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     Jedním ze zisků dnešní doby je skutečnost, že obliba her – od počítačových až po 

deskovky – stoupá prakticky u všech generací. Dávno neplatí, že hrát si souvisí 

s nedospělým postojem k životu; naopak – bez her se neobejdou ani teambuildingové 

aktivity ve škole či firmě. Na hře je založen také sport, a prvky hry najdeme v každém 

živém partnerském vztahu. Bylo tomu tak odedávna: hra je tedy záležitost velmi vážná 

a dospělá, i když svým účastníkům přináší (či by měla přinášet) úlevný nadhled při 

vědomí, že je to všechno „jen jako“.  

     S hrou se nerozlučně spojuje fantazie (obrazotvornost), což zná každá dívenka, 

která s panenkou zachází jako s živým děťátkem. Hra a fantazie nám poskytují 

zábavu, napětí, radost, ale hlavně umožňují překračovat hranice aktuální všední 

reality. Proto je pochopitelné, že podněcují uměleckou tvorbu. Ta si ovšem – je-li 

opravdu dobrá – bere také za úkol využívat hru i fantazii jako specifický způsob, jak 

nahlížet životní realitu novým, objevným způsobem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     1. Téma hry a fantazie v literárním vývoji 

     1-1 Definice hry a fantazie ze společenskovědního hlediska; 1-2 Vymezení literatury se silným 

vztahem ke hře a fantazii; 1-3 Hra a fantazie ve starší literatuře; 1-4 Hra a fantazie v umění konce 

století; 1-5 Literatura nové, meziválečné moderny; 1-6 Hra a fantazie v literatuře 2. poloviny 20. 

století; 1-7 Hra a fantazie v dnešní literatuře.   

 

     1-1 Definice hry a fantazie ze společenskovědního hlediska 

 

     Psychologové definují hru jako jednu ze 3 základních lidských činností, jimiž jsou ještě učení a 

práce. Hra se odlišuje tím, že je motivována především vrozenou potřebou pozitivních prožitků 

spojených s pocity napětí, radosti a poznávání; bezprostřední cíl a smysl hry tedy spočívají ve hře 

samé (snad s výjimkou prostředí profesionálních hráčů). 

     Hra má jistá pravidla: u her kolektivních jsou podrobná a striktně se dbá na jejich dodržování, u 

her individuálních či příležitostných bývají pravidla rozvolněná a neustálená.  

     Hry se dělí také podle míry náhody či naopak záměrnosti potřebné k úspěchu ve hře.   

     Dalším kritériem je míra iluze (klamného obrazu), kterou jednotlivé druhy her vyžadují: 

nejméně iluzivní je sport, nejvíce iluzivní jsou mimetické (napodobivé) hry.  

 

     Účast v hrách se spojuje s využíváním a rozvíjením fantazie (obrazotvornosti, představivosti). 

Fantazie spočívá v tom, že na základě svého dřívějšího vnímání či prožívání reality vytváříme ve 

svém vědomí a následně ve své činnosti (slovní, obrazové, pohybové apod.) nové kombinace, které 

jsme dosud neprožili. Fantazie je základem každé tvůrčí činnosti. Míra fantazie je člověku vrozena, 

ale je možné – a potřebné – ji rozvíjet, a to už od útlého dětství.      

     V uměleckém díle je ovšem fantazie přítomna dvojím způsobem. Jednak je to fantazie 

autorova, která dílo spoluvytvářela. A jednak je to fantazie naše, tedy fantazie diváků, čtenářů, 

posluchačů; teprve s jejím zapojením získává dílo soubor svých konkrétních významů – přičemž 

není vyloučeno, že tyto významy se někdy budou lišit od těch, které autor zamýšlel (zejména jsme-

li svým osobním založením či životními zkušenostmi autorovi vzdáleni).   

 

     1-2 Vymezení literatury se silným vztahem ke hře a fantazii  

 

     Fantazie hraje roli při vzniku každého uměleckého, tedy i literárního díla. Pokud bychom ji tedy 

sledovali v její úplnosti, museli bychom projít např. celé dějiny literatury. Pokud nás však bude 

zajímat jen umělecká fantazie spojená s principem hry, pole našeho zájmu se výrazně zúží. 

Omezíme je dále tím, že nám v tomto tematickém celku půjde pouze o texty, které provokují 

čtenářovu fantazii jako svůj hlavní úkol. Vynecháme tedy díla sice fantazijní a hravá, ale přitom 

především výchovná, společenskokritická, politicky zaměřená, vědeckofantastická, hororová apod. 

Samozřejmě se nám také nejedná o hru ve významu divadla. Z dětské literatury, kde hra a fantazie 

zpravidla dominují, vybereme jen ta díla, která zřetelně souvisejí s literaturou pro dospělé.   

 

     1-3 Hra a fantazie ve starší literatuře 

 

     Na sklonku starověku, ve 2. století po Kr., působil zcestovalý řecký spisovatel Lúkianos. Psal 

satirické skladby, v nichž prostřednictvím nereálných, ovšem modelových situací dokázal ve vtipné 

zkratce charakterizovat některé společenské skupiny, přičemž často uplatňoval komicky zlehčenou 

podobu sokratovského dialogu (Dražba životů o fiktivním trhu s antickými filozofy, Cesta nad 

oblaky o dobrodružném letu nad národy antického světa včetně návštěvy u olympských bohů…). 

Pro svá provokativní témata a duchaplný styl bývá Lúkianos označován za antického Voltaira.   

 

     V prostředí středověkých univerzitních studentů (tehdy zvaných prostě žáci) vznikala žertovná 

žákovská poezie různého obsahu. Často mívala formu makarónské (jazykově smíšené) poezie, 



v níž je součástí komického účinku mísení slov či celých veršů v různých jazycích, 

zpravidla dvou – u žákovské poezie jde o příslušný národní jazyk a latinu. 

Makarónská poezie novověku kombinovala i živé jazyky. Dnes makarónskou poezii 

– někdy dokonce česko-latinsko-německou – zařazuje do své tvorby Eugen Brikcius 

(*1942; od r. 1980 žije v Rakousku).        

 

     Francouzský renesanční spisovatel François Rabelais [fransoa rable] (kolem 

1490 – 1553) napsal satirický román o rodině obludných obrů Gargantua a Pantagruel [gargantüa 

a pantagrüel], v němž spojil výsměšnou kritiku středověké společnosti s karikaturou renesančního 

požitkářství.  

 

     Mezi světově nejproslulejší knížky postavené na uvolněné fantazii patří kniha Gulliverovy cesty 

od irsko-anglického raně realistického autora Jonathana Swifta (1667 – 1745), stylizovaná jako 

vzpomínky námořního kapitána, který na dalekých plavbách několikrát ztroskotá a vždy u pobřeží 

země s nanejvýš podivuhodným obyvatelstvem (nejznámější jsou jeho příhody z miniaturní země 

Liliputu).  

     Svými údajně pravdivými a prý na vlastní kůži prožitými fantazijními 

příběhy se stal populární německý šlechtic, armádní důstojník a cestovatel 

Hieronymus Carl Friedrich von [karl fridrich fon] Münchhausen (1720 – 

1797), řečený baron Prášil. Jeho historky se dočkaly několika literárních 

zpracování, z nichž to české pro mládež napsali Josef Hiršal (1920 – 2003) a 

Jiří Kolář (1914 – 2002).  

 

     19. století přináší jako nový jev literaturu záměrně určenou dětem a 

mládeži. Z již tehdy bohaté produkce vyčnívá dvoudílná knížka, která svým 

nově pojatým, poeticky i myšlenkově bohatým fantazijním světem výrazně přesahuje do světa 

dospělých: jsou to Alenčina dobrodružství v kraji divů a za zrcadlem (Alenka v říši divů) britského 

autora Lewise Carrolla [lu(:)ise kærәla] (1832 – 1898).   

     V téže době jiný Angličan, Edward Lear [edwәd liә] (1812 – 1888) 

zpopularizoval starší, původně lidový, zejména irsko-anglický žánr limerick 

[limrik]: jedná se o pětiveršové vtipné, až groteskní básně (s rýmovou strukturou 

AABBA) založené na hře s představami a slovy a zakončené pointou. V moderní 

české poezii píše limericky např. Jiří Žáček (*1945). Limerick je nejstarším žánrem 

nonsensové poezie (nonsens = nesmysl).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     1-4 Hra a fantazie v umění konce století 

 

     Epocha konce století (první moderna) kladla důraz na svobodnou individualitu umělce. 

Ikonickým dílem, jež osvobodilo fantazii od požadavků realismu a přitom zachovalo myšlenkovou 

bohatost díla, se stala básnická skladba Opilý koráb od francouzského prokletého básníka Arthura 

Rimbauda (1854 – 1891).  

     Rozvernou hru se slovy, ústící až ve vytvoření vlastního jazyka, vnesl 

do literatury německý básník Christian Morgenstern (1871 – 1914). 

Groteskní tón jeho básní (sbírka Šibeniční písně) ovšem s sebou nesl také 

výsměch většinovým konvencím společenským i estetickým.    

     Přelom století přinesl i další hodnotná díla dětské literatury určená také 

pro dospělé čtenáře. Američan Lyman Frank [limәn fræŋk] Baum (1856 

– 1919) přišel jako první s tématem imaginární fantazijní země, do níž 

situoval světově proslulou knížku Čaroděj ze země Oz a její početná 

pokračování.  

     Francouzsky píšící belgický dramatik Maurice Maeterlinck [moris 

meterlénk] (1862 – 1949; NC) byl představitelem symbolismu; ve svých dílech evokoval tajemnou, 

osudovou atmosféru, které odpovídají dialogy, jež sice znějí prostě, ale týkají se hodnoty lidského 

života. V tomto duchu napsal i pohádkové drama Modrý pták.  

 

     Ve 20. letech 20. století vzniklo další poeticky hravé dílo pro přemýšlivé čtenáře dospělé i 

dětské: britský spisovatel Alan Alexander Milne [ælәn ˌæligˈza:ndә miln] (1882 – 1956) napsal – 

původně pro svého synka – knížku Medvídek Pú, kde titulní postava prožívá dobrodružství ve 

Stokorcovém lese se svými kamarády, jimiž jsou chlapec Kryštůfek Robin, rozverný Tygr, smutný 

oslík Ijáček, důvtipný Králík aj.   

 

     1-4 Hra a fantazie v umění konce století 

 

     Velkým impulsem pro rozvoj hry a fantazie v literatuře – především v poezii – se stala kultura 

konce století, přerůstající v kulturu moderny. Modernu můžeme dělit na 2 vývojové fáze: 

 

     1. starší, (první) moderna (součást kultury konce století, kolem přelomu 19. a 20. století): je 

produktem společenských proměn v éře rozvinuté industrializace, zahrnuje zejména směry 

impresionismus (Antonín Sova), symbolismus (Otokar Březina), počátky surrealismu 

(Guillaume Apollinaire [gijóm apolinér]: básnická skladba Pásmo ze sbírky Alkoholy), 

dekadence (odraz pocitů osobní osamělosti, která odpovídá bezvýchodnosti společenského vývoje, 

atmosféra je často melancholická, někdy hořce ironická ikonickým dílem je román Oscara Wilda 

Obraz Doriana Graye, v české literatuře básník Karel Hlaváček, 1874 – 1898: sbírky Pozdě 

k ránu, Mstivá kantiléna; báseň Hrál kdosi na hoboj).   

 

     2. nová (druhá) moderna (asi 1905 – 1947): je produktem velkých emancipačních procesů 

souvisejících se změnami způsobenými První světovou válkou, zahrnuje: 

 

     a) expresionismus: směr, který prostřednictvím zobrazení vnějšího světa podává analytický 

portrét osamocené, zklamané a nejisté lidské duše (český Němec Franz Kafka: romány Proces, 

Zámek, Nezvěstný/Amerika, povídka Proměna; Američan Thomas Stearns Eliot: básnická 

skladba Pustá země; Španěl Federico García Lorca: drama Krvavá svatba);  

 

     b) surrealismus: umělecká tvorba je objevným záznamem nevědomých (nadreálných) 

myšlenkových procesů probíhajících bez racionální kontroly (Francouz Guillaume Apollinare: 



básnická skladba Pásmo; Čech Vítězslav Nezval: básnická skladba Edison – na přelomu poetismu 

a surrealismu, sbírka Absolutní hrobař); 

 

     c) kubismus: literární směr vznikající jako obdoba výtvarného kubismu – velmi vlivného směru 

(Pablo Picasso, Josef Čapek…), který nazíral skutečnost z různých úhlů a rozčleněnou na 

gometrické segmenty (Apollinaire: grafické básně, zejména ze sbírky Alkoholy);  

 

     d) dadaismus: nové cenné umělecké obsahy v dnešním chaotickém a nelogickém světě může 

přinášet jen umění záměrně a důsledně zbavované všech tradičních námětů, forem, konvencí apod., 

důležitou roli hrají nonsens, absurdita apod., dadaismus je společensky velmi provokativní, ovšem 

někdy se přibližuje světu uvolněné dětské fantazie (francouzský básník rumunského původu 

Tristan Tzara: Manifest o lásce sladké a lásce hořké).   

 

     e) poetismus: ryze český umělecký směr v poezii a dramatu, méně v próze, je postaven na 

principu vylíčit svět jako báseň, čerpá z optimismu mladé generace v masarykovské 

Československé republice – šlo o generaci otevřenou světu (a zejména inspirativní Francii), hravou, 

obdivující moderní techniku, poetický půvab všedního života v moderní společnosti a neformální 

intimní vztahy, ovšem byla to také generace citlivá k sociálním rozdílům a ironicky odtažitá vůči 

měšťáckému konzervatismu: 

     Umělecké sdružení Devětsil a v něm zejména:  

     Vítězslav Nezval: básnické sbírky Pantomima (a v něm cyklus Abeceda), Básně noci (a v nich 

zejména skladba Edison – ta ovšem mísí poetismus se surrealismem), Skleněný havelok;    

     Jaroslav Seifert: básnické sbírky Na vlnách TSF, Slavík zpívá špatně, Jablko z klína (další 

Seifertova tvorba již souvisí s jinými tendencemi a směry);  

     Konstantin Biebl: mj. čerpal inspiraci na cestách v exotických zemích, básnická sbírka S lodí, 

jež dováží čaj a kávu;  
     Vladislav Vančura: novela Rozmarné léto, další Vančurova díla jsou již poetismu vzdálena 

(nejméně snad historická novela z e života loupeživých rytířů Markéta Lazarová); 

     Osvobozené divadlo: hry Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka (Vest Pocket 

revue, Ostrov Dynamit; Golem, Balada z hadrů, Nebe na zemi, Rub a líc, Kat a blázen, Osel a 

stín, Těžká Barbora).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Surrealismus:  

 

     Další významná postava francouzské moderní poezie, zakladatel literárního 

surrealismu Guillaume Apollinaire (1880 – 1918; básnická sbírka Alkoholy: 

báseň  Pásmo – velká inspirace pro světové básnictví) se jako voják zúčastnil 

První světové války na francouzsko-německé frontě, při obraně Paříže utrpěl 

vážné zranění hlavy a zesláblý brzy nato zemřel na epidemickou španělskou 

chřipku  

 

Guillaume Apollinaire (1880 – 1918): Pásmo (ze sbírky Alkoholy, 1913) 

 

Tím starým světem přec jsi znaven nakonec 

Pastýřko Eiffelko jak bečí stádo mostů dnes 

Řecký i římský starověk se ti už přežily 

Zde antické se zdají být už i ty automobily 

Jen náboženství zůstalo docela nové jenom ono 

Zůstalo prosté jak hangáry v přístavu avionů 

Jediné neantické v Evropě křesťanství je 

Evropan nejmodernější jste vy ó papeži Pie 

A tobě brání stud když okna na tebe hledís 

Vstoupiti do kostela a jít tam ke zpovědi 

Čteš letáky ceníky plakáty jež zpívají hlasitě 

Toť dnešní poesie zatím co prózou žurnály sytí tě 

Jsou krváky po šestáku samé detektivní případy 

Portréty velkých osob a sterá různá záhlaví (…) 

 

U Středozemního moře jsi nyní na pobřeží 

Pod citroníky jež celý rok kvetou svěží 

S přáteli svými se projíždíš ve člunu 

Jeden je z Nizzy dva z Turbie jeden z Mentonu 

Sepií hlubinných se děsí oči naše 

A v chaluhách plují ryby obrazy Mesiáše 

 

Jsi v zahradě hospůdky v okolí Prahy 

Cítíš se zcela šťasten na stůl růži ti dali 

A místo abys psal svou povídku lenošíš pohříchu 

Hledě na mandelinku spící v růžovém kalichu 

V achátech Svatovítských zříš zděšen své vlastní rysy 

Na smrt jsi smuten byl v ten den kdy sebe v nich objevil jsi 

Podoben Lazaru kterého světlo drtí 

Pozpátku točí se ručičky hodin v židovské čtvrti 

A ty couváš ve vlastním životě pomalu 

Jda na Hradčany nahoru a poslouchaje k večeru 

Jak v hospodách české písně zpívají (…) 

 

Jsi sám jitro přichází 

Mlékaři zvoní bandaskami v ulicích 

Noc se vzdaluje jako míšenka přesličná 

Toť Lea pozorná či Ferdina falešná 

 

A ty piješ ten líh palčivý jako života bol 



Tvého života jejž piješ jako alkohol 

 

Chceš domů pěšky jít a míříš stranou Auteuile 

Spát mezi svými modlami z Oceánie a Guineje 

Jsou to Kristové jiné víry a jiných bohoslužeb 

Nižší Kristové temných nadějí a tužeb 

 

Sbohem  sbohem  jsi ospalý 

Slunce uťatá hlava 

 

Se kuku kutálí 

 

Překlad Karel Čapek. 

 

 

     Expresionismus: 

 

     Franz Kafka (3. 7. 1883 Praha – 3. 6. 1924 Kierling /u Vídně/) 

 

     Český spisovatel německé národnosti, světově proslulý představitel generační skupiny 

pražských německých autorů židovského původu.  

 

     Franz Kafka pocházel z rodiny jihočeského obchodníka (z židovské 

menšiny v obci Osek na Strakonicku), který se vypracoval z nuzných 

poměrů na majitele pražského velkoobchodu s galanterií. Franz byl nejstarší 

ze 6 dětí, narodil se v domě poblíž Staroměstského náměstí, v těsném 

sousedství barokního kostela svatého Mikuláše (což bývá někdy považováno 

za jeden z vlivů utvářejících jeho osobnost). Kafka byl ovšem ovlivněn 

především rodinnou atmosférou: pro otce byly příznačné smysl pro 

podnikatelský úspěch, patriarchální přísnost, panovačnost a prchlivost, 

zatímco matka byla sice jeho pravou rukou v obchodě, ale doma zastávala 

nenápadnou pozici milující matky, která se snažila tlumit manželovy spory s 

dětmi.  

     Franz Kafka vystudoval německé gymnasium a pak práva na německé 

Karlo-Ferdinandově univerzitě (1901 – 1906). Na univerzitě se seznámil s Maxem Brodem (1884 – 

1968), pozdějším spisovatelem, a stali se trvalými přáteli.  

     V letech 1908 – 1922 Kafka pracoval jako právník v Dělnické úrazové pojišťovně: při 

likvidaci pojistných událostí z pracovních úrazů procestoval především severočeské pohraničí a 

dobře poznal bídné životní podmínky dělnických rodin v tamějším zejména textilním průmyslu; i 

toto se nepřímo odrazilo v jeho tvorbě.  

     Kafka byl štíhlý, elegantní mladý muž, usměvavý, se zvláštním, poněkud skrytým smyslem pro 

humor, ve společnosti oblíbený. Byl však silný introvert, 

zápasil s nedostatkem sebevědomí, stále mu zůstával vzhled 

nesmělého studenta. Byl nekuřák, abstinent a po řadu let 

vegetarián. Od r. 1908 publikoval časopisecky své krátké 

prózy, především povídky. Psal německy, ale uměl také česky 

a rozsáhle četl českojazyčnou literaturu i časopiseckou 

produkci. V letech 1909 – 1912 s Maxem Brodem aj. 

procestoval Itálii, Francii, Švýcarsko a Německo. Od r. 1910 

si psal deník (do r. 1923). Přátelil se s dalšími pražskými 

německými autory židovského původu, zejména s Franzem 



Werfelem (1890 – 1945). 

     Byl zasnouben postupně se dvěma dívkami, ale zasnoubení pokaždé zrušil: jedním z důvodů 

bylo to, že od r. 1917 trpěl tuberkulózou.  V r. 1920 se prostřednictvím korespondence seznámil 

s českou novinářkou Milenou Jesenskou (1896 – 1944). Představovala moderní typ kulturně 

založené a společensky aktivní ženy se širokými zájmy (znala se nejen s Brodem a Werfelem, ale 

také třeba s Karlem Čapkem). Od r. 1918 žila v nevydařeném manželství ve Vídni. Kafku oslovila 

dopisem se žádostí, zda by mohla přeložit do češtiny jeho povídku Topič. Kafka odpověděl, a tak se 

rozvinulo jejich hluboké přátelství na dálku, které přerostlo v intimní vztah při jejich pouhých dvou 

několikadenních setkáních ve Vídni a v rakouském pohraničním městě Gmünd (železniční uzel na 

trati Praha / České Budějovice – Vídeň).  

     Kafkova nemoc postupovala, přestože Kafka zintenzivnil své léčení v sanatoriích. V r. 1922 byl 

penzionován a o dva roky později v jednom rakouském léčebném ústavu zemřel.  

     Zanechal závěť, v níž správcem své pražské pozůstalosti učinil Maxe Broda a požádal ho, aby 

všechny jeho nalezené nevydané texty zničil. Brod to ovšem neudělal a naopak se – společně 

s Jesenskou – postaral o publikování a popularizaci Kafkova díla. Ukázalo se, že Kafka je autorem 

zcela svébytné literární prozaické tvorby, která vyjadřuje pocit odcizení člověka v moderní 

společnosti ovládané odlidštěným systémem anonymní moci. Postavy osamělých mužů bez 

rodinných, přátelských či intimních vazeb mají autobiografické rysy: všichni se snaží začlenit do 

společnosti, ale setkávají se s negativní odezvou, od níž není úniku, a dokonce sami uvažují o 

vlastní (sebe)likvidaci.  

     Kafka používá strohý, nezúčastněný jazyk bez emocí, se strojově analytickými či popisnými 

pasážemi a se záblesky hořké ironie. V Kafkově díle nalezneme ozvěny byrokratického prostředí, 

sociálních rozporů i První světové války, v níž se starý svět hroutil, aniž by bylo zřejmé, čím bude 

nahrazen. Ovšem v poválečných 20. letech, ovlivněných druhou modernou, nebyla příhodná 

atmosféra pro širokou recepci Kafkova díla, a to tedy dlouho zůstávalo na okraji čtenářského zájmu.  

     Situace se zásadně změnila po Druhé světové válce, kdy se 

v euroamerickém světě zvedla vlna diskusí o potřebném přehodnocení 

zjednodušujících a ideologizujících pohledů na společenskou realitu. 

Ukázalo se totiž, že dosavadní optimismus je dosti zavádějící v poměrech, 

kdy demokratické mechanismy jsou zatlačovány nečitelnou, ale zároveň 

suverénní mocí spletitých, nikým nevolených struktur a kdy jedinec 

prožívá silný pocit odcizení od sebe sama i od výsledků své činnosti jako 

člověk, jako občan i jako zaměstnanec. V této situaci bylo Kafkovo dílo 

znovuobjeveno: ukázalo se, že obsahuje jasnozřivou, i když pochmurnou 

analýzu tohoto stavu, jenž zachvacuje celý údajně vyspělý svět, bez 

ohledu na hranice či povahu panujícího režimu. 

     V r. 1963 se na zámku Liblice nedaleko Mělníka konala mezinárodní 

konference o Kafkovi a stala se jedním z mezníků československé liberalizace v 60. letech: 

ukázala mj., že československá společnost sdílí stejné problémy a klade si stejné otázky jako jiné, 

zejména západní země.  

     Na okraj: V české slovní zásobě se objevilo adjektivum kafkovský; o komplikovaném, lidsky 

necitlivém prostředí úřadů, politiky apod. se běžně říká, že to je kafkárna, a když se v 60. letech na 

českých jevištích objevila hra (žánru absurdního divadla) Kdo se bojí Virginie Woolfové od 

amerického dramatika Edwarda Albeeho (pojmenovaná podle anglické spisovatelky a feministky), 

byla uváděna v počeštěné verzi jako Kdopak by se Kafky bál. Na aktuálnosti Kafkovy tvorby dnes 

nic nemění ani fakt, že po r. 1989 bývá Kafka často degradován na obchodní značku v českém 

turistickém průmyslu. 

     Kafka je pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze. Jeho tři sourozenci, kteří se dožili 

dospělosti, byli za Druhé světové války umučeni v nacistickém koncentračním táboře – stejně jako 

Milena Jesenská.   

 



     Některá díla: 

 

     Romány (nedokončené) Amerika (původní název Nezvěstný = Der Verschollene; vznik 1912 – 

1914, vydáno 1927; 1. kapitola vyšla samostatně již r. 1913 jako povídka Topič = Der Heizer; film 

1994: režie Vladimír Michálek, v hlavní roli Martin Dejdar), Proces (Der Prozeβ; vznik 1914 – 

1915, vydáno 1925; francouzský aj. film 1962: režie Orson Welles /USA/, v hlavní roli Josefa K. 

Anthony Perkins; britský film 1993: režie David Hugh Jones, hrají Kyle MacLachlan, Anthony 

Hopkins, Jason Robards), Zámek (Das Schloβ; vznik 1922, vydáno 1926); 

     Povídky Proměna (Die Verwandlung; 1915), V kárném táboře (1919; In der Strafkolonie, 

1919), Venkovský lékař (Ein Landarzt; 1919); 

     Deníky (Tagebücher 1910 – 23; 1951), Dopisy (otci, Mileně aj.; různá vydání od 50. let 20. 

století).     

 

     Franz Kafka (1883 – 1924): Proměna (1915) 

 

     Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil 

v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř, a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl 

své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými výztuhami, na jehož vrcholu se sotva ještě 

držela přikrývka a tak tak že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu 

žalostně tenké nohy se mu bezmocně komíhaly před očima. 

     Co se to se mnou stalo? pomyslel si. Nebyl to sen. Jeho pokoj, správný, jen trochu příliš malý 

lidský pokoj, spočíval klidně mezi čtyřmi dobře známými stěnami, Nad stolem, na němž byla 

rozložena vybalená kolekce vzorků soukenného zboží – Samsa byl obchodní cestující –, visel 

obrázek, který si nedávno vystřihl z jednoho ilustrovaného časopisu a zasadil do pěkného 

pozlaceného rámu. Představoval dámu, opatřenou kožešinovou čapkou a kožešinovým boa, jak 

vzpřímeně sedí a nastavuje divákovi těžký kožešinový rukávník, v němž se jí ztrácí celé předloktí. 

     Řehořův pohled se pak obrátil k oknu a pošmourné počasí – bylo slyšet, jak kapky deště 

dopadají na okenní plech – ho naplnilo melancholií. Co kdybych si ještě trochu pospal a zapomněl 

na všechny blázniviny, pomyslel si, to však bylo naprosto neproveditelné, neboť byl zvyklý spát na 

pravém boku, v nynějším stavu se však do této polohy nemohl dostat. Ať sebou házel sebevětší 

silou na pravý bok, vždycky se zase zhoupl zpátky naznak. Zkoušel to snad stokrát, zavřel oči, aby 

se nemusel dívat na zmítající se nohy, a přestal, až když ucítil v boku lehkou, tupou bolest, jakou 

ještě nikdy nepocítil. 

     Ach bože, pomyslel si, jaké jsem si to vybral namáhavé povolání! Den co den na cestách. 

Zlobení s prací je mnohem víc než přímo v obchodě doma, a k tomu ještě ten kříž s cestováním, 

starosti o vlaková spojení, nepravidelné, špatné jídlo, stále se střídající známosti, jež nikdy 

nenabudou trvalosti, srdečnosti. Aby to všechno čert vzal! Ucítil nahoře na břiše slabé svědění; 

pomalu se sunul po hřbetě k čelu postele, aby mohl lépe zvednout hlavu; našel svědící místo, poseté 

spoustou drobných bílých teček, které nedovedl posoudit; a chtěl to místo jednou nohou ohmatat, 

hned ji však stáhl zpátky, neboť při dotyku ho hrůzou zamrazilo. 

     Sklouzl opět zpátky do dřívější polohy. Z toho časného vstávání člověk dočista zpitomí, 

pomyslel si. Člověk se potřebuje vyspat. Jiní kupci si žijí jak ženy v harému. Když se například 

během odpoledne vrátím do hostince, abych si přepsal získané zákazníky, sedí si tihle páni teprve u 

snídaně. To bych si tak mohl zkusit u svého šéfa; na místě bych letěl. Ostatně kdoví jestli by to pro 

mne nebylo lepší. Kdybych se kvůli rodičům nedržel, dávno bych dal výpověď, šel bych rovnou k 

šéfovi a od plic bych mu řekl, co si myslím. Ten by určitě spadl z pultu! Je to také divný způsob, 

sednout si na pult a z té výšky mluvit se zaměstnancem, který navíc kvůli šéfově nedoslýchavosti 

musí přistoupit až těsně k němu. Nu, ještě se té naděje docela nevzdávám; jen co budu mít 

pohromadě tolik peněz, abych splatil, co mu rodiče dluží – může to trvat ještě tak pět šest let –, 

rozhodně to udělám. Pak se to rozetne. Prozatím ovšem musím vstát, protože mi v pět jede vlak. 



     A podíval se na budík, který tikal na prádelníku. Pane na nebi! pomyslel si. Bylo půl sedmé a 

ručičky šly klidně dál, dokonce bylo půl pryč, pomalu už tři čtvrti. Že by byl budík nezazvonil? Z 

postele bylo vidět, že byl správně nařízen na čtvrtou hodinu; určitě také zvonil. Ale což bylo možné 

klidně zaspat to zvonění, které otřásá nábytkem? Nu, klidně zrovna nespal, zato patrně tím tvrději. 

Co však teď počít? Příští vlak jede v sedm hodin; aby ho stihl, musil by si nesmírně pospíšit a 

kolekce ještě není sbalená a sám se necítí nijak zvlášť svěží a spolehlivý. A i kdyby vlak stihl, 

šéfovo hromování ho nemine, poněvadž sluha z obchodu čekal u vlaku o páté a dávno podal 

hlášení, že ho zmeškal. Je to šéfova stvůra, bez páteře a bez vlastního rozumu. Co kdyby se hlásil 

nemocný? Ale to by bylo krajně trapné a podezřelé, poněvadž za celých pět let služby nebyl Řehoř 

ani jednou nemocen. Šéf by určitě přišel s lékařem od nemocenské pokladny, vyčítal by rodičům, že 

mají líného syna, a všechny námitky by zatrhl odkazem na lékaře od pokladny, pro kterého jsou 

přece vůbec všichni lidé úplně zdrávi, jenže se štítí práce. A byl by ostatně v tomto případě v 

neprávu? Až na jistou ospalost, která byla po tom dlouhém spaní doopravdy zbytečná, cítil se Řehoř 

skutečně docela dobře a dokonce měl řádný hlad. 

     Když si to všechno v největším spěchu rozvažoval a nemohl se odhodlat vylézt z postele – budík 

právě odbíjel tři čtvrti na sedm –, ozvalo se opatrné zaklepání na dveře v hlavách postele. “Řehoři,” 

zavolal hlas – byla to matka – “je tři čtvrti na sedm. Nechtěl jsi odjet?” Ten něžný hlas! Řehoř se 

zděsil, když uslyšel hlas, jímž odpověděl, nepochybně svůj dřívější hlas, do něhož se však jakoby 

zezdola mísilo jakési nepotlačitelné, bolestné pípání, které jedině první okamžik ponechávalo 

slovům zřetelnost, natolik však rozrušilo jejich doznění, že člověk nevěděl, jestli dobře slyší. (…) 

 

     1-5 Literatura nové, meziválečné moderny 

 

     Poetismus:  

      

     Zdroje poetismu 

 

     Po odeznění poválečné krize zavládla v Evropě i Americe optimistická atmosféra, vyplývající 

z důvěry v budoucnost moderního světa. Pronikavé změny zasáhly všechny oblasti života: 

     1. Evropa se demokratizovala: zanikly nadnárodní postabsolutistické říše (Rakousko-Uhersko, 

Rusko, Turecko), v Evropě poprvé převážil počet republik (zpravidla liberálních) nad monarchiemi 

(zpravidla poněkud konzervativními).  

     2. V drtivé většině Evropy bylo uzákoněno všeobecné volební právo. Nevídaně se zkvalitnilo 

společenské postavení žen: zvýšila se jejich zaměstnanost, a tedy i ekonomická samostatnost, 

přestaly být vzácností mezi studenty vyšších stupňů škol, šířeji se uplatnily v kultuře. Přirozenější a 

méně formální základ získaly intimní vztahy i pravidla rodinného života.  

     3. Svět – a zejména Evropa – zažil prudký rozvoj vědy a techniky. Do běžného života lidí 

pronikly automobilová, autobusová i letecká doprava, také venkov se elektrifikoval, relativně 

běžnou součástí vybavení domácností se staly telefon i rozhlasový přijímač.  

     4. Přístup lidí ke kultuře se demokratizoval rozšířením filmu a biografů (jež představovaly 

lidovou alternativu k svátečně laděným kamenným divadlům), vznikaly však také neformální 

divadelní scény (autorského divadla) s repertoárem aktuálně reagujícím na soudobé společenské 

dění, rychlý rozvoj zaznamenalo moderní výtvarné umění, tanečníci se začali vlnit v rytmu 

exotického džezu, vycházejícího z hudby amerických černochů. Novinářství zprostředkovalo 

nejširším vrstvám obyvatelstva kontakt se světovými 

událostmi, ovlivnilo však i čtivější podobu umělecké 

literární tvorby. Uvolněnější a přirozenější pravidla 

ovládla také svět módy a společenských zvyklostí.   

     5. Běžnou součástí politiky se stalo i úsilí o řešení 

sociálních otázek. Rejstřík lidských práv byl rozšířen o 

práva sociální: byla uzákoněna osmihodinová pracovní 



doba, zdravotní pojištění, rozšířila se činnost odborů a začalo vyplácení podpory v nezaměstnanosti, 

pracovníci získali nárok na dovolenou a starobní důchod, objevily se dětské ozdravovny a školy 

v přírodě.   

     6. Zápolení mezi jednotlivci i národy se přeneslo z bojišť na sportoviště. Věnovat se sportu 

(atletice, fotbalu, tenisu, vodáctví) se stalo dokladem harmonického a kvalitního života. Po 

skromných předválečných začátcích se rozběhl cyklus olympijských her (přibyly i zimní soutěže). 

Sportovní příznivci si mohli zafandit v hledištích stadionů, kde např. v Čechách při kopané 

návštěvnost, předváděná hra i celková atmosféra výrazně převyšovaly dnešní úroveň.    

     7. Světové hospodářství – podle makroekonomických ukazatelů – zaznamenalo výrazný 

vzestup: hovořívá se o zlatých dvacátých létech.  

     8. Evropa se sblížila s exotickými zeměmi: byly pro ni výhodným obchodním partnerem i 

zajímavou kulturní inspirací.  

     9. Liberalizovalo se školství: výuka se zaměřila více na praktickou užitečnost a na větší respekt 

k individualitě žáka. Mládež častěji vyjížděla na zahraniční studijní pobyty.   

     10. Novým tématem se stalo trávení volného času. Posílil se vliv masové kulturní produkce 

(literární, hudební, filmové…). Vedle velkého objemu triviální kultury se tu objevily i nadčasové 

hodnoty. Mezi česká specifika v tomto směru patřil tramping: věnovala se mu především mládež 

z dělnických i středních vrstev, která pod vlivem četby i filmu napodobovala o víkendech i 

prázdninách v prostředí české přírody život severoamerických zálesáků.  

 

     Zůstávaly však i problémy. Na prvním místě to byly přetrvávající příkré sociální rozdíly: zisky 

z ekonomického rozvoje zůstávaly především v rukou podnikatelů.   

     Ze zvažovaných možných řešení vyčnívala inspirace komunistickým (bolševickým) Ruskem 

(od r. 1922 nazývaného Svaz sovětských socialistických republik, zkráceně Sovětský svaz). Po r. 

1918 vznikly prakticky ve všech evropských zemích komunistické strany. V Rusku panovala 

diktatura vůdců jediné povolené politické strany (1917 – 1924 vůdcem Vladimir Iljič Lenin). 

V ekonomické sféře tam nejprve nastalo období válečného komunismu (1918 – 1921), kdy 

bolševici zestátnili všechny klíčové podniky a veškerou ekonomiku podřídili vládním příkazům. Po 

svém vítězství v občanské válce však bolševici vyhlásili Novou ekonomickou politiku (1921 – 

1928), která povolila soukromé podnikání zemědělců a malých výrobních i obchodních firem, což 

znamenalo lepší zásobování venkova a vzestup životní úrovně ve městech. Sovětskou moc také 

podpořila – byť často s výhradami – generace mladých ruských umělců, zejména spisovatelů.  

     Druhým zdrojem nestability v poválečné Evropě se staly národnostní rozpory. Právo národů na 

sebeurčení, které bylo ideovým základem pro vznik nových, poválečných národních států (včetně 

Československa) totiž vítězné dohodové velmoci nepřiznaly menšinám náležejícím k poraženým 

národům, Němcům a Maďarům. Ovšem ve 20. letech jak Německá, tak Rakouská republika byly 

demokratickými státy se silným vlivem národnostně snášenlivé levice.   

 

     Souhrnně řečeno, 20. léta byla svébytnou dekádou s charakteristickými rysy, které ji odlišovaly 

od dob předcházejících i následujících a které dodnes poutají naši pozornost. Ve 20. století bychom 

našli už jen jediné takto výrazné desetiletí: 60. léta.    

 

     Kultura 20. let se vyznačovala reakcí na všechny rysy 

nového, moderního života. Vzniká (či po předválečných 

začátcích se rozvíjí) celá řada uměleckých směrů. Z nich 

nejpříznačnějším pro tuto dobu se stává kubismus. Název 

vznikl r. 1909 jako hanlivá přezdívka. Kubismus opustil 

perspektivní zobrazování prostoru a v podobě zobrazovaného 

objektu zdůrazňoval základní geometrické tvary. Zejména 

ve svých počátcích kubismus dokázal navíc v jednom obraze 

nabídnout několik pohledů na objekt z různých úhlů. 



Barevnost kubistických obrazů byla střídmá, převládaly barevné tóny sobě navzájem blízké. Silnou 

inspirací kubismu bylo africké černošské umění. Kubisté dávali svými díly najevo, že si 

zachovávají individualistický odstup od skutečnosti, ale zároveň ji vnímají ostře analytickým 

pohledem. Nalezneme tu i atmosféru fantazijní hry, založené na umělcově imaginaci. Zakladateli 

kubismu byli kolem r. 1910 umělci tvořící v Paříži: Španěl Pablo Picasso [pikaso] (1881 – 1973) 

(např. obraz Avignonské slečny / Les Demoiselles d'Avignon; 1907; olej na plátně, 245 x 235 cm) a 

Francouz Georges Braque [žorž brak]. Kubismus postupně pronikl i do sochařství, architektury, 

uměleckých řemesel, a dokonce do literatury. Jedním z významných center kubistické tvorby se 

staly České země.    

 

     Definice a hlavní představitelé poetismu  

 

     V atmosféře 20. let vznikl v Českých zemích nový umělecký směr poetismus. Je to jediný 

umělecký směr, který se zrodil v českém prostředí, ale nikdy nepronikl za hranice. Proto mu 

v jiných státech zpravidla nebývá věnována pozornost, ovšem velké rehabilitace se dočkal v r. 

1984, kdy jeho čelnému představiteli, Jaroslavu Seifertovi (1901 – 1986), byla udělena Nobelova 

cena za literaturu. Sám Seifert vztáhl toto vrcholné ocenění na celou poetistickou generaci (byť 

sám ji svou tvorbou i velmi dlouhým životem přesáhl).   

     Poetismus vznikl kolem r. 1923 v Praze 

v prostředí uměleckého sdružení Devětsil 

(založeného 1920). Hlavními autory poetismu byli 

básník a mnohostranný umělecký teoretik i kritik 

Vítězslav Nezval (1900 – 1958) a umělecký teoretik 

a organizátor kulturního života Karel Teige (1900 – 

1951), do Devětsilu dále patřili literáti Jaroslav 

Seifert (1901 – 1986), Konstantin Biebl (1898 – 

1951), František Halas (1901 – 1949), Vladislav 

Vančura (1891 – 1942), malíři Marie Čermínová 

(1902 – 1980; od r. 1922 působila pod pseudonymem 

Toyen [toajen], který pro ni vymyslel Seifert; dlouhá 

léta žila v Paříži, od r. 1947 natrvalo, stala se jednou z nejvýznamnějších žen-malířek v dějinách 

světového výtvarného umění) a její dlouholetý životní partner Jindřich Štyrský (1899 – 1942), 

kreslíř a literát Adolf Hoffmeister (1902 – 1973), divadelníci Jindřich Honzl (1894 – 1953), Jiří 

Frejka (1904 – 1952), Jiří Voskovec (1905 – 1981) aj. Jak vidno, Devětsil i poetismus byly 

výrazně generační záležitostí: sešli se tu umělci narození ve šťastný čas: v době První světové 

války byli příliš mladí, něž aby na ně dolehly její hrůzy (nemuseli do armády), ale po r. 1918 byli 

právě tak mladí, aby mohli v plné míře využívat všech příležitostí poválečného světa, zejména 

možnosti cestování a sbírání zkušeností ve světě.  

 

     Poetismus patří mezi směry moderny. Jeho cílem bylo vytvářet umění osvobozené od 

morálního patosu starší generace (zejména té, která se cítila spojena s étosem masarykovsko-

legionářského boje za svobodu). Poetisté se distancovali od této sentimentálně heroizující pózy, 

jednak proto, že ji nyní pěstovali (ve školách, médiích, veřejných oslavách apod.) často lidé, kteří 

kdysi sami k odboji nepřispěli a jen opatrnicky vyčkávali, jednak proto, že poetisté nemohli zavírat 

oči před rozšířenými projevy sociální nespravedlnosti, kdy československá ekonomika 20. let 

patřila k nejdynamičtěji se rozvíjejícím v Evropě, ale reálné příjmy dělnických vrstev zůstávaly 

stále na nízké úrovni. Proti kultuře generace otců tedy poetismus nabízel metodu, jak nahlížet na 

svět, aby byl básní: 

     1. Proti závažným pojmům i vlivným idejím starší kultury stály svobodné emoce i obrazy.   

     2. Skutečnosti moderního světa byly zobrazovány v podmínkách fantazie, hry, okouzlení 

exotikou a svobodné erotiky.   



     3. Proti racionálním a logickým pravidlům výstavby uměleckého díla stály spontánnost, 

okamžitá inspirace a blesková asociace (v tomto ohledu se poetismus poněkud shodoval se 

surrealismem).  

     4. Forma básně i možnosti jazyka náležejí k plnohodnotným zdrojům literární inspirace: 

posunují se hranice práce se zvukovou stránkou verše (především s rýmem, zvukomalebností 

apod.), experimentuje se s grafickou podobou poetického textu.  

     5. Byla odmítnuta oficiálně vyhlašovaná společenská funkce umění, ale poetismus přesto 

angažovaně promlouval k aktuální podobě společnosti: vybíral si náměty z lidové zábavy (jako 

jsou film, cirkus, zábavní parky, dobrodružná četba aj.), ukazoval svět obyčejných lidí jako 

svobodnější, protože nespoutaný kariérou a byznysem, oceňoval nenápadnou lidskou 

sounáležitost v protikladu k pokrytectví, přihlouplosti či sobectví společenské smetánky.  

     6. Poetismus hledá a nachází poezii, půvab a překvapivou (až iracionální) proměnlivost 

v běžných skutečnostech moderního, především městského života. Hlavním smyslem 

uměleckého díla je básnivost a hra obrazotvornosti, umění má být květem koruny života.  

 

     Poetismus bývá řazen do avantgardy, tedy do skupiny těch uměleckých směrů 20. a 30. let, kde 

byla tvorba ovlivněna levicovým zaměřením svých autorů. Někteří byli členy komunistické strany. 

 

     B1  

 

     První poetistickou básnickou sbírkou se stala Nezvalova Pantomima (1924). Měla formu pestré 

koláže složené z textů (nejen básnických) v nejrůznějších žánrech, upoutala i originální grafickou 

úpravou. Nezval, který se sice narodil v rodině učitele na jihomoravském venkově, ale již za 

univerzitních studií splynul s Prahou, ji pojal jako manifest poetismu, v němž se zároveň uvedl jako 

jedinečně talentovaný básník s mimořádně pohotovou obrazotvorností a nevídaně lehkým 

jazykovým stylem. Součástí Pantomimy je básnická skladba Podivuhodný kouzelník (která vyšla již 

r. 1922), ale nejčastěji se citují krátké básně z oddílu Abeceda, kde inspirace vychází z výtvarného 

vnímání jednotlivých písmen. 

 

     Vítězslav Nezval (1900 – 1958): Pantomima (1924) 

     Abeceda      

   

A 
nazváno buď prostou chatrčí 

Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu! 

Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí 

a člověk neví kam by složil hlavu. 

 

 
oranžový plod lampión mléčné záře 

jímž matka poprvé opíjí v kolébce syna 

B  

druhé písmenko dětského slabikáře 

a obrázek prsu milenčina (…) 

   

D 
luk jenž od západu napíná se 

Indián shlédl stopu na zemi 

Poslední druhové zhynuli v dávném čase 

a měsíc dorůstá prérie kamení  

 

g 

Teď vzpomínat mi každý dovolí 

při g na pohotovost Fairbanksova lasa 

Na zemi říje stádo buvolí 

a já jím argentinský řízek z jejich masa 

 

K 

v optikově skříni viděl jsem 

Paprsek letí tam a zase zpět 

Zrcadlo Moje podobizna? Býti básníkem 

je být jak slunce býti jako led 

 

N 

Od hlavy až k patě 

milenec k milé je láskou přitažen 

Lásky je vratká však 

jak spojovací linka hlásky N 

 



RRR 

bubínky daly se na pochod 

přes devět mostů přes sedm vod 

RRR 

komedianti z Devětsilu 

rozbili stánek na březích božského Nilu 

 

     Poznámka: 

     Douglas Fairbanks (1883 – 1939) – americký filmový herec, představitel mladých, fyzicky 

obratných mužů v dobrodružných filmech, včetně několika westernů.  

 

     C2a Otázky a úlohy 

 

     1. Přečtěte si následující Nezvalovu interpretaci první básně Abecedy a obdobně se pokuste vyložit 

další básně z tohoto cyklu: 

 

     Z velmi volného přirovnání tvaru písmene A se stříškou vzniká první verš. Asociací chatrče a 

divošských stanů přeskočí fantazie na rovník a přeje si přenésti jeho klima do našich věčně deštivých 

krajin. Z rýmu chatrčí–vystrčí se zrodí představa šneka, vystrkujícího růžky z domu, který nosí s sebou. 

A za pomoci rýmu nad Vltavu–hlavu si vybaví obraznost ubohé lidi bez přístřešku. 

     Vidíme, že báseň se nezrodila z nějakého předběžného plánu, nýbrž během složitého rozvíjení 

obraznosti omezované i podporované rýmem.   

     Vítězslav Nezval, Moderní básnické směry, Praha 1979, s. 206.  

 

     2. Pokuste se sami vytvořit podobné čtyřverší na námět některého písmene (výše neuvedeného) nebo 

třeba číslice.  

     3. Najděte některé české výtvarné dílo (třeba i architektonické) z doby poetismu, zjistěte o něm 

podrobnosti a představte je spolužákům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     B2  

 

Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF 

     (1925) 

 

     Nezvalovým přítelem, kolegou i 

spolupracovníkem byl Jaroslav Seifert (1901 

– 1986). V mnoha směrech se však od 

Nezvala odlišoval: pocházel z pražského 

dělnického předměstí Žižkova, a měl tedy již 

z dětství zcela jinou, mnohem drsnější sociální 

zkušenost. Proto také vstoupil do literatury 

sbírkou v duchu proletářské poezie: jmenovala 



se Město v slzách (1921) a byla věnována Praze v době poválečné krize (Praha se stala Seifertovi 

jedním z hlavních celoživotních témat). Poetistické období své tvorby zahájil Seifert v r. 1925 sbírkou 

Na vlnách TSF (Télegraphie sans fil; francouzská zkratka pro bezdrátovou telegrafii). Většina básní 

této sbírky má i významotvornou grafickou podobu: takovým textům se říká kaligramy.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Poznámka: 

     clown [klaun] – klaun, šašek (ve 20. letech se v češtině toto slovo psalo stále původním, anglickým 

pravopisem).   

 

     C2b Otázky a úlohy 

 

     Obě básně ukazují poetistický vztah 

k lásce a erotice. Dlužno ovšem říci, že velmi 

otevřeně toto téma zpracovávali i jiní umělci 

Devětsilu; např. Toyen proslula tím, že – 

průkopnicky mezi ženami-výtvarnicemi – 

neměla žádné zábrany při výtvarném 

vyjadřování erotické tematiky (viz např. její 

známý obraz Ráj černochů (olejomalba na 

plátně, 1925).  



     Objasněte námět i téma obou básní a odhadněte, jak s nimi souvisejí grafické podoby obou textů:  

     1. K básni Cirkus: a)  Najděte v básni znaky pravidelné kompozice. Jaké obsahové otázky z toho 

vyplývají, jak se dotýkají postav Johna a Chloe a  jak na ně odpovíte?  

     b) Jakou roli v příběhu hrají motiv cirkusu a postava klauna?  

     c) Co znázorňuje tvar básně a proč?  

     2. K básni Počitadlo: a) Proč zrovna jablka a proč zároveň z Austrálie? Co se tu o erotickém vztahu 

můžeme dozvědět?  

     b) Jak vysvětlíte, že báseň o „dospělém“ tématu má grafickou podobu dětského počitadla? 

  

     B3 

 

     Poetismus se samozřejmě uplatnil i 

v próze a dramatu. Patrně nejpopulárnějším 

poetistickým prozaickým dílem je novela 

Rozmarné léto od Vladislava Vančury 

(1891 – 1942). Vančura byl původní profesí 

lékař, ale věnoval se mnoha uměleckým 

oborům (včetně filmové scenáristiky). Svým 

knihám vtiskl svébytnou tvář především 

prostřednictvím jazykových experimentů: 

poetistickou hravost spojoval – dosti 

nezvykle – s archaizující češtinou, čerpající 

z tradic renesanční slovesnosti, nevyhýbal se však ani moderním hovorovým výrazům. Psal ze 

současnosti i z historie, jeho hlavním tématem bylo uplatňování svobodné přirozenosti člověka. 

Rozmarné léto se zařadilo i do vizuální kultury: již v 1. vydání v r. 1926 je kongeniálně ilustroval Josef 

Čapek a v r. 1967 byla natočena zdařilá filmová verze (režie Jiří Menzel). Dalším známým Vančurovým 

dílem je novela Markéta Lazarová, fiktivní příběh ze života středověkých loupeživých rytířů (film 

režiséra Františka Vláčila)   

 

     Vladislav Vančura (1891 – 1942): Rozmarné léto 

     (1920) 

 

     V lázeňském městečku Krokových Varech leží na řece Orši, která tudy protéká, říční plovárna 

(jakých tehdy bývalo mnoho). Majitelem plovárny je Antonín Důra, který tu pracuje se svou manželkou 

Kateřinou. Na plovárně často sedává a debatuje se svými přáteli: katolickým knězem Rochem a 

vojenským majorem Hugem. Všichni jsou pánové středního věku, je jim k padesátce, a jejich život plyne 

poklidně.   

 

     Antonín Důra       

     Dozpívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru. 

Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se 

vystřídaly v sledu míšených karet. 

     „Tento způsob léta,“ děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, „zdá se mi poněkud 

nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, 

jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? 

     Nuže, ať je podnebí příznivé čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.“ 

     Řka to, ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé 

zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle 

postavil právě na okraj, a dodal: 

     „Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.“ (…) 

 



     Vzpomínka panina 

     „Můj manžel plkává dosti často,“ pravila paní Důrová, „ach! Je mi to snášeti od sedmnáctého roku, 

neboť vězte, že jsem se provdala mláda. Ano, mohla jsem voliti mezi lepšími chlapíky, než je mistr, 

avšak Antonín zbil ženichy, a zmocniv se klíčů, jež jako s uděláním se hodily k mým dvířkám, 

obtěžoval mě tak dlouho, až bylo nutné slaviti svatbu. Je to pravda, Antonín býval velmi zamilován a 

velmi zdráv, chci se vsaditi, že toho měli ti kluci dost, když je zmlátil.  

 

     Maloměstskou idylu rozčeří příjezd kouzelníka Arnoštka a krásné provazochodkyně Anny, kteří bydlí 

v maringotce a na náměstí konají vždy večer veřejné představení. Arnoštek se přijde vykoupat na 

plovárnu.  

 

     Kouzelníkův zevnějšek 

     Zatím si Arnoštek rozepjal kabát a svlékl se odkládaje oděv část po části na hřebík a na petlici. 

Konečně vyšel, zjevuje útlá bedra a hrudní koš, vyvstávající nazad o půl pídě. Byl oděn krásným 

trikotem flanderským a nepotřeboval plavek. (…)  

 

 

      Nevýřeční profesoři 

     „Proklatě!” pravit major. “Mistře, vy se nedáte jen tak zhola. Čím to je, že jste tak výmluvný?“ 

     „To jest,” odpověděl, „z mnoha důvodů. Mohu vám z nich říci nejvážnější: je to proto, že nejsem 

knihomol. 

     Před pěti nebo šesti léty bydlil zde profesor Karlovy university, muž rozvážlivý, písemný půtkář a 

člověk, jenž potřásat literaturou starou i novou, a víte-li pak, že nedovedl říci souvisle číslo kabiny, kde 

se svlékl. Od těch dob soudím, že vzdělání tohoto druhu je na obtíž, chceme-li se vyjadřovati.“ 

 

     Geniové málo sliční 

     Na těchto hovorech kouzelník Arnoštek neměl účasti. Stál, jsa opřen o brlení plovárny, stál, maje 

nohu přes nohu, díval se a mohl si pokuřovati. Krátce, stál dívaje se a díval se stoje. 

     „Vidím,” děl major, “že křivý hrudník nezbavuje kouzelníků sebevědomí.” 

 

     Arnoštek provede kouzelnický trik: dá zmizet majorovým hodinkám a vzápětí je vyjme ze svých úst. 

Potom povypráví o svých zkušenostech z putování po Nizozemsku a Německu a paní Důrová uzná, že: 

„Pan Arnoštek je švarný chlapík! Kdepak, kdepak by se vzalo ve vás tolik roztomilosti.“  

 

     Všichni tři pánové a paní Kateřina – ta ovšem zvlášť – se vypraví shlédnout Arnoštkovu produkci.  

 

     Začněte! 

     Zatím přátelé došli na stanoviště kouzelníkovo. Bylo tu hodně lidí. Nad zástupem, připomínajíce 

zkřížené meče, stály dvě vidlice, mezi nimiž byl napjat provaz. (…)  

     Abbé ještě nedomluvil, když se ozvaly hlasy kolovrátku, jenž po věky bude připomínati harfy, 

bubny, píšťalky a puklice andělského kůru. Tu kanovník zvážněl, major čekal bez znepokojení a 

Antonín se jal poklepávati nohou. (…) 

     Zatím Arnoštek znamenaje, že lidí více nepřibývá a že je nutno počíti s představením, vyskočil ze 

svého vozu a čekal jako dveřník, co zvolna sestupovala dívka, jejíž tvář byla skryta pod maskou. 

     „Žil jsem dosti klidně,“ řekl Antonín, „a nesnáším vzruchu. Cožpak není hezká? Chybí jí něco?“ (…)  

     „Víte co, Antoníne,“ řekl major, „vidím, že slečna má v ruce dvě misky a že vybírá peníze. Až k nám 

přijde, požádáme ji, aby sňala své pouzdro.“ 

 

     Výběrčí 

     „Sláva,“ odpověděl Antonín, „abbé, připravte si drobné!“ Dívka, jež neměla jiného jména než Anna, 

šla ulicí diváků přijímajíc mince, jež nepadaly zhusta a jejichž hlas pravil, že nejsou ze zlata a že je 



nouze. Došedši pod strom, kde se usadili kluci, zdvihla své misky až k nim a tak, že její údy tvořily 

přímý úhel, jenž je prubířský kámen krásy. Tu bylo zřejmé, že má dokonalá ramena, chlapeckou hruď, 

dobře utvářené nohy a že je útloboká. Avšak některé staré ženské, které ničemu nerozumějí, pravily, 

jako by ji poznávaly: 

     „Ach, ta se jmenovala za svobodna Nezválková a její otec, jenž byl velký hříšník, všechno uměl a 

skládal krásné básně.“ 

     Dívka zachovávajíc půvab, nepříslušný chvíli, kdy se jí nedostalo ani měďáku, kráčela k Antonínovi, 

který byl nejpřívětivější a zřejmě šlechetný. (…) 

     Nedávaje nic poklepal prstem na plech misky a usmíval se nad nesnází, o níž je lépe mlčeti než 

mluviti. 

     Anna poděkovala zdvořile a rozumně všem třem pánům, a nežli ji major požádal, aby odložila svou 

masku, učinila tak sama. Dívala se nikoliv bez zalíbení a bez vhodných rozpaků z jednoho na druhého a 

pravila: „Barva této škrabošky, jak vidíte, je červená. Byla zvolena namátkou, ale podržím si ji, neboť se 

mi zdá, že vám nepůsobí nelibosti.“ 

     „Byl jsem to právě já,“ odpověděl Antonín, „kdo si stěžoval do tohoto způsobu úpravy tváře. Je 

dostatek zdravotnických námitek a někteří auktoři je uvádějí v přesvědčujícím množství, avšak je dosti 

času, abych je vyjmenoval?“ 

     Řka to, Antonín se naklonil k uchu Anninu a jal se jí prudce a naléhavě cosi šeptati. 

 

     Společenské poklesky 

     (…) „Dosti,“ pravil major poklepávaje mocně na mistrovo rameno, „slečna, jak vidím, pospíchá a 

nemůže odpovídati.“ 

     „Věru,” přisvědčila Anna, „čas je příliš krátký, popilme si.“ 

     Řkouc to, povzdechla, a dotekši se zlehka Antonínova lokte, odcházela s miskami ke skupině 

mladíků, jež ji přijala stejně vlídně a s dvorností. (…) 

 

     Mistr se chystá na hlídku 

     Doma Antonín seznal, že se paní Důrová právě vrátila z téhož divadla a že pomýšlí na spánek. 

     „Dnes,” pravil zíraje oknem k jasnému měsíci, „je tmavá noc a spousta ničemníků má asi zálusk na 

tvoje podušky, na tvoje pláště, utěrky, mýdla a na ostatní pomůcky plovárenské. Lehni si bez starostí. 

Půjdu je hlídat. Strávím noc ve veliké kabině na loži, které je tvrdé, ale nechť, budu spát lehounce a na 

půl oka.“ 

 

     Stížnosti Kateřininy 

     Když Antonín zavřel dveře, paní Kateřina Důrová usedla na okraj postele a pohrávajíc se střevícem 

nikoliv nejmenším jala se uvažovati: 

     Protimluvy tohoto lehkomyslníka jsou dosti zábavné, avšak úhrnem mě můj manžel trápí a působí mi 

hoře. Jsem nešťastná pro nepatrnost jeho rozumu, jenž se zbřídil v službách odporného těla, avšak je 

rovněž pravda, že můj manžel chrápe od večera do rána, aniž chvíli před spaním uvažuje, co bude zítra. 

Je to spáč a nadto nemírně pije. (…) 

     Potom obrátivši se ke zdi v poduškách, jež byly pruhovány, jakož se sluší praporu tygřic, budovala si 

několik představ o dokonalosti Arnoštkově. (…) 

 

     Neklidní snění 

     (…) Nuže paní Důrová zdvihla svoje střevíce, a oblékši plášť, přistoupila k oknu. Bylo na třetí 

hodinu zrána a šedé svítání se sotva započalo. Nábřeží bylo pusté a řeka tmavá, neboť do ní právě 

vstupovala noc. (…) 

 

     Dům a zvyky Antonínovy 

     (…) Paní Důrová znala dopodrobna zvyky manželovy a tu, když se jí zachtělo vyjíti a když mimo 

nadání nalezla vrata zavřena, zabušila do nich pěstí a řekla: 



     „Ach, toho starého pošetilce, toho osla, jenž se domnívá, že mě zavře, aby mohl bez zasloužené 

odplaty tropiti své výtržnosti! Jenž mě zavře, aby se mohl toulati po nocích! Ba co dím, aby smilnil! 

Neboť jsem si jista, že tento ohavník nalezl poběhlici, jež se s ním dorozuměla. Nu ovšem! Nu zajisté! 

Tím jedině lze vysvětliti jeho bezbožné manželství.” (…) 

 

 

     Mohutná léta devadesátá 

     (…) Procházejíc vrbovím Kateřina zaslechla několik vzdechů, jež zřejmě nepocházely z hrdla 

Antonínova. Zrychlila krok. 

     Luna, hvězda milenců, doposud zářila, u porostech se ozývali ptáci a zdálo se, že bude krásný den. 

     Paní Důrová nehleděla však na nic. Kráčela krátkým a hněvivým krokem, vstoupila na most, přešla 

jej vratkou nohou a stanula přede dveřmi velké kabiny, kde byla Antonínova postel. 

     Leckteré průpovídky jsou s to, aby zchladily hněv a prudká vzplanutí mysli, ale žena mistrova jich 

nevzpomněla, právě jako neuvážila příběhu o zemčatech. 

     Za dveřmi bylo slyšeti dva hlasy, a protože pouze jediný z obou mohl náležeti Antonínovi, paní 

Důrová zabušila na dveře křičíc z plna hrdla: 

     “Otevři! Otevři, ty zpustlý a namlouvačný hanbáři! Otevři, proudníku, sice vyrazím dveře!” 

     Řkouc to jala se opravdu hledati kopáč, sochor či sekeru. 

     

     Věčná chvíle 

     V kabině nastalo ticho. Míjela hrůzyplná chvíle a Kateřinino srdce udeřilo devadesátkrát. 

     Pojednou bylo slyšeti pád a jasný cinkot skla. ”Propánaboha,” vykřikla paní. „Vy pijete! Pánové! Jste 

to vy? Jste to vy, pane majore? Jste to vy, pane kanovníku?” 

     Vedle plovárenského vchodu stávala od nepaměti stará stolice. Kateřina pobíhajíc a udeřivši se do 

kolenního kloubu o její roh spatřila ji pozdě a tu, aniž zaklela, vzala do náruče tento nábytek a nesla jej 

ke dveřím kabiny. Potom, sotva židle stála, vystoupila na ni, a zachytivši se horních okrajů prken, s 

dychtivostí vznesla svoje velikolepé tělo do výše, aby mohla nahlédnouti horním otvorem do vnitra 

kabiny. 

 

     Tak vida! 

     V tu chvíli otevřel Antonín dveře. 

     “Chutě, chutě,” pravil zachovávaje vážnost, ačkoliv z jeho kalhot crčela voda, „co otálíš, co tu 

prodléváš. Běž! pospíchej i přines tomuto nebohému děvčeti krapítek teplého mléka a suché prádlo! 

Obávám se, že je dočista utopeno.” 

     „Jakže,” děla paní mistrová přistupujíc k loži Antonínovu, na němž spočívala Anna majíc oči 

obráceny v sloup a košili přilepenu k růžovému tělu. 

    „Hrome, vidím, že je mokrá,” dodala po chviličce ticha hrubě přehlížejíc Anninu krásu, jež prosvítala. 

 

     Zmoudřete! 

     Na druhý den, když abbé a major přišli na Důrův ostrov, otázali se Antonína, kdo to v noci tonul a 

koho zachránil. „Oho,” řekl mistr mezi prozpěvováním (neboť Kateřina byla již odešla po nákupu), 

„vytáhl jsem z Orše maličkou chudinku, děvčátko nikoliv starší než dvacet let. 

Byla by se, pánové, dočista utopila.” 

     „Dnes při snídani jsem zaslechl jakési řeči,” pravil kanovník. „Mluví se, Antoníne, že to byla Anna z 

vozu kouzelníkova a že jste ji vlekl vrbinami až sem. To nešťastné děvče, majore, bylo prý nuceno 

vrhnouti se do vody, aby uniklo návrhům nestoudníkovým! Vy mlčíte, Antoníne, souhlasíte, abyste byl 

veřejně označen za svůdníka a jmín lumpem?” 

     „Máte zcela pravdu,” odvětil major, „je dobře míti veselou přítelkyni, znám to. Jejich tlamičky a 

jejich uši jsou malé a růžové.” 

     Řka to, major zřejmě jsa pohnut se odmlčel a po chvíli dodal: „Pravím, že to znám, avšak čas míjí a 

věci se zapomínají. 



    Vy, Antoníne,” děl obraceje se k mistrovi, „jste si počínal hůře než lancknecht v městě, jehož bylo 

dobyto, a abbé vás nazval právem darebákem.” 

     „V mém dobrodružství,” pravil Antonín, “není nic ošklivého, neboť Anna je naživu, dýchá a chodí. 

Slíbil jsem ji něco ryb, a vy, majore, byste mi měl přispěti, neboť- jak jsem si úkradkem všiml - je to 

opravdu hezké děvče.” 

 

 

     Dosti 

     Slyše to, kanovník vyňal z kapsy Ars amandi P. O. Nasona a udeřil knihou o zemi, takže se zdvihl 

obláček prachu. 

 Potom se jal abbé spílati a mluvil špatně o literatuře a o knihách řka, že básníci jsou lidé nesmělí, že to 

řemeslo nezjednává cti a že platí u ženských za onuci. 

     Když se vylál, zdvihl opět svoji knihu a pravil: 

     “Výtky, které jsem vznesl proti krásnému písemnictví, neplatí bez výhrady a neplatí obecně. Avšak 

je nezvratná pravda, že ženské jsou hlupačky a že nikdy a nijak nebyly účastny velikých věcí aniž 

rozkoší duševních.” „Právě tak,” poznamenal major zapaluje si doutník, „nesloužily nikdy ve vojště, a 

jakkoliv se jim líbí přiléhavé spodky a barevné kabátce, nerozumějí vojenství ani za mák. Víte-li pak, 

abbé, že jsem se nesetkal s dámou, která by znala základy balistiky nebo taktiky a která by měla 

jakékoliv mínění o těchto věcech? 

     Pah,” doložil, „dovedou kaziti staré rody křížíce se s největší snadností s potomky šlechty a 

přivádějíce na svět čtenáře poštovních knížek.” 

 

     Horlivost 

     Zatím paní Důrová spořádala špíži a vrátila se k Orši. Antonín ji spatřil, jak přichází, a dal se ihned 

do velikého poklízení. Popadl štoudev, nabral vodu, vylil ji na podlahu plovárny a potom, ujav se 

provazového víchu, jal se vytírati louži vkládaje do práce velikou sílu. „Tento člověk,” pravila paní 

Důrová, „je můj manžel a podvádí mě! Dnes v noci jsem přistihla v jeho posteli holku.” 

     „Což nebyla mokrá?” odvětil Antonín. 

     „Byla,” vece opět paní, „poslyšte však, jak se to zběhlo. Ve veliké kabině je dřez plný vody. A do 

tohoto dřezu, majore, či do této kádě, abbé, schováváme láhve, aby si nápoje, které jsou u nás na prodej, 

uchovaly svěžest a náležitou teplotu.” 

     Když paní zevrubně popsala způsob uchovávání potravin a způsob svého obchodování, postavila se 

ke dveřím, jako stála ráno, a opakujíc všechno své počínání jala se bušiti na dveře. 

„Slyšela jsem třesk a zvonění skla, slyšela jsem, jak crčí voda padajíc zpátky do kádinky. Pohříchu 

teprve teď vidím, pohříchu teprve teď je mi jasné, že crčela z Antonínových kalhot a že si tento 

cizoložník sedl do vody jen proto, aby mě oklamal a zmátl: Té nestoudnosti! Podvedli mě, smočivše si 

košile a spodky.” 

 

     Kdo to byl? 

     „To by byla zlá a neodpustitelná prorada,” děl abbé, „avšak podívejte se na Antonína, myslíte, a je 

pravděpodobné, že by tento mamlas získal děvče tak hezké? Jste si jista, že se nemýlíte? Poznala jste 

opravdu Annu kouzelnici?” 

     „Kanovník Roch má pravdu,” dodal major. „Byla ta snad nějaká babka z hub či z roští. A víte co, 

paní, snad ji Antonín opravdu vytáhl z Orše, neboť kdepak máte jistotu, že se věc přihodila, jak ji 

vypravujete, a že s tou ženskou Antonín spal. Váš manžel býval necuda, ale teď je to již starý člověk.” 

     „Vím nejlépe, jak je stár,” odpověděla paní mistrová, „vím to dobře, ale ta děvka nebyla ani z hub ani 

z roští, nýbrž z vozu. Vy jste na to káp, byla to Anna.” 

„Tak,” pravil major, když paní Důrová vyběhla z plovárny, „vaše lítice vypráší Anně kůži. Vidíte ji, jak 

utíká? Vidíte, jak se vzteká?” 

     „Moje žena,” děl Antonín, „je potrhlá a zlá baba. Nezbývá mi nic, než abych vzal čepici a hůl a šel za 

ní. Obávám se, že nebude vyhnutí a že budu nucen, abych jí natloukl.” (…) 



 

 

 

 

 

 

     Vítězslav Nezval (1900 – 1958): Edison 

     (napsáno 1927, vydáno 1928) 

 

     I 

 

Naše životy jsou truchlivé jak pláč 

Jednou kvečeru šel z herny mladý hráč 

venku sněžilo nad monstrancemi barů 

vzduch byl vlhký neboť chýlilo se k jaru 

avšak noc se chvěla jako prérie 

pod údery hvězdné artilerie 

které naslouchali u politých stolů 

pijáci nad sklenicemi alkoholů 

polonahé ženy v šatě z pávích pér 

melancholikové jako v podvečer 

 

Bylo tu však něco těžkého co drtí 

smutek stesk a úzkost z života i smrti 

 

Vracel jsem se domů přes most Legií 

zpívaje si v duchu malou árii 

piják světel nočních bárek na Vltavě 

z hradčanského dómu bilo dvanáct právě 

půlnoc smrti hvězda mého obzoru 

v této vlahé noci z konce únoru 

 

Bylo tu však něco těžkého co drtí 

smutek stesk a úzkost z života i smrti 

 

Skláněje se s mostu uviděl jsem stín 

sebevrahův stín jenž padal do hlubin 

bylo tu však něco těžkého co pláče 

byl to stín a smutek hazardního hráče 

řekl jsem mu probůh pane co jste zač 

odvětil mi smutným hlasem nikdo hráč 

bylo tu však něco smutného co mlčí 

byl to stín jenž jako šibenice trčí 

stín jenž padal z mostu; vykřikl jsem ach! 

ne vy nejste hráč! ne vy jste sebevrah 

 

Šli jsme ruku v ruce oba zachráněni 

šli jsme ruku v ruce v otevřeném snění 

za město kde počínaly Košíře 

z dálky mávaly nám noční vějíře 

nad kiosky smutku tance alkoholů 

šli 

jsme 

ruku v 

ruce 

nemluvíce spolu 

 

bylo tu však něco těžkého co drtí 

smutek stesk a úzkost z života i smrti 

 

 

Odemkl jsem dveře rozžal svítiplyn 

veda na nocleh svůj pouliční stín 

řek jsem pane pro nás pro oba to stačí 

nebylo tu však už stínu po mém hráči 

či to byl jen přízrak nebo sebeklam? 

stál jsem nad svým každodenním lůžkem sám 

 

bylo tu však něco těžkého co drtí 

smutek stesk a úzkost z života i smrti 

 

Usedl jsem za stůl nad kupy svých knih 

pozoruje oknem padající sníh 

pozoruje vločky jak své věnce vijí 

se svou věčně chimérickou nostalgií 

piják nezachytitelných odstínů 

piják světel potopených do stínů 

piják žen jichž poslouchají sny a hadi 

piják žen jež pochovávají své mládí 

piják krutých hazardních a krásných žen 

piják rozkoše a zkrvavělých pěn 

piják všeho krutého co štve a drtí 

piják hrůz a smutku z života i smrti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Řekl jsem si zapomeň už na stíny 

otvíraje týden staré noviny 

kde jsem v pachu novinářské černi tona 

uzřel velkou podobiznu Edisona 

byl tu jeho nejnovější vynález 

seděl v taláru jak středověký kněz 

bylo tu však něco krásného co drtí 

odvaha a radost z života i smrti 

 

     II 

 

Naše životy jsou strmé jako vrak 

Jednou kvečeru se vracel rychlovlak 

mezi Kanadou a mezi Michiganem 

soutěskami které neznám jejich jménem 

po plošině kráčel malý průvodčí 

s čapkou nasazenou těsně do očí 

bylo tu však něco krásného co drtí 

odvaha a radost z života i smrti 

 

Jeho otec krejčí švec a drvoštěp 

kupec s obilím měl chatrč půdu sklep 

a věčnou nestálost jež k potulkám nás svádí 

zemřel touhou po vlasti a smutkem mládí 

 

Tatíku tys věděl co je věčný stesk 

dnes je z tebe popel hvězda nebo blesk 

tatíku tys věděl že jsou všude hrubci 

mezi krejčími i mezi dřevorubci 

ty jsi poznal co jsou potulky a hlad 

chtěl bych zemřít jak ty také zdráv a mlád 

avšak je tu cosi těžkého co drtí 

smutek stesk a úzkost z života i smrti (…) 

 

Já jsem býval také v dětství hrdina 

já jsem také čítal knihy Darwina 

já jsem si hrál také vážněj nežli jiní 

s kyselinou solnou v malé školní skříni 

s burelem a čpavkem s cívkou rumkorfu 

proč jsem chtěl být však též hráčem na harfu 

proč jsem miloval však také kolovrátky 

proč jsem si však také hrával na pohádky 

z nichž mi zbylo něco těžkého co drtí 

smutek stesk a úzkost z života i smrti 

 

Touláš se jak nosič z dvorku do dvorku 

jednou zklamán odjel jsi do New Yorku 

bloudě v této americké metropoli 

byl jsi odhodlán se vrhnout na cokoli 

snad hráls tehdy karty snad jsi také pil 

snad tam nechals mnoho nejlepších svých sil 

 

bylo v tom však něco krásného co drtí 

odvaha a radost z života i smrti 

 

 

 

     III 

 

Naše životy jsou bludné jako kruh 

Jednou kráčel po New Yorku dobrodruh 

bylo odpoledne s vlahým sluncem v máji 

chodec zastavil se mlčky na Broadwayi 

před palácem West Union Telegraph 

kde to hučelo jak na rozvodné desce 

byl to kamelot a velký vynálezce 

 

Tisíc vynálezců udělalo krach 

hvězdy nevyšinuly se z věčných drah 

pohleďte jak tisíc lidí klidně žije 

ne to není práce ani energie 

to je dobrodružství jako na moři 

uzamykati se v laboratoři 

pohleďte jak tisíc lidí klidně žije 

ne to není práce to je alchymie 

 

Svět si hraje s vaším ušním bubínkem 

stáváte se elektrickým pramínkem 

fonomotory a mechaničtí ptáci 

vzlétají až k hvězdám odkud se k vám vrací 

jako k ptáčníkovi z rohu předměstí 

hlásajíce vaši slávu z návěstí 

spáváte pět hodin denně vám to stačí 

v tom se podobáte hazardnímu hráči 

 



Vždycky znovu žít a míti mánii 

jedenkrát jste uzřel v Pensylvánii 

noc a obloukovou lampu u Bakera 

pocítil jste smutek tak jako já včera 

nad poslední stránkou svého románu 

jako akrobat jenž přešel po lanu 

jako matka která porodila dítě 

jako rybář který vytáh plné sítě 

jako milenec po sladké rozkoši 

jako z bitev kráčející zbrojnoši 

jako země v poslední den vinobraní 

jako hvězda která hasne za svítání 

jako člověk náhle ztrativší svůj stín 

jako Bůh jenž stvořil růži noc a blín 

jako Bůh jenž touží stvořit nová slova 

jako Bůh jenž musí tvořit vždycky znova 

hněta z svého dechu nové kalichy 

snášeje se s vodou oblak na líchy 

 

bylo v tom však něco krásného co drtí 

odvaha a radost z života i smrti 

 

Večer na začátku října tentýž rok 

sklíčen odměřoval jste svůj vážný krok 

po laboratoři v slavném Menloparku 

uprostřed své korespondence a dárků 

toče prsty mlýnek v snění ze zvyku 

uhnětl jste maně z vláken uhlíku 

ptáka našich nocí s kterým dlouho bdíme 

metlu příšer stínů jíž je zaháníme 

žhavé poletuchy snivých promenád 

anděla nad štíty nároží a vrat 

růže restaurantů kaváren a barů 

vodotrysky noci ve tmách na bulváru 

růžence nad mosty velkoměstských řek 

aureolu pouličních nevěstek 

věnce nad komíny velkých parolodí 

slzy které kanou z výšin nad poschodí 

nad katafalk města které tlumí je 

nad budovy chrámů staré mumie 

nad kavárny v nichž jsou plytké duše v dýmu 

nad zrcátka vín nad jejich věčnou zimu 

nad katafalk města mdlobných výparů 

nad mou duši rozladěnou kytaru 

na níž jako žebrák světel snů a lásky 

vyhrávám a pláči proměňuje masky 

s vášní truvéra já princ a bludný král 

města orgií jež sluje Balmorál 

jehož slavnou branou vcházím vždycky ve snu 

černým kordónem svých poddaných a vězňů 

knížat vražd a hysterických karmaňol 

drožek šílenství a opentlených kol 

sadistických vášní při nichž znějí zvony 

chimér vzlétajících z ložnic nad balkóny 

piják krutých hazardních a krásných žen 

piják rozkoše a zkrvavělých pěn 

piják všeho krutého co štve a drtí 

piják hrůz a smutku z života i smrti 

 

     IV 

 

Naše životy se nikdy nevrací 

umíráme v troskách iluminací 

jako jepice a jako blesky hromů 

už se vznáší světla mezi listím stromů 

už se chvěje v sněhu elektrický drát 

už se blíží doba světlých promenád 

už se budou hledat duše pod rentgenem 

jako ichthyosauři pod neogénem 

už se blíží k ránu zlatá rafie 

už jsme svědky kinematografie 

už nám budou zaháněti vypínače 

strašidelné stíny hazardního hráče 

už se nesou výkřiky a tleskání 

už se Edison svým hostům uklání 

 

Už je zase duše smutná po slavnosti 

už jste v pracovně a už tu není hostí 

kolik vynálezců udělalo krach 

hvězdy nevyšinuly se z věčných drah 

pohleďte jak tisíc lidí klidně žije 

ne to není práce ani energie 

je to dobrodružství jako na moři 

uzamykati se v laboratoři 

pohleďte jak tisíc lidí klidně žije 

ne to není práce to je poezie 

 

 

 

 

 



Jak vás milovat vy cesty bez cíle 

vás vy noci trópů sluncem opilé 

vás vy světla světel vás vy noci hoře 

vás vy světla utonulá na dně moře 

vás kdož umírali jste tak vesele 

budou z vás teď bambusoví andělé 

já vás vzpomínám však kdo to ještě pláče 

už zas vyráběti nové vypínače 

už zas hroužiti se na dno křivulí 

už zas roztáčeti novou vrtuli… 

 

Ještě vidět stále před sebou svůj stín 

ještě rozebírati složky žíravin 

ještě se zas kůže rukou znovu drobí 

ještě najít přístroj k cestám do záhrobí 

ještě zpívati a nemít nikdy klid 

ještě magnetku na lidský perisprit 

ještě zapomenout na všecko co drtí 

na smutek a úzkost z života i smrti 

 

     V 

 

Naše životy jsou těšivé jak smích 

jednou v noci sedě nad kupou svých knih 

uviděl jsem náhle v pachu novin tona 

sníh a velkou podobiznu Edisona 

bylo po půlnoci v pozdním únoru 

zastihl jsem sama s sebou v hovoru 

jako bych se býval opil silným vínem 

hovořil jsem se svým nepřítomným stínem 

 

Jako refrén zněl tu stále jeden tón 

šel jsem po špičkách až k dveřím na balkón 

přede mnou se chvělo moře světel v dáli 

pod ním lidé ve svých lůžkách dávno spali 

avšak noc se chvěla jako prérie 

pod údery hvězdné artilerie 

naslouchal jsem mlčky odbíjení z věží 

pozoruje stíny v dálce na nábřeží 

stíny sebevrahů pro něž není lék 

stíny starých pouličních nevěstek 

stíny aut jež porážely stíny pěší 

stíny chudáků jež bloudí bez přístřeší 

stíny hrbatých na rohu ulice 

stíny plné rudých vředů příjice 

stíny zabitých jež budou bloudit navždy 

kolem stínů svědomí a stínů vraždy 

zakuklené stíny v šatech vojáků 

stíny láskou přemožených pijáků 

stíny světců kteří básníky se stali 

stíny těch kdož vždycky marně milovali 

lkavé stíny meteorů padlých žen 

křehké stíny cizoložných princezen 

 

bylo tu však něco krásného co drtí 

zapomnění na stesk života i smrti 

 

Buďte krásná buďte smutná dobrou noc 

zářivější meteorů jejichž moc 

poznali jsme kdysi v parných nocích světel 

reflektory stínů zbavené jak metel 

jež nás šlehaly až k horké závrati 

na shledanou signály jež nad tratí 

lákáte mne do dálek jak dusné růže 

na shledanou hvězdy polibky mé duše 

otevírající mi lázně v zahradách 

temné balzámy a hřebíčkový pach 

jízdy na světelných křídlech avionů 

na shledanou kruté slasti Edisonů 

zdroje studnic naft vy slavné rakety 

šlechticové země bez etikety 

na shledanou hvězdy padající z věží 

na shledanou stíny v dálce na nábřeží 

stíny času na nějž není žádný lék 

sladké stíny stíny snů a vzpomínek 

stíny modra nebe v očích krásné ženy 

stíny stínů hvězd v zrcadle vodní pěny 

stíny citů jež jsou dosud beze jména 

stíny prchavé jak noční ozvěna 

stíny bledé opalizující pleti 

stíny dechu dosud nezrozených dětí 

stíny matek modlících se za syny 

stíny přeludů po městech ciziny 

stíny rozkoší jež ruší spánek vdově 

stíny přeludů a touhy po domově 

 

Buďte krásná buďte krutá dobrý den 

krasší meteorů slz a přísah žen 

lásko s níž jsme stáli na vrcholku hory 

sbírajíce hnízda hvězd a meteory 

na shledanou krasší snů a bludiček 

už zas natáhnout si na noc budíček 

pohleď příteli co lidí klidně žije 

ne to není práce to je poezie 

 

Už zas trhat ve snách bledé lilie 

už zas jíti do kavárny Slávie 

už zas srkat každodenní černou kávu 

už zas míti stesk a nachýlenou hlavu 

už zas nespát už zas nemít záruky 

už zas pálit vše co přijde do ruky 

už zas slyšet tóny tlumeného pláče 



už zas mít svůj stín stín hazardního hráče 

 

Naše životy jsou jako noc a den 

na shledanou hvězdy ptáci ústa žen 

na shledanou smrti pod kvetoucím hlohem 

na shledanou sbohem na shledanou sbohem 

na shledanou dobrou noc a dobrý den 

dobrou noc 

sladký sen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944): Malý princ (1943)  

 

I - Hroznýš 

 

Když mi bylo šest let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy 

ze života. Na obrázku byl hroznýš, jak polyká šelmu. Tohle je kopie kresby: 

 

V knížce stálo: „Hroznýši svou kořist nežvýkají, polykají ji 

celou. Potom se nemohou ani hnout a celého půl roku spí a 

tráví.“ 

Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a 

také se mně podařilo nakreslit pastelkou první kresbu. 

Kresbu číslo 1. Vypadala takhle: 

 
Ukázal jsem své veledílo dospělým a ptal jsem se jich, nahání-li jim má kresba strach. 

Odpověděli mi: 

„Proč by klobouk naháněl strach?“ 

Ale on to nebyl klobouk. Byl to hroznýš, jak zažívá slona. Nakreslil jsem tedy vnitřek hroznýše, aby to 

dospělí pochopili. Oni totiž potřebují vždycky nějaká vysvětlení. Má kresba číslo 2 vypadala takhle: 

 
Dospělí mi však poradili, aby nechal toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a zajímal se raději 

o zeměpis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v šesti letech vzdal skvělé malířské kariéry. 

Neúspěch mé kresby číslo 1 a kresby číslo 2 mě odradil. Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to 

hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem 

se řídit letadlo. Létal jsem tak trochu po celém světě. A pravda je, že mi zeměpis hodně posloužil. 

Dovedl jsem na první pohled rozeznat Čínu od Arizony. Je to velice užitečné, když člověk v noci 

zabloudí. 

A tak jsem se v životě setkal se spoustou vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je 

velice zblízka. Ale mé mínění o nich se valně nezměnilo. 

Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost 

s kresbou číslo 1, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky 

mi odpověděl: „To je klobouk.“ Nepovídal jsem mu tedy ani o hroznýších, ani o pralesích, ani o 

hvězdách. Přizpůsobil jsem se mu. Mluvil jsem s ním o bridži, golfu, politice a o kravatách. A dospělý 

byl velice spokojen, že poznal tak rozumného člověka. 

 

II - Beránek 

 

Tak jsem žil sám a neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Tu se mi jednou před 

šesti lety v poušti na Sahaře porouchal motor. Něco se v něm polámalo. A poněvadž jsem neměl s sebou 

mechanika a ni cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy pustit sám. Byla to pro mne otázka života 

nebo smrti. 

Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. 

První večer jsem tedy usnul v písku, na tisíc mil daleko od jakékoliv obydlené končiny. Byl jsem 

opuštěnější než trosečník na voru uprostřed oceánu. Dovedete si proto představit, jaké bylo mé 

překvapení, když mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek: 



„Prosím pěkně ... nakresli mi beránka...“ 

„Cože?“ 

„Nakresli mi beránka...“ 

Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Dobře jsem si protřel oči. Pozorně jsem se podíval a spatřil 

jsem prazvláštního človíčka, který si mě vážně prohlížel. 

 

Toto je jeho nejlepší portrét, jaký se mi podařilo později nakreslit. 

Má kresba ovšem není zdaleka tak půvabná jako model. (…) 

Udiveně jsem se díval na ten zjev. Považte jen, že jsem byl na tisíc 

mil od jakéhokoliv obydleného kraje. A můj človíček nevypadal, 

jako by zabloudil ani jako by byl na smrt unavený nebo vyhladovělý, 

polomrtvý žízní nebo na smrt vylekán. Vůbec nevypadal jako dítě 

ztracené v poušti, na tisíc mil daleko od nějakého obydleného kraje. 

Když jsem konečně byl schopen promluvit, řekl jsem mu: 

„Ale ... co tu děláš?“ A 

tu mi docela tiše, jako něco nesmírně vážného, opakoval: 

„Prosím pěkně ... nakresli mi beránka...“ 

Když stojíme před příliš velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout. Ačkoli se mi to zdálo zde - na 

tisíce mil ode všech obydlených míst a v nebezpečí smrti nesmyslné, vytáhl jsem z kapsy list papíru 

plnící pero. Ale tu jsem si vzpomněl, že jsem studoval především zeměpis, dějepis, počty a mluvnici, a 

řekl jsem človíčkovi (trochu mrzutě), že neumím kreslit. Odpověděl mi: 

„To nevadí. Nakresli mi beránka.“ 

Poněvadž jsem nikdy nekreslil beránka, nakreslil jsem mu jednu z těch dvou kreseb, které jsem uměl. 

Obrázek zavřeného hroznýše. A užasl jsem, když jsem slyšel, jak mi ten človíček povídá: 

„Ale ne, já nechci slona v hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne 

doma je všechno malinké. Potřebuji beránka. Nakresli mi beránka.“ 

Tak jsem tedy kreslil. 

Díval se pozorně a řekl:  

„Ne! Tenhle je už moc nemocný. Udělej mi jiného.“  

Nakreslil jsem tento obrázek: 

Můj přítel se mile, shovívavě usmál: 

„Ale podívej se ... to není beránek, to je beran. Má rohy...“ 

Tak jsem kresbu znovu předělal. 

On ji však zase odmítl jako ty předcházející: 

„Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.“ 

A tu, protože jsem ztratil trpělivost a protože jsem spěchal, abych se 

co nejdřív pustil do rozebírání motoru, načmáral jsem tuhle kresbu: 

 
A prohlásil jsem: 

„To je bedýnka. Beránek, kterého chceš, je uvnitř.“ 

Ale byl jsem velice překvapen, když se obličej malého soudce rozzářil. 

„Právě tak jsem to chtěl. (…)“  

Sklonil se nad kresbu. 

„No, není tak moc malý ... Jé, podívej se, on usnul...“ 

A tak jsem se seznámil s malým princem. 

 

 

 



XIII - Byznysmen 

 

Na čtvrté planetě bydlil byznysmen. Byl to člověk tak zaměstnaný, že při příchodu malého prince 

nezvedl ani hlavu. 

Dobrý den,“ pozdravil ho malý princ. „Vyhasla vám cigareta.“ 

„Tři a dvě je pět. Pět a sedm dvanáct. Dvanáct a tři patnáct. Dobrý 

den. Patnáct a sedm dvacet dva. Dvacet dva a šest dvacet osm. 

Nemám čas ji znovu zapálit. Dvacet pět a šest třicet jedna. Uf! Dělá 

to tedy pět set jeden milión šest set dvacet dva tisíce sedm set třicet 

jedna.“ 

„Pět set miliónů čeho?“ 

„Cože? Ty jsi tu ještě? Pět set miliónů... už nevím čeho... mám tolik 

práce! Já jsem vážný člověk, nebavím se hloupostmi! Dvě a pět je 

sedm...“ 

„Čeho pět set miliónů?“ opakoval malý princ, protože se nikdy v 

životě nevzdal otázky, kterou jednou dal. 

Byznysmen zvedl hlavu: 

„Za celých čtyřiapadesát let, co bydlím na této planetě, jsem byl vyrušen jen třikrát. Poprvé před 

dvaadvaceti lety chroustem, který spadl bůhvíodkud. Hrozně hlučel a já jsem se čtyřikrát spletl v 

sečítání. Podruhé to bylo před jedenácti lety, měl jsem tehdy revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. 

Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A potřetí... zrovna teď. Říkal jsem tedy pět 

set miliónů...“ 

„Miliónů čeho?“ 

Byznysmen pochopil, že nemá žádnou šanci na klid: 

Miliónů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze.“ 

„Much?“ 

„Ale ne, věciček, které se třpytí.“ 

„Včel?“ 

„Ale ne. Zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk! Já nemám čas na snění.“ 

„Ach ták, hvězd?“ 

„Ano, ano, hvězd.“ 

„A co děláš s pěti sty milióny hvězd?“ 

„Pět set jeden milión šest set dvacet dva tisíce sedm set třicet jedna. Já jsem vážný člověk, já jsem 

přesný.“ 

„A co s těmi hvězdami děláš?“ 

„Co s nimi dělám?“ 

„Ano.“ 

„Nic. Patří mi.“ 

„Tobě patří hvězdy?“ 

„Ano.“ 

„Ale viděl jsem už krále, který...“ 

„Králové nejsou majiteli. Králové vládnou. A v tom je velký rozdíl.“ 

„A co ti to pomůže, že máš hvězdy?“ 

„Jsem bohatý.“ 

„A co ti to pomůže, že jsi bohatý?“ 

„Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud nějaké objeví.“ 

„Tenhle člověk rozumuje trochu jako ten můj opilec, řekl si v duchu malý princ. 

Přesto se ptal dál: 

„Jak vám mohou patřit hvězdy?“ 

„A komu patří?“ odsekl mrzutě byznysmen. 

„To nevím. Nikomu.“ 



„Tak tedy patří mě, neboť já jsem na ně myslel první.“ 

„A to stačí?“ 

„Ovšem. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, 

je tvůj. Když máš první nějaký nápad, dáš si ho patentovat: je tvůj. A mně patří hvězdy, protože nikdy 

nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohly patřit.“ 

„To je pravda,“ řekl malý princ. „A co s nimi děláš?“ 

„Spravuji je. Počítám a přepočítávám je,“ vysvětloval byznysmen. „Není to zrovna snadné. Ale já jsem 

vážný člověk!“ 

Malému princi to ještě nestačilo: 

„Patří-li vám hedvábný šátek, mohu si ho dát na krk a odnést si ho. Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout 

a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.“ 

„Ne, ovšem mohu je dát do banky.“ 

„Co to znamená?“ 

„To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd. A potom zamknu ten papír do zásuvky.“ 

„A nic víc?“ 

„To stačí!“ 

To je zábavné, pomyslil si malý princ. Je to dost poetické, ale ne moc seriózní. 

Malý princ měl o vážných věcech představy hodně odlišné od představ, jaké mají dospělí. 

„Já mám květinu,“ řekl ještě, „a každý den ji zalévám. Mám tři sopky a ty vymetám každý týden. 

Vymetám totiž i tu vyhaslou. Člověk nikdy neví. Pro mé sopky i pro mou květinu je užitečné, že mi 

patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný...“ 

Byznysmen otevřel ústa překvapením, nevěděl však, co odpovědět. A malý princ zmizel. 

Dospělí jsou rozhodně podivní, řekl si jen v duchu cestou. 

 

XXI - Liška 

 

Tu se objevila liška. 

„Dobrý den,“ řekla. 

„Dobrý den“, zdvořile odpověděl malý princ. Obrátil se, ale nic neviděl. 

„Jsem tady, pod jabloní...,“ řekl ten hlas. 

„Kdo jsi?“ zeptal se malý princ. „Jsi moc hezká...“ 

„Jsem liška,“ řekla liška. 

„Pojď si se mnou hrát,“ navrhl jí malý princ. „Jsem tak smutný...“ 

„Nemohu si s tebou hrát,“ namítla liška. Nejsem ochočena. 

„Ó promiň,“ řekl malý princ. 

 

Chvíli přemýšlel a pak dodal: 

„Co to znamená ochočit?“ 

„Ty nejsi zdejší,“ řekla liška, „co tu hledáš?“ 

„Hledám lidi,“ odvětil malý princ. „Co to 

znamená ochočit?“ 

„Lidé,“ řekla liška, „mají pušky a loví zvířata. To je 

hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to 

jejich jediný zájem. Hledáš slepice?“ 

„Ne,“ řekl malý princ. „Hledám přátele. Co to 

znamená ochočit?“ 

„Je to něco, na co se moc zapomíná,“ odpověděla liška. 

„Znamená to vytvořit pouta...“ 

„Vytvořit pouta?“ 

„Ovšem,“ řekla liška. „Ty jsi pro mne jen malým chlapcem podobným statisícům malých chlapců. 

Nepotřebuji tě a ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když 



si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě a já zase pro tebe 

jedinou na světě...“ 

„Začínám chápat,“ řekl malý princ. „Znám jednu květinu ... myslím, že si mě ochočila...“ 

„To je možné,“ dodala liška. „Na Zemi je vidět všelicos...“ 

„Ó, to není na Zemi,“ řekl malý princ. 

Zdálo se, že to probudilo v lišce velkou zvědavost: 

„Na jiné planetě?“ 

„Ano.“ 

„Jsou na té planetě lovci?“ 

„Nejsou.“ 

„Ach, to je zajímavé! A slepice?“ 

„Také ne.“ 

„Nic není dokonalé,“ povzdychla si liška. 

Ale vrátila se ke svému nápadu: 

„Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mne. 

Všechny slepice jsou si navzájem podobné a také lidé jsou si 

podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj 

život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk kroků, který bude 

jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale 

tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se! 

Vidíš tamhleta obilná pole? Nejím chléb. Obilí je pro mne 

zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty 

máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté 

obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v 

obilí...“ 

Liška umlkla a dlouho se dívala na malého prince. 

„Ochoč si mě, prosím!“ řekla. 

„Velmi rád,“ odvětil malý princ, „ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.“ 

„Známe jen ty věci, které si ochočíme,“ řekla liška. Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u 

obchodníku věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li přítele, 

ochoč si mě!“ 

„Co mám dělat?“ zeptal se malý princ. 

„Musíš být hodně trpělivý,“ odpověděla liška. „Sedneš si nejprve kousek ode mne, takhle do trávy. Já se 

budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Každý den si však 

budeš moci sednout trochu blíž...“ 

 

Druhý den přišel malý princ zas. 

„Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu,“ řekla liška. „Přijdeš-li například ve čtyři 

hodiny odpoledne, již od tří hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve čtyři 

hodiny budu už rozechvělá a neklidná; objevím cenu štěstí! Ale budeš-li přicházet v různou dobu, 

nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce... Je třeba zachovávat řád.“ 

„Co to je řád?“ řekl malý princ. 

„To je také něco moc zapomenutého,“ odpověděla liška, „to, co odlišuje jeden den od druhého, jednu 

hodinu od druhé. Moji lovci například zachovávají také řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. 

Každý čtvrtek je tedy nádherný den! Jdu na procházku až do vinice. Kdyby lovci tančili kdykoliv, 

všechny dny by se podobaly jeden druhému a neměla bych vůbec prázdniny.“ 

Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu. 

„Ach budu plakat,“ řekla liška. 

„To je tvá vina,“ řekl malý princ. „Nepřál jsem ti nic zlého, ale tys chtěla, abych si tě ochočil...“ 

„Ovšem,“ řekla liška. 

„Ale budeš plakat!“ namítl malý princ. 



„Budu plakat,“ řekla liška. 

„Tak tím nic nezískáš!“ 

„Získám, vzpomeň si na tu barvu obilí.“ 

A potom dodala: „Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi 

dát sbohem a já ti dám dárek - tajemství.“ 

Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. 

„Vy se mé růži nepodobáte, vy ještě nic nejste,“ řekl jim. „Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky 

nikoho neochočily. Jste takové, jaká byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. 

Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.“ 

A růže byly celé zaražené. 

„Jste krásné, ale jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný 

chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem 

zaléval. Protože ji jsem dával pod poklop. Protože ji jsem chránil zástěnou. Protože jí jsem pozabíjel 

housenky (kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýli). Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala 

nebo se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.“ 

A vrátil se k lišce. 

„Sbohem...,“ řekl. 

„Sbohem,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je 

důležité, je očím neviditelné.“ 

„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. 

„A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“ 

„A pro ten čas, který jsem své růži věnoval...,“ řekl malý princ, aby si to zapamatoval. 

„Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy 

zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži...“ 

Jsem zodpovědný za svou růži...,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. 

 

XXVI - Odchod 

 

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den večer vracel od své práce, 

viděl jsem zdálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. (…)  

Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase řekl: (…)  

„Máš dobrý jed? Jsi jist, že mě nenecháš dlouho trpět?“ 

Zastavil jsem se, srdce se mi sevřelo, ale stále jsem tomu 

nerozuměl. 

„A teď jdi pryč!“ řekl. „...Já chci zase dolů!“ 

Podíval jsem se dolů ke zdi a vyskočil jsem! Proti malému 

princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v 

půlminutě sprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro 

revolver a rozběhl jsem se. Ale had, sotva mě zaslechl, 

vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez 

velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechávaje za 

sebou lehký kovový šelest. 

Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče 

svého malého prince, bledého jako sníh. 

„Copak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči s hady?“ 

Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu 

napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mne vážně a objal mě kolem krku. Cítil 

jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného, umírajícího ptáčka. 

Řekl mi: 

„To jsem rád, žes přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů...“ 

„Jak to víš?“ 



Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou 

otázku, ale dodal: 

„Já se dnes také vrátím domů...“ 

Potom připojil posmutněle: 

„Mám to mnohem dál... A mnohem nesnadnější...“ 

Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě, a přesto se mi 

zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel... 

Jeho pohled byl vážný, zahleděný do veliké dálky: 

„Mám od tebe beránka. Mám bedýnku pro toho beránka. A náhubek...“ 

A tesklivě se usmál. 

Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. 

„Tys měl strach, človíčku...“ 

Měl strach, toť se ví! Ale lehounce se zasmál: 

„Dnes večer se budu bát ještě mnohem víc...“ 

Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, 

kdybych už nikdy neslyšel ten smích. Byl mi studánkou v poušti. 

„Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát...“ 

Malý princ mi však řekl: 

„Dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl...“ 

„Človíčku, viď, že je to zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou?...“ 

Ale neodpověděl na tu otázku. Pravil: 

„Nikdy nevidíme to, co je důležité...“ 

„Ovšem...“ (…) 

„Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím 

jiným než malými světýlky. Pro jiné, pro vědce, znamenají problémy. Pro mého byznysmena byly 

zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo...“ 

„Co tím myslíš?“ 

„Já budu na jedné z nich bydlit, budu se na jedné z nich smát, a až se podíváš v noci na oblohu, bude to 

pro tebe, jako by se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát!“ 

A znovu se zasmál. 

„Až se utěšíš (a člověk se vždycky utěší), budeš rád, že jsi mě poznal. Budeš stále mým přítelem. Budeš 

mít chuť se smát se mnou. A někdy otevřeš okno, jen tak pro radost... Tvoji přátelé se budou strašně 

divit, až tě uvidí smát se při pohledu na nebe. Řekneš jim: „Ano, hvězdy mě vždycky, rozesmějí!“ 

Budou myslet, že ses zbláznil. Vyvedu ti tak pěkný kousek...“ (…) 

A znovu se zasmál. Potom zvážněl. 

„Víš... ale dnes v noci... sem nechoď!“ 

„Nehnu se od tebe.“ 

„Budu vypadat, jako by mě něco bolelo... trochu jako bych umíral. To už tak bývá. Nechoď se na to 

dívat, nestojí to za to...“ 

„Nehnu se od tebe.“ 

Jemu to však dělalo starost. 

„Víš... taky kvůli tomu hadovi. Tebe nesmí uštknout... Hadi jsou zlí. Mohou uštknout jen tak pro 

potěšení...“ 

„Nehnu se od tebe.“ 

Ale něco ho uklidnilo: 

„Pravda, na druhé uštknutí už nemají jed...“ 

Tu noc jsem neviděl, kdy se vydal na cestu. Zmizel tiše. (…) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

       

 

 

 


