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Krysař – novoklacistická novela podle německé pověsti o krysaři, 
který zachránil město Hammeln od krys, ale nedostal sjednanou od-
měnu, proto zavedl zvukem píšťaly obyvatele do propasti a pomstil se 
tak za jejich proradnost a lakotu. Přežil jen blázen a nemluvně, tedy 
dva symbolické významy toho, co popírá rozum. 

VIKTOR DYK (1877-1931) – básník, dramatik, prozaik, práv-
ník a politik. Romantik a idealista s kritickým pohledem na svět. 
Psal poezii (Síla života, Marnosti, Pohádky z naší vesnice, Milá sed-
mi loupežníků, Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok 
aj.), prózu (Krysař) a drama (Zmoudření Dona Quijota). 

Přínos:
– výraz, skepse, deziluze
– útočná ironie
– nadosobní idea národa, projev vřelého vlastenectví
– pokračovatel Macharův
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Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické 
knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či 
jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neo-
právněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která 
ji legálně nabyla, a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu 
stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový sou-
bor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout 
z portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její 
části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímá-
ní, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obcho-
dování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána 
jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo ce-
lého textu, umisťování textu na servery, ze kterých je možno tento 
soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takového sdílení 
umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným 
osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elek-
tronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také 
není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické za-
bezpečení elektronické knihy.
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I 

„A vaše jméno?“
„Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař.“
Muž, který takto mluvil, stál se vzpřímenou hlavou před vraty 

domu, v nichž se do soumraku bělala ženská postava. Hleděl na ni 
svýma temnýma, pátravýma očima. Byl vysoký a štíhlý, štíhlejší 
ještě ve svém přiléhavém sametovém kabátci a v úzkých nohavi-
cích. Jeho ruce byly drobné a jemné jako ruce paní. Neměl při sobě 
ani zbraně, ani hole, ač se zdálo, že přichází z daleka, po cestách, jež 
vždy jisty nebyly. Svíral zato něco dlouhého a ozdobného, co budilo 
zvědavost ženy, s kterou hovořil. Byla to píšťala cizokrajné práce, 
jaké dosud neviděla.

„Krysař,“ zasmála se žena ve dveřích. „Přicházíte včas do Ham-
meln. Není tu krysaře; zato krys je tu mnoho. Vysvětlete mi, krysaři, 
odkud se berou krysy? Nebývalo jich dříve, jak nám říkají. Je prav-
da,“ končila s úsměvem, „staří lidé míní, že svět je stále horší.“

Krysař pokrčil rameny.
„Odkud jsou, nevím. Jsou však v každém z vašich domů. Hlodají bez 

ustání; hlodají dole ve sklepích, hlodají tam, kde jich nevidíme. Stanou 
se však dotěrnými a stoupají pak výše. Připravujete hostinu, svatbu, křti-
ny, což já vím? Představte si, že se náhle při hostině zjeví krysy s dlou-
hými boltci a dlouhými kníry. Tento zjev kazí chuť, chápete přece.“

„Ano,“ smála se žena ve dveřích. „Při svatbě Kateřiny objevila 
se pořádná krysa. Ženich byl bledý jako stěna a Kateřina padla do 
mdlob. Lidé nesnesou nic tak málo jako to, co jim kazí chuť; odhod-
lají se pak zavolat krysaře.“

„Připravujete svatbu nebo křtiny?“ otázal se krysař náhle, bez 
přechodu.

Žena ve dveřích se zasmála hlasitě.
„Jste cizinec, je zřejmo, že jste cizinec. Nejsem vdána, krysaři.“ 

Krysař se uklonil.
„To nevadí… nijak to nevadí. Nuže, povolají krysaře. Krysař pís-

ká a píská, až vyvede všechnu havěť z jejích skrýší. Jde za ním ja-
ko omámená. Zavede ji do řeky, do Rýna, Dunaje, Havoly, Vesery. 
A dům je prostý krys.“


