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Romain Rolland (1866 – 1944)

• [rom én rolán]
• nar. v Burgundsku
• studium historie (Pa říž, Řím)
• profesura v oboru d ějin um ění

(předn. na Sorbonn ě
o dějinách hudby)

• zájem o indickou filozofii
• kritický postoj k fašismu
• prozaik, dramatik
• nositel Nobelovy ceny za liter.  

(1915)



Mám dům, ženu, čtyři kluky, dceru (provdanou, chválabohu!), zet ě (bez toho to nejde!), osmnáct 
vnou čat, šedivého osla, psa, šest slepic a vep říka. No, jsem to bohá č! 
Nasaďme si řádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím 
ovšem jenom tak, na památku. Zažily války, vojáky, nepřátele a také p řátele. Vep řík byl nasolen, 
oslík kulhá, sudy jsou vypity, kurník vyjeden.
Ale ženu, tu mám, namout ě, tu věru mám! Jen ji slyšte, jak burácí. Na toto št ěstí nelze zapomenout: 
ten krásný ptá ček je můj, můj a jenom m ůj: já jsem jeho š ťastným majetníkem. Saprlotský 
Breugnone! Celý sv ět ti ji závidí... Ale, pánové, sta čí, řeknete-li slovo. Chcete- li ji n ěkdo z vás, 
prosím, ra čte si posloužit!... Je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka ctností plná
(ale neztloustla z toho a já, h říšník, zpovídám se a vyznávám, že než sedm hubených ctností mám 
raději jeden baculatý h řích... Ale bu ďme ctnostní, když to jinak nejde...). Hoj, jak state čně si po číná, 
ta naše Marie milosti prázdná, napl ňujíc celý d ům svým kostnatým t ělem, slídíc, supíc, hubujíc, 
skučíc, bru číc a běhajíc od sklepa po st řechu, prohán ějíc prach a ší říc všude strach! Bude tomu 
pomalu t řicet let, co jsme se vzali. Ďas ví pro č! Měl jsem rád jinou, ale ta se mi jenom vysmívala; 
tato zase cht ěla mne a já jsem necht ěl ji. Bylo to tenkrát takové bledé tmavovlasé d ěvčátko a jeho 
tvrdé o či by mne byly zaživa sn ědly a pálily jako dv ě kapky vody prožírající ocel. Ráda m ě měla, tak 
hrozn ě ráda, že by z toho snad byla um řela. Když m ě tak po řád pronásledovala (jsou ti muži 
hlupáci!), tak trochu ze soucitu, trochu z ješitnos ti, hodn ě také z omrzelosti, abych se kone čně
zbavil té posedlosti (v ěru, neklamný prost ředek!), ud ělal jsem to jako ten trumbela, který jenom 
proto, aby ho déš ť nesmo čil, do vody sko čil: stal jsem se jejím mužem. A od té doby ji mám, m ám 
tu vt ělenou ctnost p ěkně doma. A ona, ona se mi mstí, to sladké stvo ření. Zač? Za to, že m ě mívala 
ráda. Zblázní m ě; aspo ň by to cht ěla; ale není nebezpe čí; mám sv ůj klid tak rád a tak hloupý také
nejsem, abych pro n ějaké to sl ůvko v ěšel smutn ě hlavu. Prší-li, a ť si prší! H řmí-li, p řizvukuju. A 
když stará k řičí, směji se. Pro č by si nezak řičela? Jakým právem bych v tom mohl bránit té žen ě? 
Nechci p řece její smrt. Kde žena p řebývá, tam ticha nebývá. Jen a ť si zpívá svou, já si také zpívám 
svou. Dokud ji nenapadne zav řít můj zobáček (a toho se dob ře střeží, ví, zač by toho byl loket), 
může si pop ěvovat, jak je jí libo: každý má svou písni čku. 
Ostatn ě, ať už jsou naše instrumenty slad ěny nebo ne, zahráli jsme na n ě spolu p řece dost p ěkné
kousky: dceru a čtyři kluky. 
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Romain Rolland: Dobrý člov ěk ješt ě žije (2)

Tak jsme tam z ůstali v klidu, bez řečí, sami dva v pokoji, kde červoto č v trámci ťukal to své
suché tik tak poh řebního orloje. Lidé odešli do vedlejší sv ětnice. Ona t ěžce lapala dech a vid ěl 
jsem, že chce mluvit.
Řekl jsem jí:
„Neunavuj se, mámo! Za t ěch pětadvacet let jsme si už všecko řekli. My si p řece rozumíme i 
beze slov.”
Ona povídá:
„Nic jsme si ne řekli. Já musím mluvit, Colasi, jinak by ráj... do n ěhož nevejdu...”
„Ale vejdeš, vejdeš!” chlácholím ji.
„...Jinak by mi ráj byl trp čí než pekelná žlu č. Bývala jsem na tebe, Colasi, zlostná a jedovatá... ”
„Ale ne, ale ne,” povídám. „Trochu kyselosti, to vyh ání z těla nezdravosti...”
„...žárlivá, zlobivá, hašte řivá, hrubá! Celý d ům jsem plnívala svou hn ěvivostí; a tob ě jsem ji 
dávala cítit, kde jenom jsem mohla...”
Popleskával jsem jí ruku:
„Ale to p řece nic ned ělá. Já mám dobrou k ůži.”
A ona bez dechu pokra čovala:
„Ale to všecko bylo jenom proto, že jsem t ě měla ráda.”
„Ha, no to jsem m ěl vědět!” povídám a sm ěji se. „Inu ovšem, každý má sv ůj způsob. Ale pro č
jenom jsi mi to ne řekla! Ten tv ůj způsob nebyl p říliš jasný.”
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Romain Rolland: Dobrý člov ěk ješt ě žije (3)

„M ěla jsem t ě ráda,” za čala zase. „A ty, tys m ě neměl rád. Práv ě proto jsi byl dobrý a já jsem 
byla zlá; nebo ť jsem t ě nenávid ěla proto, žes m ě neměl rád; a ty, tob ě to bylo jedno... Tys m ěl 
svůj smích, Colasi, stejný smích jako dnes... Bože! Te n se mě natrápil! Ty ses do n ěho 
zamotával, abys nezmokl; a já pak na tebe mohla vylé vat svou zlost, jak jsem cht ěla, nikdy se 
mně, ty pali čáku, nepoda řilo pokropit t ě. Ach, ty ses m ě nasužoval! Nejednou, Colasi, jsem z 
toho m ěla na kahánku.”
„Ubohá ženo,” povídám, „to jenom proto, že nemám rád vodu.”
„Už zas se sm ěješ, ty lišáku!... Ale jenom se sm ěj; dob ře máš. Smích člověka zahřívá. Právě
teď, když se mi chlad zem ě táhne k nohám, cítím jasn ě, zač tvůj smích stojí; p ůjč mi ten sv ůj 
pláš ť. Jenom se po chuti sm ěj, muži; dnes ti to už nemám za zlé. A odpus ť mi, Colasi.”
„Bylas hodná žena,” povídám, „po čestná, state čná a věrná. Nebylas možná vždycky milá. Ale 
kdo z nás je dokonalý: to by p řece bylo zneuct ěním Toho tam naho ře, který jediný je dokonalý, 
jak říkají (já jsem to ovšem nebyl zjiš ťovat). A v černých hodinách (ne říkám no čních, kdy je 
každá ko čka černá, ale v hodinách t ěch let, kdy byla bída a krávy hubené), tehdy jsi už nebývala 
tak škaredá. Bylas hodná, nikdy ses neštítila práce;  a tvá nevrlost se mi zdávala skoro krásná, 
když jsi ji stav ěla proti zlému osudu, neustupujíc mu ani o pí ď. Netrapme se dnes minulostí. 
Stačí, že jsme si ji jednou odbyli a nepodlehli jí a nep održeli znamení utrp ěné pohany. Co se 
stalo, to se stalo; od činit se to již nedá. B řemeno je na zemi. Te ď je na Pánu, aby je zvážil, chce-
li. To se už netýká nás. Uf, te ď si oddechn ěme, mámo. Te ď nám nezbývá už nic než rozvázat 
provaz, který nám stahoval ramena, pot řít si strnulé prsty, narovnat dobitá záda a vykopat s i v 
zemi díru, v níž se vyspíme s hubou doko řán a chrápajíce jako varhany - Requiescat! Mír a 
pokoj t ěm, kte ří dob ře pracovali! - v tom velikém spánku V ěčnosti.“

(...)
Teď si dělám celoro ční rozvahu a zjiš ťuji, že jsem všecko ztratil v šesti m ěsících: ženu, d ům, 
peníze i volnost pohybu. Ale nejzajímav ější je, že když to nakonec všecko spo čítám, vidím, 
že jsem práv ě tak bohat jako p ředtím! Že už nic nemám? Ne, už žádné starosti. Aspo ň mě nic 
netíží. Nikdy jsem se necítil tak čilý, svobodný a voln ě se vznášející s proudem své fantazie...



� Jan Kryštof
(rom án-řeka; o osudech geniálního hudebního  
skladatele Kraffta – inspirací patrn ě L. van  
Beethoven)

� Dobrý člověk ješt ě žije (Colas Breugnon)
(rom án)

� Petr a Lucie
(novela)

� Divadlo revoluce
(cyklus div. her o Velké franc. revoluci)
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Alfred Jarry (1873 – 1907)

• [žari]
• básník, prozaik, dramatik 
• při studiu na gymnáziu v Rennes

inspirace postavou prof. Héberta
(studentská literatura – první verze  
Krále Ubu)

• ovlivnil dadaisty, surrealisty,  
autory absurdních dramat

• Král Ubu (div. hra)
• Nadsamec (rom án)



Světová lit. konce XIX. a po č. XX. stol. - Francie

Alfred Jarry : Král Ubu

KrUbu



[ánri barbis]

� Oheň
(próza psaná formou deníkových zápis ů)
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Henri Barbusse (1873 – 1935)


