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Literární kontexty Grinovy prózy Krysař 

ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá zpracováním středověkého německého 

krysařského mýtu ve třech různých literárních dílech: dvě z nich pocházejí z 

pera ruských literátů, autorem posledního je český spisovatel, básník a 

publicista Viktor Dyk. 

Těžiště práce leží v povídce Alexandra Grina Krysař, což je dílo, které 

se z tří srovnávaných zpracování vzdaluje původní legendě zdaleka nejvíce. 

Autor práce se v její první části snaží vystopovat spisovatelovy literární vzory a 

ukázat, kde konkrétně se jejich vliv projevil, najít a popsat rysy, jež jsou pro 

autorovo dílo jako celek charakteristické, a odkrýt autobiografické prvky, které 

se do povídky Krysař promítly v mnohem větší míře, než bývá u Grina 

zvykem. Autor práce se zároveň na pozadí Krysaře pokouší předvést, jakým 

způsobem Grin vytváří a modeluje svůj svět a jaké faktory stojí za tím, že se 

čtenář z reálného světa zcela nečekaně, bez varování a v podstatě přirozeně 

ocitá ve světě spisovatelovy fantazie, v daném případě zaplněném 

nepřátelskými a přízračnými bytostmi a zlověstnými okolnostmi. 

Krysař Mariny Cvetajevové, jímž se zabývá následující kapitola, byl 

vybrán jako dílo, jež je nejvěhlasnějším zpracováním slavné legendy v ruské 

literatuře, a jako dílo, které se od povídky Alexandra Grina liší snad ve všech 

ohledech: ať už jde o zvolenou literární formu, jeho provázanost s původním 

syžetem nebo o jeho případné vyznění či poselství, které v sobě ukrývá. 

Zmíněné rozdíly tak přímo vybízejí ke srovnání obou děl a podněcují snahu 

dopátrat se, jaká motivace autorů stojí za jejich textem a jaké inspirační zdroje 

napomohly jejich vzniku. 

Třetím dílem, jemuž autor diplomové práce věnuje pozornost, je Krysař 

Viktora Dyka. Jeho variaci na středověkou legendu si zvolil s ohledem svůj 

původ, na to, že jde opět o nejvýraznější ztvárnění legendy, tentokrát však 

v české literatuře, ale i v souvislosti s tím, že Dykovo pojetí do určité míry 

sbližuje oba póly, které stanovila díla ruských autorů. Dykův Krysař, přestože 
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byl napsán o několik let dříve než díla jeho ruských "kolegů", jako by v sobě 

sjednocoval některé z jejich přístupů k legendě, zároveň však přináší nový 

náhled na starý německý mýtus a zpracovává ho po svém. 
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1. Krysařská legenda 

Anno 1284 am dage Johannis et Pauli 

war der 26. junii 

Literární kontexty Grinovy prózy Krysař 

Oorch einen piper mit al/erlei tarve bekledet 

gewesen CXXX kinder verledet binnen Hamelen gebo{re]n 

to calvarie bi den koppen verloren 1 

"Roku 1284 připadal na den sv. Jana a Pavla 26. červen. Toho dne muž 

s píšťalou a v pestrobarevném oděvu odvedl 130 dětí z Hamelnu, které poté 

zmizely na místě poblíž Koppelu." Tak zhruba zní přepis německého záznamu 

hamelnské události, který se zachoval na zdi tzv. Krysařova domu, 

Rattenfángerhaus, postaveného v letech 1602-1603. První připomínka o této 

legendě pak spadá zhruba do roku 1300 a dochovala se v podobě vitráže 

umístěné na jednom z hamelnských kostelů, kde je zachycen krysař 

v pestrobarevném oděvu s několika dětmi oblečenými v bílém. Nejstarší psaný 

záznam pochází z doby kolem roku 1440 a jde o zápis v latině, který tvoří 

dodatek k rukopisu Llinenburgskému, jenž objevil až v roce 1936 Heinrich 

Spanuth. V roce 1556 zmiňuje legendu ve svém díle De miraculis sui temporis 

Jobus Fincelius. Počátkem 17. století se její verze dostává i do Anglie, a to 

zásluhou Richarda Rowlanda Verstegana. Roku 1803 píše báseň na motivy 

legendy o krysaři Johann Wolfgang Goethe; její odkazy vložil do své verze 

Fausta a o zhudebnění básně se později postaral mimo jiné i Franz Schubert. 

Roku 1816 zaznamenali legendu v jedenácti různých verzích bratři Jakob a 

1 Kuhn, 1.: the pied piper homepage, 2. 5. 2007. Dostupné z 

<http://www.ims.uni-stuttgart.de/~jonas/piedpiper.html> 
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Wilhelm Grimmové. V závěru jedné z nich se vypráví, jak hrajícímu krysaři a 

davu, který ho následuje na jejich cestě, nestačí chromé a slepé dítě, v jiné 

krysař a děti vstoupí do podzemní chodby, která je dovede do Transylvánie, a 

v další je následně v hamelnské ulici Bungelose Gasse po činu krysaře vydán 

zákaz hraní na jakýkoli hudební nástroj. Z díla bratří Grimmů později čerpal 

Robert Browning, jehož poema vyšla roku 1849. Ve 20. století, respektive 

v letech 1934-42 se legendou inspiroval Berthold Brecht, v roce 1942 

spisovatel Nevil Shute a v roce 1975 napsal hru najejí motivy Carl Zuckmayer. 

Ve slovanských literaturách téma krysaře zpracoval kupříkladu Alexandr Grin, 

Marina Cvetajevová (1925) nebo Viktor Dyk, jehož Krysař byl dokončen roku 

1911 a který se při psaní inspiroval především Goethovou básní Der 

Rattenfanger. Zpracování krysařské legendy či alespoň využití jejich motivů se 

objevuje také v dětských knihách mnoha národů a také v hudbě i ve filmech. 

Všechna zmíněná literární díla pak s větší či menší důsledností čerpají ze 

středověké saské pověsti o krysaři, která vznikla nejspíše ve 13. století a jež se 

váže k legendárnímu původu Sasů v Sedmihradsku. Její dějovou linii tvoří 

příběh krysaře, který se uvolí za úplatu pomocí své kouzelné píšťaly vyvést 

z města Hameln krysy, které se tu přemnožily. Přestože svůj úkol splní, radní 

mu odmítnou vyplatit slíbenou odměnu, a tak krysař obrátí zvuk své píšťaly 

proti obyvatelům města a odvede je k hoře Koppel, jejíž útroby se otevřou a 

všeclmy je pohltí. Odtud putují podzemím až do Sedmihradska, kde se podle 

legendy stanou předky sedmihradských Sasů. 
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2. Krysař Alexandra Grina 

2.1. Velké vzory v povídce Krysař 

Pokud se autora povídky Krysař Alexandra Grina (1880-1932) 

pokusíme zařadit do kontextu ruské literatury, pomůže nám přitom studie 

Drahomíra Šajtara Černé labutě. Její autor spatřuje jeden z hlavních vlivů na 
(--~ ~ 

Grinovu tvorbu v lidové kultuře, která je stejně jako jeho dílo zdrojem velkých 

lidových tužeb. Tím chce zdůraznit, že Grinovy příběhy jsou plné zázraků a že 

spisovatel podobně jako lidoví vypravěči věří v neomezené možnosti člověka, 

v jeho nadlidské schopnosti. Na rozdíl od svých dnes již bezejmenných 

předchůdců je však autor při "konstrukci" vlastních příběhů poučen orientální 

pohádkou, ságami a mýty, antickými romány, renesanční řetězovou novelou, 

romantickou syžetovou epikou, fantastikou nebo utopie. Ke zbloudilým 

lidovým vypravěčům, kteří za Grinova života ještě stále putovali po celé zemi, 

autora přiřazuje koneckonců i spisovatel Jurij Oleša. Šajtar dále charakterizuje 

Grinův vztah k ruské literatuře jako "velmi volný" a připomíná, že obecně se o 

jeho tvorbě soudilo, "že Grin ignoroval tradici, že jeho hýření fabulační je 

fantazijní hrou nebo racionální kombinací bez historických souvislostí a ovšem 

zcela bez doteků s přítomností. Dlouho byl Grin považován za dobrodružného 

spisovatele dokonce pro mládež, cizího ruské mentalitě, jehož dílo žije spíše na 

periferii literatury a do literárního procesu nezasahuje. Dokonce byl vůbec 

pokládán za cizince, jehož dílo bylo do ruštiny přeloženo.,,3 A nakonec Šajtar 

zdůrazňuje podstatu Grina-spisovatele: totiž, že "vyrůstá na kmeni 

dobrodružného žámu jako nikdo před ním. Poprvé se naň orientuje bez zábran 

a přímo.,,4 Veškeré výše zmíněné charakteristiky již samy o sobě Grina 

2 Šajtar, D.: Černé labutě, Společnost Leopolda Vrly, Ostrava, 2006, str. 71 
3 Šajtar, D.: Černé labutě, Společnost Leopolda vrty, Ostrava, 2006, str. 67, 68 
4 Šajtar, D.: Černé labutě, Společnost Leopolda Vrly, Ostrava, 2006, str. 78 

9 



Literární kontexty Grinovy prózy Krysař 

vykazují na okraj literatury a stavějí ho do pozice solitéra, osamělého jezdce. A 

nutno říci, že kromě několika šťastných okamžiků tak Grin prožil celý svůj 

život. Přesto se i po pětasedmdesáti letech od jeho smrti jeho dílo analyzuje, 

vymaňuje ze zažitých stereotypů, ale především se stále čte a vychází. 

Kjednomu z vrcholů autorovy tvorby můžeme nepochybně zařadit 

povídku Krysař z roku 1924. Přestože její název odkazuje ke slavné středověké 

předloze, Grin s jejím syžetem naložil jen velmi volně: na rozdíl od původní 

legendy je jeho krysař již starý člověk, který navíc nevlastní kouzelnou píšťalu, 

jeho postava je odsunuta do pozadí a objevuje se až v samotném závěru. Snad 

by se dalo říci, že pomyslnou píšťalu tu drží sám autor a jeho písní se stává jím 

utvářený příběh. Hlavní hrdina povídky nemá na vývoj událostí sebemenší vliv 

a ocitá se zcela ve vleku vnějších událostí. Na rozdíl od hrdiny středověké 

legendy je nemilosrdně vtažen do světa krys, stává se hříčkou jejich temné 

moci a celou pravdu o svých přízračných zážitCÍch mu až v závěru odhalí právě 

krysař - stařec O. Jensen, který svými znalostmi a zálibami v knihách odkazuje 

k tajnému umění středověkých učenců a alchymistů a vystupuje jako jeho 

strážce. Krysařovo jméno navíc zní cize, čímž naplňuje rámec původní 

legendy, ve které krysař přichází odjinud, tedy jako cizinec - i to pomáhá 

vytvářet jeho tajemnou auru. Již samotný název povídky a její úvodní motto 

mohou v čtenáři vzbudit doj em, že Grinovi šlo tentokrát bud' o to vzdát na jej í 

ploše hold svým velkým vzorům, nebo se přímo pokusit poměřit své 

schopnosti s jejich kvalitami. Za motto povídky Krysař si autor zvolil verše 

z druhé sloky Chillonského vězně, jehož autorem Je romantik 

z nejvěhlasnějších - George Gordon Byron. Můžeme to považovat za důkaz, že 

se autor Krysaře tímto počinem přihlásil k romantické tradici, které je anglický 

básník Byron zakladatelem. Za styčný bod obou děl lze pak považovat 

martyrium obou hrdinů, kteří svůj příběh (v Byronově případě romanticky 

pohnutý, v Grinově romanticky dobrodružný) navíc shodně vyprávějí v ich

formě. Avšak zatímco Grinův hrdina své utrpení prožije během necelé jedné 

noci v jakési zhuštěné podobě, navíc zahalené rouškou tajemství, hrdina 

Byronův je uvězněn v kobce hradu Chillon několik let za krutých, i když 

10 



Literární kontexty Grinovy prózy Krysař 

nikterak tajemných okolností, jejichž příčinou je touha po pomstě. Postupně 

pak ztrácí pojem o čase, opouštějí ho jeho fyzické i duševní síly a uvědomuje 

si, že je odsouzen k postupnému umírání zaživa. Není důvod pochybovat o 

tom, že na Grinovu tvorbu měl dalekosáhlý vliv americký básník a povídkář 

Edgar Allan Poe. Grin své mládí strávil četbou dobrodružné literatury. 

"Mayne-Reid, Gustav Aimard, Jules Verne, Louis Jacoliot, to byla má četba 

vezdejší,"S píše hned v úvodu autobiografie Svědectví mého života. Obdivoval 

však také Stevensona a Conrada, dobře znal i Maupassanta, Flaubelia, Balzaka 

či Stendhala. Nicméně Edgar Allan Poe patřil kjeho největším literárním 

vzorům a o tom, do jaké míry si Grin Poea vážil, svědčí i fakt, že se spisovatel 

s Poeovým portrétem nerozloučil až do roku 1917. Tehdy se totiž narychlo 

vypravil na cestu do Petrohradu, kde právě vypukla únorová revoluce. Pro své 

osobní věci se již nikdy nevrátil, a tak navždy zůstaly ve Finsku, v zemi, odkud 

se vydal na cestu a kam byl předtím poslán do vyhnanství za urážku carské 

rodiny. I díky tomu můžeme předem vyloučit, že by Grin neznal jedno 

z nejslavnějších děl E. A. Poea, povídku Jáma a kyvadlo. Ne náhodou se proto 

nabízí paralela mezi Poeovým popisem onoho šťastného klopýtnutí, které jeho 

hlavního hrdinu zachránilo před pádem do hlubin jámy, a mezi obdobnou 

scénou, zobrazenou v Grinově Krysaři. Hrdina Poeovy povídky, psané také 

v ich-formě, se v naprosté tmě snaží alespoň částečně zmapovat prostor kobky, 

do níž ho jeho věznitelé uvrhli. Po zprvu opatrném a nejistém tápání kolem 

stěn si po čase utvoří určitou představu i o středu kobky. V tu chvíli si Poeův 

hrdina přišlápne kutnu a dopadne těsně před olaaj jámy, a to tak, že brada se 

ještě opírá o podlahu, kdežto zbylá část obličeje již "hledí" do rozevírající se 

propasti. Tento nechtěný pád mu zachrání život, hlavní hrdina však bude muset 

ještě několilaát napnout veškeré své síly a důvtip, aby přežil. Jak vylíčil scénu 

pádu ve své povídce Krysař Alexandr Grin? 

Jeho hrdina následuje hlas domnělé ženy, která se před ním - rovněž ve 

tmě - slaývá. Nakonec si je jist, že už má neznámou na dosah ruky, když tu ... 

5 Citováno podle: Grin, A., Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 13, překlad Zdeňka 
Psůtková 
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"Klopýtl jsem o knihy, uklouzl jsem, zapotácel jsem se a přI pádu jsem shodil 

vratkou kupu hlavních knih. Zřítila se hluboko. Padal jsem po rukou, klouzal 

jsem do jakési bezedné prázdnoty, div jsem se nepřevážil za okraj propadliny, 

odkud na můj bezděčný výkřik odpověděl rachot celé laviny knih. Zachránil 

jsem se jen proto, že jsem náhodou upadl dřív, než jsem se dostal k okraji.,,6 

Oba autoři začínají své povídky mottem. Zatímco však Grinův citát z Byrona 

odkazuje k utrpení jednotlivce, případně celého jeho rodu, Poeovo motto 

zmiňuje přímo gilotinu, utrpení nesrovnatelně většího počtu lidí, děsivé krvavé 

lázně jakobínů za Velké francouzské revoluce. 

V předchozí ukázce jsme zmínili jen dvojici shodných epizod, které 

následně oba hrdiny směřují každého vlastní cestou. Avšak celková atmosféra 

Krysaře, který se odehrává převážně v budově opuštěné banky, jako by přímo 

vyvěrala z tíživé a pochmurné krajiny dalšího díla E. A. Poea, z povídky Zánik 

domu Usherů. Nutno přiznat, že její rozuzlení je čtenáři jasné již z pouhého 

jejího názvu, ke kterému děj od počátku nemilosrdně směřuje. Autor čtenáře 

hned od první věty vtahuje do krajiny zmaru a stesku, kam přijíždí hlavní 

hrdina za svým dávným přítelem z dob mládí, Roderickem Usherem: "Po celý 

kalný, ponurý podzimní den, v němž se neozval jediný hlásek, v němž tíživé 

mraky visely z nízké oblohy, projížděl jsem zcela sám na koni neobyčejně 

pustou končinou země a teprve s večerními stíny dorazil jsem na dohled 

k neblahému domu Usherů.,,7 Vše ve starém šlechtickém sídle včetně jeho 

několika zbylých obyvatel je už od počátku odsouzeno k zániku, lidé, kteří tu 

bloudí po chodbách, připomínají spíše stíny, "ovzduší se v ničem nepodobá 

povětří nad námi, ale vyvěrá ze ztrouchnivělých stromů, šedých zdí, zamlklého 

močálu - otravné mystické výpary, tíživé a lezavé, takřka neznatelné, 

s nádechem barvy olova"s. A nad tím vším "se všude snášel úděsný, niterný a 

nezaplašitelný stesk a vše prostupoval,,9. Celý tento tísnivý prostor postupně 

naplňuje těla a mysl lidí, jejich činy a následně vede k nevyhnutelnému pádu 

celého domu do "hlubokého černého močálu, který se chmurně a teskně zavřel 

6 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 70, překlad Zdeňka Psůtková 
7 Poe, E. A.: Jáma a kyvadlo, Odeon, 1978, str. 154, překlad Josef Schwarz 
8 Poe, E. A.: Jáma a kyvadlo, Odeon, 1978, str. 156, překlad Josef Schwarz 
9 Poe, E. A.: Jáma a kyvadlo, Odeon, 1978, str. 157, překlad Josef Schwarz 
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nad jeho troskami".10 V Grinově povídce jako by se do hlubin močálu - z 

kterého kdysi povstal - nořil samotný Petrohrad, ovládaný chtivými krysami. I 

jazyk Krysaře je stejně jako jazyk Poea ponurý: "mlčení opuštěného bytu 

prosakuje klíčovou dírkou na chodbu jako obrovitá pustota" 1 1 
, uprostřed 

tanečního sálu stojí "vodotrysk s maskami s posměšně nebo tragicky 

rozchlípenými ústy,,12 a podobně. 

Krysař však není ani alegorickou povídkou o definitivním zániku kdysi 

mocného města, ani o konci jednoho domu, konkrétně budovy banky, jak je 

tomu v případě E. A. Poea. Grin píše příběh o těžkém, ale nakonec vítězném 

boji nad zkázou. Také oba hrdinové se náhodně stali svědky událostí, které 

nejsou schopni ovlivnit, s větší či menší mírou síly odvahy vzdorují temným 

událostem a chvílemi zažívají velmi podobné stavy: ani jeden z nich například 

nedokáže usnout. V případě hrdiny Krysaře se místo spánku dostavuje 

nepřirozená bdělost, která podněcuje jeho aktivitu, zatímco Poeův hrdina se 

propadá do naprosté agonie. A podobně je tomu i s jejich pocity: přestože ani 

Grinův hrdina "zpočátku nemůže přemoci mrazení a tíživý nervózní smích,,13 

nebo ho "omračuje nervový ŠOk,,14, je nakonec schopen se ovládnout, 

spolehnout se na vlastní síly a směřovat k záchraně. Poeův hrdina se namísto 

toho stává pouhým svědkem rozkladu domu a konce jeho obyvatel, zatímco se 

sám pokouší přesvědčit, že za jeho nepochopitelný strach může jen "ponuré 

zařízení pokoje - tmavé potrhané závěsy, které vzdouvány poryvy vzmáhající 

se bouře nepokojně se třepotaly po stěnách a protivně šelestily kolem ozdob 

lože". Nakonec se však stejně "celé moje tělo roztřáslo a posléze mi zavalila 

srdce můra nepochopitelné tísně"lS. A v tomto truchlivém tónu míří celá 

povídka ke svému konci. 

Ve svých textech oba spisovatelé s oblibou používají kurzívu, jež 

z textu vypichuje pokaždé jen jediné slovo, které má za úkol zostřit a co 

nejvěrněji čtenáři popsat vjemy, pocity či myšlenky, které se jejich hrdinovi 

10 Poe, E. A.: Jáma a kyvadlo, Odeon, 1978, str. 170, překlad Josef Schwarz 
II Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 50, překlad Zdeňka Psůtková 
12 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 54, překlad Zdeňka Psůtková 
13 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 59, překlad Zdeňka Psůtková 
14 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 68, překlad Zdeňka Psůtková 
15 Poe, E. A.: Jáma a kyvadlo, Odeon, 1978, str. 166, překlad Josef Schwarz 
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v daném okamžiku honí hlavou. Jak hrdina povídky Jáma a kyvadlo, tak hlavní 

postava Krysaře jsou současně vydáni na milost a nemilost svým trýznitelům, 

nemilosrdným strážcům, kteří se od sebe v podstatě ničím neliší. S trochou 

nadsázky lze říci, že jsou totožní: poeovského hrdinu odsoudila k smrti 

španělská inkvizice (v jeho očích se jedná v podstatě o lidi-krysy), grinovského 

potom krysy-lidé (krysy schopné za určitých okolností na sebe.přebírat lidskou 

podobu). Mimochodem, krysy se rovněž objevují v obou výše zmíněných 

dílech - v Grinově Krysaři jde o hlavní hybatele všech událostí, v Poeově 

povídce je jim vyhrazen "skromnější", ale velmi důležitý prostor: jejich lačnost 

a odporná nenasytnost pomohou zbavit hlavního hrdinu pout a ten je na 

okamžik znovu volný. A ještě jedno mají oba hrdinové společné - nezdolnou, v 

případě Poeova hrdiny až živočišnou vůli žít. V obou případech jim nakonec 

přispěchá na pomoc šťastná náhoda. O roli náhody v Grinově tvorbě se 

zmíníme později. Přes tyto společné rysy se však díla obou autorů v jedné věci 

zásadně liší. 

Oba spisovatelé pracují s tajemnem, ale v přístupu k němu se 

diametrálně rozcházejí: Poe ve svých povídkách podává racionální vysvětlení, i 

kdyby byla výchozí situace sebefantasknější. Dalo by se říci, že pracuje jako 

hodinář, dokonalý a precizní řemeslník, který záhadu rozebere kolečko po 

kolečku a nakonec podá její smysluplné, logické vysvětlení. 

Svou metodu ostatně popisuje v eseji Filozofie básnické skladby16, kde 

komentuje práci na své slavné básni Havran. Bez sentimentu tu demytizuje 

umělecký proces a popisuje vznik básně i to, jak byl později v zájmu její 

gradace ochoten nemilosrdně zavrhnout všechny silnější verše a motivy, které 

by ho případně napadly, ale jež by zároveň ohrozily jeho původní záměr. 

Naproti tomu Grin nakládá s tajemnem po svém. Jeho příběhy nemusejí mít 

nutně logické vysvětlení; na rozdíl od Poea osídluje svůj svět postavami, které 

dokážou létat (Droud ze Zářivého světa), kráčet po vodní hladině jako Ježíš 

(Běžící po vlnách) nebo nakonec i přes nepřízeň osudu a protivenství přece jen 

najít toho pravého (Nachové plachty). 

16 Poe, E. A.: Bludná planeta, Československý spisovatel, Praha, 1991, přeložil Aloys 
Skoumal, str. 121-135 
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o něco obecnější rysy, kterými jsou si život a tvorba Poea a Grina 

podobné, předkládá v již zmíněné studii Černé labutě Drahomír Šajtar. "Jako 

v životopise Poeově, tak i v Grinově jsou období naprosto temná, o nichž víme 

málo. Jako je Poe synem kočovného herce a herečky, kteří brzy po jeho 

narození zemřeli, i Grinův otec po třech letech vězení a vyhnanství na Sibiři 

(pro účast v polském povstání r. 1963), usadiv se vyhnanecké Vjatce, brzy 

ovdoví. Když se potom ožení podruhé, Grin jako by pozbyl i otce. Zdá se mu, 

jako by byl na vychování u cizích lidí - jako Poe u zámožného obchodníka 

Allana z Richmondu. Jako Poe i Grin žije ve škole, Poe v Stoke-Newingtonu, 

Grin ve Vjatce, v ustavičných konfliktech se spolužáky, učiteli a kázeňským 

řádem. Tytéž důvody < ... > vedou amerického básníka na vojenskou akademii 

ve West Pointu a ruského romanopisce do carské armády. < ... > Dal-li se Poe 

z akademie vyloučit, Grin dezertuje a žije dál pod cizím jménem ... Neklid, 

bída, živoření, zápas o existenci provázejí oba po celý život. Oba jsou hrdí, ale 

slabé vůle. Oba prožijí i chvíle štěstí, ale není vrtkavějšího štěstí nad jejich. 

Oba k smrti nenávidí realitu, která j e obklopuj e a s níž vedou boj o svobodu. ,,17 

Tyto prožitky významně ovlivnily jejich životy a i díky nim můžeme hovořit o 

duševní spřízněnosti mezi oběma autory, přestože se nikdy nemohli setkat. 

Další nepřehlédnutelný literární odkaz zanechal Alexandr Grin ve druhé 

kapitole, kde si jeho hrdina na základě dojmu, který v něm zanechala neznámá 

dívka, vzpomene na Mériméeovu Carmen. Jak stojí v doslovu Zdeňky 

Psůtkové ke knize Kormidelník čtvera větrů, považoval prý Grin tuto novelu za 

jedno z nejlepších světových literárních děl. "Carmen učinila jen velmi málo, 

jenom mrštila květem po líném vojáku,,,18 připomíná hrdina Krysaře gesto 

hlavní hrdinky této novely, jíž stačilo jen cvrnknout kasiový květ po vojákovi 

jménem José Lizarrabengo, aby se navždy a definitivně stala vládkyní nad jeho 

srdcem i nad jeho životem. A i když hlavní hrdina Krysaře má po setkání 

s dívkou Suzi pocity téměř shodné jako výše zmíněný Mériméeův voják, konec 

povídky dává tušit, že se plachá Suzi nestane jeho zkázou, jak tomu bylo 

17 Šajtar, D.: Černé labutě, Společnost Leopolda Vrly, Ostrava, 2006, str. 72-73 
18 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 48, překlad Zdeňka Psůtková 
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v případě Carmen, a už vůbec ne ničivou smrští, "která svého milého ožení 

s vdovou s dřevěnýma nohama" (šibenicí) 19. 

Ve výčtu literatury, která se v povídce Alexandra Grina alespoň na 

okamžik objeví, nechybí ani věhlasný román Důmyslný rytíř Don Quijote De 

La Mancha od Miguela de Cervantese, jehož výtisk se Suzi snaží prodat na 

tržnici. Snad je tu zmíněn jako předznamenání neuvěřitelných peripetií 

budoucích příběhů a neskutečných událostí, které na hlavního hrdinu čekají. 

A pro úplnost zmiňme ještě francouzského astronoma a autora 

odborných statí Camille Flammariona, jehož dílo Atmosféra (vydané roku 

1872) spisovatel ústy hlavního hrdiny čtenáři doporučuje, zejména pak proto, 

aby si prostudoval působení kulového blesku. (Podobnou metodu - tedy citace 

z knih, novinových článků a dalších zdrojů - ostatně používá i E. A. Poe. 

Některé jeho povídky tak získávají podobu jakési studie či analýzy skutečné 

události nebo určitého jevu.) 

Tak jako se autorovy osobní vzpomínky a fantazie mísí v ději povídky, 

objevuje se tu vedle skutečných autorů zřejmě i autor smyšlený, včetně citátu 

zjeho neexistující knihy. Odkaz na toto dílo se pak příznačně objevuje až ve 

druhé části povídky, kde fantazie už zcela vítězí nad realitou. Konkrétně se 

jedná o závěrečný citát z knihy Sklepení krysího krále, který Grinovu hrdinovi 

vysvětluje vše, čeho se stal v uplynulých hodinách svědkem. Jeho autorem je 

Ert Ertrus, upálený před čtyřmi sty lety (tak dlouhý časový úsek uběhl v době 

napsání povídky) v Brémách jako kacíř. Snad se pomocí jména německého 

autora a místa, kde byl upálen, Grin snaží navázat na zemi původu krysařské 

legendy a najejí slavné učence a alchymisty. 

Ale ještě jednou se na chvíli vraťme k Chillonskému vězni a Jámě a 

kyvadlo. Krysař jako by vyrůstal z prvků, které mají obě díla společné, přičemž 

i mezi Byronovou poemou a Poeovou povídkou existuje určitá, i když třeba jen 

náhodná podobnost. Kupříkladu je spojuje magické číslo ,,7". Poeův hrdina 

hledí na sedm vysokých svící na stole, jež mu zprvu připomínají sedm andělů, 

kteří mu mají přinést záchranu, nakonec se však mění v beztvaré přízraky, od 

19 Mérimée, P.: Carrnen, Colomba, Odeon, 1975, str. 51, překlad Josef Čermák 
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nichž pomoc nepřijde. Naproti tornu se u Byrona objevuje sedm bratrů a dále 

pak sedm mohutných gotických sloupů, na rozdíl od Poea tentokrát přímo 

symbolizujících utrpení. Díla spojují i detailní popisy kobky, v níž oba 

hrdinové trpí, a místa, kde je má zastihnout smrt. A když už je řeč o smrti, i 

osud hrdinů je v podstatě totožný - čekají na chvíli, kdy si pro ně přijde. Oba 

však nakonec přežijí, ale až po zásahu zvenčí. A v tom se od nich Grinův 

hrdina liší: podařilo se mu veškeré nástrahy překonat vlastními silami, k cíli ho 

vedlo jakési vyšší poslání - snaha pomoci blízké osobě. A také jako jediný 

z této trojice odchází nezlomen, vstříc šťastnějšímu životu, než jaký žil dosud. 

2.2. Autobiografické motivy v povídce Krysař 

Grinova povídka Krysař je jedním z mála autorových děl, které je 

místně i časově určeno. Na rozdíl od většiny jeho dalších děl je možné 

v Krysaři poměrně zřetelně rozlišit pasáže, při jejichž psaní čerpal z vlastních 

životních prožitků, a místa, kde vítězí jeho fantaskní představy. Realistické 

scény, zejména pak v podobě detailů, které mají své kořeny v Grinově životě, 

tu výrazněji než v jiných dílech prorůstají do tkáně povídky a spojují se 

v jednolitý obraz s autorovými fantaskními vizemi. 

Ještě předtím je však třeba si uvědomit, jakou roli hraje v Krysaři právě 

místo jeho děje - tedy skutečný Petrohrad. Autor jej líčí ve velmi temných 

barvách jako město, které očekává svůj brzký zánik, hroutí se, aby se potopilo 

do močálů, z nichž kdysi povstalo. Nahrává tornu i historie Petrohradu, který 

dal jeho zakladatel Petr 1. vystavět jako vojenský přístav a hrozbu Švédům. 

Město tak vyrostlo jakoby na povel, bylo doslova narýsováno a naplánováno 

jako celek - na rozdíl od Moskvy, která během svého vývoje získala atmosféru 

jakési obrovské a pestré vesnice. I z těchto kořenů vychází ponurá nálada 

Petrohradu 20. let, původně v podstatě maskulinního města, kde ještě za 

Puškinova života tvořily ženy pouhou třetinu jeho obyvatel, což se muselo 

zákonitě odrazit i v chování jeho obyvatel. 
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V úvodu Krysaře vstupujeme do poválečného města sužovaného 

hladem a zimou, města po staveného na bažinách v místě s celkově nezdravým 

klimatem, kde i nemocnost a úmrtnost převyšovaly průměr země. Hlavními 

aktéry událostí jsou zejména muži, kteří svými činy probouzejí spící běsy. 

Není od věci nabídnout na tomto místě pohled anglického spisovatele H. G. 

Wellse2o
, kterého sice nemůžeme považovat za nestranného pozorovatele, ale 

přesto jde o člověka, jenž poválečný Petrohrad vnímal očima Evropana. Ten 

své dojmy líčí následovně: "Nikde v celém Rusku není tato katastrofa tak 

zřejmá jako v Petrohradě. < ... > Petrohradské paláce jsou tiché a prázdné, nebo 

zas nezvykle přeplněné psacími stroji, stoly a přepážkami nové správy, která je 

plně zaměstnána houževnatým bojem proti hladomoru a cizáckému vetřelci. 

Ulice města byly kdysi plny rušných obchodů. Roku 1914 jsem se rád toulával 

ulicemi Petrohradu, kupoval drobnosti a pozoroval čilý ruch. Všechny tyto 

obchody zmizely. V celém Petrohradě je otevřeno snad jen půl tuctu obchodů. 

Je zde státní obchod prodávající nádobí, kde jsem si koupil na památku talíř a 

jiné drobnosti za sedm nebo osm set rublů kus, a několik květinářství. Je 

neuvěřitelné, že v tomto městě, kde většina ze zbývajících obyvatel téměř 

hladoví a kde se najde sotva někdo, kdo by měl víc než jeden oblek nebo víc 

než jedno opotřebované a záplatované prádlo, se prodávají a také kupují 

květiny. < ... > Obchody vypadají krajně sešle a zanedbaně; nátěr oprýskává, 

okna výkladů jsou bud' popraskaná, nebo rozbitá a zabedněná, v některých 

výkladech jsou ještě vidět od much po špiněné zbytky zboží, některé obchody 

mají okna polepená vyhláškami. Sklo je špinavé a na policích se usadil 

dvouletý prach. Jsou to mrtvé obchody. Už nikdy nebudou otevřeny. < ... > 

Procházet se po ulicích, ze kterých obchody zmizely, zdá se bláhové. Nikdo už 

se neprochází < ... > Ulice jsou v hrozném stavu. Po tři nebo čtyři roky nebyly 

opravované a jsou plné dvě až tři stopy hlubokých jam, podobajících se 

trychtýřům od granátů. Mrazy způsobily velké trhliny, kanály se sesuly a lidé 

vytrhali dřevěné dláždění, protože neměli čím topit. Jen jednou jsme viděli 

v Petrohradě pokus o opravu ulic. V jedné z postranních ulic nějaký neznámý 

20 Wells, H. G.: Rusko v mlze, Státní nakladatelství politické literatury, Praha, 1960, str. 10-12, 
překlad Vlasta Basetlíková 
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podnik složil náklad dřevěných kostek a dva sudy dehtu. < ... > Všechny 

dřevěné domy byly za loňské zimy strženy a odvezeny na otop a jejich cihlové 

základy stojí jako trosky v prolukách mezi kamennými domy. Všichni lidé jsou 

ošumělí; zdá se, že každý, v Petrohradě i v Moskvě, táhne s sebou nějaký 

ranec. Jdete-li za soumraku některou postranní ulicí a nevidíte-li nic jiného než 

špatně oblečené lidi, kteří spěchají a vlekou rance, máte dojem, jako by všichni 

obyvatelé někam prchali. Tento dojem není tak docela klamný. V tomto ohledu 

jsou bolševické statistiky, které jsem viděl, otevřené a poctivé. Počet obyvatel 

Petrohradu poklesl z 1 200000 (před rokem 1919) na něco málo přes 700000 

a stále klesá. Mnozí se vrátili na vesnici, mnoho jich odešlo za hranice a také 

útrapy si v tomto městě vyžádaly ohromné oběti. Úmrtnost v Petrohradě činí 

81 osob z tisíce, počet porodů u podvyživeného a hluboce zesláblého 

obyvatelstva je asi 15 promile, dříve kolem 30 promile." A tato realita smrtelně 

raněného města před námi vyrůstá v Grinově povídce. 

Pokusme se proto podívat se na autobiografické pasáže v Krysaři 

podrobněji a v chronologickém sledu. Hned v úvodu povídky autor zpracovává 

vlastní zážitek, v podstatě prchavý okamžik, jenž se mu však nesmazatelně vryl 

do paměti. Jde o vzpomínku ryze osobní, kterou Grin do povídky přetavil ve 

formě náhodného setkání s neznámou dívkou, jež se později pro jeho hrdinu 

stane hlavním motivem jeho činů. "Jednou jsem přišla za Grinem na tržiště, 

když právě prodával mýdlo, které jsme dostali na příděl," vzpomíná na tuto 

epizodu spisovatelova druhá žena Nina Grinová ve vzpomínkové knize 

Skutečnost a sen. "Stál v zástupu prodávajících - vysoký, drsný - a ubohý. Byl 

celý modrý zimou. Přistoupila jsem k němu, vzala mu mýdlo z ruky a poprosila 

ho, aby šel domů. Nechtěl, bránil se. Abych zbytečně nevzbudila zájem okolí, 

zavedla jsem ho do nejbližšího průjezdu poblíž tržiště a spínacím špendlíkem 

jsem mu sepnula límec. Tady, na vlhkém kamení špinavého průjezdu poblíž 

tržiště, se v jeho fantazii kmitl začátek Krysaře.,,21 A skutečně je tomu tak. 

Úvod povídky výše popsanou epizodu přesně kopíruje: po krátkém hovoru 

dvou neznámých lidí (muže a mladé ženy) prodávajících knihy se dívce muže, 

21 Citováno: podle Grinová N., Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 204, překlad Zdeňka 
Psůtková 
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který je skrz naskrz prokřehlý zimou, zželí a sepne mu košili u krku vlastním 

spínacím špendlíkem. Jen pro úplnost stojí za to připomenout, že autor nahradil 

prodej mýdla prodejem Cervantesova Dona Quijota. 

V souvislosti se spínacím špendlíkem upozorňuje Alexej Varlamov22 na 

zajímavou spojitost. Spínací špendlík se totiž objevil už v Grinově starší 

povídce Sto mil po řece, kde ji hlavní hrdina použije jako náhradu za háček na 

rybářský prut. Díky svému úlovku mohl pohostit svou společnici. (Její 

předlohou se stala Věra Pavlovna Kalická.) Obě ženy, tedy V. P. Kalická a 

Nina Grinová, totiž soupeřily o místo v autorově srdci - když už ne v jeho 

"mužné podstatě", tak alespoň v té spisovatelské. Za zmínku pak nepochybně 

stojí i místo, kde se úvodní část povídky odehrává: je jím Senovážné tržiště, 

tedy prostor, kde se zhruba o sedmdesát let dříve odehrával děj Dostojevského 

románu Zločin a trest23
. Je to místo, kde se pohybuje Rodion Raskolnikov, 

místo zalidněné všemi těmi obhroublými domovnicemi, nepříjemnými sousedy 

a existencemi všeho druhu, které důvěrně známe například i z děl Michaila 

Bulgakova. 

Dalším autobiografickým prvkem, který Grin do své povídky 

zapracoval, začíná hned druhá kapitola. Neodráží však pouze autorovu 

zkušenost, ale popisuje život většiny obyvatel Petrohradu 20. let. Jde o vylíčení 

přípravy skromné večeře (brambor na litinovém bubínku), s čímž souvisela i 

potřeba obstarat si kjejí přípravě dostatečnou zásobu dříví. Na toto chmurné 

období hladu, bídy, zimy a nedostatku vzpomíná Nina Grinová následovně: 

"Nejdřív jsme za nějaké potraviny získali pár trámů od kluků; obchodovali 

s dřívím, které připlulo po Něvě. Dříví jsme rozřezali, v kuchyni naštípali a 

zatopili si. Ale brzy jsme přišli na to, že bychom za dříví utratili všechno jídlo, 

které máme, a tak jsme po způsobu mnohých Petrohraďanů chodili do 

pobořených domů. Sehnali jsme si pilu. Zpravidla j sem stála na stráži, protože 

zvuk pily obvykle přilákal milici. Milicionáři dávali pokuty, a někdy dokonce 

22 Varlarnov, A.: Aleksanclr Grin, Molodaja gvardija, Moskva, 2005, str. 259 
23 Dostojevskij, F. M.: Zločin a trest, Máj, 1966, překlad Jaroslav Hulák 
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odváděli přistižené do vězení.,,24 A obdobnou situaci - tedy přípravu více než 

skromné večeře a krádež několika třísek na půdě - zachycuje Alexandr Grin i 

v povídce. Bída, hlad a .~mrt zimou, boj o oheň a potravu, to vše je však 

v Krysaři zmíněno pouze okrajově. 

Tento hrůzný dobový námět zpracoval také Jevgenij Zamjatin na 

miniaturní ploše povídky Jeskyně (1920). Život jejích tragických hrdinů Marta 

a Máši se postupem času smrskává na jediné: sehnat alespoň trochu dříví, které 

by je oba dokázalo zachránit před zmrznutím. V tomto zoufalém boji 

nepomáhá ani Martův pokus najít v sobě nového člověka, bezcitného, 

novodobého jeskynního muže, a navzdory svým dřívějším zásadám a výchově 

se pokusit bojovat o přežití i nečestně a ve snaze zachránit život Máši i svůj 

třeba i krást. Jeho boj se nakonec stejně ukáže jako marný, pro člověka 

Martových zásad již není v novém světě místo. V této povídce Jevgenij 

Zamjatin čtenáři předestírá chmurnou vizi, v níž předpovídá pád lidstva až na 

úroveň doby ledové, na roveň barbarství. Rovněž na Grinova Krysaře pohlížejí 

někteří literární historici jako na formu antiutopie: tímto tématem se budeme 

zabývat pozděj i. 

Výstižně hrůzu z mrazu popsal v krátké úvaze v knize Apokalypsa naší 

doby filozof a žurnalista Vasilij Rozanov: "Ten strašný noční mráz. Člověka 

napadají děsivé myšlenky. V živlu chladu je cosi nepřátelského lidskému 

organismu jakožto organismu teplokrevnému. Člověk se bojí chladu. Ale 

nebojí se tělesně, kůží a svalstvem, bojí se duší. Duše chladem zhrubne a 

zdrsní, naskočí jí husí kůže. Tady máte svobodu lidské osobnosti. Ne, duše je 

svobodná, jedině je-li v pokoji pěkně zatopeno. Jinak svobodná není, bojí se, je 

vylekaná a zhrublá.,,25 

Třetím momentem, který vychází z autorova života, Je onemocnění 

hlavního hrdiny tyfem. Poté, co se hrdina Krysaře po dlouhé době konečně 

zotaví z těžké nemoci a je propuštěn z nemocnice, zjišťuje, že přišel o svůj byt. 

Je proto nucen přespávat u známých a známých jejich známých. V životě 

24 Citováno: podle Grinová N., Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 202, překlad Zdeňka 
Psůtková 

25 Rozanov, V.: Apokalypsa naší doby, TORST, Praha, 1997, str. 118, překlad Karel Štindl 
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Alexandra Grina se tato životní kapitola odehrála nedlouho poté, co byl v roce 

1919 povolán do Rudé armády (musel narukovat, protože mu tehdy ještě 

nebylo čtyřicet let), a jeho osud je s prožitky hrdiny povídky víceméně totožný. 

Dejme opět slovo Nině Grinové, která líčí toto období takto: "Grin se po 

skvrnitém tyfu uzdravil, ale octl se ve velmi svízelném postavení. Vychrtlý, 

bez střechy nad hlavou, v roztrhaném vojenském plášti bloudil Petrohradem a 

pátral po známých, u kterých by mohl přenocovat nebo si aspoň na pár hodin 

odpočinout. Město v těch letech krutě hladovělo, téměř všichni žili velmi 

stísněně, a pokud vysloveně nehladověli, dosyta se nenajedli nikdy. Jednou 

přišel Grin ke známým, u kterých najisto počítal s noclehem, ale tam se zatím 

sešla taková spousta nocležníků, že už doslova nebylo místečko, kam by se 

uložil. Napsali mu tedy lístek pro nějaké dvě dámy. U nich se občas v kuchyni 

topí, třeba vás někde uloží, řekli mu přátelé. Grin zaklepal na dveře bytu a 

ostýchavě odevzdal lísteček. Otevřela mu starší žena, a když se dověděla, oč 

jde, zavedla ho do kuchyně a ukázala na dlouhý kuchyňský stůl: Vyspěte se 

tady, postel nemáme a ráno jsme v kuchyni trochu zavlažili.,,26 

Zde stojí za to připomenout ještě jeden úděsný moment z této doby a 

zároveň i z autorova života, který připomínají obě Grinovy ženy, a sice, že v 

době, kdy byl Grin prakticky bez střechy nad hlavou, se jednou málem stal 

obětí bandy, která zabíjela bezdomovce ajejich maso poté prodávala.27 

Zajímavý příběh se váže ke vzniku pasáže, v níž autor popisuje, jak se 

hlavní hrdina rozhodne zatelefonovat neznámé dívce z rozbitého, tedy zákonitě 

nefunkčního telefonu. I tato epizoda, jakkoli na první pohled fantastická, totiž 

čerpá ze skutečné události. V knize nazvané Alexandr Grin cituje její autor 

Alexej Var1amov28 ze vzpomínek Edgara Amoldiho: "Již si nevzpomenu, 

z jakého důvodu jsem Alexandru Stěpanoviči vyprávěl historku, která se 

přihodila jednomu mému známému. Jmenoval se Jakob Petrovič a pracoval ve 

štábu Baškirské brigády, která v roce 1918 sídlila v Petrohradě. I když byl ještě 

26 Citováno: podle Grinová N., Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 196, překlad Zdeňka 
Psůtková 

27 Varlarnov, A: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, Moskva, 2005, stT. 158 
28 Citováno podle: Arnoldi E., Aleksej Varlamov: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, Moskva, 
2005, str. 261-262 
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mladý, dokázal si ve složkách Rudé armády získat pověst specialisty na 

vojenské zásobování. Žil nedaleko Kuzněckého trhu ve velkém, chladném a 

starém panském bytě. Práce bylo hodně, a tak po službě ještě dlouho do noci 

pročítal při světle mihotavého plamene petrolejové lampy dokumenty. Celý 

byt, který nebyl vytopený a nořil se do tmy a ticha, jako by promlouvalo 

všeobecném rozkladu a útrapách. Po předchozích obyvatelích bytu, kteří již 

dávno zmizeli, zůstal na zdi v jedné z místností již dávno hluchý telefon. Díky 

své služební hodnosti by Jakob Petrovič mohl zařídit zapojení telefonu do 

fungující sítě, ale potíž byla v tom, že telefon byl příliš daleko od hlavního 

kabelu, jenž spojoval nejdůležitější útvary. Bylo by proto potřeba položit 

speciální spojovací linku, což však s sebou přinášelo poměrně velké potíže. A 

tu se jednou v noci, když Jakob Petrovič jako obvykle pracoval u své lampy, 

stalo něco nečekaného ... Najednou se z hlubokého ticha ztemnělého bytu 

začalo ozývat ostré zvonění telefonu. Ten zvuk byl natolik nečekaný, 

neobvyklý a natolik narušoval obvyklý řád, že Jakob Petrovič zpočátku vůbec 

nechápal, co se děje. Zmátlo ho to do té míry, že se ani nepohnul z místa. Ale 

telefon tvrdohlavě zvonil dál. Nakonec Jakob Petrovič přece jen vyskočil a vrhl 

se ke zvonícímu telefonu. Narážel přitom na veřeje dveří a na nábytek, až se 

nakonec dostal k vyzvánějícímu telefonu a zvedl sluchátko. Velmi ho 

překvapilo, když uslyšel, že chtějí právě jeho. Přísný hlas pronesl: Teď s vámi 

bude hovořit soudruh Avrov. D. N. Avrov byl velitelem Petrohradského 

pevnostního okruhu, člověk s neobyčejně silnou vůlí, nezpochybnitelnou 

autoritou a ohromnou mocí. Jeho rozkazy se plnily bez připomínek a okamžitě. 

Za chvíli už Jakob Petrovič slyšel hlas Avarova, který mu bez zbytečných 

formalit položil několik odborných otázek týkajících se právě zásobování 

armády. Poté, co dostal odpovědi na všechny otázky, které ho zajímaly, 

rozhovor ukončil a zavěsil. Jakob Petrovič uslyšel heknutí, cvakání a poté už 

jen mrtvé ticho. Telefon nejevil žádné známky života ... " (překl. o. Š.) 

Tato skutečná příhoda zaujala Grina natolik, že se ji rozhodl použít pro 

svou povídku, a navíc jí přidělil velmi důležitou roli. Díky telefonátu se totiž 

hlavní hrdina dozvídá jak jméno ztracené neznámé dívky, tak i její adresu ... 

Arnoldi vzpomíná, že si ihned všiml, že příběh Grina velmi zaujal. "Telefon, 
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který nefunguje, a najednou začne v prázdném bytě nečekaně zvonit, to se mi 

líbí," řekl, když Arnoldi skončil s vyprávěním. "Napíšu o tom povídku, řekl 

Grin. ,,29 Po čase jen tak mimochodem Arnoldimu, vzkázal, že "povídku o 

telefonu v prázdném bytě" už píše. (překl. O. Š.) 

Přestože se událost s telefonem může zdát na první pohled fantaskní a 

nepravděpodobná, má reálný základ. Edgar Arnoldi dále historku J akoba 

Petroviče vysvětluje v knize Alexandr Grin takto: "V následujících dnech (tedy 

poté, co začal hluchý telefon zcela nečekaně zvonit, pozn. aut.) se Jakob 

Petrovič pokoušel přes své známé v Petrohradském pevnostním okruhu zjistit, 

co se vlastně s jeho telefonem stalo. A ukázalo se, že Avarov nutně potřeboval 

získat určité informace týkající se zásobování armády a že mu na takové otázky 

v daném okamžiku nikdo nebyl schopen dát uspokojivou odpověď. Proto mu 

doporučili Jakoba Petroviče, který je odborníkem na danou problematiku. 

Avarova tedy zajímalo, jestli má Jakob Petrovič telefon. Ukázalo se, že telefon 

má, ale nefunguje mu. - To znamená, že je potřeba zařídit, aby fungoval, 

vyřešil problém lakonicky Avarov. To stačilo k tomu, aby byl okamžitě vydán 

rozkaz oddílu telefonistů, kteří se nacházeli nejblíže bytu Jakoba Petroviče, aby 

jeho telefon připojili k přímé lince. Telefonisté tedy našli správnou telefonní 

linku, vylezli na střechu domu a v rychlosti ji připojili k lince vojenské oblasti. 

Mezitím už do štábu došla zpráva o splnění rozkazu. Jakmile Avarov rozhovor 

ukončil, telefonisté, kteří čekali na střeše, ihned přerušili spojení, a tím tajemná 

událost skončila. ,,30 (překl. O. Š.) 

Zatím jsme hovořili o událostech důležitých spíše pro Grina

spisovatele, ale pro Grina jakožto alter ego hrdiny Krysaře (dovolíme si je do 

určité míry ztotožnit a později s k tomuto tématu ještě vrátíme) měly snad 

s výjimkou té první spíše podružný význam a ve vyprávění se objevují jen jako 

epizody, které děj zvolna posouvají kupředu. 

Jinou roli hrají v Krysaři opuštěné prostory budovy Ústřední banky. 

Zde se odehrává podstatná část děje a sem se soustřeďuje většina autorových 

29 Citováno podle: Amoldi E., Aleksej Var!amov: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, Moskva, 
2005, str. 263 
30Citováno podle: Amoldi E., Aleksej Varlamov: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, Moskva, 
2005, str. 262-263 
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fantaskních obrazů. Jde o prostor, jehož temná neproniknutelnost dopadá na 

celou povídku a zároveň udává její tón. Banka připomíná spící labyrint a 

neznámý, podivný a mlčící prostor. Autor však tuto banku-krajinu nevytvořil 

jen ve své fantazii, její obrysy nevyvstaly pouze v jeho mysli. Jejím 

před obrazem je totiž slavný petrohradský Dům umění, kde tehdy 

bezprizornímu spisovateli zařídil ubytování a příděl Maxim Gorkij. A jak 

vlastně jeho tehdejší pokoj v tomto domě vypadal? "Elita bydlela v prvním 

patře," píše Varlamov. "Grina ubytovali v přízemí spolu se třemi básníky: V. 

Rožděstvenským, Nikolajem Tichonovem a Vladimirem Pjastem. Podle 

posledního z nich pak chodba dostala název Pjastovská ulička." Rožděstvenskij 

pokoj zachytil takto: "Jako dnes před sebou vidím nehezkou, úzkou a poměrně 

tmavou místnůstku s jediným oknem do dvora. Nalevo od vchodu stála 

obyčejná železná postel s podestýlkou z jakýchsi prken z podlahy nebo --

koberce, který již téměř ztratil barvu, a byla zakrytá místo přikrývkou značně 

obnošeným pláštěm. U okna stál stůl, který byl prázdný, dosti odrbané křeslo a 

u protější zdi obyčejné, podomácku vyrobené buržujky. A to bylo zřejmě 

veškeré vybavení tohoto pokoje, jehož stěny byly holé a chladné.,,31 

Další popis pokoje v Domě umění najdeme ve vzpomínkové knize Niny 

B erb erové, jež líčí "domácnost" Lva Lunce: "Lunc byl mým vrstevníkem. 

< ... > Když mu bylo devatenáct, zůstal v Petrohradě sám. Celá jeho rodina byla 

tenkrát za hranicemi. Bydlel v přízemí Domu umění na téže chodbě, kde 

bydlel také Rožděstvenskij (v jednom pokoji společně s Tichonovem), Pjast a 

Grin. Pokojík byl úzký a vlhký, celý zavalený knihami a jediným zařízením 

byla propadlá postel. Lunc mu říkal opičárna.,,32 

Básník a překladatel V sevolod Rožděstvenskij v knize vzpomínek na 

Alexandra Grina vykreslil celý komplex domu takto: "V přízemí našeho domu 

až do revoluce sídlila jakási soukromá banka. Majitelé při útěku odvezli 

všechno, co mělo nějakou hodnotu, a v místnostech zůstal nepředstavitelný 

chaos; mezi povaleným a polámaným nábytkem se tyčily hory kancelářských 

31 Citováno podle: Rožděstvenskij V., Aleksej Varlarnov: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, 
Moskva, 2005, str. 158 
32 Berberová, N.: Psáno kurzivou, One Woman Press, Praha, 2003, str. 154, překlad Jiřina 
Miklušáková 
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papírů, do kterých zapadaly nohy jako do závějí. Nejvíc takového harampádí 

jsme našli v klenutých sklepních místnostech. Pro stálé obyvatele Domu umění 

nebylo tak svízelné proniknout do tohohle království tmy, prachu a plísně. Grin 

je navštívil několikrát a ukázal cestu i nám.,,33 A k tomu ještě poznamenává, že 

ti, kdo znají povídku Krysař, si snadno dokážou představit toto fantastické 

prostředí, kde se ne stvůrný výmysl proplétá s realitou. Alexej Varlamov slovy 

umělce V. Milaševského ještě upřesňuje, že konkrétně šlo o budovu 

"Lyonského kreditu", kam spisovatelé nechodili s Grinem, nýbrž se 

Šklovským, který měl u sebe klíče. Co se týká atmosféry tohoto ohromného 

sálu, Milaševskij vzpomíná, že byl ohromen "čistým, sněhobílým a prázdným 

světlem, které se rozlévalo z oken. Světlo to bylo přímé a tvrdé, bílé světlo 

matematické abstrakce a možná také finančních krachů. ,,34 (překl. O. Š.) 

Jako poslední zmíníme epizodu, kterou si spisovatelova fantazie, 

podobně jako přízemní prostory banky, proměnila do podoby tajemného 

rozhovoru krys. Jde o vzpomínku na okamžik, kdy se jednou uprostřed noci 

probudil v cizím bytě a zaslechl hovor z vedlejšího pokoje. Ještě jednou proto 

dejme slovo Nině Grinové: "V noci se probudil a zaslechl ze sousedního 

pokoje rozhovor. Někdo tam někomu nadával, druhý se omlouval. Slovům 

nerozuměl, ale nemohl usnout. Poslouchal, půl hodiny, pak hodinu. Pořád 

totéž. Vyšel na chodbu, aby zjistil, co se děje. Všude ticho. Co to může být?! 

V kuchyni slyšel totéž. Vydal se podél zdi, a když došel k vodovodu, poznal, 

že kape voda z vodovodu a v trubkách hučí vzduch. Právě tyto zvuky vytvořily 

iluzi rozhovoru. V Krysaři se pak Grinovi vybavila celá bezútěšnost toho 

V' 'h d' h ,,35 vecera 1 onen za a ny roz ovor. 

Na chmurný a potemnělý svět Krysaře však měly kromě této události 

zásadní vliv dvě Grinovy životní zkušenosti - skvrnitý tyfus, jímž se spisovatel 

nakazil během války, a hlad, který ho provázel velkou část jeho života a jenž 

33 Citováno: podle Grinová N., Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 180, překlad Zdeňka 
Psůtková 

34Citováno podle: Mi1aševskij, V., A1eksej Varlamov: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, 
Moskva, 2005, str. 257 
35 Citováno: podle Grinová N., Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 197, překlad Zdeňka 
Psůtková 
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doslova jako epidemie zachvátil celý Petrohrad 20. let. Skvrnitý tyfus, který 

přenášejí vši, je epidemické onemocnění charakterizované náhlou "horečkou, 

exantémem, celkovou slabostí a nervovými poruchami,,36. Jeho dalšími 

příznaky jsou třesavka, bolesti hlavy a končetin a jako eventuální následky 

nemoci se uvádí i poškození mozku. 

O tom, jaké ztráty a utrpení způsobil například v Rudé armádě, kde jím 

onemocněl i Grin, vypráví povídka Ivana Katejeva Básník (1928). Autor v ní 

zachycuje "horečnaté blouznění nemocných", které postupně přechází až do 

"černé tmy". Smrtící síla tyfu byla tak obrovská, že dokonce načas přinutila 

k ústupu i celou armádu: "Epidemie se šířila dál a dál, bezohledně požírala 

další stovky obětí a zanechávala za sebou nemocnice zavalené desítkami 

mrtvol.,,37 Není proto třeba nijak zvlášť zdůrazňovat, jaký vliv má tyfus na vše, 

co se odehrává v mozku nemocného, který vytváří horečnaté a přízračné 

vidiny, plné hrůzných obrazů. (Podobně chorobný svět, kde však tentokrát zuří 

mor, Grin vylíčil v povídce Modré kaskády Telluri.38) 

O něco méně přízračnou, přesto však podobně otřesnou zkušeností je 

hlad. Máme tu však na mysli hlad, jak jej ve své stejnojmenné novele z roku 

1890 vylíčil norský spisovatel Knut Hamsun, hlad, který člověka zvolna 

proměňuje v živou mrtvolu. Z vlastní bosácké zkušenosti ho znal i Grin - zažil 

ho během svého pobytu v Oděse, v Baku, ale i v pozdějších letech, třeba právě 

v porevolučním Petrohradě. Osudy obou autorů se podobají i v dalších 

ohledech: jak Hamsun, tak Grin se snaží uživit psaním novinových článků, 

povídek, respektive divadelních her. Jejich příjem je proto velmi nejistý a navíc 

nepravidelný. Hamsun tak není schopen platit nájem a následně ztrácí bydlení. 

K těmto okolnostem je třeba přičíst i nedostatečné vlohy obou autorů 

k vykonávání manuální práce, což jejich perspektivu výrazně omezuje. A 

všechny tyto skutečnosti dohromady vytvářejí nezáviděníhodnou, téměř 

bezvýchodnou situaci. Hamsunův hrdina v podstatě jen přežívá ze dne na den a 

na jeho cestě ho provázejí věrní společníci, zima a hlad, přesněji řečeno zima a 

36 Malá československá encyklopedie, V. svazek, Academia, Praha, 1987 
37 Katajev, 1.: Srdce, Vyšehrad, Praha, 1985, str. 59, překlad Ladislav Zadražil 
38 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 140-173, překlad Zdeňka Psůtková 
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různá stadia hladu. Spolu s ním čtenář cítí klid, sebedůvěru a optimismus, které 

s sebou přináší pocit plného žaludku: " ... a počal jsem hltavě hryzat ze své 

zásoby. Dělalo mi to dobře; bylo tomu dávno, co jsem se tak řádně najedl, a 

poznenáhlu jsem v sobě pociťoval stejný sytý klid, jaký člověk cítí po dlouhém 

pláči. Moje odvaha silně stoupala; nepostačilo mi již napsat článek o něčem tak 

prostém a jednoduchém, jako jsou zločiny budoucnosti, které kromě toho mohl 

každý uhádnout, přímo je vyčíst z dějin; cítil jsem se schopen větší námahy, 

byl jsem v náladě překonávat obtíže ... ,,39 

Později se Hamsuův hrdina dostává do situace, kdy již delší dobu 

nepozřel jediné sousto: "Pozoroval jsem velmi zřetelně, že když jsem hladověl 

trochu déle bez přestávky, mám pocit, jako by mi mozek vytékal tiše z hlavy a 

zanechával ji prázdnou. Hlava byla lehká a nepřítomná, necítil jsem již její tíži 

na ramenou a měl jsem dojem, že moje oči civí příliš široce rozevřeny, když se 

na někoho dívám. ,,40 

Tuto fázi překonává pocit mučivého hladu, který paradoxně přechází 

v pohrdání jídlem, blouznění a bezmála i ztrátu vědomí: "Hlad byl znenáhla 

velmi zlý, byl jsem mdlý a tu a tam jsem potají trochu zvracel. Zabočil jsem 

k veřejné kuchyni, přečetl jsem si tabuli a pokrčil jsem nenápadně rameny, jako 

by uzené a tučné vepřové nebylo jídlo pro mne; odtamtud jsem přišel na 

Železné náměstí. Náhle mi projela hlavou podivná zmámenost; šel jsem dále a 

nechtěl jsem si toho všímat, ale bylo to stále horší a konečně jsem si musel 

sednout na jakési schody. S celou mou myslí se dála změna, nějaké tkanivo 

v mozku se mi roztrhlo. Zalapal jsem několikrát po vzduchu a zůstal jsem 

udiveně sedět. Neztratil j sem vědomí.. . ,,41 

Jednotlivá stadia načas vystřídá "radostné šílenství hladu,,42, nebo 

naopak smutek a beznaděj: "Božínku, jak to se mnou začalo vypadat černě! 

Neplakal jsem, byl jsem příliš unaven; zmučen do krajnosti seděl jsem tady, 

aniž jsem něco podnikal, seděl jsem nehybně a hladověl. Prsa byla nejvíce 

zanícena, pálilo v nich podivně silně. Nepomáhalo už také žvýkat hoblinu: 

39 Hamsull, K.: Hlad, SNKLHU, Praha, 1959, str. 39, překlad Milada Lesná-Krausová 
40 Hamsun, K.: Hlad, SNKLHU, Praha, 1959, str. 47, překlad Milada Lesná-Krausová 
41 Hamsull, K.: Hlad, SNKLHU, Praha, 1959, str. 73-74, překlad Milada Lesná-Krausová 
42 Hamsull, K.: Hlad, SNKLHU, Praha, 1959, str. 96-97, překlad Milada Lesná-Krausová 
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čelisti jsem měl unaveny neplodnou prací a nechal jsem je odpočívat. Vzdal 

jsem se. Ještě ke všemu mi způsobil nevolnost kus hnědé pomerančové kůry, 

kterou jsem nalezl na ulici a kterou jsem ihned hryzal. Byl jsem nemocen. Žíly 

na zápěstích mi nabíhaly modře.,,43 

Již pouhý seznam předmětů, jimiž se hrdina snaží alespoň na chvíli 

přelstít svůj žaludek, vyvolává v člověku úzkost: postupně se snaží žvýkat 

třísku, hoblovačku, výše zmíněnou pomerančovou kůru, nakonec i kapsu 

kabátu, převaluje v ústech kamínek, snaží se zasytit vlastními slinami, a 

dokonce si na tržnici vyprosí kost se zbytky syrového masa. Nic z toho však 

nedokáže jeho děsivý hlad zahnat. 

Následky dlouhodobého hladovění se také na hrdinovi zanedlouho 

začnou projevovat: "Nejhorší to bylo s mými zády a rameny. Malou bolest 

v prsou jsem mohl také na okamžik zastavit, když jsem silně zakašlal nebo 

kráčel hodně nakloněn dopředu, ale se zády a rameny jsem si nevěděl rady.,,44 

" ... nemohl jsem už hladovět tak dobře jako dříve, jediný den mi nyní způsobil 

závratě, a trpěl jsem stálým zvracením, jakmile jsem se napil vody. Nadto mi 

v noci byla zima, ležel jsem zcela oblečen, tak, jak jsem chodil za dne, a mrzl 

jsem jako pes, zledovatěl jsem každý večer s mrazením a ztuhl jsem za 

spánku. ,,45 

Je tedy zřejmé, že jak nemoc, tak kruté hladovění, které ve své povídce 

vylíčil Hamsun a jež znal z vlastní zkušenosti i Grin, zásadním způsobem 

ovlivnily autorovo vnímání a sehrály při vzniku chorobného a přízračného 

světa Krysaře velmi významnou roli. Můžeme zde ještě připomenout Grinovu 

povídku Fandango, která rovněž patří do autorova "petrolíradského období" a 

zabývá se tématem hladu, celkovou situací a atmosférou, v níž lidé tehdy 

přežívali. "Bojím se hladu. Nenávidím ho a bojím se ho. Dokáže člověka 

znetvořit. Tento tragický a přitom zcela přízemní pocit nezná slitování ani 

s nejněžnějšími kořeny duše. Opravdové myšlenky dokáže hlad přeměnit 

43 Hamsun, K.: Hlad, SNKLHU, Praha, 1959, str. 116, překlad Milada Lesná-Krausová 
44 Hamsun, K.: Hlad, SNKLHU, Praha, 1959, str. 90-91, překlad Milada Lesná-Krausová 
45 Hamsun, K.: Hlad, SNKLHU, Praha, 1959, str. 133, překlad Milada Lesná-Krausová 
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v myšlenky falešné - její obraz je stejný, jeho kvalita je však jiná," říká hlavní 

hrdina Fandanga.46 (překl. O. Š.) 

A na závěr této kapitoly snad nebude od věci porovnat vzhled a 

charakteristiku autora z pera jeho blízkých a pamětníků s letmým popisem 

hrdiny povídky, jak jej zachycuje sám Grin. Na základě uvedených příkladů 

totiž vysvítá, že se obě postavy částečně prolínají. 

Nejdříve tedy hrdina Krysaře. "Je snědý," píše Repnin, "v pravidelném 

obličeji má výraz totální omrzelosti, chodí nakrátko ostříhaný, mluví pomalu a 

obtížně." Dále o sobě již hlavní hrdina hovoří sám: "Je to pravda, ale můj 

způsob mluvy nezavinila nemoc - tkvěl v jakémsi smutném tušení, které si 

ostatně zřídkakdy uvědomujeme - že se totiž o náš vnitřní svět zajímá jen 

velmi málo lidí. Ale mne hluboce zajímalo nitro každého člověka, proto jsem 

málo hovořil, zato více naslouchal. Kdykoli se shromáždilo několik lidí, kteří 

se s čilým úsilím ustavičně překřikovali, aby každý upoutal největší pozornost 

na sebe, vysedával j sem zpravidla v ústraní. ,,47 

A nyní se podívejme, jak vzhled Grina-spisovatele vidí jeho žena Nina 

Grinová: "Měřil přesně 178 centimetrů a jeho váha nikdy nepřekročila 66 

kilogramů, dokonce ani v době, kdy byl naprosto zdráv. Ramena měl široká, 

ale hodně se hrbil. Měl tmavě kaštanové vlasy, za ušima lehce prošedivělé, 

sametově hnědé oči, husté narezlé obočí a kníry stejného odstínu < ... > Jeho 

hlava byla utvářena velmi pěkně, měla mimořádně harmonické proporce. Byl 

bledý a v podstatě ošklivý ... ,,48 Z obou textů je tedy zřejmé, že hlavní hrdina 

se vzhledově svému tvůrci příliš nepodobá, snad jen tvarem obličeje a tmavými 

vlasy a očima. Naproti tomu charakterové vlastnosti jako málomluvnost a 

uzavřenost byly Grinovi vlastní. To, že se spisovatel lidem vyhýbal, potvrzuje 

ve vzpomínkové knize Skutečnost a sen Věra Kalická. O jeho uzavřenosti a o 

tom, že ho lidé považovali za zasmušilého a podmračeného člověka, hovoří 

také Lydie Lesná, Vsevolod Rožděstvenskij zase vzpomíná, že Grin žil doslova 

46 Grin, A.: Fandango, Izdatelstvo Krym, 1966, str. 358 
47 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 49, překlad Zdeňka Psůtková 
48 Citováno: podle Grinová N., Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 194, překlad Zdeňka 
Psůtková 
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jako poustevník, jen zřídka se objevoval na nějakých shromážděních a byl 

naprosto nespolečenský. Jeho málomluvnost pak dokládá větou, kterou Grin 

pronesl na jakémsi shromáždění: "Nezlobte se. Já umím mluvit jenom s perem 

v ruce.,,49 Slova o jeho obtížné mluvě ostatně potvrzují i doboví kritici, kteří ho 

ve své době napadali a jeho jazyk přirovnávali ke špatnému překladu z cizího 

jazyka. Alexej Varlamovso si navíc ve své stati povšiml toho, že popis hrdiny, 

který "obvykle vysedává v ústraní", není pro Grina nijak nový. Tento motiv se 

objevuje již v povídce Tichije budni. "Člověk, který se ukrývá před druhými, 

více a hlouběji proniká do života těch, kteří se mu podobají, a lépe se orientuje 

ve složitém zmatku, který vládne v lidské duši," cituje Varlamov. A ještě jedna 

Grinova vlastnost stojí za zmínku, popisuje ji ve své vzpomínce V. Kaverin: 

"Byl vysoký, hubený, trošku se hrbil a od ostatních obyvatel Domu umění se 

lišil již tím, že oni se neustále za něčím honili, někam se snažili dostat. On se o 

nic takového nesnažil."Sl (Překl. O. Š.) 

2.3. Fantaskní část Krysaře 

V úvodu poznamenejme, že autobiografické prvky se v Grinově Krysaři 

soustředily do několika úvodních kapitol, a třebaže se některé z nich na první 

pohled mohou zdát podružné, mají na výstavbu a rozvíjení děje povídky 

zásadní vliv. V okamžiku, kdy se tedy hrdina díky hokynáři dostává do útrob 

banky, začíná do té doby realistické vyprávění, prostoupené Grinovýrni 

osobními zkušenostmi, ustupovat autorově fantazii a její svět se před očima 

čtenáře poprvé otevírá naplno. Jako jakýsi pomyslný závoj zakrývající realitu 

či jako opona oddělující oba světy se zde objevuje slovo "mlha" (najdeme ho 

zhruba v polovině čtvrté kapitoly, navíc zdůrazněné perexem), která přichází 

současně se soumrakem a zakrývá místnosti a chodby budovy. Hrdina tak za 

49 Citováno: podle Grin A., Skutečnost a sen, Praha, Odeon, 1984, str. 181, překlad Zdeňka 
Psůtková 

50 Varlamov, A.: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, Moskva, 2005, str. 258 
51 Citováno podle: Kaverin V., Aleksej Varlamov: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, 
Moskva,2005,str.159 
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sebou pomyslně zanechává předchozí realitu a vydává se vstříc novým - a jak 

již naznačuje i samotná scéna - temným dobrodružstvím. Tuto změnu si sám 

uvědomuje a i samotné pomyšlení na to, co mu zůstává za zády, se "sráží jako 

mléko"s2. Od tohoto okamžiku se již celý doslova noří do onoho magického, 

neprobádaného a nepřátelského prostoru, do "nervózního nitra banky, kde jako 

by "bloudil minulými věky, které se převtělily v tento den". Ale chmurné 

krajině nakonec na okamžik přivykne, a dokonce v ní nachází i jisté dekadentní 

zalíbení. Přesto cítí ve svému nitru stále rostoucí pocit nebezpečí a neodvratné 

katastrofy, která mu hrozí. Grin jej na konci čtvrté kapitoly Krysaře zachycuje 

následovně: "Polámané přepážky, zborcené kabiny, stoly odšoupnuté ke zdi se 

v tom obrovském sále téměř ztrácely. S jistou obtíží oko uznávalo na všedních 

předmětech touž neživotnost a opuštěnost, jaká vládla všude kolem. Stál jsem 

bez hnutí a rozhlížel jsem se. Pomalu jsem té podívané přicházel na chuť, 

rozpoznával jsem zde jistý styl. Znovu jsem pochopil rozjařenost člověka, 

který se dívá na velký požár. To pokušení zmaru mělo příchuť básnické 

inspirace, mému zraku se otevírala svérázná krajina, terén, celá země < ... > na 

všem ležela pečeť zániku a ticha. Ze dveří do dveří vanula ne slýchaná 

opovážlivost, proud nezadržitelného živelného ničení, k němuž došlo tak lehce, 

jako bychom nohou rozdrtili vaječnou skořápku. < ... > Myšlenky přitahoval týž 

magnetismus srdce, který nás láká do propasti, působil i zde, jako by jediná 

myšlenka, podobná ozvěně, obemkla všechny tvary a jako šumění krve v uších 

mi ustavičně opakovala, ustavičně připomínala heslo: Vykonáno jest a mlčí."s3 

V následujících kapitolách se pochmurnost zážitků i nepostižitelné hrozící 

nebezpečí ještě dále stupňují, vzduch je těžký očekáváním a obyčejné, 

přirozené věci získávají jakýsi punc temnoty a začínají se chovat nepřátelsky

oheň, který se prokřehlý hrdina pokouší v místnosti zapálit, je "stejně nevlídný 

jako hranice lupičů"s4, úsilí přivolat jindy posilující spánek připomíná 

"pitvoření herce" a místo něj se dostavuje pouze malátnost, nepřirozený stav 

mezi sněním a bděním. Definitivně se tak rozplynuly zřetelné hranice mezi 

52 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 53, překlad Zdeňka Psůtková 
53 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 54, překlad Zdeňka Psůtková 
54 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 56, překlad Zdeňka Psůtková 
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snem a skutečností a je připravena půda pro první setkání s nepřítelem. V tom 

okamžiku se totiž hlavní hrdina rozhodne otevřít skříň, která jako by ho 

magnetizovala, a v ní nachází doslova poklad: nespočet nejvybranějších 

lahůdek (bohužel v době, kdy Grin na své povídce pracoval, vládl v Petrohradě 

nepředstavitelný hlad a bída, a tak bylo nutné i při výčtu všech pochoutek 

zapojit fantazii nebo přinejmenším alespoň dobrou paměť). Ale zároveň s nimi 

se ve skříni ukrývá i několik odporných, sytých a obrovských krys. A za to, že 

skříň otevřel a krysy z ní vyhnal, je hrdinovi, aniž si čehokoli všiml nebo 

cokoli postřehl, vyhlášena válka, přesněji řečeno, je nad ním vyřčen ortel smrti. 

Od té chvíle je vydán napospas ne stvůrné krysí "realitě", s níž nelze bojovat 

pomocí vlastních smyslů ani rozumu. Veškeré úskoky nepřítele pak přežívá jen 

díky své touze žít, a zejména díky touze zachránit osobu, která je mu na celém 

světě nejdražší - Suzi. 

Zcela bez zajímavosti není na tomto místě zmínka Jorge Luise 

Borgesé5 v jednom z jeho rozhovorů o podivném snu, který se mu zdál: 

"Nacházel jsem se ve velmi rozlehlé budově. Byla postavena z cihel. Mnoho 

prázdných pokojů. Rozlehlé prázdné pokoje. Chodil jsem z jednoho do 

druhého a nemohl jsem najít žádné dveře. Chvilku jsem šel nahoru, pak dolů, 

volal, ale nikdo tam nebyl. Tato nepředstavitelně rozlehlá budova byla prázdná, 

tak jsem si řekl: ovšem, je to sen o bludišti." Na rozdíl od Grinova hlavního 

hrdiny však Borges nachází řešení a zachová si i ve snové realitě "chladnou 

hlavu". Rozhodl se, že zůstane sedět v jednom z pokojů a počká, až se probudí: 

"A to se stalo. Když jsem to udělal a řekl si, že je to noční můra o bludišti, a 

protože jsem o tom už všechno věděl, nemohl jsem v bludišti zabloudit." 

Hrdina povídky Krysař naopak cítí podivnou fascinaci budovou, která se před 

ním otevírá a jež se vymyká rozumovému vysvětlení, a začíná se nořit do jejího 

nitra a tajemství hloub a hloub. 

55 Borges, J. L.: Zrcadla jsou zvláštní věc, Votobia, str. 25-26, překlad Petr Mikeš 
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2.4. Role náhody v Grinově tvorbě 

V dílech Alexandra Grina se pravidelně objevuje tradiční romantický 

prvek - náhoda - který u něj častěji nese kladný náboj. Někdy hlavnímu 

hrdinovi jen napomůže k výhře v kartách, přestože na jeho další osud žádný 

vliv nemá (tak je tomu kupříkladu u Abenesera Sydneye v povídce Šedý 

automobil), jindy ho přiměje k cestě za naplněním letitého snu a osudu 

(seznámení Rega a Izotty v povídce Modré kaskády Telluri). Také jej však 

dokáže odvrátit od záměru skoncovat se životem a znovu ho do něj navrátí (tak 

je tomu v případě Valuera v povídce Střelec ze Zurbaganu). 

Náhoda pak úzce souvisí se svébytným pojetím Grinova romantismu. 

Mark Ščeglov v knize vzpomínek na Grina o jeho povídkách říká, že teprve až 

po jejich přečtení si člověk uvědomí, jak velmi blízko mají nezachytitelné sny 

k nádherné skutečnosti. Lze v nich kromě úniku před realitou spatřit 

"přetvořenou skutečnost, jako by se jí dotkl Andersenův proutek"s6. 

Náhoda umožňuje Grinovi překlenout pomyslný prostor, na jehož 

zdolání by jeho hrdinové spotřebovali obrovské množství drahocenných sil a 

energie. Její pomoc si však zaslouží jen díky svým činům, díky tomu, jak 

uvažují, jak jednají. A tím se - jak zdůrazňuje ve své stati Drahomír Šajtar -

zcela protiví predestinaci: "Nic se tak nevzpírá fatalismu jako Grinovy postavy, 

kráčející za svým cílem, ovládané sny a tužbami a plné předsevzetí. Naopak 

každý jejich krok je vzpourou proti osudu."s7 Ale dejme ještě jednou slovo 

Ščeglovovi: "Když na sebe lidé dobrovolně vkládají břímě vlídného osudu, 

když vidí svět tak palčivě romanticky, pak se i ty nejneuvěřitelnější zázraky 

z pohádek stávají uskutečnitelné, a dokonce i to, co odedávna platí jako 

nesplnitelný sen, je ve své podstatě stejně uskutečnitelné a prosté jako 

procházka za město."S8 Tuto charakteristiku asi nejvíce naplňuje Grinovo 

56 Citováno: podle Ščeglov M.: Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 232, překlad Zdeňka 
Psůtková 

57 Šajtar, D.: Černé labutě, Společnost Leopolda Vrly, Ostrava, 2006, str. 82 
58 Citováno: podle Ščeg10v M.: Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 233, překlad Zdeňka 
Psůtková 
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nejznámější dílo Nachové plachty, jež bývá pro svůj vyhraněný romantický 

pohled označováno dokonce za pohádkovou féerii. Naprostá jistota a 

neochvějná víra chudé dívenky Assol ve svou nádhernou budoucnost se 

nakonec díky její nezdolnosti a pevnosti, ať už s přispěním zázraku či náhody, 

naplní. 

A u Nachových plachet se na chvíli zastavíme. Zejména v souvislosti 

s nimi se totiž kolem Grina vytvořil mýtus spisovatele-romantika, který se dále 

dotvářel i po jeho smrti a jenž pomohl interpretovat jeho díla tou "správnou" 

optikou. Vznikla tak aureola romantika, jenž v souladu se svou dobou hleděl a 

stále hledí k zářným zítřkům - tedy do reality příštího dne. K tomuto nazírání 

velkým dílem přispěla i jednostranně orientovaná sekundární literatura, z níž 

na nás sice hledí zachmuřený a mlčenlivý autor, pod jeho perem však vyrůstá 

krásný a spravedlivý svět. 

A právě v tomto bodě mohou Nachové plachty a proces jejich vzniku 

pomoci toto zjednodušené vidění poopravit. Féerie sice nemá daleko 

k tradičnímu pohádkovému syžetu, přesto není možné zejména v jejím úvodu 

pominout drsnou, i na pohádku až příliš krutou životní realitu. K dívce Assol, 

která po smrti své matky žij e jen se svým otcem, námořníkem Longrenem, se 

osud zachoval snad ještě hůř než k jejímu otci. Ten se po smrti své ženy změnil 

v nemluvného a zachmuřeného muže, a nebýt nutných cest za obživou a 

občasných krátkých návštěv krčmy, s nikým by se nestýkal a nikomu by 

nechyběl. Jediným smyslem jeho života a jedinou bytostí, která jej ještě dokáže 

rozesmát a vlít mu do srdce něhu, je právě a pouze jeho dcera. Nutno však 

dodat, že svůj poustevnický život si do velké míry zvolil sám, i když pod tíhou 

osudu. Ale Assol je děvčátko zvídavé a veselé, které nemá ani tušení, jakou 

zášť k nim obyvatelé vesnice Kaperna cítí. A tak se prostě jen touží kamarádit 

s místními dětmi, a když je nevybíravým způsobem odmítnuta, nemá nejmenší 

potuchy, proč tomu tak je. Ona sama se od svého okolí izolovat nechtěla, 

nedokáže pochopit, co za tím stojí, a o to je její pozice horší. 

Postupně však i Assol přivyká nepřátelským pohledům vesničanů, a 

dokonce jejich chování vnímá jako běžnou součást svého života. A v tomto 

světě žije od nejútlejšího mládí, téměř dvacet let. Přesto má i její život své 
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kouzlo. Zcela zásadně jí ho jednoho dne změní stařec Egl, sběratel písní, 

báchorek a vyprávění, který jí v návalu soucitu vykreslí před očima krásnou 

"budoucnost" - nádhernou loď, která zakotví u břehu, a krásného kapitána, 
, 

jenž se stane jejím mužem. A od té doby vyhlíží Assol na svého kapitána, který 

si pro ni má přijet na lodi s nachovými plachtami. Celou historku se však 

dozvědí lidé z vesnice a v jejich očích se z dívky stává pomatená "lodičková 

Asssol", která se prochází po pobřeží a svůj čas tráví - pro ně nesmyslným -

čekáním na svůj sen. V tomto okamžiku se z Assol, dívky uvyklé na svůj těžký 

osud, stává někdo, kdo se zcela upíná ke svému v podstatě nereálnému snu. A 

zde spočívá hlavní hrůza příběhu, jež se díky autorovi v závěru mění ve štěstí a 

krásu: kdyby se sen mladé dívky s postupujícím časem stále nenaplňoval, 

Assol by své stále těžší břemeno zcela jistě psychicky neunesla, zvláště pokud 

k němu ještě připočteme neúprosný tlak okolí a zřejmě i brzkou ztrátu jediného 

blízkého člověka, svého otce. Assol tak již nemá na výběr, neexistuje pro ni 

jiná možnost než čekat, až jí osud přinese šlechetného námořníka Greye. 

Milosrdný autor však její duši nezahubí, a naopak vyplní její dávný sen. 

V podstatě jako by tím naplňoval osud, který jemu samému nebyl dopřán. 

Zjednodušeně řečeno lze říci, že v Grinovi jako člověku se snoubí jak 

Longren, životem bičovaný otec Assol, tak jeho bezstarostná a ve svou 

šťastnou hvězdu věřící dcera. A tyto dvě postavy svého autora provázely i 

v jednom z jeho nejtěžších období. Nachové plachty vznikaly ve dvacátém roce 

v již zmíněném Domě umění. "Ve svém studeném pokoj i proseděl hodiny a 

hodiny," vzpomíná V sevolod Rožděstvenskij, "J en zřídka vyhlédl z okna 

potaženého námrazou na nudný kamenný dvůr a celou tu dobu psal 

neuvěřitelnou, sluncem naplněnou féerii Nachové plachty. Bylo těžké si 

představit, že kvítek tak jasný a tak plný lásky k lidem by se mohl zrodit zde, 

v podmračeném, studeném a vyhladovělém Petrohradě, v zimních večerech 

krutého roku 1920, a vyrůst z rukou člověka na pohled tak zasmušilého, 

36 



Literární kontexty Grinovy prózy Krysař 

samotářského a tak ponořeného do svého vlastního světa, kam se mu nechtělo 

nikoho jiného pustit."s9 (překl. O. Š.) 

Varlamov Rožděstvenského výpověď ještě doplňuje a dodává, že "Grin 

psal Nachové plachty v době, kdy měl sotva kde složit hlavu, kdy se kolem něj 

rozpadal zažitý řád, a přestože ani ten nijak nemiloval, to, co ho nahradilo, bylo 

ještě horší. Povídku o neurozené dívce, kterou všichni urážejí a o níž si myslí, 

že je duševně chorá, tvořil v době, kdy před ním v domě jeho ženy zavírali 

bufet. < ... > A rukopis Nachových plachet si s sebou odnesl na vojn~~ < ... > 

S tímto sešitkem také dezertoval a nosil ho u sebe i v nemocnicích a po 

odděleních pro nakažené tyfem, skrze povídku věřil, že do hladového 

Petrohradu vpluje koráb s nachovými plachtami.,,6o (překl. O. Š.) 

Z této skutečnosti je možné poznat Grina jako člověka. Povídka, jež ho 

provázela v nejtěžších životních chvílích, jako by hovořila za něj. Na základě 

těchto faktů je snad možné tvrdit, že Grin nepsal své knihy v již zmíněném 

duchu "dnešní romantické vize jsou realitou zítřka", ale spíše ve snaze 

zapomenout na dnešek a upnout se k něčemu krásnému, co člověku umožní se 

zítřka vůbec dožít, co v něm uchrání jeho lidství. V Nachových plachtách se 

pak střetávají dva pohledy - Longrenovo vidění "oko za oko, zub za zub", kdy 

jako starozákonní Bůh nečinně a bez hnutí přihlíží spravedlivému rozsudku nad 

Mennersem, a pohled Greyův, řekněme novozákonní, jenž je zřejmě přes 

všechny životní zkušenosti bližší i autorovi samému. Jako důkaz na tomto 

místě citujme pasáž, která nechybí snad v žádné studii zabývající se 

Nachovými plachtami: "Až velitel věznice sám propustí vězně, až miliardář 

daruje svému písaři vilu, operetní divu a safes, a jockey aspoň jednou p~drží 

svého koně kvůli jinému, který nemá takové štěstí - pak všichni pochopí, jak je 

to příjemné, jak je to nevýslovně zázračné. Ale jsou zázraky o nic menší -

úsměv, veselost, odpuštění a slovo vyřčené včas. Kdo to má, má všechno. 

Pokud mne se týká, pak pro nás dva, pro Assol a pro mne, základem všeho 

59 Citováno podle: Rožděstvenskij V., Aleksej Varlamov: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, 
Moskva,2005,str.163 
60 Varlamov, A.: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, Moskva, 2005, str. 172-173 
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zůstane právě ten odraz nachových plachet, stvořený hlubokým srdcem, které 

vědělo, co je láska.,,61 

Nutno ovšem připomenout, že i tak zásadní, ryze osobní a v podstatě 

velmi patetické sdělení dokáže autor odlehčit trochou nadsázky, jež se objevuje 

hned v následující replice námořníka Pantina. Na Greyovu otázku: "Pochopil 

jste mě?" odpovídá: "Ano, kapitáne. < ... > Všechno jsem pochopil. Dojal jste 

mne. Půjdu do podpalubí a požádám Nixe za odpuštění - včera jsem mu 

vynadal, že utopil kbelík. A dám mu tabák, protože ten svůj prohrál 

v kartách. ,,62 

Ščeglovovo tvrzení, že pomoc náhody si zaslouží jen ti, kteří jí 

přicházejí naproti, se naplňuje i v povídce Krysař. V ní zasáhne náhoda hned 

několikrát. Jednou však záporně, a to v okamžiku, kdy hrdina násilím otevře již 

zmíněnou skříň s nepřeberným množstvím lahůdek. Tento nález i přes veškeré 

dočasné hrdinovo nadšení a euforii velmi nebezpečně připomíná otevření 

Pandořiny skříňky. Vždyť tímto činem se hrdina - sice nevědomky, ale přece

dostal do osudového střetu s krysami, které by jej možná, snad v dobrém 

rozmaru, rozhodně nikoli ze soucitu, nechaly na pokoji. Sám hrdina pak své 

pocity po nalezení vskutku královské zásobárny potravin vyjadřuje slovy: 

"Všechno nasvědčovalo tomu, že ta náhoda má temné a nebezpečné pozadí. 

Lecčeho jsem se mohl obávat v těchto prostorách, neboť jsem se přiblížil 

neznámu. ,,63 

Za další dílo náhody můžeme v Krysaři označit i setkání bezprizorního 

hrdiny s jeho bývalým známým, hokynářem. Označit tuto náhodu kladným 

nebo záporným znaménkem však není nikterak snadné. Vždyť právě ona 

vehnala hlavního hrdinu do děsivého víru nepochopitelných událostí a málem 

ho několikrát připravila o život. Pokud se však přidržíme Grinovy optiky a již 

zmiňovaného kréda, že náhoda pomáhá těm, kdo jí vyjdou vstříc, a pokud 

přihlédneme i k závěrečnému rozuzlení, nezbývá než konstatovat, že v tomto 

případě zasáhla náhoda kladně. 

61 Grin, A.: Nachové plachty, Academia, Praha, 2001, str. 69, překlad Zdeňka Psůtková 
62 Grin, A.: Nachové plachty, Academia, Praha, 2001, str. 69, překlad Zdeňka Psůtková 
63 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 59, překlad Zdeňka Psůtková 
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2.5. Role techniky v Grinově tvorbě 

S výše zmíněným telefonátem šířeji souvisí i autorův vztah k technice. 

Již v autobiografii Svědectví mého života se Grin netají tím, že ho technické 

věci - v daném případě technická stránka námořní služby - v podstatě zajímaly 

jen velmi málo. "Byl to jen vnější zájem, podněcovaný mlhavým uspokojením, 

že jsem námořník. Ale nebyl jsem nikterak zvědavý na vázání uzlů, nenaučil 

jsem se vlajkovou signalizaci, ani jednou jsem nesestoupil do strojovny, 

neuměl jsem zacházet s kompasem. Myslel jsem si, že všechny vědomosti 

přijdou tak nějak samy sebou.,,64 Na jiném místě svá slova jen dále potvrzuje: 

"Když jsme v přístavištích přibírali náklad, rád jsem postával u podpalubí a 

díval se, jak po válcích kloužou bedny a balíky, zašité v silné pytlovině. Ale 

všechny ty jevy na mne působily hlavně zrakovým dojmem, nevzpomínám si, 

že bych se někoho zeptal na technickou stránku, na vzájemnou souvislost, na 

podstatu.,,65 Právě jeho způsob vnímání techniky se promítá mimo jiné i do 

Krysaře. Náhoda hrdinu postrčila k tomu, aby se zahleděl na telefon na stole a 

pokusil se dovolat své neznámé, které je blízká jeho srdci. A znovu 

zaúřadovala romantická náhoda66, když spojovatelka nevědomky správně 

vyslovila chybně zadané telefonní číslo. Ale co tomu vlastně předcházelo? 

Fakta hovoří jasně: telefon stojící na stole v bance je rozbitý, aparát volané 

dívky je vypnutý. Přesto se podařilo vytočit číslo a oba hlavní aktéři spolu 

mohli alespoň na chvíli hovořit a sdělit si to nejpodstatnější. Tento nereálný 

prvek se v Grinově díle neobjevuje pouze jedinkrát. Autor v technice vidí spíše 

jen prostředek, který lze podle potřeby ovládat silou lidské vůle, přimět ho k 

tomu, aby vykonal to, co se od něj žádá. Věří, že "cílevědomá snaha může jako 

červ pro vrtat i mramor,,67. Názorným dokladem je ukázka z Krysaře, v níž se 

64 Citováno: podle Grin A., Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 52, překlad Zdeňka 
Psůtková 

65 Citováno: podle Grin A., Skutečnost a sen, Odeon, Praha, 1984, str. 35, překlad Zdeňka 
Psůtková 

66 Ve své době hojně čtený ruský existenciální filozof Lev Šestov (1866-1938) však náhodu 
definuje jako existenciální situaci, na niž musí být člověk připraven. Předpokládá se proto, že 
člověk by měl být připraven na všechno, tedy i na zázrak. 
67 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 62, překlad Zdeňka Psůtková 
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telefon hlavního hrdiny probouzí k životu doslova jako živý organismus: "Před 

očima se mi vynořily mlhavé obrazy, stejně zvláštní jako zvláštní byl tento 

šumot telefonního vedení, které fungovalo v mrtvém domě. Viděl jsem uzly 

zamotaných kabelů zpřetrhaných vichřicí, které však udržovaly spojení 

nevyzpytatelnými body svého chaosu; elektrické jiskry sršely z nahrbených zad 

koček, skákajících po střechách. Magnetické výboje tramvajových tratí. Tkáně 

a duše hmoty vostrém zaúhlení futuristické kresby. Takové myšlenky - vidiny 

délkou nepřesáhly úder srdce, jež se vzepjalo ke skoku. Bušilo, vyťukávajíc 

v nepřeložitelném jazyce předtuchu nočních sil.,,68 Úryvek zřetelně dokládá 

Grinovo vnímání - tedy pohled básníka nikterak nezatíženého am 

omezovaného fyzikálními zákony, jehož hrdina dokáže jen pomocí své vůle a 

náhody uskutečnit neuskutečnitelné. Telefon se tak v jeho očích stává 

nástrojem, který není třeba umět opravit, ale jenž člověku, pokud má 

dostatečně pevnou vůli a dobré úmysly, je kdykoli k dispozici Ca to bez ohledu 

na to, v jakém je stavu). 

Nefunkční telefon, respektive příhoda s ním hraje ve výstavbě povídky 

ještě jednu významnou roli. Pro čtenáře je děj Krysaře do té doby zcela 

přehledný: přestože se již hrdina setkal s krysami, nemá nejmenší potuchy o 

jejich schopnostech a o jejich nadpřirozené síle a stejně je na tom také čtenář. 

Před jeho očima se odehrává "jen" nepříjemné setkání s těmito odpornými 

tvory. Avšak od okamžiku, kdy začne fungovat nefunkční telefon, už i čtenář 

začíná chápat, že byl vtažen do nereálného světa. Svět do té doby realistický -

byť značně pochmurný a plný zlých předtuch - ve scéně s telefonem ustupuje 

světu nereálnému, přízračnému a lidskému rozumu neuchopitelnému. A právě 

proto funguje příhoda s telefonem jako pomyslný hraniční kámen mezi realitou 

a fantasknem. Jde zároveň o to, že v sobě navíc nese jak nepochopitelnou část, 

tak její logické vysvětlení. Grin mohl čtenáři předložit obě poloviny, vybral si 

však do Krysaře jen první část tohoto příběhu - tu tajemnou. Symbolicky tak 

opustil realitu a dále se vydal po cestě fantazie. Samotný telefon pak v této 

chvíli již vidí takto: "Nadto jsem ty nástěnné houby s kaučukovými ústy a 

68 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 63, překlad Zdeňka Psůtková 
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kovovým uchem odedávna považoval za předměty, které neJsou zcela 

vysvětlitelné, za jakýsi druh pověry ... ,,69 

S obdobným přehlížením techniky, pro okolí hlavního hrdiny až 

chorobným, přecházejícím v strach z odlidštění člověka, pracuje Grin také 

v povídce Šedý automobil z roku 1923. Její hrdina Abeneser Sydney je zde 

konfrontován s nejmodernější technikou, v daném případě s automobilem. Pro 

ten však má jen slova pohrdání, cítí k němu nepřekonatelný odpor, a 

automobily v něm dokonce probouzejí panickou hrůzu. Abeneser podvědomě 

cítí, že lidský život připomíná svým rytmem pohyb stroje, a co víc, že člověk 

tím, jak o automobil pečuje, na něj nevědomky přenáší své vlastnosti a stává se 

jeho otrokem. Sám na sobě pociťuje, že stále ještě jako stroj nežije, ale již teď 

se hrozí okamžiku, kdy k tomu dojde. Tuto vlastnost pozoruje na své tajné 

lásce Corridě, která se podle jeho názoru již jako stroj chová, ale je s tím 

naprosto spokojená. "Žila odporným životem, to znamená, že byla dokonalá a 

poslušná otrokyně věcí, které ji obklopovaly,,,70 charakterizuje ji autor. "Byly 

to toaletní potřeby, kočáry, automobily, narkotika, zrcadla a šperky. Do jejího 

slovníku patřily názvy celé spousty zbytečných, ba docela škodlivých věcí, 

myslím, že odejmout jí tuto osnovu života, neměla by kam upřít zrak. Ze všech 

zábav měla v největší oblibě výstavy, třeba i výstavy obrazů, neboť obraz 

bezvýhradně znamenal v jejích očích především věc. Neměla ráda rostliny, 

ptáky a zvířata, a její oblíbenou četbou byly romány Huysmanse, který 

nadužívá předmětů, a pak romány detektivní, kde děj nutně závisí na 

ne životných objektech. Její den byl skvělý příklad stroje uvedeného v chod, a 

jsem přesvědčen, že i její sny se valnou měrou skládaly z různých předmětů. 

Nakupovat v aukcích bylo pro ni vrcholem blaha." Šíleným pokusem se ještě 

pokusí znovu probudit v Corridě její lidskost, avšak je neúspěšný a s nálepkou 

šílence je umístěn do psychiatrické léčebny. Jistě zajímavá je Sydneyova, 

potažmo i autorova teorie, jíž argumentuje proti obecně přijatému názoru, že 

automobil je darem pro člověka zejména proto, že mu umožňuje rychleji se 

pohybovat, a tím zvýšit tempo a výkonnost našeho života. "Právě to, co se 

69 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 61, překlad Zdeňka Psůtková 
70 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 98, překlad Zdeňka Psůtková 
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uskutečňuje pomalu, ovšemže relativně pomalu, protože měřítka rychlosti jsou 

podstatně různá podle kvality pohybu, právě to má největší cenu. Agent nějaké 

společnosti, který urychlí obchodní transakce, může zveličit množstvÍ, ale 

nikoli kvalitu určité věci, dejme tomu, že jde o odbyt a zpracování kalika, ale 

ať třeba zkusí tou automobilovou rychlostí rozšířit dub, docela obyčejný dub. 

Takový strom roste celá staletí. Kráva vyroste za dva roky. Člověk urazí cestu 

k opravdové dospělosti asi za třicet let. Démanty a zlato nemají věk. Léta trvá, 

než se vyrobí perský koberec. Ještě pomaleji zvládá člověk vědu. A umění? 

Snad ani nemusím připomínat, že leckterý mistr započal své nejlepší dílo 

v letech, kdy měl sotva ochmýřenou bradu, a dokončil je v hlubokém stáří. 

Namítnete, že rychlý pohyb zmnožuje výměnu, že posunuje kulturu vpřed?! 

Sráží ji. Ta se pohybuje tak rychle proto, že se nemůže zastavit.,,7l 

V souvislosti s Šedým automobilem se navíc nelze nezmínit o podobnosti 

krásné hrdinky Corridy s postavou neméně krásné Olimpie z povídky E. T. A. 

Hoffmanna Pískoun72
, jednoho z nejslavnějších děl německého spisovatele a 

zároveň jednoho ze zdrojů Grinovy inspirace. Zatímco Grinova Corrida zatím 

"jen" jako stroj žije, Olimpia je již výtvorem geniálního profesora. Jde o 

bezduchou loutku, figurínu, jejíž krása však dokáže zatemnit mysl hlavního 

hrdiny Nathanaela a nedovoluje mu spatřit pravdu. Když pak - nikoli vlastním 

přičiněním - zjistí pravou podstatu věcí, bezmála přichází o rozum. Křehkou 

rovnováhu nakonec přece jen získá zpět, nikoli však nadlouho. V tragickém 

finále potom umírá po sebevražedném skoku z věžní galerie, kdy s sebou chce 

navíc strhnout i dívku, kterou miloval ještě před příchodem Olimpie - jemu 

oddanou a čistou Kláru, ženu plnou života a energie. To se mu naštěstí 

nepodaří. 

Obdobný motiv najdeme také u Grina: v jeho povídce se Abeneser 

pokouší přemluvit Corridu, aby spolu skočili do propasti. V tomto činu spatřuje 

jedinou možnost, jak v ní znovu probudit život a jak zabránit tomu, aby se z ní 

stala "vosková figurína,,73. Vyústění povídky se nakonec blíží finále Pískouna: 

71 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 111, překlad Zdeňka Psůtková 
72 Hoffmann, E. T. A.: Pískoun, Mladá fronta, 2003, str. 87-129, překlad Hanuš Karlach 
73 Grin, A.: Modré kaskády, Svět sovětů, Praha, 1964, str. 116, překlad Zdeňka Psůtková 
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Abeneser sice neumírá, ale z lůžka v psychiatrické léčebně, kam je převezen, 

se marně snaží varovat svět před hrozící nadvládou techniky. 

Grinův Šedý automobil lze v řadě ohledů vnímat jako Pískouna naruby: 

jeho hlavní hrdina se snaží zabránit lidské bytosti, aby se proměnila 

v bezduchou loutku, zatímco hlavní hrdina Hoffmannovy povídky si ne-lidskou 

podstatu Olympie-figuríny vůbec neuvědomuje, je jí zcela oslněn, jejím 

mechanickým pohybům připisuje vlastnosti člověka a bezduchý úsměv 

považuje za známku porozumění a vzájemného souladu. Oba hrdinové nakonec 

končí tragicky, ale Hoffmannův Nathanael je na tom snad přece jen o něco 

lépe. Na rozdíl od Abenesera totiž odchází ze světa jako šílenec neschopný 

zhodnotit své činy, zatímco Grinův hrdina, přestože měl v záloze také šílený 

plán, bude žít jako všemi uznaný blázen dál, jeho varování nebude nikdo brát 

vážně a sám nakonec nejspíše skončí "ve spárech" strojů. 

V souvislosti s Grinovým vztahem k technice stojí za to připomenout 

ještě jednu perličku, kterou ve své knize zmiňuje Alexej Varlamov: 

"Veržbickij vzpomíná: navrhli mu, aby odjel do nějaké velké továrny a zachytil 

tam nadšenou práci tamních úderníků. Grin to rozhodně odmítl a jeho hlavním 

argumentem bylo, že se mu z techniky dělá zle.,,74 

2.6. Krysař jako antiutopie 

Pokud odhlédneme od autorů, jejichž dílo se do povídky Krysař 

nějakým způsobem promítlo, i od autobiografických motivů, které do ní autor 

zapracoval, a budeme se zabývat jejím celkovým vyzněním či poselstvím, jež 

v sobě ukrývá, může nám jako vodítko pomoci publikace Sociokulturnyje 

utopii 20 veka (číslo 6). 

Tradiční pohled na tvorbu Alexandra Grina totiž představuje spisovatele 

jako romantika, jehož dílo čerpá z jeho fantazie, tužeb a zkušeností, a zejména 

z víry ve vnitřní sílu a v dobro člověka. Tento způsob vidění jeho díla lze 

74 Citováno podle: Veržbickij, Aleksej Varlamov: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, Moskva, 
2005, str. 154-155 
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aplikovat i na povídku Krysař. Vzpomínky jeho nejbližších, kolegů-spisovatelů 

či známých nám dávají možnost pochopit základní autorovy inspirační zdroje, 

na kterých je postupně vystavěn Grinův temný, magický příběh. Hlavní hrdina 

po vzorů svých velkých romantických "předchůdců"překoná četná úskalí, aby 

nakonec nezlomen a nepokřiven získal to, o co po celou dobu usiloval - cit 

dívky Suzi. 

Naproti tomu výše zmíněná studie předkládá Grinova Krysaře jako 

antiutopii, jako dílo zobrazující Petrohrad v agonii, město kdysi pyšné, které 

však nyní stojí - podobně jako středověký Hameln - na pokraji zániku. Svým 

pozorováním pádu města se Grin zařadil kupříkladu po bok Zamj atina, 

Mandelštama či Bělého, kteří ve svých dílech vykreslili Petrohrad ve stejném 

světle. (Kromě toho stať nabízí i originální, byť nejspíše příliš zjednodušenou 

teorii Vjačeslava Zavališina, který v Krysaři spatřuje zobrazení totalitní 

ideologie, jejíž společnost nazývá Osvoboditelem toho, jehož kousnutí 

způsobuje, "že postižený člověk pomalu uhnívá". Autorka studie Olga 

Novikovová Zavališinův pohled zcela neodmítá, konstatuje však, že Grin 

pracuje s mnohem silnějším citem, než je opovržení - s hrůzou.) Petrohrad či 

spíše jeho kulisy se tak stávají mrtvým jevištěm ovládaným krysami, které se 

dokážou proměňovat se v lidi. Tuto moc získávají v okamžiku, kdy nadejde ten 

správný čas (z čehož tedy vyplývá, že ten právě přišel). "Neexistuje už nic 

takového jako absolutní zlo, protože absolutno zemřelo - krysy-lidé nedokážou 

absolutní hrůzu vzbudit ani v jedné ze svých transformací," pokračuje se dále 

ve studii. "Mnohem strašnější je skutečnost, že lepší je raději vůbec nevycházet 

na ulici. Je nebezpečné obrátit se byť třeba na malého chlapce, protože člověk 

jen velmi obtížně zjistí, zda jde o člověka, nebo o krysu. A existuje pouze 

jediný člověk, který ví, o jak velké nebezpečí se tu jedná, a dokáže se mu 

postavit. A tím je krysař. Tentokrát sice dokázal nepřítele porazit, ale ani toto 

vítězství nedokáže vymazat pocit tragédie, něčeho, co se již nikdy nedá úplně 

napravit. ,,75 (překl. O. Š.) Dávno je tedy pryč svět krys-zvířat, krys 

75 Novikova, O.: Utopija Aleksandra Grina, IN: Sociokulturnye utopii XX veka; vypusk 6, str. 
196 
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z původního hame1nského mýtu, pouhých nenasytných tvorů, jak je známe 

kupříkladu i z básně Georga Trak1a: 

KRYSY 

Podzimní měsíc objal dvůr svúj v svit. 

Ze stl~echy fantastické stíny visí. 

Mlčení v prázdných oknech našlo byt; 

tu tiše z koutů noří se krysy. 

S pištěním hemží se jen dál, 

šedavý vánek hebce splývá 

zajejich těly jako šál, 

jejž měsíc hrůzně rozechvívá. 

Chtíčem jaté rojí se, jdou, 

Dům i sýpky zaplnily, 

jež přetékají úrodou. 

L d ' v vkv'I,76 e ove vetry v temnote 1 l. 

Na jejich místo totiž nastupují neméně odporná stvoření, která stejně 

jako jejich "předchůdkyně" nemilosrdně zaplní veškerý prostor, jenž jim 

člověk uvolní nebo jen byť nevědomky přenechá. Mají však ve svém arzenálu 

ještě jednu odstrašující zbraň navíc. Dokážou na sebe vzít lidskou podobu. 

Svůj pesimistický pohled opírá Olga Noviková o zjištění, že romány 

z posledního autorova tvůrčího období končí tragicky. Jako doklad jí slouží 

Zářivý svět dokončený v roce 1923 a jeho poslední román Cesta nikam (1930). 

"Mrtvý svět v nich nabývá na síle a následně zabíjí vše výjimečné, vše, co je 

protknuto paprskem zářivého světa," pokračuje o několik stránek dál. "Hrdiny 

jeho děl se stávají mechanismy, loutky, krysy... zkrátka ,hrdinové' 

76 Trakl, G.: Podzimní duše, BBart, Praha, 2005, str. 52, překlad Radek Malý 
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symbolizující smrt. V jejich světě, který je vytržen z chodu dějin, není místo 

pro hrdinství, poezii ani lásku.,,77 ( překl. O. Š.) K tomuto přesvědčení mohou 

navíc přispět i autorovy existenciální zážitky: za své politické přesvědčení, 

příslušnost k eserům, byl ještě před revolucí několikrát vězněn. K řádu, který 

revoluce nastolila, se pak již nikdy nepřihlásil a svůj život dožil v podstatě 

v izolaci, v chudobě a osamění. V Krysaři tak může Grin vyjadřovat vlastní 

pocity ukradené revoluce, kdy významné historické procesy místo změny 

k lepšímu vynesly na povrch špínu z hlubokého podzemí, která se bez skmpulí, 

například v podobě hospodáře, a úspěšně sápe po moci. Hospodář, jenž 

mimochodem stojí za veškerým utrpením hlavního hrdiny, se tak jakožto 

významná osoba nové éry (už i v jeho případě může jít o krysu schopnou brát 

na sebe podobu člověka!) stává symbolem nové - krysí - doby, jejímž vládcem 

se má stát obrovská černá guinejská krysa, sám Osvoboditel. 

A když autorka na závěr své studie konstatuje, že spisovatel proti 

tomuto mrtvému světu postavil své slovo a svou utopii - utopii dobra, lásky, 

svobody, pravdy, přírody a krás - nezbývá nám než s ní souhlasit. Bez ohledu 

na to, jestli Alexandra Grina vnímáme jako bytostného romantika či jako 

tvůrce svébytné antiutopie. 

Pokud se spolu s autorkou přece jen podíváme na Krysaře jako na 

antiutopii, v kontextu české literatury se nám přímo nabízí srovnání s románem 

Karla Čapka Válka s Mloky (1936). Ač jde o dílo o několik let mladší, které 

zároveň předjímá odlišnou historickou událost, narazíme při jeho četbě na řadu 

styčných bodů. V dílech obou autorů se člověk postupně stává pouhou loutkou, 

hříčkou v moci zvířat (v případě Čapka Mloků), která v něm od prvního 

okamžiku probouzela spíše despekt, v lepším případě pouhou zvědavost. 

Člověk se však svým přezíravým postojem vůči nim dopustil osudové chyby a 

umožnil Mlokům převzít iniciativu a získat kontrolu nad dalším během 

událostí. 

77 Novikova, o.: Utopija Aleksandra Grina, IN: Sociokulturnye utopii XX veka; vypusk 6, str. 
199 
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V obou dílech je nastupující zvířecí rod vylíčen jako nesobecký, jemuž 

Je v podstatě blaho jedince lhostejné (ne snad proto, že je takový i ve 

skutečnosti, ale proto, že do takového vývojového stadia ještě nedospěl). 

Naopak každý zvířecí jedinec je veden cílem, který mají všichni příslušníci 

společný - rozšířit své teritorium a zbavit se přitom svého největšího 

konkurenta, člověka. (Mloci) "nikdy se nenaučili dělat rozdíl mezi já a my a 

bylo jim jedno, je-li nějaké slovo rodu ženského nebo mužského,,78, dotvrzuje 

Čapek ústy filozofa Wolfa Meynerta jejich nezájem o jednotlivce. A na jiném 

místě pokračuje: "Stačí jim žít a množit se; mohou být dokonce šťastni, neboť 

nejsou rušeni žádným pocitem nerovnosti mezi sebou. Jsou prostě homogenní. 

Proto mohou jednoho dne, ano, kteréhokoli příštího dne uskutečnit bez obtíží 

to, co se nemohlo podařit lidem: svou druhovou jednotu na celém světě, své 

světové společenství jedním slovem univerzální Mloctvo. Toho dne skončí 

tisíciletá agónie lidského rodu. Na naší planetě nebude dost místa pro dvě 

tendence, které se snaží ovládnout celý svět. Jedna musí ustoupit. Víme už, 

která to bude.,,79 

Ani Mloci (jejichž velké "M" zřejmě symbolizuje nikoli pouhého 

živočicha, ale rodící se nový národ, respektive národnost) a možná, že ani 

krysy se člověku nemstí, nebojují s ním pro své potěšení. Lidé jim prostě "jen" 

překážejí, znemožňují jim naplnit geneticky zakódované poslání svého rodu a 

ve chvíli, kdy se nový druh cítí dostatečně silný, aby lidstvu čelil, dochází 

k otevřené konfrontaci. "Dnes žije na celé zeměkouli asi dvacet miliard 

civilizovaných Mloků, čili asi desetkrát tolik jako všech lidí; z toho 

s biologickou nutností a dějinnou logikou vyplývá, že Mloci, jsouce ujařmeni, 

se budou muset osvobodit; že jsouce homogenní, se budou muset spojit; a že 

stanouce se takto největší mocí, kterou kdy svět viděl, budou muset převzít 

vládu nad světem. Myslíte, že jsou takoví blázni, aby přitom šetřili člověka? 

Myslíte, že budou opakovat jeho historickou chybu, které se odjakživa 

dopouštěl tím, že si poroboval poražené národy a třídy, místo aby je vyhubil?" 

varuje, spíš však prorokuje v knize Wolf Meynert. "Že ze sobectví zakládal 

78 Čapek, K.: Válka s Mloky, Československý spisovatel, Praha, 1986, str. 138 
79 Čapek, K.: Válka s Mloky, Československý spisovatel, Praha, 1986, str. 187 
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věčně nové rozdíly mezi lidmi, aby se potom z velkodušnosti a idealismu 

snažil je zas překlenout? Ne, tohoto dějinného nesmyslu se Mloci nedopustí. 

< ... > Budou dědici celé lidské civilizace; spadne jim do klína vše, co jsme 

dělali a oč jsme se pokoušeli, chtějíce ovládnout svět; ale byli by proti sobě, 

kdyby s tímto dědictvím chtěli převzít také nás. Musejí se zbavit lidí, chtějí-li 

uchovat svou stejnorodost. Kdyby tak neučinili, vnesli bychom mezi ně dřív 

nebo později svůj dvojí destruktivní sklon: tvořit rozdíly a trpět je. Ale toho se 

neobávejme; dnes už žádný tvor, který bude pokračovat v dějinách člověka, 

nebude opakovat sebevražedné bláznovství lidstva.,,8o 

Oba živočišné druhy se rovněž na rozdíl od člověka dokážou množit 

obrovským tempem (u samic mloků je to až sto padesát pulců ročně), a rychle 

tak překonávají handicap, jenž vůči člověku v tomto ohledu mají. Zároveň jde 

o převážně noční tvory, kteří operují v prostředí člověku neznámém, obtížně 

dostupném, a tedy nerušeně - krysy na periferiích měst a v temnotách jeho 

útrob, mloci pod hladinou moře. 

Společná je i jejich vlastnost učit se od člověka. V obou případech však 

jde pouze o vědomosti povrchní - nikoli ve smyslu hloubky jejich vědomostí, 

nýbrž v jejich účelovos~. Zajímají se jen o znalosti, které lze uplatnit v praxi, 

múzy a poznatky jiného než ryze technického rázu považují za zbytečné. 

V čele obou společenství stojí vůdce, sjednotitel, jenž má za úkol vést svůj 

živočišný druh za vítězstvím ve válce s lidstvem. V případě Mloků je to 

nejdříve kult Molocha, který nakonec získává konkrétní podobu v titulu Chief 

Salamander. 

Noviková, respektive Zavališin vidí v krysách, potažmo Mlocích 

nositele nové, zhoubné ideologie, totality (v případě Čapka jde o zřetelné 

varování před formujícím se německým nacismem), která bude mít pro lidstvo 

katastrofální následky. 

Při zběžném pohledu na Čapkův styl čtenáře překvapí jeho 

dokumentaristický rukopis, díky němuž vytvořil jakousi kroniku mapující 

"soužití" lidstva a Mloků a od jeho úplných počátků až do konce, ve které 

80 Čapek, K.: Válka s Mloky, Československý spisovatel, Praha, 1986, str. 187-188 
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v podstatě ne stranně zaznamenává jednotlivé fáze, jež podpírá dobovými 

"dokumenty". V jeho díle, napsaném lehkým a v po statě nevzrušeným tónem, 

zdaleka ne tak vypjatém, jako je tomu v případě Krysaře, se naděje skrývá 

v nedohlednu - válka je již dávno prohraná, protivníka nelze zastavit. A tak 

může čtenáře potěšit snad pouze bonmot britského premiéra Johna Bulla, jehož 

země se jako jediná Mlokům dokázala alespoň symbolicky postavit a která si i 

přes nevyhnutelnou porážku zachovala tvář: "Britský gentleman zvířata chrání, 

ale nevyjednává s nimi."sl 

Válka s Mloky nepřináší v podstatě žádnou naději. Lidstvo se snad na 

určitém, minimálním prostoru pevniny udrží, bude dále přežívat, ale jeho další 

budoucnost je víceméně závislá na libovůli Mloků. A nezbývá mu tedy než 

doufat, že nová mločí společnost neuposlechne varování filozofa Wolfa 

Meynerta a vydá se po stejné cestě - cestě do vlastní záhuby - jakou se před ní 

vydali lidé. 

A na tomto místě se podle autora této práce díla Čapka a Grina 

rozcházejí. Autor diplomové práce v Krysaři spatřuje spíše než antiutopii 

pokračování, byť velmi chmurné a transformované, romantického krysařského 

mýtu a přináší pro to následující argumenty: Krysařovy atributy nejsou 

v zásadě zpochybněny a jeho moc nad krysami je i nadále neochvějně pevná. 

Krysař již o příjezdu Osvoboditele věděl, a přestože je možné, že i krysy 

věděly, že on ví, a použily veškeré své schopnosti, nepodařilo se jim nad ním 

zvítězit. Osvoboditele, jak vyplývá z odposlechnutého rozhovoru krys, čekají 

v řadě dalších měst. Znamená to tedy, že nikdo schopnější a rafinovanější se 

v jejich temném světě zatím nenarodil. Z této skutečnosti zároveň vyplývá, že 

jde o akci rozsáhlou a pečlivě připravovanou, nikoli o ojedinělou vzpouru, jež 

má přinést dalekosáhlé změny. (Krysy ze své podstaty přenášejí nejrůznější 

nemoci, v přenesenému slovy smyslu pak šíří i nemoci ducha, zmar. A v tuto 

chvíli instinktivně cítí, že nadešla jedinečná možnost zaútočit, a proto se 

shromažďují a konají.) Krysař však i tentokrát zvítězil, neprojevil se u něj ani 

náznak slabosti nebo zranitelné místo. Nadále proto zůstává tím, kdo dokáže 

81 Čapek, K.: Válka s Mloky, Československý spisovatel, Praha, 1986, str. 207 

49 



Literární kontexty Grinovy prózy Krysař 

chránit nevědomé a nevinné před silou temnot. A zde je podle mínění autora, 

na rozdíl od temné vize antiutopie, důvod k mírnému optimismu: i přes 

rostoucí sílu nepřítele a jeho enormní snahu skoncovat se svým hlavním a de 

facto jediným skutečným protivníkem je postava krysaře i nadále 

nepřemožitelná a ční vysoko nad ničivou silou krys. Mýtus tak stále zůstává 

zachován ve své původní podobě a trvá. Grinův krysař, ač vystaven sebevětším 

potížím, bude v duchu mýtu i nadále vítězit, a řád tak zůstane zachován. 

Bohužel to pro obyčejného smrtelníka neznamená, že on jako jednotlivec se 

destruktivní síle krys dokáže vždy vyhnout. Ale má alespoň záruku, že dříve či 

později se díky moci krysaře vše obrátí k dobrému a krysy znovu budou 

přemoženy. 

Poučeni četbou knihy Román zasvěcení Daniely Hodrové můžeme 

v Krysaři vystopovat charakteristické prvky i tradiční zákonitosti tohoto žánru, 

v nichž se s ním povídka protíná (přesto, že stopa prvotního mýtu je v Krysaři 

viditelná jen velmi obtížně). Hodrová hovoří o tom, že "v románu zasvěcení se 

s určitými obměnami uplatňuje stále totéž triangulační schéma postav: adept -

panna - zasvětitel. Toto schéma postav patří k archetypům, protože je přítomno 

v obřadech, mystériích i mýtech nebo v jejich jednotlivých dobrodružstvích."s2 

V případě Krysaře je tento trojúhelník beze zbytku dodržen. Ve středu 

trojúhelníku se často nachází tzv. bytost středu, Hodrová však upozorňuje, že 

někdy může zůstat neúplný, což je zřejmě i případ Grinovy povídky. Lze snad 

považovat za zasvětitele krysy? 

Dále se autorka věnuje vztahům mezi hrdiny (které rovněž kopírují 

rámec povídky), protože "prostor v románu zasvěcení je prostorem mýtu a také 

rodu, neboť velmi často spíná mezi sebou postavy příbuzenskými vztahy. < ... > 

Zcela obvyklý bývá příbuzenský vztah mezi zasvětitelem a pannou: otec a 

dcera, strýc a neteř (poručník a schovanka). K němu se často váže i vztah 

adepta a panny - bratrance a sestřenice, jindy bratra a sestry. < ... > Příbuzenský 

vztah je vlastně vnějším projevem duchovní spřízněnosti postav, která 

82 Hodrová, D.: Román zasvěcení, H & H, Praha, 1993, str. 141-142 
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z pokleslého románu mizÍ. Trojúhelník postav je možno vyložit jako rozklad 

adeptovy duše do symbolických figurín ... ,,83 

Kritéria románu zasvěcení vytyčená Hodrovou pro adepta platí i pro 

hlavního hrdinu Krysaře, jímž je sám vypravěč: "Adept zasvěcení je ten, který 

se vydal na cestu, ten, který je na začátku. Okamžik vstupu nebo přechodu 

z jednoho světa do druhého je pro tuto postavu mimořádně významný. Adept je 

také ten, který se ve světě, do něhož vchází, vyskytuje poprvé, je v něm 

zpočátku cizincem a vetřelcem. Tím, že vstupuje, uzavírá si adept cestu zpátky, 

brána se za ním zavírá, zachytává jeho plášť, padací most se zvedá, odděluje jej 

od jeho světských průvodců, adept se ocitá sám, bez domova. Je člověkem, na 

prahu, z něhož se stane strážce prahu (Alchymická svatba). Adept jako ten, 

který vchází, se podobá bohu lanovi se dvěma tvářemi, bohu vchodů a 

východů: jedna tvář hledí dosud ven a druhá už hledí dovnitř.,,84 

A měřítkům autorky konečně odpovídá i iniciační prostor, v našem 

případě budova banky, jenž "je místem smyslových a rozumových paradoxů, 

kde přestávají platit obecné představy a známé zákony; porušuje se zákon o 

zachování hmoty, o viditelnosti živých bytostí (neviditelní zasvětitelé a bytosti 

středu), zákon o nehmotnosti myšlenky a slova (ožívají a stávají se 

dvojnickými přízraky)".85 "Vnitřní prostor je místem, které propadá zkáze ~ 

země je pustá, zámek nebo dům se rozpadá, strašidelná komnata je komnatou 

smrti, obrazem zkázy v nitru zkázy. ,,86 

Krysař bezesporu patří ke Grinovým nejzdařilejším dílům. Původní 

středověkou legendou se autor nechává ve své povídce inspirovat jen velmi 

volně a jeho krysař vstupuje na scénu až v jejím samotném závěru, tentokrát 

jako zachránce, nikoli jako mstitel. Pro Grina netypické je rovněž přesné 

časové i místní určení děje povídky, v níž lze navíc vystopovat řadu 

autobiografických prožitků i odkazů na texty jeho oblíbených autorů. A 

v tomto spojení reality a přízračného výmyslu jako by povídka čerpala sílu. 

83 Hodrová, D.: Román zasvěcení, H & H, Praha, 1993, str. 143-144 
84 Hodrová, D.: Román zasvěcení, H & H, Praha, 1993, str. 144 
85 Hodrová, D.: Román zasvěcení, H & H, Praha, 1993, str. 193 
86 Hodrová, D.: Román zasvěcení, H & H, Praha, 1993, str. 196 
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Vždyť fantastický příběh odehrávající se v reálném a čtenáři důvěrně známém 

prostředí na něj s velkou pravděpodobností dokáže zapůsobit mnohem silněji 

než příběh zasazený do imaginární, jemu neznámé krajiny. Věra Panovová87 

k tomu ještě v knize Alexeje Varlamova dodává: "Krysař uzavírá řetězec 

největších poetických děl o starém Petěrburgu-Petrohradu, čarovném městě 

Puškina, Gogola, Dostojevského, Bloka, a začíná řadu děl o novém, 

revolučním Leningradě." (překl. O. Š.) 

Krysaře pak lze číst jako temně romantický příběh, který -

zjednodušeně řečeno - pojednává o cestě za štěstím plné překážek, ale třeba 

také jako antiutopii, jako vizi neodvratné zkázy Petrohradu, ztracených 

revolučních ideálů, v němž postava krysaře může být pouze dočasným vítězem. 

87 Citováno podle: Panova V., Aleksej Varlamov: Aleksandr Grin, Molodaja gvardija, Moskva, 
2005, str. 270 
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3. Krysař Mariny Cvetajevové 

Zatímco Grinův Krysař se původní legendou inspiruje jen velmi volně a 

z jejího syžetu čerpá minimálně, Marina Cvetajevová zvolila přístup zcela 

odlišný, ať už jde o literární formu (v jejím případě jde o satirickou poému) ~ 

nebo o vyprávění příběhu, jenž se věrně drží původního krysařského mýtu. Obě 

díla si jsou blízká snad jen dobou svého vzniku, což se v nich samozřejmě také 

odrazilo; v případě Grinova Krysaře zcela zásadním způsobem, v poemě 

Cvetajevové na první pohled nikterak zřetelně, ale při bližším pohledu jsou 

aluze k historické situaci v díle také velmi dobře patrné. Krysař Mariny 

Cvetajevové (1925) vznikl z velké části během jejího pobytu v Praze a jejím 

okolí (v jednom z dopisů se své české přítelkyni Anně Teskové zmiňuje, že 

poslední dvě sloky již dopsala v Paříži88) a spolu s Poemou hory nebo Poemou 

konce patří k nejrozsáhlejším básnickým textům autorky a zároveň i k jejím 

vrcholům "pražského období" vůbec. 

Jeden z možných inspiračních zdrojů, který stál u zrodu poemy Krysař, 

nabízí ve své rozsáhlé předmluvě k výboru z díla Cvetajevové V. OrloV.89 

Připomíná, že teprve až odchod z Ruska na Západ, přes Berlín do Prahy a poté 

do Francie, básnířce pomohl uvědomit si rozdíly mezi jednotlivými 

společenskými vrstvami. Přestože Cvetajevová revoluci nepřijala, její bytostně 

uměleckou duši ovládala nesmiřitelná zášť a odpor vůči systému, který 

z člověka vytváří jedince veskrze průměrného, spokojeného se sebou samým, 

zcela zaměnitelného, člověka, který se ničím neliší od ostatních. A tento sílíCÍ 

pocit ji mohl přivést na myšlenku využít pro vyjádření tohoto rozporu původní 

syžet středověké legendy. 

Angela Livingstone90 k tomu v anglickém vydání Krysaře dodává, že 

podle básnířčiny dcery Ariadny inspirovala Cvetajevovou k napsání poemy její 

88 Cvetajeva, M.: Pis 'ma k Anne Teskovoj, VTl, Sankt-Petěrburg, 1991, str. 28 
89 Cvetajeva, M.: Izbrannyje proizvěděnija, Sovětskij pisatěl', Moskva - Leningrad, 1965, 
str. 19 
90 Tsvetaeva, M.: Ratcatcher, Ange1 books, Evanston, Illinois, 1999, str. 12, trans1ation Ange1a 
Livingstone 
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cesta za dcerou studující v roce 1924 v Moravské Třebové. Úhledné, bohaté a 

spokojené městečko s početným německým obyvatelstvem jí tuto legendu 

připomnělo a přivedlo básnířku na nápad ztvárnit pomocí satiry jeho životní 

rytmus. K těmto okolnostem je ještě třeba přičíst i nelehkou životní situaci 

básnířky, která se v emigraci potýkala s katastrofálním nedostatkem financí i s 

malým ohlasem čtenářů na vlastní tvorbu (což opět vyplývá z dopisů 

adresovaných Anně Teskové), jež bezpochyby ještě zjitřovaly její pohrdání 

"bezduchým a do sebe zahleděným okolím" a utvrzovaly ji v jejím pocitu 

odloučenosti člověka, který stojů mimo veškeré dění. 

Jinou variantu předkládá ve své studii Razgadka krysolova91 literární 

vědec Jefim Etkind. Zmiňuje skutečnost, že Cvetajevová často a s velkou 

oblibou volí obecně známé syžety, ať už se jedná o mýty, tradiční literární 

náměty nebo pohádky, a vysvětluje to tím, že Cvetajevováje básnířkou dialogu 

a polemiky. Řada jejích děl vlastně byla odpovědí na prvotní impulz: někdy 

souhlasnou, jindy zamítavou. Obliba tradičních syžetů u Cvetajevové navíc 

pramení i ze skutečnosti, že mýty a pohádky obvykle vycházejí z krajně 

vypjaté, mezní situace, která vyžaduje odpovídající, tzn. velmi neobvyklé, 

nečekané až extrémní řešení, což znovu zcela vyhovuje naturelu básnířky. 

V případě krysařské legendy je základní poučení naprosto jednoznačné: za 

nedodržení dohody následuje trest. Trest, který se z našeho pohledu zdá až 

příliš krutý, nicméně trest, jenž zřejmě odpovídá středověkým představám o 

spravedlnosti, trest, který svou smělostí upoutal básnířčinu pozornost. 

(Veronika Losská doplňuje, že "u Cvetajevové se zejména v raných dílech 

často objevují masky, mýty nebo oblíbené postavy a s nimi i upřímná touha 

autorky napodobit je nebo s nimi přímo splynout ... Dále je pro ni typické, že 

se hrdinka podvolí fantazii, múze nebo lásce, případně se chová zcela nezávisle 

na společenských normách.,,92) Překl. O. Š. 

91 Etkind, J.: Tam, vnutri, Izdate1stvo Maksima, Sankt-Petěrburg, 1997 
92 Losskaja, V.: Pěsni ženščin, GUP, Redakcija žurna1a Moskovskij žurnaJ. Istorija gosudarstva 
rossijskogo, Pariž - Moskva, 1999, str. 182, 184 
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3.1. Vliv Roberta Browninga a Heinricha Heineho 

Krysař v podání Cvetajevové je dílem ironickým a sžíravým, které 

bojuje proti atmosféře maloměsta, jež ubíjí vše, co se jen trochu snaží vybočit 

ze zaběhnutých kolejí. Z různých verzí původního mýtu se básnířčina poema z 

pohledu Etkinda nejvíce blíží podání Roberta Browninga a Heinricha Heineho. 

Vzájemnou blízkost jejího pojetí se zpracováním Browningovy poemy The 

Pied Piper ofHamelin z roku 1842 přitom spatřuje zejména v hudebnosti obou 

děl, v práci s rytmem, v používání aliterací a dalších básnických prostředků. Ty 

mají ve výsledné podobě vytvořit jakýsi zvukový obraz, melodický záznam 

určité scény nebo události. U Browninga je to patrné zejména v pasážích, kde 

dominuje zvukový vjem z čteného textu a který se autor snaží pomocí přesně 

volených slov přenést i na čtenáře. Etkind říká, že slova si samozřejmě nadále 

ponechávají svou sémantickou hodnotu, Browning je však zároveň vnímá jako 

zvukomalebný prostředek, který navozuje určitou atmosféru, rytmus, jež jsou 

v daném okamžiku pro určitou scénu důležitější než její dějová linie. Jako 

příklad můžeme použít pasáž v sedmém zpěvu, kdy krysař zahraje na svou 

flétnu a krysy začínají vylézat ze svých úkrytů: v tomto případě za sebou řadí 

slova jako grumbling, rumbling, tumbling. Ve dvanáctém zpěvu, kde již odvádí 

děti Hamelnských, tento postup opakuje a vytváří zvukovou řadu rustling, 

bustling, justling, hustling a dále pak clattering, chattering, scattering, jež opět 

čtenáři přibližují šum, přerůstající v hluk a spěch, které se rozléhají po zaznění 

prvních tónů, ale zároveň jako by také získávaly na intenzitě. 

Stejnou hru se slovy uplatňuje ve své poemě i Cvetajevová. Také ona se 

snaží melodičnost slov sladit s jejich smyslem, řečeno spolu s Etkindem: 

"Sémantizovat zvukový, slovní a rytmický materiál.,,93 (překl. O. Š.) Dokazuje 

to kupříkladu ve čtvrtém zpěvu na simulaci melodie flétny, jež vábí krysy. 

Básnířka nejdříve vytváří potřebnou atmosféru vršením slov se stejným 

prefixem, rytmus se postupně mění v pochodový, aby nakonec krysy opravdu 

přinutil vyrazit za flétnou a změnil se v pochod krys. 

93 Etkind, J.: Tam, vnutri, Izdatelstvo Maksima, Sankt-Petěrburg, 1997, str. 398 
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Co se týká různých verzí mýtu, kterou oba autoři použili, volí Browning 

jeho "odlehčenější" variantu, kdy krysař odvádí děti na horu Koppel, která se 

před ním rozevře a v jejímž nitru mizí. Nutno přiznat, že jeho verze je pro 

dnešního čtenáře zřejmě stravitelnější, zatímco Cvetajevová mu tento pocit 

ulehčení završením svého příběhu rozhodně nenabízí. 

V jiném smyslu Cvetajevová navazuje na báseň Potulné krysy 

Heinricha Heineh094
. Jejich díla jsou si podobná především v tom, že ani jeden 

z autoru nevnímá krysy přímo jako ztělesnění zla, jak je tomu v původní 

legendě. Heine si pro svou báseň vybral z původního mýtu v podstatě jen 

určitou výseč, jediný motiv, a to příchod krys do města. Zabývá se důvody, 

které krysy přinutily vydat se na cestu, a ty jsou zcela zřejmé - je to hlad. Proti 

hladu nelze uspět argumenty, s hladem se není možné dohodnout, nedá se 

prostě jen tak obejít nebo se mu v tichosti vyhnout. Hlad lze porazit jen 

jediným, a to velmi prostým způsobem, a ten znají i krysy. Hlad je možné 

zahnat pouze jídlem. A tak se krysy kvůli potravě vydávají na cestu, valí se 

světem jako ohromná vlna, před kterou není možné se zachránit: 

Na tisic mil a dále 

Spěchají neustále, 

Zběsile ženou se přímo vpl~ed, 

Nic nemůže je zadržet. 95 

Heine jednání krys nesoudí a jejich radikalismu rozumí, protože vÍ, 

z čeho pramení. Ví také, kde se bere jejich nízkost, přízemnost a obhroublost, 

což jsou vlastnosti, které s nimi nutně přicházejí a jež budou mít rozhodující 

slovo v nové době, která tímto okamžikem začíná. Ale zde již zřetelně dává 

najevo, že nové "plemeno" nemá jeho sympatie. Potvrzují to jak jednotlivá, 

poměrně expresivní slova ("holořitky") či spojení ("krysí chátra", "ohavné 

držky"), tak i celé verše: 

94 Heine, H.: Písně lásky a hněvu, Odeon, Praha, 1980, překlad Jindřich Flusser, str. 109-111 
95 Heine, H.: Písně lásky a hněvu, Odeon, Praha, 1980, str. 109, překlad Jindřich Flusser 
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Smyslné krysí smečce 

Jen žrát a chlastat se chce, 

A když je žrádla a chlastu dost, 

Kašle na duši a nesmrtelnost. 96 

Literární kontexty Grinovy prózy Krysař 

Heine krysy neviní z toho, co dělají (k tornu byly donuceny okolnostmi), děsí 

se však řádu, který s sebou přinášejí. 

Podobně vnímá tento problém i Cvetajevová. Krysy jí ve své podstatě 

nepřipadají horší než "vážení" obyvatelé Hamelnu, lze snad dokonce říci, že 

mezi jejich životní cíle a ambice staví rovnítko. Nakrrnte a napojte krysí 

armádu, usaďte ji do pohodlného křesla a potom uložte do měkkých peřin - a 

radikální přesvědčení a touha změnit svět se za několik okamžiků rozplynou. 

Básnířka krysám a jejich jednání rozumí, ale ona sama s nimi nikdy nepůjde a 

radši bude stát opodál, mimo rozběsněný "krysí" proud. 

3.2. Jazykové vlivy v díle Cvetajevové 

° melodičnosti díla zde již byla řeč, kromě ní je však básnířčina poema L 

plná odkazů na další díla a někdy jsou přímo citovány texty, které byly ve své 

době všeobecně známé. Jefim Etkind uvádí jako příklad dobře známou a 

oblíbenou námořnickou píseň dvacátých let 20. století. Přehlédnout nelze ani 

parafráze známých výroků zasazených do textu, jako například "Uvidět 

Hameln a zemřít" nebo "Občan Hamelnu, to zní hrdě". 

Další typ odkazů označuje autor studie Razgadka krysolova jako 

stylistické a řadí k nim zejména postupy, které básnířka převzala z takzvané 

"my lyriky,m, revoluční poezie doby let 1917-1922. A konečně třetí 

96 Heine, H.: Písně lásky a hněvu, Odeon, Praha, 1980, str. 110, překlad Jindřich Flusser 
97 Jde o typ lyriky, v němž básník simuluje, že se vzdává svého hlasu (nebo rozšiřuje jeho 
rozsah), aby jím promluvilo "kolektivní vědomí", "revoluční masa", "třída", tedy určitá 
skupina reprezentovaná zájmenem "my". 
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charakterizuje jako rytmické: rytmika melodie flétny totiž nepochybně vychází 

z Majakovského básně Levý pochod98 . 

Vladimír Majakovskij vůbec tvorbu Cvetajevové velmi ovlivnil a ta 

jeho rysy zakomponovala i do titulní postavy krysaře. Básníkův celoživotní 

vnitřní spor mezi Majakovským-umělcem a Majakovským-člověkem jako by 

se zástupně promítal i do poemy - na jedné straně stojí hudebník a na straně 

druhé přízemní a hmotný svět Hamelnu. Boj Majakovského básnířka 

znamenitě vystihla v knize Umění a svědomí: "Vladimir Majakovskij, dvanáct 

roků v jednom kuse vírou i pravdou, duší i tělem sloužící < ... > skončil silněji 

než lyrickou básní: lyrickým výstřelem. Po dvanáct roků v jednom kuse v sobě 

člověk-občan Majakovskij zabijel básníka, roku třináctého básník povstal a 

člověka zabil. Pokud je v tomto životě sebevražda, tak ne tam, kde ji máme 

před očima; trvala ne ten mžik stisknutí kohoutku, ale dvanáct let života. Žádný 

vládní cenzor by se nevypořádal s Puškinem, jak se vypořádal Vladimir 

Majakovskij sám se sebou. < ... > Žil jako člověk a zemřel jako básník.,,99 A 

pokud trochu předběhneme, můžeme osud Majakovského přirovnat spíše než 

ke krysaři Cvetajevové ke krysaři Viktora Dyka. Majakovskij neodchází ze 

scény nepoznamenán jako hrdina básnířčiny satirické poemy, spíše mizí po 

vzoru Dykova krysaře, hluboce zasažen ve svém nitru a ochotný obětovat pro 

své city a přesvědčení vlastní život. 

Svá specifika má i jazyk jednotlivých aktérů poemy. V souvislosti 

s krysami, které se hladově vrhají na syté a bezstarostné město, nepřekvapí, že 

básnířka do jejich slovního projevu vložila mluvu typickou pro revoluční masy 

v Rusku, zejména pak v ruštině tolik oblíbená zkratková slova: 

DlaB - 2JlaO -

KpblCUHblU Ha6am. 

rJlaB - 2BaJlm-

KpbZCUHbZU 06BaJl. 

98 Majakovskij, Y.: Levyj marš (Levý pochod) IN Sovětská poezie 20. století, Odeon, Praha, 
1981, překlad Jiří Taufer 
99 Cvetajevová, M.: Umění a svědomí, Protis, Praha, 2006, str. 47, překlad Jana Štroblová 
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KyJlb! P6UCb: 

rJla6 - KpblC! 100 
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jež se mimochodem objevují i v poezii Majakovského. Slova vycházející 

z krysích hrdel jsou zkomolená, nejrůznějším způsobem deformovaná, snad by 

se tu dalo hovořit o určité formě orwellovského newspeaku. 

< > 

Y Hac: Brot, y HUX npoo, 

11 5l3blK He 6epem! 

Y Hac: 63JlOM, y HUX: KOM, 

Y Hac: '-lepHb, y HUX: me'pH, lal 

Z dobově aktuálních, pro dnešní nepoučenou generaci však již 

prakticky bezobsažných slov vložila básnířka do textu slova typu "kominterna" 

(rozdělené navíc na dvě části a do dvou řádků) nebo "internacio-" (míněno 

slovo internacionála), které krysy nedokážou ani vyslovit, natož aby byly 

schopné chápat jeho smysl. Cvetajevová se znovu vrací ke zkratkovým slovům, 

tentokrát je však karikuje a skládá na základě schématu zkratková slova do 

celých veršů: 

Pau-zopoo, nmi-zopoo, 6C5lK-C6mi-nau-6epem, 

3au-zopoo, 3a'ZOO5l-3aK)maU-zopoo.102 

Střet dvou různých jazyků provází i základní konflikt cvetajevovského 

krysaře - tedy spor mezi starostou a ostatními obyvateli Hamelnu a hudbou 

100 Cvetajeva, M.: Kryso1ov, str. 14,2. 5.2007. Dostupné 
z <http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/veľse/kriso1ov .htrn1> 
101 Cvetajeva, M.: Kryso1ov, str. 17,2.5.2007. Dostupné 
z <http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/verse/kriso1ov.htm1> 
102 Cvetajeva, M.: Kryso1ov, str. 5,2. 5. 2007. Dostupné 
z <http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/verse/kriso1ov.htm1> 
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flétny, již na svůj nástroj vyluzuje krysař. Etkind upozorňuje, že starostova 

promluva je doslova obtěžkána souhláskami, které vytvářejí mnohdy jen 

obtížně vyslovitelnou slovní hmotu. V samotném titulu burmistr ,,6yproMHcTp" 

je poměr souhlásek a samohlásek 7: 3 aj eště výrazněj ší je u oslovení jeho ženy 

,,6yproMHcTprna" a dcery ,,6yproMHcTpoBa ,lJJ1J;eph", jež jen podtrhují 

těžkopádnost jejich promluvy. A stejný závěr platí i pro mluvu krys. 

Naopak promluvám krysaře, potažmo jeho flétny dominuje velké 

množství přítomných samohlásek. Její part zní jen o kousek níž než verše 

předchozí. Pasáží, v níž se ještě o chvíli později oba zvukové plány přímo 

střetávají, dokládá, že střet zvuků, samohlásek a souhlásek, je jen další rovinou, 

v níž se odehrává souboj mezi materií a duchem, potažmo mezi satanem a 

Bohem, cožje také ústřední konflikt celé poemy. 

Hudba a duchovno, které stojí u jejího zrodu, je pak v příkrém kontrastu 

s postoji obyvatel Hamelnu, kteří ji naprosto odmítají. A jejich vzájemný střet 

se postupně vyhrocuje. Hamelňané zpočátku v muzikantovi a jeho profesi vidí 

toho nejposlednějšího z posledních a snad i mírně duševně vyšinutého jedince, 

který kromě svého hraní, jež je dobré leda tak k lepšímu zažívání, nic jiného 

neumí a není schopen vytvořit nic hodnotného nebo potřebného. Tento ještě 

shovívavý odsudek však postupně ustupuje názoru starosty, podle něhož je 

hudba přímo vzpourou a s počestným životem města a jeho úctyhodných 

obyvatel se naprosto neslučuje. 

V tirádě těchto odsudků, jimž je věnován pátý, "radniční" zpěv, je třeba 

vypíchnout jeden, který je autorce poemy obzvlášť odporný - postoj falešného 

romantika. Jeho nebezpečnost spočívá v tom, že nejde jen o spatra pronesený 

odsudek prostého člověka z davu, ale naopak o názor promyšlený, navíc 

pronesený vlivnou osobou, jaké jsou ostatní zvyklí naslouchat. Cílem 

demagogie falešného romantika je umělce (nebo kteréhokoli jinak výjimečně 

nadaného člověka) izolovat, případně rovnou vytlačit na okraj společnosti. 

Jeho projev je o to zákeřnější, že se ve své promluvě hudebníka zdánlivě 

zastává. Flétnista vylíčený v těchto barvách nakonec zcela odpovídá chabým 

představám obyčejných lidí, kteří neznají nic jednoduššího než ho vykázat až 

na samý okraj společnosti, kde je mu podle jejich názoru nejlépe a kam vlastně 
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"přirozeně" patří. Duše měšťanů (pokud tedy nějakou mají - a Cvetajevová 

tvrdí, že ne) tak může dál klidně a bez výčitek podřimovat, vždyť ve své 

domnělé velkodušnosti pro krysaře připravili to nejlepší, co jen si mohl přát. 

Ve stejném duchu se nese i výběr daru. Ve chvíli, kdy si radní v čele se 

starostou uvědomí, že se první dcera města nemůže stát ženou něj akého 

přivandrovalce (třebaže přesně tak zněla původní dohoda), jde už jen o to, najít 

pokud možno adekvátní kompenzaci. Ale i při výběru odstupného (které je 

navíc zcela zbytečné, protože krysař na změnu smlouvy nikdy nepřistoupí) 

zapracuje dílem přirozená hamižnost měšťanů a obava, aby nebyl dárek příliš 

drahý, dílem však může jít o dobrosrdečnou tupost, díky níž se rozhodnou, že 

pořídí flétnistovi pouzdro na jeho nástroj. Nápad totiž mohl vzniknout 

z představy, kterou v nich falešný romantik probudil, že umělec nepotřebuje 

věci, jež jsou pro obyčejného člověka nezbytné, že je živý ze vzduchu a 

z nebeské many, obyčejné lidské starosti jsou mu zcela cizí a myšlenkami stále 

bloudí někde v oblacích. Ale ani podobné vysvětlení nedokáže omluvit 

skutečnost, že od drahého pouzdra vyrobeného z prvotřídního materiálu se 

radní postupně dostali až k obyčejnému futrálu z tvrzeného papíru. 

Při pohledu na bytostnou materiálnost obyvatel Hamelnu používá 

autorka ještě jeden motiv - vůni charakterizující veškeré věci, tedy jakousi 

zástupnou duši věcí, ducha sytosti, snad až zápach čistoty, který se line 

z příbytků spokojených obyvatel, prostupuje celé město a proti němuž stojí 

vostrém kontrastu skutečná lidská duše. I v těchto méně nápadných polohách 

se tak odehrává stále týž a pro vlastní dílo nejpodstatněj ší souboj: souboj 

ducha, jehož stráží andělé, a věcí, jež ovládl satan. 

Nemožnost vyřešit nastalý konflikt Cvetajevová navíc vygradovala i 

tím, že jako odměnu zvolila sňatek starostovy dcery s potulným muzikantem, 

nikoli třeba "pouhou" finanční náhradu, která se v některých variantách 

legendy také objevuje. Při způsobu myšlení, jenž je pro měšťany 

charakteristický, a při jejich lakotě by si i odpovídající finanční odměnu bylo 

jen těžko možné představit, varianta sňatku se však v tomto světle jeví přímo 

jako nereálná a nerealizovatelná. Město, kde by mohl potulný muzikant jako 

starostův zeť zaujmout vysoké postavení, a časem se dokonce dostat do jeho 
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čela, si obyvatelé naprosto nedokážou představit: zásah do jejich životů, úplně 

převrácené chápání toho, co má pro ně smysl a co nikoli, to vše by 

představovalo změnu, která by sama o sobě byla snad ještě děsivější než smrt. 

Hamelňané si neuvědomují, že nemají na výběr, že volí mezi dvěma zly 

(na jedné straně stojí zánik všeho, co měli rádi a k čemu přivykli, na straně 

druhé smrt svých dětí, o které však zatím nevědí), spíše se z pudu sebezáchovy 

snaží vyhnout závazku, který jim teď, když je hrozba zažehnána, připadá 

neúměrně velký. 

Nakonec se možná rozhodli správně; alespoň z pohledu obyvatel, jak je 

vylíčila a jak konflikt nastavila básnířka. Bezduché loutky, jejichž jediným 

zájmem je přiměřený zisk, teplá postel a plný žaludek, sice přijdou o své 

potomky, což je samozřejmě obrovská ztráta, ale zároveň je velmi 

pravděpodobné, že se díky každodenní rutině se ztrátou vyrovnají - alespoň 

natolik, aby jejich komunita nezanikla a dokázala zplodit nové potomstvo. 

Avšak i tato volba, pokud by se všechno vrátilo do starých kolejí a nezbyl by 

prostor pro nápravu, v sobě skrývá další možný trest: ve stati Razgadka 

krysolova se píše, že v roce 1583, po uplynutí doby tří set let od jeho prvního 

příchodu, v Hamelnu očekávali další příchod krysaře ... 103 

3.3. Etická stránka poemy 

Krysař trestající obyvatele města tedy spáchá hrůzný čin, z pohledu 

etiky zcela nesouměřitelný s proviněním obyvatel Hamelnu. A v tomto bodě se 

zrcadlí jeden z hlavních principů tvorby Mariny Cvetajevové. Sama básnířka 

ve své stati Umění a svědomí své pocity charakterizuje takto: "Umění, to je 

příroda. Nehledejte v něm jiné zákony než jeho vlastní (nikoli vlastní vůli 

umělcovu, které není, ale jen a jen zákony umění). Možná je umění pouze 

odvětví přírody (způsob jejího tvoření). Vskutku: dílo umění je dílem přírody, 

103 Etkind J.: Tam, vnutri, Izdate1stvo Maksima, Sankt-Petěrburg, 1997, str. 396 
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zrozeným, a ne stvořeným.,,104 Vznik uměleckého díla má podle Cvetajevové 

své vlastní zákonitosti, jde o věc danou shůry, při jehož vyslovení slouží básník 

jen jako pouhý nástroj. Potvrzují to i její následující slova: ,,(Básník) netušil, co 

vysloví, a často ani co vyslovuje. Netušil, dokavad nevyslovil, a zapomněl, 

jakmile vyslovil.,,105 O stavu tvořivosti básnířka hovoří jako o snovém transu, 

"kdy pojednou, poslušen neznámé neodvratnosti, zapaluješ dům nebo shazuješ 

přítele ze skály. Je to tvůj čin? Zjevně - tvůj (spíš, sníš přece ty!). Tvůj -

v naprosté svobodě, v nepřítomnosti svědomí, čin tvé přirozenosti.,,106 Básníka 

dále vnímá jako osobu, jíž je spíše než dětská nevinnost propůjčena dětská 

nezodpovědnost a jehož dílo nemusí nutně působit blahodárně. Díky těmto 

principům se v jejím krysaři mohou spojovat protiklady, které se tak často 

nesetkávají. Hlavní hrdina je krásný i děsivý zároveň a skrývá se v něm jak 

andělská, tak i ďábelská tvář: na jedné straně je to umělec, hudebník, na straně 

druhé člověk, který bez váhání svým činem zahubí sto třicet nevinných dětí. 

Jiným etickým problémem, přípustností lži, se Cvetajevová zabývá v pasáži, 

kdy spolu hovoří krysař a stará krysa; vedou spor o to, co je a co není lež. I 

tento obraz je možné doplnit slovy Mariny Cvetajevové: "Nemiluji život jako 

takový, pro mě začíná, to znamená získává smysl a váhu, pouze ve své 

přetvořené podobě, v té umělecké. Kdyby mě někdo odvezl za oceán, to 

znamená do ráje, a zakázal mi psát, oceán i ráj bych odmítla. Věci samotné 

nepotřebuji.,,107 (překl. O. Š.) Ze slov básnířky vyplývá, že pro ni život stojí až 

za uměním, a rozlišování pojmů, jako je pravda a lež, pro ni není tím 

nejdůležitějším: její díla se řídí jinými pravidly a nelze je hodnotit měřítky, 

která jsou nastavena pro běžný život. Potvrzuje to ostatně i V. Orlov, jenž 

připomíná kontrasty, kdy proti sobě Cvetajevová v poemě staví "pravdivý", 

přesto však prohnilý Hameln a vysněnou, ale bohužel nedosažitelnou, a tudíž i 

lživou Himálaj nebo měšťanskou špínu a pohádkově kouzelný Indostán.108 

104 Cvetajevová, M.: Umění a svědomí, Protis, Praha, 2006, str. 7, překlad Jana Štroblová 
105 Cvetajevová, M.: Umění a svědomí, Protis, Praha, 2006, str. 33, překlad Jana Štroblová 
106 Cvetajevová, M.: Umění a svědomí, Protis, Praha, 2006, str. 35, překlad Jana Štroblová 
107 Cvetajeva, M.: Pis'ma k Anne Teskovoj, VTl, Sankt-Petěrburg, 1991, str. 30 
108 Cvatejeva, M.: lzbrannyje proizvěděnija, Sovětskij pisatel', Moskva- Leningrad, 1965, 
str. 51 
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A na závěr se ještě v několika větách věnujme ústřednímu 

hudebnímu nástroji celé poemy - flétně. Flétna je již odedávna vnímána jako 

symbol umění a Jefim Etkind připomíná, že se k němu znovu začali vracet 

zejména umělci tvořící v období stříbrného věku ruské literatury. Její přednost, 

třeba na rozdíl od lyry nebo kytary, spatřovali v tom, že flétnu nelze rozeznít 

jen pomocí zručných prstů, ale že k tomu, aby z ní člověk vyloudil tón, je 

potřeba také dech. A dech, to je symbol života. A proto je také možné chápat 

hrající flétnu jako symbol znějící duše. Tento předpoklad koneckonců 

potvrzuje vlastními slovy Cvetajevová v úvodu poemy slovy: "Ve městě 

Hamelnu není ani jeden klarinet."lo9 (překl. O. Š.) Není, kdo by na něj zahrál. 

Zato bezduchých těl tu chodí víc než dost. 

Satirická poema Mariny Cvetajevové se od prvotního poučení z 

legendy, podle kterého za nedodržení slibu následuje trest, posouvá k vyšším 

sférám - k boji mezi dobrem, reprezentovaným oduševnělostí a hudbou, 
'--------

jakožto tím nejčistším a nejpřirozenějším, a zlem, které Je tu 

symbolizováno tíhnutím k věcným statkům, pouhou bezduchou existencí a 

srážením na kolena všeho, co nemá čistě praktické užití. Ale i oduševnělost, 

v daném případě reprezentovaná postavou krysaře, v sobě skrývá rozpor, který 

je blízký básnířčinu etickému vnímání literatury: autorka v něm spojuje jak 

dobrou, andělskou tvář, tak i tu nemilosrdnou, ďábelskou. Velmi podstatnou 

roli hraje v Krysaři Cvetajevové flétna, symbol oduševE-ělosti, jenž dokáže si 

podmanit přízemní svět, což je motiv, který zřejmě pro samotnou básnířku 

představuje nedosažitelný ideál a možná i jeden z důvodů, proč ji původní 

legenda tak fascinovala. 

109 Cvetajeva, M.: Krysolov, str. 2, 2. 5. 2007. Dostupné 
z <http://www.ipmce.sn/~tsvetlWIN/verse/krisolov.html> 
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4. Krysař Viktora Dyka 

Třetím autorem, jehož krysařskou variací se budeme zabývat, je český 

spisovatel, básník a publicista Viktor Dyk. Jeho Krysař, próza dokončená v září 

roku 1911 (tedy zhruba o deset patnáct let dříve, než se německou legendou 

inspirovali jeho ruští "kolegové"), nabízí jiný a opět svébytný přístup 

k původnímu tématu. 

Mýtus v podání Alexandra Grina jako by překrývala atmosféra 

porevolučního Leningradu, krysař v jeho povídce se objevuje až v samém 

závěru a je vylíčen spíše jako starý středověký učenec, který není nadán 

nadpřirozenými schopnostmi - přinejmenším o nich alespoň nehovoří - ale 

jenž se opírá o své obrovské zkušenosti a vědomosti nabyté čtením starých 

knih. 

Krysař Cvetajevové se oproti grinovskému ztvárnění pevně drží 

původního znění legendy a vzhledem k tomu, že záměrem básnířky od počátku 

bylo vytvořit satiricko-lyrickou poemu, leží těžiště její výpovědi jinde. Před 

zraky čtenáře se tak odehrává boj umění, jehož je krysař ztělesněním, a 

přízemnosti Hamelňanů, kteří všechno vysoké a nemateriální dusí svou tupostí. 

Již ze samotných autorčiných vstupů do textu je zřejmé, kterou stranu sporu 

hájí. 

4.1. Probuzený krysař 

Krysaři Viktora Dyka se díla obou ruských autorů v lecčems podobají. 

Dyk vytvořil stejně jako po něm Alexandr Grin prózu, které mají přibližně 

stejný rozsah, avšak tím, že dodržel původní syžet, předjímá postup 

Cvetajevové. Spolu s Grinem Dyk rozeznívá romantický tón, ironie básnířky je 

jeho Krysaři naopak cizí. V jednom se však jeho dílo liší zcela zásadně: Dykův 

krysař je člověkem. Není to pouhá mytická, symbolická postava, jak bývá 
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obvykle vylíčen, která v rámci prostoru vymezeného legendou splní svůj úkol a 

poté, co radní nedodrží znění vzájemné dohody, je a celé město bez milosti 

potrestá. Dykův krysař je postavou pochybující, je tím, kdo ví nebo spíše jen 

tuší, jakou moc v sobě jeho nástroj a jeho umění skrývá, zároveň však není 

připraven ji použít a v tomto ohledu se bojí sebe sama. "Nikdy jsem nepískal 

plným dechem; byl to vždy tlumený zvuk. Kdybych pískal plně, ne pouze 

krysy šly by za mnou." < ... > "Nemám odvahy," dodal po chvilce. "Stalo by se 

něco krutého." 11 o 

Krysař v souladu s legendou přichází do města Hameln, kde se 

přemnožily krysy: je zdaleka, a ač potřebný, přece jen je spíše nechtěný. 

"Krysař, cizinko, je muž, který nezůstává, ale jde," říká své budoucí osudové 

lásce Agnes (pozn. aut.). "Lidé vidí ho rádi přicházet. Ale odcházeti ho vidí 

h dv" ,dll mno em ra eJ1. 

Stejně tak jako v legendě se mu dostane ujištění, že odměna za 

odvedenou práci bude více než štědrá, a svůj úkol zanedlouho bez potíží a beze 

zbytku splní. V souladu s legendou mu však konšelé jeho zaslouženou mzdu 

odmítnou vydat. A nakonec následuje i neodmyslitelný trest pro obyvatele 

"hrdého" města. Kulisy a zápletka tedy odpovídají legendě, něco se však přece 

jen liší - je to motivace krysaře. 

Pokud se podíváme na jednotlivé hrdiny příběhu a zběžně je zkusíme 

porovnat s postavami Cvetajevové, vyvstane před námi rozdílnost přístupu 

obou autorů v celé své šíři. Jak už tu dříve zaznělo, Hamelňané jsou v jejím 

podání jen jakýmsi stínem lidí, v podstatě jde o bezduché loutky, jejichž 

jedinou starostí je práce a z ní plynoucí přiměřený zisk. Dykovi měšťané se jim 

v mnoha ohledech podobají; peníze jsou pro ně vším, což dokazuje majitel 

vyhlášeného místního hostince: "Tento peníz jest pravděpodobně z dílny 

d'áblovy. Ale za zlaťák d'áblův možno koupit více nežli za groš andělův.,,112 

Vyznačují se opatrností, kterou se řídí při uzavíraní obchodů a smluv, nejsou 

ani příliš rychlí, ani příliš pomalí a své řemeslo vnímají jako něco, s čím se 

110 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 407 
III Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 406 
112 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 451 
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umění krysaře zdaleka nemůže měřit: "Ale uvážíte, že není tak nesnadné 

vyháněti krysy. Nesmí se to preceňovati. Zapískáte a jdou. Kdežto než vyrobím 

já lože, na kterém můžete spáti, jaká námaha, jaká práce.,,1l3 Zároveň však 

znají pokušení, úzkost, naději a zdají se jim i jiné sny než o práci (byť by šlo 

"pouze" o noční můru). 

První v řadě stojí Agnes, dívka, která si okamžitě získává srdce 

neznámého cizince Uejich cit je vzájemný), jež z Hamelnu pochází a viditelně 

tím nijak nestrádá. Bez ní by Hameln byl jen další zastávkou na nekonečné 

krysařově pouti. I chování Hamelňanů ke krysaři se v určitých ohledech liší od 

toho, jaké s ním jednali v poemě Mariny Cvetajevové. Ti samozřejmě také mají 

rádi ve věcech jasno, a tak v nich krysař jakožto cizinec, o jehož minulosti nic 

nevědí, probouzí otázky. Už to je staví o úroveň výš: loutka není zvědavá, 

loutka nemá otázek. Kromě toho oceňují jeho moc a jeho přítomnost v nich 

vyvolává určitou bázeň, nejistotu, což jsou další lidské vlastnosti. Krysař, 

přestože proti městu znovu stojí sám, není terčem posměšků a pohrdání, jaké 

musí snášet jeho protějšek v poemě Cvetajevové, kde budí všeobecné pohrdání, 

v lepším případě soucit, a jehož hudba je podle místních dobrá leda tak k tomu, 

aby zlepšila trávení ctihodného občana. 

Agnes, vedle krysaře hlavní postava díla, nemá u Cvetajevové 

protějšek. Díky ní se krysař probouzí k životu a je to ona, jejíž vášeň a cit 

dokážou pozměnit zaběhnutý proud hamelnských událostí. Agnes je postava, 

díky níž může čtenář poprvé nahlédnout do krysařova nitra, které se před ním 

otevře. A je to pro něj pohled zcela nový: Krysař "teprve dnešní noci pocítil 

něco jakoby pouta. Opustil města a opustil země, a touha ho nikdy 

neroztesknila; nehleděl nikdy zpět, ale kupředu.,,114 A na jiném místě: 

"Spoután? Proč ne! Jaký let v těchto poutech! Jak vysoko se možno vznésti! 

< ... > Spoután? Ano. Ale mnoho poutaje; světy poutaje.,,115 Díky jejímu citu se 

krysař ze středověké legendy, tedy krysař-symbol nebo krysař-nástroj, mění 

v krysaře-člověka, postavu plnou citu a lidských pochyb, které dosud nepoznal, 

113 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 424 
114 Dyk, Y.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 432 
115 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 433 
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ale jež ho opájejí a probouzejí ke skutečnému životu. Krysař přichází zdaleka, 

ale stejně tak by se mohl vynořit odnikud, viděl mnohé, ale všechno mu dosud 

připadalo stejné, snad miloval mnoho žen, ale nepamatuje se už, tzn., že jako 

nástroj putoval světem, zbavoval města obtížné havěti a byl za to náležitě 

odměňován, nic z tohoto života však nedokázalo proniknout do jeho duše. Tu 

probouzí až Agnes, krásná dívka plná vášně a života, která snad jako výjimka 

potvrzující pravidlo vyrostla v kupeckém městě a navíc ne na jeho okraji 

(důkazem je její vztah s Kristiánem, jehož strýc se díky svému majetku těší 

všeobecné úctě ajehožje Kristián dědicem). 

Další postavou pro dílo důležitou je Sepp Jorgen, prostý či spíše 

prostoduchý rybář. "Byl to dobrý, ale těžkopádný hoch. Říkali, že se usmívá a 

pláče až příštího dne. A měli pravdu.,,116 Sepp podobně jako Agnes vnáší do 

Dykova zpracování legendy lidský rozměr. Přestože i on je Hamelňan, jako by 

do rodného města ani nepatřil a od ostatních sklízí jen posměšky. Na první 

pohled se zdá, že se narodil jen proto, aby se dřel a trpěl. Jeho postava však 

jako by spoj ovala Hamelňany a krysaře, jako jediná je naplněna boží milostí, a 

dokáže tak alespoň částečně napravit krysařův čin, k němuž ho dovedlo 

zoufalství. 

4.2. Vzpoura proti legendě 

Krysař postupně vyhání z města krysy, stále hlouběji se však noří do 

vztahu s Agnes. A jejich láska v něm probouzí člověka. Prvním důkazem je, že 

radním odpouští, že nedodrželi smlouvu; sice zpočátku zuří, přesto nakonec 

udílí městu milost. A to všechno pouze a díky jediné spravedlivé, kterou 

spatřuje v Agnes. "Mohl jsem zahubiti Hameln. Mohl bych zničiti Frosche a 

Strumma. Mohl bych učiniti, že by nezůstalo živé bytosti v opuštěných 

116 Dyk, Y.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 410 
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městských zdech. To všechno bych mohl učiniti. Nechce se mi. < ... > Stačí mi 

jediná žena. Ušetřím Hameln pro tebe, Agnes." 117 

A to je zřejmě bod zlomu. Krysař se odchyluje od tradičního znění 

legendy, staví se proti ní, vymaňuje se z jejího toku a vzdává se svého poslání, 

které, s trochou nadsázky řečeno, vykonává již po staletí. Legenda je však 

silnější než její postava (byť by to byla ta hlavní), a tak zajejí vzpouru nakonec 

musí následovat trest. 

Tento čin přivádí krysaře do situace, kteráje pro něj zcela nová, do role, 

s níž nemá nejmenší zkušenosti. Krysař se mění v zamilovaného člověka, jenž i 

nadále disponuje svými nadpřirozenými schopnostmi, ale ve stavu, ve kterém 

se nachází, je stejně není schopen použít. A jako člověk nezkušený kupí chyby, 

které se mu nakonec nemilosrdně vrátí - nad ránem odchází (snad puzen 

minulostí) od spící Agnes, která v tu chvíli patří jen jemu, a své místo tak 

nevědomky přenechává Kristiánovi. Pokud je tuto chybu ještě možné napravit 

a pokorně se smířit s jejími důsledky, pak další podobné provinění už napravit 

nelze a jeho následek je nezvratný. Krysař znovu odchází od zdrcené Agnes, 

která čeká s nemilovaným Kristiánem dítě. Co naplat, že slibuje, že se brzy 

vrátí. Jako nezkušený milenec nechápe hloubku jejího neštěstí, nevidí její 

beznaděj, a svým odchodem tak nevědomky pečetí i svůj osud. Až pozdě si 

uvědomí, že všechno promarnil: "Chápal rázem, že je konec. Nechal Agnes 

vzít, a Kristián ji vzal; nechal Agnes odejít, a Agnes odešla. Bylo to vždy 

totéž.,,118 

Velmi významnou roli hrají v Dykově próze oči. Oči jsou tím, co čtenář 

vnímá jako první, podle jejich výrazu a podle pohledu je možné odhadnout 

povahu člověka, jeho momentální náladu. Mluva očí mnohdy nahrazuje dialog 

postav a zmínku o nich najdeme bez nadsázky téměř na každé stránce textu. 

Krysařovy oči jsou temné, pátravé, někdy planou znepokojujícím hněvem, 

jindy se široko otvírají nebo zase zavírají. Oči Agnes zase planou 

znepokojujícím ohněm, její zornice jsou v jisté chvíli rozšířené a oči se 

nedovedou odloučit od krysařových kroků. Po noci lásky JSou dětské a 

117 Dyk, Y.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 427 
lIS Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 465 
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nevinné, jasné a průhledné. Jindy mohou být slibující nebo prostě jen přivřené, 

ospalé či zavřené, v tragickém závěru už jen beznadějné, ustupující osudu, 

rezignované a skleslé. Oči Seppovy jsou dobré a poněkud zakalené, když se 

v něm probudí žádostivost, bývají žíznivé a jeho pohled může být podivný a 

užaslý. Oči Lory a Katchen, mladých děvčat plných života, která Seppa 

jednoho dne probudila, když spal na louce v trávě, jsou pak zvědavé a hoří 

zvláštním ohněm. I oči matky Agnes ve chvíli zoufalství hovoří výmluvněji 

než její jazyk a přímo prosí, jsou neklidné a tázavé, uhýbající. A našla by se i 

řada dalších příkladů. 

Jak již bylo řečeno, nejsou to jen slova či gesta, co umožňuje druhému 

pochopit pravý stav věcí, lze to vyčíst i z očí, z pohledu. Příkladem může být 

pasáž (pro další vývoj událostí tak důležitá), kdy krysař odchází od spící Agnes 

a cestou od ní potkává Kristiána, který naopak míří opačným směrem. "Stáli 

proti sobě. Příchozí patřil zamračeně na krysaře. Podezíravé jeho oči hledaly, 

čeho se zachytiti; ale krysař, klidný skoro mramorový, jim unikal. Pěst pravice 

Kristiánovy sevřela se bezděčně; výraz krysařův se však neměnil. Čekal. 

Kristián hledal slova; a jeho pobouření rostlo tím, že jich nenalézal. Tu zalétl 

pohled Kristiánův od krysaře k blízkým dveřím; a jeho nevraživé oko jako by 

odměřovalo vzdálenost. A nepatrnost této vzdálenosti dala mu promluviti: 

"Znám vás, jste krysař ~" Krysař pokynul hlavou a mlčel. Tón Kristiánův byl 

jízlivý... ale jeho jízlivost vyšla naplano. Ani rys se nepohnul v tváři 

krysařově. Naopak se jeho oči rozjasnily: a držel svýma očima Kristiána jako 

žalářník vězně. Ale Kristián nechtěl se ještě smířiti se svým vězením. 

Promluvil opět: ~ ~ "Co zde činíte, krysaři? Co chcete vůbec v Hameln?" 

Krysař naklonil se k růžovému keři a utrhl jeho nejkrásnější květ. "Co činím, 

vidíte. Voním k růži." Pichlavé oči Kristiánovy vzplanuly zlým ohněm." 119 

A stejně promlouvají i oči Agnes, když se krysaři svěřuje se svým 

bolestným tajemstvím ~ že čeká dítě s Kristiánem, jehož nemiluje. "Oči obou 

se setkaly. Hleděl vážně a pátravě; ale v jejích očích nenašel bázeň, pouze 

smutek. A z jejího hrdla, v němž slova tak dlouho umírala, řinula se náhle 

119 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 435 
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slova tím bolestnější, že nevyčítala.,,120 Její oči jsou uštvané, hledí rezignovaně 

a sklesle, prosí krysaře o smrt. Nakonec ho Agnes alespoň přesvědčí, aby 

odešel, on však slibuje, že se vrátí. "Snad by nebyl krysař odešel, kdyby viděl 

výraz jejích očí.,,121 I když svůj slib dodržel, jeho návrat přišel pozdě. Pokud 

zemře ona, zemře i on. 

Z cesty, jíž prochází původní "neživý" krysař a která vede ke krysaři 

plnému milostného citu, se jej ještě pokouší svést ďábel. Jeho chechot 

hudebníka provází ze střechy kostela, občas ho zaslechne i na jiných místech a 

nakonec ho vtáhne do hostince U Žíznivého člověka, kde na něj již čeká temný 

host, magister Faustus z Wittenberka. Rozhovor mezi nimi je střetem dvou 

principů a plný oboustranného nepochopení: magister Gehož pohled je 

mimochodem zpytavý a neklidný a z očí mu šlehá oheň) cítí spřízněnost 

s nově příchozím, dokonce v něm vidí svého bratra a snaží se získat ho na svou 

stranu, přesvědčit ho, aby využil svých nadpřirozených schopností a podmanil 

si svět. Naléhá na něj, aby se zbavil svého srdce, které jediné mu v tom brání, a 

nabízí mu zářnou budoucnost. Pokouší se ho přesvědčit i svým uměním, díky 

němuž promění líně se povalujícího kocoura v tygra chystajícího se ke 

smrtícímu skoku či nestydatou hospodskou kuchařku Černou Lízu v bájnou 

krasavici Helenu. Krysař však jeho temná kouzla nechce a snad ani nemůže 

vidět - jeho láska, cit prostý a ušlechtilý, zakrývá vše ostatní a jiné světy a jiné 

lidi než Agnes nevnímá. A tak se ďáblův plán získat pomocníka hroutí a končí 

neúspěchem. 

Zajímavou otázku si ve studii Krysař - Procitnutí legendy I klade její 

autor skrývající se pod přezdívkou Marigold. 122 V části nazvané Bůh, ďábel a 

ta třetí se ptá, kdo žehnal krysařově píšťale, a pozornost věnuje i jejich 

přítomnosti v díle. A dochází k zajímavému zjištění, že "Boha se v Dykově 

próze dopátráme navýsost těžko, a pokud, pak narážíme na jeho 

pragmatizovanou měšťáckou podobu". Svědčí o tom i uvedené příklady: 

jednou se stočí řeč na Boha ve chvíli, kdy chamtiví konšelé odmítají krysaři 

120 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 455 
121 Dyk, Y.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 458 
122 Marigold, Krysař: Procitnutí legendy I, str. 3-4, 2. 5.2007. Dostupné z 
<http://www.metalopolis.net/art downtown.asp?id=2057> 
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vyplatit odměnu s tím, že ve smlouvě chybí klauzule: "K tomu mi dopomáhej 

Bůh.,,123 Poté, když krysař znevažuje Boží moc větou: "Nebylo třeba pomoci 

boží, pomohu si sám. 124 A konečně, pomineme-li les Panny Marie a chrám 

svaté Trojice, se krysař staví Bohu na roveň, když srovnává jeho biblický čin 

se svým: "Bůh žádal deset spravedlivých, aby ušetřil Sodomu a Gomoru. Chci 

být skromnější Boha.,,125 

Naproti tomu ďábel je v textu mnohem přítomnější, a dokonce přímo 

vstupuje do děje. Tichým smíchem krysaře popouzí, ukazuje mu cestu a krysař, 

jak zdůrazňuje autor stati, se nebrání. "A tak postava, která tak rouhačně 

opovrhuje Bohem, nechá tu tajemnou moc vést své kroky. < ... > Je jasné, kdo 

že je bližší duši krysařově, Boha neslyší, ďábel se mu dokonce zJevuJe, 

pokouší ho a krysař bez boje podléhá ... Alespoň prozatím.,,126 

Krysařova láska končí neúspěšně, přímo osudově: jeho chyby a jeho 

předurčení ho dohonily, a co se stalo, už nelze napravit. Zoufalá Agnes si ještě 

jednou nechá od matky vyprávět legendu o "zemi sedmihradské, o sedmi 

hradech, které obklopuj í krásné údolí, jemuž není rovno na světě" 127, o zemi, 

do níž se dá vejít ústím propasti na hoře Koppel, a pak již odchází, neznámo 

kam. Někdo ji viděl, jak míří k řece, aby se jí odevzdala i se svým neštěstím, 

krysař však cítí, že její cesta vedla na Koppel. Jak nakonec Agnes končí? 

Zbývají jen dohady. Její vášnivá povaha a zoufalství ji mohly vehnat do proudu 

řeky, je však možné, že píseň o bájné zemi, kterou si při odchodu z domu 

zpívala, ji dovedla až na vrchol Koppelu, což by dávalo krysaři alespoň malou 

naději, že ji ještě dohoní a znovu se setkají. A druhou cestou se vydává i on, už 

nemá co ztratit, může jen získat. K cestě na vrchol však píšťalou svolává i 

veškerý hamelnský lid, lidi staré i mladé, kterým předtím odpustil. Krysař kráčí 

v čele, svou hudbou ovládá dav, ale melodie píšťaly postupně ovládá i jeho, a 

kráčí tak nikoli jako vládce nad ostatními, jak bylo jeho zvykem, ale jako první 

123 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 426 
124 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 426 
125 Dyk, Y.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 427 
126 Marigold, Krysař: Procitnutí legendy I, str. 3-4, 2. 5.2007. Dostupné z 
<http://www.metalopolis.net/art downtown.asp?id=2057> 
127 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 459 
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mezi rovnými. Zvuk jeho flétny vyvolává v lidech dávno zasuté vzpomínky a 

probouzí v nich novou touhu. "Píšťala krysařova pudila dále. Zástup šel mlčky 

za ní. A ve všech těch zašlých srdcích, zubožených duších, zaprášených cestou, 

zkažených hříchy, ve všech těch srdcích vzbouzela se čistá jakás touha.,,128 

Postupně tak vcházejí branou do jícnu propasti "s důvěrným úsměvem a 

rozepjatou náručí".129 Nakonec se nad ní nakloní i krysař a píšťala mu padá 

z rukou. "A jeho píšťala znamenala ŽiVOt.,,130 To už vchází do propasti i on. 

Setká se se svou Agnes v zemi sedmihradské? 

Dykův Krysař se od textů s ním srovnávaných liší v jednom zásadním 

bodě: z krysaře-symbolu tu před čtenářem vyrůstá krysař-člověk, který je 

ochoten díky nově poznanému citu, lásce k milované osobě, odhodit svou 

minulost a začít skutečně žít. Tíha legendy je však neúprosná, a třebaže se 

alespoň na chvíli cítí svobodný, nemilosrdně ho znovu připoutá a za jeho 

opovážlivost ztrestá. A na závěr ještě jednou citujme autora již zmíněné studie 

Krysař - Procitnutí legendy: "Dyk propůjčil protáhlé gotické rytině duši, 

jakkoli tvář zůstala nejasná. Píšťala sice zazní, ale ne pro sto rýnských, ale pro 

zhrzené iluze a sny člověka.,,131 A v tom je zásadní inovace Dykova 

zpracování. 

128 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 468 
129 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 471 
130 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 471 
131 Marigold, Krysař: Procitnutí legendy II, str. 3, 2. 5. 2007, dostupné z 
<http://www.metalopolis.net/art downtown.asp?id=2058> 
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ZÁVĚR 

U zrodu všech námi analyzovaných děl stojí středověká německá 

legenda, jejíž ústřední konflikt, vyznění i poučení zpracovali jednotliví autoři 

po svém. Alexandr Grin se při jejím převyprávění vzdal do té doby 

nepostradatelných krysařských atributů: Hamelnští (nebo chceme-li 

Petrohraďané) v jeho povídce vlastně jako by zcela chyběli, jejichž rozhodnutí 

(byť jakkoli chybná) již nejsou pro vývoj událostí důležitá. Ve své bídě navíc 

nemají krysaři za ochranu co nabídnout, ten se stává jejich spasitelem pouze z 

vlastního přesvědčení a jeho boj získává osobní charakter. Navíc již není 

hlavním protagonistou příběhu, a přestože má i nadále situaci ve své moci, stojí 

v pozadí. 

Jako bychom tu byli svědky dalšího pokračování starého mýtu, neustále 

se opakujícího střetu mezi dvěma nesmiřitelnými soupeři, kteří navíc znovu a 

znovu zdokonalují své zbraně a vylepšují taktiku (krysař odložil flétnu - snad 

je již zbytečná, protože nepřítel se stal vůči jejím tónům imunní; naopak krysy 

na sebe dokážou brát lidskou podobu a jejich cílem už nejsou jen ó' městské 

sýpky - chtějí dobýt celý svět). A zde se rodí ponurost celého příběhu: boj krys 

proti krysaři (už tomu není naopak, u Grina přecházejí do "ofenzivy" krysy), 

střet zasvěcenců, přestože se člověka přímo dotýká, se již vymkl lidskému 

chápání, a tak se jedinec, který s ním není obeznámen, stává jen pouhou 

hříčkou v rukách hlavních aktérů. 

Svět Mariny Cvetajevové vyrůstá z jiného, snad můžeme i říct i méně 

živočišného cítění legendy. I v jejím Krysaři se odrazila doba, v níž verše 

vznikají, včetně básnířčiných životních ideálů. Cvetajevová, stejně jako Grin, 

v době, kdy pracovala na poemě, žila v tíživých finančních podmínkách, 

osaměle a navíc v emigraci, což se odrazilo v jejím vidění hlavního sporu, 

který je nastaven takto: krysař, básnířka a umění jako takové versus lidé žijící 

v blahobytu, lidé spokojení ve své průměrnosti. Krysař v jejím podání je 

hrdinou vítězným, hrdinou trestajícím, jenž se bez mrknutí oka dokáže pomstít 
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za své křivdy a na to, zda je jeho trest úměrný provinění Hamelnských, či 

nikoli, se příliš neohlíží. Krysař Mariny Cvetajevové by snad mohl být v jistém 

ohledu básnířčiným ideálem: jako postava vědomá si svých kvalit zná svou 

hodnotu a je schopen si svou cenu obhájit bez ohledu na utrpení, které způsobí 

jiným. 

Krysař Viktora Dyka, třetí z námi analyzovaných, je zřejmě čtenářsky 

nejpřístupnější. Na rozdíl od předchozích děl se v něm neodrážejí dobové vlivy 

a jeho zpracování by se dalo nazvat klasickým. Co jej však odlišuj e od 

předchozích děl, je přítomnost citu, ba přímo lásky. Milostný cit, který je u 

Grinajen naznačen jako možný příslib věcí budoucích, cit, který u Cvetajevové 

zcela chybí, se stává zásadním stavebním kamenem Dykova pojetí legendy. 

Jeho krysař ožívá, stává se člověkem, bytostí naplněnou citem, a tudíž i bytostí 

schopnou probudit cit ve čtenáři. Jestliže jeho úvodní slova "Nejmenuji se; 

jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař.,,132 v podstatě platí po přečtení 

děl Grina a Cvetajevové i nadále, u Dykaje to pravda jen částečně. Jeho hrdina 

postupně procitá, a dokonce se díky svému citu snaží vymanit ze sevření mýtu, 

přestože je to vlastně pokus marný. Jedno však můžeme říci s jistotou: pokud 

se po svém skoku do propasti (zoufalém činu, který měl krysaře přiblížit jeho 

milované Agnes) se svou milou znovu setkal, nebude dál jen bezejmenným 

krysařem, loutkou, jejíž činy určuje neměnný tok legendy: své lidské jméno a 

svou duši si tímto činem již dávno zasloužil. 

132 Dyk, V.: Dramata a prózy, Lidové noviny, Praha, 2003, str. 405 
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