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s*'.!.:r;:Í1"c g8 nůkterý naukrrvý obor korrstítuuJe jako re*

].ritivnii $at;,o..jtťt,tná c'Í.gci;ll.Ína, usil.uje 1;.I'1rozeně re.r:*nctruo*

vat í svou !.rt*toríc]:ou ůími:nfrí' s}r]"o*ává v mÍnu].ogtÍ p:.'ed'*

chůďce í pr.oce$ .r]"astního vrrri];á;ií" !s.to ěJ.ruroryt Je pocliť.

aena, záko:iÍtogtem }rl.gtorÍci:"!ho ;''.ornávání, v;;hl.e*ávají $Br

vyi:íreJí' rl';oumají e hod'notÍ pr&giCI$yl rel.:onsiruuJí ee al"i*

straktní v}lvojovó řad;l na te1co1.o;j.c1iónr príncípu. Stranou

přítonr aťintáv*,jí Jovy, kterd v tcrn.l kteróm o].ianiiÍku Jcvily

$e Jalco l.re].av*,ntní pro úkol řeřotď n* d*rré úrgv::i vóclecicd*

ho myšlení; alejJeJíchž cůleEttogt ge ri:riře p::oJevtt v jj.*

ndm momgntu poanrí,''ínť mací}andho na mÍnulogt vlgstního obo*

tltr neboť í toto poanúvírrí ;je j]řocesr Kař{ý naultový oiror má

ta.k vecj.].e gvd irístorÍe v kařd.ém ol'Ial.,ÍÍku í svou vrstvu krl*

nikářsk|)u Q. své pověstí'. I ty př.edstevujé potengť.dlní Fř8,-
mEnný meteriiil vz:ícnÉ, šes,6o uaíj:rítní bod':roty, í kcyž tř'e*

ha ne pro ty ti*pekty věcí l pro něř g€ saily eítí být ;*věd.go-

tvím .*rwrÍho ř'íďur Prccesová povalra hígtoríc}rého pornÉv{íní

nodto zpi1so'lrr:;je, že Es charalr;teristl.ica jc:inotl{výclr nmír';é-

n}ích komponent, sk}r{daJjcích nraterÍú.]. j: minu].ost1 obor:un }1'Q*

ní kongtatní, ůochází :*r:zl' ními k prolí*iní a k i:oůnotovým

prorněruí,nrl co:;latl,]"o a* li,Íotorií1 mrlře s.i: za ěgg Jevít jra-

ko krorr1lca1 v pověstcch se obJeví racion{lní J:í*'ro h1storio.

k6 pLst..rostl.

l.'iě}ltord pri:glen}r k trioznárr:í rrrl.nulo:;tÍ oboru a tín í reiíl.

né kontínu1ty jeho vývoje Jsou bez potíží stiíle po rucer Ji-
n6 Jgau vijak vrí;jn'š o}:lroÍeny tém, ře nev*d.y :rmí"aí v nepll'řllětír

To st týkd h]'a.*ně pr;ívě i:ověstť, neboř Jde o ritvary spJaté
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Bovýtco g orálnÍ tra{toí* ďgou to í y novd a neJnově$ňí

době pověstj'l tak Jalí Je gn&rc a foll;lorl.gtlabdho akou.

mání a a lítorrínrtlhl.ctor1ckýoh arralýar t*n{ovaná; varí,o*

vansl kontarnírrovgnd gtclr Fsegto dÍ.m oeltšaÁ epochg do*

Ócivrá urěít6 rýssr ktor6 Je od lclggíokýob ;,ov6gtÍ oddělu*

íí. }lenÍ neúěel'nd rrytknout aspo:i něktars a těchto o{1í.
srr${oíoh rTsfr* Y t6to srga6 ověoÍn pměle ÍaaluJerne $edrrot-
lívií o,spekty' ktor6 vo gkutgónogti ftmguJí ve varíJormd

ngťl{lnd podmťnsrogtí e gpolu g dsl.šínB.t vytvdřeÍ{ struktu.

ru extgtengE oborovýoh porěstít Pro a$edrroduĚgní e názor*

nogt gg Jako ne pnrg prs toto gaugtřodímn na pověstl !.í*

terárněhÍgtor{okér

Ýýaneěnou vlastaogtí klaatokýph wvógté Je $oJl.ob
dlorrlroťlobd fr&gování' anárnogt a přítařlívost po řtáu ge.

n*rraoí" Piiemyslovgkr{ po*ěet ía v obgondrn povódomÍ ott |0r

etoletí; růan6 mťs*n{ povóotÍ od |?r ě!. !8r gto!.etí atp.

Í*ítgrrírněhtstoríokd pověotl' ne$eourtÍ něJak fíxováaý

/poohválang b*iltř aáElrrhs mennrírů váaho dÍq&ď' ařídka

přo;lr.$Í drrrlrou gnn*raaí1 a to sgn6na$í váétokoul kterd Jo

Jalr anánrr mnobem kro,t${ ngĚ biot'o5íourí* řověgtl o 'raros*

lavu Ylěkoví; ďanu rlalnbooví g .*rnostu Kraugovl zrrízely

uř prc ngší' fipneraoí v rr*rrárrratnur

Klasíaká pověntl" gE obrtoelg k větóímu řl. nsnóÍm.t

okrrrlru #Jemcrl, ale býrlaI to oknr}r terttm!.dlně 'Íylnogený'

ad gto o pověgt1 aetondrodní povaby lvLa Em{něnáí pověst

přenyolovoká. pověstl o Yáolaru Í$* erJodr/ rrgbo o pověo.

tt rn{gtn-í1 a spo}oě*nsk6r $BsPl pmf,esní &1fer6noísoo

publ.Íko oe př{"torr upt.atňovel*r m1rrÍ.rnálněr $ts,s6 pověatt,
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}.í.*grdrrr6h{gto*toks poutaJÍ p*gůgvsíar ad$on l"Ídí oá okrtr;
ffn*u*ly&ť ne nóx chamtk sÍ. botalrík} e !'l.tgr.dÍtrť h,ůpt*$-ko*

v6 s6 $an aří&h vyxhytudť v tgrít*xÍ.eíluÍrn nahuňtšn{r sbo-"

rtvé pavěstt prct* k nobě vsřť ínterggeirty p t*r{torláxn6

roasÁ}tls 1 alo řéito* se[Í'&R#n6 {íng$cřý* FřE&g*aY*, tJ,ttdr*

něhíetorío}eých pověotť nnpř. * Yp*Í.gk* $n acol* nepřÍ,měřtná*
'l3amatÍ.ka lítgndrněbÍ.*toríe*ýgh poryěstí hyln m typolo*

gíckého hlgdj,ska rorrlrěfi ann*ns ovltmnsna pakrn$íl*$ Ě{mÍ' spfi*

*oby ry*lertť* !ilgsf.okd pqnr$ett* ao$m6rra néstnťn as ne$ňastě*

$t, vssí k něJak$ hmatn6 ilamÁtoe a epÍ-eky rrygvě*lu${; PŮ9ř*
a&r}voůiÍu$é $*$Í vantk s* ně$akeu vlaetncst /tvrrx1 náa*v npoň*/r

In*'tErr{gněhť.gtorť.ukd pověgt'. $an ns{*kekáůř aďťótlud ť vanÍ,k

řl. vx.*'gtnaaŤÍ' vsd'sokýoh ďsl* $amn xnv*r}ra rmtorÍdlu gtěá{

sotolovnJ"e řra&přťgt pnvěstd o tom1 $ak vnrr{k*ty Yo{íěkCIry

sosdtby krúgnd pxdny novoěggkd* &Í.terdfxóh*'gtorigkc pory$ett

sg *a.l*itg čtrntěJÍ. týhajť tghnr Ja}*ý byl F*lůx Yod"t6kn* čen

Hukařovsks* A3.bert řrgřrík n dal&t* PwĚgtÍ tgboto *g"r:ba rap

brffiríť t angkdot}rl ala **$un annk&ntyr Y t6to gorfirts}oat*, $e
tsgb* nÍ. vĚtmnout ' áe d;ík tdto *omaťí.ck6 oríantggt pfutx.g*

čusé lÍt*rrírrršhíotortaks BovsstÍ, ue$an hřen:l"6s h"eÍll} at.g í

státrl' b* í sv6tfid,í1ů mnhgm gnd,gg nEř pov6otí. klam!'*kd*

;.;tard pověntt. hyly Jg}rE řánr rÍgtnÍ glov*gnoe*Í- ps*d,**

v*ÍB ďomén*u moud'rýoh gtsraůr Irítgrdaněhtgtoríakd pwěat* **

&ťříva$ť rurrn$E a tlgt ueí ntgršécbl elg moud3sgt uá *aní

po&rnírr.kgÚ* N€zřťdka Ja pěstu*í ríd,d protn, aby ďemcnat$ova1'.
,enÍou aabyd}cnost v otr'oru1 pří&řálí ss tts výa*a'mu t&shr 0

níchá vypreív6$í* fihg^rekter1stíka. vyprrírě{e a povďra vTprávě*

rlsho sa vaiíJemťrě nutn6 nepo*rnl.xirr$é*

Enaěnó roa&íInd $s*u rova6ř přít.eřÍ.tp*tí e okol.lrogtí
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&ťřsnť obo'mvýob pov&ctí* ffte$ď povňrtí" 1*,tgrdrněh{et**

rí.*k6 Ee nes*6[B$ť př{ psdgtk$oh ngbn pří dmnd P6sťr řť{*
a}ráaos{ k* g}.*rnr aaJm*na po rkonsgnť dan*ťhg !ířssf,Qmr rttn*

ný*h $ri*prgí.ť g konťgmno{ $nhn ár1le*í'ts gLožka pllsf;ffiltm

vešaxryr*l** psťmu bH$* přc' cpu]-gěanshý*h př'ť1*&Ítggtgg}r r*-

aÍ-rlsr**ns*b k*uargg**

MnterÍ,át. gtg*ý*k pavó*tť 1Í,tgrťáÍštěh*"stťřtekýph qyže*

du$o sYĚáffi $aka h*.gt*r*.gký preagpn kttÍ.ekqu sťislýpur *W k

n{ v&gls bylg mo*no přÉ-wtoup*.t* $a térebe psfx1usn6 p*v6rtí

no$dřťva s}:r0ffid.fid,Í,tt aez$&fi*net treiltoe' ktcrd gEÍ.*rr$t $sd*
taHď bov*:r v l***gr***Ťýs& krnlo*g**h a přt.tgbuít [*,dí k spg*

lgsnému gtoln Bť"t pť'st*Igk& ffi**itĚnÍ př{ vť**s* IdgdlnÍn

ťřssqm tnkotrgí*h aágngrns br p*tm$ bytř Kubínorr$ bÍ-d*rvs pE*

vťdky a 3gskrkgng&íl obsvdm o* v6*$, řp váor*ft rp&*gtÍ-ři'ým*

$tErs ponrs*tt 1*.tordgxshť.gtgr{'ck6 ll*qytvořtly * Jak* Beí

á{í&16 $ *m# *bgrtv* p*r6atÍ' * řsnr /*obg gubĚdař v net,krr po*

věgt{ v&b*a/ * ktgrý by dn3. vga*.}mout *nl*tlrms gt*blllnÍn

rnaá*}r3m ťypr*rrssgkd v}tctavby a atylt'aačnÍab ppgttrp*. iť* ta

rnatgrídl1 kt*rý tepr'rre ěakd mg $řdho eb&rat*Ia1 na *v*rE*

motody k aganamgadvánÍ* $syťm a lopáťm keť}etádtu nn tutn

ralt n*á se fil*vsk* kt*rý pr*ksn*l tak gsreřffiÍ'!.tý mynl pro

gtrnrktuÍn{ sov*?ru g teds Í" vypavědní }r.o{n*t* adtdyrtívě bea*

výannnnrýoh s*v& a l*tgr.dh* k r1xong prrlkcpnéke í v obla*tÍ,
gt*rý*h povón*{ lÍ"tartíxEt$htstortqkýgh BsmdurňuJ* í pť"l"rogĚnd

eeutor{'ta * práv6 &*sahm*nÁ rlrxetpíÍWn't *ayena Ětupr*.*
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