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Rostlinné metafory v Shakespearovi 
 Žáci identifikují metafory a nacvičí scénku  

 Cíl: Žáci zjišťují, že v Shakespearových dílech jsou použité odkazy na běžné venkovské květiny. Obvykle je nezmiňuje jednoduše 
jako součást popisu scény, ale využívá je jako metafory k vyjádření charakteristik postav nebo situací.  
 
1. V Bouři, hře o vražedných ctižádostech, pomstě a odpuštění, je použita žahavá kopřiva k dokreslení chování dvou zlých princů, 
Antoniovi a Sebastianovi, kteří plánují zabít vévodu a jeho věrného poradce Gonzala. Všichni během plavby ztroskotali a Gonzalo se 
snaží představit si, co by na ostrově zasadil, kdyby jej měl na starost. Princové se mu však vysmáli: 
GONZALO:  Kdybych měl zahradu na tomto ostrově, můj pane – 
ANTONIO: Zasel by tu kopřivy.  
SEBASTIAN: Nebo šťovíky nebo sléze. 
Když Antonio říká Gonzalovi ‘zasel by tu kopřivy’, vysmívá se mu. Sebastian se přidává, navrhuje, že Gonzalo by zasel další plevele, 
když dodává ‘nebo šťovíky nebo sléze’, sdílí pohrdání Antonia Gonzalem.  
Antonio je popisován svým starším bratrem, Prosperem, jako ‘břečťan, který zakryl můj knížecí kmen a vysál z něj mou zeleň’ … Živě 
tím popisuje své přesvědčení, že jeho bratr je parazit, který z něj vysává jeho život (zeleň). (Antonio ukradl vévodství svému bratru 
Prosperovi, který je ‘právoplatným’ vévodou.  
 
2. Ve hře Cymbelín (která má mnoho společného se Hrou o trůny) je 
Imogena, dcera krále Cymbelína vládnoucího ve starověké Británii, 
nenáviděna svou macechou, která se jí snaží zabít. Vrahovi bylo řečeno, 
aby ‘Hledal svou odměnu mezi kopřivami u bezového stromu, který 
zakrývá ústa stejné jámy…’ 
Bezový strom, jak možná víte, je v lidové víře spojován s ďáblem, 
metafora je tedy velmi intenzivní: vrahova odměna je ukrytá  ‘mezi 
kopřivami u bezového stromu’, jinými slovy na jedovatém a zrádném 
místě odpovídajícímu tomuto činu. 
 
3. Ve hře Jindřich V, je velšský kapitán Williams cynický ohledně 
králových slibů stát při svých mužích a svůj postoj projevuje, když 
vykládá o BEZOVÉ PISTOLI. Bezová pistole je hračka vyrobená z 
vydlabaného bezového dřeva, kterou se pak střílí rozžvýkané papírové 
pelety. 
Williams: ‘To je nebezpečná střela z BEZOVÉ pistole, která může 
chabou a soukromou nelibost způsobit panovníkovi.’ 

Aktivity: 
V malých skupinách po 2 nebo 3 si žáci vyberou Aktivitu 
1 nebo 2. Cílem je vymyslet krátkou, zhruba 5 
minutovou scénu, kterou pak předvedou celé skupině: 
 
Aktivita 1: Ztroskotali jste na ostrově, hladoví, žízniví a 
prochladlí. V malých skupinách zahrajte improvizovanou 
scénku, kdy prozkoumáváte ostrov a hledáte potravu… 
(připomeňte si, že například kopřivy nebo bez černý 
mohou být výživné). 
 
Aktivita 2: Vymyslete scénku se dvěma postavami, 
využijte slova z Cymbelínu ‘Mezi kopřivami u bezového 
stromu’.  
 
Zdroje:  
Užitečným referenčním textem je Botanical 
Shakespeare, od Gerit Quealy 
 
Klíčová slova:  
• Improvizovat: vymýšlet za chodu (před zahájením 

se však dohodněte na obecné formě vašeho díla a 
detailech, které chcete zahrnout) 

• Vymyslet: vytvořit ve skupině originální hru reakcí 
na podněty 

 
Kritéria úspěchu 
ü Žáci improvizují představení.   
ü Dokáží spolupracovat s vrstevníky.    
ü Dokáží zpaměti zarecitovat báseň. 
 
 

 


