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Povídky s vyclrovnynr podtextenrnaleznente pravděpodobně ve všech
kalendáŤích
v prubělru l9. století(s qijimkou kalendáiŮ hospodáĚsklch).Vychova byla totižvedle zábavnostia vzdě|ávánízákladnírnpoŽadavkempŤilydávání
kalendáŤťr.
A to nejen v prvnípolovině l9. století,k čenružbyclronrnrohli dospět
na základěsrovnáníkalendáiníchpovídeks ostatníliterárnítvorbou,ale i v polovině drulré.Drikazent nrŮŽe blt otištěnívydavatelskélroprogramu ve Velkém
rodinnénlkalendáŤi na rok l 882: V dalšíčástizábavného čtenívzat hlavní zŤetel
k povídkám mrm, a ušlechtěnímysle pěstujícínl,jichž děj čerpánjestjak z vežejného života, Íak i z kruhú rodinnych nlěstslglch i vesnicbich' (Anonym l882,
s. 87)
Motivy vyslrytujícíse v povídkáchbychom nohli rozdělit podle rúznlch
kritérií.Podle četnostiu.iskytŮna motily opakujícíse a originá|ní.opakujícíse
motivy neměly doménujen v kalendáŤích,ale v zábavné literatuŤejako celku
jsou motivy sázeníči hraníjinlch hazardníchher.
vťrbec.Typich.im pŤíkladem
S tím rizce souvisíi členěnína ntotivy ryze české(pohádkovépostavy)a nrotily
nadnárodní(vztalrrodičria dětí).
Následujícírozdělenívychází ze zpúsobur,1,'jádŤení
v;ichovnéhoposlání.
V někten.ichpovídkáclt autor čtenáŤeoslovuje a mravní ponaučenína závěr
slrrnujespolečněs tínr,co by si ntěl čtenáÍ
z četbyodnést.Jindeje poslánív textu
jen implicitně vyjádŤeno,napŤ.postavy sqim chovánímurčínrravníkodex.
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uŽívánímotivťrve l",i'chovnfclt
Na několika pŤíkladechsi pŤedvederne
autoru.
povídkáchjednotlil".1ich
F. B. Pichlová pŤeloŽilaz francouzštinypovídku s názvem TÍi rutmera.
(Anonynr 1855)Sousedkry,touŽícípo snadnénrv..idělku'pravidelně sázejí.Jejich
záliba postupně stále více zasahuje celou rodinu. Nejvíce trpí malé děti, které
v závěru umírajíhladenr a zimou. Žena, jeŽje teprve teď schopna zhodnotit
situaci, se pod tílroud sledkťrpomate.NepĚílišoriginální téma(s oblibou zpracovávanéjiŽ v kramáŤsklch písních)nenípojato nijak nově. Za vinou následuje
co nrá.
trest:Žena ztrácíto nejcennějŠí,
originálněji zpracoval svrij text FrantišekŠkorpíkv povídceNemany host
kteréje čtenáiiodlralenoaŽ v samotném
(Škorpíkl85l). Povídkas tajenrstvím,
závěru, poutavě vypráví záŽitek bolratéhoměšťana,vyděšenéhonávštěvouneznámého cizince, Neznám1Ío sobě nechce nic prozradit a stále jen Žádá další
po
a dalšíjídlo. Záp|etkase dramatizuje,když cizinec bezdrivodněhonínrěšťana
té
chvíli
hibitově a ten pŤijednépoťyčcepadá do prázdnéhohrobu. Naštěstíse v
probouzípoučen,že piejídat se není vlrodné.Avšak popsán b1ll7pn1gsen v nejslov živypi,íklad,jakvelice se
lepšín timysltt,poclati Tobě totižna místěučen1;ch
jídlem
pÍecpávají. Nejídej, laskny
prohÍešujíproti svéntuzdrm,í, kdo žaludek
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Všechny
strašidlo.
kohout,kteryibyl omylem upálen v kamnech.V tomto pŤípaděracionálněuvažuje
stra.
faráY,jenŽ ani na okamžik neuvěŤídonrněnkánrhospodyně a po pŤíčinách
šideln1ch zlrrkú jde pátrat bez štoly a kropenky. Proti pověrám se ostatně
v prŮběhu l9. stoletív literatuŤečastobojovalo. S vědonrínr,Že tolrotoboje je
zvláštěna vesnicích stále tŤeba,uveĚejĎovalilrydavatelétex|y podobnépovídce
Strašidlo(o popíráníexistence vodníkri,čertŮa SkŤítk), tak i článkryz lékaŤství
(napi. o nesnrys|nostirad proti uŤknutív těhotenství)či hospodáiství(o uchovávánípotravin).
Je nutnéještě pŤiponrenoutvelmi časfynlotiv nratky a dítěte.Zena, ať
vdova, čimužemopuštěná,nesmínikdy zoufat.JejínrŽivotnínrposlánín se stává
Starosto vychovu dítěte.Takové Ženy blvají pro čtenáŤkypiíkladenr.(E. F. s.
l 882)

většiny textŮ měly byt
Z ukázekje nroŽné\ypozorovat, Že pŤíjenrcenr
Ženy. K nim je V textu pronrlouváno, Ťešíse zde problérny,se kterymi se ony
se právě prostĚedsetkávají.Autoil kteiíjistě znali svou cílovou skupinu čtenáiťt'
nryšlení
lrospodyněk.
nictvínttétoliteratury snaŽili ovlivřovat zpŮsob
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Povídky s q7clrovnynr podtextenrnaleznenrepravděpodobně ve všech
kalendáiíchv prubělru l9. století(s r".ijimkoukalendáiri hospodáŤsk1ich).
Vfchova by|a totižvedle zábavnostia vzdělávánízákladnírnpoŽadavkempŤilydávání
kalendáiri.A to nejenv prvnípolovině l9. století,k čenruŽbychonrnrohlidospět
na základě srovnáníkalendáiníclrpovídeks ostatníliterárnítvorbou,ale i v po|ovině drulré.D kazenr nrrižeb 't otištění'vydavatelskélro
progranru ve Velként
rodinnénlkalendáŤi na rok l882: V dalšíčástizábavného čtenívzathlavní zŤetel
k povídkám mrcN a ušlechtěnímysle pěstujícím,jichž děj čerpánjest jak z veŤejnéhoživota,tak i z kruhťtrodinnych městslEch i vesnicbjch. (Anonynr t882,
s. 87)
Motily lyskytujícíse v povídkáchbychonr nrolrli rozdělit podle rriznyclt
kritérií.Podle četnostiu.iskyttina ntotivy opakujícíse a originální' opakujícíse
motivy neměly doménujen v kalendáŤích,ale v zábavnéliteratuŤejako ce|ku
vŮbec. Typick]nr pňíklademjsou motivy sázeníči hraníjin1ich hazardníchher.
S tím rizce souvisíi členěnína ntotivy ryze české(pohádkovéposta\y) a motily
nadnárodní(vztah rodičria dětí).
Nás|edujícírozdělenívychází ze zpŮsobu r1'jádčení
l"j'chovnéhoposlání.
V někten-ichpovídkách autor čtenáŤeoslovuje a mravní ponaučenína závěr
slrrnujespolečněS tínr,co by si nrěl čtenáÍ
zčetbyodnést.Jindeje poslánív textu
jen implicitně lry'jádŤeno,
napŤ.postavy svym chovánínrurčímravníkodex.

l0B

uŽívánímotivŮ ve vychovnych
Na několika pŤíkladechsi pŤedvederne
povídkáchj ednotlil". ch autor .
F. B. Pichlová pŤeloŽiiaz francouzštinypovídku s náZvem Tži rutmera.
(Anonynr l855) Sousedky, touŽícípo snadnénrv.-/dělku'pravidelně sázejí.Jejich
záliba postupně stále více zasahuje celou rodinu. Nejvíce trpí malé děti' které
v závěru umírajíhladenr a zimou. Žena, 1eŽje teprve teď schopna zhodnotit
situaci, se pod tíhou drisledkri pomate.Nepiíliš originální téma(s ob|ibou zpra.
covávanéjiŽ v kramáŤslq7chpísních)nenípojato nijak nově. Za vinou následuje
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závěru, poutavě vypráví záŽitek bolratéhoměšťana,vyděšenélronávštěvouneznánréhocizince. Neznám! o sobě nechce nic prozradit a stá|ejen Žádá další
po
a dalšíjídlo. Záp|etkase dramatizuje,kdyŽ cizinec bezdrivodněhonínrěšťana
hŤbitověa ten pŤijednéporyčcepadá do prázdnéhohrobu.Naštěstíse v téchvíli
probouzípoučen,Že pŤejídatse není vlrodné.Avšak popsán byl tento sen v nejlepšímtitnyslu,poclati Tobě totižna místěučenychslov živypÍíklad,jakvelice se
proh.ešttjíproti svémuzdrm,í, kdo žaludekjídlem pÍecpávají. Nejídej, laskavy
čtertáí.i,,íkdy,í,", nežli nuižešpohodlně ztravit, aspo na večerne! (Škorpík
nálrllm didakticlo-im
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Strašidlo(o popíráníexistencevodníkŮ'čertťr
(napŤ.o nesnryslnostirad proti uŤknutív těhotenství)či hospodáŤství(o ucho.
vávánípotravin).
Je nutnéještě pŤiponrenoutvelmi časťynrotiv nratky a dítěte.Zena, ať
vdova, čimuŽemopuštěná,nesnrínikdy zoufat.Jejínrživotnín poslánímse stává
(E. F. S.
pŤíklaclent.
starosto qichovrr dítěte.Takové Ženy blvajípro čtenáŤkry
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Z ukázekje nrožnélypozorovat, Že pŤíjemcenrvětšiny textri měly byt
ženy.K nim je v textu pronrlouváno, Ťešíse zde problémy,se kterymi se ony
se právě prostiedsetkávají.Autoii] kteŤíjistězrra|isvoucílovou skupinu čtenáĚri,
nictvínttétoliteratury snaŽili ovlivřovat zprisob nryšleníhospodyněk.
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E. F. S.
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LenkaKusáková

PIcHLoVÁ, FrantiškaBožislava
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z fr.ancouzštiny)'
Kolecta,s.|07-l I l
ŠroRpÍt<,František
|85l ,,Nezvan-Ý
host,,,
Koleda,s. |64_170

PovídkaArnošÍa Bělinka,vydanároku l82l v prvnínrsvazku
souboru
plÓ. M. D. Rettigové
Mai'.enčin
košíček,
vykazujenápainousyŽetovoua ntotivickouslrodusjednouz nejznánrějsíclr
povidekpŤedsiavitele
ruského
sentinren.
talismuN. M. Karamzina(|766_|826)
UbohouLízott(|792):
I. Děj a konryozice:
_ dějoboupovídek|zeshrnoutvětou:nrlad;i
šleclrtic
svedlselskoudívkua
zavrhlji; dívkase utopila(Mandát 1982,s.22);
_ obapĚíběhy
jsou rámoványa prezentovány
jako místní
čtenáŤi
pověst.
|I.Hlavníposíavy:Lízaa Erast(K); Bělinka a Arnošt(R)2
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Prácelznikla za podporyGrantovéagenturyAv ČR
K-ranrzinor\rprÓzu označujeme
z}ratkou(K)' prÓ'zuM. D' Rettigovézkatkou (R). Citáty
pÍebíránre
z Rettigovál986 a Citlivéduse.I98á Čísloudávástrá-nkupríslusné|ro
rydání.
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