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Příloha 1 – bibliografie českých překladů a adaptací Carrollovy Alice 
 

Lewis Carroll: Alice in Wonderland (A1) a Through the Looking-Glass (A2) 

Bibliografie českých překladů a adaptací 

Sestavil Jiří Rambousek 

(Upravená anglická verze byla použita pro mezinárodní bibliografický projekt k 150. výročí vydání A1.) 

 

Poznámky: 

Jména překladatelů jsou poprvé uváděna plně, pak jen příjmením 

Tučně jsou uvedeny názvy úplných překladů vyšlých poprvé nebo tehdy, došlo-li v názvu ke změně 

Znak rovnítka (=) označuje  verzi aspirující na úplný překlad (na rozdíl od adaptace) 

S – společný název svazku  

A1, A2 – názvy 1. a 2. dílu 

 

Rok 
vyd. 

Obsa- 
huje 

Název svazku a 
jeho dílů 

Vydavatel Překlad Ilustrace Popis, poznámky 

[1902] A1= A1: Malé Elišky 
země divů a 
příhod 

Praha: Alois 
Hynek 

Jan Váňa John Tenniel Jméno Carroll ani Tenniel není uvedeno. 
123 stran, chybí některé pasáže založené 
na slovní hře, kráceny některé básně. Bez 
úvodu či doslovu. Jméno hlavní hrdinky je 
Eliška. 

Všechna vydání všech překladů s výjimkou 
Slovart 2005 a 2010 vynechávají úvodní a 
závěrečné básně (platí to i o pozdějších 
překladech A2). 

[1904] A1= A1: Kouzelný kraj Praha: J. R. 
Vilímek 

Jaroslav 
Houdek 

J[osef] Wenig Jaroslav Houdek je jedním z pseudonymů 
Františka Serafínského Procházky. 127 
stran, krátký úvod. Jméno hlavní hrdinky je 
Eva. Překlad z německé verze A. 
Zimmermannové 

1931 A1= A1: Alenčina 
dobrodružství 
v podzemní říši 

Brno: 
Lidové 
noviny 

Jaroslav 
Císař 

John Tenniel Vycházelo na pokračování v Dětském 
koutku Lidových novin v 19 nedělních 
číslech (4. 1.–10. 5.). Spojeno s čtenářskou 
anketou, jejíž výsledky vyšly 10. a 17. 5. V 
doslovu k vydání [1949] sám Císař chybně 
datuje toto novinové vydání do let 1928-
29. Jméno hlavní hrdinky poprvé Alenka,  

1931 A1= A1: Alenčina 
dobrodružství 
v podzemní říši 

Praha: 
Elzevir (B. 
Moser) 

Císař John Tenniel. 
Graf. úprava: 
Eduard Milén 

Vyšlo ihned po skončení novinové série, 
podle inzerátu v LN ke dni 20. května. 
Použita stejná sazba jako pro LN – šířka 
stránky dána šířkou sloupce 
dvousloupcové novinové sazby; stránky 
nově zalámány a obrázky přesazeny. 135 
stran. Prodávalo se vázané i brožované, s 
rozdílnou obálkou. 

1931 ukázky 

A2 

Alenčina 
dobrodružství za 
zrcadlem 

Brno: 
Lidové 
noviny 
 (4 ukázky) 

Císař John Tenniel Čtyři ukázky z připravovaného překladu A2 
vyšly v Dětském koutku LN v neděli 8., 15., 
22. a 29. listopadu. 

1931 A1= 
A2= 

S: Alenčina 
dobrodružství v 
říši divů a za 
zrcadlem 

A1: Alenčina 
dobrodružství v 
říši divů 

A2: Za zrcadlem a 
co tam Alenka 
našla  

Praha: Fr. 
Borový 

Císař John Tenniel Změněn titul A1, jinak jde o přesnou kopii 
vydání v Elzeviru, opět z téže sazby; nově 
vytištěna jen titulní strana a tiráž. 

První české vydání A2, úprava shodná s A1, 
sazba ze čtyř ukázek v LN byla opět 
použita, jen se změnou několika slov kvůli 
návaznosti na celý text. Císař v doslovu 
uvádí, že báseň Mrož a tesař pro něj 
přeložil Edvard Valenta. Šachová úloha 
chybí.  

Oba díly se zřejmě prodávaly jak ve 
společném svazku, tak také samostatně; i 
ve společném svazku měly oba samostatné 
číslování stran a vlastní Císařův doslov. 

[1949] A1= S: Alenčina Praha: Císař Dagmar Druhé, mírně upravené vydání Císařova 
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A2= dobrodružství v 
říši divů a za 
zrcadlem 

A1: Alenčina 
dobrodružství v 
říši divů 

A2: Za zrcadlem a 
co tam Alenka 
našla 

Svoboda Berková překladu. Císař napsal nový doslov a přidal 
věnování českým dětem, datované „V Lon-
dýně v listopadu 1947”.  

Č. 16 v řadě „Knihy pro mládež“; k vročení 
1949 viz poznámka v textu. K ilustracím viz 
pozn. u 1961. 

1961 A1= 
A2= 

S: Alenka v kraji 
divů a za 
zrcadlem 

A1: Alenka v kraji 
divů 

A2: Za zrcadlem a 
s čím se tam 
Alenka setkala 

Praha: 
Státní 
naklada-
telství 
dětské 
knihy 
(SNDK) 

Aloys a 
Hana 
Skoumalovi 

 

Dagmar 
Berková 

První vydání překladu Skoumalových. 250 
stran, doslov Adolfa Hoffmeistera. Dagmar 
Berková pořídila dvě verze ilustrací, 
většinou zachycující tutéž situaci. První 
vyšla r. 1949 s Císařovým překladem, 
druhá s tímto vydáním překladu 
Skoumalových. 

1970 A1= 
A2= 

dtto Praha: 
Albatros 

Skoumalovi John Tenniel Druhé vyd. překladu. 260 stran. 
Hoffmeisterův doslov nahrazen doslovem 
A. Skoumala. 

1983 adapt. 

div. 

Alenka v říši divů 
(a za zrcadlem). 
Pohádka pro 
chytré i nezbedné 
děti. 

Praha: 
DILIA 

Karel Texel, 

Skoumalovi 

bez il. Divadelní scénář pro dětské soubory — 
adaptace založená na překladu 
Skoumalových. Používá motivy A1 i A2. 

1983 A1= 
A2= 

S: Alenka v kraji 
divů a za zrcadlem 

A1: Alenka v kraji 
divů 

A2: Za zrcadlem, 
a s čím se tam 
Alenka setkala 

Praha: 
Albatros, 

3. vydání 

Skoumalovi Markéta 
Prachatická 

Přidána čárka v názvu A2. První vyd. 
několikrát reeditované reprezentativní 
verze, vydané i v angličtině (USA) a 
němčině (NDR). Obsahuje četné 
nepřesnosti, k nim i jejich osudu v dalších 
vydáních viz komentář v textu. Obsahuje 
týž úvod A. Skoumala jako 1970. V tiráži 
označeno správně jako 3. vydání (tj. 
překladu Skoumalových). Vložena pasáž 
s Vosákem. 

Chyby: v šachovém diagramu chybí oba 
králové; několik nově vnesených 
vynechávek v textu. První sloka 
Tlachapouda není tištěna zrcadlově. 
Podrobněji viz text práce. 

1985 A1= 
A2= 

dtto Praha: 
Albatros 

4. vydání 

Skoumalovi Markéta 
Prachatická 

Reprint vydání v Albatrosu 1983. 

Omylem vytištěn s tiráží 3. vydání, jako 
erratum vložen volný list se správným 
zněním tiráže (4. vydání, 1985). 

1988 A1= 
A2= 

dtto Praha: 
Albatros 

Skoumalovi Markéta 
Prachatická 

Reprint vydání v Albatrosu 1983. V tiráži 
označen „4. vydání“ (jako by se nepočítal 
údaj z opravy uvedené u 1985). 

1991 adapt. 
A1 

Alenka v říši divů Praha: 
Kentaur 

Kamil 
Pecka (ze 
španěl.) 

Chiqui de la 
Fuente 

 

Překlad španělské komiksové adaptace 
(orig. 1991, Madrid: Chiqui Producciones, 
S. A.). „Podle Lewise Carrolla“. Autor 
skriptu: Joseluis. 44 stran. ISBN 80-85285-
08-8 

1991 adapt. 
A1 

Alenka v Říši divů Bratislava: 
Fortuna 
Print, Gran-
dreams 
Limited 

neuv. 

(Mediatran
s, Praha) 

Grandreams 
Limited 

Knižka s trojrozměrnými vyklápěcími 
obrázky, 12 stran. Převzato z Grandreams 
Limited. Jméno překladatele ani ilustrátora 
neuvedeno. 

ISBN 80-85224-80-1 

1991 adapt. 
A1 

Alenka v kraji divů Bratislava: 
Egmont 

Jiří 
Táborský (z 
něm.) 

Disney A1 tvoří jen část (33 stran) obrázkové knihy 
Alenka v kraji divů – O třech malých 
prasátkách – Autíčko Modrásek. Carrollovo 
jméno neuvedeno. Text se liší od verzí 
Egmont/Disney z let 1996 a 2006. ISBN 80-
7134-035-9 

1992 adapt. 
A1 

Alenka v kraji divů Praha: 
Egmont 

Dagmar 
Klementov
á (z něm.) 

Disney Malofomátová adaptace, 24 stran. 

ISBN 80-7134-385-4 

1994 A1= Alice's Adventures 
in Wonderland / 

Praha: Skoumalovi bez il. Paralelní vydání v řadě Polyglot. 195 stran. 
Obsahuje plné znění překladu 
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paral. Alenka v kraji divů  Hynek Skoumalových s některými opravami proti 
předchozím vydáním. Místo Ševce 
Kloboučník. ISBN 80-85906-03-1  

1996 adapt. 
A1 

Alenka v kraji divů Praha: 
Egmont 

Pavel 
Weigel (z 
pol.) 

Disney A 96-page version by Disney, zčásti 
veršovaná. Carrollovo jméno není 
uvedeno. Jako autor je na obalu uveden 
Walt Disney. Text se liší od ostatních 
vydání Egmont/Disney. 

ISBN 80-7186-086-7 

1996 A1= 
A2= 

S: Alenčina 
dobrodružství v 
říši divů a za 
zrcadlem 
A1: Alenčina 
dobrodružství v 
říši divů 
A2: Za zrcadlem a 
co tam Alenka 
našla 

Praha: 
Aurora 

Císař John Tenniel První reedice Císařova překladu po 
listopadu 1989. Pečlivé vydání s Císařovým 
doslovem z r. 1949, poznámkou Zdeňka 
Pousty o překladateli, poznámkou o knize 
samé od Martina Novotného, a dodaným 
překladem Carrollových poznámek 
k anglickým vydáním z let 1871, 1876 a 
1893 v překladu Lenky Svobodové. Za text 
připojena šachová úloha, kterou Císař do 
překladu nezařadil.  

ISBN 80-85974-09-6 

[1997] adapt. 
A1 

Alenka v říši divů  Havlíčkův 
Brod: 
Fragment 

Jarmila 
Jurečková 

Gill Guile „Podle Lewise Carrolla napsala Lucy 
Kincaidová.“ Česká verze vydání v Brimax 
Books Limited 1997. V tiráži označeno jako 
„1. vydání“. 45 stran. ISBN 80-70200-123-X 

1999 A1= Alenčina 
dobrodružství v 
říši divů 

Praha: 
Aurora 

Císař John Tenniel, 
kolor. Hary G. 
Theaker a Diz 
Wallis 

Obsahuje jen A1, text identický s vyd. 
v Auroře 1996 s jiným stránkováním. 
Všechny doprovodné paratexty chybí. 
Nová obálka a kolorované ilustrace 
(převzaté z Nursery Alice?) 

ISBN 80-85974-75-4 

1999 úryvek 
A1 

Kočka Šklíba, in: 
Nejlepší kočičí 
příběhy 2 

Praha: Ivo 
Železný 

Skoumalovi bez il. Úryvek z A1 ve sbírce „kočičích příběhů“, 
red. Leslie O’Mara. Orig. Favourite Cat 
Stories vydal Michael O’Mara Ltd., London 
1992. Jde o dvě setkání Alenky s kočkou 
Šklíbou (z kap. 6 a 8) v překladu 
Skoumalových. 

ISBN  80-240-0246-9 

2001 úryvek 
A2 

Tlachapoud Praha: 
Aulos 

Císař, 
Skoumalovi 

Markéta 
Prachatická 
(šest rytin) 

Bibliofilská edice dvou básní z A2 
(Jabberwocky a The Walrus and the 
Carpenter) v originálu a v obou existujících 
překladech. Skutečnost, že báseň Mrož a 
tesař místo J. Císaře ve skutečnosti přeložil 
Edvard Valenta (viz pozn. k Borový 1931), 
není uvedena.  

ISBN 80-86184-10-2  

2003 A1= 

paral. 

Alice’s adventures 
in Wonderland / 
Alenka v kraji divů 

Praha: 
Garamond 

Skoumalovi bez il. Paralelní vydání s poznámkami pod čarou 
ke studiu angličtiny, hlavě k lexiku. 
Označeno „středně pokročilí“, avšak 
Carrollův text není krácen ani 
zjednodušován. Obsahuje jednostránkový 
český úvod o Carrollovi. 265 stran. 

ISBN 80-86379-56-6 

2004 A2= 

paral. 

Through the 
Looking-Glass / Za 
zrcadlem, a s čím 
se tam Alenka 
setkala 

Praha: 
Garamond 

Skoumalovi bez il. Paralelní vydání s poznámkami pod čarou 
ke studiu angličtiny, hlavě lexika. Označeno 
„středně pokročilí“, avšak Carrollův text 
není krácen ani zjednodušován. U šachové 
úlohy není diagram, jen záznam tahů. 
Pasáž s Vosákem vzhledem k potřebě 
paralelního zobrazení vypadla. Obsahuje 
týž úvod o Carrollovi jako A1. 306 stran.  
ISBN 80-86379-62-0 

2004 A1= 
A2= 

S: Alenčina 
dobrodružství v 
říši divů a za 
zrcadlem 
A1: Alenčina 
dobrodružství v 
říši divů 

Praha: 
Aurora 

Císař John Tenniel Reprint vydání v Auroře 1996, s odlišnou 
obálkou a přebalem. 

ISBN 80-7299-074-8 
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A2: Za zrcadlem a 
co tam Alenka 
našla 

2005 A1= 
A2= 

S: Alenka v kraji 
divů a za zrcadlem 

A1: Alenka v kraji 
divů 

A2: Za zrcadlem, a 
s čím se tam 
Alenka setkala 

Praha: 
Slovart 

Skoumalovi
; 

3 básně 
Josef 
Hanzlík 

Dušan Kállay Reprezentativní velkoformátové vydání. 
Jako první obsahuje úvodní báseň A1 i 
úvodní a závěrečnou k A2, přeložil je Josef 
Hanzlík. Textově nejúplnější edice 
Skoumalových od 1. vydání, XXXVosák je? 
u Garamond A1 vypadl!!XXX, vynechávky 
v A2 vzniklé v edici 1983 však zůstaly. 

191 stran. Skoumalův doslov vynechán, 
obsahuje informace o slovenském autorovi 
ilustrací. 

ISBN 80-7209-642-7 

2006 adapt. 
A1 

Alenka v říši divů Praha: 
Egmont 

Pavel 
Cmíral 

Disney Text se liší od vydání Egmont/Disney 1991 
a 1996. Carrollovo jméno není zmíněno. 
Jediný autorský údaj je „Vypráví Pavel 
Cmíral“. ISBN 80-252-0378-6 

2006 audio 

A1= 

Alenka v kraji divů Praha: 
Tympanum 

audioknihy 

 

Skoumalovi Přebal: 
Jitka Boková 

„Audio-kniha“ – nahrávka kompletního 
znění překladu Skoumalových. Čte Jiří 
Ornest. Režie: Petr Mančal; hudba Radim a 
Tomáš Výchopeň, Jan Koukal. Vydáno ve 
dvou zvukových formátech – jako audio 
CD-ROM a mp3 CD-ROM. 

2007 A1= 
A2= 

S: Alenka v kraji 
divů a za zrcadlem 

A1: Alenka v kraji 
divů 

A2: Za zrcadlem, a 
s čím se tam 
Alenka setkala 

Praha: KMa 
Levné knihy 

Skoumalovi Markéta 
Prachatická 

Ilustrace a úprava podle vydání 
1983/85/88, ale s novou sazbou, která 
odstraňuje většinu chyb v A1, v A2 však 
nikoliv. Doslov Aloyse Skoumala vypuštěn. 

ISBN 978-80-7309-523-9 

2008 adapt. 
A1 

Alenka v říši divů Praha: 
Svojtka & 
Co. 

Mahulena 
Červená 

viz pozn. 

 

Adaptace se 75 obrázkovými samolepkami 
reprezentujícími slova v textu, na jejichž 
místa se mají dolepit. Vydáno v řadě 
Pohádky se samolepkami. 16 stran. 
Převzato a přeloženo z vydání nakl. C4Ci v 
Belgii. Autoři jsou uvedeni takto: 
XXX„Creation, text and illustrations: A. M. 
Lefévre, M. Loiseaux, M. Natha-Deiller, A. 
van Gool.” Jméno Lewise Carrolla není 
zmíněno. ISBN 978-80-7352-833-1. 

[2008] adapt. 
A1 

Alenka v říši divů Praha: KMa 
Levné knihy 

Jana Suchá 
(z it.) 

Maria Rita 
Gentili 

Knížka s dílkovými skládačkami: 12 stran, 
z toho 6 text a 6 stránek obsahujících 
šestidílkový puzzle. Text Augusto Vittorio 
Vecchi. Uvedeno nekorektní ISBN: (859-
404-674-842-9) 

[2009?
] 

adapt. 
A1 

Alenka v říši divů Havlíčkův 
Brod: 
Fragment 

Jarmila 
Jurečková 

Gill Guile Reprint vydání [1997]. Má stejné ISBN, ale 
v tiráži jsou drobné změny (rok vydání 
originálu v Brimax Books; odstraněn údaj o 
1. vydání). Rok vydání je nejasný (různé 
záznamy se liší); mohlo dojít i k více 
reprintům. Uvedené ISBN 80-70200-123-X. 

2009 adapt. 
A1 

Alenka v říši divů Praha: 
Ottovo 
naklada-
telství 

neuvedeno neuvedeno;  
(c) Editorial 
LIBSA 

Knížka s dílkovými skládačkami: 12 stran (6 
stran textu, 6 stran stránek obsahujících 
šestidílkový puzzle). Převzatá a přeložená 
ze španělského vydání v Editorial LIBSA. 
Vydáno v řadě Pohádky s puzzle. ISBN 978-
80-7360-765-4 

2010 adapt. 
A1 

Alenka v říši divů Praha: 
Ottovo 
naklada-
telství 

Jaroslava 
Pauchová 
(ze 
španělštiny
) 

neuveden; 
(c) Editorial 
LIBSA 

Adaptace A1 zabírá 39 stran v obrázkové 
knize Nejznámější pohádky. Ze 
španělského orig. Clásicos para contar 
(Madrid: Libsa 2008). Jméno Lewise 
Carrolla není zmíněno. 

ISBN 978-80-7360-907-8 

2010 A1= 

A2= 

S: Alenka v kraji 
divů a za zrcadlem 

A1: Alenka v kraji 
divů 

Praha: 
Academia 

Skoumalovi bez il.; 

(obálka Robin 
Brichta) 

Obsahuje jen samotný text; vypuštěn 
nejen doslov, ale i ilustrace a šachová 
úloha, kterou překlad Skoumalových od 
počátku obsahoval. První strofa 



 

Přílohy 5 

 

A2: Za zrcadlem, a 
s čím se tam 
Alenka setkala 

Tlachapouda není zrcadlově převrácena.  
ISBN 978-80-200-1847-2 

2010 A1= 

A2= 

S: Alenka v kraji 
divů a za zrcadlem 

A1: Alenka v kraji 
divů 

A2: Za zrcadlem, a 
s čím se tam 
Alenka setkala 

Praha: 
Slovart 

Skoumalovi
; 

3 básně 
Josef 
Hanzlík 

Dušan Kállay Reprint vydání ve Slovartu 2005 – druhé 
vydání obsahující všechny tři doprovodné 
básně. 

ISBN 978-80-7391-361-8 

2010 A1= 

A2= 

S: Alenka v kraji 
divů a za zrcadlem 

A1: Alenka v kraji 
divů 

A2: Za zrcadlem, a 
s čím se tam 
Alenka setkala 

Praha: 
Českoslo-
venský 
spisovatel 

Skoumalovi John Tenniel Vypuštěn doslov Aloyse Skoumala. 

ISBN 978-80-87391-40-2 

2010 adapt. 
A1 

Alice in 
Wonderland 

Praha: 
Mladá 
fronta Dnes 
(příloha 
Léto, 50 
pokračo-
vání) 

neuvedeno John Tenniel Neobsahuje český titul. Paralelní vydání; 
vycházelo na pokračování v příloze Léto 
MF Dnes v sekci „Easy Reader“ kurzu 
angličtiny. Obsahuje zjednodušený anglický 
text a jeho překlad, překladatel neuveden; 
jména postav jsou převzata z překladu 
Skoumalových. Vyšlo v 50 
jednostránkových pokračováních od 28. 6. 
do 26. 8.  2010. Pod čarou pozn. ke 
gramatice a jazyku. 

2010 adapt. 
A1 

Alice in 
Wonderland / 
Alenka v říši divů 

Brno: 
Computer 
Press 

Lucie 
Poslušná, 
Petr Špirko 

John Tenniel Paralelní vydání pro studium angličtiny, 
142 stran. Zjednodušená anglická verze A1 
(úprava Michelle Smithová?) a její překlad. 
V textu vloženy samostatné stránky 
s vybranými tématy z angličtiny, převážně z 
gramatiky. Obsahuje též audio CD 
s anglickým textem namluveným Michelle 
Smithovou. 

ISBN 978-80-251-3054-4 

2010 adapt. 
A1 

Alenka v říši divů Praha: 
Grada 

Jakub 
Roček 

Rajesh 
Nagulakonda 

Komiksová verze, převzatá a přeložená 
z adaptace Alice in Wonderland (orig. 
Kalyani Navyug Media Pvt Ltd., New Delhi, 
India, 2010). Lewis Carroll uveden jako 
autor, autorem adaptace Lewis Helfand. 
ISBN: 978-80-247-3690-7 
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Příloha 2 – V. F. Suk: Robinson Crusoe 
 

Verbatim přepis článku, který vycházel na pokračování v Úhoru 1923 a 1924, pořídil Jiří Rambousek.  

Poznámky k přepisu: 

Poznámky pod čarou, tištěné na konci jednotlivých pokračování, byly přesunuty do hranatých závorek přímo 

za odkaz na poznámku. V hranatých závorkách jsou také další doplňky a úpravy vložené při digitalizaci: 

hranice mezi stránkami Úhoru jsou označeny [123| |124], kde první číslo označuje číslo končící stránky a 

druhé stránky začínající. Úhor je číslován v každém ročníku průběžně, přechod mezi oběma ročníky je 

v příslušné hranaté závorce rovněž vyznačen ([155/1923| |1924/17]). (Na dvou místech číslo stránky chybí, 

protože xerokopie nebo sken z knihovny neobsahovaly okraj stránky.) 

Úhor zdůrazňoval text proložením (prostrkáním) sazby – tato zdůraznění jsou nahrazena tučným 

písmem; byla užívána poměrně nekonzistentně, to je zachováno. Zachována je i původní interpunkce a jiné 

jazykové zvláštnosti. Kde byly opraveny zjevné překlepy, je to vyznačeno hranatými závorkami. Dvě delší 

citace sestávající z několika odstavců jsou pro přehlednost odsazeny z obou stran. Vypuštěn byl opakovaný 

nadpis článku, který se nacházel před každým pokračováním (a též jedny počáteční uvozovky užité jen 

proto, že citát pokračoval z předchozího čísla). 

______________________________________________________________________________________ 

V. F. Suk: 

Robinson Crusoe. 

 

I. 

Ke konci roku 1920 vyšel nákladem »Tiskového odboru Československé ochrany matek a kojenců 

v Praze« překlad Alberta Vyskočila »Život a dobrodružství Robinsona Crusoe od Daniele Defoe«. Kniha má 

364+XX. str., formát 18×12. Na obálce je přidáno: první přesný a úplný překlad angl. originálu. [29| |30] 

Není to poznamenáno bezvýznamně. Překladatel také hned na první stránce úvodní na to upozorňuje. 

Nazývá svůj překlad »jubilejním vydáním slavného díla Defoeova« a poukazuje, že byť bylo k prvnímu 

úplnému překladu došlo teprve teď, přece je Robinson z těch knih, »na které nikdy není pozdě«. Víme 

dobře, co všech možných Robinsonů, delších i kratších, obrázkových i neobrázkových, ale vždy jen 

přepracovaných, ať z anglického Defoe nebo německého Campe, bylo nejen překládáno od počátku českého 

písemnictví v době obrozenské, ale i samostatně předěláváno pro naši mládež. Bozi vědí, proč za celou tu 

dobu 126 let, od kdy se datuje první známý Robinson, ani v době nejnovější, kdy přece už tak se vyvinula 

sebevědomě naše literatura vůbec, nenapadlo nikoho sáhnouti po originálu a přeložiti Robinsona, jak byl 

zpracován pro anglickou mládež. Proto patří jak překladateli, tak i nakladatelství velká zásluha, že se 

objevuje po prvé v české literatuře Robinson nefalšovaný. Proto opravdu není na tento překlad nikdy pozdě! 

Už proto ne, že není Robinson knihou všední. Je to kniha světová, je to příklad v literatuře, kdy kniha 

jedinečného rázu nabyla zvláštní pověsti a rozšíření nejen ve své vlasti, ale i překlady v cizině. Není 

nevhodné srovnávati rozšíření Robinsona po světě s rozšířením bible. Lze právem říci, že jest Robinson jaksi 

biblí v dětské literatuře. Aspoň nelze upříti, že je mnoho pravdy v tomto přirovnání, i když kulhá, jako 

většina přirovnání. 

A všimněte si, prosím, dobře, kdo je nakladatelem této »novinky« r. 1920 v republice československé! 

Překvapuje vzácné porozumění pro důležitost pravého Robinsona tam, kde bychom se toho byli nejméně 

nadáli. Přemýšlíme, proč asi nenapadlo už dříve pana Vilímka, Topiče, Laichtra nebo i Dědictví 

Komenského, učitelské knihkupectví a j., aby se postarali o překlad z Defoe přímo? Podceňovali Robinsona? 

Nezdálo se jim správným jíti ke kořenu věci, poříditi Robinsona pravého místo všech těch zkrácenin, odvarů 

a bezcenných robinsonád českých? Domnívali se, že už přešla doba Robinsonů, že nemá dnes už kniha ta, 

byť i překlad originálu, toho významu v dětské literatuře, jak se dříve za to mělo? Nestál jim překlad a 

vydání za to? 

Na význam knihy o Robinsonovi poukazoval již slavný náš Jan Neruda. Před vánoci r. 1874 (20. 

prosince) psal o něm v Národních listech. (Pojato později do »Studií vážných i humoristických«.) Jistě 

mluvil ze zkušenosti, když psal, jak nechybí mezi dárky štědrovečerními v mnohých rodinách. Zprvu synek 

»vzdor dychtivosti dívá se jen na obrázky, není na čtení času. Ale zítra — po čtrnáct dní — po měsíce vždy 

znovu vssaje se zas do osudů Robinsonových, žije, myslí s ním, raduje se i teskní. On sám je v mysli své tím 

Robinsonem. Srká s ním sladké mléko z kokosového ořechu, chytá pro pavouka v jeskyni mouchy, dojí 

lamu, dovede konečně zhotovit hrnky a kahance i s glasurou, objevuje »po prvé« vůni a chuť bramborů 

(podivno, teď synkovi [30| |31] chutnají, dříve ne!), ošetřuje s ním oheň, leká se, když na břehu mořském 

nalezl náhle ohryzané kosti lidské, osvobodí Pátka — ach bože, kdyby měl vskutku takového divocha Pátka, 
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třeba jen malého, jen tak do klece! — Je známo, čím je dítěti samota. Kouteček někde na půdě, nebo v 

pološeru dřevníku, v neobydlené komoře, kde možno zapříst se do snů a myšlenek! V koutku tom bují sny 

nejplněji, krystalisují se myšlenky, zraje povaha. Budovat si vlastní svůj svět, osnovat život samostatný! A 

takovým povahorodým koutem je odlehlý ostrov Robinsonův. — Zázračná kniha! Znal jsem čtenáře — je již 

ovšem dávno mužem — ten četl po prvé Robinsona a sice německy, když ještě neuměl německy. Co je 

»insel« (ostrov) nevěděl, ale věděl, »inslicht« že je to lůj. A četl dál a dále a pořád se mu dělo všechno na 

loji a přece se mu to líbilo nesmírně. — I ku rvačkám vede »Robinson« a budí tím statečnost ... Millióny a 

millióny dětí učinil Defoe knihou svou šťastny — on sám umřel bolem nad nevděkem vlastního dítěte. 

Vypsal si spisy svými — je jich na 200 a mezi nimi mnohé ještě důležité — malé jmění a svěřil je synovi, 

aby mu z něho dával výminek, syn ho prostě o všechno okradl. — Robinson zůstane dětem pro věky 

čarovnou, nepřekonatelnou Iliadou!« 

Je zajímavo, jak Neruda, jinak nepedagog, vystihuje vychovatelský význam knihy Defoeovy. 

Abych uvedl i projev pedagoga, zmiňuji se z našich jen aspoň o G. A. Lindnerovi, který napsal, že je 

Robinson »klassická četba pro mládež v nejpřesnějším smyslu toho slova, jako katechismus, jenž v 

nejšťastnější formě podává prvý hospodářský a kulturní vývoj společnosti lidské«. 

Z cizinců omezím se na citát z francouzského vychovatele J. J. Rousseaua, který vlastně uvádí 

Robinsona do pedagogiky. Hlas Rousseauův je velmi závažný, neboť je známo z jeho »Emila«, jak nepřál 

čtení knih u dětí. »Nenávidím knih; učí jen, aby se mluvilo o tom, co člověk neví.« Ale přece soudí, že nelze 

se obejíti bez knih. V III. knize »Emila« píše: 

»Poněvadž je nám nutně třeba knih, jest na světě kniha, která podle mého úsudku podává 

nejzdařilejší pojednání o přirozené výchově. Bude to první kniha, kterou můj Emil bude čísti; 

jediná, bude po dlouhou dobu celou jeho knihovnou a bude v ní míti vždy místo vynikající. 

Bude textem, jejž všechny naše hovory přírodovědecké budou jen vysvětlovati. Bude 

zkušebním kamenem naší soudnosti při našich pokrocích; a pokud nebude pokažen náš vkus, 

bude se nám její četba vždy líbiti. A co je to za zázračnou knihu? Je to Aristoteles? je to 

Plinius? je to Buffon? Nikoliv. Je to Robinson Crusoe! 

Robinson Crusoe na svém ostrově, sám, bez pomoci jiných lidí a bez nástrojů všeho druhu, 

který však přece se stará o to, aby se obživil, aby se udržel a aby si dokonce opatřil jakýsi [31| 

|32] blahobyt: to je látka zajímavá pro každý věk, kterou lze tisíci prostředky dětem 

zpříjemniti. 

Hle, jak si vytvoříme opuštěný ostrov, kterého jsem zprvu užil k přirovnání. Tento stav 

opuštěnosti není, souhlasím úplně, stavem člověka společenského; pravděpodobně nebude 

také vhodným pro Emila: ale na tomto stavu má se naučiti vážiti si stavů jiných. 

Nejbezpečnější prostředek, aby se člověk povznesl nad předsudky a aby svůj úsudek řídil 

opravdovými vztahy věcí, jest postaviti se na místo osamocené a souditi o všem tak, jak musí 

o tom souditi člověk sám, s ohledem na vlastní prospěch. [32| |____] 

Tento román, zbavený všech zbytečností, začínající vyvržením Robinsonovým u ostrova a 

končící příchodem lodi, která ho osvobodí, bude současně zábavou i poučením Emilovým po 

celou dobu, o niž zde běží. Chci, aby si jím vrtal [___| |___] mozek, aby se zajímal o jeho 

obydlí, kozy, políčka; aby se učil podrobnostem nikoli z knih, nýbrž z věcí, všemu, co je třeba 

věděti v podobném případě; aby si myslil, že jest sám Robinsonem; aby se viděl oděna koží, s 

vysokou čepicí, s velkou šavlí, s celou směšnou výstrojí i se slunečníkem, jehož nebude potře-

bovati. Chci, aby měl starost, jak co zaříditi, kdyby se mu něčeho nedostávalo; aby si všiml 

obávání hrdinova, aby hledal, opominul-li něco, neměl-li nic lépe udělati; aby si pozorně 

uvědomoval chyby a aby jich využil, aby sám do nich neupadl; neboť nepochybujte, že si 

neusmyslí vystaviti podobné obydlí; to je pravý vzdušný zámek jeho šťastného mládí, kdy 

člověk nezná lepšího štěstí, než míti to, čeho nezbytně potřebuje a volnost.« 

Cituji doslova jen část z Rousseaua. Je dlouhá stať, jednající ještě dále o plném využití příkladu 

Robinsonova pro výchovu. (Ovšem jedincovu — toť sice ideál výchovy, ale v praxi nemožný, leda u lidí, 

jimž toho prostředky dovolují.) 

Názor Rousseauův je nám za jiné četné projevy nejvážnějším hlasem pro využití četby o Robinsonovi, 

které se ještě pro ni kdy — v cizině i u nás — vyslovily. Proto jsem se zdržel zde déle, abych i odůvodnil 

záslužnost vydání překladu Vyskočilova. 

V dalším pokusím se uvésti trochu světla do literární historie českého Robinsona, ukáži poměr českých 

různých vydání k předlohám, roztříštěným na dva původní prameny: anglický Defoe a německý Campe. 

 



 

Přílohy 8 

 

II. 

Autor proslaveného původního Robinsona, Daniel Defoe, Londýňan z rodiny řeznické, žil od r. 1661–

1731. Není spisovatelem jen tohoto díla, nýbrž napsal na 250 knih románových a dobrodružných, vedle řady 

politických traktátů a satir, již od 21 let svého života. V mládí prý si také opsal těsnopisně bibli. Byl určen 

k stavu duchovnímu, ale vratká jeho povaha byla příčinou, že sběhl se studií, sloužil u vojska, žil ve 

Španělsku, ve Francii a v Německu, byv nucen z vlasti uprchnouti z příčin politických. Vrátil se a věnoval se 

obchodu, ale dosti nešťastně, takže zabředl do dluhů. Poněvadž při tom nepřestal psáti politické satiry a 

pobuřující hanopisy, byl často pokutován, ba i vězněn, ač ani ve vězení od psaní neustal a 30 let politicky 

pracoval a psal o všech současných záležitostech veřejných. Vydával i časopis »Review« za tím účelem. 

Ale všecka tato jeho činnost upadla téměř v zapomenutí, dokonce i romány, které si všímaly spodiny 

lidské společnosti (zlodějů, nevěstek a j.), byla zastřena slávou knihy o Robinsonovi. Defoe začal jej psáti 

v pokročilém věku a konečně r. 1719 [___| |___] vydal u W. Taylora v Londýně, když byl delší dobu marně 

hledal nakladatele. 

Úspěch knihy byl ohromný. V pěti měsících došlo ke čtyřem vydáním. Spokojen, ba povzbuzen tímto 

výsledkem, rozšířil Defoe ve čtvrtém vydání knihu o druhý díl: o tom, jak se Robinson vrátil na svůj ostrov a 

které nové cesty podnikl. Obrovský další úspěch byl podnětem k třetímu dílu z r. 1720, pod názvem »Vážná 

a důležitá rozjímání Robinsona Crusoe za jeho podivuhodných dobrodružství, s nebeským viděním jeho«, 

jak patrno, část zcela filosofická a mravoučná. 

Proč si dobyl Robinson v celém světě takového úspěchu, nejen v Anglii samé, vyplyne z dalšího rozboru 

a vyložím v závěrečné kapitole. Zatím nyní několik nutných poznámek historických: 

Jsou dvě různá mínění o tom, měl-li Defoe podklad ve skutečnosti k svému dílu, nebo, je-li úplně 

vymyšleno. Nejnověji se vyvrací názor, že by byl mohl míti osud nějakého bezvýznamného námořníka vliv 

na spis, jímž se Defoe proslavil. Jsou prý to jen pomlouvačné smyšlenky, aby se dílo zlehčilo. Běží totiž o 

příhody skotského námořníka Alexandra Selcraiga (Selkrika [sic]), který skutečně léta 1704–1709 prožil na 

osamělém ostrově Juan Fernandez (ostrov, který byl později nazván: Robinsonův ostrov) blíže Chile v 

Tichém oceáně. Cestovatel Kořenský v »Národní politice« dne 19. září 1911 vypravuje v článku »Kdo byl 

Robinson Crusoe« o tomto domnělém podkladu Defoeova Robinsona. Ovšem liší se jeho sdělení poněkud 

od tradice anglické. Selcraig byl námořním loupežníkem loupežné lodi anglické, která v moři jihoamerickém 

prováděla své řemeslo. Po čase zhnusil si sloužiti rotě loupežnické — byl původem zbožný Scot, protestant 

—, a použiv vhodné příležitosti, opustil tajně loď a zvolil raději dobrovolný život vyhnanecký na ostrově, 

který jej krásnou přírodou zlákal. Bylť Selcraig zároveň ducha snivého a dobrodružného od mládí. Vzal s 

sebou jen věci nejnutnější: pušku, prach, olovo, ale také — bibli. Uvykl tak samotě, že se mu ani nestýskalo. 

Až když r. 1709 přistála u ostrova Juan Fernandez malá posádka podloudné lodi anglické, a když po 

dlouhém čase viděl opět lidi, uposlechl jejich výzvy a vrátil se do Anglie. Zápisky, v nichž zaznamenával 

své příhody, dostaly se do rukou Defoeovi, a tak prý byl dán skutečný podklad k jeho proslavené knize. 

Podrobně o tom napsal Benjamin Vicuňa Mackenna z Chile r. 1883 v knize »Historia verdadera de la Isla de 

Robinson Crusoe«. 

Tak Kořenský. Podle jiné verse byl Selkrik (Selcraig) člověk špatný, který byl z trestu vysazen na Juan 

Fernandez. (V knihách: Wood Rogersem [jméno správně Woods Rogers] »A cruising voyage round the 

world r. 1712 a Howell: The life an[d] adventures of Alex. Selkrik r. 1828).— U nás o Selkrikovi psal již 

Neruda, nejnověji připo- [___| |___] míná jej i Ottův slovník naučný a také Fr. Ruth v předposlední kapitole 

svého Robinsona cituje celého Kořenského. 

Ať tomu jakkoliv, jisto je, že Defoeův Robinson Crusoe byl vždy pokládán za vzor realistického románu, 

kde nelíčeným a prostým slohem se mluví o nevšedních příhodách, a přece tak pravděpodobných. Ve své 

době, kdy vzbudil takový rozruch, byl pokládán za skutečnost a věřilo se, že skutečně někdo prožil tolik let 

na pustém ostrově. Proto se hledala skutečná osobnost a našel se Selkrik. Nemožnosti a nepravděpodobnosti, 

které my dnes s vědeckého hlediska cítíme a můžeme posouditi, se v tehdejší době, blízké ještě 

středověkému nazírání a nekritičnosti, nerozpoznávaly. Nebylo přehledu o zeměpisných, přírodních a 

etnografických poměrech dalekých krajin, aby se správně usoudilo, že je nemožná příroda v tom složení, jak 

ji Defoe na jediném ostrově (tropickém) líčí: plovoucí lvi, kozy, tuleni, zemětřesení, lidožrouti, kteří jezdí 

pojídati své oběti na vzdálený ostrov, atd. O tom i Alb. Vyskočil*) [*) V doslovu svého překladu z r. 1920. 

Tam odkazujeme i k jiným pěkným[?] podrobnostem.] mluví, dodávaje i tu psychologickou nemožnost, že 

taková »osamělost je špinavá a oblbující«. 

Tak ovšem se i my dnes díváme na věc. Pro nás je dílo Defoeovo pěknou básnickou fantasií, mající 

velký význam vychovatelský, jak jsem se již zmínil a ještě později poněkud rozvedu, a do ciziny proto tak 

rozšířena, že má smysl všelidský (jako na př. Faust atp.). Náboženská stránka, v celém díle tak pronikající, je 

jen doplňkem charakteristiky své doby, ač s dnešního hlediska je zastaralá. Pro tu však knihy nezavrhujeme. 
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Pro dospělého, zvláště pro pedagogy, jsou úvahy Robinsonovy, vložené do příběhů, vážnými a klidnými 

traktáty, zrcadlem duše zkušeného životem autora, píšícího vyrovnaně, bez vášně. Ovšem i rozvláčně, jak se 

dělo v současné době zhusta, přes mnohé nedůslednosti, odkazy k něčemu, čeho nenajdeme, opakování atd., 

které bystrý čtenář brzy postřehne. [___| |78] 

Jako lavina valil se Robinson z Anglie, kde za osm let vyšlo 10 vydání, do ciziny, byl přeložen do všech 

evropských jazyků, i do méně obvyklých, jako do novořečtiny, do židovštiny, ba i do čínštiny a do arabštiny 

(zde pod názvem »Perla Okeánu«). Do francouzštiny byl přeložen celý Robinson hned již r. 1719, rok po té 

do holandštiny a — do němčiny, hned v pátém vydání. [78| |79] 

Němci, kteří se zmocní všeho na světě, ukázali i tu svoji houževnatost a primát. Nezůstalo v Německu 

jen na překladech, nýbrž stal se tu původní román Defoeův zvláště hojným zdrojem pro četné odlitky, 

odvary, přepracování a napodobeniny. A tu vynikl zejména národ německý prací známého Joachima 

Heinricha Campe, který dal Robinsonovi novou podobu, řekl bych, pedagogickou, ne právě nejlepší, jež 

získala však látce netušenou oblibu a dílu Campeho obrovské rozšíření. Do konce 18. století vyšlo v 

Německu asi 100 Robinsonů, Campe sám na př. sedmé vydání má r. 1802, desáté r. 1808 (v Brunšviku) a r. 

1874 datuje se 85. vydání jeho: Campe sám mluví o slávě Robinsonově, že je znám od Kadixu až do 

Petrohradu.*) [*) I na divadlo vnikl Robinson. Je známa výpravná opereta Offenbachova, veselohra Fuldova 

a j.] 

České první vydání, pokud je známo, datuje se z r. 1797 v Kutné Hoře (u Fr. Vinc. Korce) a je také 

překladem z Campe. Je to zcela přirozeno, že německé zpracování se k nám dostalo dříve nežli původní. 

 

III. 

Defoe mluví o svém hrdinovi jako o skutečné osobě historické, která vypravuje svůj životopis. Proto se v 

něm shledáváme s určitými daty letopočtu. 

Narodil se roku 1632 v Yorku v Anglii. Otec jeho, původem z Brém, byl obchodníkem, matka byla z 

Yorku. Jméno Robinson měl po matce, příjmení pak Kreutznauer (zřejmě německé) zkomolili Angličané na 

Krusoe a tak už rodině zůstalo. Robinson byl nejmladší ze tří synů, měl studovati práva. Ale synáček byl 

nezvedenec, toulal se rád a chtěl býti jen námořníkem. Náklonnost k dobrodružstvím a k lenosti zvítězila nad 

řádným životem středního stavu společnosti anglické, kterou zkušený otec Robinsonův považoval za 

nejlepší stav na světě a za nejpříznivější vezdejšímu štěstí a ke kterému rozumnými domluvami marně se 

snažil hocha přivésti. Proti příkazům otcovým, proti domluvám i prosbám matčiným a ostatních přátel 

opustil Robinson tajně domov 1. září 1651, sveden kamarádem, a odejel z Hullu na lodi svého otce do 

Londýna. Ale už na cestě zažil krutou bouři a byl by málem přišel o život. Ani výčitky kapitánovy, který 

Robinsona pokládal za původce ztroskotání lodi, ani první hrůzy rozbouřeného moře neodvrátily mladíka od 

touhy po cestování. Pěšky došel do Londýna, naklonil si kapitána lodi, plující na Quineu, stal se směnným 

obchodníkem s divochy africkými. První cesta se zdařila, ale na druhé byli přepadeni piráty a odvedeni do 

otroctví v marockém přístavu Saleh. Robinson se po nějakém čase osvobodil, využiv důvěry svého pána a 

uprchnuv s malým černochem na rybářském člunu. Byla to odvaha, ale povedlo se. Cestou byl [79| |80] 

přijat na portugalský koráb, jedoucí do Brazílie. Tam se Robinson na několik let usadil, stal se společníkem 

majitele plantáží cukerných a zbohatl velice. Tak se stal pořádným člověkem a mohl býti šťasten, kdyby 

neklidná krev ho nebyla vrhla do nových dobrodružství a podniků, aby ještě více rychle zbohatl. Dal se 

zlákati k otrokářskému podniku na Quineu a na této cestě došilo k ztroskotání, z něhož vyvázl jen Robinson 

sám, byv vržen na pustý ostrov nedaleko ústí Orinoka. Zde začal svůj pověstný osamělý život dne 30. září 

1659, který trval až do 19. prosince r. 1686, tedy přes 28 let. Líčení tohoto života je jádrem celé pověstné 

historie Robinsonovy, to je ta část díla Def[o]eova, která především upoutala pozornost — pro svou jedi-

nečnost — nejen světa anglického, ale i za hranicemi a po celém vzdělaném světě. Není divu, že i pedagogy 

byla vybrána za prospěšnou četbu mládeži. Vrátím se k podrobnostem ve zvláštní kapitole později. 

Abych pokračoval v obsahu: Z osamělosti vytrhli Robinsona divoši-lidojedi, kteří občas si k ostrovu 

zajížděli, aby tu slavili své krvavé hody. A tak jednou zachránil Robinson z jejich ubohých obětí Pátka, 

kterého si úmyslně chtěl získati, aby měl druha k uskutečnění dávného svého snu, osvoboditi se a odplouti k 

pevnině. Dvacet pět let trvalo, než se setkal zase s člověkem. Potom zachránil Španěla z rukou divochů, a to 

byl první Evropan, s nímž Robinson za čtvrt století přišel do styku. Byl z družiny krajanů, kteří žili nedaleko 

mezi divochy, zachránivše se nedávno ze ztroskotané lodi. Současně Pátek osvobodil svého otce z moci 

lidojedů, Robinson poslal brzy poté otce Pátkova pro ostatní Španěly a pozval je, aby přišli a žili s ním na 

jeho ostrově. Ale návratu jeho s bělochy se nedočkal. Mezi tím dostal ostrov novou návštěvu. Anglická loď 

zakotvila blízko a člun s několika muži se blížil. Byli to lodníci, zločinci, kteří, aby se zmocnili lodi a jejího 

bohatství, kapitána svázali a vyváželi právě na ostrov, aby ho zde zanechali. Robinsonovi podařilo se 

osvoboditi kapitána z pout, lstí zmocniti se po částech zlotřilých lodníků a vrátiti loď moci kapitánově. A 
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tím bylo dosaženo i vysvobození Robinsonova. Na Ostrově byli zanecháni jen osnovatelé vzpoury a 

Robinson, nevyčkav návratu Španělů, opustil svůj ostrov 19. prosince r. 1686 a dojel do Anglie 11. června 

1687, vzdálen byv třicet pět let vlasti. 

Robinson nezastihl již na živu rodičů. V Americe o své jmění nepřišel, naopak, během let vynesl mu jeho 

majetek velké bohatství, že nejenom se mohl štědře odvděčiti všem, kdo mu tak dobře hospodařili, ale i jemu 

samotnému zbylo dosti. Navštívil přítele v Lisabonu, zažil ještě poslední ztroskotání na moři (přišel o dvě 

lodi) a vracel se s celou karavanou pěšky přes Pyreneje, Francii do Calais a odtud po moři do Doveru. V 

Pyrenejích zkusili hrůzný přechod sněhem, pronásledování vlky a medvědy, s nimiž se jim bylo potýkati. 

Prostřednictvím [80| |81] přítele lisabonského prodal Robinson výhodně brazilské plantáže, oženil se v 

Anglii, měl dva syny a dceru, ale žena mu záhy zemřela. Ale duch dobrodružný dosud v něm neutuchal, r. 

1694 na popud svého synovce vydal se do Východní Indie a na cestě zastavil se na »svém« ostrově, aby 

navštívil své nástupce Španěly a přivezl jim potřebné věci, krávy a vepře na plemeno, a zaopatřil jim i 

služky, manželky a řemeslníky. Tak založil vlastně osadu. Této návštěvy Robinsonovy na ostrově dotýká se 

Defoe jen zběžně, na dvou stránkách, a končí svou knihu. 

To je tedy pravý obsah v hlavních rysech světoznámé původní první knihy Robinson Crusoe. Druhý díl 

se ovšem nevyrovnal již půvabům knihy první a proto není také ani tak znám. Obsahem je vylíčení desítileté 

cesty z Brazilie, kolem Mysu Dobré Naděje, Madagaskaru do Indie, Číny a ruským Turkestanem do Sibiře, 

kde přezimoval a odkudž se vrátil do Londýna r. 1705, zaživ řadu nových dobrodružství a nehod, aby jako 

stařec dvaasedmdesátiletý poznal cenu odpočinku a klidu. 

A navazuje na schopnost Robinsonovu, aby se stal, jako světem těžce zkušený člověk, hlasatelem 

morálky a dobré cesty životní všem, kdož by čísti a ušlechtile se poučiti chtěli, napsal r. 1720 Defoe ještě 

třetí díl, ale rázu již zcela jiného. Nikoli dobrodružství a příhody, ale mravní úvahy Robinsonovy, pod 

názvem »[Serious] reflexions during the life of Robinson Crusoe«. Tato část není veřejnosti tak známa. 

 

IV. 

Zpracování Campeho (na českých tiscích bývá J. G. Kampe) liší se podstatně od originálu Defoeho tím, 

že především zkrátilo věc, za druhé, že užívá sokratické methody vyprávěcí. Ovšem také důležitým 

znakem je, abych tak řekl, znárodnění Robinsona, ztotožnění jeho s německým národem: je rodem 

Hamburčan (dokonce se ví i přesné datum narození, aby se zdál věrohodným), podle čehož se ihned naráz 

pozná u všech možných jiných zpracování Robinsonů předloha, jíž se další přepracovatelé řídili. Ukáži 

později, jak jsme po této stránce lpěli na německém Campovi a jak dlouho trvalo, než se sáhlo k originálu. 

Že Campe zkrátil anglické původní zpracování, vysvětlíme si pedagogickými ohledy. »Rozpakoval se 

svésti anglického zvlčilce rovnou a beze všeho do německých srdcí,« praví Alb. Vyskočil. Obšírnost 

anglická a jistá suchopárnost a nezáživnost četných úvah samotáře Robinsona, mravoučné výklady v podobě 

často traktátové nezdály se ostatně (a zcela správně) vhodnou formou pro mládež, proto došlo k předělání. A 

pedagog Campe vymyslil účinnou methodu sokratickou, při níž právě v otázkách a odpovědech se probrala 

nutná mravouka, plynoucí z příběhů a počínání Robinsonova, domnívaje se, že se tím stane četba dětem jistě 

záživnější a zábavnější. Bez [81| |82] mravouky nemohl přece býti Robinson Robinsonem, zejména ne v 

století Campeově i později ještě (a také u nás)! Že to pěkně a zajímavě upravil, a jen v hlavních rysech, 

soudilo se u současníků a sáhalo se při překladech spíše po Campovi než po originálu. U nás jistě vedle této 

okolnosti rozhodovalo ještě, že nám byla německá kniha bližší než anglická. 

Campe se nikterak netajil tendencí své úpravy, naopak ji zdůrazňoval. V českém vydání (již v prvé 

polovici XIX. století) v předmluvě (český překladatel se nepodepsal) se citují jeho důvody: 1. poskytnouti 

mladým čtenářům příjemné zábavy; 2. vštípiti jim »rozmanité základní vědomosti o věcech domácího 

života, z přírody a z prostranného okresu pospolitého lidského působení, bez nichžto všechny jiné způsoby 

vychovatelství se podobají stavení bez hlavního základu«; 3. »dáti dítkám vhodnou příležitost, rozum si 

ostřiti a srdce šlechtiti«, což právem pokládá Kampe za hlavní cíl knihy. Tu právě mluví i o vychovatelích a 

poučuje, jak si mají počínati, když z knihy dětem předčítají (jinak ji mají dáti jen těm, které už umějí čísti): 

»často se dětí tázati, zdali při té či oné příležitosti Robinson dobře jednal, jak by si ony v té a v té věci 

poradily« atd. 

Tím máme vysvětlenu celou rámcovou formu Campova zpracování: Otec shromáždí večer děti své i cizí 

(též dospělé) a denně jim vypravuje část z osudů Robinsonových. Celkem třicet večerů se tím ztráví. Mezi 

vyprávěním se rozpřádají debaty, neboť zvědavé děti se samy táží, po případě starší sourozenci poučují 

mladší a uplatňují své naučené vědomosti odjinud, nebo otec se přímo ptá sám dětí, přerušuje své vypra-

vování. Vše je úmyslně poučně a tendenčně zahroceno, a nese se pod heslem rodiny (také z Hamburku): 

Modli se a pracuj. 
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Otec užívá i názoru. Na př. přinese kokosový ořech a rozloupne, na kloubech prstů učí mnemotechnické 

pomůcce, jak si pamatovati počet dní jednotlivých měsíců ročních, upraví dětem malou umělou sopku atd. 

Nelze zamlčeti jedné vychovatelské výhody Campeovy proti Defoemu, že jeho Robinson je vržen na 

břeh beze všech pomůcek a musí si i nejmenší nástroj zhotoviti sám. Toho si všiml už náš Neruda. 

Na celém rázu zpracování Campeova cítíte německou houževnatost a tendenčnost školské výchovy, 

využití zábavné látky k poučení a k výchově co největším. A měl Campe úspěch. Sám po sedmé vydává 

svou knihu a kolikrát vyšla po jeho smrti! V letech osmdesátých jich bylo už 85! 

Campeovo zpracování bylo věru pozoruhodné, neboť byl zase zpět přeložen do angličiny. On sám se 

chlubil, že vyšlo pět vydání anglických a pět francouzských jeho původu. 

Na rozdíl od Def[o]eova Robinsona, jmenuje Campe svou knihu »Robinson mladší« (R. der jüngere) a 

rozděluje ji na tři [82| |83] hlavní doby: 1. Robinson sám, bez nástrojů i bez společníka si musí pomáhati. 

(Tendence: učit se přemýšleti a přičiniti se, jak si život zachovati nebo svůj stav zlepšiti.) 2. Robinson 

dostane společníka; (tendence: člověk je bytost společenská, jen s jinými si může stav svůj zlepšiti.) 3. 

Robinson se zmocní evropských nástrojů ze ztroskotané lodi; (tendence: jak jsou nám potřebné věci mnohé, 

byť nepatrné.) 

Ovšem velkou roli při všem tom hrála v německém zpracování stránka náboženská. Tendence tato 

proniká velmi mocně, snad ještě více, než v anglickém originálu. Tam je Robinson filosof, osudem 

donucený věřiti a modliti se k Neznámému, v jehož rukou se domnívá zcela spočívati — zde se většinou 

celá tato náboženská filosofie přenáší do úvah a debat rodinných a nadouvá hodně stranicky, v duchu doby i 

v duchu spisovatelově. Bylť Campe pastorem. 

Alb. Vyskočil praví, že Campe »zbožnost Robinsonovu upřílišil a odmužněl«. Nesouhlasím s ním, praví-

li také, že s »malým porozuměním vyzdvihl naukovou stránku«. Proč? Nezapomínejme, že názor je nade 

všechno, a zdá-li se nám dnes naivním, představme si, kdy byla kniha psána. Ovšem souhlasím, praví-li 

Vyskočil, že Campe »výstižnost Def[o]eova stylu zplytčel a jeho bystrost okleštil«. 

Celé pojetí Campeovo vyplývalo z jeho názoru práce životní. Bylť rozeným pedagogem, povoláním sice 

kněz (žil v Brunšviku, kde zemřel r. 1818 v stáří 72 let), ale organisoval školství brunšvické podle zásad 

filantropických a měl i svůj vychovatelský ústav. »V názorech pedagogických šel v duchu Rousseauově a 

Lockeově. Robinsonových příběhů užil jen jako prostředku vyučovatelského: byl mu ideálem člověk, všemi 

praktickými, pro život potřebnými, zejména průmyslovými vědomostmi a obratnostmi opatřený, jenž v 

každém postavení životním i za nejtrudnějších poměrů dovede si sám pomocí.« (Podle Ottova slovníku 

naučného.) [83| |119] 

 

V. 

Bylo by obšírno srovnávati podrobně celý obsah díla Defoeova a Campeova, není ani zde místa k tomu, 

ani to není účelné. [119| |120] Ale v hlavních rysech anebo aspoň k podstatným věcem přece nutno 

poukázati. 

Stručný nárys Defoeova Robinsona podali jsme v kapitole III. Co se týče obsahu Campeova, nechci míti 

při srovnávání na zřeteli nic z toho, co je přidáno německým zpracovatelem v četných otázkách a 

odpovědích, jimiž se rozvádí vychovatelsky dílo původní a jež tvoří pravou podstatu a svérázný charakter 

německého zpracování. Běží mi především o různost látky hlavní — příběhu Robinsonova. 

Již jsem se zmínil, že Campeův Robinson je, na rozdíl od anglického, Hamburčanem. Toho přece Němci 

nemohli neudělati, aby si neponěmčili tak slavného hrdinu! (V anglickém je jen otec Robinsonův původem 

Němec, z Brém.) Campe mluví o Robinsonovi v třetí osobě, v anglickém originále mluví Robinson o sobě 

sám. Campe nedrží se slovně předlohy anglické, nýbrž vypravuje zcela valně, rozvádí nebo zkracuje 

libovolně, takže není ani možné nějaké paralelní srovnání. U Defoe plyne vypravování stále v souvislosti, 

bez oddělování v kapitoly nebo v části číslované, což je ovšem nepřehledné a unavuje při čtení. Campe 

rozděluje látku na 30 večerů, tedy na 30 kapitol. Místy u Defoe je podání ve formě deníku, jejž si Robinson 

záhy začal psáti. 

Reflexe, dlouhé úvahy mravoučné, rozebírající psychologicky i nábožensky stav Robínsoiaův, přerušují 

zhusta epický tok příběhů. U Campe se tato mravouka odbývá v rozhovorech dětí s otcem. 

V jádru ovšem se podobá Campe Defoeovi, ale v podrobnostech jest viděti velkou libovůli a úmyslné 

změny. Defoe uvádí přesná data: 1. září 1651 Robinson utekl z domova, na [120| |121] ostrov je vyvržen 30. 

září 1659, odpluje odtud 19. prosince 1686, čteme přesná data zápisů deníkových atd., Campe dat neuvádí. 

Celkem Campe látku Defoeovu velmi zestručnil. 
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Uvedu některé odchylky, které ovšem na vlastní podstatě knihy ničeho nemění: U Defoe loď z první 

plavby Robinsonovy po bouři po převelikých nesnázích a poškozená dostane se do Yarmouthu a pak teprve 

do Londýna, Robinson sem šel pěšky — u Campe loď ztroskotala a trosečníci byli zachráněni na koráb 

turecký, plující ze Smyrny do Londýna. U Defoe Robinson padne do zajetí námořních loupežníků v 

marockém přístavu Saleh, a vše to, co zažije poté s černochem Xury[?], jak v Brazílii zbohatne atd., až je 

vržen na pustý ostrov, je u Campe vynecháno, ale popisuje se tu zastávka na ostrově Madeiře, kde se 

Robinson oddělí od Angličanů a odjíždí s portugalskou lodí do Brazílie, kolem Tenerify, na další plavbě 

však jsou překvapeni bouří a dochází k vyvržení na osamělý ostrov. 

Tedy je tu velký rozdíl ve vypravování událostí, jež předcházejí osamělý pobyt na ostrově. 

Ale i v začátku života Robinsonova na ostrově je v obou zpracováních podstatný rozdíl. Již jsem na něj 

jednou narazil. U Defoe se Robinson druhého dne po zachránění dostane k lodi, na voru si přeplaví k 

pevnině zachované potraviny, nejnutnější předměty a nástroje, také psa a dvě kočky, kteří neutonuli. A 

dlouho ještě později k lodi dojíždí a z ní se zásobuje. — U Campe je ponechán hned od vyvržení na ostrov 

sám sobě, bez všelikých pomůcek, hlad zahání ústřicemi a planým ovocem, hotoví si primitivní nástroje z 

kamenů, větví, vláken, škeblí, je, zkrátka, odkázán úplně na svépomoc, což si přičítal Campe sám za 

pedagogickou zásluhu ve svém zpracování (jak patrno [121| |122] z úvodu). Z jiných drobností: u Defoe si 

Robinson zabezpečuje jeskyni proti vpádu divoké zvěře tím, že použije silných dřev, spojených lodními 

lany, aby tvořily zeď; — u Campe sází za tím účelem hustě vrby, aby zakrývaly vchod do obydlí. 

Samozřejmě je hrdina Defoeův ve větší výhodě, má-li překonávati obtíže životní, než Campeův. Za to 

však realisticky je zcela přirozenější: bylo pravděpodobno, že loď se hned nepotopila, jako u Campeho, a 

bylo možno zcela dobře leccos potřebného zachrániti. Naproti tomu je s podivem, že hrdina Campeův, jak 

jej autor méně přirozeně líčí, dovedl si hned od počátku znamenitě pomoci a nezahynul, nejen jsa zkrušen 

strachem, úzkostí, zoufalstvím a jinými duševními útrapami, ale hlavně jsa tělesně zcela vyčerpán po hrozné 

bouři. 

V dalších podrobnostech života na ostrově nelze vůbec nějak účelně srovnávati Defoe a Campe; v 

podstatě je mnoho podobností, ale v podrobnostech naprostá různost a jiný pořad událostí a líčení života 

Robinsonova. Tak u Defoe hned se dovídáme, jak Robinson s výhodou užívá pušky, aby se obživil, jak seje 

ječmen z lodi zachráněný — což u Campe nemůže býti, a dočítáme se místo toho záhy o jiném způsobu 

obživy, na př. kokosovou šťávou, bramborami atp. 

U Defoe již s počátku se dočítáme, jak Robinson onemocněl, jak se léčí tabákem, jak v úzkostí se modlí, 

vzývá Boha, najde mezi knihami z lodi přinesenými i bibli a osvěžen oddá se svému dalšímu osudu. 

Náboženská stránka je u Defoe velmi vytýčena a v četných úvahách Robinsonových hodně mravoučně roze-

bírána a zdůrazňována. 

Z celého postupu u Campe je patrno, že mu běželo jen o to, aby využil látky Defoeovy k hojnému 

poučování. Souvislejší vypravování o osudech Robinsonových je vzácné. Dialogy, dotazy poslouchajících 

dětí i otázky otcovy, jimiž zkoumá jejich vědění, přerušují pravidelně plynný postup děje. Jsou často velmi 

naivní a lze podle nich viděti, že měl Campe na mysli děti menší, i když si odmyslíme, kdy byla kniha psána. 

Literárně a umělecky jsou nevkusné často tyto odbočky a působí rušivě. Za to s pedagogického hlediska jsou 

zajímavé, co všechno Campe vidí v látce Defoeově za podklad svých výkladů! Jsou to věci abstraktní i 

konkrétní, výklady věcného poučování, hlavně zeměpisného a přírodopisného, ale také mravouka. Rozebírá 

se na př. nerozumná láska rodičů Robinsonových, mluví se o všelidské lásce při příležitostí zachránění 

trosečníků, o pití alkoholových nápojů, četné rozhovory o boží moudrosti a nevyzpytatelnosti, dlouhá úvaha 

o tom, že Bůh proto Robinsona zachránil, aby se bídou a nesnázemi napravil, atd. Hojné jsou výklady 

věcného poučování, jako: o výrobě vína, o lidojedech, o barevných dřevech, o přílivu a odlivu, o stavění 

domu, o kokosovém ořechu [122| |123] (při tom názorně na darovaném ořechu takovém otec ukazuje, jak se 

šťáva z něho chytá), o kalendáři, o výrobě stinidla (děti vymýšlejí, jak by si samy slunečník vyrobily a 

skutečně Bedřich [Zbyněk] druhý den přijde se sítkem kuchařčiným na holi), o přivezení bramborů z 

Ameriky, o peruánských ovcích, o otrokářství atd., nehledě k častým výkladům zeměpisným, jak se jen 

naskytne některé geografické jméno. Výklady nekonečné. 

To je asi způsob vypravování Campeova a jeho methody sokratické. Jinak jsem se o obsahu a o 

typických znacích díla Campeova zmínil v předešlé kapitole a nebudu je zde opakovati. U Defoe toho všeho 

není. 

Velký rozdíl obou zpracování o Robinsonovi je neobyčejně patrný, srovnáváme-li na př. partie od 

objevení se Pátkova. Nejen v podrobnostech událostí (nehledě k maličkostem, jako v názvosloví: u Defoe se 

mluví o Indiánech, u Campe o Amerikánech, u Defoe je bůh Benamuki, u Campe Tupan), nejen v 

mravoučné části, jak Robinson poučuje Pátka o všem možném. Ale hlavně, co jiného u Campe: do této doby 

teprve vkládá Campe opuštěný koráb, uvázlý za bouře na mělčině u Robinsonova ostrova, zde teprve Campe 
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dává Robinsonovi odnášeti z něho všecky potřeby, nástroje, zásoby — zkrátka to, co Defoe odbavil hned s 

počátku, a co tvoří podstatný rozdíl v pedagogickém pojetí významu Robinsonova u Campe vzhledem k 

Defoe. Teď teprve u Campe máme vypravováno obdobně vše to, co Defoe již dávno vylíčil hned po 

příchodu na ostrov, jak využil Robinson všech potřeb na lodi nalezených, jak si zvelebil hospodářství atd. To 

se táhne do 26. večera, odkudž je zase shoda poněkud s Defoem: jak divoši přistanou u ostrova, jak je Španěl 

zachráněn z jejich rukou, jak se Pátek shledá se svým otcem (Campe ho nazve »Čtvrtek«!) 

V následující částí, kde se líčí, jak Španělé měli býti převezeni na ostrov Robinsonův, není také naprosté 

shody. U Defoe se tak děje s větší rozvahou se strany Robinsonovy, u Campe se vše jen stručně odbývá. 

Ještě také další vypravování o anglickém korábu, o odbojných námořnících a lsti Robinsonově, že 

vzpoura byla potlačena a pravý kapitán vysvobozen, je v Campeoví jen zestručněno. Pěkná podrobnost, 

jakými dary byl Robinson od zachráněného kapitána obdarován, jak byl znovu evropsky oděn, je u Campe 

vynechána. Za to Campe rozvedl rozloučení s ostrovem po svém, přibrav něco z obsahu a námětů pozdějších 

událostí již sem: založení osady Robinsonovy (Španělé, někteří přivezení otcem Pátkovým, odsouzenci ze 

vzpoury na anglickém korábu), dojemné rozloučení Robinsonovo s ostrovem. 

V Defoeovi stručně se praví v několika řádcích, že 19. prosince 1686 Robinson opouští ostrov a 11. 

června 1687 vystupuje [123| |124] na anglickou půdu, a ke konci knihy se vypravuje, jak se staral dále o své 

jmění a další jeho cesty. Campe tuto část zcela vynechal. Dává plouti Robinsonovi na anglickém korábu do 

Kadizu, kde Španělové vystupují, zachraňuje od úpadku peněžního kupce, jemuž patřila zlatá zrna z korábu 

u ostrova, pluje dále do Anglie. Cestou umírá Čtvrtek před veplutím do Portsmouthu, zde zase Robinson 

drahými kameny vytrhuje z bídy vdovu po důstojníkovi a sedá na loď do Hamburku. 

A ku podivu! Hleďme Campeovo mravoučné vyvrcholení! Robinson, který na zpáteční cestě šlechetně 

zachránil od zkázy a nouze dvě jiné osoby, je novou bouří na moři, téměř před Kuxhafenem, oloupen o vše, 

vrátí se do rodného města jako žebrák. Ale nezoufá, je šťasten, že je zase v domě otcovském a chytá se 

poctivého řemesla. Vstoupí i s Pátkem do učení k mistru truhlářskému. 

Samozřejmě, že si neušetří autor důkladného závěrečného naučení »otcům a matkám« i »dítkám« a končí 

své dialogické vypravování. 

Shrnuji takto: Campeovi stačil ke zpracování jen první díl Defoeův, a to ještě bez poslední části. Kdyby 

se vyňala z něho všechna poučování, výklady a rozhovory, svraštilo by se vypravování o Robinsonovi na 

stručnou knížku, velmi chudou obsahem vzhledem k původnímu dílu anglickému. Byla by to jen jakási tresť 

původního Robinsona, někde úmyslně změněná, aby se využilo základu Defoeova k pedagogičtějšímu 

zpracování pro mládež. Celkový dojem jest, že si Campe přečetl dílo Defoeovo a potom zpaměti, podle své 

fantasie, napsal nové; odtud ta věcná podobnost, ale formální naprostá nesrovnalost. Že tím původní 

Robinson byl zkažen, není pochyby. Tím více toho jest litovati, že tento německý text byl základem pro 

četná česká zpracování, k nimž nyní konečně přistoupíme. [124| |137] 

 

VI. 

V české literatuře sáhlo se záhy ke Campeovi, což není nic divného, neboť jsme vždycky příliš záviseli 

na německé kultuře. Divnější je, že až do let sedmdesátých nikoho ani nenapadlo všimnouti si také 

anglického originálu. 

Je pravděpodobno, že nejstaršího znění českého překladu vůbec neznáme. Dosud se považuje za nejstarší 

vydání kutnohorské z r. 1797. Ale podobá se, že již před tím existoval aspoň v rukopise první překlad, 

pořízený Krameriem (nedodělaný), který on ohlašuje r. 1790 ve »Všeobecné zprávě veškerému slavnému 

slovanskému národu«, čtyřstránkovém to aršíku,*) [*) Za laskavé upozornění na tento leták a zapůjčení jeho 

děkuji panu vrch. knihovníkovi Nár. Musea v Praze, dru Jos. Volfovi.] kde na str. 2 čteme: »Mladssj 

Rubinzon, Přjběhy k navčenj y k wyraženj. — Tohoto nápisu jest kniha ta, kterouž teď s zvláštní snažností 

svým milým, upřímným Vlastencům do rukou dáti žádám. Ona jest z německého jazyka přeložena, a užitek 

její i obecný prospěch již z toho posouditi se může, poněvadž ona v málo letech na mnoha místech 

v německých zemích množstvíkrát u velikém počtu exemplářů přetištěna, a mezi lid jak vyššího, tak i 

nižšího stavu rozprodána byla. Pokud tedy horliví Vlastenci v království Českém a Uherském** [**) T. j. na 

Slovensku.] a v markrabství Moravském, i kdežkoli slavný národ Slovanský obývá, žádají, aby tato vůbec 

prospěšná kniha Mladší Rubinzon, na světlo vyšla, nechť jim ten velmi skrovný peníz — třidcet krejcarů — 

na ni napřed zaplatiti obtížno není. Že pak já z této předsevzaté práce žádného tak velikého zisku nehledám, 

nechť každý podle tohoto mého ohlášení uváží — atd.« 

Dále ohlašuje Kramerius, jak bude kniha velká, že bude k ní užito zcela nového knihtiskařského písma, 

že se vynasnaží, aby jazyk český byl v ní dokonalý, »poněvadž já na tom jediném sobě nejvíc záležeti dám, 

aby nižádný spis z rukou mých nevyšel, v kterémž by i výborná a čistá i srozumitelná čeština nebyla, tedy i 
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při vydání této přeutěšené knihy práce své, a cožkoli k zvelebení našeho slavného jazyka býti může, litovati 

nebudu.« — Apeluje dále na české vlastence, učitele, duchovenstvo, aby se na knihu subskribovalo, hledá 

sběratele a jmenuje již určité osoby z Čech a ze Slovenska, u nichž se možno přihlašovati, a udává výhody 

společných objednávek. Lhůtu určuje do 15. prosince 1790 a podpisuje datem 13. října 1790. 

Je to tedy oznámení velmi přesné (také zajímavé co do podrobností, jak se tehdy obchodnicky v 

nakladatelstvích po- [137| |138] stupovalo), ale marně pátráme po Robinsonovi, který by se byl na základě 

tohoto ohlášení potom objevil. 

Vzhledem ke Krameriovi, strážci dobrého českého jazyka, nelze považovati kutnohorskou edici z r. 1797 

za jeho práci, neboť jest špatně česky přeložena. Někdo čipernější (překladatel je neznám) využil okolnosti a 

zájmu o českou zábavnou knížku, když se patrně Krameriův překlad neobjevoval a vydal u Korce Robinsona 

sám. Dokud se nenajde Robinson, který by patřil Krameriovi před r. 1797, dlužno takto usuzovati. A zdá se 

mi, že se asi nenajde. Pravděpodobně nepřihlásilo se hned dosti odběratelů, Kramerius s vydáním otálel a tak 

došlo k vydání překladu až r. 1808, krátce po smrti jeho. Neboť překládal Robinsona po smrti Krameriově 

Frant. Tomsa od str. 305, jak poznamenal Jan B. Dlabač na exempláři strahovské knihovny,*) [*) Této 

zajímavé podrobnosti jsem se dověděl laskavostí p. převora C. Straky, bibliotekáře strahovské knihovny.] 

kde byl do r. 1820 knihovníkem. 

To je věru svědectví věrohodné, podle něhož lze souditi, že Krameriovo ohlášené vydání skutečně za 

života jeho nevyšlo. Také na knize, vyšlé ještě r. 1808, v rok smrti Krameriovy, jistě je věrohodně označeno 

»Kraméryufovou pracý a nákladem poprwé wydaná« knížka. Sotva lze tedy čekati na objevení nějakého 

staršího vydání Krameriova překladu, než je z r. 1808. 

Jungmann ve své »Historii literatury české« (2. vyd. z roku 1849) na str. 464 praví: »Měl před sebou 

Kramerius čtvero jiné přeložení, z kterých nejlepší Rulíkovo bylo, on páté ze všech způsobil.« 

Z těchto čtyř překladů jsou pravděpodobně dva kutnohorské z r. 1797, o nichž jsme se již zmínili. Dva 

proto, poněvadž existují dvě nestejné poněkud, ale velmi podobné verse, ku podivu s týmž titulním listem i 

vročením, ale jiným tiskem a jiným stránkováním. Totiž jedna verse není vůbec stránkovaná. Promluvím o 

nich ihned. 

Rulíkova překladu jsem se nedopátral. Není ani v Národop. Museu, ani v universitní knihovně. 

Je tedy přehled českých Robinsonův, dosud známých, takový: 

Z německého Campe (v českém se tiskne často Kampe): 

1. Mladssj Robinson k přigemnému a užitečnému obweselenj welkých y malých djtek. Z německého na 

český gazyk přeložen. W Hoře Kuttný, 1797, wytisstěno u Františka Winc. Korez. — Djl prwnj 150 str., 

Djl druhý 211 str. 

Na knize není Campe označen, ale srovnáním je na první pohled viděti pramen. Na titulním listu je pěkná 

dřevorytina, menší obrázek, představující rodinu shromážděnou s otcem. — První díl obsahuje 11 kapitol, t. 

j. 11 večerů, druhý další až do 30. večeru, ale je tu chyba tisková v počítání: kap. 21, je nade- [___| |___] 

psána »Dwacátý druhý wečer«, atd., takže je vlastně jen 29 kapitol. Okolnost tato, jakož vůbec špatný, 

vulgární jazyk celé knihy svědčí o velké nedbalosti překladatelově, který se vůbec nepodepsal. To ostatně již 

Jungmann poznamenal ve své Historii (str. 464): »Jiné přeložení w Kutné Hoře od r. 1797 w špatnější 

češtině«. Úvod je jako u Campe, ale volná parafrax, nikoli doslovný překlad: »Nedaleko města Hamburku 

bydlel jeden dobře zřízený hospodář, jehožto rodina v velkých i malých lidech pozůstávala. Ti byli dílem 

skrze svazek přirozeností, dílem skrze rozličnou přejičnost a lásku spojeni. Ten dobrý otec i matka milovali 

všecky jako své vlastní děti, ačkoli že jen Karolinka ta nejmenší jejích vlastní dceruška byla, a dva z přátel 

R** a B** též jako za vlastní drženi byli. Ten celý dům za nejpodstatnější pravidlo držel tyto slova: Modli 

se, a pracůj! a jak velcí, tak i malí, neznali žádné jiné štěstí života, jedině které k vyplnění téhož příkazu 

cílilo — atd.« Uvádím nejen pro příklad chabého jazyka, ale i abych ukázal rámcovou formu Campeovu a 

tudíž i českého zpracování. Jména dítek, které poslouchají otcovo vypravování, jsou zde: Gottlieb, Mikoláš, 

Honzíček, Karolinka. (Tato jména se v jiných vydáních mění.) 

Vedle špatného jazyka je zde viděti i mnohomluvnost, některá vypravování jsou rozšířenější nežli 

později u Krameria, na př. episoda s korábem se 60 lidmi na počátku vypravování je jiná než u Krameria, 

popis ztroskotání je delší, také popis kalendáře Robinsonova atd. Některé »perly« jazykové: »Slyšejí, 

pantáto«, říká Karolinka, »Jen nám to nedělají tak smutné, sice my byjsme museli plakat a nemohli bychme 

za to«, »Připlauli až k Ricebitel,*) [*) Ritzebüttel u Cuxhavenu] kdežto se labe do moře vylévá« (str. 6), 

»Matrosové, tak se jmenujou pacholci od korábu« (str. 5), »Od toho korábu, od prámu, od spoluplavících 

lidí nic tu neviděl, jedině některé odtržené prkna, které na mělčinu vyhozené byli. Jedině on, vysvobozen 

byl« (str. 35), »Zde otec mluviti přestal; to všecko společenství zůstalo jako bez ducha seděti a mnohym 

tekli outrpné slze z očí. V tom přišla matka a učinila konec té jejich outrpné citedlnosti«, »Mýho roztomiliho 
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pantátu« (str. 36), »divoké lidé« (str. 39), »O mé ubohé rodiče« (str. 45), »ale to byl ten Robinson hloupej« 

(str. 63), »by se s těmi kůži dobře (Robinson) zaopatřil« (str. 70) atd. Zajímavá je neobratnost názvosloví: 

kompasu se říká »půlnočník« (str. 100), ale hned dále již stojí »kompas«. Slovo kapitán je neznámo; čteme 

tu »korábní správce« (srovn. dříve citované »pacholci od korábu«), německé Heiligeland (t. j. Helgoland) se 

překládá: svatá země, na str. 70 čteme »hodně moc těch Lams, neb ovcí nachytali«, na str. 98: »Oni sotva 

několik tisíc kroků uplouli, již přišli na jednu zdržku skálních vrchů« ... »tak jmenuji plavci jeden řad na 

sobě visicích skál, které buďto pod vodou skryté ležeji, a neb sem tam [___| |___] se vyskytuji. Takové skali 

táhnou od jedné hory téhož ostrovu přez dvě neměcké míle šykmo do moře.[«] (Stůjž na ukázku i přidaných 

výkladů, které jinde, na př. v Krameriovi, nejsou, nehledě i k »znamenitému« pravopisu!), str. 206 

»provodce« (průvodce), »Svatovlast« (svatá vlast), str. 210 »potomníci[«] (potomci), »vojenský pán« 

(důstojník) atd. 

(Pokračování.) [140| |151] 

Tak asi vypadá »česky« celý tento náš pravděpodobně první český Robinson. V celku je typem pro 

všechny ostatní Robinsony až do let osmdesátých z Campea přebíraných. 

2. Druhým je o něco lepší překlad z téhož roku a z téže tiskárny, jen že není stránkován. Je ku podivu, 

že mohl téhož roku vyjíti Robinson na témže místě dvakrát. Byl by se byl ihned rozebral? Nebo je to 

nepoctivost tiskárny, že pozdějšímu vydání dala vytisknouti stejný titulní list a stejné vročení? Proč? Těžko 

říci. Odchylky od prvního, stránkovaného vydání jsou nepatrné. Není tu tolik hrubých a pravopisných chyb. 

Je viděti, že opisovatel (sotva nový překladatel) byl si [151| |152] vědom chyb jazykových a snažil se je 

někde opravovati, ale na vše nestačil. Podstatných změn v obsahu není, leda podružné (na př. slovo »zdržka« 

a výklad jeho zde chybí). 

3. a 4. Podle Jungmanna existující ještě dva překlady z Campe jsou nám dosud neznámy. Chronologicky 

následuje: 

5. Mladssj Robinzon. Knjžka zwlásstnj sslechetné mládeži Cžeské ku povčenj a wyraženj. Předtjm w 

Němčině sepsaná od J. G. Kampe, nynj pak w Cžeském gazyku Kraméryusowau pracý a nákladem poprwé 

wydaná. W Praze 1808, k dostánj w Cžeské Expedycý w Dominykánské vlicy, Nro 232. — 362 str. 

Před titulním listem je pěkný dřevoryt s podpisem: »Tak byl Robinzon odjn na pustém ostrowě«: 

Robinson se slunečníkem a ozbrojen kráčí s lamou, zatíženou nákladem v koších po straně pověšených. Je tu 

obdoba německých vydání, kde stejně volen obrázek Robinsona se slunečníkem. Osoby (posluchači) u 

Krameria mají česká jména: Jitka, Malec, Bořek, Petr, Lacek, Zbyněk. Později: Jiří, Dětřich, Filip, Konrád, 

Božek, Přímek. — Crusoe tu zní Krůze. 

O jazyku Krameriově lze tušiti napřed, že se liší od zpracování dřívějších, i kdybychom nebyli již na to 

poukázali. Tím se vskutku od svých předchůdců Kramerius nápadně liší a vyniká. Poskytoval vždy jazykově 

dobré četby českému čtenářstvu, i dětem, což bylo zajisté velmi záslužné. 

Obsahově jsou u Krameria odchylky jen podružného rázu, je někde stručnější, odstavce bývají různě 

sestavovány. Podstatný rozdíl od kutnohorského vydání je v očíslování kapitol, od 21—29 kapitoly užívá se 

počítání »dvamecítný, třimecítný atd. devětmecítný«. Neshodují-li se slovně vůbec obě verse, je zřejmější 

formální neshoda od 24. večera. »Wečer čtyřmecytný« má býti obdobný s 25. v kutnohorském (neboť zde je 

nesprávně číslováno), ale není, dokonce je v Krameriovi o dvě kapitoly více, proti kutnohorskému (str. 

289—299 zde — 278—288 tam). Tak máme zde ve skutečnosti 30 večerů (v kutnohorském bylo jen 29). 

To, co je v Krameriovi navíc, jest jen podrobné líčení s obšírností epickou, jak Robinson s Pátkem jede 

osmnáctkrát na ztroskotaný koráb pro všechny možné věci, při tom podrobné úvahy otce a dětí o brusu, lodi 

otrokářské, o nalezeném psaní, ale hlavně ke konci 24. kapitoly událost, jak by se byl Robinson málem 

utopil při osmnácté cestě ke korábu a jak jej Pátek vynesl skoro mrtvého. Při 25. večeru se rozmnožuje 

společnost o šest nových posluchačů. Robinson se pozdravil, zatím koráb zmizel a nyní teprve se líčí to, co v 

kutnohorském již bylo odbyto: jak užil Robinson nově získaných věcí z korábu, obilí atd. 

V terminologii je mnohdy odlišnost od kutnohorské verse: u Kramería na př. oficír — tam vojenský pán; 

úsudek — ortel; otec — pantáta; kus — dělo; Kuxhafen — přístav kuxský; koule [152| |153] — kůle atd.; 

správce lodi nebo kapitán — korábní správce, kupec — správec atd., což jsou maličkosti. 

Obsah je podstatně týž jako dříve, je přiléhavější německému originálu a není příčiny se nedomnívati, že 

Kramerius překládal přímo z Campe a »neměl před sebou čtvero jiné přeložení«, jak myslil Jungmann, i 

když místy není přesné shody. Kramerius počínal si někde volněji, vynechal spíše, zestručnil. Tak se mi 

jevilo srovnání s 10., zlepšeným vydáním německého originálu z r. 1808, které jediné má pražská universitní 

knihovna, (Robinson der jüngere, Ein Lesebuch für Kinder. Von Joach. Hein. Campe. Zehnte, verbesserte 

Auflage, Braunschweig, 1808, str. 408.) Není ovšem tento můj soud definitivní, tu bude potřebí — až bude 

poskytnuta možnost — srovnati text ještě s jinými německými vydáními (předchozími), určiti přesně, 
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kterého Kramerius užil a ukázati, jak se držel nebo odchyloval od originálu. 

Nový otisk tohoto vydání Krameriova jest: 

6. Mladssj Robinzon. Knjžka zwlásstní šlechetné mládeži české ku povčenj a wyraženj atd. (týž titul), 

avšak v Táboře a Gindřidhovu Hradcy. Nákladem Aloizya Landfrasa, 1836, 350 str. — Jest rozšířeno o 

čtyři obrázky, celkem 5. Titulní je jiný než r. 1808. Nejsou podepsány. Jsou to velmi pěkné rytiny: Robinson 

s ovcí (lamou), jak našel kosti a lebku lidskou (u titulního listu, ale k str. 166). Robinson při bouřce před je-

skyní (ke str. 69), R. vidí výbuch sopky (k str. 107), R. s Pátkem najde bárku (251), R. bojuje s divochy. — 

Další je: 

7. Robinson Mladssj. Knjžka usslechtilé mládeži české k povčenj i zábawě, gižto w gazyku německém 

sepsal J. G. Kampe. Nakl. Martin Neureutter, Praha, 1838, 239 str., 36 kr. 

Na knize není nic udáno více, ale podle vročení by to mohl býti překlad Filípkův, jak poznamenává 

Jungmann. Důkazu pro toto tvrzení nemáme. Na titulním listě je pěkná ocelorytina. Srovnáním s Krameriem 

dospějeme k přesvědčení, že překlad tento (ať již je Filípkův nebo ne) je závislý na Krameriovi a podstatně 

se od něho neliší. Jsou to zase jen maličkosti, zcela bezvýznamné, skoro jen slovní. Na př. místo »čeleď« (u 

Krameria) je zde slovo »rodina« (v úvodu), jména dětí-posluchačů jsou zde: Liduška, Blažek, Svatoš, 

František, Vojtíšek, Bedřich, místo Krameriova Krůze máme zde Krusoe, půlnoční moře = severní moře, 

polední moře = jižní moře, Kwina (dukát) — gina, povodeň (potopa) — přítok (to má býti příliv!), stříška 

pro slunce — slunečník, myslivecká tobolka — myslivecký vak atd. Větší obsahové změny jsou jen v 

dialozích, které někde u Krameria jsou navíc, někde zase v tomto zpracování, ale celkem zde děti více 

přerušují otce. Ve třetím večeru nábožné písně Robinsonovy se slovně úplně liší v obou versích. Ve druhém 

večeru episoda o hořícím korábu, z něhož se zachránilo 60 lidí, kterou Kramerius široce podává, zde 

naprosto chybí. [153| |154] 

Ale hlavní zvláštnost tohoto vydání je nový český, samostatný úvod, v němž se obrací pozornost k látce 

o Robinsonovi, srovnává se s originálem a vytyčuje se pedagogický význam její (jak jsem vyložil již v kap. 

IV.) a důvody nového překladu. Úvod ten dostává se pak i do dalších pozdějších otisků latinkou, které se 

neliší od tohoto vydání švabachem. (Myslím vydání u Rohlíčka & Sieverse r. 1869 a 1887.) 

8. R. 1853 Václav Rodomil Kramerius otiskuje znovu překlad svého otce z r. 1808, ale klade sebe za 

překladatele, ač bychom raději řekli, že je to nedbalost tiskárny. Vyšla u Al. Landfrase v Jindř. Hradci. 

Tisk je úspornější, je 328 stran. Není rozdílu od č. 5. 

Toto vydání je také poslední švabachem. Další své vydání Václ. Rod. Kramerius pořídil již latinkou, 

změniv i titul: 

9. Nejstarší Robinzon, jeho šťastné a nešťastné příhody. Dle německého od J. G. Kampe přeložil V. R. 

Kramerius. Nakl. Al. J. Landfras a syn v Jindř. Hradci. Vyšlo ve třech sešitech r. 1864 a 1865 v modrých 

obálkách s malým obrázkem bouře na moři. I formát je o něco menší, čtvercový. 

Připojeno jest 6 příloh obrázkových na tvrdém papíře: 1. Robinson si dělá oheň. 2. Robinson se hrozí 

sopky. 3. Robinson najde lidské kosti. 4. Robinson přivolává loď ratolestí. 5. Boj s divochy. 6. Návrat a 

shledání. V. Rodomil Kramerius změnil toto vydaní značně proti předloze otcově, vynechal úvod o malé 

rodině (čeledi) a hned vpadá in[]medias res žádostí Lackovou, aby otec něco vypravoval. S počátku jest jen 

něco málo změněno, potom začátky delších kapitol večerů a čím dále ke konci, tím libovolněji přidával, 

měnil konce a začátky kapitol, vkládaje nové úvahy a napomenutí otcovo. Zejména celý závěr a konec knihy 

je mravoučně značně rozšířen. Věcně na obsahu měněno není. Vydání má chyby tiskové. 

10. Robinson mladší. Knížka ušlechtilé mládeží české k poučení a zábavě, jižto sepsal J. G. Kampe. 

Nakl. Rohlíček a Sievers, 1869, 204 str. 

Je to nový otisk vydání Neureutterova z r. 1838 jen s příslušnými změnami číslic v úvodu. 

11. Totéž vydáno znovu r. 1887, jako »nové, nezměněné vydání«. Tohoto roku končí také záliba, která 

po 90 let udržela v popředí Campeovo zpracování v české literatuře. Co ještě potom z pramene jeho má v 

českém zpracování nějakou podobu, je již vesměs bezcenný odvar. — Je to zejména: 

12. Malý Robinson, vyšlý v Hynkově »Dětské bibliotéce« jako č. 8., od P. J. Šulce stručný výtah z 

Campeova Robinsona, bez rozhovorů pedagogických. Pro přehlednost rozděleno na 15 krátkých kapitol. 

Vročení není, ale pochází patrně z r. 1885. Na desce je neumělý barvotisk: Robinson — hoch na [154| |155] 

člunu s plachtou. Podpis »Nezdařená plavba« — 64 str., malý formát. Jazyk neumělý. 

13. Z téže doby by mohlo býti velké vydání se šesti barvotiskovými obrázky (přílohami), křiklavými a 

neumělými, také u A. Hynka, 84 str. Robinson. »Dle J. Kampa dítkám vypravuje Ant. Mojžíš.« Je to 

podrobnější výtah z Robinsona, také bez doprovodu pedagogických otázek a odpovědí, tak asi, jak jsem v 

kap. V. pověděl, že by Campeův Robinson vypadal, kdyby byl zbaven jeho originelního rozboru. U dětí se v 



 

Přílohy 17 

 

praxi těšila tato kniha velké oblibě, lákaly tu také pestré obrázky, ovšem cizí, C. Offtendingera, jak čteme na 

přední desce. 

14. Anonymní Robinson Krusoe, bez udání českého zpracovatele i nakladatele, o 8 stranách formátu 

25×19, s osmi nevkusnými barevnými obrázky, velmi stručný příběh hamburského Robinsona, dlužno také 

řaditi sem do této skupiny, pro úplnost. Původu je nejmladšího, ale těžko stanoviti, z které z posledních 

desítek let. 

(Pokračování v příštím ročníku.) [155/1923| |1924/17] 

Robinson Crusoe.* [*) Viz začátek v XI. ročníku.] 

Nebývá zvykem pokračovati v článcích v několika ročnících časopisu. Ale s naším předmětem nebylo 

lze si jinak pomoci. Když jsem začal loni svoji studii, netušil jsem, jak mi práce poroste pod rukama a že se 

při tom všem budu musiti omeziti jen na nejnutnější. Lituji, že nemám tolik času a že ani zde není místa, 

abych zcela vědecky rozebral veškeru látku robinsonovskou. Jsem si ovšem plně vědom i toho, že nemohu 

laskavé čtenáře nuditi podrobnými úvahami, ač by toho zajímavé srovnání všech možných českých 

Robinsonů zasluhovalo. 

Dospěl jsem v šesti kapitolách minulého ročníku k srovnání a k výpočtu českých Robinsonů podle 

Campe. Odbavil jsem tak celkem asi 14 versí. Zbývá ještě malé dokončení tohoto oddílu, aby chronologie 

nebyla porušena. 

* 

Ocitáme se u volných zpracování, kde se matou originály Campe i Defoe, a dlužno se zastaviti nejdříve u 

citovaného již P. J. Šulce, autora pro mládež vůbec neobyčejně plodného, který již možná r. 1863 napsal 

knížku 

15.**) [**) Toť pořadové číslo českých Robinsonů podle Campe.] Robinson. Obraz ze života pro 

mládež i pro dospělé. Vyd. Dědici J. Škarniela v Uh. Skalici, 184 str. 

Tištěno švabachem, s chybami tiskovými, na obálce je primitivní rytina a autor je zamlčen. Ke knize 

vzadu jsou přitištěny neorganicky a nevkusně dvě povídky zcela jiné (»Oběť politické msty« a »Číška 

čaje«). Že je tento text dílem P. J. Šulce, dokazuje srovnání s následujícím, s nímž se přesně shoduje: 

16. Robinson. Obraz ze života pro mládež i pro dospělé. Vzdělal P. J. Š. S 9 malovanými obrazy. (Nové 

vydání.) Nakl. B. Stýbla v Praze, 168 str. Je snad z r. 1885. 

Kniha se dočkala ještě tamtéž 

17. vydání 3., které označeno je jako změněné a je již s plným jménem Šulcovým o 176 str.; 

18. vydání 4., podobně, o str. 183. [17| |18] 

Poslední vydání je většího formátu (20×16). Obrázky jsou černé, proti barvotiskům předešlých vydání, 

vesměs bezcenné. Vzadu jsou přidány vysvětlivky věcné. 

Tato tři Stýblova vydání mají úvod, snad autorův, kde se vykládá o pedagogické a naukové ceně 

Robinsona, cituje se Rousseau, odkazuje se na skutečný základ v příběhu Selkirkově (ve 4. vydání chyba 

tisku, r. 1809 místo 1709). 

Co se věci a obsahu týče, kombinoval Šulc hlavně podle Campe zcela volně a nestejně, jak ho napadlo, 

někde velmi zkracuje, jinde rozváděje, tu a tam přizpůsobil Defoeovi, ale málo. Že znal Defoe, je patrno z 

některých podrobností, které v Campeovi nejsou (otroctví před ztroskotáním), ale hlavně užil druhého dílu 

Defoe, aby přidal ke konci kapitoly o dalších osudech Robinsonových, o jeho osadě, o cestě po Číně, Sibiři a 

Rusku, jimiž zakončuje přes 20 pojmenovaných kapitol, na které si látku rozdělil. Zajímavo je, jak se s 

počátku vyhýbá bližšímu určení původu hrdinova, ale později přizná, že se vrací do Hamburku. 

Třetí a čtvrté vydání je označeno jako změněné, neboť opravdu je místy rozšířeno o podrobnosti, 

vymyšlené Šulcem, aby snad kniha byla větší. Na př. v kapitole. »Dějiny osady«, která zde slučuje dvě 

vydání předešlých, Robinson přiváží na ostrov kněze a Indiáni projevují ochotu státi se křesťany. 

Celkem Šulcovo zpracování nevyniká, je tuctovou knihou bez umění, jazyka nikoli nejlepšího. 

Nejlepší úpravou podání Campeho je trojí vydání Ruthovo (Františka): 

19.—21. Robinson Krusoe. Dobrodružné příběhy jinocha na pustém ostrově. Nakl. E. Šolc, Karlín,[,] 1. 

v. 1897, 175 str., 2. vyd. r. 1912, 3. vyd. r. 1919, 146 str. Ilustrace neumělecké. Je vyprávěno zcela volně a 

slušným jazykem, rozvedena kapitola »Robinsonova osada«. Ke konci přidává Ruth dva články Kořenského 

(z »Nár. politiky«) o Selkirkovi a o francouzských trosečnících z r. 1817—18. 
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22. Soudě podle tohoto zpracování, patří zajisté do této skupiny ještě Ruthovo neilustrované vydání, také 

u Šolce, o němž však nemohu podati zpráv. Nedostalo se mi do rukou. 

 

VII. 

Přistupujeme k Defoemu. 

Na základě anglického originálu je po prvé v češtině zpracována knížka (i když to bylo snad cestou přes 

Německo) r. 1870 u Mikuláše a Knappa v Karlíně, která se dožila šestera vydání, posledního z r. 1920, u M. 

Knappa. 

Ale nedomnívejte se, že je to věrný překlad originálu. Má do něho daleko. Je to nový, lepší Campe. Lepší 

o to, že ho nenapodobil mnohomluvnými dialogy mezi vypravovatelem a malými posluchači, lepší i tím, že 

se věrněji drží originálu, ale jinak [18| |19] libovolně si německý zpracovatel, pedagog a »přítel mládeže« G. 

A. Gräbner stylisuje, upravuje, ale hlavně nemůže si neudělat z Robinsona »lauter-Němce« jako Campe, 

musí být Hamburčan, který se tam r. 1660 narodil (u Defoe v N. Yorku r. 1632!) a vypravuje o něm také v 

třetí osobě. 

Gräbnerovi zdál se původní Defoe rozvláčný a nudný, chtěl jej upraviti zážívněji, době přiměřeněji, 

rozdělil knihu svou na šest částí s podřadnými hojnými kapitolami, s lákavými nadpisy a četnými obrázky. 

Ve třech letech dožila se kniha pátého vyd. 

V té podobě přešla i do češtiny pod názvem: 

1. Robinson Crusoe. Příběhy dobrodružného jinocha na pustém ostrově. Dle pův. díla D. Defoeova 

zpracoval G. A. Gräbner. Přeložil Dr. Václ. Leop. Moser. Se 70 vyobraz., 351 str. Nakl. Mikuláš a Knapp, 

r. 1870. 

Dílko vycházelo po sešitech. Má předmluvu, v níž se Defoe pokládá za severoněmeckého spisovatele 

(patrně tak stojí již v německém originále, což je všeněmeckým vlastenectvím lehce vysvětlitelno). 

Konstatuje se zásluha Gräbnerovy úpravy, dále jak je kniha zajímavá i výchovná pro dospělé čtenářstvo, jak 

se rozšířila do všech jazyků národů vzdělaných, jak i »pro lid česko-slovanský byl Robinson rozličně 

napodoben, paděláván a zkomolován, avšak v ryzí své ceně pedagogické jako mocná páka k rozšíření 

vědomostí ethnografíckých, přírodopisných a zeměpisných, nedostal se posud do rukou českého čtenářstva«. 

Obrázky byly vypůjčeny z německého. 

2. vydání téhož je bez data, úplně stejné, jen tisk poněkud posunut. Kniha byla schválena od konference 

učitelstva obecných a měšťanských škol pražských. Podobně 

3. vydání z r. 1886. Jen tu a tam některá poznámka pod čarou chybí, některý tvar je jiný nebo zdánlivě 

zaměněn výraz (přetvořiti — změniti), zcela bezvýznamně, tak jako, liší-li se slovně poněkud názvy 

některých kapitol. To platí i o 

4. vydání, stejně »schváleném knihovnám školním konferencí učitelstva pražského«, podle úvodu z r. 

1891. Nemění se nic na textu, jmenuje-li se v 1. vyd. kap. 8. III. části »Znamenitá událost« a ve 4. vyd. 

»Hrozné úkazy přírodní«, v 1. vyd. III., 12. »Dnové vrtkavosti« — ve 4. vyd. »Vrtkavost« atp. 

5. vydání z r. 1892 nemá odchylek. 

6. vydání z r. 1920 upravil Michael Marhan, ředitel ok[b]ecné školy chlapecké v Karlině, s novými 

obrázky K. Vavřiny, 4 barevnými a 10 černými. Formát je zvětšen (24×16), předmluva je zkrácena a 

změněna, opravena hlavně chyba, že Defoe byl Severoněmec. Od předešlých vydání liší se text jen 

nepatrnými změnami, nikoliv na prospěch správnosti češtiny. Jiné zpracování jsou 

7. Podivuhodné příběhy Robinsona na pustém ostrově. (Dle zpracování Gräbnerova.) I. oddělení: [19| 

|20] 

Robinsonův útěk z domu otcovského1, 127 str. II. odděl.: Robinsonův návrat do domu otcovského, 123 

sitr., r. 1874, Mikuláš a Knapp v Karlině. Čís. 75. a 76. »Besed pro mládež« (red. Jos. Kouba, řed. průmysl, 

hospod, školy v Karlině). S 28 obrázky. 

V témže nakladatelství využili záhy po 1. vydání nové úpravy (autor se nepodepsal) pro svoji hojně 

čtenou a rozšířenou knižnici. Srovnáním je viděti, že je to zkrácený Gräbner-Moser, jen tu a tam změněn, 

nikoli věcně, formálně jinak rozdělen, s jinými názvy kapitol. Druhý díl zde začíná tím, čím kap. 5, III. části 

v Gräbnerovi. Obrázků, pokud jsou, užito je z Mosera. 

8. Druhé vydání téhož v téže knihovně, bez data. Všechna tato vydání pod č. 1.—8. uvedená jsou 

volným německým zpracováním na základě Defoe, od něhož se liší jen podrobnostmi v líčení, novou 

stylisací, zkrácenou a zbavenou moralisujících úvah anglických. Je-li co jiného, je rázu zcela podružného, 
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episodického. Tak na př. před bouří a ztroskotáním chytí námořníci žraloka, zabíjí jej, vyvrhnou a zpracují! 

To si Gräbner přidal, snad aby vpletl poučný popis při líčení plavby mořem. Příhody Robinsonovy končí 

návratem do domu otcovského, takže vlastní konec I. dílu Defoeova o cestě do Ameriky, zpět a pěšky přes 

Pyreneje, Francii i další osudy Robinsonovy jsou pominuty. 

Dalším obdobným volným zpracováním německým podle angl. Defoe je vypravování Oskara Höckera, 

které již r. 1888 přešlo v překladu dra Jana V. Nováka do češtiny. Je to 

9. Robinson Krusoe. Cesty a příhody Robinsonovy na zemi i na moři. Nakl. Fr. A. Urbánek. S 

barvotisk. obrázkem titulním a 100 obrázky mezi textem, 

10. Totéž, menšího formátu, 8°, roku následujícího (1889) s menším počtem obrázků, 214 str. 

Bylo-li Gräbnerovo zpracování volné, je toto slohově zcela jinak a tónem velmi konversačním 

přepracováno pro pochopení dětské, s textem »naskrze pro mládež upraveným, v němž se z postupného 

vývoje také povahy Robinsonovy lecčemu přiučiti může. Vhodně přijaty také do obsahu leckteré věci 

vědecké, pomáhající poznání krajů cizích, jejich přírody a národů, jež také kreslíř obrázků Maxmilián 

Schaefer především hleděl mládeži znázorniti, řídě se při tom přesně vzory, které mu v různých museích 

národopisných a přírodovědeckých na snadě byly. Kromě toho snažil se také přizpůsobiti době, do níž 

vypravování položeno, názor poměrů společenských a všech věcí, nářadí i nástrojů, jichž se tehda užívalo«. 

Tak praví v předmluvě »pro dospělé« dr. J. V. Novák a nutno tu konstatovati jeho zásluhu, že se konečně 

dostalo mládeži české náležitého vystřídání za Robinsona podle Campe ještě stále v letech osmdesátých 

tradovaného, ale věcně zcela zastaralého, i když Gräbnerovou úpravou let sedmdesátých bylo částečně 

docíleno nápravy. [20| |21] 

Bohaté obrázky, na svou dobu jednoduché a vkusné, velmi instruktivní, zobrazujíce hojně neznámých 

předmětů (lodních a j.), o nichž se vypravuje, zvyšují naučný význam zábavně takto upraveného Robinsona, 

který také proti jiným knihám pro mládež vůbec vyniká dobrou češtinou. Byla to kniha vynikající v záplavě 

spisů pro děti v letech osmdesátých. 

Kniha je rozdělena na 36 kapitol s lákavými názvy a vypravování, neodchylujíc se kostrou od Defoea, 

končí návratem Robinsonovým do N. Yorku. 

11. K novému otisku došlo r. 1910. 

Dr. Jan V. Novák, zapracovav se do překladu Höckerova, pomýšlel ještě na jiné vydání Robinsona ve 

vlastní úpravě, a tak se objevil r. 1890 nový 

12. Robinson Krusoe. Dle původního vydání Dan. Defoea a dle Jach. Jindř. Campea mládeži vypravuje 

Dr. J. V. Novák. S 12 rytinami v textu a 6 barvotisky prof. Jindř. Offterdingra. Nakl. J. L. Kober, 117 str. 

13. R. 1896 druhé vydání, bez označení jména malířova a o 7 obrázků černých více, 171 str. 

14. R. 1911 vydání třetí. 

Úpravou liší se jen vnější poněkud 1. vydání od dalších, neboť má pod obrázky podpisy a na stránkách 

nahoře obsah textu. 

J. V. Novák kontaminoval zde Defoe a Campe a vytvořil ve 12 kapitolách svoje vlastní vypravování, z 

něhož více vane pořad motivů i příběhů německého přepracovatele nežli původního anglického díla, ač je tu 

Robinson Angličanem z Yorku a tam se také vrátí. Vyprávěno je pěkně česky, Novák vkládá na jednom 

místě pěkné verše staročeské, nahrazující smyslem písně, které si Robinson pro útěchu připomíná. Ač se zdá 

toto dílo pro nás původnější nežli předešlé v překladu Novákově, přece cenou stojí za ním a obrázky se mu 

zvláště nevyrovná. Ale kupovalo se skoro více než vydání Urbánkovo. Označení, že jest podle Defoe, 

nepřiléhá a jistě si toho byl Novák vědom, přeloživ dříve dílo Höckerovo, věrné podle anglického. Zajisté 

chtěl jen svému vlastnímu zpracování dodati větší váhy, když uvedl jméno Defoe (vedle Campe) pod 

titulem. 

(Příště dále.) [21| |___] 

VIII. 

Poslední epochu Robinsonů v české literatuře zahajuje ke konci století devatenáctého nejlepší pokus dáti 

českému čtenáři dílo původní, kniha: 

15. Život a podivuhodná dobrodružství Robinsona Krusoa, jak je sám vypravuje. Anglicky sepsal 

Daniel de Foe. České mládeži podávají A. M. Lounský a Jar. Svákovský. Se 120 obrázky Valtra Pageta. S 

vysvětlivkami a krátkým životopisem spisovatelovým. — V Praze 1894. Nákl. Al. Hynka. 384 str. 

Dílo obsáhlé, zahrnuje nejen 1. díl pravého Robinsona, ale i 2. díl, méně známý širšímu obecenstvu, o 
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cestě do Brazilie, kolem Afriky do Indie, do Číny a do Sibiře. 

Důkladná kniha, formátu 23×15, o níž [sic] zájem jistě zvýšily četné obrázky, překonala všechna 

dosavadní vydání obsáhlostí, [___| |___] hlavně druhým dílem původním dosud do češtiny nepřeloženým. 

Dokonalosti chybí jen správnost a úplnost překladu, neboť překladatelé na mnohých místech nevystihují 

přesně originálu. 

Proto nebylo možno ještě pokládati tento překlad za definitivní české vydání původního Robinsona a 

teprve překlad Vyskočilův z r. 1920, jímž jsme zahájili loni svoji studii, jest nám prvním přesným odleskem 

originálu v češtině. 

Vydání toto má vysvětlení cizích slov (lodních a j.) a stručný životopis Defoeův, se známou pověstí o 

Selkirkoví. 

16. Kniha byla vydána po druhé r. 1910. 

17. Stručným anonymním výtahem z pravého pramene je obrázková (ovšem nevkusně) kniha Robinson 

Krusoe, z nakl. Karla Šolce v Kutné Hoře z r. 1897, s označením »dle anglického«. Se 6 barvotisky, 16 str. 

Formát 28×22. Jazyk není bez chyb. Ke konci je chyba v datu návratu Robinsonova (r. 1687, nikoli 1688). A 

ještě další dva stručné výtahy: 

18. První u Kočího r. 1910, ve dvou dílech v knižnici »Dětem nejmilejší knihy s obrázky«, celkem 124 

str., asi se 110 obrázky. Pořídil patrně Jos. Pelcl, který řídil tuto čtrnáctidenní, lacinou knižnici. Výtah je 

rozdělen na 17 pojmenovaných kapitol a je vhodný k rychlé informaci o obsahu pravého Robinsona, obou 

dílů Defoeových, známých z vydání Hynkova (č. 15.). Předmluva apeluje na soucit se samotáři. 

19. Druhý, velmi zhuštěný obsah toliko prvého dílu, je vydání Českého deníku v Plzni r. 1919, č. 10. a 

11. »Souboru nejkrásnějších děl literárních ve stručných výtazích«. Samozřejmě detaily chybí, jen podstatné 

věci jsou uvedeny celkem na 30 stránkách. Upravil F. Š. (František Štampach). 

20. Tak konečně r. 1920 dospíváme k překladu Alb. Vyskočila nákl. Tisk. odboru čsl. ochrany matek a 

kojenců v Praze. 364 str.+XX. str. hojných poznámek a liter. výkladů, s označením na obálce »první přesný 

a úplný překlad angl. originálu«, což rádi knize této dosvědčujeme, i když čeština není nejlibozvučnější a co 

do plynnosti bylo by lze jí leccos vytknouti. Kniha je ozdobena několika celostránkovými, primitivistickými 

obrázky, působícími zcela naivně, jako příběhy samé dělají dojem na dnešního čtenáře-inteligenta. Ale 

dětsky jsou vhodné, tak jako kniha sama. 

Alb. Vyskočil přeložil jen 1. díl Defoeův, snad se časem dočkáme i druhého, event. — pro vychovatele 

— i dílu třetího. Tento dosud v češtině znám není. 

21. Z posledních vydání Robinsonů dlužno také uvésti slovenský převod v Turč. Sv. Martině r. 1920 

nákl. Knihtlačiar. účastinár. spolku, dle Defoe i Campe, s obrázky, 144 str. 

(Pokračování.) [___| |51] 

Uvedené slovenské vydání v Turč. Sv. Martině r. 1920 je vlastně nepodepsaný překlad z Nováka (u 

Kobra), s novými několika černými obrázky, ale jinými, než v předloze. Ke konci je zkráceno, překladatel se 

již předlohy nedržel. 

22. Pro slovenské děti upravil ještě také Andrej Soko1ík v knihovničce »Jahody« v Unii r. 1922 drobný 

výtah, týkající se jen jedné části celého příběhu robinsonovského, jak ukazuje titul »Robinson na pustom 

ostrove«, str. 78, bez udání pramene. 

23. Mi1oše Vladena: »Robinson Crusoe« u Hejdy a Tučka r. 1908, o 72 str., s 3 barevnými obrázky, je 

volné zpracování velmi zkrácené a literárně bezvýznamné, na němž těžko stanoviti pramen z Defoe či z 

Campe. 

Tím končíme dvojí řadu českých zpracování Robinsonů, v nichž obsahově lze viděti totožnost (ať již 

věrnou nebo přepracovanou) buď s anglickým Defoe nebo s německým Campe, pokud jsou známa. Zdá se, 

že je řada ta úplná, sotva asi co chybí, a chybí-li, je to zajisté vydání podružné. 

Všude zde běží jen o vlastní příběh robinsonovský, t. j. jeho pobyt na pustém ostrově a události s tím 

nejblíže souvisící. To je také nejcennější část celé věci, z níž pedagogicky se mohlo vytěžiti nejvíce, jak 

ukazuje více než stoletá existence knih o Robinsonovi. Co dále nad to se připojuje k nejvlastnějšímu a 

nejcennějšímu jádru látky robinsonovské, je povahy velmi dobrodružné, ceny již nepedagogické a má v 

četbě mládeže jen význam čistě zábavný, hovící fantastickým choutkám zvláště hochů. [51| |52] 

Tak tedy druhá část původního díla Defoeova tohoto druhu dostává se po prvé do české literatury v 

nepřesném překladu Lounského a Svákovského (viz č. 15), z něhož stručný výtah pořídil i Pelcl (č. 18), jak 

jsme uvedli. 
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Ale již dávno před tímto pokračováním příhod Robinsonových podle původního díla Defoe vznikala 

touha doplňovati příběhy hrdiny, který tak zaujal mladé mysli a vzbudil všeobecný zájem, a našli se 

samozvaní pokračovatelé, vypravující události zcela vlastní a úplně nové, připínající se k I. dílu Defoeovu 

jen jménem Robinsonovým. 

Proto připojujeme k této řadě ještě dvě knihy: 

24. Na německého Campe a u nás na Krameriovo vydání z r. 1808 navazuje výslovně zajímavá knížka, 

která se drží i dialogické formy, v níž se zračí účastenství dětí na vypravování. Jsou to »Příběhy Robinzona 

mladšího. To jest: Popsání cesty jeho do Otahaity a jižnovýchodních ostrovů.« Nákladem J. H. Pospíšila v 

Hradci Králové, 1827, 100 str. (švabachem). Autor podepsal se teprve v úvodu: Josef Alois Franza, »bývalý 

úředník v pražských městách«, kde zřejmě vykládá spojitost s Krameriem a sympatii k metodě Kampeově. 

»Z němčiny jsem ji na svých starých kolenách, jak mně lze bylo v svůj přirozený jazyk napsal a synům svým 

Ferdinandovi, Vilémovi a Karlovi, pak dceři Jakobíně a Antoníně přepsat velel. Zimním časem z nás každý 

jménu připsanou řeč jsme čítávali po pořádku, a v tom zvláštní vyražení jsme nabývali,... atd.« Knížka je 

ozdobena pěknou čelní rytinou, představující obyvatele z Otahaity, t. j. Tahiti, ostrova v jižním Tichém 

oceánu. Látka je rozdělena na osm večerů, neobsahuje nic zvláštního a rozmělňuje jen pravou látku 

robinsonovskou za účelem poučování o cizích krajích a mravech. 

25. Jiná kniha, daleko pozdější, z r. 1873, jest Kutnohořana Ant. V. Humla »Robinsonova osada[«]. 

(Nákl. Rohlíčka a Sieverse, 138 str.) Pokračování »Robinsona mladšího«, vzniklé stejně z touhy rozváděti 

oblíbenou látku, byť by se velmi vzdalovala anglického originálu. Český zpracovatel nezapírá předlohy 

Němce Hildebrandta, z něhož zavrhuje dialogy a vypravuje souvisle, vkládá četné popisy přírodopisné, 

krajinné i »náčrtky živností« a vysvětluje, že v povídce ponechal lámice*) [*) t. j. lama, ssavec, přežíravec 

čeledi velbloudů, druh jihoamerický.] na Robinsonově ostrově, ačkoliv na něm vskutku nikdy domovem ne-

byly.« Rozděleno na osm kapitol, vypravování je dosti suchopárné a nemá literárního ani věcného významu. 

Nové vydání této knížky z doby pozdější je [je] otiskem beze změny. Přesného vročení jsem nezjistil. V 

celkové řadě Robinsonů českých je tento — snad poslední — čtyřicátýosmý. — 

(Pokračování.) [52| |68] 

IX. 

Co ještě jiného souvisí se slavným dílem Defoeovým, je již jen jméno. Možno říci, že jméno Robinson se 

ujalo v literatuře a v životě vůbec jako appellativum pro pojem člověka-samotáře a přečetní spisovatelé 

různých národů skládali nové robinsonády všech možných typů. Vedlo by daleko pouštěti se zde do 

podrobností, které nemají již vůbec nic společného ani s Campem, neřku-li s Defoem. Jsou to nesčetné 

napodobeniny Robinsona, spíše nepodařené. Je tu jen společná idea samotářských příhod, odehrávajících se 

mnohdy i zcela jinde než jen na opuštěných ostrovech v neznámých mořích. Uvedu jen na př. francouzské 

dvě knihy: P. J. Stahla a E. Müllera »Nový Robinson«, ve dvou dílech do češtiny přel. E. Musil-Daňkovský 

(1899, u Vilímka), Aimardova »Alpského Robinsona«, přeloženého též do češtiny V. Patejdlem (u J. Pelcla 

r. 1913), nebo Gebarskiho »Tatranského Robínsona« z polštiny (nakl. B. Stýblo) a jiné. 

Z nejstarších cizích látek takových napodobenin je. na př. Robinson Lerchenfeldský, aneb podivní 

osudové a událostí Šebestiána Ganthöfera, rozeného Vídenčana, na jeho cestách po vodách a po zemi; do 

otroctví prodaný a přes moře zavezený v Brasilii štěstí došel, později od Filibustrierů chycen byl, pak po 

ztroskotání korábu na pustém ostrovu devatenácte let strávil a posléz do Evropy, do své otčiny se navrátil. 

Což dle oustního vypravování jeho sepsal Lr. Rittler, v češtinu pak uvedl Fr. Bohumil Tomsa. (2 díly, r. 

1831, u M. B. Neureutera, 69 a 120 str.) 

Možná, že kniha tato nebyla ani pro děti, jak se zdá z Jungmana i z Michla (Auplný literatury létopis z r. 

1839), kde není uvedena mezi spisy pro mládež. Jak z dlouhého podtitulu [68| |69] patrno, je to historie 

vídeňského Robinsona, neboť bylo módou, po slávě Defoeova hrdiny, aby si každý národ napsal něco 

podobného. Němci zemí sudetských měli na př. již před tím — patrně hned pod vlivem Campe z říše — 

svého: »Der böhmische Robinson oder Traumholds des Jüngeren wunderbare Begebenheiten, Reisen, 

widrige Zufälle, dann glückliche Wiederkunft in Vaterlande«, bez udání autora. »Ein Beytrag zur Menschen-

kenntniss, auch Belehrung der unerfarnen Jugend. (2 svazky, Joh. Buchler, Prag u. Leipzig, 1796.*) [*) 

Hrdina »Hans Traumhold« je z plzeňského okresu, ode Mže, blíže zřícenin »Trommelschlossu«, prchne z 

kláštera kladrubského, kde byl vychováván, cestuje Německem a Španělskem, potom na moři ztroskotá; v 1. 

dílu líčí se pobyt na pustém ostrově, v 2. jiná dobrodružství atd] 

Pověstnou robinsonádou bezesporně podle přímého vzoru Defoeova je angl. kapitána Marryata 

»Brémský kormidelník Miloslav Vlnovský«, zčeštěný již r. 1846 Jos. Zimermannem a šestkráte do dneška 

vydaný (u Stýbla). I franc. Jul. Verne románem »Škola Robinsonů«, v češt. přeložil Unzeitig (r. 1890 v 

Cyr.-Meth. tisk.), nebo pozdějším dílem »Dva roky prázdnin«, má příklady robinsonád. — Severního 
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spisovatele E. Mikkelsena »Arktický Robinson«, přel. dr. Guth (u Hynka) sem také patří. 

Není proto divu, že českým dětem musil také napsati někdo domácího hrdinu, nezávislého na německých 

předlohách. Nemohl to býti nikdo jiný, než veleplodný F. A. [správně [J]osef] Andrlík, který sepsal 

dokonce tři knížky: 

První u R. Storcha v Karlíně v letech osmdesátých se čtyřmi barvotisky, skrovnou knížku »mládeží a 

přátelům jejím Český Robinson Crusoe«. Hrdina je nazván Vávrou, jehož rodiče se kdysi vystěhovali do 

Rjeky, otec obchodoval po moři a brával synka s sebou, takže se mu zachtělo dobrodružných cest, a tak v 

Orientu zažil také osudu Robinsonova. Vliv díla Defoeova je tu patrný, ale jen v základní myšlence, skrovné 

jinak toto dílko nedá se s anglickým srovnávati a jest dosti samostatné, ač bez ceny literární. Tendence je 

velmi zřejmá, vlastenecky zabarvená. 

Druhou a třetí knížku určil Andrlík dívkám (r. 1893 u Vilímka a Bačkovského). »Robinsonka, Příhody 

dívky na opuštěném ostrově« (Galatha) s obrázky o missiích křesťanských. 

Robinsonka na Balkáně, z války rusko-turecké o křesťanské dívce, která v horách balkánských prchne 

z moci Turků, bojuje proti nim, konečně pak po mnohých svízelích se dostane ke svým. Tu máme typický 

příklad, jak již jen jméno Robinsonovo je společné u podobných fantastických látek s novými a novými 

výmysly spisovatelů. J. Dolenský kdysi správně podotkl, že Andrlíkovi šlo hlavně o to, podati také dívkám 

dobrodružné »Robinsonky«, když již hoši mají několik »Robinsonů«. [69| |70] 

Do historie českých Robinsonů, ale toliko podle jména, náležejí ještě tyto knížky: 

53./55. Nejnovější Robinson čili osudy a dobrodružství anglické rodiny v šírošírých stepích severní 

Ameriky zabloudilé, již bez udání pramene »volně vzdělal« J. V. Houška. 1. vyd. r. 1854 nákl. Václ. Hessa 

v Praze, 2. vyd. u Stýbla r. 1865, 3. vyd. u A. Storcha syna v úpravě Fr. A. Zemana se čtyřmi pův. 

barvotisky r. 1892, jako č. 28. »Českých spisů pro mládež«. 

56. Jan Hýbl z Campe pravděpodobně, ač na knize není označeno, sepsal knížku »Mladssj Spelhofen 

aneb Přjhody nowého Robinsona na tichém moři« r. 1858 u A. J. Landfrasse v Jindř. Hradci, což vyšlo i 

57. pod stejným názvem u Jos. Bergrové v Litomyšli, bez udání roku, také švabachem, s polovičním 

obrázkem na titulu, se žlutou obálkou, tištěnou latinkou. Spelhofen je marnotratník z Hamburku, který pro 

dluhy se octne na mizině a zmizí. Synáčka Roberta se ujme chudá vdova. Tato má bezdětného bratra 

obchodníkem v Amsterodamě, který si je oba vezme k sobě. Po smrti dobrodincově Robert odjede do 

Rotterdamu, zavede si tu obchod. Zamiluje se do Elisy, dcery bohatého kupce, který ji však provdal za 

jiného boháče a Roberta vyhnal. Robert se potuloval — zničen duševně i tělesně — po světě, zkusil mnoho, 

žil mezi divochy, našel otce na pustém ostrově, ztrávil tu s ním dvě léta, poznal divošku Belisu, která mu 

zachránila život mezi divochy, na konec se s otcem vrátil do vlasti. Zde vzkřísil Elisu zdánlivě zemřelou a 

vzal si ji. 

Citujeme na doklad, co všechno se vydávalo a tisklo pode jménem Robinsonovým. 

58. Robinson v Paříži, aneb Jak se může zbohatnouti od Jos. Věnc. Vlasáka je snad poslední starší 

robinsonáda tohoto druhu. (Vyšlo v »Besedách mládeže« jako 1. č. r. 1868 u Mikuláše a Knappa v Karlíně), 

ač ani dnes ještě se neupustilo od toho jména, jak svědčí i moderní věc 

59. Dom. Filipa »Trpasličí robinsonáda« (ilustr. R. Mates, Šolc a Šimáček), pohádka o dvou 

trpaslících, kteří se dostali z rodných vrchů krkonošských za jarního tání dolů do kraje a v zimě se s 

myškami zase vrátili po zamrzlém Labi. 

To je poslední doklad dneška. Jak je viděti, nevyhyne hned tak v dětské literatuře jméno Robinsonovo, 

»bude se bráti i dále ještě nadarmo« a kdo ví, kdo nás zase co nejdříve překvapí novou robinsonádou zcela 

moderního stylu. 

Celkem je známo tedy, i s těmito jedenácti nepravými Robinsony, padesátdevět knížek v české dětské 

literatuře se jménem Robinsonovým. 

(Dokončení.) [70| |121] 

 

X. 

Pro žákovské knihovny a pro mládež vůbec z celé této řady Robinsonů v české literatuře a zejména z 48 

pravých Robinsonů lze dnes vytěžiti velmi málo. 

Nejcennější je ovšem překlad Vyskočilův, jímž jsme tyto úvahy zahájili a který nám byl vlastní 

pohnutkou celého studia. Má ovšem jednu vadu vzhledem k dětské literatuře, jak ji dnes chápeme: morální a 

náboženské úvahy. Kdyby byly vypuštěny a dětem předložena jen vypravování osudů Robinsonových v pů-
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vodním znění Defoeově, byla by to nejpřijatelnější podoba knihy pro mládež, neboť ve smyslu dnešního 

umění a nazírání vyplývá z příběhů morálka a výchovná stránka sama a jistě velmi mohutně. 

Ale zásada: nekomoliti a neměniti originálů příčí se takovéto úpravě. Ostatně vylíčili jsme, jakým 

změnám podlehl původní Defoe i z něho vyšlý Campe a kolikrát byli předěláni. Má se znovu rozmnožovati 

nechutná už věru řada Robinsonů? Z toho, co je, smíme-li již připustiti jakýsi kompromis a uznati nějaké 

vydání tohoto druhu, tu za poměrně nejlepší pokládám zpracování Ruthovo (u Šolce, 4. vyd.), nebo 

Gräbneir-Moser-Marhanovo (u Knappa, 6. vyd.). Ta jsou dnes na skladě a lze je koupiti. — Ze starších 

hodilo by se kterékoli zpracování Novákovo (u Urbánka podle Höckra nebo u Kobra), poněvadž jest 

obratně, stručně a dobře česky napsáno. Pro stručnou informaci o osudech Robinsonových se hodí zkrácená 

úprava Pelclova u Kočího. Ale sotva asi lze těchto tří vydání dostati. 

Nebudu znovu opakovati, co jsem v prvních kapitolách již naznačil, co se výchovné stránky Robinsona 

týče. Věc je ostatně tak známa, že by to bylo zbytečným potiskováním papíru. Vykládalo se o tom již 

mnohokráte a celkem vždy správně. Odkazuji tu na Nerudu, Arbesa, Lindnera, Riegrův slovník, Ottův 

slovník, Pedagog. rozhledy (I. roč.), ze starší literatury na Krameria, Filípka, na úvody v některých vydáních 

starších (Urbán- [121| |122] kovo z r. 1888); z cizích na anglického Samuela Johnsona a Macaulaya, 

Dickense, J. Ruskina, Stuarta Milla, Tomáše Carlyla, Franklina, citovaného už Rousseaua, dále na Herbarta, 

odkudž odevšad lze konstatovati neobyčejný význam knihy nejen ve vlasti, ale i všelidský, když dosáhla 

takového úspěchu i obliby a rozšíření po celém světě. 

Byl to nesporně geniální nápad anglického autora, který dovedl stvořiti nesmrtelný typ dobrodružné 

knihy dosud nevídané, která byla tolikráte u všech národů napodobována. I když připustíme, že tanul 

Defoeovi na mysli nějaký nový Odysseus nebo Filoktét, i když měl zřejmý podklad v osudech Skota Sel-

craiga, přece jen vytvořil originelní a neobyčejné dílo. 

Alb. Vyskočil v obsáhlém doslovu svého překladu vyložil příčiny první obliby a dalšího světového 

rozšíření. Bylť Robinson prototypem anglické (anglosaské) rodiny, povahy houževnaté (»zakousnutého 

buldoka«), neoblomného v každém předsevzetí, neobyčejně pevné vůle a síly duševní, opravdové mysli, 

upřímně nábožné a spoléhající v pomoc boží. V 17. století se četla kniha spíše jako životopis, odpovídající 

národní povaze, nikoli jako dobrodružný román, jako vítaný kontrast k současnému válečnému životu; byla 

vždy četbou klidnou a idylickou, nabádající k práci, k zbožnosti, k novému poustevnictví, nehledě k rázu 

cestopisů, které byly tehdy zvláště oblíbeny. Novinkou literární byl i tento román bez žen a bez smyslné 

lásky. Cizina pak a filosofické století doby Rousseauovy vidělo v Robinsonovi svého reka nového kultu 

smyslu pro přírodu, vábný kontrast života civilisovaného člověka, ideál života přirozeného člověka, 

samotářského v pravém slova smyslu, podle něhož Rousseau sám, jak známo, na ostrůvku St. Pierre na 

švýcarském jezírku u Bienne trávil. [122| |123] 

Rousseauovou zásluhou stal se Robinson i četbou pro mládež, kterou původně nebyl A jak by byl 

Rousseaua nezaujal takovýto neobyčejný životopis, který příkladem vychovává, při němž »mládež může 

míti novou vždy schopnost Robinsona vytvářet.« 

V Čechách Kramerius nemínil Robinsona vydati výhradně mládeži, ač ho pro ni nevylučoval, soudíme-li 

podle apelu na české učitele a duchovenstvo, aby se na knihu subskribovalo. Ale za 30 let byl již 

vychovatelský význam její zcela pro mládež pochopen. Václav Filípek referuje r. 1837 v »Květech« (v pří-

loze ze 27. července) o úspěchu jejím v Německu a vykládá o zvláštní vhodnosti pro děti. Praví: »Mládeži se 

jím podává nejen příjemná zábava, nýbrž i pěkná příležitost k ostření rozumu, k šlechtění srdce a k nabytí 

vědomostí o věcech domácího života, z přírody a prostranného okresu pospolitého lidského působení: a 

tudíž i rodičům a pěstounům u vychování dítek velmi prospěšný jest. Nebude zajisté žádného dítěte, které 

by, slyšíc aneb čtouc o Robinsonovi, na jeho strastech i slastech vřelého oučastenství nemělo, a mnohé 

pěkné naučení pro budoucnost v pamět i v srdce si nevštípilo, zvláště, když rodiče neb vychovatelé ku 

pomoci jim jsou, na mnohé pozorny je činí a mnohé jim světleji objasňují. Knížka tato vším právem jednou 

z nejužitečnějších a nejvýtečnějších jmenovati se může, kterékoliv kdy pro mládež sepsány byly. Ostatně 

jest na čistém papíru ouhledně tištěna, pěknou rytinou ozdobena a pováží-li se, že z jeden a dvaceti archů 

sestává, i cena její velmi levná.« — 

To bylo při příležitosti vydání Neureuttrova r. 1838, kterému Filípek dělal zvláštní reklamu. (Proto snad 

Jungmann soudil, že je toto vydání překladem Filípkovým. Viz »Úhor« XI., str. 153.) U nás se Robinson 

jinak nevydává, než pro mládež. [123| |124] 

Že skutečně Robinson četbou pro mládež původně nebyl, máme bezpečný důkaz v třetí knize 

Robinsonova díla, která byla také záhy přeložena do francouzštiny*) [*) Zmínil jsem se na svém místě o 

»Reflexions serieuses et importatntes de Robinson Crusoe, faites pendant les avantures surprenante de sa 

vie, avec sa Vision du monde angelique« (Amsterdam, 1721, s obrázky), z nichž zde čerpám.] a o níž v 

české literatuře dosud nevíme. Stručným referátem o tomto málo známém díle u nás chci svou studii o 
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Robinsonovi ukončiti. 

Je to kniha filosofická, tyto »Vážné a důležité úvahy Robinsona Crusoe, za podivuhodných příhod jeho 

života s jeho viděním světa andělského«. Má úvod, z něhož chápeme smysl knihy a také vysvětlením ke 

knihám předcházejícím. A dovídáme se překvapujícího fakta: díl tento byl dříve napsán, nežli oba předchozí. 

Čili autor-filosof ze snahy po nápravě lidstva a z touhy po lepším člověku, jak si jej filosoficky a 

nábožensky představoval, napsal I. díl »Život a dobrodružství Robinsona Crusoe« (jak jej poznáváme 

nejlépe z překladu Vyskočilova), i druhý díl (známý nám jedině z nedokonalého překladu Lounského-

Svákovského u Hynka) teprve později, jako příklad (i satiru) a doklad toho, co nejdříve filosoficky 

promyslil [v]e »Vážných a důležitých úvahách.« To ovšem nebyla kniha pro mládež a nebyly jí původně 

ani dva známé nám díly. 

Není bez zajímavosti všimnouti si doslovného znění předmluvy autorovy v této knize. Překládáme ji 

v další kapitole. 

 

XI. 

Filosofové mají velmi podivnou zásadu: to, co se nejdříve obmýšlelo, provede se až 

naposled. Jsem nucen zcela podle této [___| |___] zásady přiznati se čtenáři, že tento třetí díl 

není vlastně výsledkem a pokračováním prvních dvou svazků, ale naopak; příčina je jasná: 

příběh bývá vždy vytvořen pro morálku a nikoli morálka pro příběh. 

Lidé závistiví a špatně o mně smýšlející namítali proti prvním dvěma dílům, že je to jen 

výmysl, jména že jsou nepravdivá a vše dokonce že je román. Tvrdí se, že rek i místo jsou 

vymyšleny a že nikdy život člověka nemohl prodělati takové převraty, jako jsem popsal; 

slovem, že všecko mělo jen oklamati čtenáře. 

Já Robinson Crusoe, jsa ještě, díky bohu, zdravého rozumu i paměti, prohlašuji, že tato 

námitka je tak zlomyslná vzhledem k mému úmyslu, jako nesprávná vzhledem k dílu. Ujišťuji 

čtenáře, že mé příběhy, ačkoliv jsou jinotajné, mají přece skutečný základ; že je to pěkný 

příklad života neobyčejně bouřlivého, pestrých osudů převratových, které neměly nikdy sobě 

podobných, a že jsem určil tento prazvláštní obraz jedině k prospěchu pokolení lidského. Už v 

prvních dvou dílech počal jsem prováděti svůj úmysl a hodlám pokračovatí v něm, abych 

vytěžil co nejvíce z příhod nejvážnějších a nejdůležitějších. Prohlašuji také, že žije ještě v plné 

síle a je všeobecně znám člověk, jehož skutky i nehody jsou opravdovým podkladem příhod, 

které jsem sepsal a na něž každá stránka mé knihy činí narážku způsobem docela přirozeným; 

je to ryzí pravda a podpisuji ji svým jménem. 

Pověstná historie Don Quichotta, dílo, které tisíce čtou s radostí, až na člověka, který 

rozumí jejímu pravému smyslu, je satirická alegorie na život vévody Medina Sidonia, 

osobnosti ve Španělsku velmi slavné, v době, kdy kniha byla napsána. Ti, kdož znali originál, 

postřehli lehce živost a správnost obrazů, které autor nakreslil. Tak je tomu i s mými 

příhodami, a když jistý zlomyslný spisovatel chtěl se na mě rozezlíti, mluvě o Don-[___| 

|___]Quichottismu Robinsona Crusoe, ukázal zřejmě, že neví, co říká. Bude překvapen, řeknu-

li mu, že výraz, o němž myslil, že je velmi satirický, je nejlepší chválou, kterou mohl říci o 

mém díle, 

Aniž bych prozrazoval něco z podrobností tohoto díla, řeknu jen, že šťastné závěry, které 

jsem se snažil vytvořiti ze svých příběhů, odškodní hojně čtenáře za to, že nenašel v nich 

vysvětlení toho, co tam je alegorického. Může býti přesvědčen, že v poznámkách a v úvahách 

tohoto dílu zmiňuji se o dnech, které jsem strávil v samotě a že narážím na jiné okolnosti 

svých příběhů, kteréž okolností, ačkoli umístěné v dobu vymyšlenou, mají pravdivý podklad v 

tom, co se mi vskutku přihodilo za mého života. Tak hrůza, která se mne zmocnila při pohledu 

na stopu lidskou, překvapení, jež ve mně vzbudila stará koza, kterou jsem nalezl v jeskyni, 

děsné sny, které mnou zmítaly na loži, tak že jsem je kvapem opouštěl. Tak když se mi ve 

spaní zdálo, že jsem byl zajat lukostřelci a odsouzen jako námořní lupič důstojníky lodními, 

jak jsem byl vržen vlnou na břeh, jak koráb shořel na širém moři, jak popisuji hlad, jímž někdo 

umírá, osudy mého sluhy Pátka a mnoho jiných zvláštností, důležitých z mých příhod, na 

nichž zakládám nábožné úvahy. Všechny spočívají na skutečných událostech. Je jisto, že jsem 

měl papouška, kterého jsem naučil, aby mě volal jménem; měl jsem vskutku divocha-otroka, 

který se stal křesťanem a byl nazván Pátkem. Byl mi odňat násilím a zemřel v rukou svých 

uchvatitelů, což vyjadřuji slovy, že zemřel v bojí proti barbarům. Všechno to je do slova 

pravda a kdybych se chtěl o věci rozhovořiti, mohl bych to dokázati svědectvím několika 

věrohodných osob, které jsou ještě na živu. Celé chování tohoto otroka, tak, jak jsem je vylíčil, 
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souvisí přesně s pomocí, které mi můj věrný Pátek poskytl v skutečných neštěstích mé 

skutečné samoty. Příběh s medvědem ve stromě a bojem s vlkem v horách, pokrytých [___| 

|___] sněhem, jsou také skutečnými událostmi; zkrátka »Příhody Robinsona Crusoe« zakládají 

se na řadě skutečných událostí za 28 let, odehravších se za nejsmutnějších a nejhroznějších 

okolností, jichž dosud žádný smrtelník nezakusil. Po celou tu dobu byl můj život předmětem 

zázračných převratů a ustavičných bouří; bojoval jsem vskutku s barbary, s lidojedy 

nejhoršího druhu, uprostřed nejrůznějších příhod velmi překvapujících; živil jsem se 

podivuhodně, což předčí způsob havranů, kteří nosili potravu prorokovi; vytrpěl jsem 

všemožné svízele a strádání; výčitky nejpotupnější, pohrdáni lidmi, útoky ďábelské. Abych se 

napravil, zakusil jsem tresty z ruky boží a kruté překážky pozemské; byl jsem hříčkou 

nesčetných nestálostí; ocitl jsem se v otroctví krutějším než lze zakusiti u Turků; unikl jsem z 

něho způsobem tak zvláštním a tak obezřelým, jak jsem popsal ve svých »Příhodách«, 

uniknuv z pobřeží Salé v lodici, ve společnosti malého Xuri; byl jsem zachráněn uprostřed 

moře v nejvyšší nouzi; probral jsem se ze svých neštěstí a potom jsem se do nich znovu vřítil 

několikráte a snad častěji, než kdo jiný na světě; ztroskotal jsem alegoricky na zemi a 

několikráte skutečně na moři. Konečně není ani jedné zvlášt[n]osti v mých »Příhodách 

symbolických«, které by neodpovídaly co nejsprávněji a nejsvědomitěji »Příhodám 

podivuhodným Robinsona Crusoe«. 

Vzhledem k tomu, co jsem právě odůvodnil, když v následujících úvahách mluvím o době 

a okolnostech některých skutků, které jsem vykonal, nebo o některých příhodách, které mě 

potkaly na mém ostrově, nestranný čtenář laskavě se přidrží myšlenky, kterou jsem mu právě 

naznačil. Musí pochopiti, že mluvím o té části svých skutečných »Příhod«, na něž činí narážku 

můj pobyt na ostrově. Na příklad, v poslední části mého díla, nazvané »Vidění«, začínám 

takto: »Když jsem byl neomezeným vládcem svého ostrova, měl jsem podivuhodné množství 

[___| |___] překvapujících vidění.« Všechny úvahy, které o tom následují, jsou opravdovým 

obrazem okolností, v nichž jsem se ocitl v nuceném zátiší, které se jeví v mých alegorických 

příhodách jako osamělý život na pustém ostrově. Nic není přirozenějšího, než vyjádřiti 

samotářský život jednoho druhu samotářským životem jiného způsobu, a není-li takováto 

alegorie dovolena, nemůže býti nikdy dovoleno vyjádřiti skutečnost symboly. Co se týče 

obrazů, které jsem vykreslil z hrůz a z neobyčejné obrazotvorností, to jsou náčrtky toho, co se 

mi přihodilo ve skutečnosti, a nic se nezměnilo na mých »Příhodách«, než že jsem je libovolně 

přemístil. 

Pozorování, která jsem učinil o samotářském životě, jsou přesně téže povahy, a stačí 

upozorniti jednou pro vždy, že vše, co v třetím díle se vztahuje k dílům předešlým, musí býti 

vzato v tomto smyslu. Prosím čtenáře, aby toho nezapomněl, až bude čísti toto dílo. Nestačí, 

aby byla alegorie správná, musí býti také užitečná. Odvažuji se říci, že je moje dokonalá, že 

směřuje k velkému cíli Symbolů a Parabol, k pokroku náboženství a dobrých mravů. Lze 

viděti na mých příbězích nepřemožitelnou trpělivost, která udržuje váhu nejkrutších běd. Síla 

duševní a neochvějná odvaha v okolnostech, které jsou s to odraditi i pevného ducha; tyto 

ctnosti jsou tu doporučovány jako jediné cesty, po nichž lze vyjíti z bludiště neštěstí, a úspěch, 

který tu přikládám hrdinným opatřením, může velmi dobře posíliti v neštěstí duše 

nejnetečnější a nejslabší. 

Kdybych byl napsal obyčejným způsobem život tak zvláštní, kdybych si byl vzal za látku 

život člověka známého, jehož nehody by bylv snad předmětem jásotu u některého z mých čte-

nářů, všechno, co bych řekl, dalek toho, abych někoho bavil, bylo by stěží pokládáno za 

pozoruhodné, a moje poučování, podobající se po této stránce naučení nějakého Velkého 

Učitele, [___| |___] bylo by v mé vlasti zcela jistě zamítáno. Skutky, aby působily na ducha 

lidského, musí přejíti do daleké země a k člověku, který nepěstuje obrazotvornosti. Také 

zázraky Spasitelovy přivodily si pohrdání těch, kteří uvažovali, že jejich původce byl syn 

tesařův, že jeho rodina byla chudá a prostá, a že jeho bratří a sestry byli z obyčejných lidí. 

Zdá se, že z této úvahy vzniká nová nesnáz, týkající se úspěchu tohoto třetího dílu. Je 

možno vysloviti pochybnost, zda poučení, která obsahuje, mohou vzbuditi nějaký dojem, když 

prostředí, v němž se děj konal, bylo v prvých dvou tak vzdálené, v tomto díle je v blízkosti 

čtenáře, zbaveno jsouc ilusí, které tolik přispěly, aby se zdálo příjemným. 

Ačkoli je tato nesnáz velmi dobře odůvodněna, neznepokojuji se jí. Jsem přesvědčen, že 

jestliže naše umíněné století nepopřeje sluchu úvahám tohoto dílu, přijde doba, kdy srdce 

lidské bude podajnější a učelivější, kdy předsudky otců nebudou míti vlivu na děti a kdy 

naučení, která doporučují náboženství a ctnost, najdou vděčné žáky. Přijde čas, kdy vnuci 



 

Přílohy 26 

 

povstanou v úsudku proti dědům a kdy se vychová z nich generace, na niž jiná generace bude 

zříti s pohrdáním.« — 

(Dokončení) [___| |143] 

 

XII. 

Nechávám mluviti autora samotného, abych nestíral bezprostředního dojmu původnosti. Není z ní zcela 

jasno nic z obsahu knihy samé. Ze šesti obšírných kapitol, jimiž Defoe-filosof dosahuje rozsahu druhých 

dvou dílů, poučujeme se asi o tomto: [143| |144] 

Osamělý život Robinsonův na pustém ostrově je mu podkladem, aby se rozhovořil o samotářství. 

Zavrhuje asketické odloučení od veškeré společnosti lidské ve smyslu náboženském a doporučuje 

samotářství duševní, klid ducha, když se člověk (tak asi ve smyslu Komenského) pohrouží zcela sám v sebe, 

oprostí se všech vášní a zlého, ovládne se klidně uprostřed všech nesnází životních. 

Uvažuje dále o povaze počestných lidí, o poctivcích, lidech milosrdných a štědrých, spravedlivých, což 

jsou představitelé řádných občanů. Dokazuje, že člověk nikdy není jist, že je takovým, leč octne-li se v 

neštěstí a v silných pokušeních; že přísně vzato, není vůbec ctnostných lidí, ani mezi svatými. Člověk je 

křehký, nelze chyb jeho a lehčího provinění šmahem odsuzovati, je potřebí přihlížeti k okolnostem, za 

kterých se staly, pochopiti je, omluviti. (Je patrno, že Defoe tím omlouvá i svého Robinsona.) 

Dále se rozhovořuje autor o vadách lidských, které sice s Robinsonem tak nesouvisí, ale rozmáhají se víc 

a více ve společenském styku a v rozhovorech: utrhání na cti, necudnost a lež. O lži mluví zvláště jako o 

nectnosti, jíž lidé užívají jakoby nevinně ve společenské zábavě, aby se jen bavili. 

Náboženství věnuje také důkladnou úvahu. Přemýšlí o náboženských poměrech světa. Odsuzuje 

povrchní zbožnost a neupřímnost náboženskou, často masku jiných věcí. Srovnává křesťanství, 

mohamedánství a pohanství a konstatuje, jak je daleko ještě do panství Kristova nad celým světem. 

Křesťanské panovníky považuje za jediný nástroj božské prozřetelnosti, aby provedli sjednocení u víře, ač 

jinak odsuzuje pronásledování a násilí. Zde účel světí prostředky. S podrobenými má se zacházeti podle 

všech zákonů pravé lidskosti a křesťanství. [144| |145] 

Zvláštní úvaha jedná o povinnosti poslouchati vnitřního hlasu Prozřetelností a podává tu zcela přímý 

návod, jak si tu počínati. Vyvrcholení těchto náboženských kapitol je poslední část knihy »Vidění 

andělského světa«. 

Ale to je zcela nechutná kapitola a nevhodná dnešní době, příliš náboženská, ba trochu snad i 

spiritistická. 

Zkrátka, běží autorovi o nápravu lidstva, chce je přiměti, »aby si vedli důstojně své přirozené povahy«. 

Tak praví francouzský překladatel-anonym knihy Defoeovy a libuje si, že »zde je konečně vysvětlena 

hádanka Příhod Robinsonových; je to jakýsi Telemach-měšťák, jehož cílem je dovésti obyčejného člověka 

ke ctnosti a k moudrosti vypravováním příhod, spojených s úvahami. Ale v příhodách Robinsonových je 

něco více než v Telemachových; není to pouhý román; je to alegorický příběh, jehož každá událost jest 

symbolem (obrazem) některé zvláštnosti života našeho autora. — 

Nesmíme si mysliti, že tu běží opravdu o nevzdělaného námořníka, který by vykládal čtenářům různé 

dojmy svého života takovým způsobem, že by prozrazoval prostomyslného člověka, který neměl příležitost 

býti vzdělán. Autor odhazuje masku v třetím díle; — atd.« 

Tolik na objasněnou vzniku a původního účelu Defoeova Robinsona, jak napsal Defoe sám a jak se 

chápalo i v současné době v nejbližší cizině — ve Francii. 

 

Doslov. 

R. 1919 vzpomenuly některé deníky české dvoustého výročí napsání knihy (Národní listy, Venkov, 

Osvěta lidu a j.). Zastávají se Defoe proti tvrzení, které jej viní z plagiátu, ač nepopírají vliv četby 

loupežného kapitána Dampiera »Cesty kolem [145| |146] světa«, cestopisu Ringroseova, Voodesa Rogersa a 

j., z nichž čerpal Defoe podrobnosti k líčení ztroskotání lodi, osudy Alexandra Selcraiga atd. Vykládají také, 

proč zvolil Defoe ostrov Robinsonův proti ústí Orinoka a nikoli Juan Fernandez (Selcraigův): aby byla 

umožněna episoda s Pátkem, jenž upadl do rukou karabským lidojedům, bydlícím na Antillách. Ale to jsou 

věci vedlejší. Vlastní hodnota díla — všelidský význam morální a pro mládež i pedagogický — vrhá do 

pozadí tyto detaily děje, ať už smyšleného, a zastiňují spory vědecké i nevědecké, které se vztahují k 

provenienci jeho. Není dnes po celém vzdělaném světě populárnější knihy. »Osvěta lidu« r. 1919 napsala: 

»Člověk nepatrných kvalit napsal dílo, které přetrvalo dobu dvou věků, zatím co vzácná umělecká díla 
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pozbývají ohlasu ve veřejnosti, až se stala majetkem jen úzké společnosti odborných literárních historiků, 

kteří je studují a zařaďují jako články celého nepřetržitého řetězu vývoje kulturního. Slovem, tato díla 

stárnou a naivně prostý »Robinson Crusoe« žije stejně intensivním životem, jako žil dříve a zdá se, že bude 

žíti se svěžestí neztenčenou, pokud bude na světě žíti lidstvo. Jméno autora zapadlo pro širokou veřejnost 

čtenářskou, skrylo se, ustoupilo dokonale před jménem díla samého.« — 

Dvě století stáří knihy Defoeovy, stoletá historie různých českých zpracování a dosavadní zájem dětí o 

Robinsona dokazuje nejlépe, že pro mládež je dosud knihou prvořadou a navždy zabezpečenou. 

[146|] 

  



 

Přílohy 28 

 

 

   

Příloha 3 

 

Jindřich Veselovský: Sjezd přátel 

dětské literatury v Rusku. 

(Úhor 1914, 2/2, str. 22-24) 
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Příloha 4 

Přepis čtenářské ankety a paratextů k novinovému vydání  

Císařova překladu Alice in Wonderland (Lidové noviny 1931) 

 

1. Bibliografické údaje a poznámky: 

 

Překlad vycházel od ledna do května 1931 na pokračování v nedělní příloze Lidových novin „Dětský koutek“;  a to 

v těchto termínech (v závorce je uvedeno pořadové číslo daného pokračování): 

 

Leden:  4. (1), 11. (2), 18. (3), 25. (4) 

Únor:  1. (5), 8. (6), 15. (7), 22. (8) 

Březen: 1. (9), 8. (10), 15. (11), 22. (12), 29. (13) 

Duben:  5. (14), 12. (15), 19. (16), 26. (17) 

Květen:  3. (18), 10. (19; dokončení knihy a začátek výsledků ankety), 17. (20; dokončení výsledků ankety)  

 

(Z toho ve dnech 1. 3. a 3. 5. vyšel Dětský koutek jako součást samostatné přílohy  

Svět knih. Literární zpravodaj nakladatelství František Borový. Ročník II, číslo 3, resp. 4.) 

V úvodu k poslednímu, 20. pokračování (17. 5.) se praví: „Příští neděli přineseme další část rozboru soutěže o tom, 

co se našim malým čtenářům nejvíc líbilo, a jak o celku soudí pokud se týče ostatních otázek.“ – na toto pokračování 

však již nedošlo, redakce nakonec nechala jako závěrečné dvacáté pokračování s názory dospělých. 

 

2. Přepis ankety a paratextů 

 

[4. 1. 1931 – pokračování 1] 

ALENČINA DOBRODRUŽSTVÍ V PODZEMNÍ ŘÍŠI 

ANGLICKY NAPSAL LEWIS CARROLL, 

přeložil Jar.  C í s a ř, obrázky nakreslil sir John  T e n n i e l. 

 

Kdybychom se otázali anglicky čtoucích dětí na jejich nejmilejší knížku, není nejmenší pochyby, že by zněla 

odpověď ze všech zemí, kde se anglicky mluví: Lewise Carrolla »Alenčina dobrodružství v podzemní říši« a její 

pokračování »Za zrcadlem«. Tato kniha byla v uplynulých padesáti letech — a dosud je — nevyčerpatelným zdrojem 

zábavy a potěšení milionů dětí. Získali jsme na tuto knížku právo překladu a také právo na původní anglické obrázky. 

_________________________________ 

 

[18. 1. 1931 – pokračování 3] 

Upozornění! 

Nejpozornější čtenáře Alenčiných dobrodružství odmění redakce Lidových Novin [sic] cenami[,] které budou 

vypsány v některém z příštích čísel. Sledujte všechna pokračování, abyste se mohli účastnit soutěže. Odběratelům, kteří 

o to požádají, pošleme prvá dvě pokračování zdarma. 

Redaktor Dětského koutku. 

_________________________________ 

 

[25. 1. 1931 – pokračování 4: totéž, až na „...prvá tři pokračování zdarma.“] 

_________________________________ 

 

[15. 3. 1931 – pokračování 11] 

Alenčiných dobrodružství vyšlo nyní už tolik, že si jejich čtenáři mohou pomalu utvořit jasnější úsudek (ukončí se 

po sedmi až osmi pokračováních). Slíbili jsme, že uspořádáme pro své čtenáře soutěž o ceny. Vypíšeme ji o 

velikonocích, to jest po vyjití čtrnáctého pokračování, tak abychom odpovědi dostali před vyjitím posledního 
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pokračování, které objasní mnoho záhad. Aby se naši čtenáři mohli na soutěž lépe připravit, uveřejňujeme už nyní 

otázky, které budou soutěžícím položeny. Upozorňujeme však, že soutěžící budou rozděleni do tří věkových skupin, z 

nichž nejmladší budou musit odpovědět na prvních šest otázek, střední skupina na osm a třetí skupina na všech deset. 

Dospělým čtenářům dáme ještě asi dvě otázky další. 

Tedy: 

1. Líbí se vám Alenčina dobrodružství? Odpovězte podle svého. V soutěži můžete vyhrát, i když by se vám vůbec 

nelíbila. Napište také, proč se vám líbí nebo nelíbí. 

2. Jak jste spokojeni s obrázky? Který se vám nejvíce líbil? 

3. Čemu jste nerozuměli? 

4. Kterého z přátel Alenčiných máte nejraději a kdo je protivný? 

5. Čemu jste se nejvíce nasmáli? 

6. Kdy vám bylo Alenky líto? Či nelitovali jste jí ani na chvilku? 

7. Které pokračováni se vám nejvíc líbilo? 

8. Jakpak se asi Alenka ze svých dobrodružství dostane? Čili, jak se to všechno skončí? 

9. Nazval byste Alenčina dobrodružství pohádkou? Ne-li, jaký je rozdíl mezi pohádkou a tímto vyprávěním? 

10. Čím se liší Alenčina dobrodružství od dětských knížek, na které jste zvyklí? 

_________________________________ 

 

[5. 4. 1931 – pokračování 14] 

Protože Alenčiných dobrodružství vyšly už dobré tři čtvrtiny, mohou si jejich čtenáři utvořit úsudek o tomto 

vypravování. Rádi bychom jej znali a proto vypisujeme soutěž pro malé i velké čtenáře. 

Bylo by nejlépe dáti v této soutěži úkol jednoduše určený: Napište nám posudek o Alenčiných 

dobrodružstvích! Očekávali bychom pak souvislý, stručný, jasný a upřímný projev čtenářů. Ale víme, že vypořádat se se 

vším, co toto dílo obsahuje,  by znamenalo při nejmenším zbytečně popsat mnoho papírů. Rozhodně by pak bylo málo 

těch, kteří by věděli, z kterého konce toho se chopit. 

Proto klademe soutěžícím otázky, o kterých rovnou řekneme, že jsou pomocné. Jest jich celkem deset a 

nezměnily se proti oznámení soutěže, které předcházelo. Zde tedy jsou znovu: 

 

1. Líbí se vám Alenčina dobrodružství? Odpovězte podle svého. V soutěži můžete vyhrát, i když by se vám vůbec 

nelíbila. Napište také, proč se vám líbí nebo nelíbí. 

2. Jak jste spokojeni s obrázky? Který se vám nejvíce líbil? 

3. Čemu jste nerozuměli? 

4. Kterého z přátel Alenčiných máte nejraději a kdo je protivný? 

5. Čemu jste se nejvíce nasmáli? 

6. Kdy vám bylo Alenky líto? Či nelitovali jste jí ani na chvilku? 

7. Které pokračováni se vám nejvíc líbilo? 

8. Jakpak se asi Alenka ze svých dobrodružství dostane? Čili, jak se to všechno skončí? 

9. Nazval byste Alenčina dobrodružství pohádkou? Ne-li, jaký je rozdíl mezi pohádkou a tímto vyprávěním? 

10. Čím se liší Alenčina dobrodružství od dětských knížek, na které jste zvyklí? 

 

Pro nejmladší čtenáře by byly všechny ty otázky dost těžké. Protože nechceme, aby za ně odpovídali tatínkové 

a maminky, ačkoli nám mohou jejich odpovědi napsat — stačí, když nám čtenáři do 7 let odpovědí pouze na prvních šest 

otázek. Čtenáři starší, to jest od sedmi do čtrnácti let, odpoví na prvních osm otázek, ostatní starší čtrnácti let na otázky 

všechny. Abychom poznali, o kterou skupinu soutěžících jde, je nutno poznamenat při odpovědi také věk soutěžícího. 

Odpovědi zvláště dobré uveřejníme. Mimo to obdrží padesát soutěžících za nejlepší odpovědi zdarma knihu 

Alenčiných dobrodružství a drobný dáreček, za nejlepší tři odpovědi každé skupiny máme mimo to připravena malá 

překvapení. Není vyloučeno, že překvapíme účastníky soutěže ještě jinak. 

Odpovědi zasílejte redakci Lidových Novin v Brně s poznámkou Soutěž, a to nejpozději do 30. dubna 1931. 

Na odpovědi zaslané po 30. dubnu nebude vzat zřetel. 

_________________________________ 
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[12. 4. 1931 – pokračování 15] 

 

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ALENČINÝCH DOBRODRUŽSTVÍ. 

Redakce dostala už mnoho odpovědí na otázky, které dala čtenářům o Velikonocích. Někteří čtenáři zapomněli při 

odpovědi napsat své zpáteční adresy, jiní zase svůj věk. Obojí je samo sebou nezbytné. Čtenářům, kteří dosud 

neodpověděli, připomínáme, že odpovědi lze odeslat nejpozději 30. dubna. Pro čtenáře, kteří snad nemají otázky po ruce, 

přinášíme je znovu: 

 

1. Líbí se vám Alenčina dobrodružství? Odpovězte podle svého. V soutěži můžete vyhrát, i když by se vám vůbec 

nelíbila. Napište také, proč se vám líbí nebo nelíbí. 

2. Jak   jste   spokojeni  s obrázky? Který se vám nejvíce líbi[l]? 

3. Čemu jste nerozuměli? 

4. Kterého z přátel Alenčiných máte nejraději a kdo je protivný? 

5. Čemu jste se nejvíce nasmáli? 

6. Kdy vám bylo Alenky líto? Či nelitovali jste jí ani na chvilku? 

7. Které pokračováni se vám nejvíc líbilo? 

8. Jakpak se asi Alenka ze svých dobrodružství dostane? Čili, jak se to všechno skončí? 

9. Nazval byste Alenčina dobrodružství pohádkou? Ne-li, jaký je rozdíl mezi pohádkou a tímto vyprávěním? 

10. Čím se liší Alenčina dobrodružství od dětských knížek, na které jste zvyklí? 

Pro soutěžící do sedmi let stačí, když odpovědí na prvních šest otázek, čtenáři do čtrnácti let na osm otázek, 

starší na otázky všechny. O odměnách pro soutěžící jsme už psali a ještě napíšeme. 

 

_________________________________ 

 

[19. 4. 1931 – pokračování 16] 

Čtenářům Alenčiných dobrodružství! 

Malí čtenáři poslali nám již velmi mnoho odpovědí na otázky, které jsme jim položili. Zato z dospělých čtenářů 

odpověděl (velmi zdařile) zatím pouze jeden. Kde zůstali ostatní? Soutěž – správněji řečeno anketa – je pro všechny 

čtenáře. Pokud víme, jsou Alenčina dobrodružství čtena takovým množstvím dospělých a jsou něčím tak novým v naší 

dětské literatuře, že by nás zajímaly posudky čtenářů všech, malých i velkých. Posudky nemusí být pouhou odpovědí na 

položené otázky, které jsou myšleny spíše jako vodítko. Soutěž pro děti i anketa pro dospělé, jejíž nejlepší příspěvky 

odměníme výtiskem Alenčiných dobrodružství a jinými knihami, se končí v neděli 3. května s předposledním 

pokračováním dobrodružství. Otázky budeme ještě opakovati. 

 

_________________________________ 

 

[26. 4. 1931 – pokračování 17] 

 

Soutěž pro čtenáře Alenčiných dobrodružství. 

Pozor! Končí se už 3. května. Kdo neodešle své odpovědi nejpozději toho dne, ztrácí naději na jednu z četných 

odměn, které jsme slíbili za nejlepší odpovědi. Pro čtenáře, kteří snad nemají otázek po ruce, opakujeme je ještě jednou: 

 

1. Líbí se vám Alenčina dobrodružství? Odpovězte podle svého. V soutěži můžete vyhrát, i když by se vám vůbec 

nelíbila. Napište také, proč se vám líbí nebo nelíbí. 

2. Jak   jste   spokojeni  s obrázky? Který se vám nejvíce líbí? 

3. Čemu jste nerozuměli? 

4. Kterého z přátel Alenčiných máte nejraději a kdo je protivný? 

5. Čemu jste se nejvíce nasmáli? 

6. Kdy vám bylo Alenky líto? Či nelitovali jste jí ani na chvilku? 

7. Které pokračováni se vám nejvíc líbilo? 
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8. Jakpak se asi Alenka ze svých dobrodružství dostane? Čili, jak se to všechno skončí? 

9. Nazval byste Alenčina dobrodružství pohádkou? Ne-li, jaký je rozdíl mezi pohádkou a tímto vyprávěním? 

10. Čím se liší Alenčina dobrodružství od dětských knížek, na které jste zvyklí? 

 

Pro soutěžící do sedmi let stačí, když odpoví na prvních šest otázek, čtenáři do čtrnácti let na osm otázek, starší na 

otázky všechny. O odměnách pro soutěžící jsme už psali a ještě napíšeme. – Nezapomeňte napsat v odpovědi svůj věk a 

zpáteční adresu. 

 

_________________________________ 

 

[3. 5. 1931 – pokračování 18] 

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ALENČINÝCH DOBRODRUŽSTVÍ. 

Alenčina dobrodružství se skončí v příštím čísle, Došlo nás už mnoho odpovědí od čtenářů malých a několik velmi 

cenných příspěvků od velkých. Poněvadž zvláště odpovědi v posledních dnech obsahují mnoho zajímavých postřehů, 

prodlužujeme pro ty, kdo by se ještě chtěli zúčastnit, lhůtu o další tři dny. Soutěž se tím definitivně končí 6. května, to 

jest na dopisy nesoucí poštovní razítko toho dne bude ještě vzat zřetel. Zpozdilci zvýší svou naději na odměnu, 

odpovědí-li také na otázku, kterou nám položil jeden mladý účastník soutěž. Proč má Falešná Želva telecí hlavu a 

vepřové nožky. (Přečtěte si dobře, co říká královna Alence na otázku Co je to Falešná Želva.) Pro ty, kdo nemají 

uschována dřívější pokračování, opakujeme naposled naše otázky: 

 

1. Líbí se vám Alenčina dobrodružství? Odpovězte podle svého. V soutěži můžete vyhrát, i když by se vám vůbec 

nelíbila. Napište také, proč se vám líbí nebo nelíbí. 

2. Jak   jste   spokojeni  s obrázky? Který se vám nejvíce líbí? 

3. Čemu jste nerozuměli? 

4. Kterého z přátel Alenčiných máte nejraději a kdo je protivný? 

5. Čemu jste se nejvíce nasmáli? 

6. Kdy vám bylo Alenky líto? Či nelitovali jste jí ani na chvilku? 

7. Které pokračováni se vám nejvíc líbilo? 

8. Jakpak se asi Alenka ze svých dobrodružství dostane? Čili, jak se to všechno skončí? 

9. Nazval byste Alenčina dobrodružství pohádkou? Ne-li, jaký je rozdíl mezi pohádkou a tímto vyprávěním? 

10. Čím se liší Alenčina dobrodružství od dětských knížek, na které jste zvyklí? 

 

Pro soutěžící do sedmi let stačí, když odpovědí na prvních šest otázek, čtenáři do čtrnácti let na osm otázek, starší na 

otázky všechny. 

 

_________________________________ 

 

[10. 5. 1931 – pokračování 19] 

 

SOUTĚŽ – Anketa čtenářů Alenčiných dobrodružství 

Alenčina dobrodružství se v dnešním Dětském koutku končí probuzením Alenky z jejího podivuhodného snu, a  

předevčírem nás došly poslední příspěvky k vypsané soutěži malých a anketě velkých čtenářů tohoto dětského románu. 

Účast na soutěži a anketě byla tak neočekávaně veliká, že za ty dva dny nebylo možno všechny příspěvky roztřídit a 

zhodnotit. Uveřejníme tedy až příští neděli jména padesáti malých čtenářů, kteří budou za nejlepší příspěvky odměněni 

výtiskem Alenčiných dobrodružství (která do čtrnácti dnů vyjdou knižně), a třiceti účastníků, kteří dostanou menší ceny 

pro útěchu. Současně otiskneme vybraných šest nejlepších příspěvků čtenářů od 6 do 14 let. S dospělými se vyrovnáme 

zvláště. 

Materiál, který nás v příspěvcích obou tříd čtenářů došel, obsahuje tolik zajímavého, že jej chceme postupně 

zpracovati a ve výtahu učinit přístupným všem čtenářům našeho Dětského koutku. Je v něm mnoho cenného k poznání 

duše dnešní naší mládeže i generace, která chce tuto mládež vést, a ukazuje se, že naše děti jsou ve svém vkusu a 

zálibách mnohem mezinárodněji založeny, než mnozí z jejich vychovatelů. 

Jako první část výsledků ankety sneseme zde podle věku účastníků nejtypičtější odpovědi na první otázku: 
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Proč se Vám  líbila nebo nelíbila Alenčina dobrodružství? 

Alenčina  dobrodružství se líbila: 

Pětiletým a šestiletým: 

»Protože je tam mnoho zvířat a je to takové divné, docela ne jako obyčejná pohádka.« 

Soňa Černá, Bratislava. 

»Protože jsou tam divná zviřátka, o jakých jsem ještě nikdy neslyšel, a ty písničky, nejvíce jak Falešná Želva zpívá. 

To by s nimi byl legrační zvěřinec a cirkus.« Milan  Bouchal, Bratislava. 

Sedmiletým: 

»Protože je Alenka hezká.«    Lála  Zikan, Tábor.  

»Protože je to jiné, než všechny pohádky, jež znám.[«]          Olga Brychtová, Brno. 

»Protože jsou tam hezké příběhy.«    Em. Nepožitková, Bratislava. 

»Protože jsou tam pěkné pohádky.«    Jeniček Košťál, Mar. Hory. 

»Protože je v nich mnoho směšného.«   Jiřina Pfeiferová, Brno. 

»Že je v tom Alenka se zviřátky a že je to veselé.«  Boris Kulendík, Poprad. 

 

Osmiletým: 

»Protože mne baví.«     Oldřich Ráboň, Brno 

»Že jsou napínavá.«     Nora Kudová, Brno. 

»Protože jsou pěknější nežli pohádky, které nám vypráví naše babička.« Bohumil Moravec, Krnov. 

»Že Alenka byla dobrá a trpělivá a měla samé nehody.«  Zdeňka Sochorová, Studénka. 

»Protože mám rád zviřátka.«    Dušan Schaffer, Holešov. 

»Nemohu se ani dočkati, než mi tatínek přinese zase nové pokračování.« Bibka Buriánová, Daruvar, Jugoslavia. 

»Protože je tam moc hezkých věcí.«   Jiřka Hauserová, Brno. 

»Protože je to všechno tak divné a zajímavé, a celý týden mám o čem přemýšlet a na co se vyptávat. Alenka je 

taková milá, způsobná a chytrá holčička a moc se mi líbí.«     Věra Nováčkova  v Mohelně 

 

Devítiletým: 

»Protože je to všechno velká legrace.«   Frant. Kořán, Praha-Břevnov. 

»Protože je to velmi zajímavé.«    Olga Třísková, Poděbrady. 

»Protože je to pěkné a nic podobného jsem ještě nečetl.« Miloš Matějka, Boskovice. 

»Protože to bylo všechno divné. «   Jaroslav Placher, Otnice. 

»Že jsou velmi překvapující a nikdy nevím, jaké bude pokračování.«  Adriana Borovičková, Praha. 

»Protože jsou veselá.«     Mirko Prager, Roudnice. 

»Pro zvláštní způsob vyprávění. «   Věruška Rubinová, Bratislava. 

»Protože je tam  hromada záhadných případů.«  Emil Štěpán, Obřany. 

»Že se s Alenkou dějí pořád takové divné věci.«  Věra Vacková, Třebíč. 

»Že byla Alenka taková dobrá a ráda každému posloužila.« Jarka Maráčková, Studénka. 

»Že děj je odlišný od našich pohádek.«   Bohuslava Halíčková, Bratislava. 

»Protože se Alenka nebála hrozných zvířat. «   Miroslava  Přikrylová, Trojanovice pod R. 

 

Desítiletým a jedenáctiletým: 

»Pro svůj vtipný spád.«     Jar. Dostal, Praha. 

»Protože se  tam dovídám o  zvířatech, o kterých jsem dosud nic neslyšela.« Blanka  Traxlerová, Únanov. 

»Pro poučné věci a též pro pěkné básničky a obrázky.«  Věra Sitárová a Blažena Kulhánková, Košice. 

»Protože je to velice začarované.«    Olga Dvořáková, Třeboň. 

»Protože je to strašně zábavné.«    Frant. Voleš, Brno. 

»Protože je tam hodně o zviřátkách a já mám zviřátka velmi ráda.«  Olga Hauserová, Brno. 
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»Protože se každý týden těším na neděli, až dostanu Dětský koutek s Alenčiným dobrodružstvím.« 

        Jiřina Pleskotová, Pardubice. 

»Protože Alenka je smělá, nikoho se nebojí, a i když byla taková malá, tak se nikoho nebála a vždycky si dovedla 

pomoci.«        Libuše Filipová, Bratislava. 

»Protože je to úplně jiná pohádka, než já znám.«   Elena Vyhnánková, Pacov. 

»Protože jsou v nich různé směšné a zajímavé kousky.«   Jiří Hlaváček, Brno. 

»Že se v nich střídá mnoho neobyčejných událostí.«   Naděžda Lázenská, Žilina. 

»Protože jsou napínavá a já jsem vždy už velmi zvědava, co se jí zase nového v podzemí přihodí.« 

Věra Zavřelová, Brno. 

»Protože je to plno takových pěkných dobrodružství.«   Zdeňka T., Brno. 

»Protože jsou zajímavá a neobyčejná.«    Erich Sturm, Karl. Vary. 

»Poněvadž je vše pěkně vystiženo.«     Miluše Brzobohatá, Vyškov. 

»Protože jsou příběhy tak pěkně vyjádřeny.«    Marie Chrpová, Kozmice, Hlučínsko. 

 

Dvanáctiletým a třináctiletým: 

»Protože jsou ze života děvčátka a zvířat.«    Adéla Cejpková, Svitávka. 

»Protože se tam dějí věci, které se v obyčejném životě nedějí, a tím je to zpestřeno a zajímavější.« 

Bohumil Krupník, Mor. Ostrava. 

»Poněvadž příhody Alenčiny jsou tak zvláštní, že se úplně vymykají způsobu našich pohádek.« Petr Záturecký, 

Brno. 

»Protože jsou taková podivná a nikdy jsem něco podobného nečetla; nedovedu si představit, jak mohl Louis Carroll 

takovou povídku složit.«      Zdeňka Parmová, Bratislava. 

»Poněvadž je to všechno v té podzemní říši tak divné a směšné.« Blažena Paroubková, Hluboká. 

 

Čtrnáctiletým: 

»Že jsou tak zvláštní a zajímavá.«    Vavřín Sekmiler, Bohumín. 

»Protože to není obyčejná pohádka o princeznách a dracích.« Alenka Horká, Černošice u Prahy. 

»Protože je to zcela jiné, než knížky, které jsem dosud četla, je to rozhodně poutavější než naše pohádky. Naše 

některé pohádky přestanou nás baviti, když jsme starší, toto může však čísti i starší, ba snad i docela staří.«  

    Soňa Jelínková, Dejvice. 

»Protože Alenka, ať je v jakémkoli nebezpečí, vyvázne z něho vždy šikovně bez pohromy.« 

Josef Roháč, Brno. 

Protože »je to věc dobrá obsahem i slohem v jeho moderní, ale neafektované přirozenosti, vtipnými detaily...«, 

protože »jsou úplně prosta té nudné uniformy ,knih pro mládež‘, knih, které už nemůžeme ani cítit; .... pro skvělou 

samozřejmost, s jakou se dějí všechny nesmysly, samozřejmost, která se nalézá opravdu jen ve snu.«  

   A. Stránská, Brno. 

 

A teď všichni, kterým se A. d. nelíbila: 

Šestileté Zuzince Hroncové (prosíme adresu): »Protože jsou v nich zvířata tak nemilá. V našich pohádkách jsou 

zvířátka velice milá.« 

Desítiletým: Haně Rybové v Bráníku: »Protože to neodpovídá skutečnosti.« A Milanu Pavlincovi v Černílově: 

»Protože to  bylo   popletené a máločemu rozuměl.« 

Redaktor Dětského koutku děkuje za zvláště cenné a obšírné příspěvky k anketě paním: Marii Zikanové v 

Táboře, Ant. Jeřábkové v Prostějově, Boženě Pokorné ve Frýdku, Maří Zapletalové a Fr. Ondřejové v Brně, a pánům: 

Jos. Šmídovi v Podbrezové na Slovensku, Janu Bondymu v Hořovicích, Jar. Malkusovi v Užhorodě, Alex. Jarošovi v 

Praze-Nuslích, Ed. Mrázkovi na Kladně, Zeno Bartošovi a F. Boleslavovi v Bratislavě. 

___________________________________ 

 

Alenčina dobrodružství vyjdou knižně 20. května v nakladat. Elzevír (B. Moser), Praha, Václavské nám. 49. 

___________________________________ 
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[17. 5. 1931 – pokračování 20] 

 

SOUTĚŽ ČTENÁŘŮ ALENČINÝCH DOBRODRUŽSTVÍ 

 

Minulou neděli jsme uveřejnili výňatky z dopisů malých čtenářů Alenčiných dobrodružství, jimiž odpovídali na 

otázku, proč se jim tento dětský román líbil nebo nelíbil. Neuvedli jsme odpovědi, které sice říkají, že se jim 

dobrodružství líbila, neříkají však proč, a také ne ty, které si nejsou zcela jisty. Příští neděli přineseme další část rozboru 

soutěže o tom, co se našim malým čtenářům nejvíc líbilo, a jak o celku soudí pokud se týče ostatních otázek. Na 

doplnění dětských hlasů z minulého týdne přinášíme dnes výtah z příspěvků, které nám poslali dospěli čtenáři: svědčí o 

tom, že jako v Anglii, tak i u nás nalezla Alenka ctitele mezi čtenáři všech věků. Tedy 

 

jak na to hledí dospělí: 

 

Ojedinělé líčení, které se neprosto[sic] liší od obvyklého způsobu vyprávění...  Uveřejňováním Alenčiných 

dobrodružství docílili jste toho, že dětský koutek je nejen pro drobotinu, nýbrž i pro dospělé osvěžující četbou. 

     F. Boleslav, Bratislava. 

Je to jedna z nejlepších knih pro mládež... Pohádka, groteska, snad i satyra pro malé i velké děti, záleží pouze na 

věku, pod jehož zorným úhlem se čtenář na knihu dívá. Tím, že se nesnaží být mravoučná a chce jen podle mého soudu 

pobavit, je tak milá a jiná než ony pohádky, na něž jsme v dětství zvykli, a je těžko uvěřit, že byla napsána již před tolika 

lety.    Jan Bondy, Hořovice. 

Povídka, jakou jsem ještě nikdy nečetla. Je to tak zajímavé a při tom jsou tam takové nesrovnalosti, že se stále víc a 

více divím... Je to jiná pohádka, než jaké jsme četli ve svém mládí. Ač v našich pohádkách vystupuji též tajemné bytosti, 

zviřátka, králové a královny, přece všichni vždy jednají podle lidské představivosti, logicky, buď dobře nebo špatně, 

zrovna jak by jednal kdokoliv z nás, kdyby se dostal do podobné situace. Všichni hledí na svět lidskýma očima, kdežto v 

této povídce mají zviřátka svůj rozum, posuzují věci s jiného konce, než je Alenka zvyklá, a nemohou pochopiti, že jim 

nerozumí. Je to čistě jejich svět, jiných zákonů a dějů nežli je náš. Tak nějak se budeme cítiti[,] až po prvé doletíme na 

Mars.       Antonie Jeřábková, Prostějov 

»Líbila se nejen mně, ale i všem známým, kteří je četli, dětem i dospělým. Čtenář každého věku najde v nich něco 

pro sebe. — Obrázky jsou jedinečné, výstižně doplňují text, s kterým tvoří jednotný celek a jsou komponovány, lze-li 

tak říci, ve stejném stylu, jako vyprávění. Od obvyklých dětských knížek liší se A. D. obratně skrytou výchovnou 

tendencí, poukazující nikoliv na přednosti, jak tomu zpravidla bývá, ale na chyby. Účastníci děje nejsou ostře rozděleni 

»na dobré a zlé«, nýbrž se u nich tyto vlastnosti přirozeně prostupují. Děj se rozvíjí nelogickými a právě proto 

zajímavými přechody, které tvoří často pravé rébusy. A při tom je děj zajímavým i pro toho, kdo si tyto oříšky 

nerozlouskne. — A na konec znovu ten vzácný soulad děje s obrázky. Dětský koutek Lidových Novin něco takového 

dosud neměl a míti asi nebude.     Josef Šmíd, Podbrezová, Slovensko. 

»Alenčina dobrodružství nazvala bych ,z podivů nejhodnějších‘, která jsem poznala. V napínání zvědavosti předčí 

detektivky. Když jsme marně s naším sedmiletým Lálou čekali po devátém pokračování, dostane-li se či ne Alenka do 

krásné zahrady, požádal mne už Lála (vida, že držím v ruce šek Lidových Novin) »mami, pošli jim tentokrát víc peněz a 

napiš, ať toho pošlou také větší kus najednou. « — Kniha rozšiřuje obzor dětí o pojmy, které z našich pohádek neznají; 

není tu suchopárného ponaučování a přece děti získají výhled do odlišného od nás anglického života; ...není to všedně 

tendenční, podle toho receptu: »Dobré se odměňuje a zlé tresce«, je to prostě podivné: ani zlé, ani dobré, jako život sám, 

ale přece to není všední život, nýbrž sen. A všechny ty podivuhodnosti jsou psychologicky odvoditelny ze snů: 

Představy ve snu jsou často neúplné, nelogické. ... ale jsou to představy, které se opravdu ve snu, zvláště u dětí 

vyskytuji: třeba ten pocit růstu a zmenšování se.    Marie Zikanová, Tábor. 

»... Není tam ani ideálně dokonalých ani 100procentně špatných tvorů. A není tam morálních pouček — bohudík. 

Ani dojímavých scén. Mnoho věcí a nápadů z ryze dětského (školního) věku.«  Maří Zapletalová, Brno. 

»Je zajímavo, že tak mnoho dospělých lidí ta Alenčina dobrodružství se zájmem čte, ač je to v celku jakási pohádka 

a pohádky rozumní lidé již čtou neradi. Myslím, že se čtou, že je v nich mnoho opravdového umění a pak bizarnosti, 

která láká věděti, co to vlastně je, že se taková míchanice podivnosti najednou sešla. Mimo to je ta míchanice milá a má 

zvláštní půvab, při kterém se na chvíli zapomíná na starosti dne.«   Jára Malkus, Užhorod. 

 

»... Alenčina procházka říší je řetězem údivu, roztomilých zápletek a příhod. Rádi je budeme znovu pročítati, 

přemýšleti o nich a vychutnávati je jako duševní lahůdky. Je to pohádka lyricko-epická, v níž je možno hrdinům záhadné 

říše říkati nesmysly duchaplným způsobem.«     Zeno Bartoš, Bratislava. 

»Je to velice dobrá knížka. 

Mne bavila zručnost, s níž autor přímo fotografoval všechny nepříjemné vlastnosti a zvyky našich bližních. 

Znamenitá byla čajová společnost, Kloboučník, Zajíc Březňák — Plch, z nichž první dva jsou přesvědčeni o své 



 

Přílohy 36 

 

duchaplnosti, dovedou se hádati bez příčiny jen pro hádku samu, a beztrestně páchají vtipy na Popelku společnosti, 

věčně ospalého Plcha. Známější typy: Blboun, slavnostní řečník, jenž svou nevzdělanost zastírá používáním cizích slov, 

jimž sám nerozumí. Housenka, důstojná a nevrlá dáma, která těžce pociťuje nedostatek dobrého vychování u současné 

mládeže a proto velmi štědře rozdává své rady a ponaučení, třebaže není o to žádána. Nesmím ovšem zapomenouti na 

Alenku, v usuzování samostatnou (dospělí tomu říkají: prostořekou) holčičku, která je všude žádána o přednášení 

básniček, které pravidelně dokonale zmotá.    Alexej  Jaroš, Praha-Nusle. 

»Pohádka je cizí, těžká pro děti, místy velmi nezajímavá, a příliš dlouhá.«  B. Poláková, Opava. 

»Alenčino dobrodružství je plno záhad, načatých a nedopověděných věcí. Člověk by při tom z kůže vyletěl. Každé 

proč má mít své proto, děti, myslím, nerady luští podobné záhady.    Frant. Ondřejová, Brno. 

 

Odměny soutěžícím 

Patnáct nejlepších příspěvků soutěže odměníme prvními cenami — výtiskem Alenčiných dobrodružství v původní 

vazbě. První cenu dostanou: 

Pětiletá Soňa Černá z Bratislavy. 

Šestiletí: Zuzinka Hroncová a Olga Brychtová z Brna, Milánek Bouchal z Bratislavy. 

Sedmiletý Lála Zikan z Tábora. 

Osmileté: Věra Nováčkova z Mohelna a Zdeňka Sochorová ze Studénky. 

Devítiletá Adriena Borovičková z Prahy. 

Desítileté Olga Hauserová z Brna, Věruška Rubínová a Nika Wagnerová z Bratislavy, 

Jedenáctiletá Naděžda Lázenská ze Žiliny. 

Dvanáctiletý Petr Záturecký z Brna; 

Třináctiletá Zdenka Parmová z Bratislavy, 

Čtrnáctiletá Andula Stránská z Brna. 

 

Následujících čtyřicet účastníků soutěže dostane druhou cenu — nevázaný výtisk Alenčiných dobrodružství (v 

závorce věk): 

 

Břetislav Auerbeck (9), Praha-Strašnice. — Hanička Bartošová (7), Hrdlovka u Duchcova. — Zbyněk Bureš (6), 

Praha-Bubeneč. — Bibka Buriánová (8), Daruvar, Jugoslavia. 

Olga Dvořáková (10), Třeboň. 

Bohuslava Halíčková (9), Bratislava. — Jiřinka Hauserová (8), Brno. — Karel Hejl (11), Brno. — Alenka Horká 

(14), Hor. Černošice. — Marie Horáková (11), Olomouc. 

Soňa Jelinková (14), Praha-Dejvice. 

Jeníček Košťál (7), Mar. Hory. — Blažena Kulhánková (10), Košice. — Boris Kulendík (7), Poprad. — Bohuslav 

Kvasnička (7), Malenovice n. Dř. 

Miloš Matějka (9), Boskovice. — Bohumil Moravec (8), Krnov. — Lubor Mrázek (6), Kladno. 

Emilie Nepožitková (7), Bratislava. 

Blažena Paroubková (13), Hluboká nad Vlt. — Milan Pavlinec (10), Černilov u Hradce Král. — Jiřina Pfeiferová 

(7), Brno. — Milenka Pokorná (6), Frýdek. — Eva Porgesová (6), Hořovice. — Mirko Prager (9), Roudnice. — 

Miroslava Přikrylová (9), Trojanovice p. Radh. 

Věra Radová (10), Hercegovac, Jugoslavia. — Hana Rybová (10), Bráník. 

Vavřín Sekmiler (14), Nový Bohumín. —  Dušan Schaffer (8), Holešov. — Věra Sitárová (11), Košice. — Ladislav 

Stejskal (11), Brno-Žabovřesky. — Jarmila Svobodová (8), Brno. — Jelena Šitavaneová (13), Skotnice u Příbora. — 

Emil Štěpán (9), Obřany. 

Olga Třísková (9), Poděbrady. — Blanka Traxlerová (10), Únanov u Znojma. 

Věra Vacková (9), Třebíč. — Elena Vyhnánková (10), Pacov. 

Věra Zavřelová (11), Brno. 

 

Dalších třicet účastníků soutěže, kteří poslali pěkné příspěvky, neuhodli však správnou odpověď na osmou otázku 

(že se dobrodružství skončí Alenčiným probuzením ze sna), dostane od  nás ceny pro útěchu. Jsou to: 

Vladimír Blažíček (9), Rohatec u Hodonína. — Miluše Brzobohatá (11), Vyškov. — Adéla Cejpková (12), Svitávka 
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u Boskovic. — Vlad. Dejmek (10), Praha-Dejvice. — Jan Dostal (10), Praha VI. — Věra Drozdová (8), Banská 

Bystrica. — Libuše Filipová (10), Bratislava. — Jiří Hlaváček (10), Brno-Husovice. — Magdalena Chrappová (10), 

Rožnava. — Marie Chrpová (?), Kozmice, Hlučínsko. — František Kořán (10), Praha-Břevnov. — V. Krátký (11), Uh. 

Hradiště. — Vlasta Krejcarová (10), Brandýs n. L. — Bohumil Krupník (12), Mor. Ostrava. — Nora Kudová (8), Brno. 

— Jarka Maráčková (9), Studénka. — Miroslav Nekula (11), Mor. Budějovice. — Jaroslav Placher (10), Otnice u Brna. 

— František Pluhařík (12), Holešov. — Jiřina Pleskotová (11), Pardubice. — Oldřich Ráboň (8), Brno. — Josef Roháč 

(14), Brno. — Erich Sturm (12), Karlovy Vary. — Zdeňka Tesařová (11) Brno. — Věra Velínská (10), Trenčín. — 

František Voleš (10), Brno. — Anna Wiesnerová (14), Slatina u Brna. 

Ceny budou postupně rozeslány tak, aby došly svého určení nejpozději do konce měsíce května. 

 

 

Alenčina dobrodružství 

vyjdou knižně 

ve středu 20. května. 

Žádejte u svého knihkupce nebo v 

nakladatelství ELZEVÍR, B. MOSER, 

Praha, Václavské náměstí 49. 

 

 


