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1. ALOIS JIRÁSEK (1851–1930) FILOSOFSKÁ HISTORIE

Filosofská historie vyšla poprvé v časopise Světozor (1877). 
Už za Jiráskova života vyšla Filosofská historie devatenáct-
krát a následovalo mnoho dalších vydání. Dílo bylo i zfilmo-
váno, zdramatizováno a přeloženo do řady jazyků. Jiráskův 
text svátek majáles významně proslavil. V jeho podání byl 
majáles volnomyšlenkářským a vlasteneckým svátkem stu-
dentů filozofie. Objevují se zde ale témata obrany českého 
jazyka kultury, témata politická spojená s revolučním rokem 
1848. Ale nejsilnějším motivem je téma lásky a přátelství.

Toho dne odjakživa slavívali filosofové 
podle starodávného obyčeje a jaksi již svého 
privilegia „majáles“, slavnost májovou, na 
kterou oni a děvčata, ale i všecko město 
po celý rok těšilo.

Alois Jirásek, Filosofská historie (1877)

Alois Jirásek
(Nadace Langhans Praha)

V tematice Filosofské historie se objevují různé motivy, 
hodnoty a lidské postoje. Vyber jeden pojem a odůvod-
ni souvislosti v kontextu svátku, ale i ze svého osobního 
pohledu.
Např.: radost ze života, recese, mládí, přátelství, láska, 
kultura, rodný jazyk, odvaha, společenská revolta, měš-
ťáctví a podobně. 
Forma: přibližně pět studentů představí a odůvodní 
svoje téma + krátká diskuse. 
Proč je pro tebe toto téma aktuálně důležité?

(10 minut) ÚKOL

Obálka knihy Aloise Jiráska Filosofská historie, 
vydání z roku 1941 (Národní knihovna ČR)
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2. JOSEF VÁCLAV MYSLBEK (1848–1922).
SOCHA KARLA HYNKA MÁCHY

Máchův pomník na pražském Petříně vytvořil v roce 1912 
sochař Josef Václav Myslbek. Myslbek byl sochařským 
představitelem monumentálního realismu, pedagog a za-
kladatel moderního českého sochařství. Jeho socha 
 Karla Hynka Máchy v Praze na Petříně je oblíbeným mís-
tem schůzek zamilovaných, ale byla i místem politických 
protestů právě v době slavení majálesu.

J. V. Myslbek je autorem dalších významných soch v Pra-
ze. Třída se rozdělí na tři skupiny a každá skupina za po-
moci internetu vyhledá jednu Myslbekovou sochu – umís-
tění v Praze, dataci, historii, námět, souvislosti, význam, 
případně kunsthistorické hodnocení a podobně. Je-li to 
technicky možné, studenti odprezentují fotografii zmíněné 
Myslbekovy sochy ve třídě.
Forma: skupina studentů vyhledá určené téma na in-
ternetu a jeden ze studentů je následně představí celé 
třídě + krátká diskuse. 
Kde jsou umístěny Myslbekovy sochy  
v Praze a co o ních víme?
– Sousoší Ctirad a Šárka
– Socha K. H. Máchy 
– Pomník kardinála Bedřicha Schwarzenberga

(15 minut) ÚKOL

Myslbekův návrh pomníku Karla Hynka Máchy a jeho výslednou 
podobu otiskl časopis Beseda 6. července 1912
(Národní knihovna ČR)

3. KAREL HYNEK MÁCHA (1810–1836) BÁSEŇ MÁJ 

Mácha patří k nejznámějším českým básníkům. Je před-
stavitelem českého romantismu a zakladatel moderní čes-
ké poezie, jeho nejslavnějším dílem je báseň Máj (1836). 
Zemřel 6. listopadu 1836 v Litoměřicích na choleru. Jeho 
ostatky jsou od května 1939 uloženy na Slavíně, kam byly 
na podzim 1938 slavnostně převezeny z Litoměřic po Mni-
chovské dohodě. Protestní průvod některých studentů 
17. 11. 1989 skončil u sochy českého básníka.

V Máchově textu se prolíná řada literárních motivů, od 
romantismu až po expresionismus, inspirovaný i barokní 
poetikou. Pokuste se s pedagogem ve známých ukáz-
kách textu o rozbor textu a o analýzu motivů v básni. 
Forma: student se pokusí samostatně o analýzu textu. 
Po určeném čase pedagog bude moderovat jednotlivé 
pohledy studentů + krátká diskuse.  
Jaké motivy inspirují vás?

(10 minut) ÚKOL

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

(Začátek básně Máj)

Hluboké ticho. – Z mokrých stěn 
kapka za kapkou splyne, 
a jejich pádu dutý hlas 
dalekou kobkou rozložen,
jako by noční měřil čas, 
zní – hyne – zní a hyne – 
zní – hyne – zní a hyne zas. 

„Jak dlouhá noc – jak dlouhá noc – 
Však delší mně nastává. – – – 
Pryč myšlenko! “ – A hrůzy moc 
myšlenku překonává. – 
Hluboké ticho. – Kapky hlas 
svým pádem opět měří čas

(Z druhé části Máje)

Máchův portrét nakreslil 
Jan Vilímek, otištěn byl 
v knize České album 
(Národní knihovna ČR) 
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Podle zprávy ministra vnitra Lubomíra Štrougala pro prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného měly petřínské události 
„řadu shodných znaků s podobnými provokacemi v roce 1956“, 25. srpna 1962 (Národní archiv)

Ukázka, jak vedení ministerstva vnitra referovalo o setkání studentů u pomníku K. H. Máchy v roce 1962:
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4. ALLEN GINSBERG (1926–1997).
BÁSEŇ: KRÁL MAJÁLES (1965)

Allen Ginsberg byl americký básník, jedna z vůdčích osob-
ností beatnické generace. Je znám nejen svými básnickými 
texty, ale i společenskými postoji. Nad přípravami majálesu 
v roce 1965 bděly různé mocenské složky socialistického 
Československa, avšak hlavní organizační práci včetně návr-
hu kandidátů na krále majálesu na sebe vzali studenti. Tím se 
stal Allen Ginsberg. Bezprostředně po zvolení králem majále-
su začal být Ginsberg sledován Státní bezpečností. Po svém 
vyhoštění napsal báseň Král majáles.

A přestože jsem Král Máje, marxisti mě 
ztloukli na ulici, celou noc mě drželi na 
policejní stanici,
sledovali mě krok za krokem po jarní Praze, 
tajně zatkli a letadlem vyhostili z našeho 
království
A proto jsem v sedadle uprostřed Nebe napsal 
tuto báseň.

(Závěr básně Král majáles, překlad Jan Zábrana)

V rámci diskuse celé třídy třídě zhodnoťte tematiku majá-
lesu, a to jak kontexty literární, tak společenské.
Je poselství beatnické generace 
srozumitelné i pro dnešní dobu?

(10 minut) ÚKOL

Allen Ginsberg, květen 1965 (foto: Miroslav Khol)

NÁVRAT KRÁLE MAJÁLES
Allen Ginsberg

Mám stříbrné výročí a na hlavě málo vlasů, a jsem Král Máje
A přestože jsem Král Máje, moje Kvílení a Proklamace vyhostili z amerických elektrických vln
Proto Král Máje vzlétl k nebi a vrací se pro svoji papírovou korunu
Kola tryskáče dosedají na šedý beton a rolují podél zeleného trávníku
A já jsem Král Máje s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, pakostnicí, ztrhanými hlasivkami, 
ledvinovými kameny a usedlými brýlemi, který si nasadil bláznivou korunu, jež hlásá: Dost 
pitomostí
Dost moudrosti, dost strachu i víry v kapitalistické proužkované sako a komunistické montérky
To není k popukání ta ztráta planety v příští stovce let
A já jsem Král Máje a copak by mě bylo napadlo, že se do Prahy ještě někdy vrátím
A já jsem Král Máje a přináším Diamant velký jako Vesmír
A já jsem Král Máje, buzerant bez lásky v tom jarním čase a propagátor meditace
A já jsem Král Máje úctyhodný profesor Brooklynské Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi 
Svaha!

(1990, překlad Jiří Josek)

Karikatura Allena Ginsberga 
vyšla v týdeníku Literární 
noviny, duben 1965
(Muzeum paměti XX. století)

Allen Ginsberg a básník 
Pavel Beran. Fotografii 

pořídila StB při jejich 
sledování. Ginsberg snímek 

získal z Archivu ministerstva 
vnitra při návštěvě Prahy 

po roce 1989, květen 1965 
(Allen Ginsberg Estate)

V roce 1990 do Prahy přiletěl básník Allen Ginsberg, který napsal o své cestě báseň Návrat krále majáles.


