
To bělochů je břímě: 
své syny vyšlete, 

ať v cizích krajích slouží 
těm, jimž prý pány jste; 
ať obranný jsou pancíř 
divochům divných ras, 

z nichž každý plaše zírá, 
půl děcko a půl ďas. 

  

To bělochů je břímě: 
svou pýchu nedat znát; 

mít nervy ze železa; 
a třeba tisíckrát 

vždy opakovat znovu, 
že spásu dá jen klid; 

zisk hledat pro jiného; 
a za jiné se dřít. 

  

To bělochů je břímě: 
boj věčně podnikat, 
vyhlásit zápas moru 
a nasycovat hlad; 
a válka-li se končí, 

v níž o věc míru jde, 
pohanů blud a tupost 

vše v niveč uvede! 

  

To bělochů je břímě: 
ne králů doprovod, 

však všední metařina 
a nevolníků pot. 

Zde přístav – nevkročíš tam, 
však dej zaň život svůj! 

Zde silnice: ne sobě 
ji krví dobuduj! 

  

To bělochů je břímě, 
to dávná jejich mzda: 

od těch, jimž neseš dobro, 
jen zášť, jen úhona; 

a pokřik těch, jež zvolna 
uvádíš k světlu dne: 

„Chcem zpátky v nevolnictví 
a k egyptské své tmě!“ 

  

To bělochů je břímě; 
k mdlobě se nesmíš znát, 

ni frásí o svobodě 
svou mdlobu zastírat. 

Ať tak, ať onak jednáš, 
ten dusný, chmurný lid 

tím vším chce jen tvým bohům 
a tobě přitížit. 

  

To bělochů je břímě: 
je navždy po dětství, 

je veta po předčasném 
a levném vítězství: 

teď nevděčné jdi dílo 
– vždyť muž jsi! – podniknout, 

k moudrosti zrej a předstup 
před sobě rovných soud! 

  



Otázky a úkoly k básni Rudyarda Kiplinga 

1. Přečtěte si pozorně báseň.  

2. Podtrhněte si neznámá slova/místa, která vám nejsou jasná a zkuste 

je nahradit synonymem/přepsat vlastními slovy tak, jak jim 

rozumíte. 

3. Kdo „plaše zírá, půl děcko, půl ďas“? 

4. Kdo má být komu pancířem? 

5. Kdo mohou být ti pohané, jejichž blud a tupost vše vniveč uvede? 

6. Jsou podle autora básně „ti, jimž neseš dobro“ vděční? 

7. K čemu autor básně nabádá čtenáře? 

8. Co si myslíte, že je hlavním poselství básně? 

9. Vymyslete k básni vhodný název.  

10. Vymyslete pro spolužáky alespoň jednu obdobnou otázku 

týkající se básně. 

 

 



Otázky a úkoly k obrázku 

1) Pozorně si obrázek prohlédněte. 

2) Jak se nazývá tento typ kresby? 

(Nápověda: Jde o zjednodušené, někdy humorné či komické, 

jindy satiricky kritické a úmyslně zesměšňující, výtvarné 

či literární dílo, které značně zvýrazňuje některé tvary obličeje, 

lidské postavy nebo i nějaké osobní vlastnosti, důležitý povahový rys 

u zobrazované osoby. 

3) Kdo jsou ti dva muži, kteří míří vzhůru po kamenech? 

4) Koho nesou v koších na zádech? 

5) K čemu směřují? (Nápověda: poradí vám nápis na soše vlevo 

nahoře.) 

6) Najdi si překlad alespoň 3 anglických názvů na kamenech.  

7) Co si myslíš, že chtěl autor tohoto obrázku lidem říci? Jaká je podle 

tebe jeho myšlenka? 

8) Co si myslíš, že může znamenat „The white man’s burden“? Podívej 

se znovu na báseň od Rudyarda Kiplinga, ta ti může napovědět.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Humor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Satira
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kritika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obli%C4%8Dej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Postava
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Povaha&action=edit&redlink=1

