
Mortw Wcr-tcvNÝcl pcvÍorr
v rnrrNoÁŘÍcl t q. srolrrí.

Lucie Kettnerová

Povídky s vyclrovnynr podtextenr naleznente pravděpodobně ve všech
kalendáŤích v prubělru l9. století (s qijimkou kalendáiŮ hospodáĚsklch). Vycho-
va byla totiž vedle zábavnosti a vzdě|ávání základnírn poŽadavkem pŤi lydávání
kalendáŤťr. A to nejen v první polovině l9. století, k čenruž byclronr nrohli dospět
na základě srovnání kalendáiních povídek s ostatní l iterární tvorbou, ale i v polo-
vině drulré. Drikazent nrŮŽe blt otištění vydavatelskélro programu ve Velkém
rodinnénl kalendáŤi na rok l 882: V další části zábavného čtení vzat hlavní zŤetel
k povídkám mrm, a ušlechtění mysle pěstujícínl, jichž děj čerpánjestjak z vežej-
ného života, Íak i z kruhú rodinnych nlěstslglch i vesnicbich' (Anonym l882,
s.  87)

Motivy vyslrytující se v povídkách bychom nohli rozdělit podle rúznlch
kritérií. Podle četnosti u.iskytŮ na motily opakující se a originá|ní. opakující se
motivy neměly doménu jen v kalendáŤích, ale v zábavné literatuŤe jako celku
vťrbec. Typich.im pŤíkladem jsou motivy sázení či hraní jinlch hazardních her.
S tím rizce souvisí i členění na ntotivy ryze české (pohádkové postavy) a nrotily
nadnárodní (vztalr rodičri a dětí).

Následující rozdělení vychází ze zpúsobu r,1,'jádŤení v;ichovného poslání.
V někten.ich povídkáclt autor čtenáŤe oslovuje a mravní ponaučení na závěr
slrrnuje společně s tínr, co by si ntěl čtenáÍ z četby odnést. Jindeje poslání v textu
jen implicitně vyjádŤeno, napŤ. postavy sqim chováním určí nrravní kodex.
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Na několika pŤíkladech si pŤedvederne uŽívání motivťr ve l",i 'chovnfclt

povídkách jednotl il".1ich autoru.
F. B. Pichlová pŤeloŽila z francouzštiny povídku s názvem TÍi rutmera.

(Anonynr 1855) Sousedkry, touŽící po snadnénr v..idělku' pravidelně sázejí. Jejich

záliba postupně stále více zasahuje celou rodinu. Nejvíce trpí malé děti, které

v závěru umírají hladenr a zimou. Žena, jeŽje teprve teď schopna zhodnotit

situaci, se pod tílrou d sledkťr pomate. NepĚíliš originální téma (s oblibou zpra-

covávané jiŽ v kramáŤsklch písních) není pojato nijak nově. Za vinou následuje

trest: Žena ztrácíto nejcennějŠí, co nrá.
originálněji zpracoval svrij text František Škorpík v povídce Nemany host

(Škorpík l85l). Povídka s tajenrstvím, které je čtenáii odlraleno aŽ v samotném

závěru, poutavě vypráví záŽitek bolratého měšťana, vyděšeného návštěvou ne-

známého cizince, Neznám1Í o sobě nechce nic prozradit a stále jen Žádá další

a další jídlo. Záp|etkase dramatizuj e,když cizinec bezdrivodně honí nrěšťana po

hibitově a ten pŤijedné poťyčce padá do prázdného hrobu. Naštěstí se v té chvíli

probouzí poučen, že piejídat se není vlrodné. Avšak popsán b1ll 7pn1g sen v nej-

lepšín timysltt, poclati Tobě totiž na místě učen1;ch slov živy pi,íklad, jakvelice se

prohÍešují proti svéntu zdrm,í, kdo žaludek jídlem pÍecpávají. Nejídej, laskny
čtená i, nikdy více, nežli nuižeš pohodlně ztrávit, aspon na večer ne! (Skorpík

l85l, s. t70) Čtenár je po piečtení dramatického pŤíběhu náhllm didaktich-im

závěrem jistě pŤekvapen a nroŽná, Že i zk|amán. Autor si však pouŽitínr tohoto

radikálního postupu zaj istil, Že jelro povídka bude piečterr a aŽ do konce.

Hruzostrašná má b t rovněŽ povídka Strašidlo. (-a l882) V jednom domě

se stále ozyvají podivné zwky a jeho obyvatelka se dorrrnívá, Že Ío zprisobuje

strašidlo. Všechny zálradné jevy se ale dají pomocí rozull1u qlsvětlit. PŤíčinou je

kohout, kteryi byl omylem upálen v kamnech. V tomto pŤípadě racionálně uvažuje

faráY, jenŽ ani na okamžik neuvěŤí donrněnkánr hospodyně a po pŤíčinách stra.

šideln1 ch zlrrkú jde pátrat bez štoly a kropenky. Proti pověrám se ostatně

v prŮběhu l9. století v literatuŤe často bojovalo. S vědonrínr, Že tolroto boje je

zvláště na vesnicích stále tŤeba, uveĚejĎovali lrydavatelé tex|y podobné povídce

Strašidlo (o popírání existence vodníkri, čertŮ a SkŤítk ), tak i článkry z lékaŤství

(napi. o nesnrys|nosti rad proti uŤknutí v těhotenství) či hospodáiství (o ucho-

vávání potravin).
Je nutné ještě pŤiponrenout velmi časfy nlotiv nratky a dítěte. Zena, ať

vdova, či mužem opuštěná, nesmí nikdy zoufat. Jej ínr Životnínr poslánín se stává

Starost o vychovu dítěte. Takové Ženy blvají pro čtenáŤky piíkladenr. (E. F. s.

l 882)
Z ukázekje nroŽné \ypozorovat, Že pŤíjenrcenr většiny textŮ měly byt

Ženy. K nim je V textu pronrlouváno, Ťeší se zde problérny, se kterymi se ony

setkávají. Autoil kteiíjistě znali svou cílovou skupinu čtenáiťt' se právě prostĚed-

nictvínt této literatury snaŽili ovlivřovat zpŮsob nryšlení lrospodyněk.
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V l(ALENDÁŘíct-l l9 STOLETí

Lucie Kettnerová

Povídky s q7clrovnynr podtextenr naleznenre pravděpodobně ve všech
kalendáiích v prubělru l9. století (s r".ijimkou kalendáiri hospodáŤsk1ich). Vfcho-
va by|a totiž vedle zábavnosti a vzdělávání základnírn poŽadavkem pŤi lydávání
kalendáiri. A to nejen v první polovině l9. století, k čenruŽ bychonr nrohli dospět
na základě srovnání kalendáiníclr povídek s ostatní literární tvorbou, ale i v po|o-
vině drulré. D kazenr nrriže b 't otištění 'vydavatelskélro progranru ve Velként
rodinnénl kalendáŤi na rok l882: V další části zábavného čtenívzat hlavní zŤetel
k povídkám mrcN a ušlechtění mysle pěstujícím, jichž děj čerpán jest jak z veŤej-
ného života, tak i z kruhťt rodinnych městslEch i vesnicbjch. (Anonynr t882,
s.  87)

Motily lyskytující se v povídkách bychonr nrolrli rozdělit podle rriznyclt
kritérií. Podle četnosti u.iskytti na ntotivy opakující se a originální' opakující se
motivy neměly doménu jen v kalendáŤích, ale v zábavné literatuŤe jako ce|ku
vŮbec. Typick]nr pňíkladem jsou motivy sázení či hraní jin1ich hazardních her.
S tím rizce souvisí i členění na ntotivy ryze české (pohádkové posta\y) a motily
nadnárodní (vztah rodičri a dětí).

Nás|edující rozdělení vychází ze zpŮsobu r1'jádčení l"j'chovného poslání.
V někten-ich povídkách autor čtenáŤe oslovuje a mravní ponaučení na závěr
slrrnuje společně S tínr, co by si nrěl čtenáÍ zčetby odnést. Jindeje poslání v textu
jen implicitně lry'jádŤeno, napŤ. postavy svym chovánínr určí mravní kodex.
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Na několika pŤíkladech si pŤedvederne uŽívání motivŮ ve vychovnych
povídkách j ednotl il". ch autor .

F. B. Pichlová pŤeloŽiia z francouzštiny povídku s náZvem Tži rutmera.
(Anonynr l855) Sousedky, touŽící po snadnénr v.-/dělku' pravidelně sázejí. Jejich

záliba postupně stále více zasahuje celou rodinu. Nejvíce trpí malé děti' které

v závěru umírají hladenr a zimou. Žena, 1eŽje teprve teď schopna zhodnotit

situaci, se pod tíhou drisledkri pomate. Nepiíliš originální téma (s ob|ibou zpra.

covávané jiŽ v kramáŤslq7ch písních) není pojato nijak nově. Za vinou následuje

trest: Žena ztrácíto nejcennějŠí, co má.
originálněji zpracova|svrij text František Škorpík v povídce Nenany host

(Škorpík l851). Povídka s tajenrstvím, kteréje čtenáŤi odhaleno až v sanlotném
závěru, poutavě vypráví záŽitek bolratého měšťana, vyděšenélro návštěvou ne-

znánrého cizince. Neznám! o sobě nechce nic prozradit a stá|e jen Žádá další

a další jídlo. Záp|etka se dramatizuje, kdyŽ cizinec bezdrivodně honí nrěšťana po

hŤbitově a ten pŤijedné poryčce padá do prázdného hrobu. Naštěstí se v té chvíli
probouzí poučen, Že pŤejídat se není vlrodné. Avšak popsán byl tento sen v nej-

lepším titnyslu, poclati Tobě totiž na místě učenych slov živy pÍíklad, jakvelice se
proh.ešttjí proti svému zdrm,í, kdo žaludek jídlem pÍecpávají. Nejídej, laskavy
čtertáí.i, ,íkdy,í,", nežli nuižeš pohodlně ztravit, aspo na večer ne! (Škorpík

l851, s. l70) Čtenái je po piečtení dramatického pŤíběhu nálrl lm didakticlo-im
závěrem jistě pŤekvapen a nroŽná' Že i zklamán. Autor si však pouŽitínr tohoto

radikálního postupu zajisti l, Že jelro povídka bude piečtena aŽ do konce.

HrŮzostrašná má blt rovněŽ povídka Strašidlo. (-a l882) V jednom domě
se stále ozyvají podivné zvuky a jeho obyvatelka se domnívá,Žeto zprisobuje

strašidlo. Všechny záhadné jery se ale dají ponrocí rozumu \rysvětlit. Piíčinou je

kohout, kten-Í byl omylem upálen v kamnech. V tomto piípadě racionálně uvaŽuje
faráY, jenŽ ani na okanrŽik neuvěŤí domněnkánr hospodyně a po pŤíčinách stra-

šidelnlclr zvukri jde pátrat bez štoly a kropenky. Proti pověrán] Se ostatně
v prriběhu l9. století v l iteratuŤe často bojovalo. S vědonrínt, že tolroto boje je

zvláště na vesnicích stále tŤeba, uveŤejĎovali lydavatelé texťy podobné povídce

Strašidlo (o popírání existence vodníkŮ' čertťr a skŤítkri), tak ičlánky z lékaĚství
(napŤ. o nesnryslnosti rad proti uŤknutí v těhotenství) či hospodáŤství (o ucho.
vávání potravin).

Je nutné ještě pŤiponrenout velmi časťy nrotiv nratky a dítěte. Zena, ať

vdova, či muŽem opuštěná, nesnrí nikdy zoufat. Jejínr životnín posláním se stává

starost o qichovrr dítěte. Takové Ženy blvajípro čtenáŤkry pŤíklaclent. (E. F. S.
I  882)

Z ukázekje nrožné lypozorovat, Že pŤíjemcenr většiny textri měly byt
ženy. K nim je v textu pronrlouváno, Ťeší se zde problémy, se kterymi se ony
setkávají. Autoii] kteŤíjistě zrra|isvou cílovou skupinu čtenáĚri, se právě prostied-
nictvínt této literatury snaŽili ovlivřovat zprisob nryšlení hospodyněk.
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. . Vychovná povídka 
1k1tg1dári si v prriběhu I9. století upevI-tovala svoupozici, a to navzdory ton]u,.|e její obliba jinak nrinro kalendarni..uo,uu postupněklesďa..Drikazem je opět Vellql rodinny kalencláž,.;etroz ousutr- pr.e-v?zne tvoriprávě rnychovné povídky.

PRAMENY

-4.

|882 ,,StrašidIo,,' Velbj, rodinny rlonáci kalendáž pro Čech1,, 1s46,,,u a Slezsko,s. 79-80

ANONYM
| 882 ,,Velectění čtenáŤové česko-slovanš tť,, VelhÍ, rodinn! domácí knlenddi,. proČechy, lvloravu a Slezsko' s' 87

E. F. S.
l882,,Matčin pok|ad.., Vell91 r66!in1,1 4onácí katendái pro Čech1,, |v|oravu a Slez-sto, str. 43-45

PIcHLoVÁ, Františka Božislava
I855 ' 'Tri numera..(pŤeklad z fr.ancouzštiny)' Kolecta,s. |07-l I l

ŠroRpÍt<, František
| 85l ,,Nezvan-Ý host,,, Koleda, s. |64_170

Povíorcn M' D. RrntccvÉ
AnruoŠr,a BĚururcn

A IGRAMZINoVA UBI|A LíZ^
K PoČÁTKŮM ČEsrÉ sENTIMENTÁLNí PRÓZY'

Lenka Kusáková

Povídka ArnošÍ a Bělinka, vydaná roku l82l v prvnínr svazku souboruplÓ. M. D. Rettigové Mai'.enčin košíček, vykazuje nápainou syŽetovou a ntoti-vickou slrodu sjednou z nejznánrějsíclr povidek pŤedsiavitele ruského sentinren.
talismu N. M. Karamzina(|766_|826) Ubohou Lízott (|792):

I. Děj a konryozice:
_ děj obou povídek |ze shrnout větou: nrlad;i šleclrtic svedl selskou dívku a
zavrhl ji; dívka se utopila (Mandát 1982, s.22);
_ oba pĚíběhy jsou rámovány a prezentovány čtenáŤi jako místní pověst.

|I. Hlavní posíavy: Lízaa Erast (K); Bělinka a Arnošt (R)2

Práce lznikla za podpory Grantové agentury Av ČR
K-ranrzinor\r prÓzu označujeme z}ratkou (K)' prÓ'zu M. D' Rettigové zkatkou (R). CitátypÍebíránre z Rettigová l986 a Citlivé duse.I98á Číslo udává strá-nku príslusné|ro rydání.
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