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Vplyv východnej literatúry v rozprávke Hermanna Hesseho 

 

Ingrid LONGAUEROVÁ 

 

1.Úvod 

 V súčasnosti sa rozprávka takmer automaticky priraďuje k literatúre pre deti a a 

väčšina „dospelých“ ju nepovažuje za zmysluplné a plnohodnotné čítanie. Pôvod rozprávky 

však ukazuje, že v skutočnosti nebola určená len detským percipientom. Vzhľadom na vznik 

jej názvu zo staroslovienskeho praviti, v minulosti jednoducho patrili pod tento žáner príbehy, 

ktoré sa šírili ústne. Je možné zistiť to aj z tém rozprávok (napríklad aj u tých, ktoré zozbieral 

Dobšinský) – mnohé vôbec nerátajú s detským percipientom, nerešpektujú jeho špecifickosť – 

nie je tam prítomný „detský aspekt“. Rozprávky Hermanna Hesseho sú toho príkladom. V 

našej práci sa budeme snažiť rozoznať vplyvy východnej literatúry na Hesseho rozprávku a 

porovnať ich so znakmi rozprávky európskeho charakteru. Ako interpretačný materiál 

použijeme rozprávku Básnik, napísanú v roku 1913. 

2.Východné príbehy a európska rozprávka 

 Básnik sa všeobecne zaraďuje do žánru rozprávky. Po úvodných riadkoch nám však 

viac ako rozprávku pripomína jeden z tradičných východných príbehov. Nie je to rozprávka, 

na akú sme zvyknutí v našom európskom kontexte. Príbeh je situovaný v starej Číne s 

čínskym básnikom Han Fookom ako hlavným hrdinom, ktorý v mladosti zatúžil „naučiť sa a 

zdokonaliť vo všetkom, čo nejakým spôsobom súvisí s básnickým umením“. Jediné tri prvky, 

ktoré nám môžu našu klasickú, európsku rozprávku pripomínať sú dokonalý a usporiadaný 

život Han Fooka opísaný v úvode, čo je aj našou „východiskovou situáciou“ (V.J. Propp., 

1971, s. 35). Medzi ďalšie patrí nadprirodzenosť a trojitá gradácia (Han Fook sa trikrát pokúsi 

o útek z majstrovho domu). Nadprirodzenosť sa tu však vyskytuje v jemných náznakoch, čo 

ju ešte viac umocňuje. Príkladom tohto zjemňovania by mohlo byť používanie personifikácie. 

Hesse namiesto formulácie: nočný vietor zahral na citare, použije: „nočný vietor prebehol po 

citare....“ Nadprirodzenosť nepremení na jednoduchú personifikáciu. Týmto spôsobom si ju 

takmer nevšimneme a skôr nám napadne, že Han Fookov majster použil svoju nadprirodzenú 

silu. Takéto zjemňovanie významu je typické pre východnú slovesnosť a stretneme sa s ním 

na mnohých ďalších miestach v texte. K prvkom z východnej literatúry tu tiež patrí množstvo 

básnických obrazov, prirovnaní a metafor so zameraním na prírodu, a akási vznešenosť a 

vyššie idey typické pre východnú kultúru. Samozrejme, motív dobra a vyššie princípy sú 
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prítomné aj v európskej rozprávke. Tam sa však častejšie stretneme s ich „materiálnejšími“, 

viac konkretizovanými podobami. Napríklad, dobrý človek sa vzdáva svojho majetku a 

pohodlia, bojuje za spravodlivosť alebo oslobodzuje zakliate postavy atď. Pri vyšších 

ideáloch vo východnej literatúre máme však pocit prítomnosti otázky zmyslu života či snahy 

o život harmonický s nebom. K spomínaným východným prvkom sa ešte pridáva leitmotív 

celej rozprávky a to je potreba sebazdokonaľovania. Najmä pre väčšinu tradičných čínskych 

príbehov je typický motív zlepšovania svojho charakteru, sebadisciplíny, konania dobrých 

skutkov či úcta k svojim rodičom, tradíciám, prírode a bohom. Ideálom je dať prednosť 

vyšším cieľom pred svojimi osobnými záujmami. To korešponduje s antickou literatúrou, 

ktorá z tohto pohľadu má so starou čínskou literatúrou pomerne veľa spoločného. V Číne 

tento ideál pramenil z vplyvu konfucianizmu a taoizmu na myslenie a postoje celého národa. 

V Básnikovi to vidíme na tom, že Han Fook je schopný vzdať sa šťastných chvíľ s nevestou, 

rastúcej slávy atď. len aby dosiahol to, čo cíti, že mu je predurčené. Vzdáva sa všetkých 

hmotných radostí túžiac po niečom z vyšších sfér: zmeniť svoj svet myšlienok a dosiahnuť 

úplnú dokonalosť. Pre Han Fooka je dokonalosťou naučiť sa básnickému umeniu- vedieť 

premeniť krásu chvíľ, života, do slov tak, aby v básni obsiahol celý svet ako v jeho zrkadle. 

Len vtedy zažije naozajstné šťastie a hlboké uspokojenie.  

 Dôležitým motívom, typickým najmä pre európsku rozprávku, je motív odchodu z 

domu, cesty a hľadania. Pravdepodobne existuje značný rozdiel medzi cieľmi hrdinov z 

európskych a východných rozprávok. Han Fook sa vydal hľadať dokonalosť a povznesenie 

svojho ducha. V európskych rozprávkach to zvyčajne bývajú materiálnejšie ciele. V obidvoch 

prípadoch má rozhodujúcu úlohu motivácia. Podľa Vladimíra J. Proppa (1971, s. 77) pod 

týmto pojmom rozumieme „príčiny, ako aj ciele postáv, ktoré ich nabádajú k určitým činom.“ 

Propp ďalej uvádza, že v prípadoch, kde niet škodcovstva, motiváciou sa stáva nedostatok a 

jeho prvou funkciou je vyslanie a hľadanie.  

 Popri snahách o priblíženie sa k východnej slovesnosti v Básnikovi môžeme nájsť aj 

paralelu s gréckou mytológiou, presnejšie s povesťou o Orfeovi. Kým majster začne Han 

Fooka učiť básnickému umeniu, musí dokonale zvládnuť hru na lutne, potom hru na citare a 

po nej hru na flaute. Orfeus bol podľa gréckej mytológie najväčším hudobníkom, spevákom a 

teda aj básnikom. Keď hral na svojej lýre, vo svete zavládol súlad a mier. Podľa tejto povesti 

po jeho smrti odniesli vlny jeho hlavu a hrajúcu lýru na ostrov Lesbos, kde vznikol lyrický 

spev (Zamarovský, s. 330). Aj Han Fook najprv musí majstrovsky zvládnuť hudobné umenie, 

tónmi vyjadriť svoje myšlienky. Až potom je schopný tvoriť básne a pri počúvaní jeho veršov 

„svet zakaždým na chvíľu zaznie utešenou hudbou“. Schopnosť hudobného vyjadrovania je 
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tak predpokladom k zvládnutiu toho básnického a navzájom spolu úzko súvisia. Príkladom sú 

všetci dobrí básnici minulosti aj dneška, ktorí pri písaní poézie musia zvládnuť zvukovú aj 

obsahovú formu.  

 Čím viac prenikal Han Fook do umenia hry na hudobné nástroje, tým sa mu tvorenie 

básní zdalo ťažšie a vznešenejšie. To nám pripomenulo Sokratov výrok „Viem, že nič 

neviem“. Pre Han Fooka bolo to poznanie dobrým signálom. Zrazu objavil hĺbku básnického 

umenia, ktorá sa mu v tej chvíli videla ako veľká priepasť. Táto situácia teda odkazuje k 

rozdielu, ktorý je medzi tým ako sa veci javia z vonka a z vnútra či ako vyzerajú z pozície 

pozorovateľa a z pozície tvorivého napĺňania. Napríklad, spĺňať predsavzatie hovoriť pravdu 

vyzerá jednoducho. Avšak až keď ho začneme nasledovať, zistíme, aké je ťažké, pretože ak 

chceme pravdu hovoriť mali by sme sa aj začať pravdivejšie správať atď. Han Fook takisto 

pochopil, že vedieť písať básne nestačí na to, aby boli dobré. Musí sa naučiť ako básnik 

rozmýšľať a vnímať svet. 

 Z hľadiska štruktúry tvorí expozíciu rozprávky opis takmer dokonalého života Han 

Fooka, pri ktorom sa zdá, že mu nič nechýba avšak raz, na lampiónovom festivale pochopí, že 

navždy ostane samotárom a jediné šťastie mu môže priniesť tvorenie dokonalých básní. 

Osudovou zmenou je preňho objavenie sa starca, majstra vznešeného slova, ktorý sa Han 

Fookovi ponúkne za učiteľa. Zápletka deja nastáva , keď sa rozhodne ponuku prijať a opustiť 

svoj domov a nevestu. Zvrat, podľa nášho názoru, tvorí trojitá gradácia, kedy Han Fook zatúži 

po domove. Ako sme už spomínali vyššie, gradácia je základným prvkom rozprávok vôbec. V 

našom prípade prebieha menej výrazne, gradujú činy hrdinov nie však lexikálna stránka textu. 

Po prvýkrát, keď Han Fook pocíti silnú túžbu po domove, poprosí majstra o zvolenie. Ten mu 

odvetí, že je voľný a môže sa rozhodnúť, ako chce. Jeho žiak si však sám uvedomí, že krása v 

snoch básnika sa nikdy nevyrovná skutočnosti. Pri návrate mu majster namiesto pozdravu 

povie dva verše „o obšťastňujúcej moci umenia“, ktoré Han Fooka dojmu k slzám. Druhý 

krát, keď sa Han len pokúsi ujsť, ho naspäť prilákajú tóny náhle rozozvučanej citary 

(prítomnosť už vyššie spomínanej nadprirodzenosti- po citare prebehol nočný vietor). V 

oboch prípadoch majster Han Fooka nenúti, ale naznačuje, podobne ako je to v múdrosti z 

gréckej mytológie ,hviezdy naznačujú, ale nenútia´. Keď sa teda zamyslíme nad vzťahom 

majstra a Han Fooka, majster plní svoju úlohu, ktorú mu nebesia určili. Podobne ako je to v 

starých východných príbehoch o taoistických alebo budhistických majstroch a ich žiakoch, aj 

tu sa majster láskavo stará o svojho žiaka, do ničoho ho nenúti, lebo vie, že donucovaním sa 

nič nedosiahne. Han Fook si musí sám uvedomiť moc umenia a iluzórnosť ľudskej reality. 

Len sila vlastného uvedomenia ho môže viesť po jeho ceste. Majster mu však po celý čas 
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pomáha, okrem toho, že ho zároveň učí zvládnuť technickú stránku básnického umenia. 

Majster vznešeného slova sa objaví vo chvíli, keď Han Fook dospie k dôležitému záveru, že 

naozajstné šťastie okúsi len vtedy, keď sa mu podarí zobraziť svet v básni tak skvele, že „sťa 

v zrkadle obsiahne celý svet- číry a večný“ (1). Teda vo chvíli, keď sa Hanovi v mysli vytvorí 

takáto vznešenejšia myšlienka, myšlienka, ku ktorej nie každý môže dospieť, zjaví sa majster, 

aby mu v jeho úmysle pomohol a viedol ho. Navyše, farba rúcha, v ktorom prichádza je 

ďalším nenápadným prvkom s hlbším významom, čo je typické pre východnú literatúru. 

Majster sa objavil vo fialovej farbe, ktorá, ako vieme, sa považuje za najduchovnejšiu. I v 

kresťanstve ju kňazi používajú počas významného sviatku, pôstneho obdobia. Trojitá gradácia 

napokon vyústi do pokusu Han Fooka zabiť svojho učiteľa, keď sa mu prisní o jeho 

nenaplnenom živote doma. Vo chvíli, keď sa pod vplyvom sna chce vrhnúť na Majstra, ten 

znenazdania otvorí oči (v čom môžeme znova vidieť jemný náznak nadprirodzenosti) a 

pripomenie Hanovi slobodu jeho voľby. Han môže urobiť čo sa mu páči, pretože „tak málo na 

tom záleží“. Tieto slová si nevieme jednoznačne vysvetliť. Ak celý príbeh chápeme ako 

Hesseho snahu v zmysle tradičných východných príbehov poukázať na dôležitosť 

nasledovania vôle nebies a prirodzenej cesty (veď už Hanov otec spomína: „Dobre, ... Choď 

si za svojím snom, azda ti ho zoslal nejaký boh.“), z tohto pohľadu je teda veľmi dôležité či sa 

Han Fook vráti domov, alebo sa ostane učiť u majstra. Možno tým autor chcel zdôrazniť 

slobodnú vôľu rozhodovania. Po tomto zážitku sa už Han Fook nikdy nepokúsi o útek, 

pokračuje v učení sa hre na citare, flaute a nakoniec sa dostane aj k vytúženému skladaniu 

básní. Najprv sú však objektom jeho tvorby len zdanlivo jednoduché a prosté javy prírody. Až 

teraz majú jeho básne takú silu, že svojou krásou a vznešenosťou pohnú poslucháča k slzám. 

V rozprávkach sme zvyknutí, že čosi má zrazu istý čarovný účinok. Keď sa však nad tým 

zamyslíme, prečo mali Han Fookove básne zrazu takú moc? Možnosťou je, že to bolo kvôli 

jeho úprimnému želaniu a túžbe po tom. Bol schopný vzdať sa všetkého hmotného zisku, 

vydržať, ostať odhodlaný a s dôverou a úctou nasledovať svojho majstra. K podobnému 

záveru dospel aj P. Milčák (2006, s. 39), charakterizujúc európske rozprávky, kde aj navzdory 

tomu, že hrdina nevie presne ako vykonať dobrý skutok (v našom prípade naučiť sa 

básnickému umeniu), dosahuje vytúžený cieľ, pretože „skôr ako sama realizácia skutku sa tu 

oceňuje vôľa vykonať ho, čo už korešponduje s jedným z charakteristických znakov hrdinu 

mať dobré srdce.“ Hesse navyše píše, že u majstra ostal ako sluha a žiak, čím opäť 

nenápadnou formou odhaľuje dôležitosť dôvery a pokory vo vzťahu majstra a žiaka. 

 Han Fook v príbehu riešil problém hmotného sveta a sveta svojich (básnikových) 

myšlienok a predstáv. Hmotný svet mu pripadal prázdny a nie dostatočne krásny. To, čo si 
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vysnil on vo svojej mysli, alebo to, čo videl bolo zakaždým krajšie a dokonalejšie. Snažil sa 

síce zobraziť život, chcel ho však zobraziť v básnických obrazoch tak, aby obsiahol aj čosi 

viac, sám číry a večný svet. Akoby sme tu videli podobnosť s Platónovým svetom ideí, kde 

idea je podstatou bytia, dokonalá, nehmotná a večná. Je pravým súcnom. Druhým svetom je 

pozemský svet, kde je podstatou bytia vec, hmotná a konečná, je nedokonalým odrazom 

niečoho, čo sa nachádza vo svete ideí. Tak ako podľa Platóna je prvotný svet ideí, kde 

najvyššou ideou je idea dobra, aj v rozprávke Básnik víťazí dobro- svet ideí. Ten tu teda 

predstavujú básnikove myšlienky a predstavy, verše básní. Vieme, že základným znakom 

rozprávok všetkých kultúr je víťazstvo dobra nad zlom. Dobro v našom prípade Básnika má 

však úplne inú podobu, ako to býva v európskych rozprávkach, inak tomu nie je ani s 

motívom zla. Za zlo môžeme v tomto prípade považovať Han Fookove ego a túžbu, ktorá sa 

prejaví v gradácii pri spomínaní na domov. V zmysle Hesseho inšpirácie budhizmom a 

taoizmom, v dôsledku ktorej vlastne Básnik vznikol, to môžeme vysvetliť podľa jednej z 

budhistickej pravdy (2), že túžba je príčinou utrpenia. K tejto úvahe by sme mohli nájsť 

paralely aj v iných filozofických systémoch. V európskych rozprávkach má zlo vo väčšine 

prípadov konkrétnu podobu „škodca“ (V. J. Propp, 1971, s. 84), napríklad draka, strigy alebo 

aj nevlastnej matky a pod. Za dobro sme v našom prípade označili Hanovo rozhodnutie 

vydržať, nasledovať Majstra a svoju Cestu, teda potlačiť ego a túžbu. Teda práve v 

abstraktnejšej podobe zla sa líši aj podoba dobra v prípade Básnika a v prípade európskych 

rozprávok. Tam hrdina musí zlo poraziť konkrétnym činom (zabiť alebo potrestať škodca...).  

 Na konci príbehu Han Fook už nevie odhadnúť, ako dlho žije pri majstrovi, stráca 

schopnosť vnímať čas. Raz sa zobudí a majster pri ňom už nie je (3). Bolo to práve na 

začiatku jesene a Han Fook so svojou malou lutnou zostúpil do rodného kraja. Obdobie jesene 

akoby tu bolo symbolom toho, že život básnika sa už chýli ku koncu. Po váhavých jarných 

začiatkoch a lete, plnom života a sily prichádza jeseň, ktorá je zároveň aj časom zberu plodov 

jeho práce. Han Fook teda konečne schádza medzi ľudí. Teraz je už takým istým vznešeným 

starcom, akým bol na začiatku jeho majster. V ukončení sujetu sa ocitá na lampiónovej 

slávnosti, ktorou sa jeho život akoby aj začal. Záver ukazuje, že Han dosiahol to, čo si želal 

najviac. Naučil sa básnickému umeniu. Už nevidel rozdiel medzi skutočnými lampiónmi a ich 

odrazmi v rieke. To je symbolom, že básnik Han Fook, ako ho po prvýkrát Hesse pomenuje, 

už nevidí rozdiel medzi svetom skutočných vecí a tým nadpozemským, pretože objavil ich 

podstatu, krásu, ktorú už vie vyjadriť vo veršoch. V duši už nenašiel žiaden rozdiel medzi 

touto slávnosťou a tou prvou. Teda to, čo cítil a videl, ale nevedel vypovedať sa mu teraz 

podarilo a báseň sa stala spôsobom jeho života a myslenia.  
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 Na záver sme sa zamýšľali nad príznačnosťou mena Han Fook. Už na prvý pohľad 

neznie veľmi ,čínsky´. Jediným záverom, ku ktorému sme došli je vysvetlenie krstného mena 

Han (alebo Chan), čo je názov prvej čínskej ríše.  

3. Ďalšie myšlienky k Básnikovi 

 Ak myšlienku rozprávky Básnik značne zovšeobecníme, hovorí sa tu vlastne aj o 

problematike, ktorá je (nielen) filológom veľmi blízka a to je problém nadobúdania 

schopnosti presného vyjadrovania sa. Napríklad, o koľko by bola táto práca kvalitnejšia, keby 

sme vedeli lepšie vyjadriť a sformulovať naše myšlienky a postrehy z diela. Fakt, že nám 

napadne isté riešenie alebo interpretácia problému v príbehu je len akýmsi predpokladom a 

musí to ešte prejsť cez sito našich vyjadrovacích schopností. Do textu sa tak možno dostáva 

len časť z toho, ako si dielo interpretujeme vo svojej mysli. (Touto problematikou sa už 

zaoberajú posledné filozofické prúdy mysliteľov). Nakoniec, myslíme si, že je dobré, že 

nevieme vyjadriť úplne presne, čo cítime a to vo vedeckých prácach ako aj pri tvorbe básní. 

Dáva nám to priestor a motiváciu zlepšovať sa a cibriť svoje vyjadrovanie. Na druhej strane, 

pre človeka je to nemožné, pretože slová nebudú nikdy schopné poňať všetko, čo našimi 

zmyslami a srdcom prežívame.  

4. Záver 

 Našou prácou sme sa snažili poukázať na vplyv východnej literatúry v Hesseho 

rozprávke Básnik a porovnať jej znaky so znakmi rozprávky európskeho kontextu. V rámci 

nami predostretých návrhov, by sme mohli k vplyvu východnej literatúry pridať ešte jeden 

dôležitejší vplyv na Hesseho rozprávku, a to východnú filozofiu. Túto myšlienku môžeme 

uplatniť pre celú východnú literatúru. Základné myšlienky východnej filozofie ako 

oddeľovanie materiálneho a duchovného sveta, nasledovanie vôle nebies a úcta k nebu, zemi 

a prírode sa odzrkadľovali aj na celkovom spôsobe života a zmýšľania tamojších ľudí. Tak 

isto to bolo aj v prípade európskych rozprávok, ktoré odrážali vieru ľudí v Boha, vplyvy 

kresťanských tradícií aj starého Grécka. V. J. Propp (1971, s. 105) na túto tému uvádza, že vo 

všetkých rozprávkach nájdeme zreteľné stopy náboženstva a náboženských predstáv. V 

obidvoch typoch rozprávok je tento princíp rovnaký, rovnako ako to, že dobro vždy zvíťazí 

nad zlom. 

Poznámky: 
1- Pripomenulo nám to Čajku Jonathana Livingstona od Richarda Bacha, kde keď Jonathan objaví zmysel 

existencie čajok, zjavia sa mu čajky z vyšších úrovní, ktoré sa tento zmysel snažia aj napĺňať a vezmú 
ho so sebou, aby ho učili. 

2- V budhizme existujú Štyri vznešené pravdy: 1. Život je utrpenie, 2.Príčina utrpenia je túžba, 3. 
Odstránenie túžby znamená odstránenie utrpenia, 4. Cesta, ktorá vedie k odstráneniu túžby 

3- Je to podobné ako vo filme kórejského režiséra Kim Ki- duka Jar, leto, jeseň, zima a jar, kde keď žiak 
zvládne učenie svojho majstra, ten ho opustí aby žiak zaujal jeho miesto. 
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