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Z technických důvodů v tomto formátu WORD uvádíme pouze titulní 

stranu a obsah publikace. Grafickou podobu celé učebnice není možné 

převést do tohoto formátu.   

Rovněž tak druhý oddíl „Divadlo v obrazech“ není technicky možné 

převést do formátu WORD (TATO ČÁST SE V CELÉM ZNĚNÍ I 

S UKÁZKAMI POSLECHU NALÉZÁ V KURZECH MOODLE). 

 

Součást í  tohoto kurzu jso u i  texty určené k  mluvním cvičením –  Inspiromat  1 a 

Inspiromat  2 ( tex ty shromáždi l  Svatopluk Pastyřík)    
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1)  Rituál, vývoj člověka společenského   

  

 Rodí se lidská řeč         

         Komunikace pouze prostřednictvím gest a citoslovcí 
 

 

 

O podobě rituálů v dobách, kdy lidská řeč vznikala, si můžeme udělat 

představu na základě našich úvah a představ při zkoumání archeologických 

památek. Jediným živým, i když značně přibližným,   zdrojem informací o 

dávných obřadech nám přináší dětské hry a záznamy o nich 

v etnografických materiálech. 

 

Jistou nápovědí o podobě někdejších rituálů jsou i staré historické texty jako 

je Starý Zákon a literární památky Starého Egypta. 

 

Ale máme k dispozici i řadu rituálních výjevů dramaticky zpracovaných již 

v naší historické době. Jde o dramata, která jsou tematicky spjata s rituály: 

 výjev čarodějnic ze Shakespearova Macbetha 

 dějové pásmo Rosany ve Tylově  Strakonickém dudákovi 

 dějové pásmo Rýbrcoula v Tylově Tvrdohlavé ženě 

 Euripidova Medea 

 Valpuržina noc ve Faustově Faustu 

 lidová zaříkadla a texty písní ve vazbě s líčením Kateřiny Tučkové v Žítkovských bohyních 

 některé dramatizace Kiplingovy Knihy džunglí 
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AMENHOTEP IV.:   HYMNUS NA SLUNCE  

1 3 5 0  p ř e d  K r i s t e m  

Krásné a zářící se objevuješ na obzoru, 

ó slunce živoucí, počátku všeho žití! 

 

Když na východě objevilo ses, 

zemi jsi naplnilo krásou svojí. 

Skvěješ se vznešené a velké 

vysoko nad zeměmi všemi, 

paprsky tvoje objímají světy, 

světy, jež zrodily se z tebe, 

a ty jsi Den.  

 

Když zapadlo jsi pod západní obzor, 

v temnu je země jako v temnu smrti, 

lidé spí v komorách s hlavami zastřenými. 

V tu dobu vycházejí z doupat lvi 

a plazi vylézají, aby kousali, 

tma v očích žhne a země mlčí: 

tvůrce jest pod obzorem. 

 

Tys bylo jediné a první! 

Ze sebe vytvořilos milióny podob, 

vesnice, města, pole, cesty, řeky. 

Svět povstal rukou tvou, 

tys vytvořilo lidi, 

žijí, když vyšlo jsi, 

když zajdeš, umírají. 

 

Tys životem, 

jen tebou člověk žije. 
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STARÝ ZÁKON  –   PÍSEŇ PÍSNÍ         
 

D IALO G MILENCŮ  

 Noc co noc hledám na svém lůžku     

 toho, kterého tolik miluji. 

 Hledám a nenalézám. 

 Teď vstanu a obejdu město,  ulice, náměstí, 

 vyhledám toho, kterého tolik miluji. 

  

Zapřísahám vás,  dcery jeruzalémské, 

 kde je ta, jež vystupuje z pouště 

 jako sloup dýmu? 

 

 Jak jsi krásný, milý můj,      

 významnější nad tisíce jiných. 

 Tvoje oči jsou jako holubi 

 nad potůčky vod, 

 v mléce se koupou, 

 podobné vsazeným drahokamům. 

 Tvoje líce jsou jak balzámový záhon, 

 schránky kořenných vůní, 

 tvoje rty jsou lilie, 

 z nichž kane tekutá myrha. 

 Tvoje ruce jsou válce zlaté 

 taršíšem posázené, 

 tvoje břicho je mistrné dílo ze slonoviny 

 safírem vykládané. 

 Tvoje stehna jsou sloupy z bílého mramoru, 

 spočívající na patkách z ryzího zlata. 

 Vzhled máš jak Libanón, 

 jsi ztepilý jak cedr. 

 Patro tvých úst je přesladké, 

 ty sám jsi přežádoucí skvost. 

  

 

Takový je můj milý, takový je můj přítel, 
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 dcery jeruzalémské. 

 

Jak jsi krásná, přítelkyně moje,   jak jsi krásná, 

 oči tvé jsou holubice  pod závojem, 

 vlasy tvé jsou jako stáda koz, 

 které se hrnou z hory Gileádu. 

 Zuby tvé jsou jako stádo ovcí před stříháním, 

 jež z brodiště vystupují, 

 a každá z nich vrhne po dvou, 

 žádná z nich neplodná nezůstane. 

 Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, 

 ústa tvá půvabu plná. 

 Jak rozpuklé granátové jablko jsou tvoje skráně 

 pod závojem. 
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SHAKESPEARE: MACBETH  

 

ČARODĚJNICE  

Kolem kotle v kole choď, 

otrávený drob tam vhoď: 

žabí prst a oko mloka, 

kousek tlamy ze žraloka, 

zmijí jazyk, ocas štíra, 

trochu chmýří z netopýra 

Hnus je kráse, krása hnus 

smrdutou mhou teď letět zkus! 

 

Kdy sejdeme se my tři znova? 

až hrom 

   a blesk 

    či déšť 

    nás svolá. 

Až přežene se řež a vřava, 

až z bitvy vzejde pád i sláva. 

Ještě místo,  

pustá zem - 

tam sejdeme se s Mackbethem 

 

Kdo je ten muž? Je celý od krve. 

Vždyť Macbeth  je to, voják, pravý rváč, 

statečný Macbeth, svou kouřící ocelí 

si klestil cestu krvavou řeží. 

Nic ses s ním nepáral a hned ho rozpáral 

od pupku po čelist 

a vzápětí mu nabod hlavu na špičatý kůl. 

 

 

Statečný hrdlořez! 
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A oba v boji dvojnásobně rozsévali smrt. 

Co z bitvy vzešlo?  

Jednomu sláva,  

  druhému zas pád. 

Takový hnus a krása v jednom dni. 

 

Teď vysaju z něj všechnu šťávu, 

až proklet bude, ztratí hlavu, 

nezavře nikdy víčka k spánku, 

bude mít pořád na kahánku. 

 

Točme se třikrát v kole jednom 

a kouzlo už je připraveno. 

Bum, bum, buben, kdo to tluče,  

Mackbeth jde nám do náruče. 

Takový hnus a krása v jednom dni. 
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R.  KIPLING:  KNIHA DŽUNGLÍ  

 

CHÓR LOVÍCÍ  SMEČKY  

 

Hlad,hlad, 

máme hlad, 

     hlad, hlad, hlad, 

v útrobách skučí hlad, 

     hlad, hlad, hlad 

chňape hlad,máme hlad, 

     hlad, hlad, hlad, 

hryže hlad,máme hlad, 

     hlad, hlad, hlad, 

zatni spár, 

     hlad, hlad, hlad, 

vbodni dráp, 

     hlad, hlad, hlad, 

v útrobách skučí hlad. 

Kde jako paroží raší zeleň, 

tam v čistém povětří tančí jelen. 

Chceme bý sytí, uštve ho vytí, 

tktk tktk, tk, tkt, tktk tktk, tk, tkt... 

 

Uhání divoká smečka, 

měsíc už k lovu dal svit, 

kterýpak jelen to přečká, 

když tuto noc slyšel nás výt. 

Žádné mňau a žádné vrků, 

vytí to je slovo vlků. 

Dobrý lov!  Akélo skoč! Strhni jelena! Zlámej vaz! 

Vzdej poctu kořisti! 

Už padla do listí. 

Už padla do listí. 

Akélo, Akélo, jsi prvý vlk!! 
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2)  Vznik divadla v antickém Řecku   

  Patetická, technicky perfektní deklamace  

 

Řecká divadelní kultura v sobě nese řadu mimořádností. Osobně 

považuji za nejpronikavější skutečnost ten strmý kulturní vývoj, kdy 

během tří století se obřadní slavnosti proměnily v divadelní kulturu, 

která dodnes přivádí na světová jeviště svoje osudová dramata. 
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EURIPIDES:  MEDEA 

 

Dramatická síla této scény spočívá v tom, že Medea po celou dobu něžného loučení s dětmi 

skrývá za svými zády dýku. 

MEDEA 

Ó, děti, děti moje, zde máte nový domov 

své útočiště…. ale bez matky…. 

jak psanec půjdu do ciziny. 

 

Iásóne!    Láska vášnivá, přespříliš prudká, 

když přiletí a sžehne hruď…. 

Jak otevřená rána je láska k člověku 

Však teď je konec lásky,  už jen samý boj… 

 

Potupě svých nepřátel své drahé děti nikdy nevydám! 

Ne, to nestane se nikdy 

Tak musí zemřít….   Já, ač jejich rodička, 

je vlastní rukou usmrtím 

 

Děti moje…   Ty milá ruko, ty má milá hlavinko 

ty teplé dětské líčko, krásné tělíčko…. 

Sladký polibku, ty teplý dechu dítěte, 

měkká tvářinko…..  jděte, jděte nahoru 

 

Ó, hrůza…. co mám udělat 

Prchla odvaha, když v jasné oči dětí svých  

jsem pohlédla….   ne, já nemohu! 

Pryč vy hrozné myšlenky….. 

 

Prý žijeme si doma v teplém bezpečí 

zatím co muži za nás v poli bojují. 

Hlupáci!  Já třikrát postavím se radši nepříteli 

nežli jednou rodit. 

 

 

Jsem od přírody chytrá, znalá všeho zla 
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My ženy, prý ušlechtilých citů zcela neschopné 

však pravé umělkyně ve vší špatnosti 

 

Je souzeno jim zemřít, není vyhnutí 

a usmrtím je sama, jejich matka, já! 

Mé srdce, ozbroj se…. 

 

Můj zrádný muži, Iásóne, 

já jsem ta ohava, ta lítá zvěř 

ten divý netvor. 

však tvoje srdce…..zraním tak, jak zasloužíš 

   

Pak nechci déle žít, 

Blesk z nebe ať udeří do hlavy mé 

Co s životem ženy posedlé zlem! 

  



                       
 

 
 

 
16  

 

EURIPIDES: TRÓJANKY  –   Nářek žen po dobytí Tróje 

 

HEK ABÉ :  

Oppo po po po po pooí! 

 

Proč bych neměla naříkat? 

Zhynula vlast, mé děti, můj muž.  

Mé bohatství zděděné po předcích, 

tys tedy nebylo k ničemu!   

Proč bych měla mlčet? Proč bych měla mluvit? 

 

K čemu je pláč? 

 

Drsný osud mi ustlal  

na tvrdém loži, ležím tu, 

ubohá na kamení. 

Bolí mě hlava, mé skráně, 

bolí mě žebra. Toužím se 

narovnat, otočit na záda, 

trochu si pohovět, vyzpívat 

do taktu slz svých veliký žal. 

 

Kam půjdem do otroctví? 

Já??? 

Komu, kde budu otročit?  

U kterých dveří postávat? 

Čí děti chovat v náručí? 

Já bývala trójskou královnou!             

 

Ai, ai! 

Tolik synů jsem zrodila, tolik dcer! 

Vychovávala jsem je pro vzácné ženichy... 

Žádná Trójanka, žádná Řekyně, žádná barbarka 

se nemůže pochlubit takovými dětmi. 

A nikdo z nich teď nemůže přijít na pomoc. 

 

Jakou mi dáte naději? Proč mne zdvíháte? 

Veďte mé nohy ke skále, s které bych skočila. 

Chci zemřít. 

Nikoho nemějte za šťastného, dokud je živ. 

 

Ubohá Trójo! Tisíce lidí zahynuly 

pro sňatek jedné hanebné poběhlice. 
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AN DROM ACHÉ  

U nohou bohyně Athény 

vrší se krvavé mrtvoly na pospas supům. 

A nešťastná Trója teď stoupá pod jařmo otroků. 

Čekáme až los nás novým pánům přidělí. 

Bozi nám nepřejí. 

Bozi nám nepřejí 

Tak nám bohové ukazují svoji moc: 

nuly pozvedají k výšinám a nelítostně 

hubí vše, co se jim zdá příliš veliké. 

 

Už nikdy nebudu 

točit se u stavu 

a člunkem osnovu 

prohazovat. 

 

Už nikdy nespatřím 

tvářičky dětí svých 

a jejich šťastný smích 

neuslyším. 

 

Teď budeš napořád 

černou noc proklínat, 

kdy budeš prvně spát 

s řeckým mužem. 

 

S amforou pak budu 

chodívat pro vodu 

z posvátných pramenů 

jako služka. 

 

Nebo snad na jihu 

u řeky Krathidu, 

kde se i otrokům 

dobře žije. 

 

Kdybych se dostala, 

kde žila Helena, 

v Spartě bych potkala 

Meneláa... 

 

Nestoudná Helena, 

mých strastí příčina. 

 

 

KASS ANDR A:  

Trójanky, poslouchejte! Chci vám ukázat, 
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oč jsme šťastnější než naši nepřátelé. 

 

V objetí rodné země, ve své vlasti 

spí naši mrtví. A Řekové,  

ti utrpěli na tisíce ztrát 

pro jedno milostné vzplanutí,  

pro pouhou ženu,  

pro Helenu, která se dala ochotně a ráda unést. 

Sám moudrý Agamemnón obětoval svou dceru. 

 

Agamemnón! 

 

Obětoval svou dceru  

jako dobytče na oltář - jen kvůli ní. 

 

Byl jsi hrdý na své činy 

náčelníku řeckých vojsk. 

 

Byly mizerné...  

....a osud mizerný tě čeká teď. 

 

Náčelníku řeckých vojsk, 

jas dne tvé oči neuvidí. 

Zahrabou tě za noci. 

A mé nahé tělo bílé 

do rokliny pohodí. 

 

Vždyť je-li Apollón nad námi,  

pak král Agamemnón,  

ten slavný vůdce Řeků, 

pro svůj sňatek se mnou bude truchlit víc, 

než truchlil pro nešťastný sňatek Helenin. 

 

Králi Agamemnóne, ty slavný vůdče Řeků! 

To já tě zabiju, to já vyvrátím tvůj dům 

a způsobím, že vymře celý tvůj rod. 

Pomstím své bratry a pomstím svého otce. 

Ani slova o sekyře, která protne šíji, 

tvoji šíji, moji šíji,  

tvoji, moji, tvoji, moji, tvoji - 

 

Jaký jsi blázen, lidský tvore! Jsi schopen 

pustošit chrámy svých bohů, svá města i hroby 

svých zemřelých. Pak stejně nakonec zahyneš sám. 
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3)  Liturgické divadlo kostela  

     a drastická komediálnost vagantů a kejklířů  

   

Středověké „studentské divadlo“  –  ano, tak bychom mohli žánrově zařadit brutální 

taškařice, které se nám zachovaly v textových zlomcích Mastičkáře Muzejního a 

Mastičkáře Drkolenského. Máme zprávy o tom, že s touto formou „fekálního humoru“ 

byli studenti z chrámových prostorů vykázáni. To ale znamená, že do jisté doby své 

produkce v kostelích prezentovali, že jistou míru komediálních vulgárností středověcí 

kněží tolerovali a není vyloučené, že se na nich i podíleli. Mastičkářské produkce žily 

svým životem v bezprostředním sousedství hluboce duchovního divadla liturgického. 

Tento moment středověkého divadla provokuje k zamyšlení. Poukazuje na značnou 

tolerantnost středověké společnosti.  

Snažte se takto chápat středověkou kulturu. Když se vám podaří v následujících textech 

zvládnout artikulační náročnost staročeštiny, zazní vám v jedinečné zvukomalebnosti. 

Jazyk, od kterého jsme vzdáleni více jak šest století, zůstává stále jednou z vrstev naší 

mateřštiny. 
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STŘEDOVĚKÝ MASTIČKÁŘ  

 

SPRAVE DLIV Í        

 Znaj se každý hřiešný v sobě  

 Pomni na Buoh v své útrobě        

 Přijde smrt u zvláštní moci  

 Jako zloděj o puol noci           

 Smrt je vaše osuda 

 

 Od papeže až do krále, 

 veždeť jest pravdy namále,         

 Jedináť smrt rovně měří, 

 bez peněz, každému věří.              

 Smrt je vaše osuda.         

 

 

PUSTRPALK  

Ëhm !!! 

Milý mistře, odpusť mě vyníti! 

A věru ihned chci přijíti, 

aneb již nemohu státi, 

nebo mi sě chce velmi sráti. 
MASTIČK ÁŘ  

Tako, milý Pustrpalku, 

neučini nad tobú jednoho kvaltu. 
BARBOR A  

Milčte, milčte, poslúchajte! 

Slyš! 
MASTIČK ÁŘ  

Bychom něco utěžili 

a svých peněz přispořili. 
RUBÍN  

Přikydniž mi jie sěm viece, 

ať nečekajú stojéce. 
BARBOR A  

Ba, mistře, kak tato mast dobře vonie…. 
MATY ÁŠ  

ááá,   jako samé hovno konie! 
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PUSTRPALK  

Straka na stracě  
přeletěla řěku, 
maso bez kosti  
provrtělo dievku 
 
okolo turneje hoho, 
i vrazi sě mezi nohy to mnoho! 

 

 

MÁŘÍ  MAG D ALEN A  

Otep myrhy měť moj milý, 

milujeť mně z své všie síly. 

A já jeho zmilelého 

pronžť netbám nic na jiného. 

To div z diva, žeť sem živa,  

proňžť sě mé srdéčko znívá. 

Řkúc: batíčku, zmilelíčku, 

zjev mi svú tvář sokolíčku. 

Milost silná…. 

Milost silná, žádost pilná, 

k němužť má mysl nemylná. 

 

 

 

MARIE  JAKOBI  

Dřievo sie listem odívá… 

slavíček v kéřku zpěvá 

máji žaluji tobě 

a mé tě srdce ve mdlobě! 

Utěšenie srdce mého. 

Šťastná, vizi tvórce svého. 
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ZPĚVY MARIE  A TŘÍ  MARI Í    

Juž tě vizi, kvietku skvúcí, 

mój synáčku přežádúcí, 

umučená, ach strádúcí. 

 

Šípčím, hložím tělo dráno, 

v tvoje svietie oči plváno, 

synu milý, to mně známo. 

Kams děl, synu, rúcho s sebe? 

Tvé sluhy, kde jsú u tebe? 

 

Jediná já s tebú stojím. 

Synu muój jediný 

trpíš muka bez viny, 

Tvůj živótek pravdy plný. 

 

Synu muój jediný 

kakú máš muku, 

kvietku muój svádúcí, 

jiezvy máš v rukú.  

 

Když já vizi tvuoj bok proklatý, 

voje tělo svaté na kříži rozpaté 

veliké máš rány za ny hřiešné křesťany. 

 

Jemu odpustite, 

mně samu jměte, 

mně zaň ukřižujte! 

Chci ráda trpěti 

za syna milého. 

Pyčte všichni hoře mého. 

 

Bolest roste srdci mému v útrobě, 

já hřiěšnice byvši u Božiem hrobě. 

 

Nerodiž více plakati, 

již se tvój smutek ukrátí. 

On nás často utěšoval 

a mnoho nemocných usdravoval. 

 

 

VILLON: Nářek někdejší  s l ičné zbrojmistrové  
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Slyším, jak babka naříká, 

jež slula "sličná zbrojmistrová", 

a nad ztraceným mládím lká: 

"Ha, starobo," zní její slova, 

"ty z pokolení Jidášova, 

cos na mne dolehla tak brzy? 

Já chtěla bych být holka znova. 

Zabila bych se, svět mě mrzí. 

 

Vždyť moc já měla nad písaři 

od Pánaboha samého 

a nad knězi a nad kramáři. 

Nebylo tenkrát mužského, 

abych nemohla každého 

si kolem prstu omotat, 

jen vybylo-li na něho, 

co ani pes by nechtěl brát. 

 

Co pánů jsem já hloupá husa 

ze samé lásky oslyšela, 

to pro jednoho miliusa, 

anžto tak ráda jsem ho měla! 

Ať s jinými jsem vyváděla, 

ten surovec mé srdce měl. 

Ach, co jsem pro něj vytrpěla, 

a on jen prachy na mně chtěl! 

 

A já tím víc ho měla ráda, 

čím víc mě, sprosťák, tlouk a bil: 

mlátil mě přes hlavu a záda, 

ale jak ,líbat!' poručil, 

hnedlinko si mě ochočil 

a na chvilku ten pobuda - 

to jsem to chytla! - něžný byl. 

 

 

Co z toho? Hřích a ostuda. 

Umřel, už je to třicet let, 

já stará rachota tu zbyla; 
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a když se takhle dívám zpět, 

čím teďka jsem a čím jsem byla, 

tak jsem se tuze proměnila! 

Když se tak vidím celá nahá, 

jsem kost a kůže, mrcha shnilá, 

až je mi mdlo: smrt na mne sahá. 

 

Kde je to čelo běloučké, 

vyduté obočí, blond vlasy, 

kde ohnivé ty oči mé, 

kterými, když jsem zmanula si, 

já každičkého nabrkla si? 

Kde důlek v bradě, pěkná ouška, 

nosánek vyzývavé krásy, 

kde tvář a pusa červeňoučká? 

 

Kde útlé paže, ramínka, 

kde ruce s prsty hladícími, 

solidní, pevná stehýnka, 

kde taile s boky stvořenými 

chlubit se v lásce vítězstvími, 

kde prsíčka, dvě kuřátka, 

kde nožky mé a mezi nimi 

ta roztomilá zahrádka? 

 

Teď čelo samou vrásku má, 

teď zbělel řiďounký můj vlas, 

obočí moje pelichá, 

mžourají oči, oheň zhas; 

tvář zvadlá, nakřápnutý hlas, 

nos bambula a schlíplé boltce, 

tohleto zbylo ze všech krás, 

co záviděli mladé holce. 

 

 

 

Takhle se končí lidská krása. 

Denně se hrbím víc a více, 

ruce mám bez krve a masa, 

boky se třesou viklajíce, 
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prsa se tratí se vrkajíce, 

stehna, dřív zlatý poklad můj, 

jsou skvrnitá jak jaternice, 

a moje zahrádka - no fuj! 

 

Tak, staré kurvy mezi sebou, 

my svého mládí želíme, 

jsme v chumlu, když nás hnáty zebou, 

a v kamínkách si topíme 

a na bobku tam dřepíme. 

A někdy leckterá z nás řekne: 

Jo, světa běh tu vidíme... 

A jednou byly jsme tak pěkné!" 
 

 

                                Přeložil Otokar Fischer



                       
 

 

 

 

 

   

 

 

4)  Commedia dell´ Arte  

      

       Improvizovaný mluvní projev  

 

Chcete blíže poznat renesanční „Commedii dell´Árte? 

Navštivte produkci současné „Improvizační ligy“ a svůj divácký 

zážitek kombinujte s dojmem z dobových Callotových rytin.  
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MOLIERE :   ŠIBALSTVÍ SKAPINOVA 

 

Výprask  

Klasická scéna Comedie dell'arte, kdy mazaný  sluha si vyrovnává své účty  se starým lakomcem, 

zpracoval  Moliere ve své veselohře Šibalství Scapinova. Pokuste se o tento virtuózní herecký 

výstup, kdy  Scapino dokáže  sám svým  sugestivním komedianstvím  vyvolat věrohodný dojem 

současného jednání několika lidí. 

Členění postav, za které se  Scapino či Scapina vydává, je zřejmé z logiky textu i z grafické úpravy 

Scapinových replik. 

Soustřeďte se především na to, aby bylo naprosto zřejmé, kdy Scapino hovoří a  jedná jako sluha 

Gerontův a kdy jedná a hovoří za smyšlené postavy, kterými  mystifikuje Geronta a vytváří si tak 

okolnosti, aby mohl svému pánovi pořádně nařezat. 

 

SCAPINO: 

Pane Geronte! Rychle pryč! Chtějí vás zabít. 

GERONT:     

Ale to já nechci. Tak Scapino, dělej něco! 

SCAPINO: 

Zachráním vás, ale musíte vlézt tady do toho pytle. 

Bacha! Přichází jeden z těch rváčů. 

                  Kde je  ten Geront, já  ho přetrhnu. 

Ani se nehněte. 

                  Hrome, najdu ho i kdyby se do země zavrtal. 

Nedýchejte! 

                  Vida, člověk s pytlem. Pane (Slečno), já vám dám zlaťák a vy mi povíte, kde je ten Geront. 

Hledáte pana Geronta? 

                  Chci ho spráskat jako psa. 

To nedělejte,  takoví páni jako  je pan Geront,  ti se nebijí,  

ti nejsou zvyklí na takové zacházení. 

                  Ty chudinko, snad nejsi jeho kámoš! 

Vážím si ho jako vlastního bratra. 

                  No  ty se  mi hodíš,  tebe jsem  hledal! To tedy bráchovi  ode mne  něco vyřidíš.   

  Tu máš, to ti odevzdávám pro něho. 

Ach, ach,  pane! Achich pomalu,  jauvajz, ne tak  moc! 

                  Táhni a vyřiď bratříčkovi,  že je to dáreček ode mě! 

Ach, ty jeden zabijáku... 

GERONT:     

Scapino, já už to nevydržím. 

SCAPINO: 

Ten mi dal, záda mám nadranc. Ty hulváte... 

GERONT:     

Já je mám nadranc, mlátil do mě jako do vrat. 

SCAPINO: 

Co vás nemá, bušil do mě. Ty barbare... 

Do pytle! Bacha! Vrací se! 

                  Himmel laudon! Já běhala  jako Trottel a Geronta ne a ne a nenašla.  

To není ten hulvát, ale má vás taky plný zuby. 
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Ten všivák, ten držgrešla,  já mu vymalovala ciferník..  

                        Haf, haf. 

 

Ani hnout, má s sebou psa a v ruce drží kord. 

                        Haf, haf. 

                  Hugo, zu Fuss! 

                        Haf. haf. 

                  Neštekala na geeherte Herr (Freulein)! 

                  Lieber pane (Liebes slečinka), býti tak laskava a vyprávěla mi,  

kde  schovávačka ten Geront, ten držgrešla, ten krysa, ten zasraná prevít...  

Ne, takový pán v našem městě nežije. 

                        Vrrr, haf, haf. 

                Hugo, nechala ten sakypaky! Sakypyky fuj! 

                        Haf, haf. 

                    Hugo, ty v ten pytlišek neco čmuchala? 

                    Also, pane (slečinka), co v ten sáček skovávačka? 

Nic. 

                    My se zdát, še se neco chejbat v pytel. 

Co je vám do toho, to je můj pytel. 

             Hugo, chlídala pána (slečinko)... 

                       haf, haf. 

                  já zatím kukuč do pytel. Já myšlenkovala, že tam chejbat člověko.  

Jestli tam najít páprda Geront, já mu zmalovala prdelo jako osterliches Eier. 

Já se vás neleknu. 

                  Ty  delala  hrdyna?  No,  tu máš, to máš, tomáš, 

Ach, auvej, ouvej, už přestaňte, ne tak moc.... 

                  Auf  Wiedersehen,  to  byla  kleine učebnice, že slušne chovat ke každá cizí návštěvnice. 

                  Hugo, rozlúčkovat pána (slečinka)  a dát mu (ji) paci pacička. 

                  Vrrr, haf, haf... 

Ach, ja, ja, ja, jááá.... 

GERONT :      

Ach, ja, ja, ja, jááá.... 

SCAPIN O :  

Achich, ouvej, že já to vždycky schytám za vás... 

GERONT :      

Achich, ouvej, ale, že to vždycky dopadne na moje záda! 

SCAPIN O :  

Bacha! Teď jde doopravdy o kejhák! Celá tlupa vojáků! 

           Prohledejte celé město! 

              Všecko prošťourejte! 

                Vlezeme všude. 

                  A nic nevynecháme. 

                    Já toho křiváka Geronta zmasíruju... 

Pane Geronte, nesmíte se tak klepat. 

                 Pojďte tímhle směrem. 

                   Ne tudyhle! 

                     Radši tudy! 

                       Nalevo! 

                         Doprava! 
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Ani hnout! 

                 Kluci, to je přece jeho sluha (služka). 

                   No jo, to je von (vona). 

                     Já ho (ji) znám. 

                       Já taky, jmenuje se Scapino (Scapina). 

                         Tak ty šmejde (Tak kočičko),  mluv, kde máš svýho pána? 

Já žádného pána nemám. 

                 Co kecáš! 

                   Tak bude to?! 

Auuu, ale pánové, proč jste tak nervózní? 

                     Kde se schovává ten mrzák Geront... 

                       Mluv, nebo tě zabijeme... 

Dělejte si se mnou, co chcete. 

                         Tak to slízneš za něj! Tu máš, tu máš... 

Au, au, to bolí.... 

Scapin  je tak  unešen svou  hereckou zdatností  odlišit tolik dramatických  postav,  že  

nezaznamenal pana Geronta,  který už před chvílí vystrčil hlavu z pytle a odhalil 

Scapinovu   mystifikaci. Všimne  si ho teprve ve chvíli, kdy  chce znova bušit do pytle.  

GERONT:     

Ty ničemo! Ty zlosyne ! Ty zrádče! 
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CARLO GOLDONI:  MIRANDOLINA 

 

MIRANDOLIN A  

Já a přetvařovat se?  

Jenom se zeptejte těch dvou pánů, co pro mě vzdychají…..     

Žertovala jsem s nimi takovým způsobem, že by si mohli dělat nějakou naději?  

Nechovám se k nim hrubě, protože by mi to kazilo obchod. 

 

Pane Barone, někdy se stává, že se potkají… dvě… spřízněné duše. Vůbec se neznají….  

ale cosi je k sobě přitahuje.   

Já k Vám taky cítím něco, co jsem zatím k nikomu necítila. 

 

Ale pane barone, nejste přece slaboch, jako ti ostatní! Kdybych něco takového 

zpozorovala, víckrát sem už nevkročím.  

Já taky cítím tady uvnitř něco divného, co jsem ještě nikdy nepocítila, ale bláznit po 

mužích…. ? 

A obzvlášť po někom, kdo nenávidí ženy…?  To nikdy… 

A pak, co když ….  Co když mě on svými nenadálými řečmi jen svádí, aby se mi pak 

vysmál?  

Pane barone, nalejte mi ještě skleničku.. 

 

Jenom vám připiju….. a pak hned půjdu. Ten přípitek mě naučila babička. 

 

Ať žije víno, Ať žije láska, 

Tam lidské štěstí počíná. 

Vínečko stéká do srdce hrdlem  

a láska zase očima….. 

Piju víno a mé oči… 

jen po tobě se pořád točí….. 

 

Tak já už jdu. 
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CARLO GOLDONI:  SLUHA  DVOU  PÁNŮ  

 

SM ERALDIN A 
 

Ach, Bože, sloužit zamilované slečince, to je nadělení! 

Ze samé lásky si chce sáhnout na život a teď posílá psaníčko tomu druhému! Možná, že chce mít 

jednoho na zimu a druhého na léto. 

….jednoho na zimu a druhého na léto…. 

Jééé! To je kluk jak cumel. 

Pane, nezlobte se, že vás obtěžuju 

Snad jsem vás nevyrušila od oběda? 

     Báječný člověk!  

Naše slečna….. 

             Pořízek,  

…. posílá panu Rasponimu tohle psaníčko…… 

             pohledný mužský a má za ušima  

Byla bych vám moc vděčná, kdybyste se tak obtěžoval….. 

  A ten společenský švih! 

…. a vyřídíl to za mne…. 

  Do toho by se přece zamiloval i kus dřeva! 

….když jste jeho sluha. 

  už to déle nevydrží a vyhrkne to na něj 

Já jsem do vás celá pryč…..  eh 

eh …..  abych řekla pravdu docela se mi líbíte…. 

……ale já jsem částečně trochu stydlavá…. 

Vy taky?    No nazdar, jestli si plácnem, tak to bude stydlavé manželství….eh 

eh….  tak vy by jste mě chtěl? 

Jejda…. a proč jste to neřek hned? 

Jsem do vás blázen. 

Milostné psaníčko to asi sotva bude. 

Co je v něm, nevím. Ale moc ráda bych to věděla  

Což o to, otevřít by to šlo  –  ale jak to pak zase zavřít? 

Tak ho otevřeme 

 

následuje text o Smeraldině také hodně vypovídá: 

 

O nás ženských říkáte, že zanášíme — ale než uhlídat mužského, to radši pytel blech!  

Na ženské nenecháte nit suchou, ale na vás mužské to padá. 

Na chudáka ženskou si každý troufne, ale mužskému projde všechno. A víte proč? 

 Protože zákony si udělali mužští. Kdyby je dělaly ženské……  
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5)  Alžbětinské divadlo - Shakespeare 

       Interpretace blankversu  

  

Shakespearova dramata již více než pět století stále vyzývají k novým a novým 

myšlenkovým a divadelním interpretacím. My se nyní věnujeme jednomu formálnímu 

aspektu jeho dramat – jak má interpret přistupovat po mluvní stránce k blankversu, 

aby se výrazně odlišil od pasáží v próze. 
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HAMLET: 

 Být či nebýt. Jak to rozhodnout? 

 Je důstojnější mlčky sklonit 

 hlavu před potupnými šípy osudu, 

 nebo vzít zbraň a příval trápení 

 ukončit navždy vzpourou? - Zemřít, spát, 

 a dost, už nebýt! V spánku najít klid 

 po strastech duše, po tisíci ranách 

 strpěných za živa. To by byl cíl, 

 po jakém možno toužit -  zemřít, spát! 

 Spát - snad i snít! To je ta překážka: 

 sny, které možná přijdou v spánku smrti, 

 až unikneme trýzním v tomto světě, 

 nás nutí váhat - proto žijeme 

 tak dlouho třeba v neštěstí. Vždyť kdo 

 by jinak snášel bičující výsměch, 

 bezpráví mocných, křivdy nadutých, 

 tupení lásky, nespravedlnost, 

 sprostotu úřadů a drzou pěst, 

 s níž bezectnost se vrhá na schopné, 

 kdyby jen věděl, že mu rána dýkou 

 zajistí oddech. Kdo by setrval 

 pod tíhou otrockého života, 

 kdyby nás hrůza z toho, co 

 je po smrti, tam v nezbádané zemi, 

 odkud se ten, kdo vešel, nevrací, 

 nemátla vůli, kdyby nenutila 

 poddat se raděj přítomnému zlu 

 než prchat k jinému, jež neznáme. 
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Tak vědomí z nás dělá zbabělce, 

 původní barva rozhodnosti bledne 

 pod neduživou šedí myšlenky, 

 i naše nejráznější záměry 

 se touto bázní nemohoucně hroutí 

 a čin z nich nevzejde... Teď se však ztiš - 

 hle, krásná Ofélie. Vílo, vzpomeň 

 v modlitbách na mé hříchy. 

 

 

A jak s těmito verši blankversu naložíme? 

- Když si text přečtete z češtinářského hlediska, tak zjistíte, že to nemusí být nutně úvahy muže - Hamleta. 

Nikde není v textu vyjádřen gramatický mužský rod. Tento text může bez sebemenší křečovitosti pronést muž 

i žena.   

 

- Přijměte monolog jako myšlenky dnešního člověka, který je v hluboké životní krizi osobní i ve stejně 

hluboké skepsi ze stavu společenského života a nenachází východisko   –   ztrácí důvod pokračovat ve svém 

životě. 
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JAK SE VÁM LÍBÍ  

 

ŠAŠEK  

(vejde a čte následující verše) 

„Nemá Přední, Zadní Indie 

klenot rovný Rosalindě. 

Září teď jak slunce jindy 

sláva sličné Rosalindy. 

Nejkrásnější obraz míň dá 

oku nežli Rosalinda. 

Proto moudrý z mysli vyndá 

vše, co není Rosalinda.“ 

Pchch! Takhle já můžu rýmovat osm let v jednom kuse, krom doby určené k obědu. 

Zní to, jako když se báby jedna za druhou kodrcaj na trh. - -  

Tak schválně, na košt: 

 „Každý jelen touhou slintá, 

 jak jen slyší jméno Rosalinda.   (jak uslyší: Rosalinda) 

 Jenom blázen dal by kvinde 

 krásný slečně Rosalindě. 

 S Rosalindou zakrátko 

 chce mít Rosalinďátko. 

 Pijte denně piva pintu, 

 chcete-li mít Rosalindu.“ 

Tyhle veršovánky hemtaj a pajdaj, až se upajdaj.  

 Buďte opatrná, nebo začnete pajdat taky.  

Jóóó, to jsou jeho verše? Našla jste je na stromě? To je hrůza, jaké teď ty stromy 

rodí ovoce! A kvůli němu se chcete zabít, slečno? – Nedělejte to! Dejte raději 

někomu plnou moc, aby to udělal za vás. Už málem šest tisíc roků trvá ten ubohý 

svět a po všechnu tu dobu se nenašel člověk, aby osobně umřel na nějakou tu 

milostnou pletku. Lidi čas od času umírali a červi je sežrali, ale láska s  tím neměla 

nic společného. 

 

  



 KU              

 

 

 
 
 
 

 

LADY M ACBETH :  

Velký Glamisi! Vzácný Cawdore!  

Byls opilý svou nadějí a vyspal jsi se z toho?  

ukáže mu dýku, kterou měla ukrytou 

Teď bledý a roztřesený koukáš na to,  

na co ses předtím třásl?  –    

v několika gradujících vlnách se mu žensky nabízí, 

aby v něm probudila mužnou ctižádost i odvahu k činu 

          Macbethe,  

už brzo budeš král!  –  Budeš král !!! 

Když měl jsi na to kuráž, byl jsi muž.  

Muž o to větší, čím víc sis to přál.  

Když okolnosti vhodné nebyly,  

tak tys je hodlal udělat,  

teď samy udělaly se –   

Znova mu nabízí dýku, když se od ní Mackbeth definitivně odvrátí, 

Bezohledně ho urazí tím,že ho mužsky poníží 

                    –  a ty ses podělal. 

Sama dýku uchopí a rozhoduje se, že vraždu provede sama. 

Láme při tom ale samotnou podstatu své bytosti,to ctižádost ji tak stimuluje,  

že popře sama sebe  –   proto také po činu zešílí     

Duchové co vládnete temnými spády, ženskosti mě zbavte a naplňte mě od hlavy až k patě 

krutostí! Ať má krev je jako led, ať do mě nikdy lítost nevstoupí a hryzání svědomí ať 

nezvrátí můj pevný úmysl čin vykonat. Přijď temná noci, v háv pekelného dýmu zahal se, aby 

nůž neviděl do čeho bodá, a nebe neprohlédlo clonu tmy a nevykřiklo: „Zadrž“! 

Duchové, co vnukáte  

myšlenky na vraždu, zbavte mě ženství! 

A od hlavy až k patě naplňte mne  

strašlivou krutostí; sražte mi krev! 

  a s dýkou v ruce se blíží k lůžku, na kterém spí Duncan 

Vy nespatření ministranti vražd  

vy vstupte do mých ňader a proměňte  

mi mléko ve žluč!  

  zvolna zvedá ruku k smrtícímu úderu 

Přirozený soucit neotřese 

mým krutým záměrem!  

  bodne 

Ó, ó, ó. 

  zděsí se toho, co udělala, dýku zahodí a utíká z místa činu 
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LADY M ACBETH  

 

Byls opilý svou nadějí,  

a vyspal jsi se z toho? 

Teď bledý, roztřesený koukáš na to, 

na co ses předtím třásl? Mám tak brát  

i tvoji lásku ke mně? Bojíš se  

být stejně smělý ve skutečnosti 

jak ve svých snech? Chceš vzhlížet k nebesům,  

však celý život zbaběle se krčit, 

znechucen vlastní malostí jak ten, 

kdo touží po tom řeku přebrodit, 

však omočit se nechce? 

 

Jaké zvíře mi svěřilo ten plán? 

Když měl jsi na to kuráž, byl jsi muž. 

Muž o to větší, čím víc sis to přál. 

Čas ani místo vhodné nebyly, 

ale ty sis je hodlal udělat. 

Teď samy udělaly se, 

a ty se bojíš? Kojila jsem a vím, 

jak něžnou lásku cítila jsem k děcku, 

teď nedbala bych na to, jak se směje, 

z bezzubých úst bych vytrhla mu prs 

a z hlavy vytloukla mu mozek, kdybych 

se k činu zapřisáhla tak jak ty.  
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KUPEC BENÁTSKÝ  

 

LANCEL OT GOB A      

Mé svědomí mě přece pochopí a dovolí mi, abych utek od Žida. 

Hned tady za mnou stojí ďábel a uvádí mě v pokušení, řka:“Gobo, Lancelote Gobo, ukaž mu 

paty a zdrhni.“ 

Pak se dá ovšem slyšet moje svědomí a volá: “Ne, opovaž se Lancelote, ctnostný Lancelote, 

žádné paty mu neukazuj, to je fuj“. 

No jo, jenže ten ďábel se nedá odbejt a urputně mě nabádá, abych zdrhnul. „Vjó,“povídá, 

„nebuď posera, krucinál, a zdrhni.“ 

Jenomže moje svědomí se vrhne mýmu srdci kolem krku a velemoudře praví: „Ctnostný příteli 

Lancelote“ – já jsem totiž syn ctnostného muže, vlastně ne, spíš ctnostný ženy, protože otec 

míval se ctností všelijaký…. no zkátka svědomí mí povídá: „Lancelote, opovaž se utéci.“ 

„Zdrhni,“ povídá na to ďábel. 

„Opovaž se utéci,“ opáčí svědomí. 

„Dobře mi radíš, svědomí,“ povídám na to já. 

„Dobře mi radíš, ďáble,“ povídám. 

Když bych se řídil svědomím, měl bych zůstat u Žida, mýho pána, kterej je na mě, prominutím, 

učiněném ďábel. Když od Žida zdrhnu,, poslechnu ďábla, kterej je sice ďábel sám, ale není 

učiněnej. A to by v tom byl čert, kdyby Žid nebyl učiněnej ďábel. Takže s vědomím toho, že 

moje svědomí není při vědomí, když mi radí, abych zůstal u Žida, zdrhnu. Ďábel mi radí 

ďábelsky dobře: zdrhnu ďáble. Mé nohy jsou ti k  službám. Zdrhnu. 

Nebesa, můj nefalšovanej, mnou osobně zplozenej otec, kterej si nevidí na špičku nosu, jak je 

slepej, takže ho chvilku za ten nos povodím a uvidíme.   
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OTHELLO 

 

 

DESDEMON A:   

Emilie, pověz, myslíš si vážně, že skutečně jsou ženy, co své muže tak strašně  klamou? 

EMIL IE :    

Pár jich je, což o to. 

DESDEMON A:   

Svedla bys Ty to za celičký svět? 

EMIL IE :    

Vy ne? 

DESDEMON A:    

Já za nic, při tom božím světle! 

EMIL IE :    

No při božím světle ani já! Já radši po tmě. Celičký svět je tuze moc a víc a  tamto skoro nic. 

DESDEMON A:   

Stejně bys to nedokázala! 

EMIL IE :    

A já si myslím, že bych to dokázala. Nejprve bych to učinila, a hned bych to zas odčinila. Toť se ví, 

neudělala bych to za prstýnek, ani za štůček kmentu, ani za šaty, čepce, spodničky a vůbec za žádnou 

takovou žebrotu. Ale za celičký svět? Kterápak by tomu svému nenasadila parohy, kdyby ho za to 

mohla korunovat císařem světa? To už by mi stálo za nějaký ten očistec.. Božínku, každá křivda je 

křivdou jenom ve světě. A kdybyste za svou námahu dostala svět, byla by to křivda ve Vašem vlastním 

světě; a než byste řekla švec, už by to nebyla křivda. Takových žen jsou tucty! A navrch ještě dost, by 

zalidnily svět, co o něj hrály. A podle mého je to vina mužů, že ženy hřeší. Když jsou doma skoupí, že 

do cizích náš poklad sypou klínů, anebo z bezdůvodné žárlivosti nás uvazují, nebo když nás bijí a pro 

potvoru začnou na nás škudlit – my máme taky žluč! A jak jsme mírné, taky nám překypí. Ať muži vědí, 

že máme taky smysly, zrak a čich a patro pro sladké i pro kyselé, tak jako oni sami. Proč to činí, když 

chodí za jinými? Pro zábavu? Asi že pro ni. Má je k tomu žádost? Asi že má. A z křehkosti to činí? 

Z křehkosti. Tak! A ženská nemá žádost, chuť do zábav a křehkost jako mužský? Ať tedy muž je slušný 

nebo snáší, že svojí špatností nás učí naší. 
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W. SHAKESPEARE:  SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ  

 

PUK:   

  Ani, jsem to já! 

         Já původce těch nočních lotrovství. 

         Jsem Oberonův šprýmař. 

 

         Obletím v čtyřiceti minutách 

         celičkou zem. 

         Jen žádné strachy, už se pouštím v let.  

 

        Nyní lačný lev jde na lup, 

        vlk teď vyje na měsíc, 

        unaveni v míru chalup  

        spáči chrápou z plných plic. 

        Oheň v krbu dohasíná.  

        Sýček houká, jeho pláč  

        nemocného napomíná,  

        aby myslil na rubáš. 

        Nyní hroby pukajíce  

        propouštějí ze svých tlam  

        jeden každý po dušičce  

        těkající sem a tam.  

 

        Copak to tady křepčí za křupany?  

        Teď dám co proto téhle líné chase, 

         skrz houští proženu je, hloh a vřes,  

         hned budu kůň, hned zase budu prase,  

         bezhlavý medvěd, oheň a pes,  

         ržát budu, chrochtat, bručet, plát a štěkat 

         a jako oheň, kůň, vepř, medvěd, pes je lekat.  

 

        S obludou, králi, královna se spouští.  

        Tvá  královna, zásluhou tvého posla,  

        se vzbudila - a milovala osla. 
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Jeník objímá svou Mařku, 

        všechno šťastně skončí, jářku.  

        Necháme je v téhle strázni? 

        Bože, lidé, to jsou blázni! 

        Každej chomout jistojistě 

        na krk padne tý svý klisně. 

 

        A hleďme, ten čas letí  –  noční draci 

        už začali se honit v černých mracích 

        a támhle svítá, posel Jitřenčin 

        do hrobu honí každý bludný stín   

 

        Kdybyste nám stínům snad  

        chtěli něco vytýkat,  

        myslete si, že jste spali,  

        co jsme se vám zjevovali. 

        Nikdo nebuď pohoršen!  

        Kus to nebyl  –   byl to sen.  
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ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY  

 

KATEŘIN A  

je zavřená v pokoji  –   sama a málem omdlévá hlady 

větší část monologu si říká bolavě sama pro sebe, 

pak do ní vjede vzdor a hněv a křičí na Petricia  –  svého manžela, 

který je nepochybně za dveřmi, 

Jsou to vlny nářku a vzpoury, 

nakonec se její vzdor zlomí a zcela se před svým chotěm pokoří 

 

Čím víc mě týrá, tím je urputnější. 

Vzal si mě, abych zahynula hlady? 

  Ty zatra zlomyslný šašku – ty…. 

  Mor na tebe, mor na tvou celou spřež, 

co na mém trápení se takhle pase !!!  

Když k mému otci přijde žebrák, hned, 

jen poprosí, mu dají něco k jídlu, 

a ne-li, jinde dojde slitování. 

  A chrapoun jako ty mě nepolapí 

Co máte v erbu pane z Hulvátova? 

Svým slouhům, tatrmane, poroučej!,   

Však já, jež prosit nedovedu, já, 

jež nikdy o nic prosit nemusila, 

se kácím hlady, motám nevyspáním: 

řev za budíček mám a klení k jídlu. 

  A budu kříčet, nejsem malé děcko! 

  Co cítím, co mě hněte, musí ven, 

  sic by mi srdce puklo samou zlostí. 

A co mě mrzí víc, než to, co zkusím: 

on předstírá, že z pečlivosti jen 

to všecko dělá, jako bych si spánkem 

či jídlem mohla uhnat těžkou nemoc. 

Prosím tě, Petrucio, dej něco k jídlu! 

Ať je to cokoliv, vždyť padám hlady. 
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6)  Klasicismus, baroko, romantismus a realismus 

  kontrastní interpretační styly  

 

Dramatická tvorba těchto období – po stylově jednotící epoše renesance – se vyznačuje 

kontrastním chápáním světa: napětím mezi romantickým idealismem a neúprosně 

konkrétní věcností, která poukazuje na tíživé životní okolnosti, které nedovolují jedinci, 

aby plně rozvinul svůj lidský i tvůrčí potenciál. 

Obdobnou kontrastnost je nutno vložit i do interpretace monologů a dialogů z dramat 

tohoto období.          
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OSTROVKÝ:  BOUŘE  

 

KATEŘIN A  

Žila jsem si.... volná jako pták. Jak já žila za svobodna..... brzy ráno vstanu.... v létě....  

ke studánce, opláchnu se, naberu vodu....  

zaleju všechny květiny. Já  měla kytek! 

Ale tady… 

Potom s maminkou do kostela.....  a začneme zpívat.... 

Jak já ráda chodívala do kostela!  

Jako do ráje.... 

Ale tady se všechno musí. 

Jako do ráje…  Zapomenu na čas, nevím, kdy mše končí. Maminka říkala, že se po mě všichni 

dívají, co se to se mnou děje.  

Když svítí slunce, z kopule padá světlý sloup.....   v něm lítají andělé a zpívají.  

Jindy zas v noci vstanu... a do zahrady...slunce vychází, padnu na kolena, modlím se a pláču... 

Tak mě tam pokaždé ráno našli. Nic jsem nepotřebovala, všeho jsem měla dost. 

Zlaté chrámy!  

Zahrady!  

Neviditelné hlasy.... 

Cipřiše voní....  

A já si poletuju vzduchem..... 

Já si poletovala vzduchem…. 

Brzo umřu. 

Vím, že umřu 

Boris…  

Boris… 

Boris… 

Začínám znova žít ? 

Něco se ve mně děje. 

Na mě padá strach.  

Stojím nad propastí, někdo mě do ní sráží a já se nemám čeho chytit. 

Vidím  věci, že se sama před sebou stydím.  

A on tak vroucně šeptá.....   vrká jako holoubek.... 

Objímá mě....  nemůžu popadnout dech....  vede mě.....  a padáme do propasti.... 

Nééé ! 

Stydím se. 

Najednou... div se nezalknu..... letím v prudké trojce..... 

A už tě svírám ve svém náručí !!! 

Ale ne svého muže !!! 

Je to strašný hřích !!!   

Mám ráda jiného. 
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MOLIERE:  DON JUAN 

 

DON JU AN  

mlu v í  ke  S g an a re lo v i :  

Cože? A ty bys snad chtěl, aby se člověk připoutal k první, která ho okouzlí, aby už neměl 

oči pro žádnou jinou? Pozoruhodná idea – kvůli pochybné cti, které se říká věrnost, se 

mám snad zaživa pohřbít, zbavit se smyslů, oslepit své oči, abych neviděl všechnu tu další 

krásu? Nikoli. Věrnost je jen pro hlupáky. Všechny krásné ženy musí mít rovnocenné 

právo nás okouzlovat, Proč by se měla stát náhodnost prvního setkání nespravedlivou 

výhodou? Mě osobně krása uchvacuje všude a já se tomu něžnému násilí, kterým nás 

poutá, pokorně podvoluji. Jaký závazek může zavázat mé srdce? Mám přece oči. Obdivuji 

se a vzdávám hold kráse všech, jak nás k tomu zavazuje příroda. A i kdyby tomu tak 

nebylo, právě ony okamžiky klíčící náklonnosti mají v sobě neopakovatelné kouzlo a slast 

lásky pramení ze změny. Zažíváme tu největší rozkoš – když si postupně, ale neústupně 

podmaňujeme srdce vyvolené. Zmáháme opevnění jejího studu, lámeme odpor výčitek 

svědomí, na kterých si zakládá. Až ji konečně máme tam, kde chceme.  Když je území 

podrobeno, vášeň vyprchá. Znaveni poklidem bychom usnuli, kdyby naši touhu neprobudil 

další inspirující ideál. Zkrátka a dobře, není nic opojnějšího než zdolat odpor a dobýt srdce 

ženy. A já mám ctižádost dobyvatelů, kterým nezbývá, než postupovat dál a dál, od 

vítězství k vítězství. Mé srdce může milovat celý svět. A stejně jako Alexandr Veliký bych 

si přál, aby tu byly ještě jiné světy, abych mohl rozšířit své milostné výboje i tam. 

  



 KU              

 

 

 
 
 
 

 

GOETHE:  FAUST  

 

MARKET A  

Tak ráda bych přec jen vědět chtěla, 

kdo dneska ten pán byl u kostela. 

Baže byl zjevu ušlechtilého, 

z domu je jistě urozeného, 

to jsem mu viděla na jeho čele. 

Což by se jinak byl choval tak směle? 

Bezprostřední, skoro dětský smích. 

Celá ta situace je vývojové rozkročení mezi končícím dětstvím a rodící se ženskostí 

Pomysli, panenko nebeská, 

ten pán tě, holka, za dámu má! 

Kde vzala se ta skřínka tu, 

já zavřela přec almaru. 

Zde visí klíček na šňůrce, 

tak počkej, já to otevru. 

nárůst živelné ženské touhy zdobit se, líbit se  

a dnes již konkrétně Faustovi 

Co je to? Jejej! Pánbůh s náma, 

co živa jsem to neviděla. 

Ten šperk! Vždyť tak by mohla dáma 

ve svátek třeba do kostela! 

Jak já bych s řetízkem tím vyhlížela? 

Čí asi je ta klenotnice? 

Ach, takhle mít ty náušnice! 

Hned vypadáme jinak přec! 

 A přece nicotná to věc. 

Půl chválu, půl soucit to budí. 

Každému zlata jen chce se, 

každý se, každičký třese 

po zlatě. Běda, my chudí! 

 

Je to studie dětské zvědavosti rodící se ženského smyslu pro krásu. 

Vzápětí ten nárůst pokušení zvládne svojí hlubokou náboženskou vírou 

a pevnou měšťanskou výchovou. 

Opět je to o proměnlivosti vnitřního stavu postavy. 

Každý verš je odlišným odstínem její rodící se ženskosti. 

Zároveň to musí být věcné – opatři si klenotničku s řetízkem i náušnicemi. 
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Je možné připojit Markétčiny verše z jiného místa hry: 

MARKÉT A  

Můj klid ten tam, 

mé srdce je mdlé, 

už nedojdu míru, 

už nikdy ne. 

 

Má hlavička, ach, 

je potřeštěná, 

má ubohá mysl 

roztříštěná. 

 

Po něm, můj Bože, 

se touhou chvím. 

Ó, kéž ho stihnu,  

kéž zachytím! 

 

Kéž držet ho smím, 

kéž zulíbám,  

kéž z polibků jeho 

smrt svou mám! 
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MEF ISTO 

Ten na karban, jen co se skončí kus, 

ten na noc třese se, již se svou holkou stráví. 

Jsme blázni, pro tenhle sbor Múz 

my soužili se do únavy? 

Já nedbám světů ani sfér jež krouží. 

Já vidím jenom, jak se lidé souží. 

Mně lidí líto s jejich žaly všemi. 

Ty štvance štvát už ani nechce se mi. 

Jen si uvědom, jak jsi na tom bídně 

Titul doktora máš řadu let 

a dovedeš jen jedno povědět: 

je nemožné, bychom cokoli znali! 

Tím hořem se ti srdce spálí. 

Myšlení přetrhlo se v kusy, 

vědění se dávno ti už hnusí. 

Já krev tvou rozžhavím - to hračkou je mi - 

a vzeplujeme nad tu těžkou zemi 

a lehce budem kroužit jako ptáci. 

Nechť v jícnu planoucích orgií 

vášnivé smysly se upijí! 

Jen vejdi v smlouvu, abys v tomto žití 

všechny mé čáry, zkouzlen, zřel. 

Dám ti, co člověk ještě neviděl. 

Jsem duch, jenž stále popírá. 

Já ti tu holku (Markétku) dohodím, jestli chceš. 

Co se ti líbí, máš mít v užívání. 

Tou chvilkou způsobím, můj milý, 

by víc tvé smysly pochytily 

a rozkoš bude mít i hmat – 

poukazuje na jednotlivé partie jejího těla 

tím vším se můžeš pokochat 

Uživej času: letí tryskem. 

Cestovat se mnou – pro tebe je ziskem. 

 

Markétko, tvor jsi mladičký, 

a proto ještě hloupičký, 

tak se to nedělá. 

Slyš, křičet já to nebudu,  

jsi zkrátka běhna bez studu – 

tak buď jí docela. 

Obraci se zpět na Fausta 

Ty hroudy synu maličký, čím byl by beze mne tvůj svět? 

Fauste, tak zničila jej, ten krásný čistý květ 

tvá drtivá pěst. 
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PUŠKIN:  EUGEN  ONĚGIN  

TAŤ ÁN A  

 „ Já píši vám  –  co mou více? 

Co ještě k tomu dodati? 

Teď vím, že máte právo sice 

mne pohrdáním trestati.. 

 

Jiného…? Ne již. V světě ráda 

nikoho nemohu mít já. 

Tak si to Prozřetelnost žádá…. 

Tak chtějí nebesa: jsem tvá. 

 

Byls vidinou mých nočních snění, 

už drahý mi, když nezřený, 

tvůj zrak mě mučil plameny, 

tvůj hlas zněl v touhy rozeznění 

–  a nebyl to jen sen  –  jak zvon!  

Jen vstoupil jsi, už jsem tě znala, 

a strnula jsem, tvář mi vzplála, 

hlas nitra řekl : Toť on! 

 

Kdo jsi? Můj anděl ochranitel? 

Či úskočný můj pokušitel? 

 

Děj se co děj. Já osud svůj 

dnes do rukou tvých svěřuji ti. 

Modlím se k tobě: Při mně stůj, 

mé slzy v dlaně tvé se řítí…. 

 

I čekám tě. Přijď vytoužený! 

Buď lásku najevo mi dej, 

či těžké sny mé zpřetrhej, 

ať stihne mě trest zasloužený. 

 

I končím, hrůzno mi číst psaní…. 

Já studem, strachy umírám…. 

Však vím, že vaše čest mě chrání 

a směle svěřuji se vám…“ 
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PUŠKIN :  Romance  

Byl vlhký podzim. V pozdní době 

šla dívka v tmách kams do samot 

a chvějnou rukou tiskla k sobě 

své smutné lásky tajný plod. 

Vše bylo ticho: hory, doly 

a lesy spaly v noční tmě, 

a ona s žasem po okolí 

zrak otáčela pozorně. 

 

A s pláčem upne na minutku 

jej na nevinné stvoření... 

„Ty spíš, mé robátko, můj smutku, 

a neznáš mého soužení! 

Zrak otevřeš a v roztesknění 

ty nepřilneš k mé hrudi víc, 

nevyjde zítra políbení 

tvé nešťastné ti matky vstřic! 

 

Ji marně budeš volat k sobě! 

to můj hřích – hanba stihni mne! 

Já navždy sejdu s mysli tobě... 

než, ty mně nikdy, nikdy ne. 

Dům cizí přístřeší snad dá ti; 

i řeknou: ty nám cizí jseš! 

čí jsem? se budeš smutně ptáti, 

a rodných lidí nenajdeš. 

 

Můj sirotku! ty budeš bolem 

tam v kruhu druhých dětí nýt 

a s duší chmurnou budeš kolem 

jen cizích matek něhu zřít. 

Všem cizí, osamělý všudež, 

vždy proklínaje osud svůj, 

zlé výčitky jen slýchat budeš . . . 

ó tenkrát odpusť, nežaluj! 

 

Ty spíš! Nechť, nešťastné mé robě, 

tě k hrudi stisknu naposled. 

Hleď, křivý zákon v kruté zlobě 

nás odsuzuje k jařmu běd. 

Než, pokud v mládí věku prostném 

tví dnové plynou radostní, 

spi, miláčku můj! žal svým ostnem 

se netkne dětstva tichých dní.“ 

 

V tom před ní, za lesíkem, měsíc 

svou záři vylil na chýši, 

a dívka bledouc a se děsíc, 

se k dveřím zticha přiblíží, 

a sklonivši se, položila 

své robě na cizí ten práh; 

pak s bázní oči odvrátila 

a ukryla se v nočních tmách. 

  



 KU              

 

 

 
 
 
 

 

GOGOL:  ŽENITBA  

 

AG ÁT A:  

To je opravdu těžká práce  –  vybrat si! Ze dvou, to by ještě šlo, ale hned ze čtyř. 

To asi nedokážu. Pan Onučkám je docela hezký, ale trochu vychrtlý.Pan 

Podkolatov také není ošklivý. Když mám říci pravdu, pan Nenažraný je sice 

trochu moc při těle, ale zase je to kus chlapa.  

Jak se rozhodnout?  

Pan Žvanikin má taky řadu předností. To je prostě neřešitelný úkol. Kdyby se 

pod nos pana Podkolatova umístily rty pana Onučkina, k tomu se přidalo trochu 

nevázanosti pana Žvanikina a zahustilo se to statnou postavou pana 

Nenažraného, To bych si samozřejmě vybrala hned.  

Ale takhle? 

Marně si s tím lámu hlavu, div se mi nerozskočí. Myslím, že nejlepší bude strčit je 

všechny do kabelky, zamíchat a jednoho si vytáhnout. Napíšu je na papírky, 

zmuchlám je a ať se děje vůle Páně. 

Do tak příšerné situace se vždycky dostane jenom holka. Zvlášť když je 

zamilovaná. Mužskej tohle nikdy nepochopí. Ten to kolikrát ani nechce pochopit.  

Tak a teď jsou všichni, šoupnu je tam, zavřu oči a s pomocí boží do toho! Strachy 

se klepu… 

Kdyby pámbu dal a vytáhla jsem si pana Onučkina!  

A vlastně proč, pan Podkolatov by se mi zrovna líbil. 

A proč zrovna Podkolatov? Ostatní nejsou o nic horší…..   Ne! Tohohle nechci!.... 

A proč ne?..... 

Koho si teď vytáhnu, toho si vezmu! 

Kristeježíši, vždyť jsem je vytáhla všecky! 

Srdce mi buší jako zvon! 

Tak znova. Musím jenom jednoho, jenom jednoho! 

Kdybych tak vytáhla Baltazara, totiž, chci říci Nikanora….  ne, ne, toho nechci. 

Spoléhám na tebe, osude! 
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7)  Metoda Stanislavského   

     Věrohodnost citově vypjaté mluvy  

 

Konstatntin Sergejevič Stanislavský je osobností, která v dějinách divadla vytvořila 

výrazný předěl od historických epoch k modernímu herectví a k modernímu divadlu. 

Je nutno si uvědomit, že ten významný předěl v divadelní kultuře vytvořil nejen svými 

inscenacemi a autentickým pojetím herecké tvorby, ale vytvořil naprosto novou a 

dodnes platnou metodiku herecké pedagogiky. Proto do této kapitoly je třeba 

jednoznačně zahrnout i úvodní pasáž tohoto pojednání  –  KURZY MLUVY.  

Uvádíme ji na prvém místě z praktických důvodů. Nejprve je nutno zvládnout mluvu 

na profesionální úrovni, abychom mohli dále pokračovat v jemném interpretačním 

odlišení dramatického mluvního projevu. 

 

Po dramaturgické stránce se divadlo MCHAT prosadilo především dramaty 

A.P.Čechova. Z jeho psychologických her, které sám autor nazýval veselohrami, 

neuvádíme žádný monolog, protože čechovovská dramatika je nepřetržitě 

psychologicky partnerská a klasické formy monologu nepoužívá.   
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HENRIK IBSEN: NORA           

 

  NOR A 

na židli u stolu sedí Tornvald 

jeho žena vychází z pokoje s kufříkem v ruce, plášť má přehozený přes ramena 

a rozhodně promluví k Tornvaldovi 

Dnes v noci tady nebudu spát…. 

Nepřerušuj mě, chci, abys mě vyslechl  –  je to účtování. 

Ne, tys mě nikdy nerozuměl, Tornvalde.  

Moc jste se na mne prohřešili  –  nejdříve tatínek a potom ty.  

Říkal jsi, že jsem tvoje panenka….. a jenom sis se mnou hrál. 

Když se teď ohlížím nazpátek, připadá mi, že jsem tu žila jako žebrák  –  z ruky do úst.  

Můj život, to byla komedie, kterou jsem hrála pro tebe…..hmm… také pro sebe. 

Ne, nebyla jsem šťastná…. já byla jenom veselá. Byla jsem tvou ženou, ale jednal jsi se mnou 

jako s loutkou….. takové bylo naše manželství. 

Odcházím. 

Co tomu řeknou lidé?      Cha, cha, cha… ách jo. 

Ještě nikdy jsem neměla tak jasno, jako teď  –  už  tě  nemiluju.   A je mi to hrozně líto, 

Tornvalde, vždycky jsi byl ke mně tak dobrý….  ale…. já… já už tě nemám ráda. 

Celých osm let jsem trpělivě čekala… a pak na nás přišla pohroma.  

Věřila jsem, že vystoupíš, že vezmeš všechno na sebe… ale ty… ?   

Nemyslíš jako muž… nejednáš jako muž. 

Když s tebe spadl strach, když nebezpečí pominulo, hned jsem zas byla skřivánkem, panenkou, 

kterou jsi chtěl nosit na rukou.  

A v tu chvíli jsem, Tornvalde, poznala, že jsem osm let žila pod jednou střechou s cizím 

mužem… 

a že jsem s ním měla tři děti. 

Nejradši bych se propadla.  

Nejsi muž, ke kterému bych se mohla přimknout. 

Ne, nemohu zůstat přes noc v bytě cizího muže. 

Tady ti vracím svůj prsten…..  a ty mi dej můj.  Oba musíme být docela svobodní. 

Tady jsou klíče. Děvčata se vyznají v domácnosti líp než já. 

    uchopí svůj kufřík a rázně odchází 
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DOSTOJEVSKÝ:  BĚSI  

 

Dramatizace úspěšných románů  –  to je silný proud moderního divadla. 

Mne Běsi zaujali tím, jak Dostojevský viděl o století dopředu: podobné cynické 

nehoráznosti pak vykřikoval Lenin, Hitler i Stalin, pak kubánští revolucionáři, Pol Pot 

v Kambodži a dnes to slyšíme z úst arabských demagogů.  A všude lidé těm ďábelským 

amorálnostem žíznivě naslouchali a vzpamatovali se vždy až po dlouhé době, když byl celý 

národ zdecimovaný. A přesto dnes nostalgicky vzpomínají. Přitahuje mě na tom to 

iracionální jádro lidského jednání. 

Jako podnět pro hereckou práci mne zaujaly následující jevištní poznámky. 

usměje se,       vrátí se mu netečný výraz 

nakloní se k němu, chce mu něco pošeptat     kousne ho do ucha 

zadívá se na ni,   slabě se usměje     v záchvatu padne na zem 

přistoupil k němu s planoucím obličejem      propukne v neutuchající smích 

Je v nich obsažena chorobnost toho člověka, jak se projevuje ne v jeho myšlenkách,  

ale v jeho jednání. Vnímám ty jevištní poznámky jako výraznou hereckou inspiraci. 

 

Revolucionář tajného anarchistického spolku  se snaží přesvědčit své druhy a vlévá do 

jejich vědomí demagogicky  ničitelské revoluční běsnění  

některé repliky jim říká agitačně přímo do očí 

některé si říká jen sám pro sebe  –   jako svůjvlastní démonický plán.  

Ty vypsané jevištní poznámky bych ti ale doporučil uplatnit, ať už se rozhodneš pro 

jakoukoliv textovou podobu.  Je v nich obsažena ta schizoidní rozpolcenost charakteru 

postavy 

 

Nedá se žít daleko od Ruska…..    jenže v Rusku také ne…. 

jestli máme Rusko předělat,   musíme ho nejdřív roztrhat na kousky 

Musíme začít od začátku,….  odstranit popy….  a s nimi i rodinu. 

Uděláme takovou revoluci, že všechno od kořene vyvrátíme! 

Všechno zničíme, nenecháme kámen na kameni a začneme znova.    

 A tehdy zavládne opravdová rovnost 

 

Viktor Hugo?   je pouhej prd…      

a ten tvůj Shakespare?   naši sedláci na poli ho nepotřebujou.    Ti potřebujou boty! 

A dostanou je, jen co všechno zničíme. 

Musí se uříznout polovička hlav     a těm co zbudou  –  těm dáme napít. 

Žádné reformy, žádné zlepšování…..   čím víc se zlepšuje a reformuje, tím je to horší 

čím dřív začneme bořit, tím líp 

 

Naši nejsou jenom ti, kdo zabíjejí a zapalují.  

Učitel, který se posmívá s dětmi Bohu, ten je náš!  

Školáci, kteří zabíjejí starce, aby zakusili pocit zabíjení, jsou naši!  

Advokát, který hájí vraha jenom proto, aby získal peníze, je už náš! 

Porotci, kteří osvobozují zločince, jsou už naši!  

Našich je spousta, obrovské množství, ani o tom nevědí!  
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Teď potřebujeme jednu, dvě naprosto zkažené generace, aby se člověk změnil v odporný, zbabělý, 

do sebe zamilovaný sliz! Dáme lidem nalokat čerstvé krve, aby se jim to zalíbilo! Pak spustíme 

požáry, atentáty, cynický výsměch všem posvátným hodnotám….. A začne takový tanec, jaký svět 

neviděl! 

 

Člověk musí zabíjet   pak bude konečně svobodný   a dějiny rozdělíme na dva díly: 

od gorily do zničení Boha    a od zničení Boha….     

do gorily 

 

Vidíš pavouka?   Dívám se na něj a jsem mu vděčný za to, že leze    Můj způsob modlení. 

 

Zajímají mě jenom ty nejbanálnější otázky  –  má člověk žít, nebo je ho třeba zahubit? 

 

A musíme nechat lidi žvanit,     hodně žvanit     hlavně ty pitomce!  

 

Naleju ti do srdce negaci a lež     tak doženu tvůj rozum k šílenství. 

Lékaři shromáždění ke konciliu. u mne neshledali žádné příznaky duševní poruchy. 
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8)  Světové divadlo 20. století  

    Postmoderní volnost formy mluveného projevu  
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IONESCO:  KRÁL UMÍRÁ  

 

MARKÉT A  

Vidíš, zbavila jsem tě trápení a špíny. Podej mi ruku, neboj se, nespadneš. Nic tě už netíží. Narovnej 

se! Nic tě netíží! Ruku!... 

Tak ty nebudeš poslouchat? Co to držíš v pěsti? Rozevři ji! 

Celé své království drží v ruce: zrníčka, semínka. Z těch už nic nevykvete, jsou zaschlá, špatná satba. 

Zahoď to! Tak! 

Pojď. Ty se budeš ještě bránit? Kde se to v něm ještě bere? 

Neotáčej hlavu, soustřeď se. 

…………………….. 

Vnímá ještě barvy….. je to malíř….  malíř jedné barvy. 

Vzdej se i tohoto království barev. Jdi sám, neboj se! Jdi! 

Budu ti razit cestu. 

Vyhni se propasti vlevo. Neotáčej se. 

Neboj se toho starého vlka, co vyje….   má papírové tesáky. 

Zmiz, vlku. 

Neboj se ani těch krys. nemohou tě pokousat. 

Krysy a zmije, jděte z cesty. 

Pozor, jde k tobě stařenka, podá ti skleničku vody. Neber si ji, nemáš žízeň. 

Dobrá ženo, král nemá žízeň, odstup, nepřekážej mu. 

Neposlouchej šumění potoka, neposlouchej zpěv skřivanů. 

Zmlkněte všechny hlasy! 

Teď už tě nikdo nevolá.  

Přivoň si naposled k té konvalince…..  a zahoď ji. Zapomeň její vůni. 

Už nemůžeš mluvit. A ke komu bys také mluvil! 

Zvedni nohu, teď tu druhou….  Teď půjdeš přes lávku….  Neboj se závrať nedostaneš. A teď se otoč 

ke mně. podívej se na mě. Dívej se skrze mne. Dívej se do toho zrcadla bez obrazu a stůj hezky 

zpříma. 

Dej mi prst, dej mi dva prsty, tří….  čtyři….  pět….  deset prstů, dej mi paži, levou, pravou, dej mi 

hruď, břicho. 

Tak vidíš, už máš pokoj, už nemusíš dýchat, srdce ti nemusí tlouct. Stejně tlouklo zbytečně, viď? 

Můžeš si sednout. 
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RICHARD BACH  –   JONATHAN LIVINGSTON RACEK 

 

Ve dvacátém století vzniká i nový dramatický žánr   DIVADLO JEDNOHO HERCE. 

 

Většina racků se z létání nikdy nenaučí víc, než základy  –  jak se z pobřeží dostat k potravě a zpět. Krouží 

kolem rybářských lodí a vrhají se na zbytky odhazované do moře. Nezáleží jim na létání, ale jen na jídle. Náš 

racek se však o jídlo nezajímal, pro něho bylo důležité létání. Jonathan Livingston Racek miloval rychlé létání 

nade vše. 

"Proč, Jone", ptala se ho matka: "proč nemůžeš být jako ostatní? Proč nejíš, Jone? Vždyť jsi jenom kost a kůže! 

Proč nenecháš rychlé létání pelikánům a albatrosům? " 

"Nezapomínej, Jonathane", připojil se vlídně otec: "že létáme jenom proto, abychom mohli získat potravu." 

Ale zanedlouho byl Jonathan Racek zase nad mořem, daleko od pevniny, zase sám, hladový, ale šťastný, že se 

může učit. Ze tří set metrů se vrhl střemhlav proti vlnám. Při vysokých rychlostech musím křídla udržet bez 

hnutí, jinak se roztočím jako ohnivá koule a zase se roztříštím o kamennou hradbu moře. A znova, tentokrát z 

výšky osmi set metrů se přehoupl do střemhlavého letu. V deseti vteřinách dosáhl stočtyřicetikilometrové 

rychlosti. Jonathan vytvořil světový rekord!  Během týdne se dozvěděl o rychlosti víc, než ti nejrychlejší 

rackové na světě. 

S východem slunce už Jonathan znova cvičil. Tentokrát vystoupal do šestnácti set metrů, chvěl se vzrušením, 

přitiskl křídla k tělu a vrhl se přímo proti moři  –  stopadesát kilometrů, stodevadesát pět, dvě stě čtyřicet.... 

třistačtyřicet dva kilometrů za hodinu. Polkl, když si uvědomil, že sebemenší pohyb křídla, by ho v té rychlosti 

roztříštil na milion kousíčků. Ale v rychlosti je síla a radost... rychlost je nádhera sama.  Ve třech stech metrech 

začal vyrovnávat s hladinou. Konečky křídel burácely v ostrém větru. Rybářské lodě a hejno pod ním se 

zvětšovaly neuvěřitelnou rychlostí. Zastavit nemohl  –  vždyť ani nevím, jak se v takové rychlosti zatáčí. 

Srážka by znamenala okamžitou smrt. A tak zavřel oči. Smršť větru a peří  –  Jonathan Livingston Racek 

prosvištěl středem hejna snídajícího odhozené rybí hlavy rychlostí tři sta čtyřicet kilometrů za hodinu. Racek 

štěstěny se na něho usmál i tentokrát  –  nikomu se nic nestalo. A tak se Jonathan stal prvním akrobatickým 

letcem na světě. 

Toho dne neztratil povídáním s ostatními ani minutu a cvičil až do soumraku. Objevil přemet, pomalou piruetu, 

převrácenou vývrtku i obrácený racčí překrut. 

 

Když Jonathan dorazil na pláž ke svému hejnu, byla už noc.  Rackové byli shromážděni na sněmovním místě  –  

čekali na něho.  Až o tom všichni uslyší, až se dozví o té rychlosti a o tom překrutu, budou radostí bez sebe, 

život konečně dostane smysl. Kromě jednotvárného plahočení mezi pobřežím a rybářskými loděmi má život i 

smysl! Můžeme se pozvednout z lhostejnosti, objevit svou dokonalost, inteligenci a nadání. Můžeme být volní, 

můžeme se naučit létat. 

 

"Jonathane Livingstone Racku, postav se do středu!" Slova Staršího zněla nezvykle obřadně.  

"Být postaven do středu mohlo znamenat jedině  –  velké zahanbení, nebo velkou poctu. No jasně, viděli můj 

obrácený překrut . Ale já o jejich pocty nestojím, nechci být jejich vůdcem, chci se s nimi jen podělit o to, na co 

jsem přišel." 

"Jonathane Livingstone Racku," pronesl Starší, "postav se do středu, aby tě všichni viděli  –  budeš potrestán!" 

Jonathan se cítil jako omráčený. Podlomila se mu kolena, zplihlo mu peří a rozhučelo se mu v uších. "To není 

možné!  A co převrat?  Oni se mýlí." 

"Za tvou bezohlednou nezodpovědnost," pokračoval neosobní hlas, "porušení důstojnosti a tradic rodu racků...." 
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Stát na hanbě znamenalo vyloučení ze společnosti, odsouzení k samotářskému životu na Vzdálených útesech. 

".... jednoho dne poznáš, Jonathane Racku, že nezodpovědnost se nevyplácí. Život je nepoznaný a nepoznatelný. 

Víme jen, že jsme na tento svět byli přišli, abychom jedli a snažili se přežít co nejdéle." 

"Nezodpovědnost, bratři? Je snad něco zodpovědnějšího než hledání vyššího smyslu života? Tisíce let jsme se 

pachtili za rybími hlavami. Teď máme konečně proč žít  –  můžeme se učit, poznávat, objevovat, být volní! 

Dejte mi příležitost, ať ukážu všem, co jsem se naučil...." 

Hejno bylo jako kámen. "Bratrství je zrušeno,"pronesli rackové jednohlasně a otočili se k němu zády. Nechtěli 

už nic slyšet.    

Od té doby žil Jonathan Racek daleko za Vzdálenými útesy. Samota ho netrápila, ale to, že ostatní rackové 

odmítli uvěřit v nádheru létání. Mrzelo ho, že odmítli otevřít oči a vidět pravdu. Jeho poznání se každým dnem 

prohlubovalo, zjistil, že když vletí do vody rychleji, než rackové běžně létají, může ulovit vzácné a chutné ryby, 

které se prohánějí hlouběji pod hladinou. K přežití už nepotřeboval rybářské lodě s odpadky kolem nich. 

Naučil se spát ve vzduchu a udržovat při tom směr, takže od západu slunce do úsvitu mohl urazit stovky 

kilometrů. 

"Proč je tou nejtěžší věcí na světě přesvědčit racka o tom, že je volný? Stačí jen věnovat trochu času cvičení. Co 

je na tom nepochopitelného?" 

Se stejnou vnitřní jistotou se naučil létat mlhou a vyletět nad ní, pod modrou oblohu, zatím co ostatní rackové 

stáli na břehu v mlze a dešti. 

Tu se v něm ozval podivný vemlouvavý hlas  –  "Nevěř tomu, co ti říkají oči. Ukazují  jen omezení....   Dívej se 

svým porozuměním, odkryj to, co už víš, a dozvíš se jak létat." 

Naučil se létat s teplými vzdušnými proudy daleko do vnitrozemí, kde si pochutnával na lahodných druzích 

hmyzu. 

A zase ten podivný hlas, znějící z hloubi: "Celé tělo, každé jeho peříčko je myšlenka. Myšlenka v podobě, 

kterou můžeš vidět. Zbav svoje myšlení okovů a uvolníš z nich i svoje tělo."  

"Tělo není nic víc než myšlenka sama?" 

"Pochop přeci, že celé tvoje tělo, od hlavy až po konečky křídel, není ničím jiným než tvojí myšlenkou." 

Vše, co chtěl jednou dát hejnu, teď získal sám pro sebe. Naučil se létat a nelitoval ceny, kterou za to zaplatil. 

Jonathan Racek poznal, že jednotvárnost, strach a hněv zkracují rackům život. S myslí oproštěnou od toho 

všeho osaměle plachtil jasnou a milovanou oblohou. 

Náhle si uvědomil, celou tu dobu po jeho boku pachtí také dva rackové  –  byli čistí jak hvězdný třpyt.  

Jonathan je podrobil zkoušce, kterou ještě žádný racek nikdy nepodstoupil  –  prohnul křídla a zpomalil na 

nejnižší možnou rychlost. Zářiví ptáci zpomalili s ním a hladce drželi sestavu. Znali pomalé létání. 

Složil tedy křídla a vrhl se do střemhlavého letu. Při třistakilometrové rychlosti letěli s ním v dokonalé formaci. 

Nakonec se v té rychlosti vytočil do vertikálního výkrutu. S úsměvem ho následovali v neporušené formaci. 

Když vyrovnal s hladinou, ještě dlouho nechápavě mlčel, než promluvil: "Velmi dobře!" Pak prudce vyrazil s 

naléhavou otázkou: "Kdo jste?" 

"Jsme z tvého hejna, Jonathane, jsme tvoji bratři" pronesli tím podivným vemlouvavým hlasem. "Už nás 

nepotřebuješ. Ale nauč se ještě vidět sebe sama, pokračuj v objevování toho skutečného, a proto neomezeného 

Jonathana Racka. Už nás nepotřebuješ, pokračuj v objevování sebe sama. Nyní ty sám jsi svůj učitel." A dva  

hvězdní rackové stoupali, až zmizeli v dokonale temné obloze. 

Jonathan Livingston Racek se dlouze zadíval na oblohu a nádhernou stříbrnou zemi, kde se toho tolik naučil. 
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JACQUES PRÉVERT: JAK  NAMALOVAT PODOBIZNU PTÁ KA 

 

 

 

Nejdříve namalovat klec 

s otevřenými dvířky 

pak namalovat 

něco hezkého 

něco prostého 

něco krásného 

něco vhodného... 

pro ptáka 

Podepřít plátno o strom 

v zahradě 

v háji 

nebo v lese 

schovat se za strom 

beze slova 

bez pohnutí... 

Někdy přijde pták brzo 

ale může si dát na čas po 

dlouhá léta 

než se rozhodne 

Nedat se odradit 

a čekat 

čekat je-li třeba po léta 

při čemž rychlost nebo 

pomalost 

příchodu ptáka není v žádném 

poměru 

k tomu jak se obraz povede 

Když přijde pták 

přijde-li 

zachovat nejhlubší ticho 

čekat až pták vstoupí do klece 

a když tam vstoupí 

pomalu zavřít štětcem dvířka 

 

pak 

smazat všechny příčky jednu 

po druhé 

a dávat pozor abychom se 

nedotkli 

žádného ptačího péra 

Udělat potom obraz stromu 

a vybrat tam nejhezčí větev  

pro ptáka 

namalovat i zeleň listů a svěžest 

větru 

sluneční pyl 

bzučení hmyzu v trávě za 

letního parna 

a čekat pak až se pták 

rozhodne zpívat 

Když pták nezpívá 

je to špatné znamení 

znamení že je obraz špatný 

ale zpívá-li je to dobré znamení 

znamení že můžete obraz 

podepsat 

Tehdy vytrhnete zlehýnka  

ptákovi jedno péro 

a napíšete své jméno do rohu 

obrazu 

 

 

         překlad  Adol f  Kroup  
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JACQUES PRÉVERT :   JSEM JAKÁ JSEM  

Jsem vždycky jaká jsem 

Chovám se podle svýho vkusu 

Když mě smích přepadne 

Řehtám se od plic a na plnou pusu 

Já láskou nešetřím 

Čí je to chyba Že by moje 

když beru kdekoho k sobě do pokoje 

Jsem vždycky jaká jsem 

jsem prostě taková 

Zkuste to vážení kdo z vás mě vychová 

 

Stvořená pro lásku 

jsem tady pro vás Kdo to změní 

Vysoký podpatky 

a pružný tělo zvoucí k seznámení 

Prsa  mám výstavní 

a věčně kruhy pod očima 

Co je vám do toho 

jestli je mýmu srdci zima 

Jsem vždycky jaká jsem 

A vám je houby po tom jak je mi s vámi a jak potom 

 

Přišlo to jako blesk 

láska velká jak kanonáda 

Měl mě rád bláznivě 

a já ho měla stejně ráda 

Byli jsme oba jako děti 

tak bláhoví a hořlaví 

Tak je to C´est la vie 

Nač se ptát na to co už není 

Stvořená pro lásku jsem tady pro vás.   Kdo to změní? 

 

JAQUES PRÉVET :   UPROSTŘED LÉTA  

Byla jsem plná úžasu 

byla jsem nahá jako nikdy 

se sukní vyhrnutou do pasu 

a v jeho dlaních se mé tělo 

od nehtů na nohou 

až po vlasy 

nádherně chvělo 

Byla jsem jako pramen 

pod prutem proutkaře.      A hřích se změnil v zázrak          Amen. 
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FELLINI    SILNICE 

 

GELSAMIN A  

zahání pláč a snaží se naučit se žonglovat (tři míčky, nebo kužele, či kruhy) 

ohlíží se pořád po Zampanovi, který ji před chvílí dal výprask 

Vezmu sirky a podpálím to. Ne nemyslím jeho….  až bude křičet, zapálím vůz,  

všechno je jako troud,matrace, deky… Všechno shoří. Pak uvidí! 

předměty ji pořád padají z ruky a tak se znova rozfňuká 

pak zasněně, jako by se chtěla s maminkou pomazlit 

Kde leží můj domov? 

Dal matce deset tisíc lir, tak jsem neřekla: „Ne, nepůjdu s ním….“ 

Říkal, že mě naučí pracovat…..  a zatím mě bije!   To jsou způsoby? 

prudce se ohlídne jak na ni Zampano z dálky pohrozil řemenem 

a pustí se do lekce bubnování 

Nemyslí….  je to zvíře, nemyslí….   říkám mu  –  ale kdepak on, kdepak! K čemu to je? 

Ale jednoho krásného dne mu namíchám do polívky utrejch….. 

Ne vezmu sirky a všechno spálím.  Nebo se zabiju.  Takový život! Kdo to má vydržet! 

tempo bubnování se zpomaluje až zcela ustane 

Stejně zestárneme, kdoví jak budeme umírat, a kdo ví, co potom….. 

Jestli pojedu s nima….  je to jedno. 

Jestli se vrátím k Zampanovi…..  je to jedno. 

Nikdo mě nepotřebuje. 

Nejsem hezká, neumím vařit, neumím nic.  K čemu jsem vlastně na světě?  

s naprostou bezmocností a s pocitem životní prázdnoty, ale bez pláče 

Bláznovi je zle. 

najednou se prudce rozeběhne, oběhne kolečko jako v manéži  

a udělá hvězdu nebo kotrmelec 

Kdybych u něho nebyla já…. Kdo by s ním vydržel?   
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FERLINGHETTI -  Ó SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ  

 

Ó svět….?   svět je báječné místo k narození 

jestli vám příliš nevadí 

pár měknoucích mozků 

na vyšších místech 

nebo nějaká ta bomba 

kterou vám sem tam zcela jistě 

hodí někdo na hlavu 

a různé jiné nepřístojnosti které víc než dost 

sužují naši patentovanou společnost 

a její potentáty 

stejně jako její prachsprosté katy 

a její pátery 

a různé jiné policajty 

a její všemožné segregačky 

a kongresové vyslýchačky 

a různé jiné opletačky 

všechno čím naše bláhové tělo 

je dědičně zatíženo 

 

Jistě svět je to nejlepší ze všech míst 

kde se dá dělat spousta věcí jako třeba 

legrační kousky 

a milostné kousky 

a psí kusy 

a zpívat smutné písničky a mít inspiraci 

a chodit sem a tam 

na všechno koukat 

a vonět ke kytkám 

a okukovat sochy 

a dokonce i myslet 

a líbat lidi 

a dělat děti a nosit kalhoty 

a mávat klobouky 

a tancovat 

a chodit plavat do řeky 

a na pikniky 

uprostřed léta 

a prostě vůbec 

"si to užívat" 

 

Jistě 

jenže zrovna když jste v nejlepším přijde usměvavý funebrák 
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CHAPLIN -  DIKTÁTOR  

Naděje...  

Lituji, ale já|nechci být pánem světa.To pro mě není.  Nechci ani vládnout ani dobývat.  

Chtěl bych pomoci všem,-židům, křesťanům, všem|bez rozdílu barvy pleti.  

My všichni si toužíme|pomáhat navzájem.  

Žít štěstím těch druhých,|ne jejich neštěstím.  

Nechceme ani nenávidět ani pohrdat.  

Zde je místo pro každého.   Půda je bohatá a může|uživit každého.  

Cesta životem může|být svobodná a krásná ale my jsme se na ní ztratili.  

Chamtivost zničila naše duše,…zazdila nás do nenávisti,…uvrhla nás do neštěstí|a nutila zabíjet.  

Naše vlastní rychlost nás brzdí.  

Mechanizace nám přinesla bídu.  

Naše znalosti z nás udělaly|cyniky a hrubce..  

Myslíme příliš a cítíme málo.  

Potřebujeme spíše|lidskost než pokrok.  

Spíše laskavost než schopnost.  

Bez těchto vlastností|násilí zvítězí nad životem.  

Rozhlas a letadla|nás měly přiblížit.  

Původně tyto vynálezy|měly hlásat do světa lidskou dobrotu|a bratrství mezi národy.  

Můj hlas nyní slyší miliony mužů,žen a dětí, kteří žijí v zoufalství,a jsou obětí systému, který stále  

uvězňuje a mučí nevinné lidi.  

Těm, kteří mně slyší já říkám:|Nezoufejte!  

Naše dnešní neštěstí|se zrodilo z chamtivosti,ze zahořklosti těch,|kteří se bojí pokroku.  

Nenávist přejde, diktátoři zemřou a moc odebraná lidu,|se lidu zase vrátí.  

Pokud lidstvo bude smrtelné,|svoboda nezahyne.  

Vojáci!|Neposlouchejte hrubce,  kteří vámi pohrdají a utlačují vás,  

kteří vám diktují,|co máte dělat a co si myslet.  

Dělají z vás zvířata|a potravu pro děla.  

Neustupujte těmto zrůdám s mechanickým srdcem a rozumem.  

Vy nejste ani stroje,|ani zvířata, ale lidé s láskou ve vašich srdcích.  

A nikoli nenávistí!|Jen zrůdy nenávidí.   Nebojujte za otrokářství,|bojujte za svobodu.  

Svatý Lukáš napsal:|"Království božské je mezi Vámi".   

Ne, v jednom z vás,|ale ve všech lidech! Ve vás!  

Vy, lid, máte v rukou moc vytvářet stroje, vytvářet štěstí.  

Máte moc učinit tento život|krásný a svobodný, ….udělat z něho úžasné dobrodružství.  

Ve jménu demokracie,|použijme tuto moc, spojme se!|Bojujme za nový svět, který dá všem práci, 

….budoucnost mladým,|zabezpečení starým.  

Surovci těmito sliby získali moc.  Ale oni lhali!|Nevyplnili žádný z jejich slibů.  

Diktátoři si naopak|svobodně zotročují lid.  Bojujme za splnění slibů!  

Za osvobození světa,|za zrušení bariér mezi národy, za odstranění chamtivosti,|nenávisti a 

nesnášenlivosti.  Bojujme za rozumný svět, ….kde věda a pokrok|nás přivedou ke štěstí.  

Vojáci!|Ve jménu demokracie,  

spojme se! 

 

 



 KU              

 

 

 
 
 
 

G.B.SHAW:  PYGMALION 

 

L ÍZA:    

Já vo žádný zlato ani brilianty nestojím. Já sem náhodou slušná holka.  

Strašit lidi, to tedy umíte. Ale dyž se mi nebude chtít, tak mě tady nikdo neudrží. 

A řezat mě taky nikdo nebude.  

Nikoho sem se neprosila, aby mě vozil do Baknemskýho pláce.  

S policajtama sem jaktěživo náhodou nic neměla. Já sem slušná holka.  

Já náhodou vím, co mluvím.  

Já k žádnýmu králi nepudu, i dybysem měla vo hlavu přijít!  

Vědět, do čeho to lezu, tak bysem sem nešla.  

Dycky sem byla slušná holka, nikdá sem vo něj slovíčkem nezavadila, a nic sem mu nezůstala 

dlužná, a je mi to putna, a rajtovat na mně taky nikdo nebude, a já mám svý city jako každéj –  

 

 

 

Líza a další  její frky: 

 

Já to mám na chlup spočítaný. Jedna moje přítelkyně se učí fráninu, jo- a platí půldruhýho šilasu za 

hodinu vopravdickýmu Francouzovi. Vy mě máte učit můj rodnej jazyk, tak byste přeci po mně 

nechtěl toliká jako tamten za fráninu. Dám vám šila, berte, nebo nechte bejt.  

  

Já nechci mluvit gramaticky. Já chci mluvit jako slečna v květinářství! 

 

Vy ste ale grobián! Že vám jazyk neupadne: jakživa jsem se kořalky netkla. Pane řiditel, vy ste 

slušnej pán, ať se mnou takle nemluví! 

Já du. Von spad z višně. Přeci se nenechám učit vod ňákýho cvoka.  

 

Náhodou sem si na cestu umyla vobličej i ruce, to je fakt!  
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JOHN OSBORNE: OHLÉDN I  SE V HNĚVU  

 

J IMMY:  

Každej, kdo ještě neviděl nikoho umírat, trpí na dost ošklivej případ panenství. 

Dvanáct měsíců jsem koukal, jak můj táta umírá – když mi bylo deset. Vrátil se ze 

španělský války, víte. A jistej bohabojnej křesťan ho tam zřídil tak, že moc života 

v něm už nezůstalo. Každej to věděl – dokonce i já. 

Jenže, víte, já byl jedinej, komu na tom sešlo. 

Jeho rodina byla z toho všeho trochu vedle. Vedle a naštvaná. 

A máma, ta myslela jen na to, že se uvázala na chlapa, kterej asi vždycky stál na 

nesprávný straně. Máma neměla nic proti tomu bejt s těma, co jsou v menšině, za 

předpokladu ovšem, že jsou elegantně módní. 

Všichni jsme čekali, až táta umře. Rodina mu každej měsíc posílala šek, doufali tak, že 

se to odbude v tichosti, bez nechutnýho vulgárního povyku. Máma ho vždycky 

ošetřovala, a to bylo všecko. Možná ho litovala, to asi jo, toho byla schopná. 

Ale já byl jedinej, komu na tom sešlo. 

Pokaždý, když jsem seděl na pelesti jeho postele a poslouchal, co mi povídá nebo co 

mi čte, měl jsem co dělat, abych nebrečel. Když těch dvanáct měsíců končilo, byl ze 

mě otrlej veterán. 

Ta  horečkama umořená troska chlapa měla jedinýho posluchače - malýho, 

vystrašenýho kluka. Trávil jsem v tom těsným pokojíku hodiny a hodiny. Povídal by 

mi bez konce, vylejval si celý pozůstatek svýho života na osamělýho vykulenýho 

mrňouse, kterej stěží chápal polovičku toho, co mu říká. Kterej stačil vnímat jen 

zoufalství a hořkost, a nasládlej chorobnej pach umírajícího člověka. 

Jen račte vidět, poznal jsem už v outlým věku, co je to hněv – hněv a bezmoc. A nikdy 

na to nedokážu zapomenout. 

Věděl jsem o lásce:…zradě.. a smrti, když  mi bylo deset, asi víc, než vy se dovíte za 

celej život. 
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9)  Jeviště českého divadla konce 19. století  

    

Perfektní provedení mluvené mateřštiny  –   

jako pocta jejímu vzkříšení 

 

 

 

Po bitvě na Bílé hoře vysoká úroveň kralické češtiny byla skoro zapomenuta. V dalších 

stoletích byla pak pro buditele a obrozenecké vlastence východiskem při vzkříšení 

češtiny řeč vesničanů a lidová kultura obsažená v písních i vyprávěnkách. My při 

kultivaci mluvy bychom měli v rychlosti projít těmito vývojovými fázemi moderní 

češtiny.     
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J.A.KOMENSKÝ:  LABYRINT  SVĚTA   A  LUSTHAUS  SRDCE,  

tj. světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než mámení a motání, 

kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným 

Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti že přichází. 

 

O příčinách v svět putování. 

Když jsem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati 

začíná, vida já rozdílné mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a předsevzetí, jimiž se zanášejí, zdála 

se mi nemalá toho býti potřeba, abych se dobře, k kterému bych se houfu lidí připojiti  a v jakých 

věcech život tráviti měl, rozmyslil. 

 

Poutník prohlédá stav a řád manželů. 

Pracné a tesklivé do toho stavu se vpravování. Špatnou rozkoš přináší i když se nejlépe zdaří. Bída a 

lopotování všechněch vesměs manželů jest. Hrozná tragedia pohleděl jsem v nepodařilém 

manželství. A jinde dobrovolné otroctví. Více-li potěšení v tom stavu manželském, když se zdaří, čili 

žalosti více, z přerozličných příčin? To pamatuji toliko, že i bez něho i v něm teskno bývá, a i když 

se nejlíp zdaří, sladké s hořkým se mísí. 

 

Naposledy spatřil jsem Smrt mezi nimi, všudy se procházející, ana kosou ostrou zaopatřena byvši 

všechněch hlasem, aby se smrtedlnými býti pamatovali, napomínala. Ale jejího volání žádný 

neposlouchal, každý svého bláznovství a neřádu předce hleděl. Ach žel buď na věky Bohu, že my 

bídní smtedlní lidé k neštěstí svému tak slepí jsme. 

Byla-liž by to moudrost myšlením na smrt trápiti se? Každý ví, že jí neznikne. Lépe je nehleděti na 

ni a dávati sobě dobrou mysl. Proto-liž by, že někdo umře, jiní veselí býti přestali? Však se jich na 

místo jednoho kolik zase narodí. Pouhý vítr jest život člověka. Což mě lítostivé bylo divadlo, hleděti, 

jak k nesmrtedlnosti připravený tvor tak žalostně, tak nenadále, tak rozličnými smrtmi hyne. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je to náročný text   –   při prvním čtení. 

Ale když pronikneš do  jazyka kralické češtiny, porozumíš  jejím neobvyklým tvarům a dnes 

již nepoužívaných slov  –   jak po stránce dikční, tak z hlediska složité struktury větné 

stavby a dokážeš ji adekvátně odstínit proměnami barvy hlasu, temporytmu a dynamiky 

svého mluvního projevu, objeví se ti při hlasitém čtení její podmanivá hudebnost.  

Není to můj subjektivní názor, tuto vlastnost Komenského jazyka prokázala řada herců.  

Přijmi tuto výzvu  –   můžeš tak objektivně prokázat, jak vládneš jevištní řečí. 

Připrav si Komenského úvod k Labyrintu světa    jako rozhlasovou četbu na mikrofon. 
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DUŠE A TĚLO    A  ĎÁBEL 

 

Na krchově před kostelem 

Hádala se duše s tělem: 

Tělo, tělo, cos dělalo, 

že´s o duši nic nedbalo? 

Tělo, tělo, tělo hříšné, 

bývalo jsi v světě pyšné. 

Co´s vidělo, všecko´s chtělo, 

na Boha jsi zapomnělo. 

Vsedni, panno, na má křídla, 

do pekla je cesta přímá! 

Chodilo jsi v stříbře, zlatě: 

a já duše trpím za tě! 

Hoj, otevřte, tovaryši, 

vezu tělo vám i s duší. 

Chodilo jsi po muzikách, 

a já vězím v těžkých mukách 

Nedávej mi, duše, viny, 

byla´s se mnou každou chvíli.  

Tovaryši, otvírejte 

tělo s duší uvítejte!    
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V ŠIRÉM POLI LÍPA STOJÍ  

 

V širém poli lípa stojí 

pod tou lípou vojsko leží. 

Trubač pěkně vytrubuje 

už to vojsko mašíruje. 

„Neplač, neplač, sestro moje, 

 za dvě léta přijdu k tobě.“ 

Už dvě léta uplynula, 

sestra bratra neviděla. 

A on leží v širém poli, 

hlavičku má na dvě půli. 

Vraný stojí kůň u něho, 

nohou hrabe, lituje ho. 

„Vstávej, vstávej, můj patrone, 

 dávej oves, seno moje. 

 Vždycky jsem se dobře míval, 

 dokud jsi mým pánem býval. 

 Nynčko ležíš v širém poli, 

 máš hlavičku na dvě půli! 

 Máš hlavičku na dvě strany, 

 roznesou tě straky, vrány. 
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VYHNÁNÍ Z  RÁJE         

 

Šel jest Pán Bůh, šel do ráje, 

Adam za ním poklekaje. 

Když doprostřed přicházeli, 

pravil Pán Bůh Adamovi 

 

Ze všech stromů pojídejte, 

jen jednoho zanechejte, 

který stojí prostřed ráje, 

modrým kvítkem prokvétaje. 

 

Učinil se ďábel hadem, 

zmámil Evu i s Adamem. 

Utrh jabko velmi prudce 

a podal ho Evě v ruce. 

 

Eva vzala, okusila, 

s Adamem se rozdělila. 

Jez Adame jez to jabko, 

však je po něm v hubě sladko 

 

Jak se oba prohřešili..... 

z ráje ven vyhnáni byli 

Nebyli jste poslušni Hospodina, 

Herodes bude vaším pánem! 

 

Zde vezměte po motyce, 

posílám vás na vinice! 

Jděte, jděte a kopejte,  

chleba sobě dobývejte!  

 

Než se chleba dokopali, 

dost se oba naplakali. 

Než se chleba dokopali, 

dost se oba naplakali. 

 

V potu své tváře  

budeš jíst chléb svůj, 

dokud se nevrátíš do země, 

z níž jsi byl vzat. 
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BOŽENA NĚMCOVÁ -  PRINC BAJAJA 

 

  Žánr divadla jednoho herce, znali před mnoha desítkami let i naši prapředci z venkova, 

  když si o přástkách a jiných příležitostech vyprávěli příběhy. 

 Pro dnešního vypravěče je to náročný úkol – udržet si po delší dobu pozornost posluchačů. 

 

Mladý král se musel s manželkou svou rozloučit a odebrat se do boje. Nedlouho po jeho odjezdu 

porodila královna dvojčata, oba syny. Bylo radovánek po celé zemi, až nebylo možná, a hned se 

vypravili poslové, kteří radostnou zprávu králi donésti museli. Chlapci byli zdrávi a rostli jako buci; 

než ten, co byl o nějaké okamžení starší, měl se lépe k světu než druhý, a tak zůstali, i když trochu 

povyrostli. Starší byl vždy jen na dvoře, běhal, skákal a sápal se na koníka, jenž s ním byl stejného 

stáří. Druhý ale nejraději po měkkých kobercích hopkal, okolo matky se batolil a jinam nevyšel, leč s 

ní do zahrady; proto také máti prvnímu nepřála a mladší zůstal jejím mazánkem. Bylo chlapcům 

sedm let, když se král z boje navrátil a s nevýslovnou radostí matku i děti k srdci přivinul. 

"Který je přece starší z nich a který mladší?" ptal se otec královny. 

Ta myslíc, že se ptá manžel proto, aby věděl, který má být nastávajícím králem, podstrčila svého 

mazánka za staršího. Král miloval sice své děti stejnou mírou, ale když přišli do mládeneckých let, 

slyšel přece starší jmenovati mladšího budoucím králem, a to mu bylo líto tak, že ho život doma 

omrzel a on jen do světa toužil. Jedenkráte si na svou bolest a lítost malému koníkovi stěžoval a 

povídal mu, že by nejraději z domu pryč. 

Tu mu odpoví kůň lidským hlasem: "Když se ti doma nelíbí, jdi do světa, ale bez otcova dovolení 

nechoď ani krok. Radím ti však, abys nebral žádného s sebou a na jiného koně nesedal než na mne. 

Bude to k tvému štěstí." 

Princ se podivil, že mluví kůň lidským hlasem` a ptal se ho, jak to přichází. 

Koník mu odpověděl: "Na to se mě neptej; já chci být tvým ochráncem a rádcem, dokud mě 

poslouchat budeš." 

Princ přislíbil koníkovi, že se ve všem podle jeho rady zachová, a odešel do zámku tázat se otce, 

smí-li do světa. Když svou žádost rodičům přednesl, nechtěl otec nikterak k tomu svolit, ale matka 

byla hned svolná. Avšak princ od svého předsevzetí neupustil, a konečně i na otci svolení vymámil. 

Hned se měli chystat služebníci, koně a komonstvo pro prince na cestu. Než ten si to vše zapověděl a 

řekl otci: "Nač potřebuji, otče, tolik komonstva, koňů a lidí okolo sebe, já si vezmu něco peněz a 

pojedu na svém malém koníku sám a sám do světa; to mi nenadělá tolik starosti a obtíže." 

Zase musel otce prosit, než mu to dovolil. Konečně bylo všecko k cestě uchystáno, malý kůň stál 

osedlán u vrat a nahoře se loučil princ se svými rodiči a s bratrem. Plakali všichni hořce, a poslední 

chvíli to bylo i matce líto, že dítě tak do světa jít nechává; i přikazovala mu přísně, aby buď za rok 

domů přijel, anebo alespoň o sobě vědět dal. 

Za nějakou hodinu klusal s ním koník v širém poli hezky daleko za hlavním městem. Někdo by si 

myslil, že není sedmnáctiletý kůň již tak čerstvý! Ale ten kůň nezestárnul, protože to nebyl obyčejný 

kůň; srst měl jak aksamit a nohy jak strunky a čerstvý byl jak srna. Cesty ubývalo; dlouho jeli, aniž 

věděl princ, kam ho koník nese, když viděl pojednou věže krásného města. Tu se uhnul koník z 

dráhy, klusal přes pole až k jedné skále, která stála nedaleko pěkného lesíka, a když tam přijeli, 

kopnul nohou do skály, ona se otevřela, a oni vjeli dovnitř. Byla to pěkná pohodlná stáj. 

"Nyní mě tady necháš," řekl koník k princovi, "a sám půjdeš do blízkého města ke dvoru; musíš se  
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vydávat ale za němého. Král tě do služby přijme, měj se ale na pozoru, ať se nepodřekneš. Když 

budeš něco potřebovat, nechť je to cokoliv, přijď ke skále, třikráte zaklepej, a skála se ti otevře." 

Princ si pomyslil: můj koník je tak moudrý, on jistě ví, k čemu mi to poslouží; vzal své šaty a šel. 

Přišel do sídelního města, které bylo nedaleko skály, a dal se u krále ohlásit. Krát viděl, že je němý, 

slitoval se nad jeho mladostí a podržel ho u sebe. Brzy však viděl, že jej může velmi dobře ke všemu 

řízení potřebovat. Ať bylo v zámku co bylo, on věděl ve všem rady a celý den po zámku běhal a 

šukal. Potřeboval-li král písaře, nebylo nad něj šikovnějšího. Všichni ho měli rádi, ale že byl němý a 

na všecko jen "bajaja" odpověděl, zůstalo mu to jméno Bajaja, že ho potom žádný jinak nejmenoval. 

Král měl tři dcery, jednu krásnější než druhou. Nejstarší se jmenovala Zdoběna, druhá Budinka a ta 

nejmladší Slavěna. U těch tří dívek byl Bajaja nejradši a také měl dovoleno s nimi třebas celý den 

pobýti.  

Vždyť byl němý, k tomu tváře snědé až strach a nosil jedno oko zavázané; mohl-li král mysliti, že by 

se které princezně zalíbil? Princezny ho ale přece měly rády, a všude musel s nimi chodit. On jim vil 

věnce, přinášel kytice, svíjel zlaté nitě, kreslil ptáky a rozličně květiny k vyšívání, a to se jim líbilo. 

Té nejmladší ale sloužil nejraději, a co pro ní udělal, bylo vždy nejkrásnější, takže ji sestry v žertu 

škádlily. Slavěna byla učiněná dobrota a nechala si vše od sester líbit. 

Krátký čas byl Bajaja při dvoře. Jednou zrána přijde do síně, kde král snídával, a vidí ho celého 

zarmouceného sedět. I ptá se ho znameními, co mu schází. 

Král se na něho smutně podíval a řekl: "Milý hochu, proč se mě ptáš; nevíš-li, jaké neštěstí nám 

hrozí a jak trpké tři dni mi nastanou?" 

Bajaja zakroutil hlavou, že neví, a na jeho tváři bylo vidět velké leknutí. Řekl mu zase král: "Tedy ti 

to povím, ač nám pomoci nemůžeš. Před lety sem přilétli tři draci, jeden devítihlavý, druhý 

osmnáctihlavý a třetí sedmadvacetihlavý. Byla tenkráte taková nouze v mém městě, že hrůzou vlasy 

na hlavě vstávaly. Lidé se schovávali, protože nebyli životem jisti. Pomalu nebylo již kouska 

dobytka nikde, poněvadž se všecko těm obludám dát muselo, aby se do města nepustily. Nicméně 

přece mnoho lidí sežraly. Nemoha se déle na ten nářek dívat, dal jsem přivésti ke dvoru kouzelnici, 

aby mi pověděla, čím bych ty obludy ze země vyhnal. Ale běda, když mi oznámila, že tím, jestli jim 

připovím své tři dcery, které mi právě rozkvétaly. Já myslel, že si pomohu, jen když je ze země 

odbudu, a přislíbil jsem tu neslýchanou oběť. Královna hořem zemřela, ale dcery se o tom 

nedověděly. Od té chvíle se draci vystěhovali a po všecka ta léta nebylo o nich slechu, až včera večer 

pastýř přiběhl celý bez sebe, že jsou draci zase tu v té samé skále, kde dříve byli, a že ukrutně řvou. 

Já nešťastný otec, zítra musím dát první své dítě v oběť pro svou zem, pozítří druhé a pak třetí, a 

potom budu žebrákem." 

Tak bědoval ubohý krát a vlasy z hlavy si trhal. 

S tváří sklíčenou šel Bajaja k princeznám, ale na smrt se jich zděsil. V černých šatech, tváře jako z 

bílého mramoru, seděly všechny tři vedle sebe a plakaly přežalostně, že mají svuj mladý věk tak 

ukrutným způsobem skončit. Bajaja je začal těšit a ukazoval, že se jistě nějaký vysvoboditel pro ně 

najde. Nebohé toho neslyšely a nepřestaly slzy prolévat. Takový zmatek a zármutek byl po celém 

městě, neboť každý královskou rodinu miloval. Celé město bylo zároveň s hradem černým suknem 

potaženo. 

Bajaja spěchal tajně z města přes pole ke skále, kde měl koníka zavřeného; když třikrát zaklepal, 

skála se otevřela, a on vešel do ní. Pohladil koníkovi lesklou hřívu, políbil mu bílou lysinu a řekl: 

"Koníku milý! Nyní jdu k tobě o radu a pomůžeš-li mně, budu navždy šťasten." Nato začal koníkovi 

vše, co se v zámku událo, vypravovat. 

"O tom o všem vím", odpověděl koník, "a proto jsem tě sem přivedl, abys princeznám pomohl. Zítra 
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časně zrána sem přijď, a já ti ostatní povím." 

 

S velkou radostí běžel Bajaja k zámku a mnohý mu to mohl za zlé mít, že je tak vesel; ale naštěstí ho 

nikdo neviděl. Celý den nevyšel princezniných pokojů a všelicos vymýšlel, jak by je poněkud 

potěšil, což se inu ale nepodařilo. 

Druhý den ráno ještě za soumraku byl již u skály. Koník ho přivítal a řekl: "Nyní zdvihni pod mým 

žlabem kámen, a co tam najdeš, to vyndej." 

Bajaja s ochotností poslechl a vyndal z díry, která pod kamenem skryta byla, velkou truhlu. Koník 

inu poručil, aby ji otevřel, a když i to učinil, vytáhl troje krásné šaty, meč a uzdu na koně. Jedny šaty 

byly červené, stříbrem a diamanty vyšívane, a co na nich pevného, bylo z lesklé ocele; k tomu bílý a 

červený chochol. Druhé byly celé bílé, zlatem vyšívané a brnění a přílbice ze zlata; chochol bílý. 

Třetí byly ale světlomodré, stříbrem, diamanty a perlami bohatě vyšitě; k tomu bílý a modrý chochol. 

Ke všem třem byl jediný meč, jehož pochva se drahým kamením jen svítila, tak jako uzda na koně. 

"Ty troje šaty jsou tvoje, napřed ale vezmi ty červené." 

Bajaja se přistrojil, připjal si meč a uzdu hodil koni přes hlavu. 

"To ti povídám, nesmíš se bát a ze mne slézti. Jen sekej do té obludy a spolehni na svůj meč." Tak 

přikazoval koníček, když vyjížděl ze skály. Zatím bylo v zámku smutné loučení a zástup lidstva 

vyprovázel ubohou Zdoběnu z města. Již byli nedaleko osudného místa, princezna slezla, a když 

viděla, že má jít ke skále, padla ve mdlobách na zem. Tu letí zdáli kůň a na něm sedí rytíř s 

červeným a bílým chocholem. Když přijel až k nim, poručil, aby se lidé vzdálili, princeznu odvedli a 

jeho nechali samotného. S jakou radostí každý ten rozkaz vyplnil, to můžeme pomyslit; ale princezna 

nechtěla odejít, ona se chtěla dívat, jaký to konec vezme. 

Sotva vstoupili na jeden vrch, již se třesením skála otevřela a devítihlavý drak vylezl ven, ohlížeje se 

po své kořisti. Tu přiskočí na koníku Bajaja, vytáhne meč, jedním rázem utne tři hlavy. Drak se 

svíjel, plil oheň a házel sebou, až mu jed daleko široko stříkal, ale princ toho nedbal, sekal, až mu 

všech devět hlav usekal, ostatní dodělal koník kopyty. 

Když drak zahynul, obrátil se princ a ujížděl, odkud přijel. S podivením hleděla za ním Zdoběna, ale 

vzpomněla si, že otec bude čekat, proto se rychle k zámku s celou družinou obrátila. Vypsati otcovu 

radost, když viděl dceru živou, a radost sester, že se snad i jim vysvoboditel dostaví, kdož by s to 

byl! Bajaja také přiběhl a tu pořád ukazoval, aby věřily, že jim bůh vysvoboditele pošle. Ač měly 

strach před druhým dnem, přece byly již veselejší a s Bajajou hovořily. 

Druhý den byla vyvedena Budinka. Tak jako první den sestře, stalo se i jí. Sotva na místo přijeli, 

viděli rytíře s bílým chocholem přijíždět a za nějakou chvíli s osmnáctihlavým drakem statně se 

potýkat, až obluda zdechla. Po vykonané seči ujížděl jako první den. Když se princezna do zámku 

vrátila, litovali všichni, že udatnému rytíři svou vděčnost prokázat nemohou. 

"Já vím, sestry," řekla Slavěna, když byly pohromadě, "vy jste rytíře neprosily. Ale já před něho 

kleknu a tak dlouho budu žádat, aby se mnou šel, až to učiní." 

"Co se směješ, Bajajo?" ptala se Zdoběna, vidouc usmívající se tvář němého. Ale Bajaja začal skákat 

po pokoji a dával na srozuměnou, že se těší na toho rytíře. 

"Blázne, ještě tu není," odpověděla Zdoběna. 

Třetí den byla vyvezena Slavěna, a tenkráte sám král s ní jel. Srdce se nebohé hrůzou třáslo, když 

pomyslila, nepřijede-li vysvoboditel, že bude draku dána. V tom okamžení strhnul se radostný křik, 

že rytíř jede. Tak jako první dva draky, zabil Bajaja i třetího, ač on i kůň jeho, mdlobou div neklesli. 

Tu přistoupil král i Slavěna a prosili rytíře, aby s nimi do hradu jel, což on nikterak učinit nechtěl. 

Slavěna klekla před ním, a chopivši se jeho roucha, prosila tak snažně, tak libě, že princovi srdce 

tlouklo. Vtom sebou koník trhl, a již nebylo rytíře vidět. 
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Smutná, že se nemůže svému vysvoboditeli odměnit, vracela se Slavěna s otcem domů. Všichni 

mysleli, že přivedou rytíře, ale naděje opět je zklamala. 

Nyní byli zase všichni šťastni! To ale netrvalo dlouho, a nový zármutek jim nastal. Jednoho dne 

dostal král vyzvání od sousedního krále k válce. Ulekl se toho král velice, neboť věděl, že je soused 

mnohem silnější. Hned tedy rozepsal listy, a poslové se rozlétli na vše strany, aby sezvali knížata a 

velké pány ke královskému dvoru na sněm. To se stalo v rychlosti a panstvo se sjelo co nevidět. Král 

jim svou starost přednesl a o pomoc je prosil, podávaje za odměnu své dcery. Kdož by se byl za 

takovou odměnu zdráhal? Všichni se rozjeli a slíbili, že se v určitý den s vojsky svými dostaví. Nyní 

se chystalo vše k boji a král sám chtěl své vojsko do pole věsti. Předposlední den přijela knížata a 

konala se velká hostina; potom se rozloučil král s plačícími dcerami, přikázal ještě Bajajovi, aby dal 

na vše pozor, a při zvuku trub a píšťal brali se do pole. 

Bajaja byl slova králova poslušen, na všechno dohlížel, ale přece neopominul s největší ochotou o 

všelijaké vyražení princeznám se starati, aby se jim nezastesklo. Najednou mu ale napadlo, že stůně, 

a nedbaje na lékaře, který mu chtěl pomoci, povídal, že si půjde sám pro koření, které ho lépe než 

všecky léky vyhojí. Princezny si pomyslily, že je blázen, a nechaly ho jít. On ale nešel na koření, to 

nerostlo beztoho pro jeho bolest nikde jinde než v jasných očích krásné Slavěny, on šel k svému 

koníkovi, aby se s ním poradil, má-li králi ve válce pomoci. Koník ho přivítal, poručil mu, aby oblékl 

bílé šaty, vzal meč, vsedl na něj, že pojedou do boje. Bajaja ho za to zlíbal. 

Kolik dní již trvala válka, a královo vojsko sláblo, nemohouc odolati velké síle nepřátel. Byla určena 

hlavní bitva na druhý den, kde se mělo rozhodnout, kdo s koho. Celou noc dával král rozkazy, a 

vypravil také posly k dcerám s nařízením, co se státi má, kdyby prohráli. 

Ráno se odevzdali do ochrany boží a stavěli se v šiky. V tom okamžení zazněly trouby, zbraně 

začaly řinčet, střely lítat, a křik a lomoz se rozléhal po širém údolí. Tu se octne mezi nepřáteli jinoch 

v bílých šatech, zlaté přilbici s bílým chocholem. Seděl na malém koni a v ruce držel ohromný meč, 

kterým tak rázně do nepřátel sekal, že nemyslili jináče, než že to zlý duch kyjem do nich mlátí. Tu se 

vzpamatovalo i královské vojsko a statnému hrdinovi po boku se postavilo. Vkrátce couvali 

nepřátelé, a když bílý rytíř jejich vůdce zabil, rozprášili se jako stádo bez pastýře. Tu byl však bílý 

rytíř lehce na nohu raněn, takže mu krev bílé roucho zbarvila. Jak to král spatřil, skočil dolů, roztrhl 

svůj plášť a zavázal mu sám krvavou ránu, prose jej, aby s ním do stanu vešel. Ale rytíř mu 

poděkoval, bodl koně a byl tentam. Král lítostí div neplakal, že mu již počtvrté rytíř ujel, kterému 

tolikerými díky povinován byl. Vítěz vracel se s nesmírnou kořistí domů. S jásáním byl v hlavním 

městě přivítán a v zámku byly přichystány rozličné slavnosti a radovánky. 

"Nuže, správce můj," oslovil král Bajaju, "jak jsi řídil dům náš, co jsem byl vzdálen?" 

Bajaja pokynul, že dobře, ale princezny se daly do smíchu a Slavěna pravila: "Musím ti žalovat, otče, 

na tvého správce, neboť je neposlušný. Začal stonat, lékař náš chtěl mu dáti lék dobrý, on ale pravil, 

ze si sám půjde pro koření. Šel, a nepřišel až za dva dni, celý chromý a churavější, než byl dříve." 

Král se na Bajaju obrátil, ten však se usmál a zatočil na patě, jako by ukazoval, že mu pranic 

neschází. Když slyšely princezny, že jejich vysvoboditel opět otci v boji pomohl, nerady svolily k 

tomu, státi se manželkami knížat, neboť se domnívaly, že by mohl přece rytíř pro některou přijíti. 

Ovšem nevěděla žádná, je-li hezký, nebo ne, protože ho v tváři neviděly, ale každá si jej malovala 

jako anděla. 

Král byl na rozpacích, jak to má s odměnou vyvésti. Každý z knížat pomáhal mu, co síla 

postačovala, a všichni se ve válce statečně drželi. Komu dcery dáti? I vymyslil si jeden prostředek, 

kterým by všem vyhověl, a potom vešel ke knížatům, řka: "Přátelé milí! Já řekl, kteří mně nejvíce 

pomáhati budou v té válce, těm že svoje dcery za manželky dám. Vy jste mi ale všichni věrně  
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pomáhali, a proto chci takto učinit, abych žádnému neukřivdil. Postavíte se do řady a moje dcery 

shodí z balkónu dolů každá zlaté jablko; ke komu se to jablko dokutálí, ten se stane manželem té 

princezny. Jste s tím spokojeni?" 

Všichni že ano. Král to oznámil princeznám a ty s tím musely též býti spokojeny, aby nenechaly otce 

v hanbě. Skvostně se přistrojily, každá vzala do ruky zlaté jablko a šla na balkón, pod nímž stáli v 

řadě knížata a páni. Mezi diváky zrovna u samých ženichů stál Bajaja. Nejdříve hodila jablko 

Zdoběna; kutálelo se, kutálelo, a zrovna k nohám němého. Ale Bajaja se uhnul, a ono se kulilo k 

jednomu hezkému knížeti, který je s radostí zdvihl a ze řady vystoupil. Nyní hodila Budinka, a jako 

dříve kutálelo se i druhé k nohám Bajajovým; ale zase je němý tak šikovně odmrštil, že se zdálo 

rovnou cestou běžeti k druhému sličnému pánu, který je zdvihl a s toužebností k balkónu na hezkou 

nevěstu pohlížel. Nyní házela Slavěna; tenkráte se Bajaja jablíčku neuhnul, nýbrž s radostí je zdvihl, 

běžel nahoru, před princeznou klekl a její ruku líbal. Ale ona se mu vytrhla, běžela do svých pokojů 

a hořce plakala, že si musí vzíti němého. Král se zlobil, knížata reptala, ale co se stalo, stalo se, a 

nedalo se napravit. Nato byla hostina a po hostině bylo rytířské potýkání, při kterémž měla dávat 

ceny jedna nevěsta. Při hostině seděla Slavěna jako zaražená a slova nepromluvila; ženicha Bajaju 

nebylo viděti, a král myslil, že snad pohněván utekl. Všichni nebohou litovali, a chtíce ji trochu z 

toho povyraziti, prosili, aby ona ceny rozdávala. 

Slavěna konečně svolila. Již seděli páni okolo zábradlí, již se sokové potýkali a jeden druhého 

přemáhal, tu oznamuje hlásný, že stojí venku rytíř na malém koni, žádaje, aby byl ke hře připuštěn. 

Král kynul, že ano. Tu vjede na plan rytíř v modrém a stříbrném šatu, na stříbrné přilbici bílý a 

modrý chochol. Princezny by byly málem vykřikly, vidouce postavu a koně statného vysvoboditele. 

Rytíř se poklonil paním a začal se s knížaty potýkat, ale co jich bylo, on je všecky přemohl, a zůstal 

sám vítězem. Slavěna sešla k němu a nesla zlatý pás. Rytíř se před ní na kolena snížil a ona mu 

pověsila na krk pás, který sama vyšívala. Ruce se jí třásly a tváře jí hořely; i nevěděla, zdali slunce 

tak pálí, anebo ohnivé zraky krásného rytíře. Oči klopíc, slyšela jen sladká slova: "Nevěsto krásná, 

ještě dnes tě uhlídám." 

Král a obě nevěsty sešli dolů, aby rytíře zadrželi a jemu za vše se odsloužili. Ale on políbil v letu 

Slavěně ruku a vtom zmizel. Ta myslila na slova, která jí pošeptal. Zase byly hody, a jen Slavěna 

seděla ve svém pokoji a nechtěla mezi hosty. 

Měsíc vysvitl a od skály nesl koník naposled svého pána. Když ho donesl až k hradu, skočil Bajaja 

dolů, políbil mu krk a lysinu a koník mu zmizel z očí. Nerad ztratil náš rytíř věrné ho přítele, ale zato 

ho čekala sladší náhrada. 

Zamyšlená seděla Slavěna a myslila, že již sotva rytíř přijde; tu otevře panna dveře a povídá, že chce 

Bajaja s princeznou mluvit. Slavěna neodpověděla a hlava jí sklesla do polštářů. Vtom ji vezme 

někdo za ruku, ona zvedne hlavu a vidí před sebou krásného hrdinu, svého vysvoboditele. 

"Hněváš se na svého ženicha, že se před ním skrýváš?" ptal se Bajaja. 

"Proč se mě na to ptáš, vždyť nejsi můj ženich," šeptala Slavěna. 

"Jsem, panno, před tebou stoji němý Bajaja, který tobě kytky vázal, od smrti vysvobodil tebe i tvé 

sestry a otci ve válce pomohl. Já jsem tvůj ženich!" 

Že se Slavěna na něho nehněvala, mohl být každý jistý. Za hodnou chvíli potom rozlítly se dveře u 

hodovní síně a do nich vkročí Slavěna s rytířem v bílém šatu a zlaté přilbici, představujíc ho otci co 

svého ženicha, němého Bajaju! Otec se radoval, hosté se divili a sestry poočku hleděly. Teprv 

nastala pravá veselost a pilo se na zdraví zasnoubenců až do bílého rána. 

Po svatbě odejel Bajaja se svou Slavěnou, aby se podíval k rodičům; ale jak se ulekl, když viděl celé 

město potáhnuté černým suknem. Hned se táže, co to znamená, a slyší, že umřel mladý král.  
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Pospíchal k zámku, aby rodiče své potěšil, což se opravdu jen jemu podařiti mohlo, neboť měli i jeho 

za nebožtíka, protože tak dlouhý čas o něm neslyšeli. Zase se přistěhovala do zámku radost, černé 

sukno se odestřelo a místo jeho zastoupilo červené. Bajaja byl králem ve svém království a požíval 

do smrti se svou manželkou nekaleného štěstí. 
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KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ :   KŘEST SV. VLADIMÍRA   

 

Bože, kýž jsem policajtem,  

to je vyražení,  

koho chce, toho si chytne 

a dá do vězení. 

 

Každý si ho musí vážit; 

kdo naň zaškaredí,  

pro urážku policajta 

ve štokhausu sedí. 

 

Ctěte, hoši, policajty! 

Ouvej, jak to bolí! 

Stát vyplácí krejčím metlou,  

ale ševcům holí. 

 

Slyšte, lidé, pro výstrahu 

mé smutné zpívání,  

že se proti policajtům 

sám bůh neubrání. 

 

Už ho vedou svázaného,  

všechno ve mně hrká! 

Dva ho táhnou za ramena, 

jeden vzadu strká. 

 

„ Jenom mne po humnech veďte,  

však já s vámi pudu,  

nedělejte mi ve městě 

veřejnou ostudu!“ 

 

A již Perun upoutaný 

v šatlavě nocuje: 

juristům se z paragrafů 

žádný nešikuje. 

 

Neboť ten, kdo zákony ďál,  

neměl ani zdání,  

že cár vezme někdy boha  

do vyšetřování. 
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JAN NERUDA:  BALADA RAJSKÁ  

 

Obrozenecké plesy, majáles a jiné slavnosti měly v sobě velký divadelní náboj. 

Není vyloučeno, že při takové příležitosti jeden z Litomyšlských pánů filozofů 

potěšil další vlastence svojí deklamací. 

 

Šla Maria, šla do ráje, 

kdo ji potkal pěkně klekl, 

poklonil se zdrávas řekl. 

Jenom svatá Eližběta 

nepoklekla, nezdravila.  

 

Maria se zastavila. 

„Poslouchej ty, copak je to, 

vypadáš jak neduživá, 

i tvá záře celá křivá, 

oko mdlé a chůze líná, 

vypadáš jak umučení. 

Což ti v nebi zdrávo není? 

 

Svatá s výčitkou se staví, 

kysele dí: „Bože milý,  

já mám hrozně dlouhou chvíli.“ 

„Dlouhou chvíli, dlouhou chvíli, 

každá patronka své lidi  

opatruje, v lásce řídí. 

Koho pak jsem tobě dala?“ 

 

Svatá zdvihá oči černé  

a dí smutně: „Ženy věrné.“ 

„Pět set let jsem zde už svatou, 

hledám, pátrám, jak se sluší, 

nemám ještě jednu duši. 

 

Jenom jednou přišla zpráva,  

že kdes v Čechách, žena jistá  

je jak anděl, věrná čistá. 

Než však zrak můj sletěl dolů 

na ochrnu její ctnosti, 

bylo už zas po věrnosti.“ 
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10) České divadlo 20. století 

    

       Interpretace vlastní tvorby 

 

 

Následující texty písní Voskovce a Wericha a o generaci 

mladšího Jiřího Suchého přijměte jako výzvu 

interpretaci svých veršů nebo spontánního vyprávění 

historek či anekdot. 
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V + W:  PRODÁM SRDCE  

Proč mám hlavu – proč mám ruce –  proč mám tělo vím 

Jen proč mám srdce sám sobě nepovím 

V hlavě oči – k práci ruce – k žití tělo mám 

Jen o svém srdci nic nevím – marně hádám 

Kam já to své srdce – kam já je dám 

Mám já to starosti – jsem na ně sám 

Proč mám tělo – proč mám duši – proč mám zemřít znám 

Jen o svém srdci nic nevím – marně hádám 

 Každý moje srdce chválí 

 Mě však jen pálí – nedá mi spát 

 Nesmíte se diviti mé touze 

 Že je chci z nouze prodat 

 Nemá-li kdo srdce, ať je koupí 

 Vždyť neprohloupí – já rád prodám 

 Já znám jen jednu a ta nekoupí  –  Já jí to srdce dám 

Že mám játra – že mám plíce- to je věc stará 

Jen o mé srdce se tu nikdo nestará 

Že jsem bledý – že mám břicho – o tom se šeptá 

Jen jak mi tluče srdce to se žádná nezeptá 

K čemu játra – na co plíce – nač to prosím je 

Když mé srdce se tu ignoruje… 

Že spím ve dne – že bdím v noci se mi vyčítá 

Jen s mou srdeční vadou se nepočítá 

Kam já to své srdce – kam já je dám 

Mám já to starosti – jsem na ně sám 

Obávám se že s tím srdcem už to nejde dál 

jen kdybych tak věděl komu bych je dal 

 Prosím zkuste moje srdce prima 

 Pro každé klíma seřízené 

 všimněte si že je konstruktivně 

 I efektivně cenné… 

 Moje srdce odstartuje hladce 

Akcelerace dokonalá!   Vše nezávazně vám předvedeme,  kdybyste si přála 
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JIŘÍ SUCHÝ:  HEREČKA Z  BAVARIAFILMU 

 

Když válka začala tak na bitevním poli 

O ruku přišel můj kamarád Kurt 

Za dva dny na to dostala jsem roli 

Svou první roli 

Nebyla moc velká 

Hrála jsem služku v lepší rodině 

Byla jsem sladká jako karamelka 

Gnädige Frau Herr Anton ist schon da 

Snad řekla jsem tu větu trochu slušně 

Protože zanedlouho na to už mně 

Další režisér nabídl roli novou 

Já dělala mu tenkrát drahoty 

Ohledně nahoty 

Taková romantická scénka u jezírka… 

 

Sedávala jsem potom často v baru 

Kde režiséři nejrůznějších tvarů  

Do ucha šeptali mně hrozný cancy 

Tak banální jako ta hudba k tanci 

Já ale nedala jsem na sobě nic znát 

Herečka přece musí umět hrát 

Já tančila jsem na skleněným stole 

A vznikla z toho revuální role 

 

Potom jsme jeli klukům od Luftwaffe 

Probudit jejich vlastenecký city 

Noc byla černá jako kdysi kafe 

A já jsem stála mezi messerchmidty 

Tam na mě jeden pilot mámil fotku 

Že si ji vezme do letadla 

Vzal si mě a hned jsem s ním spadla 

Prý si ho vyhlíd ňákej Angličan 

 

Už pátým rokem dělám kariéru 

Pár marek mám v bance na svým kontě 

Bratra a tátu na východní frontě 

A z okna koukám přímo do kráteru 

Zůstal tam po bombě co padla na mámu 

Zatím co já jsem spala po flámu v cizím bytě 

 

Navrch jsem veselá 

V duši mám kýbl špíny 

Černý jak košile co nosil Mussolini 


