
Hallo, Mr. Robinson…! 
 
Ž 139, Ž 8 

 
Osnova:  

Robinsonova imaginace (interview s Robinsonem).  
Co říkáte svému ostrovu?  
Co váš úděl?  
Co Oceán?  
Co Pátek?  
Co lodě plující na obzoru?  
Co na ostrově děláte?  
 

Být člověkem znamená vztahovat se – různými druhy vztahů.  
Který je vztahem k Bohu?  
 

 

Znáte přece příběh Robinsona – trosečníka na pustém ostrově…? Hodně řekne o tom, co to obnáší 
být člověkem. Co si takhle udělat společně malou Robinsonovskou imaginaci, (pomyslné 
interview s Robinsonem)?  
 
Jde o to: zjistit jaký pocit Robinson může mít… když se podívá, vzpomene si na:  

Ostrov. 

  
Sebe na ostrově.  
 
Oceán okolo.  

 
 
 
 

 

Pátka.  

 
A jakousi kanoi, která se blíží k ostrovu.  

 
 
Co vlastně na ostrově dělá?  

 

Hallo, Mr. Robinson,  
 



- Jaký pocit máte (přiznáte) – když se tak díváte na svůj ostrov? 1 
Pýcha. Moje království.  
Nuda. Znám to jak své boty.  
Smutek. Je to vězení. Stýská se mi po jiném… domově.  
Tohle všechno, jenom tohle je můj svět.  
Radost – „konečně klid“.  
Do pátku (Pátku) to tu vydržím.  
Někdy mám strach – uživí mě to?  
Ráj na doživotí.  

 
- Jak si připadáte – když se díváte na sebe sama?  
(Jak si může Robinson připadat? Jaká je jeho hlavní životní role, úděl) 

Trosečník. 
Vězeň svého ostrova. 
Obránce svého ostrova.  
Zahradník svého ostrova.  
Hrdý nebo nejistý majitel svého ostrova.  
Král svého ostrova. 
 
„Heslo“, myšlenka, která Vás k tomu (údělu) … napadne.  

Proklaté dědictví.  
Pěkná dřina.  
Šel bych od toho, kdybych mohl.  
Pěkné, není-liž pravda?  
Privat!  
Jak dlouho ještě? 
Kdy asi vybuchne ta sopka uprostřed ostrova?  

 
- Jaký pocit máte, když se díváte (když myslíte) na oceán.  

Strach. Mohl by zaplavit ostrov.  
Úctu, respekt – je nesmírný. Já proti němu bezmocný.  
Vztek. Vězní mě. jsem vůči němu bezmocný.  
Vděčnost – jsou v něm ryby. Dodržuje hranici břehu, jen přílivem pár kroků ji „porušuje“.  
„Je to psycho – přibližuje se a vzdaluje, jako když si se mnou hraje.  
Naděje – jen odtud může přijít pomoc 
Moře je soupeř 
Povídá si s ním, důvěrnost 

 
- Co Pátek?  

Jsou s ním potíže. Neposlouchá. Není pracovitý. Špatně myje nádobí. Jí syrové maso.  
Další hladový krk na starosti.  
Trochu lidského tepla a možnost mluvit s někým jiným než se sebou.  
Moc si nerozumíme. Mluví jinou řečí.  
Přátelství.  
Svrchovaný, otcovský vztah.  

 
- Blíží se nějaká loď. Jaký pocit ve vás vyvolá? (Nevíte, kdo to je).  

Strach, nedůvěra. Nebudou to lidožrouti?  
Nezájem.  
Touhu po domově.  
Naději – že to bude dobrá návštěva.  

 

                                                 
1 Odpovědi jsou posbírané od různých pracovních skupin 



- Co vlastně děláte na tom svém ostrově?  
Na jaké činnosti vám záleží? Od čeho si něco slibujete?  

Staví loď. (Chtěl by se „zachránit“).  
Seje pšenici. (Chtěl by přežít).  
Zabezpečuje jeskyni. (Chtěl by přežít). 
 
A taky možná: Hází do moře vzkaz v láhvi.  
Chtěl by navázat kontakt, najít pomoc.  
Co byste čekali, že tam napíše?  

Polohu ostrova? Je mi smutno? Pozvání na návštěvu.  
Slavná písnička od Police. Vyjadřuje osamělost. A touhu překonat ji.  
Zoufalý a decentní způsob jak hledat vztah… (A povědomý, ne?) 
Nenápadně se pohodí… Vyloví ji někdo?  

 
 

Proč tu Robinsonovskou imaginaci? Má velkou vypovídací hodnotu! Hodně řekne o tom, co to 
obnáší být člověkem.  
Být člověkem obnáší: 
a) mít „svůj svět“, mít sám sebe na starosti, svoje tělo, svoje vlohy, svůj příběh, svůj životní prostor, 
svou práci, školu, své věci… atd… prostě „ostrůvek“.   
Člověk má předně vztah sám vůči sobě, zvláštní, jedinečný, nezrušitelný.  
 
b) Mít vztah k druhému člověku, který do mého světa vstupuje, potkává mě v něm…  
 
c) Zaznamenávat to, co se děje na kraji mého světa.  
 
d) A (skoro neustále) vědět o … „oceánu“, (i k němu musí zaujímat nějaký vztah), o něčem, co je 
mnohem víc, než je můj ostrůvek… co jej obklopuje, „omývá“, ohrožuje, „nese“…  
 
Robinsonova situace – situace člověka. Ostrov, Pátek, oceán, a někdo přichází někdy…  
Konečný obklopen nekonečnem a vědět o něm.  
 

Tedy: Posbírali jsme pocity, které máme nad svým ostrovem, nad Pátkem, nad 
oceánem, nad nezvanými hosty… A jak jsme tak obraceli pozornost – k ostrovu, 
k sobě, k Pátkovi, k oceánu, k kolemplujícím, tak jsme si přitom mohli uvědomit: být 
člověkem, to znamená vztahovat se… Různým způsobem, vztahy různého 
druhu.   
Jedním z nich je vztah k Bohu.  
Který to je? Jaký je?  


