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Hana $irva].dová

;.Ironika c !]rlrncvíkoví ! }il.,Čis];g ťo1k1órní pch'"íď}ry

Pr.iee, zabývající se rytířskýni ekladbani středověku;

p.rukazujÍ často na itontakty g ťglk}írnini pohádka;ri. l.{{ilo-

kdy však pi'esáhJre výklred técbto vztabů konstatování o Po*

cio. n;1c)r ťab-r lačnÍch pcstup';ch* s irodn6m agc.jntovlnÍ déje

a :.joatfiv hrdi.nrl ' o'crobroďružné až ťantaetické atmoeféře

obou cir.ulrů v}'?r:1rv-ní. Vnš;ší gilody býva.jí hlavnÍn krité.

riem tgk{á pÉi hod'nocení zpětného vztanu . přejím-inÍ lido.

vou slovesností z l iteratury. Z tasového polrledu se jeví

c.:1;ř koloběh 1átek neai folklóreu a lj.ter.-rní obtastí poně-

i<uc zjertnodlršeně. aaxrývá v proceeu přejímání {ynaailru a

napětí, ktr:ré vzni"s.ají tÍn, Že pr.i vzajennýeh vztazích ne-

ai ].iteraturcu a ťo.Lklóren goch;ra{ ke stř*trrutí dvou rr.1z-

ných pivotnÍeh pcstojů' způsobů jI\Yš1enÍ a estat icsch pr in-

ci:;.1, dvou ri:aných .ir:néleckých i etickýc}r gtruktur.

Proj*vy e půscbení téct i to jevů se pokcr lší eleéovat

rcgt;or vztahů mezl. Kronitcu o c.ruricvíkovi a folktórní slo-

vcun  ' s t í .



Žákladen Kroníiq,. o Ltrl"rncvÍkovl. je látka o rytÍři sa

lvem, hcjně rozšíř ' lnó v z l ' lp .(11f st ředověké "vrorě. Y dip-

t.}"c ovém sĚoj,:ní s :.ircrl i.kor,l o štitrríd'oví dosataiba v če-

chách n' l  i lonci  ,14.;rebo na začs.tku 15. století poci 'cbu erbov*

r:Í p'cvěst, i  zgněř"er ié k oslavě p.rnovnícksho rodu" k projev3n

vlsrct r . . :ctví i  k určitým dobovým f i lozoťickýrn n.{zcrům.

Dcc}rrvané ruko1:isy e tirti<y ;.*značují cbiitru obou sk]'adeb,

ktr.rtí proeháze].y v'ývcjerr české zÉbrlvné príny crj coby Před-

běl.otrorské F:.,Ž do dr...r}ré pclovirry ;ri.nulého gtoletí. Zvl;išT

text Éroni$r o Ebuncvíkoví se sta1 qirnaianou čii*;tí l{inelio-

. l i}:o r .epertoáru l rr:Íi l . . lk 1í.dt lví l ř ro ěten{ a nejs$íše odtrrd

i ' ryo' ik l  a Ž c lo l ic iové v;rpravěčské ttadice.

Ze srovnir,lí 1it..r.í*rrrích t::xtů i(ronits:,, o rrunevíkcvi

vspl; ivá" i i* uŽ oČ ircnce 17. stc letí a dále hlrrrmě ve etole-

tí 1ů. & ly.  $e v. ' .} l r lŤ{ni1o něi:o l ik verzÍ, kterd ee odlíšují

oc ;r*jst*:rŠí dlch:var ié rukopi*lné verze .Él. Rr:zdÍly s €  pr:o-

j :v l : ;Í  t : ; jeťr  v  jauyce a  u tv lu ,  r , r .b rž i  pc t i v ie$  a  ideově .

"i"::i,;t;y tc}roto c}irtrt:kteru veďolt vgg'Áěs k zdůraznění pohádico-

v.ych prvků a li j i.utéirru od'i;lonu od stÍ1ed,.cvóce rytířskélro po-

jctí ekl l ;cby. l . lÍ.! .o g €  st j ivd ideově i  výrazově neutr j l r iě j-

31 a sbli ruj* se t:lk víc s prončn].ivýrni ].iterúrnínri aároky

a, s čtenářským vkusem širšjch liclových vr$tev. }'yvrcho].enín

tchgto procei iu je vznik l i r iových nohádek na téne lr i ts o

Iiruncvíkcvi.1 Žaznan,.,nány byl.y n.', kcnci 19. stolet{ a je*

j ic}r sorrpis urz: ic] 'Í V. i l le r" Stupieu českýc|r poh, idek.

čten'Í. řgká cb]. iba, živct,aschc. i]nost a adeptabi l i ta í

iJ . i .c ťolk iór:;-í pr"c;t ' r*dÍ r.**vě<1'čují t ,: l i .u,  Že st,ruktura

l .r:ni$ o Ůruncvíkovi obsai luje něi:teré zeela sp*ci f ieké

I
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vl'a*tnoatln tta{ Jsoa v $lr1ýeh s}lg.tbácb podobaúhg žánnr

aaatoup€nJr v nenší rníře (erov. látkř o Dionldoví, He3.utíař,

$-ortunátoví a Jejíctr upraeováaí v knÍákác.h lídového čtení}.

Přítonnost pohÉdkovýcťr prvků má přlt,og nepoetrybně rozhodu.

jící ú1ohu-

CÍien nás].edujÍcí rtva}ry e tex*,ové}ro roEboru je rjts-

tlt' jak se }ldová pohádková tredíet podíle1a na forgov{-

ní Kroniky o BnrurcvÍkoví & jah ve etnrktuře textu prteob{

fgrpá]-nÍ past.upy řárrru l"ídové s].oveanogtl' (n*př* sěa ec jed,.

né o atributiYfií prvky nebo o hlubší fabul-nĚní a korupotÍění

závísloet}. PoužltÍ otejného hledi.eka a xretod;r přl hodrr+*e*

nÍ aáanaini} lidovýeh pohádek by něl.o prokáaat ehsrakter 'á*

vis].ostí neci li.terárrrÍ pod.obou KrontEy o Baruncvíkovl. a Je-
jín folklárnÍn apraeoYánírn.

sledovánÍ ršeeh veraí ďroni.$r o EorrrncvékovÍ' a JeJtgh

arowrání s odvozenýai liidovýnt poháékaat g h1e&{gb po&ád*

kové Úgnoty př1vádí k předpoklade g ghgdriéI* vfprroarshr gá*
I

k1ailrríeh vypravčěstýeh poatuprl a not.lvú' uplatněnýctt v Kro.

nj'c* o tsrunevíkovi. 5.abulační' notlvickó i j1né ohody gesl.

Bohádkam1 a ].it'eránrínt veraegl. dávajÍ uř na první pohlaó

tuáit* ře Je nelae uspokojirs rrysvětl.tt a nrěít jen všcotle€*

ně roašířenýta pouhaa*a na čerp;jn{ Lidové trgdice r lj!'tera*

tur;r"

1í lidovdn poéání dostala ]-át'ka o r:rtíři ae ].ven ťer-

eu kougelná po}rádky. Podobnl prvs prostupují i textal Xřo.

n!$r g B*.unev{kovl. Zde se váat gtřetávají g llterárnínl

postupy {a}egori.e, ideologícky eagřřcš{ aotivy, Boptay

atd.) a otávaj{ ee souřáatí eloúité eklnábr dí].g* kter* J*
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tvořeno e 1ndivíduálnín aáEěr€E! urěítóho ecteti@kóho a

ídeového plsobsnÍ. Pohrddkový zák].eid ctleůby se t'Ía ponékud

t1unÍ a naísty í uatanňuje.

ScrrvJ.elosti v dějových postupeeh, některých motlveehr

postavách apod. B€Zí pohádkaml o sruncvíkovi a lkonl.kgn

nepl.ynou j*n ae společné látky. Pod těnito Ynějšílr1 Podob*

nostmi' tradičnín látkoglovÍrr rznačovanýní jako Yar{En$r

syžettr, je patrná shcda v zr:kladní osnově rivprávěnÍ' gbgtra-

hcvané od konkrétního oi;sahu. V gtruktuře věecb textr}, a&-

chycující l$tku o Brunevíkovil 98 tak vyčleřuje jedna ěÁst,

která tvoĎí zakladní gcilein& ustá].enýeh, má]"o pozněíovarrých

postupu. - B druhá část korrkrétníeh, indlviduÉlaé Proněni-

telr:ých a proměirovarafch obeati'} v iaterrcíeh, kter6 uťtává

normalivní prv::í č5st. Fro zkounÉní yztahů mezi kroníkotr

o Erunevíkcví a po}rádkarrí vede toto ajíštění k nutnosti

přesně urč1t onu první obeenou ěást' a to jak v l iterárnÍ

verain t:ak v l idovém podání.

Jev, který zjištujeme v případě pcdánÍ brrrncvíkovoké

látky' totiž existe.nci s}ož$ obeené a individuáln{' s1eÉu-

je P. Bogatyr*Y v článb'r Fo].k16r jako Ev1áštnÍ ťorng tÝor-

by. Vycrl':izí pi:itcn' z analcgie se saussurovýn rozdélenÍm

jazyka na fríndividuální, partíkulártí nluvní akt.- 
Ďa$s}s

8 na*soahrn konvencí př1j*týe}r urč1týn apoleěenetvín ts za*

jištůní srozrrmÍtelncsti - langtte. o U fo1k16rní tvorb;r kla*

de uv1áŠtnÍ d,ůraz rr* tu její složku' kterou si l idov{ ko.

l*ktivun osvoji lo jako závaznou uiiěleckou metoóu a ustálené

výrazovó forny' éato lcžka př*tisttlvuje folklórní langue;

Udává ho samo liclové prostředí tÍn, ř.e v něq mo}rou obstát
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je* ty uniět.eeké f,orn1y, pre gpot.ečnoat ektuáln{uí ťurrkcení

s takové lrrdívídrrální tvorba, která ee óanýg nornán a firn*

keíg pocřídí. V tomtE pojetí foltslórn{ tvorby Be paTole

proj*vlr$* vl.aetně jen přÍ. objektí.víaggí určltóho dí}a napřÍ-

klgd př*áneeea, který obeahuje lndiv1duálnÍ odelv}ly oél ji-

ných pře$našeěů. iinahg folklárního tvsree naplni.t uetálend

urgělecké konvenge svého epoleěenství a potlačít pť.iton ty

indtviduá}ní pro'ievy' kter6 by daný rágec překraěoYe\r*

oě1{šuje obleet Íolk].órrií tvorby od tlteráraí: sFodotaný

rogdí]. aegí řo1k16r€B a llteraturou Je v !on', že pro folklár

je opecíéícké aaměření na 1en6ue" pro lítex.aturu tra parg-

1 € *  ,  (  s t , r .  40)  .

'Iento táeadn{ rozdíl t'aké sB prsjevuje v inepí'raěníctl

vatazích nezi líteraturoa a folklór € 'll r Fo].tslár klade rrg 1l-

terárnÍ Í.nport stejné poáad*v}y Jsko na tvorbu svého vlast.

ního autorg. to anamená, že dílo nrlže být přljato jgt v

přÍpar]ě , íe je ochopno nep].nlt kolektivaí noriry. IJ l!te-

rárnÍlro d{lg ďoeháa{ přitm k Jeho vnltřn{ proe{iněliUstd*

lerró }iterární foray se stávají po přenegení do folkr{ru

látkbu, hterá poďlé}rá trar:eforggcí. j:qa pozsdí j1náho pse*

tlekého okolí, jlné tradlce a jlné}ro vztabu k rrněleeEýB

}roěnotánn je díl.o novýn aptleobea interpretgvérro g ani n3

fgrnó1ní l.nventář, který s6 na první pohJ"ed adé být p*l pře.

jíroání aaehován, ne1ae pghIÍžet Jako na 1dent1ckqi. (at*42}.

Ee zt.otoánění folklórního díla s určitýln langue vypl.ýrá, ža

přt zkgugání vývoje textu, který sahá svýnní kořeny k oblas-

tí folklírrr{' slovesnostln je třeba vycháaet od echáErrt.tl

ustálenýetr tv*rěích poatupů. otáaka Bo konkrétní podobě
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př&ťtsfie 11ebo b*aprostřodního východiska textu *,je z, tohoto

hle8igka .ve, ' l}ejšír ÍJrotožQ je po1-ožena z pozice ]. i t*rélrní

oblasti, ktt,rá ju' zaměřgna právě rl.:, kcn.krétnÍ' indivírJui].nÍ

pcao}:u díla - parole. L 'tka o rvtíři. sq lvenr je vř;eob'e;eně

rozšířenýn liteŤ;:ťIíB rra jetken evropekékio středověkLl*

V gát l*dnÍ ognově tohoto.v: ' ;právěnÍ, v to&* co gtt děje $ hr*

dlnou a v jakych dě;ovjeh souvis losteeh' se: projevuje lan-

gue tohot' 'o díla. Pokusírus se j*j rekonstrucvat jtko přodpo*

iclácl..ný Bode' ri ikolu jako konkrátní hostorický ťakt.

tsosetÉeYoÝa charakteristika folklórní tvarby nac}rágí

překvapivě přesré potvraení v Frcppově lÍr:rťo3-o;.41i pohodkr.3

Proppova foraální anaLýza oúkr;rl-a ve v'vpravéčs'lýc}r postu-

pech kcuzelné poh*id'ky '*}emntť'rrní č;r!stí, ktcré nrajÍ pro r]g]..

ší rozv{j.:ní ďěje gccla určitou ťunkci .  Propp s. j  dost iívá

rozbcrea folk}.órnÍho rnateriá1u až k řadě několika stá}e ee

opakrrjÍc{ch *r:rbóí' které tvoří základrrí télaa kouz*lné po*

híd\Y'. řť"looneňne z nl.cřr a1espoň ty, které brrr1e,:ie slr.:dov.'.:t

pí.i rozbcru ťironiky o i:runcvÍkovi (verae Á) i.j v z;ipisec}r

liaových plháó'rk.

.,.iák]'aďní ťr.rn}<eí a h1a.rmín tlějovýn inpuloem kouze1né pohád-

kry je .|šk:1dcov*tví'' oan$ěené ;r (r1r:k unese dÍvku) nebo je.

ho ekvivelent "nedostate.', značený a (tr.rdina si h1er3á ne-

véstu, ěarorrný př*dmét apotl. }. Dáte se hrdina dovÍdá o ne*

št.ěstÍ způscbendn šk,3rxceB' (r .) '  rozhojuje ee k protí*.kci

(c) a ode}r. izí do světe( ' ' ) .  Tím se uzavÍrá expoaicg .;oh; ld{y'

$dsleduje akce, v níž ná' j]"ohu dárce (tt; '  r t*rý hr&inu po-

drot..ruje zkoušee (.,.."). iapříklad hrdiaa proi<azuje stlrrci Uř*

čit.ou e}uábu a za os:něn"u zír:kjvá kouzerný prostřtrdek nebo
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slib penosi{ť}. Potcn obrykte následuje přeníotěřtí hrétíly

{G) 39 místo' kde se nalézá bledi.in;| předaět nebo CIsoba.

Vyvrcholeníg akce je hrdinův boj ee šk;ůdcen (íI) n vít,ězství

(I} a l ikv ióace počateěr iího Škůdcovství nebq ned.ostatku iK).

Většínn poh..dek trm všek neicončí" Vyprávéní pokračuje dalěí

řadou furrkcí, kterou aahajuJe hrd,inrlv návrat (t),ěasto spo*

jený s pronásledovánín (Pr} a zjciirgnou {tis). Před d.ovrše-

nía poe].edn{ ťtrnkce, kterou je odrněna nejěastěji ve ťorgě

nevÉaty nebo bohatst,ví (rr) * q,'tvář.í se většinou nová glt.ua.

ce e ústřednín notíven šktldeovetvÍ, které hrsínu nutÍ k no*

výa akeÍm p analogíckýF sleden Í\rnlceÍn jako v předch*zejíeí

částl tn*př. brrltř i odebergu tird'inov1 kořistn aabíjí ho

apod} r V této eérii ťunkeí rr"tniká role nepravého hrdirry

(r - hrdinovi bratři), tě"ké ůlorry' kter;i6 je hréi'na pcdro-

b*a {il} & jejictr spiaěnÍ {t';. Teprve Pakr kdy; je hrdirra

poanrín' škr1dce potrestán" pohádka koněÍ už zn{nilnou fbnk.

cí odněny (r)*

Podle Proppa obsahuje věts i.na koua*lných pohádek

dva nebo i. více děj:v"'ch celků s úetřední ťunšcí šksdcov-

ství (Á.a) oaaaěovanýc}r jr..ko pohádkové s1edy. Lge říc1, že

kolíkrát se ve Yyprrávění pohárIlry objeví některý s typů

škůdcovství, u to1ika eled.t se pohe.dka skIádá' prctože

ťunkce A..a vĚqr vyvolává kanbniz,ovanou řadu acela urěitýeh

ťunksíl Y přÍpadě nejistot;r, jo.ko funkci určité části dě-

je pří'řadit' je votlÍtk";n násltdná ťrrnkce. Ilapřík1aá roz]"!*

šen{ hrdínoqýcb zkoušek drerceia a zkoušek spo;*:ných s těž.

kou úlohou náleží v tom, že v prvnÍa přÍpadě nrásleduje

g{skání louge].ného prostředku' druh.ý vede přftio k rÍsk:'ní

nevě*ty. sřggto někff ne}.gc urěít' funkai. Jodnotnařně.

i
-.- -.1--
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l ' lěkteré as1nílovre}y nebo nabJr1g dvojího výanamul Íyto pi.í-

|rad:li je nejl<ípe objo:;nit na ko.':krdtníin toxtu, stejně jako

někt*ré sp*cir i l .ní částí i]roppovy teor ie.

V rivoóliÍeh i..,íccÍch krcnika o jruncvÍkovi se pldivá

hrdj.nava c}rerr;kt*riLtikg acůragňuj.cí j*ho ry.tířské stnogti.

od 1:. řádqy L;ru:tcvÍk v obšÍrrré řeči z'J.:vodi:uje ú.4ya1 dobýt

do své}rc zn.*ku ].u*va rra&íxto orlan zdé'jňinétro po oteí štir-

frjdov:i. zjde ugčÍná klÍčovri ťurr,!;ce l:edost&tku a tsrurrcvík

oznrrnujei  své ženě :.] .earnénií. ,  že oiíj*de do světa (})} předává

jÍ l+vůj :,;.rsLen j:rro zt'.;aiÍleřrÍ (J) a s úruřinou octjíž{í. $}

řo delšín putováni pc sou$i g pos:léaa po inoři p.*i*tane ri&

ostrově Ze].*tor u .&kštahnové horyn o'd která ne.1ze odpol.out.

Po tř*eh l,:tech abude nb ostrově Bruncvík jen oe sterrý;n siu-

brou t*aládem. éen mu rgůí" j.k ae z ostrovg dogtat ponrocí

ptáka i'oha, který z ost,rova ocj.n.aší nršir1*l. tsruncvÍk návrb

přlj{nán nechává se ga$ít do kafigkó kůže e ptáh ,';oh jej gd-

náší. irictiv ":a].áda a je|ro raila je pr'avůěpoůobr:ě v .re].abrxté

for"ně Ž|";ýt*k furrkce ďelreejooocnÍka (D' H' I.) l který lirdi-

ncvi poiiráhá k přoiaí*tění ( ..) a. jjrur.cvíir pobi je i i.]'áEata ptá-

ka i ioira a bl:udí po }ror;ích, lrž uvidÍ 1van rá;l:nsícílio se sa-

ní. i{ozhlúne i '* p;rir;ci lvu a ubije saň (fixrkce seti*ání s dár-

ceu j;l . ' hrdineiva r,;akce i). Lev se: k něau c'ř i;:ojí (zí*kánÍ

p*.r:ccníka .$.) a sároveř: pi'edběŽ.ná ].ikvidace p*č'1tečního D€-

dostl.tku (I{). Tíiu st; v pc'hárl}<ové o*rrcvě uzavírá prqn{ část

i. sieůun jehoŽ té*atem je {z }r].ediska norťologického č].e-

nění) zísltání pc,a:crríi<a nart'přirozené síly. l)řeii led firnkcÍ

T.  s ledu i  á r  b '  . j l t$ -  I i r ; . . ' } . ' ( ;  -  1 . l1  i : , , }= (K)

r4--



Ipiaoda: L.irunev{k se lva boJÍ, onaží Be mu, utdcl'* a]... lev

jde stále za aím. VyJ'eze na etroe' po třech drrech spadne,

].ev ho 1éčí g krmí, Bruncv{k poznává Jeho věrnost.

Po tř{].*téa b1ouďění Brr*rrcvík uvidí v aaří }lrad a

chce se k něau dosta" $taví vor '  snnřÍ se 1vov1 ujetn alo

tt.:n ho dohr:nít Po rrrroha nesnáuích d6p1.ují spol*čně k }rra*

du' obkIopenéa inořekýul obludaml.. fu1 ollbrius nechce

BruncvÍka z gstrova pustit* svoluje k tomu jen pod podrtrín-

kou, Že ogvoi}odÍ j*ho deeru Afff'}iu' zajatou drakem Baztliš-

kem" - V JeclniirrÍ krála ol"íbrla 8e nernačuje poaáěji proje-

v':lná ťunkce škůdcovství {typ věarrění * A}l qyrr{ ještě po*

tlačená ťr:rrkcí o od.ěI.enÍ neštěstí (á'H). HruncvÍk ehge A-

fri }:rr vynvobodit (c) a ad#zí ee lvem na Baui].iškův hrad

qi' l. }iásleduje podr.obný popie pŤ{šer, které gtřeŽí hrad a

a nj.níž ae.Eruncvík potáká (}ryperuo]-izace náEleěné frrnkce

bclje se šk*dcen). setkává s €  s áfríkou" která akorršÍ Plr.a-

vost jeho ún;rslu osvobodit jr a dáYá Bu prsten ě k.guzel.nou

silou. 7-da se jeěná o tu.oíckou aeinllac1 firnkcÍ postižan{

esoby e osobou dárce (D'!]} l ' ) .  tato f i rnkee je hluchá, pro-

tože v da1šín ilěj1 se \r.lbec neup1.atňuJe" Boj s Bazitišken

(velic'e h}'pcrboi.ícky podaný) vede futrncvík jen s pou:cÍ

lva (H'IlK}. *líbríus dává zg odněnu tsruncvÍksv1 á"lblku.

Ťín je naplněn rI. pohádkcvý eled.

i r ře|r led ÍlrnkcÍ TT. -"r lgdu (a}" B'  c.  ř  D'E 'r  .  H,I,K - v

i*runcvÍk touří vrátj"t ee domr1n záe je vlaotně vězněn tno.

tivuje se nové šk'ldcovství Á}" íIáhodou n.ajda ve sk}epě st&-

rý rneč e vymění ho z?, svt.!j. Áfri-ka lnu Yysvětl"uje čarovnou

moc peče (zbytek séríe ťurii<eí dárce a gískánÍ kouaelného
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prastřed}ru *]Do i'l'). Brunevík gkouší neř nB obludágh 8 p$|*

lóae getrre h1avu kr:i].í a všenn neatvůrán, včetně Afui.r;pl

(Ťrgnformace boj €  se škrldce& e částečná iikvi-i lace počáteč-

ného neštěstÍ -I.ltT'K). L}rrrnevÍk se lvera odplouvá a doetává

8e na o*!r:ov lripartíta, kde žijí águetští Áeieodeové, kteří

nechti.jí Eruncv{kg pustít. Tato epiaoda je s Í\rnkěního hle*

diskq paralelou vězněnÍ Brurcvíka křálea olibrien- T zde

se i 'rrrrrcvťk osvoboauje pom*cÍ neče (AaH,I'K). v dsrlším pu*

tování přÍctráa{ na ostrov Astriolů' kteř.Í mu rovněž Yýťrro-

áují uvězněnÍn (Aj}. BrunevÍk ge brání, astrÍolue ga ho

snaží zabít. Bruncvík projeví noc *.váho meěe a v].ádce oetr-

Ya &u elíbuje propuilténí a pť.evsgení douů . 3runcvÍkonr ř*tsk*

eí a nás}ede.k j*ho jednání v dalšín děj1 je tÍ'eba hodrrotlt

;ako hrdinovo setkán{ s nepřátelskýn ůáreeg (D'g)r od nělrož

si náeii lín vynutí polgoc při cestě dgmr1 (F|i). Ijskutečíuje

se návrat, kti*rý je eoučaeně také likvídací opabovandho

J}rldcovstvÍ ve ťorně pekusů o uvězněnÍ (k).

P ř l th red  funscí  TTI .  s l edu:  Á1 ,  (DJ . ] l F )  (H ,T) .K ,

.&z- lrrK - l tSr-Dr ir .F,  -  G -f i

Záv'r Je dckcněením prvn{ho gleďu. ErwrcvÍk ee 1ven př1ehá-

zí na sv..' l j 63rrd v přeotrojenÍ (o)' objevuje se nepraq| brdí-

na v pcdobě ženiche jeřro ř,eny ileonénie (t). l ieogénie gc] po-

moeí znarnení dovÍdá o bruncv{koví a uapuauje ŽenÍ"cha (Q -:x}.

Ten B.rrrncvíkg pronásleduje a Eruncvík ho z*bíj{ {u). s}r}e-

dává se .5 ženou a ďává n*].ovgt do zna}:rr lva {x - il ).

Zde konší pehádková osnova sk}-aČby i vlastnf d.*j" protoře

závěr je pouze ob*cným po;:isen da]-ší]lo l1runcvíkova panoYaní

jakc rrrlpInění ki.estg:lgké..;.o a nábořenskóho $rtíře.



Itekapitu3.ace C..:}é ::oiri lůkové oi]t.r)vy Kro:í$,' o l. lrunevíkovil

T .  s l - ed :

chybÍ 1ev ve uneku (a ' )  ' .  * .  Ů ,  | . . .  'nový erb {w)

fT .  s l - ' :d : f  TT .  s1 t ;d :
snaba o EtŤun. uvěznsní

(el-,;.3)
o;vobsz*nd Áfr iky {Á)

*Incro pohádkov6 osnovy tvoťJ posJ'oupnost frrnkc{ F*e*

dev.{íin T. l| íT. sl ':ou ( získánr pomoeník* - lva e jeho u-

ple l tnění pří osvohoucirí zajat,é Aťri{y).  ' ryto dva cel .ky aa*

zr:.*čují sc}:=íaa ťr*kvtint':ve'rr"ich pohádkových syžetů a ml Že-

]Íic je pcv'žclvrat ze, ťo1k15rní prldoryo a éabutuění ggu lite.

r.jr'níi.o zpr*cev.' i.rí bruncvíkovei(é }átky a za hledaný noée1

ř,i*;ti ťo1kt.írního ].ari. ',nue to}roto g1.právěnÍ. .v.ezi [r. sledem

& n.:isl.:t.iujíeí čá*tí Lež,t roz}rral;.í poh.ld*ové osnovy Kroni$r

o i j runevíkcvi .  r řebaŽe je r . i ] . .  s led rovněž stÍ:věn na někte-

rých klíilových ťun:s*ích kouzelnd potrádiry, je třeba považo-

Vi:lt i i. '. zd zb;t,er ji:,$.'9 poii.td:iovéřro syŽetu. 'ténatem tohoto

úějovélro iÍ$eku je p'i1.*kon..vání pi.ekááek pi;i rteivratu a fiatl.

plratňuje se zde *i f,unkce lva jat<o porrccnrka pl' i eruncvíko-

vých hrclineic;,ch ěinech.

Poh.ic:icvá osnova a3gtupu.je v leterárrl in textu folic}ár-

r;í languo seč}eněné uo I' l i l l ice l iturárnJch postupr&' které na

rozdíl oo ťc1ir1óru au,'rnzíují projevy t\'.*rčí indj.vidualíty

.(perole ).  opír ' . r jí s ' ;  s ice o ú.jovou ost lovt l  c lanou kouzelnou

poh.ádkou, *1.e c,"rnbcltjn $ie nový *rb. Konvenční pohádkové

inotívy (bcj s {iťí.i l i::-$, dobrod.ružná cesta) nestačí však k do-

sežeaÍ tritc v;;pjats i 'Jeovgsti. L.rul.cvÍk je twperbolizovaný
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hrdlnan steJně j*ko jsou h3rperbo1{zgvan6 ai'tuace, do ntehž

ge dostává a jej ich ěasový a prostcrorrý rozněr: Eruncvíkovo

b],oudění pustínou r]* počít*l na léta* n*stv.ůr.y s kterýral se

potýká, jeou aveličovány do fantastlckýeh podob' a byj s nÍ.-

ni je vž{v neuvěř1telně těžký. ?{rdina se poh;rbuje v jakécsl

č*rrroh'í}ém pror;toru' prostého téraěř všch, i pro poha'clku

obvyklých reál iÍ (trajína, kterou bloudÍ, jsou pusté hcryr

j indy s; plavÍ dev*t dr:{ v* trně i tez i  horami atd,).  iť{sta,

clo nichž se doetává' jsou bújn''.. l ' *tejně jako jajích obyva-

t*:1é. ť.,uto byto*terrr, i:iruncvÍkovýra zúpasrlxr a eestán jsou v$*

novány rozsáhlé a detaf 1ní popiey vkládané rrrezí jedr:otl. ivé

funkce po.irrídkovó osriovlr* Výk1adon ttiehto rysťl l"ronik;r o Erun*

cvíj*ovi ,z hl*diska ale,4orie ss ztlbývá č].{rnek .T. Kolára5.

I;ochází s €  v x*n k závěru, že p*{1e pravídel r:tředcvěké iE[c-

;.iorie a po<i}e způscbu paužití alegoric&ých prvbS v dí1e" !|c.

kaaují vssn*u1y é*ntastických b.vtoet{n eitu*cí a n,íst, ke

kosm'ologickýn * dobovým geo;3raéíckýn představá&. Tyto alG-

goriekd obrazy pom..':hajÍ v3tváře ráo ;c obecné ídegvá íriter*

pr*taci i]runcvíkova dobrodružgtvÍ jako vítěaného boje n'eal.

napoznanýoi příroclnÍni si lani hrd^irlou' ktarý jejich přemo-

ženín :rai:lňuje ide;a1 středovákého rxrtíře.

Ve fl.bulačnírn gchengtu i:.lroník.. o Eruncvťkcví připoju-

je se tato l ite;rární složka textu (s dorgj'nantní parc1.e) k

fc}k].órní osnově (langr:e) ja'i;o jryjí paralel.a, gnáeobu jíaí a

aveli.ěujieí gítr.lqce r: mothry dané uá v pohádkové osnově.

$pojení těc}rto dvou liniÍ je však skoro intaktn{' R €Zaťt €-

cťr vá stopy vz.ij;r*néito insplrační?ro střetnutí a prolnutír

s rrěhoř by vanikl ncvý tvar. i,&opa}Í1 fo1klórní p-ůdorys



sk l t . .dby zť;*t; ivá l i terárn{m paro1e ve své podstatě nedotčen

a p.:uk; . ' tu j t l  proutor  ' l  c l ;oru j*ho p ln. !  rea l . iaací.  ]] lubší

.rr:ítíní nespoji-:Ír.o[.t téc'}.:to ovcu uraě}cckýc}i oblastí j* v

t.:xtu patrr;á r it* ttěkolika :i:ístecb.

i::I. 'JnCvíkův ei i. i:r 'akti. 'r s ': PrOjevuje nÉr j.:Čné st,raně ja-

l lo ch:l.r;. 'kIr:ř p.: l}r. iokcv jho }:rd' iny ( j"ho atri iut,y patří v kou-

xa: l . .é pch: i ' l c* ke kon:: t ,antnÍm prvkům) n v této poůobě n*ol .

i"uje ť':r:kci vÍtězn.áho |rrdiny; kt:. 'r.ý získá *á odměnu r;evěstu.

; : : rpr 'c i , i  i c . i iu  ít . .vÍ st t* iy;{ s i tuace l ; r r . rncvíka-rytÍ i ,e d. :  t 'ěžké.

i . ;3 c i le l t i*tu b i - ' "a ' r , i*  nebo zá l r rb3.  l .abula i r ií  řešt:r ,Í tohcto

krnť- i , ibtu p '1*; l rbrÍ roupCIruplně,  u;aě lecky r i*p*elgvédčivě a uř

dcc, la  s i .  v . : , : :6 'btr  z . ' l son i tostem K}uze lná ooh. i ikry tím'  že vrcho-

lová éirnkce jec l r i ' cho s1odu (odcě i :a)  je  v da1 ' lí l i r  s ledu z ,něně-

na vÚ f i " rnkc i  šk-:dccvství (věznéní).  r i  ř i I 'adj-ska $r*ncvÍkova

r.ytíť'sš lnc eh i ' i r ' :k tgru j ' ;  s tg. ině pov.ž1ivé zahubení je ř lo  t ,e-

ny l i f r iky.  } 'a lk l ó rní p,r i rá i .ka však taro.ry člr :  s t*ví do úplně

j i r iénc svět1a:  k zabj tÍ áf r iky doc ' r : i z .Í v rá .ací uz*vřeného

o0h'it1]:"cv,*]'.o s1*:du, jt:}iož tónat*m nji.t i:.rurlcvj.kovo -./ysvoboue-

; .í  p:: locÍ črr"rvr l . iho leče. r řC wínaLe1e by l  t .or i to ťo]-s l5nří

i tcr 'so$; ip putrně * i lnějť:í nr; i i  1ít . l rární rytí řs t 'ví .  j ) robeýu,

&lc rr;r.:alr-rvi l .ýic dotřt i l-en o,ú\]ci ig;.. i .; ckýeh výpu*ičk.rch z fo1.t1órní

pcn.-dŇy j: i  l i:.:t iv v jr. sit ldu pití osv,lbc:::ovi ir lÍ l i ,ťri lry.

i}ívka ar ie  v:;stupr , r je  také v ro1 i  z"kouš*jÍcí i io  i l á rce a l l run-

cvÍ]< :c j  i :Í dr , -s t . ivr i  }- roe i1r: ; . lÍcí Br i ten,  . t ter iího wšak pří bo-

j i c dral iťji ir n:::p)l]Ž,Í.vá {v* ťol]<lóru ;aá uv:ld.trní určlté funkce

vá. ly  ;v . j  cpoůs+u tr .šr;Í i : : .  t* jŠé' jak ' ;v i , lÍme i l : i1e,  Éjc i r ,á  a lo-

i:. ir. itk o i,.rur.cvíit.:vi tt{:lto r1' ' l l , l . l  j .]. n*:uvl lů{) .

'ro;:ika o i lr i . .:tcv.ccvi pr'rk:iz:r1a ntlvudor..\r své l i1'br1dnosti
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& unílecká nt:wvář*nosti v*l};ou ži.votaachopncst. ijapccl1vbirě

k t*i:.tu přispí:la vl *terrcklí id.ea. *}el*dby & "ot*ví.ená krncta-

t ivnor:t ' '  j*jÍeh gl*p'gr ií {via poun. 5) ,  která umc}žficv*r la

nr:plr.1t dí1o n*výní, dobově *ktrx:ir:r*lí význr*rc"v. iriéně va,Íěla*

n.{ čt :i:áť,x,tvo račšT*riských a po]"olirl*vých rftr$t*vr kt*rétro

p.;r-tu;.:. ': it scb1' Pťíb"lvil lo, p:ut,.tl* k |:.runcvíkovi pÍ'elrevilÍn

j,l}:o tl i i jovÉ }9IlÚY&r .T.=.jí pth'Ídkový *harakt:c t' ' 'vl tónto čte-

n:*ř.1*'  tr*(1ičnč bl-Ía]tý. L:,g j 'íc i* ' i* číg více se ekladba vada-

Iovl-rlg 1it+rárnÍ:uu ilt ' i)::;tř 'erlí ťt pro::i.kala cio r:j-žsíeh sp*1eěen*

*;c;ch vřgtelrl tÍ'i i *řet*lněj*iÍ bJ'lc t.ťj:nutÍ k epicks*iu jáďru

& p 'r'i.:'ái}'.*"cvjcr pr"v:cťr,l*, .jak t;; d;xazlljí čstr'é vťrse pilvodní

sl:1*.d1-:-:'.

,.];tčn;.., kt*r*ich t]'ozna].o zpr.acování Í'-roník;1' tJ ř:runcv{ko-

vj v 1i.clv5m pror.;t,r*cTí, pť."eaw:.;i*n::Vejí u.i *te*řl]ry tr ;ejích

t.] ctěq';ch v*.rzíe}r* lýkaj{ se n,*, jen š'*y1ist ickýc}i  r lprav (vy*

ti...c!:..lv.ir 'í rjnůl &krl:ČČrv']lní popi*i: |'" 1íč*ní rytÍř*kýc}r ctnoetí,

Y]t'psÚřti-lní:*1'':í.:or:j"ck;ígtru j*ien * ae&ěcli*r;ých n.:av."1.}, nýbrž t*.

ki1 ,Z.|l i:, i: '  í j io ť1ií.j,. ' . ,.apříi i1l l* v* vr.;rzi t ' '  { d'".rJ.ei: it l i  p'"t l dal-

ší  t< . . x tovu  vu ,v . j  ř . -u . y  " t , i s j< i )  :  r i . l n cvík  pc  bo . . i  5 r ' i  saní  s9

i ; . ' l i :ec spř lá tc lí  $e 1v*m, ď l i l*  *;41111 epín*ů* g. '** nvÍtícÍ horcu

iipri'.,Lrr;k*}*g j a'jivěr':čn:1' zttín1t't' 0 při.i.:tÍ n:v*ho erbu. Vyn*-

ci:*nn jsou t:;ks j*iénx e p.}pis nť;'tv' ir rt *pizoi 'y s Á*mode;l ' . g

f i*t rÍoly .  V* v '*ra i  . '  zv}á6t ,  cb líbtné v 19.  sro] .ctÍ" d 'acháaí

k pť{zn'lčr.š ťl.p'r: '*vě *š je v t '}r:, it l  i . ř i . lncvik n,czar:Í;'í Áťriku

a .tnlil*, nýi:ri jln 5:':;.ir3b"r.r korr{L,u., *.Ř i;t.*rllln pl:k prchá.

'.r.Ů:;l-;na bru*cvíeovr:kd ]^.i ltk; ' ve éolit lár".o' 'írn apr.r.reov{nÍ jc

fog:;:1it '*+-ivxó j-.r: iórro d.:-i l .:.tt t..Ť"i vjv.c j t ':x|,u v tj i: i1.řn.; ici: V*ř*

uíci: ' '  tr.;gai ie ně,i;t. 'r 's u;ljn.y j l l*u n" o.rvnÍ poirl.*d *it*dné.
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Lídová o}ovesnsst ].átku přlja}.* tíru' že ji posrobil 'a svým,

y}:.;st$íe tvlrč{m príncípůn.

V Íll le sařaďÍ.]. do Soupisu ěe*kých pohádek {r' s.1sg

- 114) šest, zápisrl vyprávéní o Brunevíkcvl.. Pro roabor jsou

však vhodné Jen třl s nichr Kubínn Lldové povídky ts ěegkého

Pokrkonosí :Í č. 2}'4 a č. e31' sedl.áček' fjárolní poir:idky a

povóetl B okolÍ Ye3"ko.ineu iříě*kého a Jlhlovskéhtr . '. 8 F.

1E?9. Př{krylův aápío (Pohádicy a pavěoti ztl Záhcří % *c1s95)

nerrí *polehllvý, protože je uině1e rrpraven. na1ší aápiev

{Peck' rukopisaá sbírka valašs\ých p,rh'idek a Kubín' Povíd}ry

Klads{é IT s Fr 1910) obsahují jea torsa notivů g brrrncvíka

a lze k ním př{hl{áet psuee jako k doplňujícÍn Í}r.lstrgg{n.

Rozbor uveďených lidovýeb p*hádek sleduje jejích syřat

?, hlediska norfolog1ckého čl.enění kougelné pohá €{y' a to ve

srovnánÍ s pohádkoYou o$novou líterárrního textu o }3runcvíkovi.

'.,ťl o

o

rťg1.*g ieký

Sruncv{kov f .

rozbsr pohádek

t. i{'ubÍn Ír' ě. 2.31

Podle výskptu funkce skůdg*vgtví obaahuje pohádka dva

s1*ď3r. V prwríua *runevÍk aÍehú?& obvy$l.ýa rpůe*ben lva:

oanamuje gvd áeně torr}ru po dobyt{ znaku a odchází (*,{).

Ponrlže zápasíeí'tsu lvu a lev l ig doprovázÍ (D'}i ' l.). l*Iotiv

pustého ostrova je vynech..{n. E,rrrncvík se lva n*Jcříve bojí

a chce ÍIiu n* 1odí ujet, *1.e ]'err g'} nÍm skoěí a dopolou oe

opařÍ (nágnak etiol"ogtekéhg výkladu l'ví fyatogncg{e) .

TÍ. s1ed se opÍrá o pozrltstatek funkcí nueeného síatku a

ogvobození: ps př1p].utí nn ostrov nabízÍ hradnÍ pán
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Bruncvíkoví svou deeru, rJerrná se o přcvzatý a nooíéikov::ný

qotiv a .Kronlky, kt*rý vahle,Íen k dnlšínu ději obeahuje Í\rnk-

ci škůdeovství Á (vězněnÍ). Dívka ukáže BruncvÍkov1 kouzel-

ný neč (uodiflkace funkcÍ dárce -D,i:;,}'). Erunsvík alroušÍ

na zvÍřatech jeho moc (předběžný boj -  H'I) .  škůdcovství ge

i:1ně projeví, :<ď.yž je i iruncvík nueen ts svatbě (A). *ečen

všecl' iny zrrhr*bÍ a vrátÍ se doml (i-l 'I lK). Pc návratrr ai dává

do znaku lva (Kqc).

ťěžiót. ponádiqy vaniklo pod vliven té částí l{rorii}ryr o

Bruncvík'ovi, ktgrá v po}rád'kové osnově skladby přetlstavuje rI] .

s1e (překonávánÍ překážek při návratu}. Poii;iakcvá osnova 1i-

ógvs Yerge ge tak roapadá nn ďvě vo]'ně spr:jená ěógti, které

spo1u funkěně nesouvieÍ. V prvníu sledu je cice zÍskán polBPG.

ník' al* v d*;.lšín vyprávání g € jotro Í\rrrkce nerea1izuje (mís-

to ní je aí.qkán{ nováho kouzelného prostředku). V tom se po-

hádka shoduje ge vztahw, rÍ. a IÍT. s1edu v Kroniee (srov.

výše). I}á].e s €  ]. iterární v1lv projevuje poure vnějšÍnl sho*

dan1 (net iv anaku, stracřr  před lveu, hrad na ostrov*).

sedl{ěe* L ě. 3].

V pchádce není aÍskání 1va notivováno nedostatkeu

(touha po znaku * a), qýbrž jo částí rÍvodu, v něns se král

rrrací z válkT1. ke své ženě. Přiton ho zladrží i. s vojeken

xrJa5pretová horxr, z nl,Ž, ho ocinese, aašitéhg do lcllŽe, drak.

Ťuto část je třetia povaŽovrrt &e expozici, v níž vyn.iká ftrnk-

ce př*mÍstění G. První séríe funkeí aačÍná až setkánín' se

lvem, který bojuje se saní (]J'a'F)" {vlotiv vatahu kr'{le a

1va je roaved'.i lŤa poněkud obiaěněn' přičenž poelt straehu



Be lYe není nlja& gv1ášf, zd,3raaněn. Uce}'*rqi sled pohádkovýc}r

firnkcí zaěíná krÉlovýn přÍchcdem na ěerqděJrlv hrad, kéte je

zakletá princean* {B'A). Ukaauje krált kouaa}"ný meč a ten

ho vynění * Bdg je stejná agigl.lace nrnba{ naoby pogtl'*a-

nébg a &órČe' jako je tonu v Kror:i.ce (Dni.:nF). Íarg se však

jedná o b].uchou fr,rnkein zatíaeo Ede král pou'::ije daravaného

geče k přenožení šk3rdce (ri 'ÍrK). Kr':i l pclnn{1,rrg dívku a odejáe.

(ne"p.ptivní nriplněn{ frrnkae od*ňrry - [B$.Y)"

Běj d,*1e pokračuje &dtfl.kovaaoa epizodeu g Kronílgr {eetkání

s Eábe]'skýÍú 3,ecoáey} 
" 

ktenou je třeba považovat 
",a 

ea&'oetat-

Bý s}.ed, třebařa hlavnÍ' funkce (n-věanění} * vysvoboaend

p*nocí meče (H,1,(), jeou jerr naznačeriy a velgBl' strušně u\ře-

{uay. ITI. sl.-d', uzavfený a propragovanýl ebsahuje segnáne-

ní krá le e neště*tín (drak po.aduje pr l"ncearru -BnA), krá lovo

roahodnrrtí qyevobed1t ji {c} ' od,chod gs drakea a vítezrqý boj

s poaoeí lva {H*Í;.K). obogh tohoto glesu nganačuje půvosní

forpu části sy*etu, který byt východlsken bruncvíkovtké lát-

ky a který je v Kroníce transfornován do podoby boje s Ba-

atlj"škenq o Afriku" ;,.ávěr obsahuja eórií s,mkeÍ apjatých s

nároky nováho řenicha hreltnovy žen"y, anam*ní, poznánÍ a get-

kEiní se ženou.

S vlivea l. it*rární tradice ae tgto pohádka.vyrovnáYá přetÍe-

všín v tóuatu osvobozcní áÍv}y ?, čarodějgw nocí. Po atránee

obs*hovd gůe loš1o ke kontaocinací. drro* xottvrl a t(roni}ryl

věanění ěarodějea - drakern (erov. nestvůra Bazil išek} ij obje-

veaí dl.votvorného neěe. V eákladnín oyžetu je tato část x

h]-ed1ska propo.jení firnkeÍ sicc opět volnou Yguvkou, ala {rspo-

řédfurí a realigaee jejích ťun*cÍ odpovídé aákoní.toeLag kgu-

te].né poh rd$r'. Y1iv Kroniky je patrný ještě v c|rarekterietice
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čaroděJo (jeho schopnost něnlt Í'e v jakókoltv zvÍře ukaauJe

k nestvůrric' krále CIllbría a v gotivu á,smodgů. tí.tEr'.{r'ní vlív

porušll poháČkovost úvoďu, v němž eice n*ehybí notl'v lna$rrgl

tické hory, ale cato abeentuJe notiv pro kouselnorr pohádku

k1Íěov3Í - škrldcovstv{ nebo nedostatek,

Kubín rr .  ě.  214

Posl.oupnost firniceí v této verz1 j.; zcel.a ahodná s tcru

ěástí pohádkovó oenov...r Kroní$r o Brunevíkovl, kterou jgae

označl].l j. 'ko gákladní oyžet této ].átb. tidová r:ohád'ka ješ.

tě narnaěuje dalsí dějl kterýn původně tento typ ayžetrr pfÍly*

děpodgbně pokračova. po vítěanéa bojt a drakem hrěl.na nezís-

kává dívku haed, nýřlrž n,ugí ještě vykonat těřkó úkoly * 'y-

rorrnat se e aepravýa hrd'inou. Zďe gůgtává jen torao rnotlvů

s obyvatel.en l.esn{' chalouphy' k něnuŽ Bruncvík př{ctrá,g:ž,

.}ejtch obsah je však tak nezřetelný, ře nenohou naplnit ur-

ěitá fuakee a sarn:statný pohddkový aled. ťeprve v uávěru

vyprávění ee objevuje typlcká pohádková gérle závěrečných

firnkeÍ {ehystaná svatba s nepravýn hrd1nou L, Bruncvík v

přestrojenÍ dává anamení Q, napnlvJi hrdina je odha1en Ex'

svatbs a lar do zaalnr r-*).

Literár:ií vli.v je petr*rý především z igotinr erbu a dále ae

projevuje znaky, které ae v l1dovén prostředí etal3r patrně

určitýo kl lšér pustý ogtrov jako pŤakážka v cestě, její

překonánÍ zaěítín hrdiqy do kůŽe, snaha ujet lvovl' na Ýořtlr

s stabill.gaci těehto prvků v ].idovón vyprávěnÍ svědčí t uá*

unery' obsahujíeí jen ěást brunevÍkovské Iát,}y, a eice

právě tyto motírry.
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Z rozboru lidovýclr pohádek o bunevÍkovi a eledování

výe{yttl funkcÍ kouael*ých pohádek v těahto texteeh vyplýván
,Íe žáitná z analyzcvaných pohádek neobsahuJe jí'né syÉet,y, než

Kroníka o Bruncvíkovl'. Zsroveí však žádná z pohádek není

identická s ll'terárnÍn texteu a jeho veraenl'.

Pohádky čerpaj{ g Kroniky o Bruncvíkovi to, eo sa*a

tato gk]"adbe kdyoi přejala B folklórn{ tradíce" Způeob je*

jjch podání eg orientuje před*všínl k fabu]'ační osnověr tvo*

řené firnkce$l kouaelné pohrid'ký. fiáotivace, projevŤr hrd1nova

charakt*rtl a jtné atrlbuty 8e ř.ídí jen touta osno?ou' tak,
jak je to v}aatní kouzclnó pohtá ca. To' rr ěem Kronika o

tsruncv{koYi přeea}ruje gdsadř fot.klórního iiónru, nebo je d'o.

konce porušuJen to pohádkgvé Yecga nepi.i.j{osjÍ (např. řeše-

n{ notivu odoěny aa osvobozenÍ ddvbr}.

E pohádek aelzsla alegoríe a idee r?tíšství spolu a jejtch

formá1nÍai prsjew {neftrnkění notlrry, roavIeké poplsy atd.).

7 ldeových g.ágěr'ů skladbp přežívá jen někdc připornÍnka erbu.

ffiotítp' lcterá jsou vsaán3r' na funkce, doataly v pohád-

káeh většlnou jlnou p*{obu i jíné poriadÍ v ději. -ibuneví-

kovo vyevobogen{ Afriky aoá v pohádkách kanonj-.ckou formu

boje e drakea o pr{nceut}ll ' j inde nastala kontanínace téhaě
gotíru {arov. sedláček). Jínó prY.W se stabilízovaly a op&-

kují se jako k11šé. á,nal.yaovaná polr.sd$r se navzájen odlíĚu-
j{ nejen gtávbou děje, nýbrž předevšÍn zp'3sobeg, jakýn se

wrovn;ivají s ].íterárnÍni vlivy (grov. rozdíl.y anezí. KubÍna-

výeí zláznany č. e14 e Ž31).

Přesto je ařejaé' že frrnkce, které vytvářejí sehéga

po}táciak o Bruricríkavl* je shod.né se schdnaten f,olklórn{ho



f,

-ZA5-

syžetu' E něhoě byla odvazene poh.:d'ková gsn.}va ltterárního

Brunevíkn"

Poěátek i konec oblouku, který tvořé čtyři etovky 1et

trvajíeí textový vývoj Kroni\y o l3iruncvÍkovln s8 schúzí .!f

jedinég bodě. Potvrguje tak exl'gt*ncl. specifl.ckýcb ugělec-

kých principů fg].k}ártÍ elovesnosiín třebaže ldentita fo1k-

lórní tvorby byla narušena }rietorickýa vývojen spo].eěnostÍ

i l iteratury.



1) Bolbor Kroni$r o Brrrneyítovt a g].edovánÍ jejícb vztahů
ts folkl'ánr gc opírá o v.ýklaá textgvého vývoje akladby
v bi'stortckých eouv1alo:tech, kt*rý je čágt{ práce
ď. Kotára čcaká sábevná prróaa 16' eto].etí a kníž}y
lidovóho řtenÍ, Eorpravy EsÁv., 1960.

P. Bogat3rrev' Souvieloatí tvorb3r, Pratra 1'?1.

V. Propp, íúorfo!'ásta roaprávt;r, Eratlaleva 19?1.

}IasvědčuJe iomu přederšÍn pot,1v saš1t{ do **řr, který
ee vstabuje k vellce atar5in představár o poanrtnél ž1-
votá {raěÍvání nebořtÍk& do tttrĚe}. Pohád}y tuto Předgta-
vu přejely a traaefornoval'y ěo růen'ýcb podob, šterá
Představují častý aot1v přeaíaÍ,ování hrd1rry (létajíaí
koně' Jlná eostlr vgdugbrr apod.}.

r}. f,olár' K otálce elegortc$ch plárrrt ve ataročos\ýeh
povÍdkách o štÍI.frídovl. a Brrrncvíkovl., * Strahovgká krrl,*
hovaa t, 19?4.
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