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PRosBY' oMLUVYA pŘÍrnzy V DoPISECH acŽrNy NĚvccvÉ ŽrlÁv

LUCre l<rmalova

Jaroslava Janáčková ve své práci o dopise v unrěleckénr osudu BoŽeny
Němcové (srov. Janáčková |994l|995) upozorĎuje nejen na tv rčí krizi, v níŽ se
spisovatelka ocitla v roce l857, ale ina fakt' Že ',v tísníclr osudného roku l857
procházel cite|nou pronrěnou také dopis Němcové... (Janáčková |994l|995,
s. 200)

Spisovate|činy dopisy z pŤelomu 50. a 60. let jsou opravdu jiné neŽ dopisy
napsané v dŤívějších letech. Platí to i pro dopisy Ženánr.loproti textťrm z let
dŤívějších jsou méně piizpŮsobeny individualitě adresátky, obsahují méně dialo-
gickych prvkri a pasáŽí obrácen1ich k adresátce, naopak v niclr pňib17vá pasáŽí
o pisatelce a jejích problérrrech. Je omezen repertoár sebesty|izací; celkově jsou
dopisy sťylově jednotvárnější, mizí z nich beletristické prvky' pribfvá l".ičtú
a nronotÓnních popisŮ. Někdy chybí i fornrální znaky žánru, jako oslovení či
podpis.

Ve čtyidí|n1i'ch Listech B' Něntcové (l95l' l952, l960, l96l)je (r,četně krátkÝch \,*azú
a neodeslarÝch náčrt ) otiŠtěno 92 dooisri Ženrinr-

Tyto zrrrěny lze dobie pozorovat i na drobnějších jevech: velrrri zajínlavé
jsou napŤ. konwnikační funkce prosby, oniluvy a pííkazu, které se objevují
v dopisech téntěŤ všent adresátkánr a tvoií bohat a rozntaniťy nrateriál.

Distribuce tŤí zlioumanych funkcí není rovnonrěrná. V dopisech z pňelo-
mu 40. a 50. |et, které jsou určeny pieváŽně Ženánt (pŤítelkyním, znántynt), jeŽ

nebyly s autorkou v piíbuzenskénr vztalru, pŤevládají prosby a omluvy. V do-
chovan ch dopiseclr z pielomu 50. a 60. let, z nichŽ většina je adresována dceĚi
DoŤe, však vyrazně pŤevažují pŤíkazy.

V rančjších dopisech pŤítelkynínr se piíkazy ténrěŤ neobjevují pravděpo-
dobně proto, Že by nebyly pro dopisy tomuto fypu adresáta vhodné a mohly by
púsobit nezdvoŤile, neboť v piípadě pŤíkazuje vztalr nr|uvčílro a adresáta ztvár-
řován nesyn-retrickry: osoba vydávající piíkaz se staví do nadĚazeného postavení
vúči osobě, které je pŤikazováno. V dopisech DoÍe však pisatelka mohla uŽít jak

prosbu, tak pŤíkaz. Volba pňíkazu nroŽná svědčí o naléhavosti, se kterou poŽa-
dovala splnění Žádaného, moŽná téŽ o nlenšínr ohledu na adresátku a větším
drirazu na sebe, své potŤeby.

Ani prostžedk1 vyjádíení prosby' omluvy a piíkazu nejsou ve všech
obdobích stejné. V dopisech Ženánr je celkenr sednrnáct rriznyclr zprisobťr indi-
kace prosby (napŤ. imperativ; explicitní performativrrí formule prosítt /tě, vás/ +

abys/te/; otázka' lry'jádiení pocitri pisatelkry), osnr zpŮsobri indikace ontlulry
(napŤ. korrstrukce nehněvej/te/ se'..) a šest Zplisobri indikace piíkazu (napi. intpe-
rativ či modální sloveso muset). R.ozn-ranitost použit1ich prostŤeď<ri je však
rypická pouze pro dopisy z let diívějšíclr, v dopisech z pielonlu 50. a 60. let
pŤevládá jediny prostŤedek - intperatív ve funkci pŤíkazu.

Yyrazně se v prubělru Života BoŽeny Něnrcové nlění i orientace proseb,
pííkazú g oniluv. V dopiseclr z ranějšího období spisovatelčinaŽiyota se prosby,
pííkazy a omluv;,- orientují hlavně na kontakt s gdres tkott a s osobami v jejfut

okolí. Tyto prosby jsou součástí ,'vy'jednávání.. o vzájenrnycb vztazích mezi
pisatelkou a adresátkou - prozrazují snahu pisatelky udrŽovat vaalr určité kvality
a intenziťy a zaclrovat jej i v budoucnosti. Početná je ntezi ninri podskupina
t1ikající se píserrrnélro kontaktu, kterou je ještě možné rozdělit na dva typy.

V prvním typu je tínr, ke komu se váže proces psaní (tj. tím, kdo nrá psát,
kdo je ke psaní rryz.iván atp.), adresátka. Jde většinou o prosby o odpověd' na
dopis. Němcová adresátku lybízí k napsání dopisu rŮzn1inti fornranri, které
odtiazují bud'erplicitně^k psaní, napň. sloveso psát: Píšte mi brzy, prosím velmi,
a hodně nlnoho (I, 92)!, nebo obecně k sdělování _ psaní je pak jen jednou

funrská cis|ice oďiazuje k pŤíslušnénru dílu Listú B. Něntcor,é, arabská číslice oaačuje

stránku'
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stránku.
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z nloŽllostí, jak sdělení realizovat, napÍ. Vzkaž nli, jak Ti dnes je, ano? (I|, |2);
sděl ni ted.v addresu, bude-li vťtbec tÍeba. (II' 38)

Prosby o dopis pŤedstalují ďejmě do jisté míry konvencializované, zdvo-
Ťilostní prvky. o torrr svědčí jejich umístění v závěrečn ch částech dopisu a také
jejiclr térriěŤ nronotÓnní fornra - většinou jsou vy'jádieny imperativenr (napĚ. Píš
mi zase,I,25|), popŤ. imperativem a částicí prosím. Díky rúzn;ínr prostĚedkrim
intenzifikujícínr prosbu (adverbium velnli, os|ovení, vykŤičník atd.) piesto nepri-
sobíjako pouhé fráze, napÍ.:ještějednou prosím tě píš (I, |45); Píšte nli brzy,
prosínlvelnli, a hodně mnoho. (|,92) o opravdovém zájnru Boženy Něnrcové na
udržování korespondence svědčí napŤ. následující ukázka z dopisu Elišce Lam-
blové. K prosbě, abyjí adresátka napsala, pisatelka pŤidáváještě svou piedstal'u
o kvalitě odpovědi (hodně nnoho) a ojejím obsahu. Vytváií vlastně pro adresátku
,,nabídku.. ténrat, ,'osnol'rr.. jejího dopisu. UsnadĎuje tím adresátce práci a snaŽÍ
se piedejít situaci, kdy byjí adresátka neodpověděla, protoŽe by nevěděla, o čem
psát. Nabídnutá ténratajsou velmiprostá (každodenní život, četba, hospodáŤství),
nepňínro naznačují, Že pisatelka neočekává od adresátky intelektuální dopis, Žeji
zajímají zcela všední prob|émy. Takto se do textu promítá ta sebestylizace
Němcové, kterou je možné rámcově shrnout pod obraty ,jsme si rovny.. a ,,obě
jsnre ženy..; skutečnost, Že autorka adresátce navrlruje, o čenr psát, ji ovšenr
rántuje jako poněkud l".iše postavenou či zkušenější - zejména v oblasti psaní:
Píšte mi zase a hodně ntnoho, popíšte n| jak trávíte čas, co robíte cely den, co
čtete, v bec Vaše živobytí, a pŤitom VaŠe hospodáí.stv,íčko. (II, 57)3

V druhénr rypu proseb a omluv s tématem psaní je tím, ke komu se proces
psaní vztalruje (kdo píše, popi. kdo nrěl psát, ale nenapsal), sama autorka, d.
Něrncová. Jedná se pŤedevšínr o onrluvy za opoŽděnou odpověď na dopis. Tyto
onrluvy (ale i onlluvy za neuskutečněné jiné drulry kontakťu' napi. návštěvy)
blvají umístěny na začátku dopisu, většinou ihned po oslovení. Jsou indikovány
nejrriznějšími prostŤedky, často nepŤímo objasněním pňíčin, proč nebylo moŽno
psát. Těmto zdtivodněním často dominují osobní problémy - špatné duševní
rozpo|oŽení, potíŽe se zdravím, s rodinott.

Funkcí V'.ičtu obtíŽí nemusí blt jen snaha zmírnit pŤípadné adresátčino
negativního hodnocení pisatelčina nrlčení, ale také sblíŽení obou Žen. Podle
soc io l ingv istkyDeborahTannenové(srov.199l ,s .94) jesdělovánínejrr iznějších
událostí a tajemství z vlastního života dŮleŽitou sloŽkou pŤátelství mezi Ženami
a sdílení starostí upevřuje pouta vzájenrného vztahu. SbliŽovací ričinek by ale
mohl b;Ít narušen tím, že v některych piípadech si Němcová pŤi sdělování sv'.fch
problénrú udrŽuje určit1i odstup a neuvádí podrobnosti (viznapÍ.jakási churavost

3 Podobné ''rrár,ody.., jak psát, dár'á B. Něnrcor'á i jiny.nr adresátúm' hodně napi' synu
Karlovi (o tonr viz Macuror'á l996)'

v následující ukázce): Již bych byla Ván odpověděla a za obstat.áni vzor

národního kroje poděkovala, kdyby mně nebyla jakási chura ost 1, Íonl zabra-

ovala. (I, 107)
Někdy se do rivodní onrluly pronrítá sebestylizace pisateltry a její pŤed-

stava o adresátce. Napi. Žofii Rottové píše Něnrcová sentintentální dopisy plné

citú, posílá jí básně atd. Také začátek následujícílro dopisu obsahuje nejen

oslovení a omlulu, ale i vyznání citri k adresátce: Dobrá, roznilá Zofie! odpust

mi, žejsent nepsala, však znáš pííčiny, pročjsem pí.estala, ajsi pŤesvědčená o tné

lásce k Tobě, a že bych si té radosti neodepŤela s Tebou se pobavit, kdyby toho

čenichání nebylo. (II, 40) obrat však znáš pžíčiny zároveĎ odkazuje k sebe-

stylizaci zdrirazĎující společn1!' ,'Svět.. pisatelky a adresátky.

Ténra psaní se objevuje i v on1luváclr' jejichŽ funkcíje organizovat text,

zejména signalizovat jeho konec. Autorka tento typ omluv konstruuje většinou

jako konstaiování,Žeby mohlaještě mnoho psát, ale něco jív tom brání, napi.: Já

bych ještě mnoho mohla psat, ale děti jižvstavaji, a já nutsím pÍestat. (I, |2)

oba podrypy proseb a omluv s tématem psaní (tj. prosby o dopis i omluvy

za nrlčení) naznačují piání pokračovat ve vztahu a udrŽovat nepŤetrŽitost kore-

spondence; jsou však v zajínavém protikladu' onrlulry b]/vají na začátku dopisu

(umístění souvisí s jejich funkcí navázat kontakt, ktery byl vinou pisatelky na

delší dobu pierušen). PŤestoŽe je jich většina vystavěna podle podobnélro sché-

matu (sdělování, co pisatelka chtěla udělat, a uvádění pŤíčin, proč se zam1išlené

činnosti neuskutečnily), prisobí roznanitě. Casto jsou dosti dlouhé (srov. napi.

dopis Antoni i  Bohus lavě Reissové-Čelakovské z25, I l .  l846,  I ,48).  Prosby

o dopis jsou naopak na konci textu (opět to souvisí s jej ich funkcí - vy'jádrit pŤání

pokračovat v kontaktu), jsou stručnější, formálnějednotvárnější a nréně osobité.

Kontakt s adresátkou se však neonrezuje jen na písemné aktivity. Něm-

cová také prosí adresátku, abyji navštívila, abyjí něco vyprávěla (napŤ. o právě

piečtené knize). Někdy je pozvání k návštěvě prosté, r1'jádiené napŤ. jen otázkou,

zdaby adresátka nrohla pŤijít. Některé adresátky ovšenl lybízí k vzájemnénru

setkání dosti nalélravě, napŤ. v následujícínl ,,zvacínl..dopise Veronice Vrbíkové

je vybídnutí k setkání několikrát opakováno' pokaŽdéje uŽitajiná forma:

Jak doslychám, chodíš ráda na poltty, jakpak kdybys pÍiputovala i k panně

Marii TÍebovské? /.../ Avšak beze všech žert , pŤiject sem tnohla bys,

sestro, bylo by nánl zdevolno, nejlépe bychonl seznaly se a že by se |i zde

líbilo, to jsem jista, neboť je zde rozkošná h.ajina. PÍitom bys také seznala

moji rodirut l...l Tedy pro'sím, sestŤičko, nerozmyšlej se dlouho a putttj

k panně Marii, k sestže Boženě a otci duchovnínru panu Matouši. To bttde

tepší než dvacet list ! S Bohem a na shledanou?
( t , 1 8 4 ) .
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z moŽností, jak sdělení realizovat, napi. Vzkaž n[ jak Ti dnes je, ano? (I|, |2);
sděl nti te$l addresu, bude-li v bec tí.eba. (II' 38)

Prosby o dopis pŤedstavují ďejmě do jisté míry konvencializované, zdvo-
Ťilostní prvky. o torrr svědčíjejich r'rnrístění v závěrečnfch částech dopisu a také
jejich téněŤ ntonotÓnní fornra - většinou jsou vy'jádieny imperativenr (napŤ. Piš
nti zase, I, 25l), popŤ. imperativem a částicí prosím. Díky r&zn1ím prostĚedkrim
intenzifikujícínr prosbu (adverbium velnli, os|ovení, vykŤičník atd.) piesto nepťr-
sobí jako pouhé fráze, napÍ.: ještě jednou prosím tě píš (I, |45); Píšte mi brzy,
prosínt velnli' a hodně mnoho. (I, 92) o opravdovém zájnru BoŽeny Něnrcové na
udržování korespondence svědčí napŤ. následující ukázka z dopisu Elišce Lanr-
blové. K prosbě, abyjí adresátka napsala, pisatelka piidáváještě svou pŤedstalu
o kvalitě odpovědi (hodně mnoho) a ojejím obsahu. Vytváií vlastně pro adresátku
''nabídku.. tétrrat, ,,osnolu.. jejího dopisu. UsnadĎuje tím adresátce práci a snaží
se pĚedejít situaci, kdy byjí adresátka neodpověděla, protoŽe by nevěděla, o čem
psát. Nabídnutá ténratajsou velmiprostá (kaŽdodenní život, četba, hospodáŤství),
nepŤínro naznačují, Že pisatelka neočekává od adresátky intelektuální dopis, Žeji
zajímají zcela všední problénry. Takto se do texfu promítá ta sebesťylizace
Němcové, kterou je možné ránrcově shrnout pod obraty ,jsme si rovny.. a ,,obě
jsme Ženy..; skutečnost, Že autorka adresátce navrlruje, o čenl psát' ji ovšem
rárnujejako poněkud vyše postavenou či zkušenějŠí - zejména v oblasti psaní:
Píšte mi zase a hodně nlnoho, popíšte mi, jak trávíte čas, co robíte cely den, co
čtete, vtibec Vaše živobytí, a pÍitonl Vaše l,tospodársníčko. (II, 57)3

V druhénr typu proseb a omluv s tématem psaní je tím, ke komu se proces
psaní vztalruje (kdo píše, popŤ' kdo nrěl psát' ale nenapsal), sama autorka' tj.
Němcová. Jedná se pŤedevším o onrluvy za opožděnou odpověď na dopis. Tyto
onrluly (ale i onrluvy za neuskutečněné jiné drulry kontakťu, napi. návštěvy)
byvají umístěny na začátku dopisu, většinou ihned po oslovení. Jsou indikovány
nejruznějšími prostčedky, často nepŤínto objasněním pŤíčin' proč nebylo možno
psát. Těmto zdúvodněním často dominují osobní problémy - špatné duševní
rozpoloŽení, potíŽe se zdravÍm, s rodinou.

Funkcí vyčtu obtíŽí nemusí byt jen snaha zmímit pŤípadné adresátčino
negativního hodnocení pisatelčina nrlčení, ale také sblíŽení obou Žen. Podle
sociolingvistky Deborah Tannenové (srov. 1 99 l, s. 94)je sdělování nejniznějších
událostí a tajemství z vlastního života drileŽitou sloŽkou pŤátelství mezi Ženami
a sdílení starostí upevřuje pouta vzájemného vztahu. SbliŽovací ričinek by ale
mohl byt narušen tím, že v některych pŤípadech si Němcová pŤi sdělování srn./ch
problénrŮ udrŽuje určit]i odstup a neuvádí podrobnosti (viznapÍ.jakási churavost

3 Podobné ,,návody.., jak psát, dár'á B. Něnrcor'á i jin1inr adresátŮm, hodně napŤ. synu
Kar|ovi (o tonr viz Macurová l996).

v nás|edující ukázce): Již bych byla Ván odpověděla a za obstaráni vzor

národního kroje poděkovala, k$lby mně nebyla jakási clutravost v lont zabra-

ovala. (1, 107)
Někdy se do ťrvodní omluly promítá sebestylizace pisatelky a její pŤed-

stava o adresátce. NapŤ. Žofii Rottové píše Něnrcová sentinrentální dopisy plné

citŮ, posílá jí básně atd. Také začátek následujícího dopisu obsahuje nejen

oslovení a omluw, ale i vyznání citri k adresátce.. Dobrá, rozmilá Zofie! odpust

mi, že jsem nepsala, však znáš pÍíčiny, proč jsem pi.estala, a jsi pŤesvědčená o tné

lásce k Tobě, a že bych si té radosti neodep ell s Tebou se pobavit, kdyby toho

čenichÓní nebylo. (II, 40) obrat však znáš pžíčiny zároveĎ odkazuje k sebe-

srylizaci zd razĎuj ící spo lečny,,svět.. pisate lky a adresátky.

Téma psaní se objevuje i v omluváclr , je1ic|tŽ funkcí je organizovat text,

zejména signalizovat jeho konec. Autorka tento typ omluv konstruuje většinou
jako konstatování,Žeby mohlaještě mnoho psát, ale něco jí v tonr brání, napÍ... Já

bych ještě mnoho n,tohla psat, ale děti již vstgvaji, a já nutsím pžestat' (I, 12)

oba podrypy proseb a omluv s tématem psaní (tj. prosby o dopis i onluly

za nrlčení) namačují pŤání pokračovat ve vztalru a udrŽovat nepŤetrŽitost kore-

spondence;jsou však v zajínravém protikladu. onlluly b;ívají na začátku dopisu

(umístění souvisí s jejiclr funkcí navázat kontakt, kten-/ byl vinou pisatelky na

delší dobu pňerušen). PiestoŽe je jich většina vystavěna podle podobného sclré-

matu (sdělování' co pisatelka chtěla udělat, a uvádění piíčin, proč se zam1išlené

činnosti neuskutečnily), prisobí roznanitě. Často jsou dosti dlouhé (srov. napi.

dopis Antoni i  Bohus lavě Reissové-Čelakovské z25, L l .  l846,  I ,48).  Prosby

o dopis jsou naopak na konci textu (opět to souvisí s jej ich funkcí - lry'jádŤit piání

pokračovat v kontaktu),jsou stručnější, formálnějednotvárnější a nréně osobité.

Kontakt s adresátkou se však neonrezuje jen na písemné aktivity. Něm-

cová také prosí adresátku, abyji navštívila, abyjí něco vyprávěla (napŤ. o právě

pŤečtené knize). Někdy je pozvání k návštěvě prosté, q'jáďené napi. jen otázkou,

zdaby adresátka nrohla pŤijít. Některé adresátky ovšenr vybízí k vzájenrnénru

setkání dosti nalé|ravě, napi. v následujícím ,,Zvacín1.. dopise Veronice Vrbíkové

je vybídnutí k setkání několikrát opakovárro, pokaŽdé je uŽita jiná forma:

Jak doslychán, chodíš ráda na pouty,jakpak kdybvs pÍiputovala i k panně

Marii Tžebovské? /.../ Avšak beze všech žert , pÍiject sem mohla bys,

sestro, bylo by nánl zdevolno, nejlépe bychonl seznaly se a že by se ti zde

líbilo, to jsem jista, nebot, je zde rozkošná krajina. PÍiton,t bys také seznala

moji roclirut /...l Tedy pro,sím, sesh,ičko, nerozmyšlej se dlouho a putttj

k panně Marii, k sesÍŤe Boženě a otci duchovnínnt panu Matouši. To bude

lepší než dvacet list ! S Bohem a na shledanou?
(t ,  184).
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Prosba o dovolení, zda smí pisatelka adresátku navštívit, je však ojedinělá
(pouze v dopise LauŤe Hanušové): Já toužín.t s Tebou promltuit, bychom více
a více seznaly se a k sobě pňilnuly' Viď že dovolíš, bych zítra večér k Tobě si opět
zašla! (I, l58) Božena Něnrcová se většinou omlouvá, Že adresátku nenavštívila.
Volí podobnou strukturu, jako u omluv, proč dlouho nepsala. opět sděluje, co
chtěla udělat a proč to neudělala. Napč. Johanně Rottové-MuŽákové, Ženě. která
má také rodinu, píše o svych rodinn1ich starostech. ZdŮrazĎuje tínr, co ntají
s adresátkou společné (užívá sebestylizace ,,obě jsme Ženy..): Chtěla jsem hnec!
ráno k Vámjít, ale mělajsem nepokojnou noc s Jarouškenl, nlěl prftjem opět; ráda
bych tedy ztistala do odpoledne donla, abych věděla, jak cláte bude, obklady mu
dávala a pitím ho hleděla. (II, l0)

Časté omluly, Že adresátce nepsala, i omluvy, že nepiišla na návštěvu,
mohou naznačovat, Že si Němcová pŤeje uskutečnit více, neŽ dokáŽe, Žejí často
plány selžou. Nabízí se tu podobnost s tv rčínri záměry, které se jí později také
nedaŤí dovést do konce. V někten-ích pŤípadech by ale onrluly nrohly byt jen
zdvoiilostní - pisatelka adresátku navštívit nechce, pokládá ale za zdvoňilé
pĚedstírat' Že to udělat chtěla. Samotná korespondence však na potvrzení této
domněnky nestačí.

Dalším, specifick]/m druhem proseb a om|uv orientovanych na kontakt
s lidmijsou prosby o radu; vztah komunikantŮ je v nich ztvárněn nesymetricky _
kdo Žádá radu' vystupuje jako závis|y. Prosby o radu jsou součástí té sebe-
sťylizace Němcové, ve které sniŽuje sebe a své schopnosti a vyvyšuje adresátku.
Zárove se do nich většinou promítá i její sebestylizace do role spisovatelky,
neboť obvykl e žádá rady právě ohledně své tvorby. o takové pŤispění (Qykaj ící se
povídky Pomněnka šlechetné duše) žádá napŤ. Žofii Rottovou; vŠimněme si
zajínavého tvaru uděláme,kterynt pisate|ka pŤipisuje své dílo i adresátce jako
,,spolutv rkyni":

Jestli nryslíš, že by se to, poňádněji zpracované, i pro veÍejnost hodito,
uděláme to, snadjako denník chudého děvčete, ráda bych, abys mi radila
často, když chci něco psát, a na tvém tisudku mivíce záleží než tisíc kritik.

(I ,  25 l )

Na kontakt s lidmi jsou zanrěŤeny i prosby, pomocí nichž se Němcová
snaŽí prostŤednictvím adresátky pěstovat vn.ahy i s dalšínri členy její rodiny,
piípadně s lidmi adresátce jinak blízk17nri. NezŤídka následuje něko|ik těchto
proseb za sebou, napÍ.: PÍiloženou cedulku dej Míně a pozdravuj ji; rodičťtm Nym
mě porottčej a pana Mikšíčka pozdravflj. (I, |92) Většinou je těŽké určit, do jaké
míry spisovatelce na yztazÍch s těmito |idmi zá|eží a do jaké míry jde jen
o fornrální zdvoŤilost. Často také vyŤizuje pozdravy a políbení od člen své
rodiny (manžela, dětí) adresátce a členrim její rodiny - udržuje tak vzájemné
kontakty ,,všech se všenri...

1 4 2

V dopisech z pŤelomu 50. a 60. let je většina proseb a piíkaz orientoválla
k nlanipulaci s věcmi. Prosby a pÍíkazy s térrraten-i ,,věci.. se sanrozŤejmě objevuj í
i v dopisech z diívějších období' nejsou však tak časté a t..ikají se pŤevážně věcí ne
zcela,,pňízenrních... Frekventovanym ténratem je četba, napŤ. sZofiíRottovou si
pisatelka r,yměĎuje básně a prijčuje si od ní časopisy: Pošli mi pÍislíbenott báset,
máš-li ji pŤi ruce (I,2|4); Prosínl též o Tydeník, a zdali Lumíra a lllustrirte možno
mi pťtjčit? (II' 14) občas se vyskytují prosby t..ikající se oblečení. KupŤíkladu
Veroniku Vrbíkovou spisovatelka Žádá, aby jí v Brně zjistila cenu látek na
dámské pláŠtě. Je zajímavé, Že prosba se objevuje jako nepoeticlgi závěr vribec
pn'nílro dopisu, ktery Vrbíkové píŠe. Žádosti pŤedcházejí mj. vahy o vlaste-
nectví v Čechách a na Moravě a pŤání, aby si s adresátkou dobŤe rozumě|y:

Ještějednu prosbu; žeklo se nli, že v Brně látlE na ženské pláště nlnohem
lacinějšíjsott, než u nás. Buď tak laskavá a poptej [seJ, začje loketvlněné
látlq jednobarevné; ráda koupila bych si na plášt,, a zdci se mi to tt nás
p íliš drahé; stojízde loket krátlql 6 zl. v. č. Jense ale nehněvej, že tě na
p oprvé kom is em i obt ěžttj tt.

( 1 , 1 5 3 )

Forma proseb orientovanych na manipulaci s věcmi je v dopisech z pr'.e-
lomu 40. a první poloviny 50. |et rozmanitá, prosby jsou často vy'jádŤeny mnoha
slo'vy, sloŽir..ínri souvětími, jsou zdrivodněné a doplněné omluvou. PŤedávání věcí
je do detailri zorganizováno, jako napŤ. v žádosti o taneční poŤádek adresované
Karolině StaĎkové:

Chtěla jsent psát do Vídně na některého z těch mladíktl o jedell Íaneční
poŤádek, ale nevím na žádného adresu. Budeš tak laskavá, a objednáš nli
jeden? _ Ráda bych ho ntěla skrze ty kroje. Peníze za něj dá Ti pan Cejka
a takejenu budeš ho moct potoll, odevzdat, protože beztoho kníhy posílat
bude.

(1, ' ,73- 7 4)

V dopiseclr DoŤe z pŤelonru 50. a 60. let se nevyskytují prosby, ale pouze
piíkazy. Jsou vy'jádŤeny většinou imperativenr, následuje jich i více za sebou,
nejsou ani zdrivodněny, ani doplněny omluvou. orientace na věci pievládá nad
jin mi ténraty velmi qirazně. NapŤ. v pěti dopisech z roku l861je celkem 59
imperativŮ v 2. os. sg., z toho,'kontakto'v^i'ch.. jen šest Qlozdravqj, píš l2xl, ekni
l2xl, popros)' dva jsou o cestování Ql tjeď, nepňijed). ostatní (51!) prikazují
rŮznou manipulaci s věcmi: udělej, pŤikup, zaÍid', zaplat,' sIož, ulož, polož, odlož,
schovej, odstav aj. Frekventovanéjsou tvary pošli (9x), dej (|2x, z toho dvakrát
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Prosba o dovolení, zda smí pisatelka adresátku navštívit' je však ojedinělá
(pouze v dopise LauŤe Hanušové): Já toužín s Tebou promluvit, bychom více
a více seznaly se a k sobě pňilnuly. Viď že dovolíš, bych zítra večér k Tobě si opět
zašla! (I, l58) Božena Něnrcová se většinou omlouvá, že adresátku nenavštívila.
Volí podobnou strukturu, jako u omluv, proč dlouho nepsala. opět sděluje, co
chtěla udělat a proč to neudělala. Napč. Johanně Rottové-MuŽákové, ženě, která
má také rodinu, píše o svych rodinn1ich starostech. ZdrirazĎuje tínr, co ntají
s adresátkou společné (užívá sebestylizace ,,obě jsme Ženy..): Chtěla jsem hnecl
ráno k Vám jít, ale měIajsent nepokojnou noc s Jarouškem, měl prťtjenl opět; ráda
bych tedy ztistala do odpoledne donla, abych věděla, jak cláte bude, obklady nlu
dávala a pitím ho hleděla. (II, l0)

Časté omluly, že adresátce nepsala, i omlur,y, Že nepiišla na návštěvu,
mohou naznačovat, Že si Němcová pŤeje uskutečnit více, neŽ dokáŽe, že jí často
plány selžou. Nabízí se tu podobnost s tv rčínri záměry, které se jí později také
nedaŤí dovést do konce. V někten-ích pŤípadech by ale omluly nrolrly b1it jen
zdvoiilostní - pisatelka adresátku navštívit nechce, pokládá ale za zdvoÍi|é
pĚedstírat, Že to udělat chtěla. Samotná korespondence však na potvrzení této
domněnky nestačí.

Dalším, specifick]/m druhem proseb a om|uv orientovan1ich na kontakt
s lidmijsou prosby o radu; vztah komunikantŮ je v nich ztvárněn nesymetrick7 _
kdo Žádá radu, vystupuje jako závis|y. Prosby o radu jsou součástí té sebe-
sťylizace Němcové, ve které sniŽuje sebe a své schopnosti a vyvyšuje adresátku.
Zárove se do nich většinou promítá i její sebestylizace do role spisovatelky,
neboť obvykl e žádá rady právě ohledně své tvorby. o takové pŤispění (tykající se
povídky Pomněnka šlechetné duše) žádá napŤ. Žofii Rottovou; všimněnre si
zajínavého tvaru uděláme, kterynt pisate|ka piipisuje své dílo i adresátce jako
,,spoIutvŮrkyni..:

Jestli nlyslíš, že by se to, požádněji zpracované, i pro veÍejnost hodilo,
uděláme to, snadjako denník chudého děvčete, ráda bych, abys mi radila
často, když chci něco psát, a na tvém tisudku mivíce záleží než tisíc kritik.

(r,251)

Na kontakt s lidmi jsou zanlěŤeny i prosby, pomocí nichž se Němcová
snaŽí prostŤednictvím adresátky pěstovat vztahy i s dalšínri členy její rodiny,
piípadně s lidmi adresátce jinak blízk nri. NezŤídka následuje několik těclrto
proseb za sebou, napÍ.: PÍiloženou cedulku dej Míně a pozdravt ji; rodič m tvym
mě poroučej a pana Mikšíčka pozdravflj. (I, |92) Většinou je těŽké určit, do jaké
míry spisovatelce na yztazÍch s těmito |idmi zá|eŽí a do jaké míry jde jen
o fornrální zdvoŤilost. Často také vyŤizuje pozdravy a políbení od členri své
rodiny (manžela, dětí) adresátce a členrim její rodiny - udrŽuje tak vzájenné
kontakry ,,všech se všenri...

1 4 2

V dopiseclr z pŤelomu 50. a 60. let je větširra proseb a piíkazŮ orietrtovária
k manipulaci s věcmi. Prosby a pÍíkazy s tétrraten-i ,,věci.. se sanrozŤejnrě objevLrj í
i v dopisech z diívějších období, nejsou vŠak tak časté a F. kají sepŤeváŽně věcí ne
zce|a ,,pÍízerrtních... Frekventovanym ténratem je četba, napi. s Zoťti Rottovou si
pisatelka vyměĎuje básně a pŮjčuje si od ní časopisy: Pošli mi pÍislíbenou báse ,
nláš-li ji pŤi ruce (I,2I4); Prosínl též o Tydeník, a zdali Ltmíra a lllustrirte možno
mi pťtjčit? (II' 14) občas se vyskytují prosby tykající se oblečení. KupŤíkladu
Veroniku Vrbíkovou spisovatelka Žádá, aby jí v Brně zjistila cenu látek na
dámské pláště. Je zajímavé, Že prosba se objevuje jako nepoeticlq7 závěr vťrbec
prvnílro dopisu, kten.i Vrbíkové píše. Žádosti pŤedcházejí mj. vahy o vlaste.
nectví v Čechách a na Moravě a pŤání, aby si s adresátkou dobŤe rozuměly:

Ještějednu prosbu; Íeklo se nli, že v Brně látlry na ženské pláště nlnohem
lacinější jsott, než u nás. Bud' tak laskavá a poptej [se], zač j e loket vlněné
látlq, jednobarevné; ráda kottpila bych si na plášt', a zdá se mi to tt nás
pňíliš drahé; stojí zde loket krátlgl 6 zl. v. č. Jen se ale nehněvej, že tě na
popn, é kom is em i o bt ěžttj tt.

( I ,  153 )

Fornra proseb orientovan5Ích na nranipulaci s věcmi je v dopisech z pŤe-
|omu 40. a první poloviny 50. let rozmanitá, prosby jsou často vyjádŤeny mnoha
slovy, složiqinri souvětími, jsou zdúvodněné a doplněné omluvou. PŤedávání věcí
je do detailŮ zorganizováno, jako napŤ. v Žádosti o taneční poŤádek adresované
Karolině StaĎkové:

Chtěla jsem psát do Vídně na některého z těch mladíkl\ o jeden tanečni
poÍádek, ale nevím na žádného adresu- Budeš tak laskavá, a objednáš nli
jeden? _ Ráda bych ho nlěla skrze ty kroje. Peníze za něj dá Ti pan Čejka
a takejenru budeš ho moct potonl odevzdat, protože beztoho kníhy posílat
bude.

(r ,73- 74)

V dopisech DoŤe z pŤelonru 50. a 60. let se nevyskytují prosby, ale pouze
pŤíkazy. Jsou vyjádŤeny většinou imperativem' následuje jich i více za sebou,
nejsou ani zdŮvodněny, ani doplněny omluvou. orientace na věci pževládá nad
jin1imiténraty velmi v1irazně. NapŤ. v pěti dopisech z roku 186l je celkem 59
imperativťr v 2. os. sg., z toho,,kontaktoqiclr.. jen šest (pozdrav4j, píš l2x/, ekni
l2xl, popros), dva jsou o cestování (pÍijeď, nep ijed). ostatní (5l!) pŤikazují
rtiznou manipulaci s věcmi: udělej, pŤikup, zaiid', zaplat', slož, ulož, polož, odlož,
schovej, odstav aj. Frekventované jsou tvarypošli (9x), dej (|2x, z toho dvakrát
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vazba,,dej něco udělat..) a kup (lOx).5 Matka navíc pŤedepisuje DoŤe její činrrost
do detailri, píše, co a za kolik má Dora koupit, ale určuje také konkrétní obchod:

Kup mně takéještějeden šátek u Sedmík a sobě takéjeden_ za 45 _je 90
kr. - U papírníka v ovocné v kráruě pÍed Gablerovém kttp mi 2 lísty
s Riegrovott podobiznou, štangličku vosku čeryenou _ ten, cojsi koupila,
rozdrtil se nti _ a poÍom olťuko - Hardtmuth - na to 45 kr.

(rv, 123)

Věci, o jejichž obstarání či zaslání pisatelka v dopisech DoŤe Žádá, |ze
rozdělit do čťyi skupin:

1. oblečení, napÍ. punčochy, zavinlE do vlas , šátek, rukavičlE (s dvěnla
knoflíčkama), sít'ka (patmě na vlasy), kapesní šátek, brazlety (náramky), piková
sukně:

2. psací potŤeby: šÍanglička vosku červená, oltivko Hardtmttth, 7 obálek,
perožízek;

3. další potreby: nitě, hot a, 2 listy s Riegrovott podobiznou, ntižlql,
stžíbrná lžíce;

4. knihy a jiné slovesné q.itvory: popis poh eba (Karla Havlíčka Borov-
ského), ilyrslql slovník, notic ze Slovenska (zápisník).

Pisatelčiny pťíkary, aby jí Dora poslala oblečení a ruzné oděvní doptriky,
nlohou svědčit o snaze zkÍášlit se či aspoĚ vylepšit svrij zevnějšek. Snaha mít po
ruce některé psací potŤeby (asi ty, na které je z*yk|á), by nrohla naznačovat i to, Že
se autorce nedaŤilo psát, doufala však, Že kdyŽ si zaĚídí všeclrny vnější podmínky
tak,jak byly v době, kdy sejí psalo snadněji, schopnost psát se zas vrátí. Toje
ovšem domněnka, k níž nemriŽeme poskytnout da|ší doklady.

Mezi prosby orientované na věci patňí také prosby o prijčení peněz. Mají
oprotijin;im prosbám v dopisech Ženám podobu pouze kráthj'ch vzkazŮ (někdy
jen několika Ťádkťr na vizitce)6 a po změně oslovení by nrohly b]Ít určeny i jiné
osobě. Kombinují se většinou jen s dalšími dvěnra konrunikačními funkcemi:
onrluvou a slibem, kdy pisatelka peníze vrátí, napč.: Prosín Tě, Lotinko, nehněvej
se, že Tě obtěžuju, ale tovíš, že se nemáme komu obrátit, Pťtjč jen as 40 kr., já Tije
zítra pžinesu, Josef Frič ntivzkázal, že mi pžinese zítra 4fr (III, l37). Někdy je
součástí také vysvětlení, proč peníze potŤebuje: Prosím Tě, Katinko, pt)jč mi do

zejtÍí 2 f.., já si rnusín koupit ttt sti,íkačku o [neJnán dost peněz na rti, _:í|ra
pošle mi p. V. _ a hned pošlu. (IY, I20)

Jak korespondují proměny proseb, omluv a pŤíkazri s pronrěnami celého
dopisu? Jak v dopise ub1ivá dialogičnosti, orientace na adresátku a piib 'vá

monologičnosti a soustŤedění na Sebe santu, ub1ivá proseb' omluv a pŤíkazri
orientovany7ch na kontakt s lidmi a pŤiblvá proseb a piíkazu orientovan1ich na
věci a jejich získávání pro sebe. V1ičtovost a větší monotÓnnost dopisri jsou
zrcadleny Ťetězením pŤíkazu a zmenšenítrr rozmanitosti prostŤedkťt, jirniŽ jsou
pÍíkazy, prosby a onrluvy vy'jádŤeny. Postupné oslabení respektu k charakteru
adresátky se v pŤíkazech, prosbách a ontluvách projevuje také: pŤíkazy DoŤe by
mohly b1it určeny i jiné Ženě, vriči níŽ by se Němcová cítila v nadiazeném
postavení. Také prosby o peníze z pÍelontu 50. a 60. let by po změně oslovení
mohly b1it adresovány i jiné osobě.
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vazba,,dej něco udělat..) a kup (|0x),5 Matka navíc pŤedepisuje DoŤe její činnost
do detailri, píše, co a za kolik nrá Dora koupit, ale určuje také konkrétní obchod:

Kup mně takéještějeden šátek u Sedmíkú a sobě takéjeden- za 45 -je 90
kr. - U papírníka v ovocné v kráně pžed Gablerovénl kttp mi 2 tísty
s Riegrovott podobiznou, štangličht vosku červenou - ten, co jsi koupila,
rozdrtil se nti - a potom oltwko - Hardtmuth - na to 45 kr.

Věci, o jejichž obstarání či zaslání pisatelka v dopisech 
""." 

],.;, 
"]rozdělit do čťyŤ skupin:

l. oblečení, napÍ. punčochy, závinlE do vlasú, šátek, rukavičky (s dvěma
knoflíčkama), sít,ka (patrně na vlasy), kapesní šátek, brazlety (náramky), piková
sukně;

2. psacÍ po eby: štanglička vosku červená, oltivko Hardtmuth.
perožízek;

7 obálek,

3. da|ší potŤeby: nitě, houba, 2 listy s Riegrovott podobiznott, nt?žlql,
stÍíbrná lžíce:

4. knihy a jiné slovesné r'".itvory: popis poh eba (Karla Havlíčka Borov-
ského), ilyrslE slovník, notic ze Slovenska (zápisník).

Pisatelčirry pilkazy, aby jí Dora poslala oblečení a rrimé oděvní doplřky,
nrohou svědčit o snaze zkrášIit se či aspoĎ vylepšit svŮj zevnějšek. Snaha mít po
ruce některé psací potňeby (asi ry, na kteréje zvyk|á), by nroh|a naznačovat i to, že
se autorce nedaŤilo psát, doufala však, Že kdyŽ si zaĚídí všechny vnější podmínL7
tak, jak byly v době, kdy se jí psalo snadněji, schopnost psát se 'us uiati. to.ji
ovšem domněnka, k níž nemrižeme poskytnout další doklady.

Mezi prosby orientované na věci patrí také prosby o prijčení peněz. Mají
oprotijin;im prosbám v dopisech ženám podobu pouze krátloj'ch vzkazŮ (někdy
jen několika Ťádkri na vizitce)' a po změně oslovení by nlohly b]it určeny i jiné
osobě. Kombinují se většinou jen s dalšími dvěnra konrunikačními funkcemi:
omluvou a slibem, kdy pisatelka peníze vrátí, napň.: Prosím Tě, Lotinko, nehněvej
se, že Tě obtěžttjtt, ale to víš, že se nemáme komu obrátit. P jč jen as 40 kr., já Tije
zítra pžinestl Josef Frič ntivzkázal, že mi pčinese zítra 4fr (III, l37). Někdy je
součástí také vysvětlení, proč peníze potiebuje: Prosím Tě, Katinko, pújč mi do

zejtž.í 2 f.., já si musínl koupit ttt st'íkačku a [ne]nán dost pertěz na ni, _:íÍra
pošle rui p. V. _ a hned pošlu' (IY, |20)

Jak korespondují proměny proseb, omluv a pŤíkazri s proměnami celého
dopisu? Jak v dopise ubyvá dialogičnosti, orientace na adresátku a piib;ívá
monologičnosti a soustŤedění na sebe sanru, ub1ivá proseb' ontluv a pŤíkazri
orientovan1ich na kontakt s lidmi a pŤibyvá proseb a pĚíkaď orientovanych na
věci a jejich získávání pro sebe. V],ičtovost a větší monotÓnnost dopisri jsou
zrcadleny Ěetězením pŤíkazu a zrnenšenítn rozmanitosti prostŤedk , jimiŽ jsou
pÍÍkary, prosby a omluly vyjádieny. Postupné oslabení respektu k charakteru
adresátky se v pŤíkazech, prosbách a onrluvách projevuje také: pňíkazy DoŤe by
mohly byt určeny i jiné Ženě' vriči níŽ by se Němcová cítila v nadŤazeném
postavení. Také prosby o peníze z pŤelontu 50. a 60. let by po změně oslovení
mohly b t adresovány ijiné osobě.
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