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Z literatury 19. století

OSCAR WILDE
Oscar Wilde se narodil v známé m š anské rodin  v Dublinu. Po matce zd dil 

zájem o um ní, cit pro krásu a eleganci i sklony k výst ednosti; pat il ke vtipným 
a vyhledávaným spole ník m, nevyhýbal se však skandál m a provokacím. Práv  
na tento charakterový rys nakonec doplatil – z ješitnosti a vzdoru se zapletl do 
soudního sporu, který v tehdejší dob  nemohl vyhrát (týkal se jeho homosexuál-
ního milostného vztahu), a skon il ve v zení. Zem el zlomený a opušt ný. 

S jeho jménem jsou spojeny také dv  pohádkové knihy – Š astný princ a jiné 
pohádky a D m granátových jablek. Nám ty jednotlivých text  ne jsou vždy p -
vodní (inspiraci hledal nap . u H. Ch. Andersena), zpracování je však pokaždé 
originální.

Slavík a r že

„ íkala, že by si se mnou zatan ila, kdybych jí p inesl ervené r že,“ na íkal 
mladý student, „jenže já nemám ani jedinou ervenou r ži v celé své zahrad .“

V hnízd  na cesmínovém dubu ho slyšel slavík, vzhlédl skrze listí a zv  dav  
ekal, co bude dál.

„V celé zahrad  ani jedinou ervenou r ži!“ na íkal student a krásné o i se mu 
zalily slzami. „Ach, na jakých to mali kostech závisí št stí! P e etl jsem všech-
no, co napsali moud í lidé, pronikl jsem do všech záhad filozo fie, a p ece jsem 
v život  ztroskotal, protože nemám ervenou r ži.“

„Kone n  opravdový milenec!“ ekl si slavík. „Noc co noc o n m zpí vám, 
a koli jsem ho zatím nepoznal, noc co noc o n m vyprávím hv zdám – a teprve 
te  ho vidím. Vlasy má tmavé jako kv ty hyacintu a rty rudé jako ta r že, po 
které touží; ale vášní mu pobledla tvá , že je jako ze slonoviny, a na elo mu 
vtiskl pe e  žal.“
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ü  Kde žila a jak vypadala rodina, v níž se narodila Subha?
ü  Pro  byla Subha rodi i považována za p ít ž, i dokonce za d kaz vlastní 

neschopnosti?
ü  Jak na svoji situaci Subha reagovala? Jaké m la vztahy s ostatními? 

Kde hledala úto išt ?
ü  Popište dív in vzhled. emu je v nována nejv tší pozornost?
ü  Uve te výrazné jazykové prost edky textu.

Subha
(dokon ení) 

Povídka z Indie vypráví o dívce, která se narodila n má, a kv li tomu byla 
považována za p ít ž svých rodi .

ü  P ipome te si dív in vzhled a jednání.

3.
Také mezi tvory vyššího druhu si Subha našla jednoho p ítele. Je však t žké 

uhodnout, jaký byl p esn  jejich vztah, nebo  to byl tvor obda ený e í, takže 
jejich zp sob mluvy se lišil.

Byl to Gosáin v nejmladší syn. Jmenoval se Pratáp. Práce ho v bec nezajímala. 
Po dlouhém úsilí se jeho rodi e vzdali nad je, že svou prací n kdy n jak p isp je 
k povznesení sv ta. Lenoši mají tu výhodu, že se na n  sice p íbuzní zlobí, ale zato 
cizí lidé si je asto velice oblíbí, nebo  tím, že nejsou p ipoutáni k žádné práci, 
stávají se ve ejným majetkem. M sto pot e buje pár obecních park , vesnice zase 
musí mít pár obecních lenoch . Když se n kdy stane, že se k práci nebo zábav  
nedostává lidí, mohou zasko it lenoši.

Nejv tší vášní Pratápovou bylo chytat na udici ryby. Dá se p i tom strávit mnoho 
hodin. asto ho bylo vid t odpoledne p i tomto zam stnání. A  už d lal cokoli, 
vždy m l rád vedle sebe n jakého spole níka. P i rybolovu je nejlepší spole ník, 
který nemluví – a tak Pratáp pln  ocenil Subhu. Všichni jí íkali Subha, jen Pratáp 
na ni volal d v rn  Su.

Sedávala pod tentulovým stromem a Pratáp s udicí v ruce d ep l opodál a díval 
se na vodu. Pokaždé p itom sežvýkal jeden betel, který mu Subha sama p ipravila. 
Když tak dlouho sed la a dívala se, zacht lo se jí n jak Pratápovi pomáhat, být 
mu užite ná, dát mu najevo, že ani on není tak zbyte ným lov kem. Ale nemohla 
nic d lat. A tu v duchu prosila boha o nadp irozenou moc – toužila zp sobit silou 
zaklínadla takový zázrak, že by Pratáp užasl a ekl: „Vida, já jsem nem l tušení, 
že má naše Subha takovou moc!“

P edstavte si, kdyby byla nap íklad vodní vílou. Tiše by se vyno ila z vody 
a položila na ghát klenot z hadí hlavy. Pratáp by nechal toho svého nanicovatého 
rybolovu, vzal by klenot a sko il by do eky; a až by p išel do podzemní íše, koho 
by tam spat il na zlatém lehátku ve st íbrném paláci? Vždy  je to ta Báníkantho-
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Puberta

Nimrám se v sob
jak v ryb  plné kostí
Pukám zlostí
když se m  ptají
Co ti je?
NIC!
Když noc mi o i sn hem p ikryje
Dusí m  slzy pod polštá em
Jsem zmijí žábou pavoukem a lhá em
To mi je

Tulikráska

Sm ju se
  plá u
nadávám 
  ská u
proklínám
  prosím
jsem poup
  zlosyn
zlodcera
  láska
otcova vráska
co z tebe bude?
Nevím
Jsem pyšná a sprostá
Jsem tichá a prostá
Jsem tulipán
Jsem sedmikráska
Jsem TULIKRÁSKA

(Tulikráska)

ü  Vysv tlete název básn  Puberta.
ü  O em je e  v básni O kom je e ?
ü  Jak charakterizuje samu sebe Tulikráska?
ü  Sbírka Tulikráska vznikla v 80. letech minulého století. Odrážejí básn  

pocity a problémy dospívajících i v dnešní dob ?

O kom je e ?

íká babi ka vnu ce:
ty máš problémy

íká vnu ka babi ce:
s tvou dcerou jich mám mraky

íká babi ka vnu ce:
s ní?
to je typické
já je m la taky
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P ÍSLOVÍ
P ísloví jsou lidovou tradicí udržovaná mravní ponau ení, která mají ustálenou 

podobu. Obsah je vyjád en v tšinou obraznou formou.

Trp livost p ináší r že.

Pes, který št ká, nekouše.

S jídlem roste chu .

Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uva í. 

Nouze nau ila Dalibora housti.

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.

Mezi slepými jednooký králem.

Kdo seje vítr, sklízí bou i.

Podej ertu prst a chytí celou ruku.

Když se kácí les, létají t ísky.

Není r že bez trní. 

Nechval dne p ed ve erem.

Kuj železo, dokud je žhavé.

Není kou e bez ohn .

Zvyk je železná košile.

Sob  ježek kade av.

ü  Vysv tlete význam jednotlivých p ísloví. V jaké situaci byste je mohli 
použít?

ü  Znáte jiná p ísloví, která vyjad ují totéž co uvedená p ísloví?
ü  Která p ísloví užíváte vy?

UM NÍ AFORISMU
Aforismus je stru ná vtipná pr pov , asto založená na protikladu.

„Vím, že nic nevím.“ Sokrates
„Ml , nebo ekni n co, co je moud ejší než ml ení.“ Pythagoras
„P edstavte si to ticho, kdyby lidé íkali jen to, co v dí.“ Karel apek
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