
KREATIVNÍ UMĚNÍ podněty pro výuku  

www.pappusproject.eu  

JEHLIČNANY v Shakespearovi: vyjádření prostředí a atmosféry  
 Prozkoumávání Shakespearova anglického venkova, zejména role stromů při tvorbě atmosféry a hloubky  

 Cíl: Pochopit roli borovice v Shakespearových hrách. 
 
Shakespeare vyrůstal na anglickém venkově. Pracovat a také žil v Londýně, ale nikdo neví, zda cestoval do zahraničí, 
ačkoliv některé jeho hry jsou zasazené do Itálie, kde přirozeně roste mnoho druhů jehličnatých stromů. Když ve svých 
hrách odkazuje na jehličnany, vždy používá termín borovice a ty často vystupují v jeho italských hrách, zejména těch, 
které jsou založené na Římské historii.  
 
Se stromy je často spojený pocit intrik a moci. Antony, ve hře Antony a Kleopatra, říká, že ‘objeví vše tam, kde borovice 
stojí’.  Prospero ze hry Bouře, který má mnoho magických schopností, říká svému služebníku-duchovi Arielovi, že ‘bylo 
to mé umění...které způsobilo otevření borovice a pustilo je ven’.  
 
V Kupci benátském (hře, která se dnes hraje zřídka kvůli antisemitským tématům, například nenávisti projevené 
dominantními křesťany vůči Shylockovi, který je žid) kupec Antonio, říká, že očekávat milost od Shylocka je stejně 
pravděpodobné, jako borovice na vrcholku hory stojící klidně v bouři, protože jim řeknete, aby se nehýbaly: 
 

‘Můžete stejně tak zakázat horským borovicím  
Kývat jejich vysokými vrcholy a nevydávat žádný zvuk,  
Když jsou sužovány poryvy nebe.’ 

 
Aktivity 
• Ve dvojicích vytvořte krátké drama zasazené do prostředí specifického stromu. Přemýšlejte o atmosféře, jakou 

chcete navodit a jak k ní daný strom přispěje. Vyžaduje dějství šelestící listy, silné větve, ostré jehličí, majestátní 
vzhled nebo naopak strom tenký a pružný ve větru? Použijte Pappus ID listy rostlin k nalezení stromu vhodného pro 
konkrétní scénu.  

• Prostudujte monolog Edgara v Dějství 2 Scéně 3 Krále Leara:  
‘Slyšel jsem, že jsem prohlášen  
A šťastnou dutinou stromu  
utekl z lovu.’ 

 

Zdroje: 
Použijte listy a další přírodní materiály jako rekvizity i 
jako inspiraci k pohybům a zvukům, například 
• Pappus ID listy rostlin - různé  
 
Kritéria úspěchu: 
ü Chápu a dokáži popsat použití charakteristik 

stromů k vyjádření prostředí/atmosféry. 
 

 


