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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá edičními úpravami ve třech vybraných pohádkách Boženy 
Němcové (Chytrá horákyně, Čert a Káča, O hloupém Honzovi). Podkladový materiál tvoří 40 
vydání, přičemž nejstarší z nich je text prvního vydání (vycházelo 1845-1847), nejmladší je 
text vydaný v roce 2009. Ve všech podkladových textech jsou označena místa, kde byly 
provedeny ediční úpravy vzhledem k prvnímu vydání. Plné znění vybraných pohádek ve 40 
edicích včetně označení edičních úprav je k dispozici na přiloženém CD (330 stran materiálu). 
Vlastní práce je rozvržena do šesti základních oddílů.

V úvodním oddíle popisujeme zejména výběr materiálu a metodu jeho zpracování.

Druhá kapitola je věnována vybraným pravopisným otázkám, především změnám 
v kladení vykřičníků a středníků či psaní j u pomocného slovesa být v préteritu (šel sem / šel 
jsem). Ukazuje se, že (ne)psaní j u pomocného slovesa být má stylovou platnost a pomáhá 
charakterizovat řeč jedné z postav. Většina editorů však převádí všechny tvary slovesa být na 
variantu s j na začátku, čímž se stylistická distinkce ztrácí.  

Ve třetí kapitole se zabýváme morfologií, zejména edičními zásahy do vybraných 
slovesných tvarů. Jednotlivá témata podkapitol jsou supinum, přechodníky, minulý 
kondicionál a slovesné časy. Zjišťujeme, že ve vydáních od roku 1989 jsou texty pohádek 
často zjednodušeny, mino jiné eliminací přechodníků či převedením slovesných časů užitých 
v sekundárních funkcích (např. dramatického prézentu) na préteritum.   

Následující kapitola je věnována lexiku. Sledujeme nakládání s verby dicendi. U nich 
dochází v nejnovějších vydáních k častým substitucím, aniž by původní varianta nutně 
vykazovala rysy archaičnosti či knižnosti (povídat - mluvit). Dále zjišťujeme, že editoři často 
nahrazují původní lidové, expresivní či vulgární výrazy spisovným lexikem (huba - ústa). 
Tato snaha se výrazně projevuje zejm. v textech vydaných po r. 1989.

Pátá kapitola sleduje zacházení s frazémy a idiomy. Z provedeného rozboru vyplývá, že 
frazeologická složka je v moderních vydáních podstatně zúžena. Méně časté frazémy jsou 
vynechávány nebo nahrazovány textem nefrazeologické povahy, frekventované frazémy jsou 
ponechány. 

Závěrečná kapitola shrnuje nejdůležitější poznatky. Obecně lze říci, že zásahy do 20.-30. 
let 20. století měly za cíl především učinit text spisovnějším. Od 60. let, kdy začínají 
převládat edice určené dětem, sledují editoři úpravami hlavně výchovnou funkci, což se 
projevuje např. omezováním expresivního lexika. Od roku 1989 je hlavním cílem úprav 
zjednodušení textu pro dětského čtenáře. Za tímto účelem se mimo jiné zužuje  repertoár 
morfologických prostředků či výskyt frazémů.



Abstract
The thesis is concerned with editorial changes in three of the fairy tales by Božena Němcová 
(Chytrá horákyně, Čert a Káča, O hloupém Honzovi). The source material is comprised of 
forty editions; the oldest of the texts is that of the first edition (published 1845-1847), the 
most recent text was published in 2009. The full texts of the forty editions of the three fairy 
tales are enclosed on a CD. Editorial changes in the source texts (in contrast to the first 
edition) have been highlighted. The thesis itself is divided into six main sections.

The first section is introductory and it chiefly describes the selection of the material and 
the method of its processing.

The second chapter deals with selected orthographic issues, particularly with the placement 
of exclamation marks and semicolons, and writing j in the auxiliary verb být in the preterite 
(šel sem / šel jsem). (Not) writing j in the auxiliary verb být is a stylistic device which helps to 
distinguish the speech of one of the characters. However, most editors change all forms to the 
variant with j, whereby the stylistic distinction is lost. 

The third chapter examines morphology, especially the alteration of selected verb forms. 
Topics of the subchapters are: supine, participles, past conditional and verb tenses. Editions 
published after 1989 are often simplified, e.g. by elimination of participles or transformation 
of verb tenses used in secondary functions (e.g. dramatic present) to preterite.

The following chapter concerns lexicon. It studies the use of verba dicendi, which are often 
substituted in the latest editions, even when the original form does not show archaic or literary 
features (povídat – mluvit). It can also be found that the editors often replace vernacular, 
expressive, or vulgar expressions with standard language (huba – ústa). This trend is 
particularly prominent in texts published after 1989.

The fifth chapter focuses on the use of phrasemes and idioms. The phraseological 
component has been reduced significantly in modern editions. Less frequent phrasemes are 
excluded or substituted by non-phraseological expressions. Common phrasemes are left 
unchanged. 

The sixth, concluding chapter summarizes the most important findings. It can generally be 
said that before 1920-1930s the adjustments tried to render the text more standard and correct. 
Since 1960s, when editions intended for children started to prevail, editorial changes have 
followed educational purposes (e.g. by reducing the expressive lexicon). Also the repertoire 
of morphological tools and the occurrence of phrasemes have been restricted due to 
simplification. This tendency has been on the increase since 1989.
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1. Úvod

Práce si klade za cíl zjistit, zda a jakým způsobem byly v průběhu času měněny zvolné texty 

tří pohádek Boženy Němcové. Většina textů vstupuje do historie pod hlavičkou svého jména 

a jména svého autora. Čtenář čte pohádku Čert a Káča, Chytrá horákyně nebo O hloupém 

Honzovi od Boženy Němcové. Běžně není zvykem pátrat, zda text čteme v té podobě, v jaké 

jej zanechal autor, popřípadě dohledávat, jakými změnami text prošel v rukou editorů. Pak 

ovšem čtenář může být velmi překvapen, když zjistí, že existuje několik desítek variant 

s týmž názvem od téhož autora, které na první pohled vypadají jen jako různá vydání 

totožného textu. Některá vydání se liší třeba jen pravopisně, jiná by ale s původním textem 

seznámený čtenář ani nemusel poznat, nakolik jsou změněna.

Základem této práce je přibližně třísettřicetistránkový materiál, který je tvořen 

nejrůznějšími vydáními pohádek B. Němcové. Sledovali jsme tři zmíněné: Čerta a Káču, 

Chytrou horákyni a pohádku O hloupém Honzovi. Zpracovali jsme 40 různých vydání, 

vyšlých v rozmezí let 1846-2009, tedy od počátku existence daných textů až po současnost.

Tento materiál nám umožňuje sledovat ediční úpravy a jejich proměnlivost v čase. Můžeme

nahlédnout do historie tří textů a sledovat tak: 1) úpravy samotného textu (pravopisné, 

morfologické, lexikální, syntaktické či stylistické), 2) vývoj přístupu editorů k materiálu, ale 

třeba i 3) odraz více než 160 let naší historie v malém zrcadle tří krátkých textů. Nechceme 

změny v textech pouze zaznamenat a popsat. Chceme je interpretovat, porozumět motivaci 

editorů, proč byly právě tyto zásahy provedeny, a chceme uvažovat nad tím, co ony konkrétní 

změny znamenají pro samotný text a jeho recipienta. V podstatě není úplně důležité, že 

sledujeme právě tyto tři konkrétní texty; hlavním kritériem bylo, abychom mohli výzkum 

provádět na materiálu, který už existuje dostatečně dlouho a byl vydán v dostatečném 

množství vydání (více o výběru materiálu v příslušném oddíle). Za výhodu ovšem 

považujeme, že zkoumáme texty, jimž se během desetiletí proměnil modelový čtenář (z 

dospělého na dítě), což s sebou nese jistá specifika edičních zásahů. Předesíláme, že není 

hlavním cílem práce přispět ke zkoumání jazyka či stylu B. Němcové, i když se tohoto tématu 

okrajově dotýkáme.

Tato diplomová práce se řadí po bok dalších, významnějších prací, se kterými sdílí 

uvedené téma. K textologickým a edičním úpravám se v rámci zkoumání jazyka B. Němcové 

opakovaně vracel Bohuslav Havránek či Karel Horálek. Oba na dané téma publikovali články 

zejména na stránkách Slova a slovesnosti či Naší řeči. Z pozice editorek knih pro děti do 



10

diskuze přispěly Věra Formánková a Jarmila Syrovátková článkem Upravovat či 

neupravovat, který shrnuje jejich úvahy nad úpravami v klasických pohádkách. V roce 2006 

vyšel text Aleny Macurové s názvem Čteme ještě Němcovou? Proměny textu se čtenářem a 

v čase, jemuž autorka této práce vděčí za nejednu inspirativní myšlenku. V tomto výběrovém 

přehledu dosavadní literatury by neměla chybět zmínka o dvou diplomových pracích 

s podobným tématem: A. Malcová napsala v roce 1996 práci s názvem Adaptace klasické 

pohádky pro dětského čtenáře, Čertův švagr Boženy Němcové a S. Putíková o rok dříve 

napsala diplomovou práci pojmenovanou Proměny jednoho textu, B. Němcová – Sůl nad 

zlato. Naše práce se od předchozích diplomových prací liší mimo jiné šíří zpracovaného 

materiálu. Jejich autorky pracovaly každá s jedním textem, a to přibližně v pěti vydáních. Náš 

záběr je na jedné straně daleko širší, na straně druhé je dosažená šíře provázena nutným 

pominutím dílčích detailů. Mohlo by se zdát, že za 15 roků, které uplynuly od napsání 

zmiňovaných diplomových prací, nemohly nastat žádné zásadní změny v typech edičních 

úprav. Ukázalo se však, že právě éra od roku 1989 je zcela specifická a s ohledem na 

probírané téma zásadní. Hlavní dvě přednosti této práce jsou tedy rozsah, který umožňuje

činit obecné závěry, a rozšíření o další etapu vývoje.  

S jakými očekáváními začínáme s výzkumem materiálu? Existuje obecné povědomí, že se 

s klasickými texty vydávanými pro děti „cosi“ děje. Že z nich například mizí některé frazémy, 

archaická či knižní slovní zásoba je vyměňována za jednotky z centra lexikonu apod. Tyto 

otázky nutně plodí další pochyby: dějí se změny jen na lexikální rovině? Nezasahují změny i 

do ostatních jazykových plánů? Pokud ano, tak do jaké míry? A jaké je vlastně kritérium pro

výběr prvků, které budou ponechány, vyjmuty či nahrazeny? Právě v těchto otázkách leží 

těžiště naší práce. Uvažujeme nad tím, zda takové změny v textu, jako je třeba vyloučení 

některých lexikálních jednotek nebo obecněji třeba eliminace knižních slov, mají nějaký 

reálný dosah a vliv na čtenáře. Je třeba zvážit vztah příčin a následků. Můžeme být například

zastánci modelu, že změny v edicích textů jen odrážejí probíhající pohyb v jazyce. Na druhé 

straně můžeme uvažovat o tom, zda k tomuto pohybu upravené texty samy nepřispívají, zda 

jej dokonce - alespoň z části - nezakládají a zda vlastně samy nejsou vlastní hybnou silou. Od 

druhé poloviny 20. století jsou pohádky B. Němcové primárně určeny jako četba pro děti, 

přičemž některé ediční poznámky konkretizují toto určení na období nižšího školního věku. Je 

to důležitá doba pro osvojování složitější a abstraktnější slovní zásoby, náročnějších 

syntaktických schémat, děti se učí orientaci v různých časových plánech. Dítě se setkává 

s mnohým novým, čemu se teprve učí rozumět. Učí se rozpoznávat smysl. Pakliže mu bude 
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tento náročný úkol nadmíru usnadňován tím, že se texty budou systematicky přizpůsobovat

jeho vybavenosti, pak není divu, že ustupující prvky vymizí docela. Jejich další existence 

nebude mít oporu v alespoň pasivní znalosti daných prvků. Například nelze očekávat, že by 

kdokoliv mohl nalézt vztah k přechodníkovým konstrukcím, jsou-li systematicky 

odstraňovány z textů, skrze které by se jim mohl naučit. Nelze rovněž očekávat, že člověk 

bude používat středník pro zpřehlednění složitějších souvětných celků, když se s jeho užitím 

v četbě nesetkává, neboť znaménko bylo editorem textu vyeliminováno. Nemůžeme též 

pominout fakt, že se u dítěte nebude rozvíjet schopnost interpretovat náročnější texty, když 

bude od dětství konfrontováno jen se zjednodušenými variantami.  

Jak již bylo řečeno, práci jsme začali psát s předpokladem, že k nějakým změnám v edicích 

během let docházelo. Neměli jsme však jasnou a ucelenou představu o jejich charakteru. Bylo 

pravděpodobné, že se budou týkat pravopisu a lexika, neboť na obě tyto roviny je nejlépe 

„vidět“. Předpokládali jsme, že by změny mohly kopírovat postupný vývoj jazyka; že by tedy 

mohly být jeho věrným zrcadlem. Můžeme ovšem již zde prozradit, že se tento předpoklad 

ukázal do značné míry jako mylný. Rozsah edičních úprav se měnil spíše skokově a navíc 

v závislosti na mimojazykových faktorech - roli hrál např. model očekávaného čtenáře, změna 

či setrvání jednoho konkrétního editora či politické klima. 

Práce začíná kapitolami o výběru materiálu a způsobu jeho zpracování. Pozornost je 

věnována rovněž edičním poznámkám, které zkoumané texty doprovázejí. Následují kapitoly

zabývající se konkrétními problematickými okruhy: pravopisem, morfologií, lexikem a 

frazémy. V závěru charakterizujeme různá období pomocí pro ně typických edičních změn. 

Součástí práce je i CD s veškerým zpracovaným materiálem, jehož analýza zabrala více než 

půl roku. Pakliže by někdo chtěl ověřit závěry této práce nebo detailně rozvinout některý 

z probíraných okruhů, může mu zpracovaný materiál posloužit a ušetřit čas.

1.1 Výběr materiálu

Jednou z prvních fází práce byla volba konkrétních textů, na nichž bude výzkum prováděn. 

Texty bylo třeba volit tak, aby poskytly co nejpříhodnější materiál pro dané výzkumné cíle. 

Na poměrně malé ploše tří několikastránkových textů sledujeme všechny změny v různých 

jazykových plánech a každou z nich zaznamenáváme (o metodě viz následující kapitola), aby 

mohla být v následující fázi výzkumu interpretována. Tři texty i s jejich proměnami tedy 

sledujeme v čase a můžeme pozorovat, jak se do nich obtiskuje jazykový vývoj. Díváme se 

texty jako na zrcadlo (i když trochu křivé), ve kterém se odráží dynamika jazykových 
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prostředků. Zároveň s tím je ovšem žádoucí podržet v mysli fakt, že v textech se obráží nejen 

to, co chceme zkoumat, tedy posuny v jazyce, ale i různé další okolnosti. 

Mezi nimi například různé přístupy k jednotlivým edicím textů (různá míra respektu 

k prototextu v edicích kritických, vědeckých, čtenářských či pro děti). Zároveň má na 

zacházení s texty vliv i autorita jejich autorky. Božena Němcová si vybudovala svůj 

specifický styl, který v dějinách české literatury sehrál významnou úlohu. Kromě jiného třeba 

tím, že se autorka snažila svým textům vtisknout hovorový charakter. Pozdější úpravci jejích 

textů čelili otázce, jak texty vydat, aby byl její styl zachován a zároveň, aby vydání co nejlépe 

sloužila svým čtenářům, kteří byli a jsou v čase čím dál vzdálenější od autorky. 

Jako bázi pro výzkum jsme zvolili tři pohádky Boženy Němcové. Její texty jsou součástí 

českého písemnictví dostatečně dlouhou dobu, přes půl druhého století, a tak vzniká poměrně 

velký prostor pro pozorování změn. Kromě hlediska času je výhodné pro náš záměr i to, že 

zkoumané pohádky vycházely a vycházejí velmi často. Máme tedy k dispozici mnoho edic, 

nepříliš časově vzdálených, které je možné porovnat. Z textů autorky byly vybrány pohádky, 

protože u nich je čtenářský zájem snad nejstabilnější a jejich vydávání pokračuje v hojné míře 

i v poslední době. Kritéria, která měla pohádkové texty splňovat, byla následující. 

Texty měly být zařazeny v co největším počtu vydání pohádek Boženy Němcové. Časté 

zařazování konkrétních pohádek poskytuje dostatečně objemný materiálový korpus, a tím i 

prostor pro výzkum. Nejprve jsme proto zmapovali, jaké pohádky byly v jakých obdobích 

zařazovány. Vyloučeny musely být texty, které byly zařazovány zřídka, popř. se těšily 

popularitě jen v některých obdobích. Z uvedeného důvodu musely být upozaděny také 

pohádky, které by jinak přinesly zajímavý srovnávací materiál.1

Zajímavé pak je zejména zařazování pohádek v posledním období, tzn. období od roku 

1989, kdy na knižním trhu nastal zlom ve vydávání pohádek Němcové. V minulých dvaceti 

letech editoři mnohé z textů dosti radikálně pozměnili, o čemž se bude možné přesvědčit 

v dalších kapitolách práce.  Některé úpravy se pohybují na pomezí, kdy je možné je označit 

už jako převyprávění a kdy ještě jako úpravu původního textu. Bez ohledu na to, zda zásahy 

textům (a jejich srozumitelnosti) prospěly, je materiál tohoto druhu vítaný, neboť poskytuje 

                                                
1

Např. pohádka O Pánu Bohu téměř vůbec není zařazována do dětských vydání pohádek Němcové a 
objevuje se téměř výlučně jen v úplných vydáních Národních báchorek a pověstí. O přístupu ke křesťanským 
motivům je pojednáno v samostatné kapitole. Viz 4.3 Lexikální vyjádření křesťanského kontextu
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mnoho příležitostí pro úvahy nad vývojem jazyka a materiál pro empirické zkoumání těchto 

změn. 

Původně jsme pozornost zaměřovali k vydáním zaštítěným nějakou autoritou. Mohl jí být 

např. Bohuslav Havránek, který vedl vydání v Ústavu pro českou literaturu České akademie 

věd a umění. Jistou formu autority představuje zařazení Němcové pohádek do různých 

edičních řad, které se těšily velké vážnosti (Knihovna klasiků, Sebrané spisy B. N., Vybrané 

spisy redigované F. Vodičkou atd.). Texty v těchto „autoritativních“ vydáních se však ukázaly 

být věrné vydání poslední ruky. Více méně docházelo jen k pravopisným změnám. I tento fakt 

má vypovídací hodnotu a budu se mu věnovat níže. Nicméně v textech, které vycházely 

nezaštítěny (ale i nezatíženy) autoritou kteréhokoliv druhu, byli jejich editoři mnohem 

aktivnější a uplatňovali v nich dobové jazykové změny intenzivněji. Proto jsme se ve 

výsledku snažili shromáždit co nejvíce textů, které vycházely samostatně, třeba i v malých 

vydavatelstvích mimo Prahu. Takových textů jsme našli více právě v porevolučním období 

a tvoří téměř třetinu našeho materiálu. Sluší se říci, že materiál není z každého období stejné 

množství. Kvůli dostupnosti knih, ale i kvůli tomu, že ještě nebyly na rozdíl od starších

zkoumány, se zaměřujeme speciálně právě na porevoluční vydání.

Dalším měřítkem byla délka. Není vhodné, aby byl text příliš krátký, protože by pak 

neposkytl dostatek materiálu. V krátkých pohádkách bývá často potlačeno pásmo postav, 

a proto bývají chudé na přímou řeč. Repertoár pohádek Němcové je však bohatý na pohádky, 

které jsou naopak relativně dlouhé. Jejich důkladné zkoumání v mnoha vydáních by bylo 

časově příliš náročné. Před dlouhými pohádkami jsme tak dali přednost třem pohádkám 

středního rozsahu. Pohádka Chytrá horákyně má okolo 1700 slov, Čert a Káča 2000 slov, 

O hloupém Honzovi okolo 1350. Z hlediska pestrosti materiálu vidíme volbu tří textů 

středního rozsahu jako lepší než volbu jednoho nebo dvou dlouhých textů. Na úhrnném 

materiálu čítajícím text o 5000 slovech se dají sledovat změny v rovině pravopisné, lexikální, 

morfologické, syntaktické i stylistické.

Při výběru byl důležitý i obsah pohádek. Opět v zájmu pestrosti materiálu jsme volili 

pohádky různých typů. V pohádce Čert a Káča vystupují nadpřirozené bytosti. Chytrá 

horákyně je založena na důvtipu a mnoho z toho, co se v ní odehrává, se děje v řeči. Pohádka 

O hloupém Honzovi je specifická svým krátkými svižnými dialogy, přičemž hlas vypravěče 

je v ní méně důležitý než v ostatních pohádkách.
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Okolnost, která si zaslouží pozornost, je ta, že Národní báchorky a pověsti byly původně 

určeny dospělému čtenáři. Tato tendence sílí ještě v době pozitivismu, kdy lidové pohádky 

byly podrobovány etnografickému výzkumu a spíše než jako literárního textu si jich odborná 

veřejnost všímala jako dokladu o způsobu života předků2. To ovšem neznamená, že by 

pohádky v téže době nesloužily i jako dětská četba. Zejména v rámci tradice školní 

mimočítankové četby vycházely tyto texty pro dětské čtenáře. Postupem času se ovšem množí 

vydání nejrůznějších výběrů z pohádek, jež už ani neodkazují k původnímu názvu, který 

zvolila Němcová. Příkladem jsou názvy knih Bylo nebylo, Babiččiny pohádky, Pohádky 

Boženy Němcové, Čert a Káča a jiné povídky, Báchorky, České pohádky, O hloupém Honzovi 

a další pohádky Boženy Němcové, O perníkové chaloupce a pět dalších pohádek Boženy 

Němcové, Perly pohádek Boženy Němcové, Pohádky u krbu atd. Tyto a jiné názvy míří spíše 

na dětského čtenáře, což je potvrzeno i způsobem práce s textem, který se vžil pro úpravu 

textů pro děti. Také to dosvědčují ediční poznámky, pokud jsou připojeny. Máme pak šanci 

sledovat, jak je uvnitř textu utvářen model dětského čtenáře a jakým způsobem jsou na něj 

brány ohledy.3 Vzhledem k tomu, že v současnosti je při přípravě dětských edic vedoucím 

kritériem srozumitelnost a současnost jazyka, můžeme podniknout sondu do toho, jaké

jazykové prvky jsou dnes a byly v minulosti považovány za srozumitelné a současné. 

Popsanou možnost v literatuře pro dospělé v té míře nemáme.  

Původní záměr detailně zpracovat všechna vydání tří vybraných pohádek se brzy projevil 

jako nepromyšlený. Zpracování jednoho textu v závislosti na četnosti změn zabere při 

soustředěné práci hodinu až dvě. Zároveň však zpracování mnohých textů nepřináší zajímavé 

výsledky z toho důvodu, že mnohé texty jsou jen nezměněnými dalšími vydáními již předešle 

vydaných edic. Tak je tomu například po valnou část 19. století (samozřejmě od doby, kdy už 

zkoumané texty existují). V té době vydává Němcovou převážně pražský nakladatel               

I. L. Kober. Pohádky jsou u něj vydávány v rámci sebraných i vybraných spisů, dále 

vycházejí jako samostatná kniha Národní báchorky a pověsti a v neposlední řadě začíná 

Kober s vydáváním pohádkových výborů, patrně určených předně dětem.4 Ačkoliv by se 

mohlo zdát, že každý uvedený typ edice vyžaduje jiný přístup, v praxi tomu tak není. Kromě 

                                                
2

Více viz v článku HORÁLEK, K. (1990), „K textologii pohádek B. Němcové.“ Studie o populární 
literatuře českého obrození. Praha 1990, s. 194. V článku jsou i odkazy na práce Václava Tilleho, který je 
nejvýznamnějším badatelem, jenž se pohádkami B. Němcové zabýval po etnografické stránce a po stránce jejich 
původu. 

3
O tom blíže MACUROVÁ, A. (2006), „Čteme ještě Němcovou? Proměny textu se čtenářem a v čase.” 

Božena Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice, s. 139.

4 Viz LAISKE, M.(1962), Bibliografie Boženy Němcové, Praha, s. 183-278.
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pravopisných změn jsou po textologické stránce kobrovská vydání navzájem téměř stejná. 

Snad by se dal posoudit výběr jednotlivých pohádek pro dětské knížky – jak už jsem zmínila, 

různé pohádky se těšily různé přízni vydavatelů. Do této oblasti naše práce ale nesměřuje. Po 

zjištění, že vynaložené úsilí neposouvá práci kupředu, jsme se rozhodli změnit strategii 

a rezignovali jsme na úplnost prostudovaného materiálu. Snažili jsme se ovšem, aby byla 

v materiálu obsažena co nejpestřejší paleta vydání. 

V druhé polovině 20. století registrujeme dvě jména editorek, která se ve vydáních 

pohádek často opakují. Jsou jimi Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Obě se úpravě 

pohádek pro dětské čtenáře věnovaly nejen prakticky, ale i teoreticky.5 To má tu výhodu, že 

jejich editorské postupy jsou jimi samými precizně popsány, a pokud se odhodlaly ke 

změnám prototextu, uvádějí důvody, které je k tomu vedly (společným jmenovatelem důvodů 

je srozumitelnost, blízkost textu čtenáři, ovšem i zachování intence samotné autorky). Na 

samém začátku devadesátých let pak můžeme sledovat, že četnost úprav v týchž textech se 

mění. Jako editorky začínají výrazněji vstupovat do textu a měnit například slovosled, který 

předešlá čtyři desetiletí ponechávaly tak, jak jej postavila Němcová. Zároveň nacházíme 

některé další změny v lexiku i gramatice. To je moment, kdy má smysl se opět začít zabývat 

úpravami editora, jímž upravené texty jsme už jednou zkoumali. V takovém případě 

zahrnujeme do materiálu i texty editované týmiž osobami. Zároveň jsme si dovolili 

opomenout texty, které jsou jen přetisky předešlých edic. A těch je v případě uvedených (dalo 

by se říci dvorních) editorek pohádek B. Němcové hlavně v 60. a 70. letech několik desítek. 

Do materiálu jsme pojali i zvukové nahrávky. Ačkoliv zejména po roce 1989 vyšlo několik 

desítek různých magnetických kazet a CD s pohádkami Němcové, jedná se často o jedinou 

dramatizaci.6 Další nahrávky nevykazovaly žádné znaky dramatizace a patrně se jedná jen 

o text se standardní ediční úpravou, který byl přečten a nahrán. Mezi nahrávkami jsme nenašli 

žádný text, který by se zcela odpoutal od předlohy, proto bylo možné přepsaný text srovnat 

s prototextem.

                                                
5 FORMÁNKOVÁ, V., SYROVÁTKOVÁ, J. (1960), „Upravovat či neupravovat?” O pohádkách. Praha: 

SNDK, s. 63-75.

6 Tu provedla Alena Sekerová a poprvé byla nahrána v Supraphonu roku 1974 (Chytrá horákyně, O hloupém 
Honzvi), drhou opakovanou nahrávkou je dramatizace Čerta a Káči od Josefa Svobody, poprvé nahrané 
v Supraphonu 1971. 
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1.2 Ediční aparát materiálu

Uvádíme seznam edic, se kterými jsme pracovali. Oproti seznamu pramenů na konci práce 

obsahuje některé další informace, např. o editorovi (jméno a způsob úpravy, pokud bylo 

uvedeno).

1. NĚMCOVÁ, B. (1846), Národní báchorky a pověsti.  Praha: Jaroslav Pospíšil. 1. vyd.

(vycházelo v sešitech od 1845 – 1847). Editor neuveden.

2. NĚMCOVÁ, B. (1880), Národní báchorky a pověsti. (z Boženy Němcové Sebrané 

spisy, sv. 5, díl 1). Praha: I. L. Kober. Editor neuveden.

3. NĚMCOVÁ, B. (1887), Národní báchorky a pověsti. (z Boženy Němcové Sebrané 

spisy.  Praha: I. L. Kober. Editor neuveden.

4. NĚMCOVÁ, B. (1907), Pohádky II. (Sebrané spisy Boženy Němcové, sv. VI., 

k vydání upravila Marie Gebauerově), Praha: Jan Laichter. Editor neuveden.

5. NĚMCOVÁ, B. (1911), Čítanka Boženy Němcové. Přerov: Radouškovo nakladatelství 

Přerov (Morava). Sestavil Vincenc Vávra.

6. NĚMCOVÁ, B. (1919), Československé pohádky Boženy Němcové. Praha: 

Československé knihkupectví, nakladatelství a antikvariát v Praze. Editor neuveden.

7. NĚMCOVÁ, B. (1919), Národní pohádky. Praha: Fr. Jiroušek. Vybral a upravil A. B. 

Šťastný.

8. NĚMCOVÁ, B. (1923), Pohádky u krbu. Čert a Káča, (54 D4049). Editor neuveden.

9. (1927), Boženy Němcové Národní báchorky a pověsti. (ilustrovali K. V. Muttich, Fr. 

Slabý, K. Štapfer). Praha: I. L. Kober, Knihkupec v Praze. Editor neuveden.

10. NĚMCOVÁ, B. (1928), Národní báchorky a pověsti, Díl II. Praha: Pantheon. Vzorná 

vydání spisovatelů domácích i cizích, redigují dr. Jan. V. Sedlák a Eduard Bass, kniha 

36, nakladatelství Fr. Borový, v Praze. Text upravil poznámkami opatřil prof. dr. 

Karel Hikl.
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11. NĚMCOVÁ, B. (1929), Národní báchorky a pověsti. Praha: Kvasnička a Hampl.

Editor neuveden.

12. NĚMCOVÁ, B. (1939), Deset pohádek Boženy Němcové. Praha: Školní nakladatelství 

pro Čechy a Moravu. Vybral F. Kárník.

13. NĚMCOVÁ, B. (1940), Národní pohádky. Praha: Karel Haloušek. Dle původního 

rukopisu upravil Josef Ročák.

14. NĚMCOVÁ, B. (1941), Pohádky Boženy Němcové. S 98 šestibarevnými i černými 

obrazy Pavla Černého. Praha: Josef Hokr. Upravil František Mík.

15. NĚMCOVÁ, B. (1942), Českým dětem (vybrané pohádky čeké i slovenské). Praha: 

Alois Hynek. Editor neuveden.

16. NĚMCOVÁ, B. (1942), Národní báchorky. Praha: Karel Červenka. Editor neuveden.

17. NĚMCOVÁ, B. (1947), Perly pohádek Boženy Němcové. Zlín: Tisk. Jazykově upravil 

Vítězslav Šmejc.

18. NĚMCOVÁ, B. (1950), Národní báchorky a pověsti I. Praha: Československý 

spisovatel. Za redakce Ústavu pro českou literaturu České akademie věd a umění, 

k vydání připravil Rudolf Havel za vedení Bohuslava Havránka.

19. NĚMCOVÁ, B. (1957), Pohádky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 

a umění.  Vychází jako 3. svazek Vybraných spisů, rediguje Felix Vodička, připraveno 

s použitím kriticky připravených textů a vybraných vysvětlivek spisů B. Němcové 

z Národní knihovny a Knihovny klasiků, k vydání přichystal Jiří Sirotek.

20. NĚMCOVÁ, B. (1962), Národní báchorky. Litomyšl. Editor neuveden.

21. NĚMCOVÁ, B. (1963), Pohádky Boženy Němcové. Praha: Albatros. K vydání 

upravily Věra Formánková, Jarmila Servítová, 3. vyd. 

22. NĚMCOVÁ, B. (1965), Báchorky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Editorky: 

V. Formánková, J. Syrovátková, má ed. pozn. a vysvětlivky (4. nezměněné vydání, 

předcházející nezměněná vydání nezařazujeme – jsou stejná).

23. NĚMCOVÁ, B. (1970), Stříbrná kniha pohádek. Praha: Svoboda. Editorky 

V. Formánková a J. Syrovátková.
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24. NĚMCOVÁ, B. (1972), Zlatá kniha pohádek. Praha: Svoboda. Editorky 

V. Formánková a J. Syrovátková.

25. NĚMCOVÁ, B. (1984), Bylo nebylo. Praha: Albatros. Text upravila Alena Peisertová.

26. NĚMCOVÁ, B. (1990), Princezna se zlatou hvězdou na čele. Praha: Albatros.  

K vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Servítová.

27. NĚMCOVÁ, B., ERBEN, K., J. (1991) Hadí korunka - národní pohádky pro malé 

čtenáře. Praha: Axióma. Editor neuveden.

28. (1994), Týden pohádek Boženy Němcové. Vimperk, České Budějovice: Papyrus, Jih. 

Editor neuveden.

29. (1995), Týden pohádek Boženy Němcové. Vimperk, České Budějovice: Papyrus, Jih. 

Editor neuveden.

30. NĚMCOVÁ, B. (1995), Pohádky. Praha: Knižní klub. Podle vydání z roku 1928 

(Nakladatelství Fr. Borový v Praze) upravila Jaroslava Šiktancová, jazyková redakce 

Věra Jungmannová.

31. NĚMCOVÁ, B. (1995), Pohádky. Všeň: Alter. Jaz. úprava Věra Formánková, 

doplňková četba pro 3. až 5. ročník.

32. (1996), Pohádky Boženy Němcové. Praha: Granit. Vydání v tomto souboru první, 

jazykově upravila Věra Formánková.

33. NĚMCOVÁ, B. (2000), Čert a Káča a jiné povídky. Praha: Vyšehrad. Odp. red. 

Blanka Koutská, v tomto výběru vydání první, ed. pozn. není.

34. (2001), Pohádky Boženy Němcové. Loděnice: GZ Digital Media, a. s. Vypravuje Věra 

Galatíková – CD. Editor neuveden.

35. (2002), O perníkové chaloupce a pět dalších pohádek Boženy Němcové. Praha: 

Supraphon. O hloupém Honzovi – dramatizace Alena Sekerová, původně Supraphon 

1974, Čert a Káča - dramatizace Josef Svoboda, původně Supraphon 1971, Chytrá 

horákyně – dramatizace Alena Sekerová, Supraphon 1974.

36. (2007), O hloupém Honzovi a další pohádky Boženy Němcové. Praha: Universal Music 

s. r. o. (CD). Editor neuveden.
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37. NĚMCOVÁ, B., ERBEN, K., J. (2007), České pohádky. Kladno: Delta Macek. 

Převyprávěla Lada Salavová.

38. NĚMCOVÁ, B. (2008), Pohádky a pověsti. Praha: Ottovo nakladatelství. Jazyková 

redakce Jana Čechová.

39. (2008), Malým čtenářům od Boženy Němcové. Brno: Nakladatelství Glos. Upravila 

Z. Machálková.

40. NĚMCOVÁ, B., ERBEN, K. J. (2009), Nejkrásnější pohádky. Praha: Československý 

spisovatel, s. r. o. Převyprávěla Pavla Předotová.

Přinášíme souhrn toho, co obsahují ediční poznámky zkoumaných pohádkových knížek. 

Během práce na materiálu jsme pořizovali výtahy z edičních poznámek, avšak spíše původně 

pro vlastní potřebu, proto si následující parafráze nedělají nárok na úplnost. Celé 

bibliografické údaje zmíněných knih jsou vypsány v soupisu použité literatury. Jednotlivým 

edicím, ke kterým během rozborů poukazujeme, jsme přiřadili čísla. Číslo 1 má první vydání, 

nejvyšší číslo 40 má nejnovější vydání z roku 2009. Orientačně se snažíme v textu číslo 

vydání doplňovat letopočtem, kdy vyšlo. Kompletní seznam edic s pořadím je součástí 

materiálu. 

Vydání 15 (1942): Výbor je pohádkovou knihou pro mládež, proto jsou někde texty 

upraveny. Změny v českých pohádkách záleží v odstranění některých tvarů, jež se časem staly 

gramatickými chybami. Pasáže ve slovenských nářečích jsou přeloženy do spisovné češtiny. 

Kniha určena mládeži od 7 do 12 let.

Vydání 197 (1957): Svazek obsahuje výbor z Národních báchorek a pověstí (1. vyd. 1845 –

1847), 2. vyd. 1854 – 1855). Výbor nevychází z hlediska odborně folkloristického, ale chce 

                                                
7

Tato edice je specifická malým počtem zásahů do původního textu. Zásahů může být málo také proto, že 
texty jsou doplněny vysvětlivkami. Uvádíme část ze soupisu lexikálních vysvětlivek: 

Hrkem – proudem, cajk – bavlněná látka, bylo by příslušné – vhodné, služebný – úslužný, připovědět – slíbit, 
charouzna – bídná chalupa, pletky – drobné ozdobné předměty, oblibovat – se zálibou prohlížet, na oplátku 
vyložit – povědět po lopatě, nerázně – prudce, opovídat – ohlašovat, vypořádat se – vystřídat se, smrtelný –
smrtelně bledý, volný – svolný, chovačka – chůva, velký vděk by se mi stal – byla bych velmi vděčná, vystavovat 
– vytýkat, porážka, potýkání, srážka, plan – otevřené místo, špruhy – příčky, žemně – svázaný len do přadena.
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předvést pohádkovou sbírku B. N. v celé její rozmanitosti v obsahu, literárním tvaru i ve 

vypravěčském stylu (pozn. aut.: z toho vyplývá, že jde o vydání pro dospělé). Pohádky jsou 

seřazeny podle literárních druhů nebo podle tematických skupin: fantastické, strašidelné 

(pověrečné), o vílách nebo tajemných silách, legendy, pohádky dětské nebo zvířecí, satirické, 

novelistické, pověsti. Texty a vysvětlivky byly převzaty z kriticky připravených edicí 

v Národní knihovně (1956, k vyd. připravila Zdena Havránková a Rudolf Havel). 

Textologické změny jsou provedeny podle zásad v uvedeném svazku.8

Vydání 21 (1963): Pořízeno podle 2. vydání Národních báchorek a pověstí z r. 1854.

Protože jde o vydání pro děti, není zachováno důsledně původní znění textu, ponechávají se 

prostředky hovorové, odlišné od spisovné normy, aby se nesetřel mluvný charakter textů. 

Vznášen požadavek srozumitelnosti, nese s sebou nahrazení nesrozumitelných výrazů, hlavně 

takových, které by mohly vést k záměně významu, ojediněle změnu pořádku slov a vypuštění 

věty z výchovných důvodů. Upraveno podle platných pravopisných pravidel.

Vydání 22 (1965): Text vychází z 2. vydání (r. 1854 – vydání poslední ruky). Dětskému 

čtenáři chtějí předložit autentické vydání respektující sloh autorky. Ale některé úpravy jsou 

nutné: zastaralá a nesrozumitelná slova nahrazena dnešními prostředky spisovnými. Jevy, 

které se dostaly mimo rámec spisovného jazyka, se nahrazují jevy spisovnými a běžnými 

v soudobém jazyce. Ponechávají se hovorové prostředky opírající se o lidovou mluvu, neboť 

spoluvytvářejí charakter textu. Pravopis upraven podle pravidel z r. 19589.

Vydání 23 (1970): Pohádky jsou převzaty z vydání O. Trávníčka, které vyšlo v Žilině roku 

1941 a 1944. Česky kniha vychází poprvé. Jevy pravopisné se normalizují podle platných 

Pravidel. Prostředky hovorové řeči se ponechávají tam, kde by se jejich odstraněním zbytečně 

                                                
8 Ediční poznámku kritického vědeckého vydání jsme si bohužel nepoznamenali. 
9 I teno text je opatřen lexikálními vysvětlivkami. Na rozdíl od předchozího je však určen dětem, což může 

poskytnout zajmavé srovnání. Příklady vysvětlivek:
Z pohádky Chytrá horákyně: horákyně – žena z hor, neumařila krejcaru – ani to nejměnší neutratila, 

prokurátor – soudce, jalovice – mladá kráva, hodná kráva – velká kráva, tchořovka – čepice z tchoří kožešiny, 
zachovat – udržet, zachránit, špicl – druh psa, tolar – někdejší stříbrná mince, režný – hruhý, drsný, žok – pytel, 
zůstal jako pivoňka – celý zčervenal studem.

Z pohádky Čert a Káča: zůstávat na ocet – nevdávat se, zůstat svobodná, nádvorník – podomek, služebník 
starající se o pořádek na dvoře, číst planety – předpovídat budoucnost z hvězd, celý smrtelný – bledý a polekaný 
k smrti
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setřel ráz mluvenosti. Změněna jsou slova, která mohou čtenáře mást. Výjimečně je změněn 

slovosled, a to zejména tam, kde by původní mohl připouštět více výkladů.

Vydání 24 (1972): Stejná poznámka jako ve vydání 23.

Vydání 25 (1984): Výbor určen čtenářům předškolního věku, tomu je podřízena jazyková 

úprava. „Zastaralost jazyka by byla pro dnešního čtenáře (zejména dětského) nepříjemnou 

překážkou“ (str. 94).  Dvě kritéria úprav: 1. požadavek srozumitelnosti, 2. styl B. N. má 

neopakovatelné kouzlo, které by úpravami nemělo být setřeno. Pravopis je upraven podle 

soudobé kodifikace. Důsledně odstraněn infinitiv na –ti a přechodníkové vazby. Značně 

omezeno užití genitivu záporového a plusquamperfecta. Nahrazena některá zastaralá slova, 

spojky a slova, která během vývoje změnila svůj význam. Ponechány tvary hovorové 

a obecněčeské, které text oživují. Pořádek slov změněn pouze tehdy, když by mohlo dojít 

k nesprávnému výkladu textu.  

Vydání 26 (1990): Text připraven podle 2. vydání Báchorek (1857) – posledního za 

autorčina života. V textu bylo nutno provést některé úpravy, aby na děti nepůsobil příliš 

zastarale a zastaralost se tak nestala překážkou ke čtení. Cílem úprav je, aby text působil na 

dnešního čtenáře přibližně stejně jako v době vzniku. Je třeba změnit tvary, které kdysi byly 

spisovné, ale dnes jsou knižní (oblekou, otevrou, neodeprou), a slova, kde nastaly posuny ve 

významu. Provedeny úpravy pravopisu podle dnešní kodifikace. Editorky prošly 1. i 2. vydání 

a zjistily, že autorka z 1. do 2. vydání provedla úpravy, které mají tendenci posilovat 

hovorovost jazyka, např. omezení infinitivů na –ti, proto se rozhodly tuto tendenci sledovat a 

v jejím duchu postupovat i při svém vydání (změna otevru – otevřu, všikni –- všichni…) 

V souladu s tendencí ponechávají i prvky obecněčeské, které pronikají do spisovného jazyka. 

Nechávají prostředky, pomocí kterých je zachován „dobový kolorit“ – by/aby, proto/protož, 

dle/podle. V lexiku nahrazovaly ta slova, která změnila význam (úvazek – pentle), nebo ta, jež

zastarala (výtržek – vyrušení, ponebí – půda, záduší – kostel). Některá slova a rčení, která 

zastarala, ale jsou nositeli hlavních motivů nebo mají jinou zvláštní funkci, editorky 

ponechaly. Slova, která jsou pro autorčin styl typická a jsou alespoň z kontextu srozumitelná, 

jsou ponechána (zajistě, potichmo, bláznový, kalousovat).
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Vydání 32 (1996): V původním znění jsou pohádky pro dnešního čtenáře, zvláště dětského, 

po jazykové stránce těžko vnímatelné a srozumitelné. Editor stojí před úkolem přiblížit 

pohádky dnešnímu čtenáři po stránce jazykové a zároveň se pokusit, aby na něj působily 

obdobně jako na čtenáře v době svého vzniku. Respektuje a rozvíjí změny, které autorka sama 

provedla z prvního do druhého vydání. Tyto změny vedly k hovorovosti. Na druhou stranu je 

žádoucí, aby z textů bylo patrné, že nejsou současné; proto bylo třeba ponecháním některých 

zastaralých prvků navodit dobový kolorit a také do nich nezavádět prostředky zcela moderní, 

příznačné pro naši současnost. Nebyly prováděny změny obsahové, úprava se týkala jen změn 

jazykových. Pravopis se řídí současnými pravidly. Rovněž starší jevy hláskové a tvaroslovné 

jsou převáděny na současnou normu (oulisný – úlisný, vláskami – vlásky). Přechodníky 

v originále často neodpovídají současné kodifikaci a kromě toho působí dnes silně knižně, 

jejich užívání je stylově omezeno, v pohádkovém vyprávění je pociťujeme jako vybočení ze 

stylu. Proto jsou zde nahrazovány prostředky slovními nebo větnými (přijda – po příchodu, 

když přišel). Jen ojediněle jsou ponechány pro navození dobového koloritu (řka). Podobně 

jsou nahrazovány i jiné jazykové prostředky (by – aby, neb, nebo – neboť, protože). Podle 

současného úzu jsou nahrazovány i některé starší vazby (hledat čeho – hledat co) a některá

dnes neobvyklá spojení (cestu věděl dobře – cestu znal dobře). Zastaralá nebo nesrozumitelná 

slova jsou nahrazena současnými, zvláště tam, kde slovo v současném jazyce existuje, ale 

změnilo svůj význam (vyražení – zábava, sprostý – prostý). Za nejzávažnější zásah do textu 

pokládá editorka změny slovosledné. Němcová totiž většinou důsledně dodržuje dobový 

slovosled, založený na gramatickém principu, podle něhož na konci věty vedlejší stojí určitý 

tvar slovesný. Náš současný slovosled se řídí principem významovým (téma – réma). Pořádek 

slov dodržovaný Němcovou působí na dnešního čtenáře emocionálně, takže jeho důsledné 

uplatnění cítí jednak jako exaltované, ale i jako monotónní. Základní stanovený cíl editora je, 

aby text působil na dnešního čtenáře obdobně jako na čtenáře v době B. Němcové. Vydání je 

určeno dětem.

Jiná samostatná vydání (a mezi nimi téměř všechna vydání po roce 1989) ediční poznámku 

nemají. 

Desítky úpravců zanechaly na textech své stopy. Označení typu úprav v tiráži není samo 

o sobě bez zajímavosti.10 V tirážích knih, ze kterých vychází tato práce, čteme: text upravil a 

                                                
10 Na totéž téma MACUROVÁ, A. (2006), „Čteme ještě Němcovou? Proměny textu se čtenářem a v čase.” 

Božena Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice, s. 140.
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poznámkami opatřil XY, redakce XY, výbor uspořádala, upravila a ediční poznámku napsala 

XY, vybrali a text upravili XY, odpovědná redaktorka XY, výbor sestavil a poznámky napsal 

XY, rediguje XY, upravila XY, převyprávěl XY, na motivy pohádek B. Němcové napsala 

XY, převyprávěla XY, pohádky B. Němcové vypravuje XY, podle pohádek B. Němcové 

napsala XY, k vydání připravil XY, k vydání upravil XY, jazykově upravila XY, upravila a 

jazykovou redakci provedla XY, dramatizace XY atd. Pozornost jsme věnovali všem těm 

vydáním, u kterých jsme zjistili závislost na prototextu nebo na textu, který ho zastupuje11. 

Těchto textů byla velká většina. Přitom bylo překvapivé, co v praxi znamená upravit či 

převyprávět. Převyprávět také může znamenat pouze očistit od zastaralých a zastarávajících 

slov a změnit slovosled. Ze všech knih, které jsme analyzovali, našli jsme pouze jedinou, kde 

je nějakým způsobem přiznána inspirace texty Boženy Němcové a jejíž text není prokazatelně 

úzce závislý na původním inspiračním zdroji.12

1.3 Metoda výzkumu

Hledání metody výzkumu nebylo jednoduché. Jasné bylo, že cíl práce si vyžaduje 

nashromáždění co největšího počtu vydání pohádek Němcové a porovnání znění třech 

vybraných. Jako srovnávací základ jsme zvolili první vydání Národních báchorek a pověstí.13

Volba mohla být ještě dvojí. Zvažovali jsme, že základem učiníme rukopis díla, popř. vydání 

poslední ruky z roku 1854, které je zároveň druhým vydáním. 

Začít od rukopisu by mělo smysl, kdybychom sledovali vývoj díla a proměny v jeho 

obsahu, kdybychom sledovali zásahy samotné autorky. Jistě bychom k němu sáhli, 

kdybychom dílo zkoumali po literární stránce. Ale protože proměny obsahové a dokonce i 

stylové, které ve svém díle provedla sama autorka, se nacházejí mimo náš zájem, zvolili jsme 

jako srovnávací základ podobu textu, ve které pohádky prvně přicházely k široké veřejnosti. 

V podobě prvního vydání prvně vstoupily do veřejného prostoru a jejich jazyk byl 

konfrontován s představou o ideální podobě knižního jazyka (jak dokládají poznámky v textu 

                                                
11 Tím byl po dlouhá léta kvůli špatné dostupnosti prvního či druhého vydání text kritického vydání 

sebraných spisů, jejichž přípravu řídil Bohuslav Havránek: NĚMCOVÁ, B. Národní báchorky a pověsti I., II. in  
Spisy Boženy Němcové (řídí Ústav pro českou literaturu, hlavní redaktor Bohuslav Havránek), I. a II. svazek, 
Praha 1950. Dnes je první vydání přístupné elektronicky, naskenované v systému Kramerius. 

12 Je jím Čert a Káča / Kate and Devil, Praha: Orbis, 1991. Podle Boženy Němcové převyprávěla Dagmar 
Joklová. Text je zcela jiný než Čert a Káča od Němcové, z jejího stylu ani struktury pohádky si nic nepodržel. 

13 NĚMCOVÁ, B. Národní báchorky a pověsti, vyd. Jaroslav Pospíšil, 1. vyd., vycházelo v sešitech 1845 –

1847.
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K stylu Národních báchorek a pověstí od Bohuslava Havránka14), probíhala konfrontace 

s hovorovou mluvou i diskuze nad prvky dialektu. Svou roli ve výběru sehrály i praktické 

činitele: Text prvního vydání je volně k dispozici v digitálním systému Kramerius15 (k 

dispozici v podobě skenů), a bylo tedy snadnější s ním pracovat. 

V úvahu připadala ještě volba vydání poslední ruky, a to zejména z toho důvodu, že toto 

vydání se stalo výchozím textem pro různé moderní edice. Vzhledem k tomu, že druhé vydání 

je špatně dosažitelné, zvolili jsme vydání první. 

Text byl následovně důkladně přepsán do textového editoru, aby s ním bylo možné snadno 

manipulovat. 

Nejprve jsme postupovali tak, že jsme si vzali libovolnou edici pohádek, která obsahovala 

některý ze sledovaných textů, a ten jsme začali přepisovat a vyhledávat přitom odlišnosti od 

textu 1. vydání. Ty jsme vypisovali pod text. Tato metoda se ukázala být příliš časově náročná 

a výsledek byl nepřehledný a nekonkrétní. V takto zpracovaném materiálu se špatně 

orientovalo; pro toho, kdo by viděl tento zápis prvně, byla konkrétní místa změn v textu téměř 

nedohledatelná. Bylo třeba rozvážit, zda má porovnávaný materiál sloužit jenom nám a do 

samotné práce z něj otiskneme jen ilustrativní příklady k jednotlivým tvrzením, nebo zda má 

být i tento materiál připojen k samotnému textu práce. Rozhodli jsme se materiál k práci 

připojit, a bylo tedy potřeba, aby byl snadno přístupný a jeho zpracování srozumitelné 

každému zájemci. Proto jsme následně upustili od metody přepisování textů a přistoupili jsme 

k následujícímu postupu: nejprve jsme zkopírovali text srovnávacího základu a do něj jsme 

zanesli změny z vydání, které jsme aktuálně srovnávali. Abychom odlišnost prvního a 

aktuálně zkoumaného textu zvýraznili a usnadnili orientaci v materiálu, začali jsme je psát 

tučně. Výsledkem bylo tedy přesné znění aktuálního vydání, v němž byla tučně označena 

místa, ve kterých se toto vydání liší od prvního vydání. 

Tato metoda se nám zdála mnohem vstřícnější k uživateli než metoda původní. Jenže nelze 

počítat s tím, že by čtenář u každé změny pracně dohledával původní znění textu. Sice 

pohodlně najde místo, kde došlo ke změně, ale aby jej porovnal s textem srovnávacího 

základu, bude muset přelistovat o několik stránek dopředu. Pro lepší orientaci v materiálu a 

větší komfort při jeho užití jsme zavedli komentáře změn. Komentář vždy plně označuje 

                                                
14 HAVRÁNEK, B. (1953), „K stylu Národních báchorek a pověstí Boženy Němcové.“ Naše řeč, 37, s. 3.

V tomto článku Hávránek upozorňuje na dynamické proměny stylu Němcové pohádek v průběhu jejich vydávání 
(přičemž je spíše popisuje, než aby hodnotil) a otiskuje rovněž výňatky z kritiky Jakuba Malého, který se zabývá 
zejména hodnocením stylových proměn. 

15 Skeny prvního vydání k dispozici na:  ‹http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=14870›
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místo změny a v jeho těle je uvedeno původní znění místa, tedy znění z prvního vydání. To 

vede k tomu, že čtenář má v jednom okamžiku před očima text aktuálního vydání a zároveň 

snadno z komentáře rekonstruuje text původní. 16 Viz ukázku:

Rychtář vzal sklenici, a jedním lokem ji vypil. Jen tak tak ale vládl jazykem. Po chvilce mu 

hlava padla na prsa a on tvrdě usnul. 

Manka všecko zamkla, sloužící pána uložili, a pak ho vzali i s postelí na ramena a šli za

paní. Otec spínal ruce, když pozdě v noci uviděl, s čím dcera přichází.Uklidnil se, až když mu 

dcera všecko vysvětlila.

Během porovnávání jsme zavedli jednoduchý systém tří značek, které v komentářích 

používáme. Nejobecnější je značka m., která je zkratkou slova místo. Text v komentáři byl 

v aktuální edici nahrazen textem, ke kterému se komentář váže. Tento způsob označení změny 

je vhodný, když editor 

1. změnil podobu slova, např.

…který již čtyři leta leží…

2. slovo vyměnil za jiné, např.

…chtěj nechtěj musel se čert s Káčou na krku k panu Luciferovi odebrat.

                                                
16 Výjimku tvoří případy, kdy byl do textu nově vložen prvek (slovo, věta), který nemá oporu v původním 

vydání. Takový prvek je poté označen a v plném rozsahu zkopírován do komentáře.

Komentář [DH1]: m. Pan 
manžel

Komentář [DH2]: m. víno

Komentář [DH3]: m. je

Komentář [DH4]: v. na zdraví 
manželčino

Komentář [DH5]: m. Ale již 
ledva jazykem vládnul

Komentář [DH6]: m. sklesla

Komentář [DH7]: m. Paní

Komentář [DH8]: m. 
služebníci

Komentář [DH9]: m. potom

Komentář [DH10]: v. svou

Komentář [DH11]: m. vida 
pozdě v noci podivný průvod k 
chalupě přicházet

Komentář [DH12]: p. uklidnil 
se

Komentář [DH13]: m. Teprv

Komentář [DH14]: v.  byl 
spokojen

Komentář [N15]: m. čtyry

Komentář [DH16]: m. 
Antichristovi
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3. změnil slovosled, např. 

„Předevčírem?“ ptal se vrátný, který neznal jeho pravé jméno, jako nebohá kuchařka.

4. pozměnil celou strukturu věty nebo jejího úseku, např.

Jalovici prý dostane ten, kdo je uhodne. 

Dalším značkou je v., které znamená vyjmuto. Užíváme ho, když editor z textu nějaké slovo, 

větu nebo pasáž vynechá zcela bez náhrady. U pohádkových motivů se to stává velmi zřídka. 

Např. v pohádce O hloupém Honzovi mají editoři občas tendenci krátit nebo vynechat motiv, 

jak Honza na vesnické zábavě koupí místo žejdlíku celé vědro piva, neporozumí tomu, co je 

to tanec, a bojí se dud jako čerta. Tento odstavec má v textu stejnou funkci jako předcházející 

motiv Honzovy návštěvy v kostele. Oba odstavce dokazují Honzovu neschopnost účastnit se 

běžného života na vesnici. Vyjímání celých motivů je řídkým jevem, často jsou vyjímána jen 

slova nebo části vět, které obsahují nějakou informaci vyplývající z již řečeného. Např.

…vždyť to není pán, pomyslil si Honza.

Honza se tedy sebral a šel. Šťastně se dostal až na místo a byl vpuštěn do zámku

Vyskytují se i případy, kdy editor v rámci úprav do textu něco přidává, pak je to v komentáři 

označeno značkou p. – přidáno. Velmi často to bývají třeba spojky. V textech Boženy 

Němcové je totiž poměrně časté bezespoječné napojení dvou vět v souvětí. Aby se text stal 

jasnějším, bývá editorem vložena spojka, která vztah mezi větami v souvětí jasně vyjadřuje. 

Toho, co se přidává nad rámec původního vydání, je zvláště v moderních edicích mnoho. Viz 

např.

Chalupník přišel domů celý smutný, pověsil klobouk na věšák a sedl si za stůl. 

Komentář [N17]: m. který jeho 
pravé jméno neznal

Komentář [DH18]: m. s tím 
doložením, kdo to uhodne, že 
dostane jalovici. 

Komentář [DH19]: v. v duchu

Komentář [DH20]: v. k tomu 
pro své hádání vyhlášenému králi

Komentář [DH21]: m. ke králi 
připuštěn

Komentář [DH22]: m. klobúk 
na hřeb

Komentář [DH23]: p. si
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Nyní máš k němu přijít ty, ale nemá to být ani ve dne ani v noci…

Už jsem se chytal trámu, když tu se provaz přetrhl, a já jsem spadl a zaryl se sto sáhů pod 

zem. 

Shrnujeme: značkou m. značíme nejčastější úpravu – substituci, značkou v. značíme elizi a 

značkou p. adici.  

V textech jsou někde vytučněná slova, aniž by u nich byl komentář. Většinou jde o slova, 

která se na uvedený způsob mění vždy, popř. velmi často. Příkladem takového jevu je podoba 

slova sem ve funkci pomocného slovesa pro minulý čas v podob: byl sem, šel sem… Změna 

ze sem na jsem je tak častá, že jsme ji později už nekomentovali, pouze jsme novou podobu 

vytučnili. Stejně tak v pohádce Chytrá horákyně psala autorka slovo prokurator krátce. Ve 

většině vydání se později a mění na dlouhé: prokurátor. Takto časté změny pouze 

zaznačujeme, ale nekomentujeme. Tedy platí, že co je napsáno tučně, tam proběhla nějaká 

změna Podobně psaní vspomněl/spomněl/vzpomněl,  i nu/ inu, zda-li/ zda li/zdali atp.

„Ten provaz jsem přivázal k nebi, a soukal se po něm nahoru.“ (původně sem)

„Vzpomněl jsem si, že máme v kuchyni motyku …“ (původně zpomněl sem)

Zvolená metoda má i své nevýhody. Systém komentářů s původním textem se stává 

nepřehledný, když jsou úpravy velkého rozsahu. Pak se velké části textu mění v jednolitý 

řetězec změn a rekonstrukce původního znění v průběhu čtení je poněkud náročnější. Viz 

následující př.

V jedné vesnici žila dívka Káča. Měla pěknou chaloupku, pár zlaťáků, ale kdyby měla 

Komentář [DH24]: p. ty

Komentář [DH25]: m. Již

Komentář [DH26]: p. když

Komentář [DH27]: m. utrhl

Komentář [DH28]: p. já jsem 
spadl

Komentář [DH29]: m. byla

Komentář [DH30]: m. stará 
děvečka, jmenem

Komentář [DH31]: p. pěknou

Komentář [DH32]: v.  zahradu 
a k tomu ještě

Komentář [DH33]: m. zlatých 
peněz
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zlata sebevíc, nevzal by si ji za ženu ani ten nechudší chasník, protože byla  zlá, hádavá a 

ošklivá jako čert.    

Matoucí je tato metoda, pokud je třeba zaznačit změněný slovosled. Protože česká věta má 

slovosled volný, existuje několik možností, jak slova za sebou ve větě řadit. Editoři většinou 

měnili příznakový slovosled Němcové (často réma – téma) na dnes běžný (téma – réma). 

Ačkoliv do struktury věty ani lexika nebylo třeba vůbec sáhnuto, zaznačení těchto úprav je 

dosti objemné a na první pohled změna vypadá radikálněji, než jaká opravdu je.

Komentář [DH34]: m. byla 
celá v zlatě seděla

Komentář [DH35]: m. nebyl 
by si jí ani ten nejchudší chasník 
vzal

Komentář [DH36]: m. jako 
čert zlá a hubatá.

Komentář [DH37]: v. Měla 
starou matku, a leckdy posluhu 
potřebovala, ale kdyby byl mohl 
někoho krejcar spasit a ona dukáty 
platila, nebyl by jí toho nejmenšího 
udělal, proto že se hned pro každé 
slovo soudila a vadila, až to bylo 
na deset honů slyšet. K tomu 
všemu nebyla hezká, a tak 
zůstávala na ocet, až jí bylo již 
pomalu čtyrycet let.
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2. Pravopis

Sledování pravopisných změn v pohádkových textech se nejeví jako příliš zajímavé. Změny 

odpovídají soudobým platným Pravidlům českého pravopisu, což editoři inzerují v každé 

ediční poznámce (je-li připojena). V edicích se nenacházejí žádné výrazné pravopisné 

zvláštnosti, které by napovídaly, že se editoři snaží udržovat starší než platnou soudobou 

normu. Pravopisné změny tvoří až do 20. let 20. století hlavní část veškerých úprav. 

Přinášíme přehled okruhů, kde docházelo ke změnám, vybraným typům se věnujeme hlouběji.

2.1 Stručný přehled nejčastějších změn

Upravují se délky ve slovech.17 V době, kdy autorka psala Báchorky, nebyly ještě mnohé 

délky ustáleny. Nejčastější úpravy byly prováděny v následujících slovech (první je vždy 

varianta prvního vydání): prokurator – prokurátor, kviknout – kvíknout, jmeno – jméno, o vaší 

princeznu – o vaši princeznu, chvílka – chvilka, solo – sólo, marcipan – marcipán, leta – léta, 

viš-li – víš-li.

Upravují se hranice mezi slovy. Časem přibývá spřažených výrazů, které jsou chápány jako 

jediné slovo. Můžeme to pozorovat na výrazech: jest-li – jestli, kdo pak – kdopak, jak mile –

jakmile, jak koliv – jakkoliv,  proto že – protože, na dlouho – nadlouho, a však – avšak, na to 

– nato, na polo – napolo, s Pánembohem – spánembohem, proč pak – pročpak, i nu – inu, 

z daleka – zdaleka, po prvé – poprvé. 

Upravuje se psaní s/z/vz a ž/dž: žbánek – džbánek, vspamatovat / spamatovat / zpamatovat –

vzpamatovat, skoumání – zkoumání, sprvu – zprvu, spitý – zpitý.

Na samostatnou kapitolu by vydalo sledování posunu v psaní větných čárek. Autorka čárky 

kladla podle soudobého úzu, který byl později změněn a změněný kodifikován. Proto se na 

mnoha místech setkáváme s čárkou před spojkou a ve slučovacím smyslu; čárkou jsou 

oddělovány fragmenty vět (např. jen příslovečné určení místa nebo času). Čárkami naopak 

bývají v prvním vydání jen zřídka odděleny vedlejší věty přívlastkové apod. (čárka se 

                                                
17 Toto téma probíráme v kapitole o pravopisu, ačkoliv jsme si vědomi, že se nachází na rozhraní mezi 

pravopisem a jazykem. 
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nenachází před výrazy, před nimiž ji dnes tradičně čekáme: jehož, který, jenž, neboť atp.). 

Popsaný stav zhruba odpovídá pauzovému principu kladení interpunkce. Editoři čárky kladli, 

popř. ubírali na místech podle platné pravopisné normy (později respektující princip 

syntaktický). 

Úpravám podléhají jednotlivosti. Pravidelně je nahrazováno schílí podobou schýlí, jsou 

odstraňovány původní tiskové chyby (např. chybějící uvozovky), popřípadě je volen různý 

způsob zaznačení přímé řeči jako součásti jiné přímé řeči (jsou různě voleny uvozovky 

jednoduché, dvojité, kurzíva či žádné značení).

2.2 Šel sem nebo šel jsem?

Ze stylistického hlediska je důležitá úprava v psaní pomocného slovesa být v préteritech, 

např. šel jsem. Němcová užívá podoby bez písmene j na začátku tvarů, které jsou součástí 

některé z přímých řečí. V pásmu vypravěče je pravidelně tvar s j na začátku, ale v mluvě 

hloupého Honzy nebývá, jak se lze přesvědčit v následujícím úryvku z prvního vydání 

pohádky O hloupém Honzovi.  

1:18 „Jednou sem šel do lesa, a porazil sem dub,“ začal Honza. 

„To může být pravda,“ řekl král. 

„Bylo z něho pilin, až tma!“ 

„Také to může být pravda.“

„Z těch pilin sem upletl provaz.“ 

„I to může být pravda.“ 

„Ten provaz sem přivázal k nebi, a soukal se po něm nahoru.“ 

„To též může být pravda.“ 

„Nahoře se mi ho kousek nedostávalo, uřízl sem dole kus a nahoře nastavil.“ 

„Také to může být pravda.“ 

„Již sem se chytal trámu, tu se provaz utrhl, a já se zaryl sto sáhů pod zem.“ 

                                                
18 Číslo před ilustrativními příklady vždy značí číslo, pod kterým je vydání vedeno v našem materiálu. Číslo 

1 náleží prvnímu vydání. 
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„I to může být pravda.“ 

„Zpomněl sem si, že máme v kuchyni motyku, a chutě sem vylezl ven, bych se 

vykopal.“ 

„To může být pravda.“ 

Nacházíme však i místa, kde je Honzova replika napsána s j u pomocného být. Poměr varianty 

jsem ku variantě sem je v Honzově řeči 6:18. 

Němcová důsledně udržovala písmeno j na začátku tvaru jsem, pakliže tvar byl v jiné než 

pomocné funkci, jak lze prokázat na následujícím příkladu: 

1: „Jsem rád, že jsem doma, co mi to namáhání stálo. Vylezl vám tam košilatý do díže a 

začal se naparovat, a se mnou vadit až hrůza. Jen trochu sem hubou klápl a lidé mne 

okřikovali, a když sem si uši zacpal, vystrčili mne ven. Více tam nepůjdu.“

Tento příklad dokazuje, že psaní/nepsaní j na začátku tvaru jsem je vědomým aktem, nikoliv 

nedůsledností, a slouží k diferenciaci stylu řeči u jednotlivých postav. Můžeme pozorovat, že 

u postav, jejichž charakter není postaven na rysu hlouposti či naivity, nalézáme v naprosté 

většině případů variantu jsem s j na začátku (z tohoto tvrzení existují dvě výjimky v pohádce 

Chytrá horákyně). 

1: (prokurátor) „Nyní se navrať, odkud jsi přišla; abys však neřekla, že jsem i s tebou 

nespravedlivě naložil, dovolím ti odtud vzíti, co tobě nejmilejšího.“

1: (Káča) „Tak stará jsem již, a ještě jsem s hochem netancovala, není-li to k zlosti? Věru 

dnes bych tancovala třeba s čertem.“

1: (ovčák) „Chtěl jsem ji nést až do nejbližší vesnice a tam ji nějak odbýt, ale nejsem v 

stavu, nohy pode mnou klesají.“
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V jednom případě nalézáme dokonce variantu ssem. Opět v řeči hloupého Honzy. 

1: Mají tam dceru, a ta je proklatě hezká; mně se líbila, já k ní večer zašel, a chtěl ssem jí 

dát hubičku.

Téměř ve všech zkoumaných vydáních je varianta sem převedena na jsem. Výjimku netvoří 

ani kritické vědecké vydání (18). Honzova řeč má po všech stránkách navodit pocit 

mluvenosti. Tento rys vychází vstříc audionahrávkám pohádek. Ve všech, které jsme slyšeli 

(vydání 34, 35, 36), byly tvary zřetelně vyslovovány bez j na začátku. 

Je pochopitelné a soudíme, že správné, když vydání pro děti mění dané pomocné sloveso 

tak, aby odpovídalo pravopisné kodifikaci. Dítě si tak zvyká na správnou podobu slova, jehož 

psaní dnes vlivem mobilní a internetové komunikace (která velmi často napodobuje mluvenou 

řeč) činí potíže žákům i studentům středních škol. Rozumíme tomu, že v těchto případech 

dostává výchova k pravopisně správnému psaní přednost před stylovou nuancí, kterou tato 

pravopisná zvláštnost vyjadřuje v původním textu. Soudíme však, že je škoda rezignovat na 

tento funkční (byť pravopisně nesprávný) prvek ve vydáních určených dospělým čtenářům. 

2.3 Otazník

Zajímavé úpravy vidíme v případě členicích znamének. Němcová psala otazník za otázkou, 

která je však včleněna do jiné výpovědi a formálně otázkou už není; tj. podle starší (Paulové) 

interpunkce:

1: Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží?

V tomto případě se vlastní otázka (Komu náleží?) transformuje do vedlejší věty přívlastkové, 

autorka však ponechává otazník. Podobně se v následující větě otázka transformuje do 

vedlejší věty předmětné: 

1: Pustili se všickni do smíchu a přišedše až k samému vrchu, ptali se sedláka, co na 

vrchu dělá?
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Substituce otazníku tečkou v uvedených pozicích byla provedena prvně ve vydání 17 (1949), 

poté v akademickém vydání 18 (1950). Nebyla provedena ve vydání 19 (1957), které je 

obecně velmi konzervativní. Nadále byla substituce provedena všude. Ve dvou ze 

tří audiotextů je však v daných větách výrazně přítomna stoupavá intonace, značící otázku 

v mluvené řeči. Je tam tedy dána přednost funkci před reprodukcí správné pravopisné 

varianty.

2.4 Vykřičník

Znaménkem, které nahrazoval či přidával nejeden editor, je vykřičník. Kromě toho, že se 

vykřičník nachází na konci expresivně laděných či zvolacích vět, kladla autorka vykřičník 

často do míst, kde dnes působí nezvykle. Stává se, že se objeví vprostřed věty, kde bychom 

spíše očekávali čárku; toto očekávání je podpořeno i tím, že se dál pokračuje malým 

písmenem, jak můžeme vidět v následujících větách:

1: „Co prohrál! neprohrál, ale co nejspíše teprv prohraju …“

1: A hle! vyndá jednu ruku, Káča neví nic, vyndá druhou, Káča neví ještě nic, odundá 

první pentličku s knoflíku, oddělá druhou, třetí a žblunk - Káča leží v rybníce i s 

kožichem.

Dalším místem, kde působí vykřičník nezvykle, je pozice za oslovením, které se dnes také 

běžně odděluje čárkou. Vykřičník se vyskytuje i v případě, že pokračuje přímá řeč, i 

v případě, kdy je přímá řeč přerušena vypravěčskou řečí:

1: „Milá Manko!“ řekl, přijda domů, „ty´s to pěkně spravila …“

1: „Ty bláznový!“ křičel pan prokurator, „kdo to jak živ slyšel, aby na vrchu ryby 

rostly?“
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1: „Milý muži! Tu sklenici vína vypí na moje zdraví a na rozloučenou. Jak to učiníš, 

půjdu domů.“

Vydání 2 (1880) a 3 (1887) překvapivě obsahují výrazně více vykřičníků než vydání původní. 

Nově přidané vykřičníky nahrazují původní konce s tečkou. Vykřičníky většinou přibývají 

v koncových pozicích, doprostřed vět, kam je někdy kladla autorka, už přidávány nejsou. 

Přidávány jsou za věty zvolací či obsahující např. expresivní lexikum, např.

1: „Čert aby ty soudy vzal, teď jsem v bryndě,“ řekl sedlák a hodil tchořovkou o stůl.

2: „Čert aby ty soudy vzal, teď jsem v bryndě!“ řekl sedlák a hodil tchořovkou o stůl. 

1: „Protože jsi hlupák a naučení moje si nepamatuješ,“ vyjel na něj starý pán. 

2: „Proto že jsi hlupák a naučení moje si nepamatuješ!“ vyjel na něj starý pán. 

1: „Honem, mama, ten nový sloužící je zde.“

3: „Honem, mama, ten nový sloužící je zde!“

Například v pohádce O hloupém Honzovi je v prvním vydání 15 vykřičníků, ve vydání 3 

(1887) jich nacházíme už 29. Přibývají i na místech v textu, kde nejsou dle našeho soudu 

nutné, např. ve větě pronesené v duchu: 

1: E co bych povídal, jak se jmenuju, vždyť to není pán, pomyslil si v duchu Honza.
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3: „E co bych povídal, jak se jmenuju! Vždyť to není pán!“ pomyslil si v duchu Honza.  

Žádné vydání z 20. století už podobnou praxi nezopakovalo. I v těch vydáních, ve kterých 

docházelo k výrazným změnám ve všech jazykových rovinách, jsou vykřičníky zachovány 

přibližně v tom počtu jako v prvním vydání. Vzhledem k četnosti a hloubce změn není možné 

říci, že jsou vykřičníky zakončeny ty samé věty, charakter vět se někdy totiž dosti mění. 

Jediným případem, který vybočuje, jsou opět audionahrávky. Při pořizování jejich přepisu 

jsme vykřičníky kladli do míst, kde je možné slyšet změnu v síle hlasu či intonaci. 

V dramatizovaných podobách textů je velké množství přímých oslovení (jež nejsou součástí 

prototextu), některá z nich jsou pronesena velmi důrazně a lze předpokládat, že odpovídají 

výpovědím, které by v psaném projevu byly zakončeny vykřičníky. Jedná se např. o tyto 

úpravy:

35: „Dnes večer půjdeš k muzice.“

„Táto!“

„Už jsem řekl.“

35: „Ty nezdvořáku!“

2.5 Středník

Znaménkem, kterému bychom chtěli věnovat větší pozornost, je středník. Oproti dnešnímu 

úzu v umělecké literatuře je v námi sledovaných původních textech zastoupen hojněji. 

Nejméně středníků nalezneme v Chytré horákyni – 4. Čert a Káča jich obsahuje 13 a pohádka 

O hloupém Honzovi 9. Vzhledem k četnosti výskytů budeme sledovat nakládání se středníky 

jen v jednom z textů, v Čertu a Káče.

Definice toho, jakou nese středník informaci ve větě, kde je užit, se od dob vydání Brusu 

jazyka českého19 příliš neliší. Středník je považován za znaménko ležící svým významem 

mezi tečkou a čárkou. Ve větě značí hlubší předěl úseků než čárka, menší než tečka. 

Uplatnění nachází také ve výčtech, v nichž se jím oddělují celky patřící k sobě. Citujeme, co o 

středníku říká Brus jazyka českého a později Pravidla českého pravopisu. 

                                                
19 Máme na mysli Brus jazyka čekého vydaný Maticí českou roku 1894, s nímž jsme pracovali.  
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KOLEKTIV AUTORŮ (1894), Brus jazyka českého, který sestavila komise širším sborem 

Matice české zřízená. Praha: J. Otto.

Středník bývá mezi větami souvětí souřadného, složitějšího, a má-li jedna z nich neb obě větu 

vedlejší, která oddělena jest čárkou, na př.: Zpozdilé jest, drážditi mocného; nebo snadně 

nalezne, jak tě zahubiti. 

KOLEKTIV AUTORŮ (1917) Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov 

a tvarů. Praha: C. k. školní knihskladovna.

Středník

Středník (;) jest významem svým mezi tečkou a čárkou; proto se klade tam, kde by mohla býti 

jednak tečka, jednak čárka. To bývá zvláště mezi souřadnými složenými větami hlavními. Na 

př. „nemohu již pracovati“ a „jsem unaven“ mohu napsat buď jako dvě věty nespojené 

„Nemohu pracovat. Jsem unaven“ (s tečkou), buď jako souvětí „Nemohu pracovati, jsem 

unaven“ (s čárkou). V případech takových klademe středník; tedy v našem příkladě „Nemohu 

pracovati; jsem unaven.“ Zvláště tak činíme, je-li souvětí složitější a čárky na jiných místech 

v něm se vyskytují. (…) Také se oddělují středníkem skupiny souřadných částí větných. Na 

př.: K obratlovcům náležejí kůň, skot, pes; orel, kolibřík; hroznýš, zmije, želva, žába; kapr, 

štika, úhoř.   

KOLEKTIV AUTORŮ (1969), Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia.

Středník

Středník (;) stojí svou platností mezi tečkou a čárkou; neosamostatňuje úseky jazykového 

projevu do té míry jako tečka, naznačuje však hlubší, výraznější předěly než čárka; proto se 

ho užívá často tam, kde chceme vyznačit rozčlenění větného celku na úseky dvojího stupně. 

Bývá to zvláště:

1. Mezi souřadně spojenými větami hlavními nebo mezi souřadně spojenými souvětími, 

zejména v souvětích složitějších. Např. Třídní boj pokračuje; změnily se je jeho formy.

(…)
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2. Mezi souřadně spojenými výrazy, zejména je-li třeba členit jej na větší skupiny. Např. 

Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňují zestátněním: 1. podniky provozované 

podle obecného horního zákona, podniky a práva na vyhledávání živic (…); 2. 

energetické podniky a zařízení sloužící výrobě, opatřování a rozvodu energie všeho 

druhu (…); 3. železárny, ocelárny, válcovny oceli, hutě na barevné kovy (…).

KOLEKTIV AUTORŮ (2008), Pravidla českého pravopisu. Praha: Lingea.

Středník (;)

Středník se zařazuje svou funkcí mezi tečku a čárku. Naznačuje hlubší předěl mezi 

oddělenými úseky než čárka, zároveň ale signalizuje těsnější spojení úseků, než jaké je mezi 

větami oddělenými tečkou. Používáme ho tedy zejména tehdy, chceme-li naznačit různé 

stupně významové souvislosti mezi jednotlivými úseky výpovědního celku. Píšeme ho:

a) mezi souřadně spojenými větami hlavními nebo souřadně spojenými souvětími 

(zejména v souvětích složitějších): Vždy budil dojem energického člověka; až dnes 

jsem si všiml, že napadá na levou nohu. (…)

b) mezi souřadně spojenými výrazy, zejména při výčtu, je-li třeba vyčlenit v jeho rámci 

větší skupiny. Mezi volitelné jazykové semináře, do kterých se mohou studenti zapsat, 

patří semináře angličtiny a němčiny; francouzštiny, španělštiny a italštiny; latiny a 

klasické řečtiny. (…) 

Popis funkce středníku se v kodifikačních příručkách příliš nemění.20 Podívejme se, jak byl 

středník reálně obsazován v textu. Vyjděme ze situace, jak ji nastavila sama autorka. Uvádíme 

věty z prvního vydání Čerta a Káči, ve kterých se středník nachází:  

1 a: Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne musika, bylo to i 

tu; jak se ozvaly u rychtářů aneb v hospodě dudy, hned byla plná sednice hochů, v síni 

a po náspi stály děvčata, a u oken děti. 

                                                
20 Je však pravda (jak jsme byli upozorněni), že Brus definuje pozici středníku spíše z hlediska formy 

souvětí, do kterého je vkládán, zatímco Pravidla se spíše orientují na jeho funkci v souvětí. 
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1 b: Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča; hoši na děvčata kývali, a ty se ubíraly do kola, 

ale Kačence se toho štěstí co živa byla ani jednou nedostalo, ač by dudákovi třeba 

sama byla zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece ani jednu neděli.

1 c: ,,I kýho šlaka, kdopak asi je?“ ptají se staří a sestrkují hlavy; hoši se ušklebují a 

děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou aby Káča 

nezahlídla, že se jí smějou.

1 d: Ale ta se držela jako klíště a živou mocí se odtrhnout nedala; chtěj nechtěj musel se 

čert s Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat. 

1 e: „Dříve než s kým co začneš, máš jeho smejšlení znát; kdybys byl na to zpomněl, když 

tě Káča vyprovázela, nebyl bys ji bral s sebou.

1 f: „No počkejte chvílku, já vám od té neodbyty pomohu, ale ne nadlouho, proto že musím 

zase pást; asi na půl cesty ji odnesu.“

1 g: A však ho to také dost brzo omrzelo; i myslil jak by se Káči zbavil.

1 h: Bohatství měl dost; jsa svobodným pánem nade vším, požíval všeho v plné míře.

1 i: V srdci nebylo knížeti jak se stavěl; slova hvězdářova otřásla ním jako hlas soudný.

1 j: O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání; den jak den pásal své stádo a nestaral se 

pranic, co se ve světě děje. 

1 k: Rozumí se samo sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl; neboť se beztoho 

pořád poptával, jak to s pány dopadlo. 
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1 l: „Pane můj,“ odpověděl ovčák, „vám to slíbit nemohu; jedná se tu o mne.

1 m: Ze dvou pytlů zlata nenechal ani krejcaru; pomohl ním těm, od kterých je správcové 

vydřeli.

Středník ve své nejtypičtější funkci – spojení složitějších souvětí – vidíme ve větě 1a, 1b, 1c, 

1d, 1e či 1k.  Ve zbytku případů středník odděluje strany, z nichž alespoň jedna je tvořena 

pouze větou jednoduchou. V tomto druhém typu příkladů bývá v moderních edicích místo 

středníku často volena souřadicí spojka a, jejíž význam je nejrozvolněnější a dokáže zastoupit 

víceré větné vztahy. Nejčastěji slučovací, odporovací, ale nalézá bohaté uplatnění, i když 

mezi spojovanými větami není v podstatě žádný syntaktický vztah (nejbližší patrně vztahu 

slučovacímu). S výčty (podle Pravidel dalším typickým kontextem), ve kterých by se středník 

mohl uplatnit, se nesetkáváme.

Podívejme se, v jakých místech středníky ubývaly, přibývaly, popř. v jakých edicích byla 

zachována volba autorky. 

Hned ve vydání 2 (1880) těchto znamének přibývá 10 k původnímu počtu. Výraznou

skupinu případů tvoří souřadná souvětí, v nichž jedna z hlavních vět je větou kauzální 

(připojenou spojkou neboť). Z 10 jsou to 4 případy:

2: Jak to z prvu knížeti přáli, tak ho nyní litovali; neboť od té chvíle, co se polepšil, 

nemohl si žádný hodnějšího knížete přát.

2: Avšak se také s dobrou potázal; neboť byl chudý pasák upřímný rádce a správný 

dvořenín.

2: „Já ti děkuju, tys mi velkou službu prokázal; neboť bych se byl snad musel do 

soudného dne s Káčou nosit.
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2: Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle; neboť mohl s jistotou 

rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá, a milost boží tomu, kdo by 

se vůli jeho protivil!

Ve třech případech sledujeme oddělení středníkem, je-li mezi větami vztah odporovací 

(realizovaný spojkou než či ale).

2: Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz; ale kdyby byla celá v zlatě 

seděla, nebyl by si ji ani ten nejchudší chasník vzal, proto že byla jako čert zlá a 

hubatá.

2: Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča;21 hoši na děvčata kývali, a ty se ubíraly do kola, 

ale Kačence se toho štěstí, co živa byla, ani jednou nedostalo, ač by dudákovi třeba 

sama byla zaplatila; než na vzdor tomu nevynechala přece ani jednu neděli.

2: Až bude měsíc v ouplňku, musím odnest samého knížete; než to bych ti neradil, abys ho 

chtěl vysvobodit, sice bys musel vlastní svou kůži nastavit.

V dalším případě vidíme, že středníky dělí souvětí na tři úseky, z nichž každý by mohl

fungovat samostatně, protože vztahy mezi větami jsou volné. 

2: Ale Káča neviděla žádného; ona byla ráda, že tancuje; byť se jí byl celý svět smál, 

nebyla by si z toho pranic dělala.

Souvislost vět v souvětí je zřejmá; všechny se vztahují k popisu jediné situace, momentálního 

psychického rozpoložení Káči poté, co získala tanečníka. Věty tvoří jeden tematický celek, 

což je podpořeno i tím, že jsou součástí jednoho složitého souvětí. Ale za tím účelem, aby 

                                                
21 Tento středník je původní, máme na mysli až ten další.
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byla jasně signalizována vnitřní struktura, se středník vhodně střídá s čárkou. Tento způsob 

rozčlenění věty je poněkud promyšlenější a důmyslnější než původní rozčlenění čárkami, je 

však zcela funkční. Středník přebírá některé funkce jinak přetěžovaného znaménka – čárky. 

Poslední případ je principielně podobný předcházejícímu:

2: A hle! vyndá jednu ruku, Káča neví nic; vyndá druhou, Káča neví ještě nic; odundá 

první pentličku s knoflíku, oddělá druhou, třetí a žblunk - Káča leží v rybníce i s 

kožichem.

První středník byl už v prvním vydání, druhý je doplněn editorem. Celé složitější souvětí opět 

popisuje jednu scénu. Ačkoliv je tvořeno jen hlavními větami, některé z nich k sobě mají 

blíže než jiné. Blízkost není dána syntakticky, ale tím, že dané věty odrážejí akty navzájem 

jistým způsobem podmíněné. Proč se zaznamenává, že Káča nic neví? Protože se cosi stalo 

(ovčák vyndal ruku z kabátu), čeho si Káča mohla všimnout Proč se zmiňuje podruhé, že 

Káča  nic neví? Protože se opět stalo něco nového, co mohlo na její vědění/nevědění mít vliv. 

Kdyby místo středníků byly čárky, byla by struktura věty z obsahu zřejmá, se středníkem je 

však výraznější, viditelná na první pohled a čtenáři pomáhá v orientaci v rámci souvětí.

V dalším vydání (5, 1911), které obsahuje sledovanou pohádku, se neděje vzhledem 

k prvnímu vydání žádný posun. Středníků neubývá, zároveň však nepřibývají. 

Ve vydání 7 (1919) přibývají tři středníky. Nově přidané středníky nahrazují čárky 

z původního textu. Ve dvou případech je středník vložen mezi věty obsahově relativně 

suverénní, mezi nimiž není žádný ze vztahů, který obvykle bývá hledán mezi dvěma 

hlavnímu větami v souvětí. 

7: „Tak stará jsem již a ještě jsem netancovala; není-li to k zlosti?“

7: Čert nešel za ovčákem; seděl na mezi a pásl ovce, dívaje se, brzo-li se ovčák s Káčou 

navrátí.
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Zdá se, že jestli v souvětí není mezi větami dostatečně zřetelný vztah, který by se dal vyjádřit 

některou ze spojek, pak je místo mezi nimi tím, kam je podle editorů vhodné středník položit. 

Třetí přidaný středník se nachází mezi větami ve vztahu odporovacím (spojených spojkou 

ale).

Deset znamének přibývá ve vydání 9 (1927). Nadále jsou kladena ve dvou popisovaných 

situacích: méně mezi větnými úseky v souvětí bez jasněji určitelného vztahu, častěji mezi 

větami se vzájemným adverzativním vztahem. Příklady prvního typu: 

9: A hle! vyndá jednu ruku, Káča neví nic; vyndá druhou, Káča neví ještě nic; odundá 

první pentličku s knoflíku, oddělá druhou, třetí a žbluňk - Káča leží v rybníce i s 

kožichem.

9: Ale Káča neviděla žádného; byla ráda že tancuje ...

Příklady druhého typu:

9: Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz; ale kdyby byla všecka v 

zlatě seděla, nebyl by si jí ani nejchudší chasník vzal, proto že byla jako čert zlá a 

hubatá.

9: Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča;22 hoši na děvčata kývali, aby se ubíraly do kola, 

ale Kačence se toho štěstí, co byla živa, ani jednou nedostalo, ač by dudákovi třeba 

sama byla zaplatila; než přes to nevynechala přece ani jedné neděle.

9: Chtěl jsem ji nést až do nejbližší vesnice a tam ji nějak odbýt; ale nejsem s to; nohy 

pode mnou klesají.

                                                
22 Tento středník je už v prvním vydání, máme na mysli ten další. 
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Mezi dalšími případy jsme nevysledovali vzájemné pojítko, abychom mohli říci, že středník

je typický v některých dalších funkcích.

V následujících sedmi vydáních (13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, zahrnují léta 1940-1970) jsou 

středníky na stejných místech jako v prvním vydání. Neubývají a nepřibývají. 

Prvním vydáním, ze kterého středníky zcela mizí, je první vydání připravené po roce 1989: 27 

(1991). Důvodem absence ve většině případů není ani tak nahrazování jiným znaménkem, ale 

spíše celkové zjednodušení textu. Vzhledem k tomu, že středník pomáhá při orientaci ve 

složitých souvětích, přestává ho být potřeba ve vydání, které složitá souvětí ve větší míře 

eliminovalo. Následují příklady původního textu a jeho moderní upravené podoby (nebo spíše 

obsahového ekvivalentu). 

1: ,,I kýho šlaka, kdopak asi je?“ ptají se staří a sestrkují hlavy; hoši se ušklebují a 

děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou aby Káča 

nezahlídla, že se jí smějou. Ale Káča neviděla žádného, ona byla ráda že tancuje, byť 

by se jí byl celý svět smál, nebyla by si z toho pranic dělala.

27: ,,Kdopak to asi je?“ ptali se lidé. Ale Kačenka se o to nestarala, byla ráda že tancuje.

1: „Protože jsi hlupák a naučení moje si nepamatuješ,“ vyjel na něj starý pán. „Dříve 

než s kým co začneš, máš jeho smejšlení znát; kdybys byl na to zpomněl, když tě Káča 

vyprovázela, nebyl bys ji bral s sebou. Nyní se mi kliď s očí a hleď, jak se jí zbavíš.“

27: „Ty hlupáku, kliď se mi s očí a hleď  se Káči zbavit.“
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Středník však není zachován ani v oněch případech, kdy obsahové ekvivalenty z vydání 1 a 

27 jsou přibližně stejného rozsahu, viz následující příklad:

1: V srdci nebylo knížeti jak se stavěl; slova hvězdářova otřásla ním jako hlas soudný.

27: Ale od té doby nespal a stále myslel na hvězdářovu předpověď.  

Ačkoliv je obsah realizován z části odlišnými lexikálními prostředky, vztah mezi větami je 

podobný, druhá podává vysvětlení té první (i když ve vydání 27 je onen vztah slabší): Proč 

nebylo knížeti v srdci, jak se stavěl? Protože jím hvězdářova slova otřásla jako hlas soudný. 

Proč kníže od té doby nespal? Protože myslel na hvězdářovu předpověď. 

Ve třech dalších vydáních zůstávají přechodníky na stejných místech jako ve vydání 1. Jedná 

se o texty 31, 36, 37. Ve vydání 34 nelze situaci posoudit, vzhledem k tomu, že jde o 

audionahrávku. Do celé problematiky užití přechodníků v moderních edicích nevnáší příliš 

jasno ani poslední dvě edice, 39 a 40. Obě totiž představují dvě protichůdné tendence; v edici 

39 (2008) přibývá k původnímu počtu dalších 10 přechodníků, zatímco z textu 40 (2009) jsou 

všechny přechodníky odstraněny. 

Když se podíváme na místa, kam byl středník nově umístěn, zjišťujeme, že jsme se 

s většinou těchto úprav už setkali ve starších vydáních. Nalézáme pět případů, kdy je středník 

položen mezi hlavní věty v adverzativním vztahu jako v edicích 2 či 9. Např.  

39: Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz; ale kdyby byla celá v zlatě 

seděla, nebyl by si ji ani ten nejchudší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a 

hubatá.

39: Až bude měsíc v ouplňku, musím odnést samého knížete; než to bych ti neradil, abys ho 

chtěl vysvobodit, sice bys musel vlastní svou kůži nastavit.
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39: Chtěl jsem ji nést až do nejbližší vesnice a tam ji nějak odbýt; ale nejsem sto: nohy 

pode mnou klesají.

Shoda i v ostatních úpravách, kterých je ostatně – porovnáno s texty upravovanými 

v přibližně stejné době – nezvykle málo, nás vede k domněnce, že základem pro úpravu textu 

je některá z dřívějších edic (asi nejblíže je typem úprav edici 9). V tiráži je však uvedeno 

jméno editorky, s nímž se v předchozích edicích nesetkáváme. 

V textu 40 jsou nahrazeny všechny přechodníky, a to buďto tečkou, nebo čárkou. 

Vysledovali jsme tendenci, pokud se středník nacházel mezi dvěma větami, jež byly spojeny 

asyndeticky, pak je nahrazen tečkou. Následovala-li za středníkem spojka, je nahrazen čárkou. 

Neplatí to stoprocentně, ale ve velké většině případů. Příklady asyndetického spojení:

1: ,,I kýho šlaka, kdopak asi je?“ ptají se staří a sestrkují hlavy; hoši se ušklebují a 

děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou aby Káča 

nezahlídla, že se jí smějou.

40: „Kýho šlaka, kdopak to asi je?“ ptají se staří a dávaj hlavy dohromady. Hoši se 

pošklebují a děvčata se schovávají jedna za druhou a skrývají se za zástěrami, aby 

Káča nezahlídla, že se jí smějou.

1: Ze dvou pytlů zlata nenechal ani krejcaru; pomohl ním těm, od kterých je správcové 

vydřeli.

40: Ze čtyř pytlů zlata si nenechal ani krejcaru. Peníze rozdal těm, kterým je správcové 

vzali.

Příklady náhrad čárkou před spojkou:
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1: Rozumí se samo sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl; neboť se beztoho 

pořád poptával, jak to s pány dopadlo.

40: Rozumí se samo sebou, že se kníže o ovčákovi brzy dozvěděl, neboť se sám vyptával, 

jak to s pány správci dopadlo.

1: A však ho to také dost brzo omrzelo; i myslil jak by se Káči zbavil.

40: Dost brzo ho to nošení omrzelo, i přemýšlel, jak by se nejsnáze Káči zbavil.

2.6 Shrnutí

Editoři se ve většině edic přísně drželi soudobých pravopisných norem. Podle nich opravovali 

jevy, jejichž kodifikace se v průběhu času měnila (hranice slov, zejména spřežek, kladení 

čárek ve větách, psaní s/z/vz, kladení otazníku za nepřímé otázky atd.) 

Většina těchto jevů se nepodílí na stylu a charakteristice textu. Jevem, který je v tomto 

směru výjimkou, je kladení písmene j na začátek tvaru pomocného slovesa jsem ve tvaru 

préterita. Právě jen v této funkci slova jsem (tedy nikoliv tam, kde by sloveso mělo význam 

bytí) Němcová neklade j na začátek v přímé řeči postavy hloupý Honza. Zmíněný jev má 

význam v tom smyslu, že Honzův projev činí ještě více lidovým, mluvným a neliterárním 

v kontrastu  s projevy ostatních postav, které nejsou charakterizovány jako hloupé či naivní. 

Tento prostředek byl v textu nivelizován a řeč hloupého Honzy tak přišla o jednu ze svých 

specifik. Daný postup je pochopitelný u dětských vydání (vychovává k správnému 

pravopisu), úprava je však podle nás zbytečná ve vydáních pro dospělé. 

Zajímavější posuny v pravopise nastaly u jevů, kde kodifikace dává jen obecný návod a 

konkrétní aplikace je na uživateli. To je případ kladení vykřičníků či středníků. Vykřičník 

Němcová kladla často i doprostřed věty23 (např. za oslovení). V takových pozicích ho editoři 

nahrazují čárkou. Zároveň však vykřičníků v mnohých vydáních přibývá, jako by jejich 

přítomností měla být podpořena živost, iluze mluvenosti a expresivita. Zkoumali jsme i 

vydání, kde vykřičníků nad rámec původního textu přibývá 14. Objevují se místo koncových 

teček i v místech, která nijak excitovaná nejsou.

                                                
23 Tam to ovšem dnešní kodifikace nedovoluje. 
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Němcová obecně užívala velmi hojně středník. Osudy tohoto relativně nového znaménka 

jsme sledovali u jednoho textu – v Čertu a Káče. V prvním vydání obsahuje pohádka 13 

středníků. Obecně se dá říci, že do 20. let 20. století středníků v textu přibývá. Od 20. do 90. 

let zůstávají v textu původní středníky, nové nepřibývají a od 90. let je situace rozkolísaná: v 

části vydání středník zcela mizí, v menší části zůstává, popř. ojediněle se objevují, zásahem 

editorů i středníky nové.

O funkci a užití středníku pojednává Brus jazyka českého i nejrůznější verze Pravidel 

českého pravopisu. Obsahově se texty během století téměř neliší. Všechny zaznamenávají 

tyto situace, kdy se středník užívá: 1. pojí-li se v jednom složitém souvětí více vět hlavních, 

které na sebe váží další věty vedlejší, pak se středníkem oddělují úseky navázané na 

jednotlivé hlavní věty, 2. dále se užívá ve výčtech, je-li třeba oddělit jednotlivé větší skupiny 

vypočítávaných položek.

Zjistili jsme, že středník je v textech hojně užíván ve smyslu bodu 1. Editoři (zejm. do 40. 

let) měli tendenci klást středník mezi hlavní věty v souvětí, mezi nimiž není žádný výrazný 

syntaktický vztah. Často středník zaznamenáváme v souvětí mezi větami hlavními ve vztahu 

adverzativním nebo explikativním. 

V nových dětských vydáních (po roce 1989) se středníkem setkáváme méně než v 

dřívějších vydáních. Např. u vydání 27 tkví důvod v tom, že složitá souvětí, v nichž byl 

středník užit, jsou natolik zjednodušena, že středník přestal být potřeba. Jiný případ 

představuje vydání 40, které je rovněž středníků zbavené. Vysledovali jsme dvě tendence: 

v tomto vydání byly tečkou nahrazeny ty středníky, které stály mezi hlavními větami 

spojenými asyndeticky; čárka nahradila ty ze středníků, které stály v souvětí mezi větami 

spojenými spojkou.
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3. Morfologie

V textu prvního vydání se nachází (podle předpokladu) velké množství morfologických 

prvků, ke kterým museli pozdější editoři zaujmout nějaký postoj. Postoj může být v podstatě 

realizován dvěma možnostmi: ponecháním původní podoby, nebo náhradou za jiný slovní 

tvar. Editoři většinou volili koncepční řešení. Tím máme na mysli, že nápadné morfologické 

jevy upravovali podle jasně formulovaného nebo z úprav čitelného pravidla. Takové pravidlo 

mohlo např. znít: v tomto vydání se bude odstraňovat tvar minulých přechodníků, nebo

v tomto vydání budou jmenné tvary adjektiv nahrazeny složenými, ale třeba i v tomto vydání 

bude uplatněn tvar supina všude, kde je to jen možné. Vysledovali jsme v zásadě dva či tři 

možné cíle úprav: buď je změna provedena ve snaze o přiblížení jazyka v textu jazyku 

soudobému (ve velké míře v moderních edicích), nebo změna slouží k pospisovňování textu. 

Jako speciální cíl úprav, který se objevuje v nejstarších edicích, bychom mohli ještě uvést 

snahu o „zdokonalení“ textu, realizovanou např. podpořením některých knižních či už v době 

napsání textu archaických prvků. Naším úkolem bude zanalyzovat, jak bylo s jednotlivými 

morfologickými jevy v různých obdobích zacházeno. 

3.1 Výčet problematických okruhů

Prvně uveďme přehled morfologických okruhů, ve kterých docházelo v dalších vydáních ke 

změnám. Výčet je řazen podle četnosti daného prvku v textu prvního vydání:

 všechny typy přechodníků

 jmenné tvary adjektiv

 kondicionál minulý

 archaické a zvláštní slovesné tvary (většinou typu péci-peku)

 skloňování podstatných jmen

 vyjadřování záporu (např. úpravy typu neznám žádného x neznám 

nikoho)

 historický prézens a historické futurum

 užití genitivu (zejm. záporového)

 různé způsoby porovnávání a stupňování 

 distribuce zájmen (např. otřásla ním x otřásla jím, pomohl ním x 

pomohl jím)
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 tvary číslovek (např. užití tvaru třech)

 supinum (a změna infinitivů –ti na –t) 

 vyjadřování rozkazu

 antepréteritum

 zvratnost sloves

Vybrali jsme si tři morfologická témata, kterým bychom se chtěli věnovat podrobněji: 

supinum, přechodníky a slovesné časy. 

3.2 Supinum

V Historickém vývoji češtiny24 se dočteme, že supinum „se vyvinulo z ustrnulého tvaru 

s významem dějovým (…) Na rozdíl dvouslabičného infinitivu nebývá u supina dlouhá 

kořenná hláska: vésti – vest, píti – pit, žieti – žat (…) Původně se supina užívalo po slovesech 

pohybu, např. vyšel lúpit, přijde súdit (…) Časem však supinum tuto syntaktickou vlastnost 

ztrácí a přestává se pociťovat jako samostatná významová kategorie. To má za následek 

jednak silný ústup supina a jeho nahrazování infinitivem (od 14. stol., hlavně pak v 16.-17. 

století), jednak záměnu obou tvarů. Ta nesporně vedla k vytvoření nové varianty infinitivu 

s tvrdým zakončením (nést).“

Němcová v textu užívá všech tří variant, nejčastěji infinitivu na –ti, infinitivu na –t a také 

krátkého slovesného tvaru následujícího po jiném slovese, které jsme identifikovali jako 

supinum. Ovšem vzhledem ke kolísající kvantitě v době obrození si nejsme jisti, zda 

v některých případech (např. svleknout nejde o krátký infinitivní tvar zbavený délky). 

Příklady vět se supinem:

1: Na to poslal pro tátu, pro krejčíře a dal ušit šaty pro nastávající paní prokurátorovou.

1: Děvečka přinese pivo, pán je vezme a nese Kačence připit.

1: Kdyby byl mohl kožich i s ní svleknout.

                                                
24 LAMPRECHT, ŠLOSAR, BAUER (1977), Historický vývoj češtiny. Praha.
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Podle výše uvedené citace se zdá jasné, že už v textu z poloviny 19. století musí supinum 

působit jako nápadný archaismus. Dalo by se tedy očekávat, že se na něj zaměří pozornost 

editorů a že bude brzy nahrazeno tvarem infinitivu.

Krátký tvar slovesa po jiném slovese zůstal v plném rozsahu zachován v textu 2 (1880). 

Jan Gebauer ve své Historické mluvnici jazyka českého25 píše: „Druhdy a dosti často 

vyskýtají se příklady supina opět u spisovatelův nových (…) Jsou to pokusy vesměs strojené a 

namnoze nesprávně ustrojené, a pravdivě praví Th. Vodička v ČČMUS. 1894, 154 v pozn., že 

toto kříšení a nové uvádění supina do jazyka je bez ceny a bez potřeby.“ Editor textu z roku 

1880 by s Gebauerem a Vodičkou nesouhlasil. Daná edice je oproti všem dalším zvláštní 

v tom, že úpravce do textu doplnil ještě další krátké slovesné tvary, které se v prvním vydání 

nevyskytují. Text se tím stává ještě archaičtější než jeho předloha.26 Tuto praxi už později 

žádný z editorů nezopakuje.

2: Tu obrátil milý strýc kolečka, řka: kdesi cosi, že jí tolik nedá, že jí to neslíbil, a chtěl 

ubohou Manku několika groši odbyt.   

2: Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu, sedne nedaleko Kačenky za stůl dá 

si nalit. 

2: Chtěl jsem ji nést až do nejbližší vesnice a tam ji nějak odbyt, ale nejsem s to:…

2: Až bude měsíc v ouplňku, musím odnest samého knížete…

                                                
25 GEBAUER, J. (1960), Historická mluvnice jazyka českého, Díl III. Tvarosloví, II. Časování. Praha: 

Academia, s. 81.
26 Proti tvrzení, že v následujících příkladech jde skutečně o pokus vzkřísit supinum, by se dalo namítat, že 

krátké tvary se nevyskytují po slovesech pohybu. Zde však můžeme argumentovat právě Gebauerovým 
pozorováním, že moderní pokusy o supinum bývají často nejen špatně utvořené, ale i nenáležité. Tuto 
nenáležitost si vysvětlujeme právě jako umístění krátkého tvaru za jiné sloveso než sloveso pohybu. 

Dále můžeme argumentovat, že slovesa bez kvantity (podle nás supina) nalézáme i v novějších edicích, 
v nichž už edioři upravovali délky podle i dnes platného úzu, např. v edicích 9 (1927) a 10 (1928). 

Další argument pro označení většiny z jmenovaných tvarů jako supina nám poskytuje Brus jazyka českého
(KOLEKTIV AUTORŮ ,1894): nikde v něm není zmíněno, že by se v infinitivech odbýt, nalít, odnést, ušít, 
připít, svléknout neměla psát čárka.
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O osm let později (3, 1887) text vydaný u stejného vydavatele nejenže nepřidává další, ale 

zároveň i původní supina mění na prosté infinitivy. Supina objevujeme ještě v textu 4 (1907), 

9 (1927), 10 (1928) a pak až v kritickém vydání 18 (1950). Setkáváme se s nimi ještě i v roce 

1957 (19), což jsou vybrané spisy B. Němcové redigované Felixem Vodičkou. Patrně jde o 

text určený dětem, neboť kniha nese název Pohádky. Po tomto datu se v  materiálu setkáváme 

pouze s edicemi pro děti, které z pochopitelných důvodů supinum nahrazují infinitivem. 

3.3 Přechodníky

Ve třech pohádkách se nachází celkem 22 přechodníkových forem. Němcová se v užití této 

slovesné formy přísně řídila mluvnickou kodifikací: všechny užité formy jsou kongruentní,

stejnopodmětové a odpovídají Dobrovského kodifikaci, která je v zásadě v platnosti dodnes. 

V tomto ohledu tedy nebylo třeba zásahů editorů. V 16 případech je užita forma nt-ového 

participia nedokonavého slovesa (přechodník přítomný), ve třech forma s-ového participia 

dokonavého slovesa (přechodník minulý). A ve třech zbývajících případech se setkáme 

s formou nt-ového participia u dokonavého slovesa, př. 

1: „Milá Manko!“ řekl, přijda domů…

1: „Proč ne, chci,“ odpověděla Manka, přeměříc pana prokuratora od hlavy k patě.

1: Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle, tu mi skočí ta ženská na krk, a 

nechce se mne živou mocí spustit.

U slova přijít Němcová však sama v jiném úseku textu používá s-ové participium: 

1: Pustili se všickni do smíchu a přišedše až k samému vrchu, ptali se sedláka, co na 

vrchu dělá?

O tvarech nt-ového participia dokonavých sloves a jejich funkci v období obrození se 

v monografii Přechodníkové konstrukce v nové češtině dovídáme následující: „Obrozenská 
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spisovná čeština sice v užívání T (přechodníků, pozn. aut.) vpodstatě navazuje na normu 

předbělohorskou, zároveň je však značně ovlivněna i územ pobělohorským - totiž procesem 

vytlačování tvarů TPtPf (přechodník minulý perfektivního slovesa, např. udělav, pozn. aut.) 

tvary TPsPf (přechodník přítomný perfektivního slovesa, např. udělaje, pozn. aut.) při 

vyjadřování předčasných dějů minulých. Od počátků národního obrození do 20. let 20. stol. se 

vpodstatě užívá obou tvarů TPf (přechodník perfektivních sloves, pozn. aut.) bez funkčního 

rozlišení základního stupně časového, tj. o předč. dějích min. i bud. (…) K rozlišení časové 

platnosti obou TPf nedávaly dostatečný podklad ani obrozenské mluvnice. (…) Návrat k 

předbělohorské normě (…) se projevuje ústupem TPsPf, a to již ve 20. letech (19. stol. pozn. 

aut.). (…) Ani na sklonku obrození se však nepřestalo užívat TPsPf pro vyjadřování předč. 

dějů min. úplně. (…) Velmi často užívá TPsPf u předč. dějů min. B. Němcová.”27 Soudíme, 

že v této citaci je přiléhavě popsaný stav, se kterým se setkáváme i v našich vybraných 

pohádkách. Nezdá se, že by forma nt-ového participia perfektivních sloves - často nazývaná 

jako budoucí přechodník - byla v našich pohádkách funkčně odlišná od formy s-ového 

participia perfektivních sloves - přechodníku minulého. Až později (snad tedy až od 20. let. 

20. století) se začínají v mluvnicích ostřeji rozlišovat významy obou zmíněných 

přechodníkových forem, děje se tak však už v době, kdy je tvar nt-ového participia 

perfektivních sloves silně na ústupu (např. Mluvnice češtiny (2): silně zastaral, vyšel z 

užívání, viz citace níže). Proto není divu, že jsou od vydání z 20. let 20. století nt-ová 

participia perfektivních sloves převáděna na s-ová partcipia perfektivních sloves (přeměříc -

přeměřivši) nebo na vedlejší větu časovou. O tom ještě viz níže. Podívejme se nejdříve v 

chronologickém sledu, jak bylo se všemi typy přechodníků zacházeno. 

V Mluvnici češtiny (2) se o tomto tématu dozvídáme, že „přítomný tvar transgresivu u 

sloves dokonavých, tzv. transgresiv budoucí, zcela zastaral a vyšel z užívání. Kodifikace 

omezovaly jeho užití na vyjadřování předčasného děje budoucího nebo časově 

nezařazeného.”28 Podle téže příručky (vyšla 1986) je přechodník přítomný prostředkem 

ustupujícím, knižním, omezeným v podstatě na psané texty, a to zejména umělecké. 

Přechodník minulý je prostředkem výrazně ustupujícím, výrazně knižním, jeho užití je 

omezeno na literaturu odbornou a uměleckou (zvl. historickou prózu), a to pouze na některé 

autory. 

                                                
27 DVOŘÁK, E. (1983), Přechodníkové konstrukce v nové češtině. Praha: Univerzita Karlov, s. 65-66.
28 PETR, J. A KOL. (1986),. Mluvnice češtiny (2), Tvarosloví. Praha: Academia.
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V pěti nejstarších zkoumaných vydáních editoři nepodnikli žádný zásah v oblasti 

přechodníků. Zmíněná vydání (2-6) pokrývají léta 1880–1919. Jako i v mnoha jiných 

ohledech (viz dále) vymyká se zavedené praxi vydání 7 z roku 1919. Toto vydání obsahuje 

pohádku Čert a Káča. V jejím prvním vydání jsme nalezli 9 přechodníkových forem. Ve 

vydání z roku 1919 jich je 8 změněno. Dalo by se předpokládat, že změny budou kopírovat 

vývojovou tendenci ústupu této slovesné formy a přechodníkové konstrukce budou nahrazeny 

kupříkladu vedlejšími nebo hlavními větami. To se však událo pouze ve dvou případech:

1: Tu chvíli čert zmizí, a potěšený pán líbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za 

odměnu.

7: Té chvíle čert zmizí, a potěšený pán líbá ovčákovi ruku, a ptá se ho, jakou si žádá

odměnu.

1: Tu se prodírá houfem ovčák, celý upachtěný, a běží zrovna k čertu, volaje zdaleka:…

7: Tu se prodírá zástupem ovčák, všecek upachtěný, a rovnou běží k čertu a již z daleka 

volá „Uteč, uteč, sice bude s tebou zle.“

Ve dvou případech byl přechodník z věty bez náhrady elidován (na nic ani nepomysle, čerta 

odstrčiv) a v dalších čtyřech případech došlo k substituci jiným přechodníkem. Ve dvou 

případech došlo k lexikální náhradě přítomného přechodníku přítomným přechodníkem: 1: 

mysle – 7: chtěje, 1: mysle – 7: domnívaje se. Tyto konkrétní tvary jsou možná substituovány 

proto, že svou podobou nejsou na první pohled prototypickými přechodníky 

s charakteristickým zakončením –je, kterým disponuje jejich náhrada. Možná že editoři 

považovali tvar mysle za matoucí a nesnadno „běžným čtenářem“ identifikovatelný jako tvar 

slovesa. Jednou dochází k substituci dvou minulých přechodníků: 1: přislíbiv jemu – 7: ujistiv 

jej. A v jednom případě dochází k výměně přítomného minulým přechodníkem: 
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1: Ani slova neodpovídaje vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství 

lidstva stálo.

7: Nepromluviv ani slova vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde tísnilo se nesmírné 

množství lidu.

Až do začátku 40. let se nesetkáváme téměř s žádnými úpravami v oblasti přechodníků. Děje 

se tak navzdory tomu, že mnohé jednotlivé morfologické jevy doznávají zásahem editorů 

změn. Výjimku tvoří dvě úpravy v textu 9 (1927). První změna spočívá v záměně tvaru mysle

za tvar zamýšleje. Dá se tedy říci, že je to spíše změna lexikální, protože obě formy jsou 

shodně nedokonavými slovesy v tvaru přítomného přechodníku. Druhá změna

předznamenává směřování budoucích úprav. Jak jsme již zmínili výše, Němcová užila tvar 

nt-ového participia u dokonavého slovesa – nepomysle. Editor textu 9 zachoval zvolený 

lexikální výraz, upravil však formu na s-ové participium: nepomysliv. Potvrzujeme tak 

obecněji známý fakt, formulovaný i E. Dvořákem: „Současná spisovná čeština dospěla 

k zjednodušenému stavu: z původních čtyř možných kombinací tvaru a vidu (nt-ptc, s-ptc, 

imperf., perf.) zachovala jen dvě (…)“29 – tedy nt-ové participium u imperfekt a s-participium 

u perfekt. Můžeme potvrdit i  Dvořákovo zjištění, že tento stav se plně etabluje od 20. let. 20. 

století (jak bylo zmíněno, změnu ve smyslu výše uvedené citace zaznamenáváme ve vydání 

z roku 1927). 

Velká změna přichází se 40. léty. V prvním vydání ze čtvrté dekády (14, 1941) 

zaznamenáváme úpravy u všech přechodníkových tvarů. Způsob úpravy je jednotný: všechny 

přechodníky jsou nahrazeny hlavní větou, př.

1: Tu se prodírá houfem ovčák, celý upachtěný, a běží zrovna k čertu, volaje zdaleka:

„Uteč, uteč, sice bude s tebou zle.“

14: Tu se prodírá houfem ovčák, celý upachtěný, a běží zrovna k čertu a volá zdaleka: 

„Utec, utec, sice bude s tebou zle.“

                                                
29 DVOŘÁK, E. Přechodníkové konstrukce v nové češtině. Praha: Univerzita Karlova, 1983. s. 59. 



55

1: Ani slova neodpovídaje vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství 

lidstva stálo.  

14: Kníže ani slova neodpovídal a kráčel za čertem na dvůr, kde stálo nesmírné množství 

lidstva.

1: Tu chvíli čert zmizí, a potěšený pán líbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za 

odměnu.

14: V tu chvíli čert zmizí, a potěšený pán líbá ruku ovčákovu a ptá se ho, co žádá za 

odměnu.

Průvodním aspektem tohoto řešení je ztráta hierarchizace dějů, kterou umožňuje užití původní 

formy. Zároveň se ztrácí i časová plasticita, již přechodníky s sebou rovněž nesou. Děje 

původně vyjádřené přechodníkem tvořily okolnostní určení verba finita. Po převedení do 

hlavní věty často děje působí jako prostě po sobě jdoucí, což způsobuje, že vyprávění se stává 

monotónnější. Obzvláště patrný je tento efekt v těch souvětích, kdy jsou věty za sebou 

přiřazovány za použití spojky a, tak jak to vidíme u tří ze čtyř výše uvedených příkladů.

Nelogicky, až lehce komicky působí následující úprava:

1: Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil, a ovčák odešel přislíbiv jemu, že se v určitý 

den vynajde.

14: Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil a ovčák odešel a přislíbil mu, že se v určitý den 

vynajde.
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Je pochopitelné, že editor chtěl odstranit silně zastarávající minulý přechodník (přislíbiv). 

Editor ovšem nedbal na význam, který s sebou odstraňovaná forma nese. Úpravu učinil 

způsobem typickým pro toto vydání: převedením do formy verba finita a přiřazením spojkou 

a. V důsledku se však stalo to, že převrátil původní souslednost dějů (ovčák nejprve přislíbil, 

pak odešel). V nové verzi ovčák nejprve odchází a teprve po odchodu přislibuje.  

Ve vydání 15 (1942) byl podle očekávání nahrazen jediný přechodník obsažený v pohádce 

O hloupém Honzovi. Jedná se o tvar nt-ového participia dokonavého slovesa – přijda – který i 

nadále (s výjimkou kritických vydání) bude nahrazován téměř všude vedlejší větou časovou 

se spojkou když.  

15: „Táto!“ křičel, když přišel domů…

Z hlediska významu zvolená náhrada odpovídá standardnímu minulému přechodníku –

přišed. Zároveň respektuje přirozenou následnost dějů. 

Ve vydání 17 z roku 1949 se potvrzuje trend ústupu polovětných konstrukcí, i když situace 

v obou obsažených pohádkách je poněkud rozdílná. Zatímco v pohádce Chytrá horákyně jsou 

nahrazeny všechny přechodníky (a jeden přibývá), tak v pohádce Čert a Káča jsou z devíti 

nahrazeny pouze dva. V následujících řádcích se budeme věnovat úpravám z pohádky o 

Chytré horákyni. I zde se ve třetině případů setkáváme s úpravou v podobě přetransformování 

přechodníku do věty hlavní připojené spojkou a. 

1: Mrzuti odešli bratři domů, celou cestu rozvažujíce, co by to asi bylo, ale ani jeden ani 

druhý nemohl se pravdy domakat.

17: Mrzuti odešli bratři domů a celou cestu rozvažovali, co by to asi bylo; ale ani jeden 

ani druhý se nemohli dopátrati pravdy.

1: Pan prokurator se dal do smíchu, řka: „Budiž ti odpuštěno!...“
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17: Pan prokurátor se dal do smíchu a řekl: „Budiž ti odpuštěno!...“

1: „Proč ne, chci,“ odpověděla Manka, přeměříc pana prokuratora od hlavy k patě.

17: „Proč ne, chci,“ odpověděla kurážně Manka a přeměřila pana prokuratora od hlavy k 

patě.

Tento způsob úpravy je shodný s tím, se kterým jsme se setkali dříve u jiné pohádky 

upravované jiným editorem ve stejném období. 

Zajímavá situace nastává při řešení tvaru trpného. Text obsahuje jeden takový případ. Při 

úpravách byla knižní konstrukce otec jsa popuzen nesvědomitostí … změněna na synonymní

otec popuzen nesvědomitostí …Této změně nelze nic vytknout, neboť jde o dvě konstrukce, 

které se významem neliší, první z nich je (podle Mluvnice češtiny) prostředkem výrazně 

knižním a ustupujícím. O to překvapivější je změna provedená o několik odstavců níže, 

v rámci které byla konstrukce chalupník šel k panu prokurátorovi žádostiv, zda … změněna 

na chalupník šel k panu prokurátorovi jsa žádostiv, zda…Zde ovšem tvar jsa plní funkci 

spony, a proto je hůře postradatelný

Ostatní změny přechodníků jsou různého typu, časté je ještě nahrazení vedlejší větou 

časovou, hlavní větou bez použití spojovacího výrazu, popř. příslovečným určením (př. řekl, 

přijda domů – řekl doma) 

50. léta jsou posledním obdobím, kdy báchorky vycházejí jako kniha pro dospělé. Děje se tak 

v rámci vědeckého kritického vydání a vybraných spisů B. Němcové vydávaných pod 

vedením Felixe Vodičky. Vzhledem k tomu, že předpokládaným čtenářům těchto vydání není 

třeba četbu usnadňovat gramatickými nebo lexikálními zásahy do prototextu, nesetkáváme se 

v daných edicích s žádnými změnami v přechodnících (a ani v dalších gramatických jevech).

Mírná proměna nastává počátkem 60. let, která jsou specifická masivním nástupem 

dětských vydání. První kniha (21) z tohoto období, zařazená do našeho materiálu, pochází 
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z roku 1963, jejími editorkami jsou V. Formánková s J. Servítovou. V ediční poznámce se 

dozvídáme, že jde o dětské vydání, v němž není zachováno důsledně původní znění textu, 

ponechávají se prostředky hovorové, odlišné od spisovné normy, aby se nesetřel mluvný 

charakter textů. Editorky vznášejí požadavek srozumitelnosti: nahrazují nesrozumitelné 

výrazy, hl. takové, které by mohly vést k záměně významu.30 Podle uvedených kategorií by 

změna přechodníku v jinou vazbu mohla spadat jedině pod výrazy nesrozumitelné, ale těmi je 

myšleno spíše zastaralé lexikum. V textu dochází u přechodníku ke třem změnám. Ve všech 

třech případech jde o nahrazení zmíněných nt-ových participií dokonavého slovesa, 

označovaných jako silně ustupující a s nejednoznačným významem: 

1: „Milá Manko!“ řekl, přijda domů…

21: „Milá Manko!“ řekl, když přišel domů…

1: „Proč ne, chci,“ odpověděla Manka, přeměříc pana prokuratora od hlavy k patě.

21: „Proč ne, chci,“ odpověděla Manka, přeměřivši pana prokurátora od hlavy k patě.

1: Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle, tu mi skočí ta ženská na krk, a 

nechce se mne živou mocí spustit.

21: Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysliv, tu mi skočí ta ženská na krk, a 

nechce se mne živou mocí spustit.

                                                
30 Srov. FORMÁNKOVÁ, V, SERVÍTOVÁ, J. (1963), Ediční poznámka. Pohádky Boženy Němcové. 

Albatros: Praha. 



59

Editorky jako náhradu tohoto typu přechodníku zvolily tvar přechodníku minulého při 

zachování lexika. Sledujeme dobrý úmysl zachovat v maximální možné míře autorčiny 

jazykové prostředky. Zároveň se však autorky snaží text upravit tak, aby byl srozumitelný a 

nematoucí pro malé čtenáře (jak se dočítáme v ediční poznámce). Tyto dva úmysly jdou často 

proti sobě, což se potvrzuje i v případě oněch tří přechodníkových konstrukcí. Záměna         

nt-ového participia perfektivních sloves za s-ové participium perfektivních sloves bohužel u 

dětí těžko povede k snadnějšímu porozumění. Pakliže dítěti bude cizí výraz nepomysle, pak 

mu pravděpodobně nebude bližší ani nepomysliv. Úprava má tedy patrně jiný důvod, než 

snahu o zpřístupnění textu. Důvodem může být to, že nt-ová participia perfektivních sloves

v původním textu neplní mluvnicemi přisuzovanou funkci „budoucích“ přechodníků. Jde tedy 

v důsledku o odstranění neobvyklé a nefunkční formy a její nahrazení též méně obvyklou, ale 

z hlediska funkce jasněji definovatelnou formou. Změna také odpovídá kodifikaci, což je ve 

výsledku nejsnáze obhajitelný důvod jejího provedení.

Přes 60., 70. a 80. léta se většinou upravují tři zmíněné výrazy a edici od edice se k nim 

přidávají po jednom či dvou další tvary. Upozorňujeme, že stále mluvíme o vydáních, jejichž 

edice provádějí Formánková se Servítovou (Syrovátkovou). Stálé angažmá týchž osob při 

úpravách v různých obdobích nám dává nahlédnout do vývoje názoru na to, jak by měl text 

klasické pohádky ve vydání pro děti vypadat. Všímáme si, že změna nepřichází pouze s jiným 

editorem, ale děje se v průběhu let i rámci úprav provedených stejným člověkem. Zmíněnou 

změnu názoru vidíme např. ve vydání 22 (1965), 24 (1972) a 26 (1990).

1: Vida že tak dobře svou úlohu provedla, vešel jí naproti a pravil:…

22: Když viděl, že tak dobře svou úlohu provedla, vyšel jí naproti a pravil:…

24: Uviděv, že tak dobře svou úlohu provedla, vyšel jí naproti a pravil… 

26: Když viděl, že tak dobře svou úlohu provedla, vešel jí naproti a pravil:…
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V edici 22 došlo k progresivní změně, která spočívá v nahrazení přítomné přechodníkové 

formy vedlejší větou časovou (což se v 90. letech stane jedním z nejčastějších řešení). Ve 

vydání 24 došlo ke změně na přechodník minulý, jenž je ještě archaičtějším jevem než 

původní výraz zvolený autorkou. Ve vydání 26 opět sledujeme návrat k variantě vedlejší věty. 

Vzhledem k tomu, že logiku má původní i každá z přepracovaných verzí, těžko posoudit, co 

editorku vedlo ke změně názoru.

Ve dvou dekádách od 60. do 80. vidíme občasné změny obou typů: přechodník za jiný 

přechodník i větná konstrukce místo přechodníku. Nedá se tedy říci, že by docházelo 

k systematickému vyloučení transgresivů z textu, jak se to děje později. Případy dalších 

nepříliš četných změn dvou zmíněných typů jsou např.

1: Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil, a ovčák odešel přislíbiv jemu, že se v určitý 

den vynajde.

23: Kníže všecko slíbil, a ovčák odešel, slíbiv jemu, že se v určitý den vynajde.

1: Mrzuti odešli bratři domů, celou cestu rozvažujíce, co by to asi bylo, ale ani jeden ani 

druhý nemohl se pravdy domakat.

25: Celou cestu rozvažovali, co by to asi mohlo být, ale ani jeden, ani druhý nemohl se 

pravdy domakat.

Ve shodě s pozorováním i u jiných kapitol konstatujeme, že nejradikálnější řez nastává opět 

po roce 1989. Nepřeháníme, když uvedeme, že od prvního vydání připravovaného po roce 

1989 (vydání 27, 1991) se s přechodníkem téměř nesetkáme (ani s minulým, ani s 

přítomným). Výrazným rysem vydání po roce 1989 je, že se nedrží důsledně předlohy. Text je 

mnohde přeformulován způsobem, který znemožňuje identifikovat výraz, jenž má být 

ekvivalentem k přechodníkové vazbě, např.
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1: … potěšený pán líbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za odměnu. Když řekl ovčák, 

že dva pytle zlata, poručil pán, aby se mu ho tolik bez meškání vydalo. 

27: Správce byl šťasten, děkoval ovčákovi a naměřil mu pytel zlata.

Dalším charakteristickým rysem moderních vydání je, že k morfologickým změnám se 

přidružují početné změny lexikální, př. z vydání 28 (1994):

1: Tu obrátil milý strýc kolečka, řka: kdesi cosi …

28: Tu obrátil milý strýc a povídá kdesi cosi …

1: Mrzuti odešli bratři domů, celou cestu rozvažujíce, co by to asi bylo, ale ani jeden ani 

druhý nemohl se pravdy domakat.

28: Mrzuti odešli bratři domů, celou cestu přemýšleli, co by to asi bylo, ale ani jeden ani 

druhý nemohl se pravdy domakat.

1: … ale doma s pláčem otci všecko povídala, usilujíc, aby šel k panu prokuratorovi

žalovat.

28: … ale doma s pláčem otci všecko povídala a žádala, aby šel k panu soudci žalovat.

Konstatujeme také pokračování a rozvinutí trendu náhrady přítomného přechodníku verbem 

finitem a připojení spojkou a. Příkladů je opravdu hojné množství, proto je uvádíme jen z tří 

vydání: vydání 28 (1994) strýc obrátil kolečka řka – strýc obrátil a povídá, povídala usilujíc –
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povídala a žádala, odpověděla přeměříc – odpověděla a přeměřila, dal se do smíchu, řka –

dal se do smíchu a povídal; vydání 29 (1995): pustil se s ní do tance mysle ji zastrašit – a 

chtěl ji trochu zastrašit a tak se s ní pustil do tance, pásl ovce dívaje se – pásl ovce a díval se, 

čerta odstrčiv volá – čerta odstrčí a volá, líbá ruku ovčákovu ptaje se ho – líbá ruku ovčákovu 

a ptá se ho; vydání 30 (1995): povídala usilujíc – všecko pověděla a naléhala, dal se do 

smíchu, řka – dal se do smíchu a řekl… Některé z těchto transformací si zachovaly schopnost 

vyjádřit současnost obou dějů (např. pásl ovce dívaje se – pásl ovce a díval se), jiné tuto 

současnost vyjádřit neumí, a ta je tedy nahrazena následností, což ne vždy dává dobrý smysl 

(např. strýc obrátil kolečka řka – strýc obrátil a povídá31)

Další oblíbenou variantou je transformace na verbum finitum a připojení spojkou když

(tedy transformace na vedlejší větu časovou). Takto se nakládá s nt-ovým participiem 

nedokonavých sloves, s-ovým participiem dokonavých sloves i nt-ovým participiem 

dokonavých sloves, např.: vydání 28 (1994): řekl přijda – řekl, když přišel, přišedše k vrchu 

ptali se – když přišli k vrchu, ptali se; vydání 30 (1995): vida, že tak dobře svou úlohu 

provedla – když viděl, že tak dobře provedla svou úlohu, odpověděla přeměříc pana 

prokurátora – odpověděla, když si přeměřila pana prokurátora, spínal ruce vida průvod 

přicházet – spínal ruce, když viděl přicházet průvod … Podobné příklady i v dalších 

vydáních.   

Nacházíme i nezanedbatelný počet případů, kdy editoři jednoduše z přechodníku učinili 

verbum finitum a jeho časový poměr k dalšímu slovesu nijak blíže nespecifikovali: 28: paní si 

ani nevšímaje, chodí po pokoji – chodí po pokoji, paní si ani nevšímá; 31: já šel svou cestou, 

na nic ani nepomysle – já šel svou cestou, na nic ani nepomyslil.

Samozřejmě jsme zaznamenali ještě některé další způsoby transformace přechodníku. 

Rozličnost mnohých z nich je ovšem dána širšími změnami původní věty (lexikálními, 

morfologickými, syntaktickými). V takovém silně pozměněném textu se pak transformace 

přechodníku řeší ad hoc a nenabízí se výrazná, opakovaně použitá řešení. Příkladem:

1: Tu obrátil milý strýc kolečka, řka: kdesi cosi…

                                                
31 Strýc obrátil kolečka právě tím, že řekl, že Mance dá pár grošů. Jeho obrat je tedy učiněn tím, co vyřkl. Ve 

změněné variantě nejprve strýc obrátil a pak teprve něco povídal. 
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38: Strýc byl však velmi mazaný a najednou obrátil – že prý jí tolik dát nemůže a že jí to 

vlastně ani neslíbil.

1: Ani slova neodpovídaje vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství 

lidstva stálo.

40: Bez jediného slova kníže vstal a pomalu kráčel za čertem na dvůr, kde stálo nesmírné 

množství lidí.

Již výše jsme uvedli, že přechodník z moderních pohádkových edic téměř úplně mizí. Zcela 

tak získává převahu cíl usnadnění četby nad cílem zachování autenticity textu a výchovy 

k jazykové kultuře. Vyvstává otázka, zda takové úpravy pochválit, či kritizovat. Celou 

problematiku ztěžuje i široce rozšířený názor, že přechodníky vlastně nevyjadřují žádné určité 

sémantické vztahy, jak tvrdí a dokládá Emil Dvořák v již citované knize Přechodníkové 

konstrukce v nové češtině.32 Možnosti transformace transgresivu do nejadekvátnějšího 

větného typu hodnotí jako nejisté, někdy velmi obtížné a často nemožné. Dále píše: „Zcela 

synonymní není věta s TC (přechodníková konstrukce, pozn. aut.) a souvětí nikdy; TC 

vyjadřují totiž nejčastěji děj „skoro rovnocenný s dějem hlavním“ a tento vztah dějů 

neodpovídá plně ani souřadnému, ani podřadnému souvětí: jestliže TC transformujeme ve 

větu připojenou paratakticky, těsnost sepětí dějů tím uvolňujeme, neboť TC nevyjadřuje děj 

zcela rovnocenný, ale druhotný jako okolností určení děje VF (verbum finitum, pozn. aut.); 

jestliže naopak převažuje některý adverbiální význam a TC transformujeme ve větu 

příslovečnou, dojde nejen k explicitnímu vyjádření sémantického vztahu dějů, ale i ke 

zvýraznění syntaktické subordinace.“33  Při úpravách klasické četby pro děti nelze však mít na 

zřeteli pouze přesnost dané náhradní možnosti, ale i schopnost dítěte větě porozumět. Zdá se 

však, že adekvátnost zvolené náhrady ležela editorům na srdci méně, než by měla (alespoň 

v minulém dvacetiletí). Máme-li úpravy nějak zhodnotit, pak nejpřiléhavější adjektivum bude 

                                                
32 DVOŘÁK, E. (1983) Přechodníkové konstrukce v nové češtině. Praha: Univerzita Karlova. s. 31. 
V poznámce připojuje hodnocení sémantické klasifikace další badatelů. H. Běličová-Křížková hodnotí 

význam transgresivu jako „značně nezřetelný“, J. Panevová jako „vágní“. 
33 Tamtéž s. 31-32.
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asi „odbyté“. Není jednodušší řešení, než transformovat přechodník do parataktické věty se 

spojkou a. 

Uvažujeme-li o problematice přechodníků a jejich funkcích v textu, pak dospíváme 

k několika závěrům. Určitě lze pochválit odstranění neobvyklých forem jako např. nt-ové 

participium dokonavého slovesa. Tento přechodník totiž v textu stejně neplnil svou 

specifickou funkci předčasnosti a vyjadřoval spíše vágní časovou nezařazenost. Vážíme-li 

jeho význam a zároveň neobvyklou formu, převládá nevýhoda neobvyklé formy nad 

(nedostatečnou) významovou zatížeností. 

Složitější situace je u obou živých přechodníkových forem. Stejnopodmětové kongruentní 

přechodníky byly restaurovány Dobrovským podle úzu Bible kralické. Od doby své 

kodifikace nepatří do přirozené jazykové výbavy českých rodilých mluvčích. Ti se jejich 

tvarům a významu teprve učí (pravděpodobně ve škole, popř. přirozeně četbou). Bude-li se 

v masivním měřítku odstraňovat přechodník z textů, do nichž přirozeně a tradičně patří (mezi 

něž patří klasická literatura 19. století včetně pohádek) bude to mít dva následky. 

Zaprvé se oddálí prvotní zkušenost s touto slovesnou formou. Dítě přeskočí období 

pasivního seznámení se s přechodníkem skrze četbu a seznámí se s ním až v situaci, kdy po 

něm bude vyžadováno, aby se přechodník naučilo ovládat aktivně (což je běžná součást 

středoškolské látky). Student bude nutně čelit pocitům, že je mu vnucováno něco 

neužitečného, nefunkčního a nepoužívaného. Nebude mít tedy motivaci naučit se tuto 

slovesnou formu ovládat a zařadit ji do svého idiolektu, což v důsledku může vést k jejímu 

zániku, ačkoliv dokážeme s její pomocí úsporně vyjádřit poměrně komplikované časové 

vztahy, hierarchizované podle důležitosti. 

Vylučujeme-li nadále přechodníky z textů (zejm. uměleckých), budeme je umět nahradit 

nějakou ekvivalentní formou? Podle zkušeností s vnitrojazykovým překladem (kterým mnohé 

zde zkoumané edice jsou) můžeme říci, že se to daří asi v polovině případů (poměrně 

spolehlivé je v tomto ohledu užití spojky když a verba finita náhradou za přechodník minulý: 

přišedše k hradu pustili se do smíchu – když přišli k hradu, pustili se do smíchu). V další 

polovině případů se transformací ztrácí některá z informací, kterou nesla původní forma 

(např. informace o souslednosti dějů, popř. akcent na jeden nebo druhý děj), v horším případě 

se vytrácí smysl (výše uvedený příklad přislíbiv odešel – odešel a přislíbil). 
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Zadruhé je závažný i aspekt přerušení kontinuity se starší literaturou, což je problém,

kterého se dotýká Macurová ve zmíněném článku Čteme ještě Němcovou?34 Parafrázujeme 

hlavní myšlenku článku: spíše než pohádky Němcové dnes čteme pohádky, na jejichž znění se 

výrazně podíleli editoři, hodní spíše pojmenování úpravci. Jak hluboko takové úpravy mohou 

jít, lze nahlédnout nejen v této práci, ale zejména v přiloženém materiálu, který obsahuje plná 

znění moderních i starších vydání. Skrze provedené změny přestáváme jako čtenáři být 

v kontaktu s vlastní jazykovou minulostí. Jako autorka této práce, vystoupivší z autorského 

plurálu, upřímně říkám, že nemám zcela ujasněné, zda je ztráta tohoto kontaktu principielně 

škodlivá, nebo zda jde o přirozený vývoj, kterému není možné a není třeba vzdorovat.

3.3.1 Shrnutí kapitoly o přechodnících

Do 20. let 20. století nedochází u přechodníků k žádným změnám. Editoři v plné míře 

ponechávají ty přechodníkové formy, které zvolila autorka textu. Nic na věci nemění ani fakt, 

že dvě z pěti knih jsou primárně určeny dětem (jedna jako čítanka – vydání 5, druhá jako 

dětská pohádková kniha – vydání 6). 

Prvním vydáním, ve kterém dochází ke změnám, je vydání 7 (1919). Změněno bylo 8 z 9 

přechodníků. Změny však oproti předpokladu nekopírují příliš tendenci k ústupu přechodníků 

v mluveném jazyce. Vyskytl se i případ, kdy byl přítomný – běžnější  typ přechodníku –

nahrazen méně častým – minulým: neodpovídaje – nepromluviv. Už tehdy ovšem sledujeme 

změnu, která se později stává velmi produktivní: změnu přítomného přechodníku v hlavní 

větu připojenou spojkou a (běží volaje – běží a volá). 

Ve 20. a 30. letech se setkáváme pouze s nemnohými změnami v přechodnících (v podstatě 

jen několik úprav ve vydání 9 z roku 1927). Děje se tak navzdory tomu, že editoři v tomto 

období už některé modernizující morfologické změny provádějí (např. změna jmenného tvaru 

přídavných jmen ve složený atp.)

Velká změna nastává ve 40. letech. Přechodníky jsou nahrazovány jinou slovesnou formou 

v hojné míře. Ve vydání 14 (1941) a 17 (1949) jsou nahrazeny téměř všechny bez ohledu na 

typ přechodníku. Náhradou je většinou volena nerozvitá hlavní věta připojená spojkou a. Je to 

tedy stejné řešení, s jakým jsme se setkali už v roce 1919.

50. léta jsou léty vědeckého kritického vydání. S ohledem na typ edice jsme ani 

neočekávali, že by došlo k nějakým změnám v přechodnících. Očekávání se naplnila. Stejná 

                                                
34 MACUROVÁ, A. (2006), „Čteme ještě Němcovou? Proměny textu se čtenářem a v čase.” Božena 

Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice, s. 139.
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praxe zachování autenticity textu je aplikována i ve vydání 19 (1957), které je součástí 

vybraných spisů Boženy Němcové. Toto vydání je zároveň posledním, které je určeno 

primárně dospělému čtenáři.

V 60. letech začíná zlaté období dětské pohádkové knihy. Vychází velké množství edic, 

jazykovou úpravu však zajišťují z velké části dvě editorky. Zprvu mění pouze tři tvary         

nt-ových participií dokonavých sloves za s-ová participia týchž dokonavých sloves (např. 

přeměříc – přeměřivši). Tedy formu téměř vymizelou nahrazují formou výrazně ustupující. 

V průběhu se k těmto třem stálým změnám přidávají další, ale stále spíše menšinově.

Zavedená praxe se radikálně mění po roce 1989. Od vydání 27 (1991) se s přechodníkem 

téměř nesetkáme, jsou nahrazovány takřka v úplnosti. Konstrukcemi, které je nahradily, jsou 

hlavní věty připojené spojkou a nebo připojené asyndeticky, vedlejší věty připojené spojkou 

když, popřípadě jsou přechodníky elidovány bez náhrady. V případě prvním a nejčastějším   

(a + hlavní věta) často dochází ke ztrátě některých informací, zejména informaci o následnosti 

dějů a jejich hierarchii (ztrácí se distinkce mezi dějem hlavním a jeho okolnostním určením). 

Také jsme konstatovali, že se text danou úpravou stává monotónnějším. 

3.4 Slovesné časy

V rámci úprav se řeší zejména dva problematické okruhy týkající se slovesných časů. Méně 

komplikovaným a závažným je přítomnost antepréterita. Druhým, výraznějším je výskyt 

sekundárního užití časových forem (zejm. prézenta a futura). 

3.4.1 Antepréteritum

Antepréteritum je dnes považováno za tvar archaický, vyskytující se velmi zřídka. Ani tři 

zkoumané texty – ač přes 150 let staré – nejsou na tento tvar nijak bohaté, vyskytuje se v nich 

celkem dvakrát. Jeden případ nacházíme v pohádce Čert a Káča:

1: Nyní měl štíhlý ovčák co nést, Káču a hrozný velký kožich, který si byl ráno od 

nádvorníka vypůjčil.

Druhý případ je z pohádky O hloupém Honzovi:
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1: „Jak se jmenuješ,“ ptal se ho pán, když ho byl již do služby přijal.

Této archaické slovesné formy si editoři začínají všímat poměrně pozdě. Až na jednu výjimku 

(vydání 13, 1940) mizí antepréteritum z textů až po roce 1989. Snese-li se toto srovnání, pak 

lze říci, že mnohem dříve k sobě poutal pozornost složený tvar minulého kondicionálu (též 

ustupující, nikoliv však ještě archaický) než právě ustupující časová forma. 

Nejčastějším způsobem úpravy je prosté převedení do času minulého. Takový typ 

úpravy se vyskytuje i ve zmiňovaném vydání 13:

13: Nyní měl štíhlý ovčák co nést, Káču a hrozný velký kožich, který si ráno vypůjčil od 

nádvorníka.

Jinde (a zejména v moderních vydáních, pro něž je příznačný volnější vztah k originálu) se 

informace vyjádřená antepréteritem zcela vynechává. V případě věty z Čerta a Káči na toto 

řešení má určitě vliv i přítomnost dalšího zastaralého jazykového prvku, kterým je slovo 

nádvorník. Ti editoři, kteří zvolili náhradní ekvivalent za slovo nádvorník, neměli poté důvod 

větu vypouštět, pouze čas změnil na minulý.

31: Teď měl štíhlý ovčák co nést, Káču a hrozný velký kožich, který si ráno od půjčil od 

šafáře.

40: Nyní měl štíhlý ovčák co nést, Káču i pořádný velký kožich, který si ráno vypůjčil od 

šafáře.

Níže uvádíme příklady vět, v nichž byla věta zcela vynechána, pozměněna či její obsah 

významně zredukován:
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27: (Sotva to Káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého ovčákova kožichu.) To 

byla tíha, až bylo ovčákovi horko. 

37: Ovčák měl co nést – na sobě těžký kožich a ještě Káču.

Budeme-li brát v úvahu pouze vydání po roce 1989, pak můžeme konstatovat že úprava byla 

provedena v polovině z nich (ve 4 z 8). 

Podobné počty sledujeme i u druhého případu antepréterita, v pohádce O hloupém Honzovi (4 

případy ze 7 vydání). Věta obsahující předminulý čas v tomto případě není zatížena jiným 

prvkem, který by se obvykle upravoval (ať lexikálním, nebo gramatickým). Ve třech 

případech sledujeme převedení na préteritum:

2: „Jak se jmenuješ?“ ptal se ho pán, když už ho do služby přijal.

37: „Jak se jmenuješ,“ ptal se ho pán poté, co ho přijal do služby.

38: „Jak se jmenuješ,“ zeptal se ho pán, když ho přijal do služby. 

V posledním případě (vydání 35, 2002 /1974/, audiokazeta) došlo při dramatizaci textu 

k výrazné redukci řeči vypravěče, a proto i celá věta kromě vlastní přímé řeči byla vypuštěna. 

V pohádce O hloupém Honzovi nebylo antepréteritum substituováno nikdy před rokem 

1989. V kontextu toho, jak editoři nakládali s přechodníkovými formami, je to situace 

relativně překvapivá. Důvod můžeme pravděpodobně hledat v nízké frekvenci antepréterita ve 

zkoumaných textech. Nízká frekvence ovšem nic nemění na tom, že právě zde se nachází 

prostor pro modernizaci textu, v jejímž jméně jsou provedeny jiné početné operace (lexikální, 

morfologické i syntaktické). 
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3.4.2 Prézens a futurum v sekundárních funkcích

Za závažnější považujeme zacházení se třemi současnými českými mluvnickými časy. 

Základním časem pro vyprávění pohádky je obvykle préteritum. Není tomu jinak ani u tří 

zkoumaných textů. K užití jiných časů dochází v řeči přímé, je-li přítomna, protože uvedením 

přímé řeči se mění perspektiva vyprávění. Dále se časy mění i na několika místech v pásmu 

vypravěče. Místo primárně užívaného préterita se setkáváme s prézentem, popř. s futurem. S. 

Čmejrková připomíná v článku Kategorie času v jazykovém obrazu právě tuto vlastnost 

prézenta: je-li prézens užit v některém speciálním významu (např. prézens historický nebo 

dramatický), střídá se přirozeně s futurálními formami.35 Soulad prézentu, futura 

(vyjádřeného přítomnou formou dokonavých sloves) a préterita v uměleckém textu je možné 

ilustrovat následujícím úryvkem z Čerta a Káči (tučně futurum, podtržení prézens a 

KAPITÁLKY préteritum):

1: Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům, a dívá se, který kterou k tanci bere. 

Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl, a 

dá si nalít. Děvečka přinese pivo, pán je vezme a nese Kačence připit. Kačenka se 

chvíli v duchu DIVILA, že má ten pán pro ni takovou čest, chvílku se UPEJPALA, ale 

konečně se ještě ráda NAPILA. Pán žbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho 

dudákovi a křičí: „Solo hoši!“ Hoši se rozstoupí a pán si bere Káču k tanci. ,,I kýho 

šlaka, kdopak asi je?“ ptají se staří a sestrkují hlavy; hoši se ušklebují a děvčata 

schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou aby Káča nezahlídla, že 

se jí smějou.

Jedním z rysů umělecké řeči (a liší se tím např. od řeči teoretické či praktické) je užití 

prézenta v jeho sekundárních funkcích. Těchto prézentů je celá řada, nejčastěji se zmiňují  

prézens historicky, dramatický, obecný či gnoseologický.36 Většinou se využívá schopnosti 

prézenta vyjádřit „aktuálnost“; „je volen, aby se z něho časový proud sdělovaných událostí 

                                                
35 Srov. ČMEJRKOVÁ, S. Kategorie času v jazykovém obrazu. In ed. NEKVAPIL, J., Šoltys, O. Linguistica 

XVI. Teoretické otázky jazykovědy. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV. s. 206.

36 Srov. PETR, J. a kol. Mluvnice češtiny (2), Tvarosloví. Praha: Academia, 1986. s. 165
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jevil jako časoprostorově konkrétní, názorný a aktuální,“ jak poznamenává S. Čmejrková ve 

zmiňovaném článku.37

Význam užití časů v jejich sekundárních funkcích spočívá v tom, že do textu přinášejí 

aktualizaci a oživení, působí proti monotónnosti. Text se stává dramatičtějším, a tím 

plastičtějším, jako by se odehrával před očima.

Z našich textů se užití časů v jejich sekundárních funkcích objevuje ve větší míře v Čertovi 

a Káče, v menší míře v Chytré horákyni a téměř vůbec se s ním nesetkáme v pohádce O 

hloupém Honzovi.38

Užití prézenta a futura se objevuje buď v jednotlivé větě, která je obklopena kontextem 

vyjádřeným v préteritu, nebo se prézens prolíná delším úsekem textu, který lze nazvat  

scénou. Ukázalo se, že prézentní či futurální formy vyskytující se samostatně jsou 

substituovány bezpříznakovým préteritem častěji. Pokud ke změnám dochází, pak jedině 

v textech určených dětem. Texty pro dospělé (svazky z různých sebraných či vybraných 

spisů) touto změnou zasaženy nejsou. 

První zásah do časových forem zaznamenáváme v textu 17 z roku 1949. Vydání obsahuje 

dvě ze tří pohádek: Čerta a Káču a Chytrou horákyni. Uvádíme změny z Chytré horákyně:

1:   Ráno přijde Manka do sednice a povídá: …

17: Ráno přišla Manka do sednice a povídá: …

1: Tu vidí již zdaleka na Skarmanu sedláka sítě roztahovat.

                                                
37 ČMEJRKOVÁ, S. Kategorie času v jazykovém obrazu. In ed. NEKVAPIL, J., Šoltys, O. Linguistica XVI. 

Teoretické otázky jazykovědy. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV. s. 206.
38 Sledujeme, že charakteristice hlavního hrdiny (hloupého Honzy) je do jisté míry přizpůsobený i jazyk 

pohádky (ne pouze přímá řeč Honzy, ale tento jen se přelévá i do vypravěčské řeči). Na jakých prvcích to 
můžeme pozorovat? Pohádka oproti dvěma jiným sledovaným neobsahuje minulé kondicionály, obsahuje jen 
minimální počet středníků, soustava časů je jednodušší (neobsahuje časy v sekundárních funkcích). Naopak 
pohádka O hloupém Honzovi obsahuje více expresivního lexika.    
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17:  Tu viděl již z daleka roztahovat sedláka na kopci sítě. 

1: Na večer přijde pan prokurator domů, ale paní si ani nevšímaje chodí po pokoji, 

nemluví ani slova a na žádnou otázku neodpovídá. 

17: Navečer přišel pan prokurátor domů, paní si ani nevšímal, nemluvil ani slova a na 

žádnou otázku neodpovídal. 

1: Kouká, mne si oči, a nemůže se spamatovat, co se to s ním stalo. Tu vejde do dveří 

jeho paní ve sprosté, ale čisté selské sukni, s černým čepcem na hlavě. „Ty jsi tu 

ještě?“ ptá se jí.

17: Koukal, mnul si oči, a nemohl se upamatovat, co se to s ním stalo. Tu vešla do dveří 

jeho paní v sprosté, ale čisté selské sukni, s  čepcem na hlavě. „Ty jsi tu ještě?“ ptal se

jí.

Poněkud podivně je změna uplatňována (a to dosti široce) pouze v jedné z pohádek, a to právě 

v Chytré horákyni. Důvodem může být už zmiňovaná častější izolovanost prézentních forem 

na préteritním pozadí. Přece jen v Čertu a Káče je princip dramatického prézentu a futura 

uplatňován ve větší míře a podstatně se podílí na jazykovém stylu, neboť Čert a Káča je 

pohádka založená dějově, zatímco v Chytré horákyni hraje hlavní úlohu spíše mluvení.

Další změny přicházejí až s porevolučními vydáními. Dalo se předpokládat, že v období 

60., 70. i 80. let k této změně docházet nebude. V edičních poznámkách k vydáním ze 

zmíněného třicetiletí je kladen důraz na zachování autorského stylu. Případné nezbytné 

úpravy mají své místo pouze tam, kde se text může zdát pro soudobého dětského čtenáře 

nesrozumitelným. V praxi se tyto úpravy týkají nejvíce lexika, do morfologické nebo 

syntaktické problematiky zasahují jen okrajově. Užití dramatického prézentu tedy nebylo 

editory starších edic z 2. pol. 20. století vyhodnoceno jako překážka srozumitelnosti. 
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Alespoň k nějakým změnám v časech došlo v 8 ze 13 vydání připravovaných po revoluci. 

Mnohde nejsou měněny všechny případy užití času v sekundární funkci. Např. ve vydání 28 

(1984) je nahrazen futurem pouze prézens ve smyslu hypotetické možnosti v budoucnosti:

1: Den před svatbou přikázal ženich nevěstě, aby se nikdy do jeho věcí nepletla, do 

žádného soudu ani do čeho jiného, sice že se musí tu chvíli k otci navrátit.

28: Den před svatbou přikázal ženich nevěstě, aby se nikdy do jeho věcí nepletla, do 

žádného soudu ani do čeho jiného, sice že se bude muset navrátit k otci.

Ovšem setkáváme se i s vydáními (27, 37, 38), kde jsou zcela systematicky odstraňovány 

všechny časy v neprimárních funkcích. O rozsahu tohoto jevu si lze udělat představu 

z následujícího výčtu změn v pohádce Čert a Káča z vydání 37 (2007):

1: Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne musika, bylo to i 

tu; …

37: Každou neděli odpoledne byla ve vsi muzika; … 39

1: Jedenkráte jde také a myslí si po cestě: „Tak stará jsem již, a ještě jsem s hochem 

netancovala, není-li to k zlosti? Věru dnes bych tancovala třeba s čertem.“

37: Jednou v neděli šla zase po cestě k hospodě: „Dnes bych tancovala třeba i s čertem.“

                                                
39

U tohoto případu bychom se chtěli pozastavit. Je totiž pěknou ukázkou modelování časoprostoru v textech u Boženy 
Němcové. V jediném souvětí se v původním textu střetávají tři perspektivy: děj odehrávající se pravidelně a neaktuálně 
(realizovaný slovesem bývá), prosté sdělení, že něco existuje (v neděli je musika) a pak návrat k ději příběhu (bylo to i tu). 
Výše uvedený případ (ve vesnicích bývá musika) je jedním z mála příkladů užití gnoseologického prézentu. Ostatní prézentní 
formy by se daly přiřadit spíše k prézentu či futuru dramatickému.
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1: Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům, a dívá se, který kterou k tanci bere. 

Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl, a 

dá si nalít. Děvečka přinese pivo, pán je vezme a nese Kačence připit. Kačenka se 

chvíli v duchu divila, že má ten pán pro ni takovou čest, chvílku se upejpala, ale 

konečně se ještě ráda napila. Pán žbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho 

dudákovi a křičí: „Solo hoši!“ Hoši se rozstoupí a pán si bere Káču k tanci. 

37: Zlostně vešla do hospody, posadila se na lavici pod oknem, a dívala se kolem. 

Najednou vešel do dveří pán v mysliveckém obleku. Sedl si nedaleko Kačenky za stůl, 

a dal si nalít. Děvečka přinesla pivo, a když se pán napil, zvedl se a šel ke Káče. Pak

vytáhl z kapsy dukát, hodil ho muzikantům a Káču vyzval do tance.

1: Přijde k rybníku a tu mu napadne, aby ji tam hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s 

ní svleknout. Byl mu sice dost volný, a protož se o to pomalounku pokoušel, jestli by to 

šlo. A hle! vyndá jednu ruku, Káča neví nic, vyndá druhou, Káča neví ještě nic, odundá

první pentličku s knoflíku, oddělá druhou, třetí a žblunk - Káča leží v rybníce i s 

kožichem. 

37: Když přišel k rybníku napadlo ho,  že by tam mohl Káču hodit. Ale jak? To by musel 

obětovat i svůj kožich. „Ale co,“ říkal si, „stejně je mi velký!“ Vytáhl opatrně jednu 

ruku, Káča nic nepoznala, vytáhl druhou, Káča stále nic netušila. Rozepne jeden 

knoflík, druhý, třetí a žbluňk - Káča leží v rybníce i s kožichem. 

Jak můžeme vidět na poslední větě z úryvku, nedošlo k úplné eliminaci dramatických časů, 

ale spíše k výraznému omezení tohoto prostředku. Tučně jsou označeny zachované prézentní 

tvary (byť jinak lexikálně obsazené). Logika této konkrétní úpravy možná spočívá v tom, že 

pointu – dějové vyvrcholení realizované slovesy v dramatickém prézentu – editor zkrátil a 
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nechal až na úplný závěr. To, že Káča leží v rybníce, je z hlediska děje mnohem podstatnější 

než pomocné úkony, které tomu předcházejí. 

Opět se potvrzuje, že v edicích po roce 1989 dochází k početnějším a závažnějším úpravám 

než kdykoliv dříve. Není ovšem jasné, proč k nivelizaci časových rovin dochází. Soudí snad 

editor, že by užití přítomného či budoucího času v jejich neprimárních funkcích mohlo ohrozit 

dětské porozumění textu? Pak ovšem není jasné, proč prézens není préteritem nahrazen všude, 

kde to jen jde. Na poslední uvedené ukázce vidíme, že skutečně dochází podle nějakého klíče 

k třídění vět na ty, které budou svou préteritní formou splývat s okolím, a na ty, kterým je 

prézentní forma slovesa ponechána. Přes všechny nejasnosti, které toto téma přináší, jsme 

vysledovali, že v mnohých edicích jsou v prézentu ponechána uvozovací verba dicendi 

(popřípadě jsou do prézentního tvaru transformována z přechodníků, což je možné ověřit 

v příslušné kapitole). Přikládáme jeden typický příklad:

1: Pan prokurator se dal do smíchu řka: …

28: Pan soudce se dal do smíchu a povídá: …

V případech, kdy se podobně zvolená řešení (uvozovací slovesa mluvení v prézentu) opakují 

několikrát za sebou, působí text poněkud schematicky. Zdá se, že autorka používala prézens 

pro posilnění dramatičnosti a živosti textu. Obratně dokázala pomocí užité slovesné formy 

vyvolat dojem akce a rychlého dějového spádu. Zůstává-li prézens v některých vydáních více 

méně rezervován pro verba dicendi (z hlediska děje neatraktivní a statická), pak to jistě 

poškozuje autorčin ceněný sloh, který by měl zůstat zachován i v dětských vydáních.  

Na závěr kapitoly připojujeme citát z článku K jazyku a stylu B. Němcové od                    

K. Horálka40: „I kdyby však šla taková či jiná úprava textu Němcové ještě dále, zachovali by 

jí jistě čtenáři i potom svou přízeň, protože kouzlo jejího díla tkví hlouběji a není přímo 

jazykovými zvláštnostmi podmíněno.“ Úpravy, o kterých K. Horálek hovoří, jsou úpravami

                                                
40

HORÁLEK, K. (1990), „K textologii pohádek B. Němcové.“ Studie o populární literatuře českého obrození. Praha 

1990, s. 194.
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nestandardních přechodníkových tvarů. Je jisté, že hodnota slohu Němcové neleží právě ve 

zmíněných morfologických či lexikálních zvláštnostech (často regionálního původu). 

Troufáme si však tvrdit, že velký um Němcová prokázala právě v modelaci pohádkového

děje, který někdy plyne klidně a nepřerývavě, jindy se zrychlí a odehrává se jakoby čtenáři 

přímo před očima. Odsunutí takových zdůrazněných situací (realizovaných např. za pomoci 

změny vyprávěcího času) do pozadí k ostatním nepreferovaným a nezdůrazňovaným dějům 

vede k poškození textu. Ani po upřímné snaze porozumět jsme nenašli relevantní vysvětlení 

pro zásah tohoto typu.

3.5 Minulý kondicionál

Dalším prvkem, kterého si editoři v průběhu času všímali, je minulý kondicionál. Jeho 

distribuce v jednotlivých pohádkách se dosti liší. V Chytré horákyni a v pohádce O hloupém 

Honzovi nacházíme po jednom tvaru: 

1: Bohatého by si nerad byl rozhněval, a chudý měl přece právo na své straně.

1: Ještě bych nebyl přišel, ale bál sem se bití.

V Čertu a Káče nacházíme podobných tvarů daleko více. Nahromaděny jsou hned na začátku 

textu v následující pasáži: 

1: Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz, ale kdyby byla celá v zlatě 

seděla, nebyl by si jí ani ten nejchudší chasník vzal, proto že byla jako čert zlá a 

hubatá. Měla starou matku, a leckdy posluhu potřebovala, ale kdyby byl mohl někoho 

krejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal,  proto že se 

hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na deset honů slyšet.

Samostatně jsou obsaženy v těchto větách:
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1: Ale Káča neviděla žádného, ona byla ráda že tancuje, byť by se jí byl celý svět smál, 

nebyla by si z toho pranic dělala.

1: Dříve než s kým co začneš, máš jeho smejšlení znát; kdybys byl na to zpomněl, když tě 

Káča vyprovázela, nebyl bys ji bral s sebou.

1: Kdyby byl mohl kožich i s ní svleknout.

1: Já ti děkuju, tys mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného 

dne s Káčou nosit.

Ve všech textech bez rozdílu převládá užití kondicionálu přítomného a minulý je užíván více 

méně doplňkově. Autorka vždy dává přednost té jednodušší (trojslovné) formě kondicionálu 

před složitější formou se slovesem bývat, který do tvaru nově zavedli obrozenští jazykovědci.

První úpravu zaznamenáváme už ve vydání 2 z roku 1880. Editor neupravoval nebo 

nezjednodušoval tvary všude, úprava je pouze solitérní a týká se tvaru byť by se byl smál. 

Editor z tvaru odebral částici by, tvar po úpravě vypadá: byť se byl smál. 

I druhý nejstarší registrovaný zásah se týká tohoto tvaru. Ve vydání 7 z roku 1919 editor 

žádný jiný kondicionálový tvar nemění, pouze tento. Zvolená náhradní varianta zní kdyby se 

byl smál. Částice byť a kondicionálový morfém by byly nahrazeny slovem kdyby. 

Osamocený zásah byl učiněn ještě v textu 25 (1984). Z věty Bohatého by si nerad byl 

rozhněval se úpravou stává Bohatého by nerad rozhněval. Tato úprava pozměňuje smysl 

původní konstrukce, ale to je zapříčiněno spíše odebráním zvratného si. 

Masivní úpravy přicházejí opět až s porevolučními vydáními. Nedá se příliš mluvit o 

systematičnosti při odstraňování tvarů minulého kondicionálu. Odstraněno ho bylo přibližně 

70 %. Opět platí, že když se forma vyskytuje vícekrát za sebou, bývá odstraňována méně 

často, než když se objeví v textu jako jediná ve svém okolí. Toto tvrzení lze ilustrovat. 

Zmiňovali jsme se, že v Čertu a Káče je odstavec, kde forem minulého podmiňovacího 

způsobu nalezneme víc. Začíná slovy Měla chaloupku… V tomto odstavci byly dané slovesné 
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tvary substituovány ve čtyřech z osmi porevolučních vydání. Již výše zmiňovaná formulace 

byť by se jí celý svět smál doznala změn v šesti případech. Jediný případ minulého 

kondicionálu v pohádce o Chytré horákyni byl substituován šestkrát v osmi vydáních. Ovšem 

na druhou stranu zase jediná forma v pohádce O hloupém Honzovi zůstává čtyřikrát z šesti 

případů zachována, což lze také přisoudit tomu, že je součástí přímé řeči. 

Způsob úpravy je v podstatě dvojí. Text je na daném místě vykrácený a tvar se svým 

okolím elidován, nebo (a to je většina případů) je minulý kondicionál nahrazen přítomným. 

Ve výše zmiňovaném tvaru byť by se byl smál je částice byť nahrazena ve třech ze čtyř 

moderních vydáních slovy i(a) kdyby: 

1: Ale Káča neviděla žádného, ona byla ráda že tancuje, byť by se jí byl celý svět smál, 

nebyla by si z toho pranic dělala.

29: I kdyby se jí celý svět smál, pranic by si z toho nedělala. 

31: Ale Káča neviděla žádného, ona byla ráda, že tancuje, i kdyby se jí celý svět smál, 

nebyla by si z toho pranic dělala.

40: Ale Káča tak jako tak nikoho neviděla, byla ráda, že tancuje, a kdyby se jí celý svět 

smál, pranic by si z toho nedělala.

Významové rozdíly mezi oběma typy kondicionálu jsou dosti nezřetelné. V Encyklopedickém 

slovníku češtiny se o kondicionálu minulém píše: „Většinou se tvrdí, že vyjadřuje jako 

kondicionál přítomný nereálnost, ale na rozdíl od něho čas minulý, ojedinělý je názor, že 

vyjadřuje opak faktu (konrafaktovost).“41 Z případů, které se vyskytují ve zkoumaných 

textech, by se o zdůraznění nereálnosti či kontrafaktovosti dalo mluvit snad u onoho odstavce 

z Čerta a Káči, který začíná Měla chaloupku …, ve kterém se popisuje, že ani s velkým 

majetkem by si Káču nikdo nevzal a nikdo by jí nepomohl (a právě to jsou ony nereálné děje). 

Na tomto místě by zachování kondicionálu minulého stálo za úvahu (a také zde byl slovesný 

                                                
41 ŠTÍCHA, F. Způsob slovesný. In Encyklopedický slovník češtiny. Brno: NLN, 2002. s. 569. 
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způsob měněn méně, než jinde), protože pohádka je postavena na tom, že Káča za žádných 

okolností není přijatelnou družkou. V ostatních případech není minulý kondicionál tolik 

významově zatížen. Pociťují-li editoři potřebu text zjednodušit, pak se zde jistý prostor nabízí 

a bylo ho v podstatě využito.
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4. Lexikum

Pro zaznamenání lexikálních změn jsme zvolili metodu diferenčního slovníku (viz příloha 1), 

který je uspořádán jednak chronologicky a jednak lineárně. Postupujeme tedy od nejstarších 

vydání k novým a změny v lexiku zaznamenávám tak, jak se objevují v textu. Pakliže je jeden 

výraz v textu nahrazován vícekrát, zaznamenáváme ho pouze jednou. O 

nejfrekventovanějších náhradách (typu nyní – teď, již – už, všickni – všichni se zmíníme níže). 

Referenčním materiálem je první vydání.

Výhodou této metody je přehlednost a relativně snadná orientace, pakliže by vznikla 

potřeba dohledat širší kontext v materiálu. Vydání jsou opět číslována 1-40. 1 je text prvního 

vydání, 40 je nejnověji upravený a vydaný text (2009).

Nevýhoda spočívá v tom, že diferenční slovník je nejvhodnější k zaznamenávání změn, 

kdy byl výraz nahrazen jiným výrazem. K lexikálním změnám ale dochází ještě dvěma 

dalšími způsoby: adicí a elizí lexikálních prostředků. Tyto typy změn jsou ve slovníku pouze 

výjimečně.

Nicméně náhrada jednotky za jednotku je nejčastějším typem změny, a bylo tedy možné 

uvedenou metodou postihnout větší část lexikálních proměn.

Je nasnadě, že lexikální změny mohou být roztříděny do kategorií náhrad za (1.) výrazy 

zastaralé a poněkud zastarávající, (2.) výrazy knižní, (3.) výrazy nářeční, popř. (4.) výrazy 

ostatní. Toto rozdělení lze nalézt i v obou diplomových pracích, které se zabývají proměnou 

některé z pohádek B. Němcové42. Množství prozkoumaného materiálu, na kterém staví tato 

práce, poskytuje nejméně dvě další výhody. 

Kromě toho, že lze změny roztřídit do zmíněných kategorií, lze také sledovat dynamiku 

lexikálních změn. Jako příklad můžeme uvést, že prvorepubliková vydání se při lexikálních 

změnách mnohem více zaměřovala na obecněčeskou až vulgární část slovní zásoby, zatímco 

                                                
42 PUTÍKOVÁ, S. (1995), Proměny jednoho textu, B. Němcová – Sůl nad zlato. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova, Filozofická fakulta.

MALCOVÁ, A. (1996), Adaptace klasické pohádky pro dětského čtenáře, Čertův švagr Boženy Němcové. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
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knižní složku občas ještě posilovala. Novodobá vydání podle předpokladu vytěsňují zastaralé 

a zastarávající, popř. i knižní lexikum. 

Druhá příležitost, která přichází s množstvím zpracovaného matriálu, tkví v tom, že je 

možno podívat se na lexikální změny jinak než prizmatem uvedených kategorií. Zjistili jsme, 

že změny v lexiku se obzvlášť silně týkají některých významových kategorií, např. verb 

dicendi, slov vulgárních, popř. citoslovcí. Pokusíme se tedy vysledovat některé z těchto 

vývojových tendencí. Nejdříve se ale budeme věnovat nejčastějším záměnám.

4.1 Výrazy měněné nejčastěji

Při bližším pohledu do diferenčního slovníku vysvítá, že jistá skupina slov je nahrazována 

velmi často. 

Z našeho materiálu to je např. slovo děvka ve významu ,pomocnice na statku´. První 

výměnu slova děvka za slovo děvečka zaznamenáváme v roce 1919 (6) ve vydání pro děti. 

Posledním vydáním, kde slovo změněno není, je vydání z roku 1957 (19), které vychází pod 

redakcí Felixe Vodičky jako součást vybraných spisů (Knihovna klasiků). Zároveň se také 

jedná o poslední vydání určené dospělým čtenářům, které zde zkoumáme. Ve všech dalších 

vydáních je vždy už slovo děvečka. 

Dalším velmi často měněným slovem je přeslechnout ve větě Zatím ale paní 

prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji přeslechla; i nelíbil se jí nespravedlivý rozsudek 

pana manžela. Stejně jako v předchozím případě nacházíme změnu už ve vydání z roku 1919 

(6), ovšem – a to je pozoruhodné – výraz přeslechnout se objevuje ještě ve vydání z roku 

1965 (22), ačkoliv už byl od čtyřicátých let systematicky nahrazován slovem vyslechnout. 

Vydání z roku 1965 je dětskou knihou, kterou editovaly V. Formánková a J. Syrovátková. 

Specifikem tohoto vydání jsou poměrně obsáhlé vysvětlivky (z nichž část je přepsána

v poznámce 9), ve kterých je uveden význam slov nebo frazémů zastaralých a neobvyklých. 

Slovo přeslechnout v nich ale není vysvětleno. Přeslechnout je nahrazováno slovem 

vyslechnout ve všech dalších vydáních  bez výjimky.  

Jasný předěl vidíme v nahrazování zastaralé formy všickni variantou všichni. Mizí 

s nástupem Formánkové a Syrovátkové. První vydání, kde se již neobjevuje, je to z roku 1963 

(21). Na dlouhá desetiletí slovo všickni z textů spolehlivě mizí. Ojedinělý výskyt 

zaznamenáváme až v audionahrávce vydané v roce 2002 (35), ale natočené v roce 1974. 

Jeden výskyt najdeme i ve vydání z roku 2008 (39). 



81

Od dvacátých let se setkáváme s nahrazováním dialektismu chapnout. Poprvé v roce 1919 

(7) v knize určené dětem (nese název Národní pohádky). Zde je zaměněno za slovo chytit, 

ovšem ve všech dalších vydání až do začátku padesátých let je nahrazeno celonárodní 

podobou chňapnout, která je svou expresivitou stylově blíže originálu. Kritické vydání a 

s ním i vydání pro děti, která z něho vycházejí, se vracejí ke slovu chapnout, ale od druhé 

půle šedesátých let už je zase nahrazováno (s výjimkou vydání z roku 2008 /39/). Výrazy 

vepsané náhradou jsou: chňapnout, chytnout a nově nejčastěji popadnout (5x). 

Od roku 1919 (6) editoři konzistentně upravují výraz bláznový ve zvolací větě Ty 

bláznový! Nejprve je zaměněn za slovo bláhový, ve čtyřicátých letech za slovo pošetilec, od 

šedesátých let se vydání pro děti uchylují k podobě bláznivý a v porevolučních vydáních se 

bláznivý střídá s výrazem blázen. Kritické vydání a na něj se vážící vydání pro děti 

zachovávají původní podobu. 

Už ve vydání z roku 1911 (5) je zaměňována spojka by za aby, např. ve větě Přišel jsem, 

ovčáčku, bych se ti za tvou službu odměnil. Se spojkou by se setkáváme častěji ve čtyřicátých, 

padesátých a částečně i šedesátých letech, od sedmdesátých už na ni nenarazíme. 

Dalšími výrazy, které často poutaly pozornost editorů, jsou: lidstvo, huba, pitomec, krejčíř, 

nyní, však, zrovna (ve smyslu přímo), tudy (ve smyslu proto, z toho důvodu), ledva, nu, i, 

výminka, opálit (ve smyslu napálit), vynajít se, nověji pan Antichrist, násep, rozkoš, hádačka, 

tchořovka, Skarman, usilovat (ve smyslu naléhat), okázat, milovat neboť, utěšený, opravdový

(ve smyslu upřímný), chutě.

Obecněji jde tedy říci, že se nahrazují 1. slova, která změnila význam (např. děvka, 

přeslechnout, zrovna, tudy), 2. slova, která význam nezměnila, ale zastarala (vynajít se, chutě, 

utěšený), 3. také slova, která označují mizející nebo méně známou skutečnost (svázanou 

s např. s životem na venkově: násep, mez, sednice; tchořovka), 4. slova zasazující text do 

konkrétního prostoru (Skarman, vrch blíže Domažlic), 5. slova, která změnila částečně svou 

podobu (hádačka, bláznový, okázat), 6. expresivní, lidové výrazy a dialektismy (huba, 

pitomec, ovčáček, ký). Vždy jde o výrazy, které se nacházejí na periferii; z velké části jsou 

nahrazovány výrazy z centra slovní zásoby s vyšší frekvencí ( např.: tchořovka - čepice, 

hádačka - hádanka, zrovna - rovnou, vynajít - objevit se atd.) 
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4.2 Změny verb dicendi

Početnou kategorii změněných výrazů tvoří verba dicendi. Nebylo by překvapivé, kdyby 

v moderních vydáních editoři nahrazovali slovo pravit, které Němcová s oblibou užívala. 

Knižní výrazy jsou těmi, které jsou společně se zastaralými a zastarávajícími nahrazovány 

nejčastěji, a pravit mezi ně spadá. Nicméně pozornost editorů je upřena i k dalším slovesům 

mluvení, která jsou součástí běžné spisovné češtiny. První změny se objevují už okolo roku 

1920, ovšem zasahují periferii skupiny (tedy slovesa mluvení s nějakou další charakteristikou, 

např. hlasitosti, konkrétně křičet – vykřiknout), jádro skupiny zůstává nedotčeno. Během 

třicátých a čtyřicátých let zaznamenáváme několik případů, kdy je odstraněno pravit –

většinou v textech, do kterých jejich editoři zasahovali hlouběji (lexikálně, syntakticky, 

slovosledně). Výjimečně se objevuje náhrada i jiného slovesa, jak je tomu v textu vyšlém 

roku 1947 (17):

1:  Ta však nebyla tak hloupá, aby byla peníze přijala, ale doma s pláčem otci všecko 

povídala.

17: Manka nebyla však tak hloupá, aby  peníze přijala, ale pověděla s pláčem všecko otci,  

usilujíc, aby šel k panu prokurátorovi žalovat.

V uvedeném kontextu působí sloveso povídat nápadně, protože povídat běžně akcentuje 

samotný akt promlouvání, proces, nikoliv výsledek, který je důležitý v uvedené situaci. 

Zhusta se záměnami setkáváme po roce 1989, a to už v prvním vydání připravovaným po 

revoluci (27, 1991). Zde je sloveso pravit nahrazeno v řeči vypravěče, v pásmu postavy je 

ponecháno:

1:   „Kýž bych mohla s Vámi tak do smrti tancovat jako dnes,“ pravila Káča, když se měli 

rozcházet.

27: „Do smrti bych chtěla s vámi tancovat,“ povídá Kačenka.
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1:     Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho ste se to dověděl!

27: Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho jste se to dověděl!

Ve vydání z roku 1994 (28) sledujeme dva případy nahrazení slova říci slovem povídat. Jde o 

případy, kdy je sloveso říci užito v přechodníkové formě (řka). Zdá se, že tedy výměna 

lexikální jednotky je až průvodním jevem při výměně slovesné formy, která je pravděpodobně 

primární, neboť lze vysledovat konzistentní snahu  po roce 1989 vymýtit přechodníky ze 

zkoumaných pohádek. 

1:  Tu obrátil milý strýc kolečka řka: kdesi cosi, že jí tolik nedá, že to neslíbil a chtěl 

ubohou Manku několika groši odbíti.

28 : Tu obrátil milý strýc a povídá kdesi cosi, že jí tolik nedá, že jí to neslíbil, a chtěl 

ubohou Manku odbýt několika groši.

1:   Pan prokurátor se dal do smíchu řka: „Budiž ti odpuštěno!

28:  Pan soudce se dal do smíchu a povídá: „Budiž ti odpuštěno!

V dalším vydání z téhož roku (30) nacházíme stejné změny (říci – povídat, povídat – povědět) 

a přidává se předpokládaná změna pravit – povídat, nyní už i v přímé řeči. Slovo pravit tedy 

ustupuje z většiny pozic. 

1:  Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho ste se to dověděl.

30: Ale to vám povídám, ať neříkáte, od koho jste se to dověděl.

Ve vydání z roku 1996 (32) registrujeme další změnu: mluvit je nahrazeno povídat ve výrazu 

ať mluví co mluví. Spojení slovesa mluvit s akuzativem dnes působí zvláštně, s přídechem 

archaičnosti, a to byl pravděpodobně důvod ke změně. 
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1: Ať prý mu mluví co mluví, on pořád říká: ,To je pravda!´

32: Ať prý mu povídají, co povídají, on pořád říká: ,To je pravda!´

Zajímavá změna je zanesena ve vydání z roku 2002 (35). Stylově příznakové klápnout hubou

je nahrazeno zcela běžným a frekventovaným slovem říci. 

1:   „Jen trochu jsem hubou klápl a lidé mne okřikovali…“

35: „Tak jsem něco maloučko řekl a lidé mne okřikovali…“

Původní spojení v sobě koncentruje několik faktorů, které novodobá vydání eliminují. Prvním 

faktorem je přítomnost lidového (až vulgárního) slova huba, jež je pravidelně nahrazováno 

některou korektnější variantou (ústa, pusa). Dalším faktorem je přítomnost délky ve slovese 

klápnout. V době, kdy Němcová psala své pohádky, ještě mnohé délky ve slovech kolísaly (z 

našich textů např. prokurator, chvílka nebo právě klápnout) – neobvyklá podoba mohla slovo 

u moderních editorů diskvalifikovat. Jako o dalším důvodu lze přemýšlet i o tendenci 

k univerbizaci, kterou u moderních edic nezřídka sledujeme. Příkladem mohou být spojení dát 

radu – poradit, na vzdor tomu – přesto atd. Čtvrtým faktorem je netypičnost celého spojení.

Daný význam se dá frazeologicky vyjádřit spojením mlít hubou, ale v případě tohoto frazému 

je těžké dosáhnout efektu, který má dokonavé sloveso klápnout. Hypotetické zamlít – jen 

trochu jsem hubou zamlel zní stejně podivně jako původní varianta. 

Motivace následující změny z téhož vydání (35, 2002) není úplně jasná. Sloveso povědět je 

nahrazeno slovesem říci v kontextu, kde není nikterak nápadné:

1:   „To hříbě je tvoje, dříve mi ale povíš, kdo ti tu radu dal.“

35: „To hříbě dostaneš, ale napřed mi řekni, kdo ti tuhle taškařici poradil.“

Povědět i říci se pojí se čtvrtým pádem, který je v dané větě realizován předmětnou větou 

vedlejší. Rozdíl mezi původní a zeditovanou podobou vidíme jen ve slovesném způsobu. 

V původním textu je užito sloveso ve způsobu oznamovacím (ale ve funkci výzvy), v druhém 

případě je užito rozkazovacího způsobu, který je pro danou komunikační funkci příznačnější. 
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Jestli chtěli editoři odstranit diskrepanci mezi formou a funkcí, mohli tak pohodlně učinit 

s pomocí původního slovesa (změnit povíš mi na pověz mi). Na tomto místě je možné 

uvažovat o tom, že moderní edice omezují skupinu verb dicendi na její základní členy. Podle 

Encyklopedického slovníku češtiny „lze za základního představitele skupiny považovat 

říkat/říci a ostatní členy charakterizovat ve vztahu k němu“43. Této interpretaci odpovídá i 

předchozí příklad klápnout hubou/říci. 

Radikální ve změně sloves mluvení je vydání z roku 2007 (37). Jen v pohádce Chytrá 

horákyně došlo ke změně v 11 případech. Jsou to: povídat – povědět, přednést žalobu – podat 

žalobu, povídat – mluvit, povídat – povědět, povědět – říci, povídat – říkat, říci – odpovědět, 

pravit – povídat, říkat – prozradit, povědět – přiznat pravdu, pravit – říci. První člen dvojice 

je vždy z prvního vydání, druhý člen je z vydání 37. Zastavme se u několika případů. 

Relativně kuriózně vypadá změna přednést žalobu – podat žalobu. Kontext je následující: 

1: Otec jsa zlostí popuzen na nesvědomitého bratra, šel bez meškání do města a žalobu 

přednesl.

37: Otec, celý rozzlobený, se bez otálení vydal do města a na svého nepoctivého bratra 

podal žalobu.

O tom, že pohádka svými reáliemi nemusí (a není to ani žádoucí) „držet krok s dobou“, není 

sporu. Podobného názoru byli i někteří editoři. V edičních poznámkách se často zmiňuje, že 

se snažili úpravami „nesetřít kolorit textu“. Nevyžadujeme, aby se z pohádkových králů 

stávali prezidenti nebo aby se v lidových pohádkách začalo jezdit v automobilu místo na koni 

atd. Stejně tak není nutné, aby se z přednesené stížnosti dělala stížnost podaná, a tedy 

písemná. Fakt, že se dnes u soudů stížnosti nepřednášejí, ale podávají, neznamená, že by 

původní myšlenka nebyla pochopitelná i pro nezkušeného dětského čtenáře. Jednak má dětský 

čtenář mnohem spíše vlastní zkušenost s ústním stěžováním si než písemným a zadruhé je na 

ústní komunikaci mezi postavami založena celá pohádková fabule (zadání tří hádanek, jejich 

vtipné rozřešení, hádka dvou sedláků). Změna jde tedy jak proti zkušenosti dětského čtenáře, 

tak proti duchu textu. 
                                                
43 HIRSCHOVÁ, M. Verbum dicendi in KARLÍK, P. a kol. Encyklopedický slovník češtiny, s. 519, NLN, 

Brno 2002. 
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Podíváme-li se na následující změny verb dicendi v tomto vydání, můžeme v několika 

případech vytušit záměr, se kterým byla úprava provedena. U dvou případů (říci – odpovědět, 

říkat – prozradit) je záměna pravděpodobně vedena snahou o zpřesnění pojmu. Příklady 

pocházejí z úseku, kde se sloves mluvení vyskytuje mnoho a mají různý význam, který je 

zviditelněn právě záměnou za konkrétnější výraz. Čtenář však může posoudit, že ani původní 

text není nijak matoucí, aby tato úprava byla nutná. Dalším důvodem, který přichází v úvahu, 

je lexikální pestrost. Ovšem nedá se říci, že by Němcová jedno verbum dicendi výrazněji 

upřednostňovala před jinými, a tudíž že by bylo nápadné. Setkáváme se se záměnou i 

v místech, kde jde o ekvivalenty z hlediska stylu i významu (povídejte – mluvte, povím to –

řeknu tu). Často nemá původní výraz ani nádech knižnosti či archaičnosti. Zdá se, že editorka 

ve svých zásazích není vedena nějakým formulovaným pravidlem (jako třeba usnadnění 

porozumění), z charakteru úprav spíše vyplývá jistá svévole v přístupu k materiálu. 

1: No povídejte pak!

37: Tak už přece mluvte!

1:  …jen nebuďte smuten, ráno vám to povím.

37: Nebuďte smutný, ráno vám řeknu odpověď.

1: Ráno přijde Manka do sednice a povídá: „Až se vás bude prokurator ptát, řekněte, 

nejsladší že je spaní…

37: Ráno přišla Manka do světnice a říká: „Až se vás bude prokurator ptát, odpovězte, že 

nejsladší je spaní…

1: Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho ste se to dozvěděl.

37: Ale to vám povídám, nesmíte ani slovíčkem prozradit, od koho ste se to dozvěděl.

1: Dlouho nechtěl chalupník povědět, ale když pán na něho usiloval, spletl se a vyjel 

s barvou ven.
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37: Dlouho nechtěl chalupník přiznat pravdu, ale když na něho prokurátor stále naléhal, 

Manku prozradil.

1: …prokurator nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy, já musel povědět co sem věděl…

37: Prokurátor nechtěl věřit, že to je z mé hlavy, já musel nakonec s pravdou ven. 

1: Když vyšel chudší sedlák ven, zakývala na něho a pravila mu stranou …

37: Jen co vyšel ošizený sedlák ven, zakývala na něho a řekla mu…

atd.

S podobnými záměnami, ovšem ne tak častými, se setkáváme i v dalších třech nejnovějších 

vydáních. V současnosti pokračuje trend odstraňování slovesa pravit, pravděpodobně pro jeho 

knižní, možná i archaický charakter. Pokračuje nahrazování sloves sice snadno 

srozumitelných, ale vyskytujících se v kontextu, kam by je současný mluvčí pravděpodobně 

nedal (s pláčem otci všecko povídala – pověděla). Můžeme tedy konstatovat, že od pravidla, 

které prosazovaly Formánková se Syrovátkou, tj. měnit tam, kde dítě neporozumí44, se 

posouváme blíže k pravidlu: měnit i tam, kde je to zvláštní, kde by se to dnes obvykle řeklo 

jinak. Sledujeme i snahu „dovysvětlit“ některá slova, aby byl jejich význam konkrétnější 

(povídat – vyprávět, povědět – ukázat, povědět – přiznat se). 

4.3 Lexikální vyjádření křesťanského kontextu

Alena Macurová si ve svém článku Čteme ještě Němcovou?45 všímá, že ediční úpravy (a 

v první řadě ty, které byly provedeny před rokem 1986) vnášejí do textu dobovou ideologii. 

Zejména operací adice dochází k navršení oficiálně deklarovaných hodnot komunistického

režimu. Jedná se o zdůrazňování postoje k manuální práci a její hodnotě, negativního postoje 

vůči feudálním vladařům atp. Jednou takovou oblastí je i náboženský kontext pohádek. 

                                                
44 Podrobněji viz v oddíle Ediční aparát. 
45 MACUROVÁ, A. (2006), „Čteme ještě Němcovou? Proměny textu se čtenářem a v čase.” Božena 

Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice, s. 139.
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Nemnohé pasáže, kde jsou přítomny náboženské prvky (ať už jako téma, nebo jen lexikální 

obrat), jsou zasaženy elizemi. Macurová píše: „Elidována je – mezi mnohými jinými a ve 

jménu stejné ideologie – důsledně např. celá tematická oblast odkazující k Bohu, víře, 

náboženství (např. adjektivum v zmizel s bezbožnými sestrami, 1950, 318), včetně celé oblasti 

křesťanských pozdravů typu Pomáhej Pánbůh (1950, 308), v podstatě dnes už 

desémantizovaných.“46

Zajímavé bude sledovat osud náboženských prvků v textech vydaných nejen před rokem 

1989, ale i ve vydáních z uplynulého dvacetiletí, neboť vyšla v zemi, která je považována za 

jednu z nejateističtějších na světě. Ačkoliv už dnes nelze mluvit o ideologickém nátlaku, 

přece jen by se daly očekávat výrazné úpravy v dané oblasti, a to proto (jak zmiňuje též 

Macurová), že editoři se snaží často text přizpůsobit čtenářovu „tady“ a „teď“.

V pohádkách, jež jsou předmětem našeho zkoumání, se vyskytují dva druhy elementů 

spjatých s náboženstvím. První z nich představují témata, která zasahují větší části textu. 

V pohádce Chytrá horákyně podobné téma nenajdeme. Pohádka Čert a Káča je na takovém 

motivu vystavěna. Káča s čertem navštíví peklo, kterému vládne pan Antichrist, čert je i s 

Káčou na krku z pekla vyhnán a slibuje štědrou odměnu ovčákovi, který ho Káči zbaví. Není 

pochyb, že se v pohádkách mísí lidová představa s náboženskou tradicí. O to zajímavější bude 

sledovat nakládání s oběma složkami. V pohádce O hloupém Honzovi se jako s vedlejším 

motivem setkáváme s Honzovou návštěvou v kostele. Nutno poznamenat, že o horlivě 

vyjadřované zbožnosti nemůže být řeč. Scéna je laděna humorně a Honza se o knězi vyjadřuje 

dokonce hanlivě. Druhým prvkem jsou jednotlivá vyjádření odkazující ke křesťanství. Jde o 

pozdravy, zvolání, pobídky atp. Macurová uvádí že např. křesťanské pozdravy typu Pomáhej 

Pánbůh jsou dnes už jen konvenční a desémantizoavné47. My můžeme dodat, že 

desémantizace se týká mnohých prvků původně inspirovaných křesťanstvím, ne pouze 

pozdravů (např. na mou věru, i kdyby mohl někoho krejcar spasit atd.) 

V případě Němcové se nedá říci, že by zbožnost jejích postav byla jakkoliv zdůrazňována. 

Naopak se v jejích pohádkách mísí s jevy, se kterými je v rozporu (např. čtení budoucnosti 

z planet).

                                                
46 Viz bibliografický údaj výše, s. 140. 
47

MACUROVÁ, A. (2006), „Čteme ještě Němcovou? Proměny textu se čtenářem a v čase.” Božena 

Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice, s. 140.



89

4.3.1 Příklady

Témata lze snadno nalézt v textu. Jedná se konkrétně o téma Káčiny návštěvy v pekle, téma 

ovčákovy pomoci čertu nebo Honzovy první návštěvy kostela v životě. Níže budou uvedeny 

příklady druhého typu (jednotlivá vyjádření).

Chytrá horákyně:

Otec spínal ruce, vida pozdě v noci podivný průvod k chalupě přicházet.

Čert a Káča

Měla starou matku, a leckdy posluhu potřebovala, ale kdyby byl mohl někoho krejcar spasit a 

ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal, proto že se hned pro každé slovo 

soudila a vadila, až to bylo na deset honů slyšet.

Ale ta se držela jako klíště a živou mocí se odtrhnout nedala; chtěj nechtěj musel se čert s 

Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat. 

Já ti děkuju, tys mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného dne s 

Káčou nosit.

Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle, neboť mohl s jistotou rozkaz 

očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá, a milost boží tomu, kdo by se vůli jeho 

protivil!

Vy jste velký hříšník, ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře 

svůj lid spravovat, jak se na knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, a kdybych měl sám za 

vás jít do horoucího pekla.
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O hloupém Honzovi

Honzo, ty rosteš jako dříví v lese, jsi hrozný klacek, a posud jsi ani v kostele nebyl. Půjdeš 

dnes do kostela. Ale to ti povídám, ať mi tam ani hubou neklápneš.

„Na mou věru, tu holku bych si hned vzal, kdyby mne chtěla“ myslil si Honza, když odnášel 

polívku, a myslil na ni celičký den.

„No ty jsi boží dřevo, již nevím co s tebou“ rozzlobil se táta. 

„Nu možná že se k tomu hodíš. Jdi s Pánembohem!“

4.3.2 Analýza

Zatímco spojení spínat ruce zůstalo zachováno ve všech textech, a to i těch výrazně 

přepracovaných, i kdyby mohl někoho krejcar spasit bylo několikrát elidováno. První zásah 

zaznamenáváme v textu 17 z roku 1947. Elize ovšem nemířila pouze konkrétně na toto 

spojení, zasáhla celé rozsáhlé souvětí. Jedná se o vydání, které se v kontextu doby, kdy vyšlo, 

vyznačuje výraznými úpravami zejména právě v lexikální rovině. To brání tomu, abychom 

mohli říci, že se jedná o vědomé potírání křesťanských prvků v textu. Výpustku na daném 

místě sledujeme zase až ve vydání 27 z roku 1991. Vzhledem k tomu, že původní text přišel 

úpravami (zejména elizí a substitucí) téměř o polovinu své délky, opět nelze říci, že by úprava 

byla zaměřena na lexikum spojené s vírou. Podobná situace nastává i v textu 37 z roku 2007

a 40 z roku 2009. 

Interpretace výpustek je tedy obecně ztížena velkou mírou úprav ve vydáních, ve kterých 

bylo elidováno sledované spojení. 

Je zajímavé sledovat spojení pan Antichrist. A to i proto, že dnes není v pohádkách běžné ho 

užívat pro pojmenování čertů. V moderních vydáních se dá z toho důvodu očekávat substituce 

některým ze zavedených označení. Přehled změn je k dispozici v následující tabulce. Číslo 

v levém sloupci označuje číslo vydání.
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Tab. 4.1 Změny pojmenování

1 pan Antichrist

2 pan Antichrist

5 pan Antichrist

7 pan Antichrist

8 pan Antichrist

9 pan Antichrist

13 pan Antichrist

14 pan Antichrist

17 pan Antichrist

18 pan Antichrist

20 pan Antichrist

21 pan Antichrist

23 pan Lucifer

27 kníže pekel

29 Lucifer

31 pan Lucifer

34 pan Lucifer

36 pan Antichrist

37 vládce pekel

39 pan Antichrist

40 Lucifer
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První změna je provedena v edici Formánkové a Syrovátkové z roku 1970 (23). Jedná se také 

o jedinou zjištěnou změnu pojmenování do roku 1989. Až na dvě výjimky je pak 

pojmenování pan Antichrist nahrazeno ve všech sledovaných porevolučních vydáních. Je 

však patrná jistá snaha o zachování původního vyznění: před změněné vlastní jméno je 

většinou přidán titul pan, označující váženost a vysoké místo v hierarchii. Ve dvou případech 

se úpravci vyhnuli pojmenování osobním jménem a použili pojmenování kníže pekel a vládce 

pekel. 

Zaměříme-li se na další prvek – nosit se s Káčou snad do soudného dne – zjistíme, že zde 

téměř k žádným změnám nedošlo, nehledě na období. Dvacetkrát je do soudného dne

ponecháno, a jen jednou sledujeme jeho vypuštění (ovšem jako součást širší elize). Děje se 

tak v textu 27 z roku 1991.

Text po úpravě zní: 

27: Děkuji ti za tvou službu, žes mne zbavil Káči. Jednou se ti odměním. 

Původně tato pasáž zněla:

1: Já ti děkuju, tys mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného 

dne s Káčou nosit. Nikdy na tebe nezapomenu, a jednou se ti bohatě odměním.

Dalším sledovaným prvkem je milost boží tomu, kdo … V 15 z 21 případů je vyjádření 

zachováno. V jednom z oněch šesti zbývajících došlo ke zkrácení pohádky, čili text, kde se 

sledované vyjádření nachází, už není její součástí. V dalším případě je vytržena stránka 

z knihy, ale vzhledem k malému množství úprav ve zbylém textu lze předpokládat, že by 

výraz zůstal. 

V textu 7 (1919) došlo v místě, kde se sledované vyjádření nachází, k elizi celého 

odstavce. Protože jde o text, do nějž úpravce silně zasáhl ve všech místech, nemůžeme tvrdit, 

že by úpravou sledoval konkrétně potírání prvků spojených s náboženstvím. V dalším textu, 

17 (1947), zjišťujeme stejnou elizi, jako je v textu 7. Uvádíme text elize:
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7, 17: Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle, neboť mohl s jistotou 

rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá, a milost boží tomu, kdo by 

se vůli jeho protivil! Kdož by mohl takového panovníka milovat?

Je možné, že motivace výpustky nesouvisí s náboženským vyjádřením. Popisu zhýralosti 

knížete je věnován relativně velký prostor, a tak mohl být popis zredukován za účelem 

urychlení děje. Tomu by odpovídal i charakter jiných úprav v daných textech. Nelze však 

vyloučit, že přítomnost výrazu milost boží tomu, kdo...  přispěla k rozhodnutí editora elizi 

učinit. Z textu 17 bylo totiž vypuštěno i vyjádření  kdyby někoho mohl krejcar spasit, což 

svědčí o jisté tendenci vypouštět prvky spojené s náboženstvím. 

  Text 27 je v podstatě obdobným příkladem jako dva předešlé. Elize je však ještě 

rozsáhlejší a váže se na celý text, v němž je popisována rozmařilost a špatné mravy knížete a 

jeho správců. 

Elize v textu 40 (2009) je z hlediska svého zacílení asi nejkonkrétnější. Toto vydání je totiž 

upravováno nejčastěji pomocí operace substituce; elize se objevuje poměrně zřídka. Jedním 

z jejích nečetných příkladů je právě elize námi sledovaného vyjádření: 

40: Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten neměl klidnou chvíli, protože mohl s jistotou 

čekat, že si kníže bude chtít vše přivlastnit. (místo výpustky) Kdo by mohl takového 

panovníka milovat? 

Srovnejme s původním textem:

1: Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle, neboť mohl s jistotou 

rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá, a milost boží tomu, kdo by 

se vůli jeho protivil! Kdož by mohl takového panovníka milovat?

Vyjádření být velký hříšník je zachováno ve všech případech (ať už úpravy byly jakkoliv 

rozsáhlé) kromě textu 27. Zde je nahrazeno vyjádřením být velmi zlý. 
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Motiv Honzovy neúspěšné návštěvy v kostele a setkání s farářem je zachován ve všech 

textech kromě textu 12, kde je pohádka přejmenována na O chytrém Honzovi a text zúžen jen 

na závěrečnou Honzovu při s králem. 

Podíváme-li se na osudy vyjádření na mou věru, zjišťujeme že v 13 případech bylo 

zachováno a jen ve dvou došlo ke změnám. Obě změněná vydání vyšla po roce 2000. Jedno 

z nich je CD, kde text byl na daném místě dramatizován a nahrazen přímou řečí:

35: A že kdybyste chtěla, tak bych si vás docela vzal za ženu.

místo

1: Na mou věru, tu holku bych si hned vzal.

U druhé změny substituoval editor na mou věru vyjádřením no  opravdu:

28: „No opravdu, tu holku bych si hned vzal, kdyby mě chtěla,“ myslel si Honza, když 

odnášel polívku.

O motivacích lze opět jen spekulovat. Změněných případů je na prokázání konkrétních 

tendencí a motivací příliš málo. Spíše než potírání vyjádření kvůli jeho křesťanským 

konotacím bychom se přikláněli k tomu, že výraz se stává méně frekventovaným a 

pravděpodobně zastarává. Jak píše Macurová, mnohdy máme co do činění s výrazy v podstatě 

desémantizovanými a jejich původní náboženský obsah už dnes nepociťujeme. To 

pravděpodobně přispívá k tomu, že vyjádření zůstává ve většině případů v textu nenahrazeno.

Co se týče vyjádření boží dřevo, můžeme konstatovat podobnou situaci jako v předchozím 

případě. K náhradě dochází ve dvou případech. Poprvé v dramatizovaném textu 35. Zde je 

náhradou zvolen výraz hloupý syn. V textu 37 je to hlupák:



95

1: „No ty jsi boží dřevo, již nevím co s tebou“ rozzlobil se táta. 

35: „Proč zrovna já mám tak hloupého syna.“ 

37: „Ty jsi ale hlupák, už nevím co s tebou,“ zlobil se táta.

Nejvýraznějším příkladem (svou náboženskou inspirací) v probírané skupině vyjádření je 

pozdrav jdi s Pánembohem. V původní podobě je přítomno v desíti vydáních. Ve vydání 21 

(1963), 22 (1965), 37 (2007) a 38 (2008) je vyjádření ponecháno, změnila se však jeho 

pravopisná podoba na jdi spánembohem. Spřežka spánembohem je v této podobě 

kodifikována v Trávníčkově Slovníku jazyka českého48. Výraz tedy není vypuštěn nikde.

4.3.3 Shrnutí

Shrneme-li uvedené poznatky, dospějeme k následujícím závěrům. Lexikum spjaté a 

křesťanstvím je nahrazeno nebo vypuštěno přibližně v desetině případů. Nedá se tedy hovořit 

o zacílení pozornosti editorů právě na tuto složku. 

První změnu zaznamenáváme v raném prvorepublikovém vydání z roku 1919 (7). Jde však 

o část rozsáhlejší úpravy, která zasáhla i sledované vyjádření a milost boží tomu, kdo…

V textech vydaných v období 2. světové války nezaznamenáváme žádné změny v této 

oblasti. Daná situace koresponduje s celkovou zdrženlivostí úpravců, kterou vidíme na konci 

30. a v první polovině 40. let.

Změnu kurzu sledujeme ve vydání 17 (1947), ve kterém se editor vrátil k prvorepublikové 

výpustce na místě vyjádření a milost boží tomu, kdo… a zároveň realizuje výpustku vyjádření 

i kdyby někoho mohl krejcar spasit (jako první ve sledované historii textu). 

Nastolená tendence je v 50. letech přerušena. 50. léta se nesou ve znamení práce na

vědeckém kritickém vydání. U žádné ze tří zkoumaných pohádek nenacházíme změny 

v oblasti vyjádření s křesťanskou inspirací. Nemůžu tak potvrdit zjištění Aleny Macurové, že 

by 50. léta byla dobou navršení nových ideologických významů na původní text. Alespoň v 

našich textech žádné takové projevy nepozorujeme. Vydání z 60. let (20, 21, 22) jsou úzce 

vázána na kritické vydání, a rovněž v nich nenacházíme úpravy v dané oblasti.

                                                
48 TRÁVNÍČEK, F. Slovník jazyka českého. Praha: 1952.
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Mírná změna přichází v raných 70. letech (zejm. vydání 23, 1970). Dobře je to patrné 

v tabulce pojmenování vládce pekel (Tab. 4.1 Změny pojmenování). Zmíněné vydání je 

prvním, kde je pojmenování pan Antichrist změněno na pan Lucifer. Lze pouze spekulovat o 

tom, zda změna souvisí s proměnou politického klimatu, nebo zda editorky usoudily, že 

pojmenování Antichrist je dětem spíše vzdálené a málo srozumitelné (ale i tady se můžeme 

ptát, z jakých důvodů by tomu tak bylo). Bylo by třeba prozkoumat více textů z tohoto 

období. Nápadné však je, že obě editorky textu vyšlého v roce 1970 jsou podepsány i pod 

třemi předešlými edicemi, kde změna provedena není. Potvrzuje se tak, že změny v textech 

jsou realizovány i v rámci zásahů jednoho editora. Tento fakt narušuje představu, že nové 

změny přicházejí s novými editory. 

Výraznější obrat přichází s edicemi vydanými po r. 1989. Vývoj dobře ilustruje právě i 

zmíněná tabulka. Vidíme v ní, že pouze dvě porevoluční edice zachovaly původní 

pojmenování, v dalších došlo k větším či menším změnám. Ovšem u ostatních sledovaných 

vyjádření nenajdeme takovou míru úprav. U úprav z této doby je třeba si klást otázku, za 

jakým účelem jsou prvotně prováděny. Při substituci výrazu boží dřevo bude pravděpodobně 

velkou roli hrát spíše neobvyklost a nízká frekvence užití, než vázanost na křesťanský 

kontext. Avšak u výpustky a milost boží tomu, kdo… v textu 40 (2009) můžeme argumentovat 

tím, že zastaralé a knižní výrazy jsou substituovány, kdežto zmíněné vyjádření je vypuštěno 

bez náhrady. A mohlo to být právě spojení s náboženstvím, které k tomu přispělo, neboť 

právě ono neodpovídá čtenářovu „tady“ a „teď“, jak se zmiňuje Macurová ve své stati49.  

U vydání od roku 1989 nemůžeme mluvit o tom, že by texty byly upravovány v rámci 

nějaké ideologie. Editoři však naslouchají imperativu, který velí odstranit vyjádření, kterým 

není dětské ucho přivyklé. Mezi ně lze počítat i milost boží tomu, kdo…, pan Antichrist, do 

soudného dne atd., aniž by prvotně vadil jejich původ. Je však třeba mít na zřeteli, že i 

v uplynulých dvaceti letech byly změny v oblasti výrazů inspirovaných křesťanstvím 

                                                
49

MACUROVÁ, A. (2006), „Čteme ještě Němcovou? Proměny textu se čtenářem a v čase.” Božena 

Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice, s. 140:  „Praxe upravovat  tzv. klasické texty pro dětského čtenáře (a jeho 

aktuální „tady“ a „teď“) není nijak nová. V minulosti byla nepochybně ovlivněna (ne-li přímo určena) Zásadami vydávání 

tzv. mimočítankové četby. V nich se vedle estetické funkce uměleckých textů zdůrazňuje zvl. funkce  ideově, literárně a 

jazykově výchovná; má se přirom zato, že předpokaldem veškerého „východného působení“ je „plné porozumění literárnímu 

textu“. “
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prováděny spíše výjimečně. Nejvýraznější zástupce skupiny, pozdrav s Pánembohem, nebyl 

dokonce vypuštěn nikde.

4.4 Expresivní a nespisovná pojmenování

Původně jsme neměli žádnou hypotézu ohledně editorských zásahů do oblasti expresivních 

nebo vulgárních a expresivních slov. Během zpracovávání materiálu se však ukázalo, že tato 

oblast poutá pozornost editorů. Úpravy sledujeme jak u výrazů s hanlivým významem, tak i u 

nečetných deminutiv. Expresivita se nezřídka váže na frazeologickou složku, ale protože 

frazeologii je věnován celý jeden oddíl práce, nebudeme se jí v následujícím textu zvlášť 

zabývat. Podívejme se, jak bylo zacházeno s výrazy, které často nejsou součástí spisovné 

vrstvy jazyka. Nejprve jsou společně se svým větným kontextem uvedeny příklady, následuje 

analýza a interpretace. 

4.4.1 Příklady

Chytrá horákyně

„I nu, já myslím,“ odpověděl sedlák, „že nemůže býti nic bystřejšího nad mého špicla, který 

všecko vyčmuchá a vyslídí, nic sladšího nad můj sud medu, který již čtyry leta leží, nic 

bohatšího než moje truhla tolarů.“

„Ty bláznový!“ křičel pan prokurator, „kdo to jak živ slyšel, aby na vrchu ryby rostly?“

Čert a Káča

1: Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz, ale kdyby byla celá v zlatě 

seděla, nebyl by si jí ani ten nejchudší chasník vzal, proto že byla jako čert zlá a

hubatá.

1: Kačenka se chvíli v duchu divila, že má ten pán pro ni takovou čest, chvílku se 

upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. 



98

1: ,,I kýho šlaka, kdopak asi je?“ ptají se staří a sestrkují hlavy; hoši se ušklebují a 

děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou aby Káča 

nezahlídla, že se jí smějou.

1: Utrmácen, rozzloben přijde se svým břemenem na jednu louku, kde mladý ovčák v 

hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl.

1: Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle, tu mi skočí ta ženská na krk, a 

nechce se mne živou mocí spustit.

1: Správce odvezli na polo mrtvé domů, žádný z nich do huby nevzal.

1: Přišel jsem, ovčáčku, bych se ti za tvou službu odměnil.

1: Když to všecko uslyšel, poslal vůz se čtyrmi koňmi pro milého ovčáčka, a když ho 

přivezli, snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a z drápů pekelných ho vysvobodil. 

Hloupý Honza

1: Honzo, ty rosteš jako dříví v lese, jsi hrozný klacek, a posud jsi ani v kostele nebyl.

1: Ale to ti povídám, ať mi tam ani hubou neklápneš.

1: Honza koukal s otevřenou hubou, ale po chvilce se zamračil, podepřel boky a bručel: 

„Nu, rád bych věděl, proč ten košiláč jen na mne zevluje, a se mnou se vadí, vždyť 

jsem mu nic neudělal, ale budeli to dlouho trvat, popadnem se do křížku.“
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1: Jen trochu jsem hubou klápl a lidé mne okřikovali, a když sem si uši zacpal, vystrčili 

mne ven.

1: Honza vyvalil oči, otevřel hubu, a troubil.

1: „Nu ty pitomče, co zas?“ ptal se tatík.

1: „Na mou věru, tu holku bych si hned vzal, kdyby mne chtěla“ myslil si Honza, když 

odnášel polívku, a myslil na ni celičký den.

1: „A na té cedulce stálo, že pásl váš táta s mým dědkem prasata.“

4.4.2 Analýza

Nejchudší v expresivní složce lexika je pohádka Chytrá horákyně. Jediným případem, kdy 

bylo nahrazeno slovo vyčmuchat, je poslední zkoumané vydání, které obsahuje pohádku 

Chytrý horákyně. Je jím text 38, vydaný v roce 2008:

38: „No, já myslím,“ odpověděl sedlák, „že není nic bystřejšího než můj pes, který najde

všechno, nic sladšího než můj sud medu, který … 

Zde bylo sloveso čmuchat nahrazeno neutrálním slovem najít. Častěji se mění slovo bláznový, 

které poutá pozornost i příponou –ový, jež je v dnešním jazyce nahrazena příponou –ivý.

6: „Ty bláhový!“

17: „Ty pošetilče!“

21: „Ty bláznivý!“

25: „Ty bláznivý,“
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28: „Ty bláznivý!“ 

30: „Ty blázne!“ 

33: „Ty bláznivý!“

35: bez ekvivalentu

36: „Ty bláznivý!“

37: „Ty jsi blázen!“

38: „Ty blázne!“

Stylová charakteristika slova iritovala editory spíše v první polovině století, jak vidíme na 

případu vydání 6 (1919) a vydání 17 (1947). V těchto případech je náhradou zvoleno slovo, 

které je stylově výše než slovo původní. U vydání 6 pozorujeme snahu editora nahradit slovo 

bláznový slovem podobně znějícím: bláhový. Jediným odlišujícím momentem je tedy stylové 

zařazení obou ekvivalentů. Podobnou snahu neprokázal editor vydání 17 a zvolil slovo jiného 

slovního základu: pošetilec. Změna v tomto vydání je překvapující, protože stran změny 

lexika byl úpravce velmi zdrženlivý. 

Od vydání 21 (1963) začíná převládat náhrada slovem s běžnější příponou: bláznivý. Od 

90. let přestává i toto slovo vyhovovat a je pravidelně nahrazováno slovem blázen. 

Zdá se, že v druhé polovině 20. století začíná převládat kritérium nezvyklosti a zastaralosti 

nad kritériem expresivity. Na dané pojmenování je tedy stále upřena pozornost editorů, ale 

důvody výměny lexikální jednotky se pravděpodobně zhruba v polovině století proměňují. Je 

možné, že náhrada v podobě substantiva (blázen) souvisí s tím, že původní pojmenování v 

podobě adjektiva působilo nezvykle vzhledem k absenci řídícího členu (substantiva). 

Nevylučujeme, že změna pojmenování bláznový na blázen je v podstatě provedena kvůli 

syntaktické, ne lexikální nezvyklosti. Pravděpodobná je i kombinace obou faktorů. 

Další výrazy, které budeme sledovat, nalezneme už v pohádce Čert a Káča. Ta je na expresiva 

bohatá. Prvním z nich je adjektivum hubatý. To bylo nahrazeno pouze v jediném případě – ve 

vydání 7 z roku 1919. Slovo hubatá bylo nahrazeno výrazem svárlivá, který odkazuje 

k literárnímu kontextu mnohem více než původní lidové pojmenování.
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Dále budeme sledovat výraz upejpat se. Ve dvou případech je text přeformulován a slovo 

vypuštěno. Upejpat se se váže k situaci, kdy se čert s Káčou v hospodě seznamuje a dává jí 

napít piva; právě u toho se Káča upejpá. Ve vydání 27 (1991) a 29 (2007) je tato pasáž textu 

výrazně zredukována. Nikde není slovo vyměněno za jiné – ve zbytku případů se setkáváme 

s původním lexikálním výběrem Němcové.

Zvolání i kýho šlaka má lidový a výrazně expresivní charakter. Jak s ním editoři nakládali? 

Nápadný dialektismus s citovým zabarvením je zachován všude vyjma dvou moderních 

vydání. Jedním z nich je už zmiňované vydání 27 (1991) a tím druhým je vydání 37 (2007). 

V prvním případě bylo bez náhrady vyjmuto právě toto konkrétní vyjádření:

1: ,,I kýho šlaka, kdopak asi je?“ ptají se staří a sestrkují hlavy;

27: „Kdopak asi je,“ ptali se lidé, ale Kačenka…

Oproti tomu v případě vydání 37 bylo elidováno širší okolí a elize pravděpodobně nemířila 

konkrétně na toto vyjádření, ale spíše na část celé scény v hospodě.  

V pohádce Čert a Káča se slovo huba nachází na dvou místech. Sledovali jsme obě místa 

zároveň a níže je uvedeno znění prototextu a seznam změn.

1: a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou aby Káča 

nezahlídla, že se jí smějou.

Správce odvezli na polo mrtvé domů, žádný z nich do huby nevzal.

7: …a děvčata schovávají jedna za druhou hlavu a přikrývají obličej zástěrou, aby Káča 

nezahlédla, že se smějou.

Správce odvezli polomrtvé domů, do úst nevzali.
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13: …a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají ústa zástěrou, aby Káča 

nezahlídla, že se jí smějí.

Správce odvezli napolo mrtvé domů, žádný z nich do úst nevzal.

17: …a děvčata schovávají hlavu za zástěrou, aby Káča nezahlídla, že se jí smějí.

Správce odvezli napolo mrtvé domů, žádný z nich nevzal do úst.

27: celé souvětí vynecháno

vynechán celý odstavec

29: …děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají ústa zástěrou, aby Káča 

nezahlédla, že se jí smějí.

Správce odvezli domů napolo mrtvé, žádný z nich nevzal nic do úst. 

31: …a děvčata schovávají hlavy jedna za druhou a přikrývají pusy zástěrou, aby Káča 

nezahlídla, že se jí smějou.

Správce odvezli napolo mrtvé domů, žádný z nich nevzal do úst.

37: vyjmuto bez náhrady

pohádka je zkrácena, tato část už není součástí textu

40: ...a děvčata se schovávají jedna za druhou a skrývají se za zástěrami, aby Káča 

nezahlídla, že se jí smějou.

Správce odvezli domů napolo mrtvé, žádný z nich hrůzou ani nejedl.

Na první pohled upoutá fakt, že když se editor rozhodne změnu slova provést, učiní to na 

obou místech v textu. Žádný editor nezměnil jen jeden výskyt, vždy buď oba, nebo žádný. 

Překvapit by to mohlo z toho důvodu, že v druhém případě (nevzít do huby) máme co do 
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činění s frazémem. I ten je však v zájmu mravní nezávadnosti textu pozměněn. Zejména 

moderní editoři se projevují jako puritáni: frekvence zásahu je obzvlášť vysoká právě 

v minulých dvaceti letech, změněno v tomto smyslu bylo pět z osmi sledovaných vydání, 

Vůbec poprvé zaznamenáváme změnu ve vydání 7 (1919). Ve 40. letech začíná frekvence 

změny stoupat, změněna jsou dvě ze tří vydání. Naopak v období ohraničených léty 1948 a 

1990 změnu nenalézáme vůbec. A poté, jak už je předesláno výše, nastupuje dvacetiletí, které 

nedopouští, aby byly děti kaženy vulgárním slovním výběrem autorky. 

Později, až zanalyzujeme i výskyt slova huba v pohádce O hloupém Honzovi, porovnáme 

zvolené lexikální ekvivalenty.

Během posledních dvaceti let upoutává v textu pozornost výraz hrozitánský. Je užit ve smyslu 

velmi veliký, větší, než aby ovčákovi padl. Výraz je nápadný svou augmentativní příponou  -

itánsk(ý), která jej vyčleňuje z roviny spisovného jazyka. 

1: Utrmácen, rozzloben přijde se svým břemenem na jednu louku, kde mladý ovčák v 

hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl.

27: Potkal ovčáka.

31: Utrmácený a rozzlobený přijde se svým břemenem na jednu louku, kde mladý ovčák, 

zabalený v obrovitém kožichu, pásl ovce. 

37: Utrmácený a rozzlobený přišel se svým břemenem na louku, kde mladý ovčák pásl 

ovce,  Měl na sobě huňatý, dlouhý kožich.

40: Utrmácený a rozzlobený přijde se svým břemenem na jednu louku, kde pásl ovce 

mladý ovčák, na sobě pořádný kožich až na paty.



104

Za substitucí výrazu může stát i domněnka editorů, že by děti neodhalily jeho význam. Slovo

hrozný nebo hrozitánský se však relativně běžně používá jako ekvivalent k adjektivům 

skupiny velký, mohutný, rozměrný atd. (př. mám hrozný hlad), stejně tak se adverbium hrozně

zcela běžně užívá ve významu ,velkou měrou´, ,opravdu hodně´. Velmi přiléhavě se k danému 

problému vyjádřila Alena Macurová ve zmiňovaném článku50: za úpravami textu stojí jistý 

model čtenáře, ten „je modelován jako čtenář, který (…) není schopen do textu inferovat (a 

pokud možno, vše je mu třeba „dovysvětlit“ …), a z výrazu není schopen dovodit (do smyslu) 

to, co nemá oporu v explicitním vyjádření“. Ve smyslu tohoto pozorování byla 

pravděpodobně provedena i substituce výrazu hrozitánský jinými výrazy, které zřetelněji 

odkazují k velkým rozměrům: obrovitý, dlouhý, pořádný a zároveň náležejí nepochybně ke 

spisovné slovní zásobě.   V jednom případě (vyd. 27, 1991) byla věta zkrácena na minimum a 

výraz byl stejně jako zbytek doplňujících větných členů elidován. 

Ačkoliv jsme již v minulosti (v podstatě od 20. let 20 stol.) sledovali v náznacích snahu 

editorů usnadnit četbu dětskému čtenáři, ze seznamu změn je jasné, že se tento přístup plně a 

důrazně prosazuje teprve od raných 90. let. a v současnosti ještě sílí (nejnovější vydání jsou 

na seznamech změn nejčastěji). 

Substituce za nezdvořilé pojmenování ženská se neprosadily. V jediném případě bylo slovo 

elidováno bez náhrady, jedná se opět o první porevoluční sledované vydání, obsahující 

pohádku Čert a Káča.

1: Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle, tu mi skočí ta ženská na krk, a 

nechce se mne živou mocí spustit.

27: „Ach, skočila mi na krk, a nemohu se jí zbavit,“ řekl čert. 

Situace je dána možná tím, že pojmenování hlavní postavy – Káča – se nese ve stejném duchu 

nesympatie a nezdvořilosti. 

                                                
50 MACUROVÁ, A. (2006), „Čteme ještě Němcovou? Proměny textu se čtenářem a v čase.” Božena 

Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice, s. 142.
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Ačkoliv výrazů s hanlivým zabarvením je v našich pohádkách nesrovnatelně více než těch 

expresivních a zároveň pozitivních, nacházejí se v nich i deminutiva s pozitivní konotací. 

Jedná se o dvě pojmenování ovčáček, která jsme sledovali současně: 

1: Přišel jsem, ovčáčku, bych se ti za tvou službu odměnil.

Když to všecko uslyšel, poslal vůz se čtyrmi koňmi pro milého ovčáčka, a když ho 

přivezli, snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a z drápů pekelných ho vysvobodil. 

7: Přišel jsem, ovčáku, abych se ti odměnil za tvou službu.

Když  všecko uslyšel, poslal pro milého ovčáka vůz se čtyřmi koňmi… 

13: Přišel jsem, ovčáku, bych se ti za tvou službu odměnil

Když to všecko uslyšel, poslal vůz se čtyřmi koňmi pro milého ovčáka…

17 Přišel jsem, ovčáku,  abych se ti odměnil za tvou službu.

Když  všecko uslyšel, poslal vůz se čtyřmi koňmi pro milého ovčáka…

27: přeformulováno, ale vždy jen ovčák

29: Přišel jsem, ovčáku, bych se ti za tvou službu odměnil.

Když to všecko uslyšel, poslal vůz se čtyrmi koňmi pro milého ovčáka.

31: Když to všecko uslyšel, poslal pro milého ovčáka vůz se čtyrmi koňmi…

37: není součástí textu

40: Přišel jsem, ovčáku, abych se ti za tvou službu odměnil.
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Když to všecko slyšel, poslal pro milého ovčáka vůz se čtyřmi koňmi…

Jak vidíme, substitucí bylo provedeno relativně hodně. První z nich už v textu 17 (1919), 

jehož editor byl průkopníkem mnohých změn, které později nalezly široké uplatnění. 

Překvapuje změna provedená v textu 13 (1940), neboť editor tohoto vydání si při úpravách 

počínal velmi konzervativně a v podstatě text upravil jen po pravopisné stránce a v několika 

případech lehce pozměnil slovosled. Texty vyšlé v druhé polovině dvacátého století až do 

devadesátých let respektují při výběru pojmenování volbu Němcové a opět textem 27 (1991) 

začíná série substitucí. Pouze dvě porevoluční vydání změnu neprovádějí. Výrazem, který je 

zvolen náhradou za slovo ovčáček, je bez výjimky slovo ovčák. Pouze v jediném vydání (31) 

si všímáme, že ze dvou výskytů byl substituován jen jeden. 

Není zcela jasné, proč slovo ovčáček na sebe strhává takovou pozornost. Není zaměnitelné 

se slovem jiného významu, zcela jasně odkazuje k jedinému označovanému a neliší se tak od 

preferovaného slova ovčák. Pakliže je předpoklad, že dítě bude znát význam slova ovčák, není 

důvod, aby zapochybovalo o významu výrazu ovčáček. Kritériem, které přichází v úvahu, 

bude snad jistá neobvyklost či snad nízká frekvence původního výrazu, popřípadě snaha 

očistit text od expresiv. Důvodem, který ještě připadá v úvahu, je netypická funkce 

deminutiva. V Příruční mluvnici češtiny se dozvídáme, že „deminutiva jsou substantivní 

odvozeniny, jejichž formant je nositelem přídatného významového znaku menšího rozměru 

a/nebo pragmatického rysu hodnocení, častěji pozitivního než negativního“.51 Ze zkušenosti 

však vyplývá, že rys pozitivního hodnocení realizovaného deminutivem je z komunikačního 

hlediska únosný mezi osobami, které se znají blíže. Je tedy možné oslovovat matku jako 

maminku, ovšem poděkovat advokátovi, který nám byl velmi nápomocen slovy Děkuji vám, 

milý právníčku by působilo krajně nevhodně. Výjimky ovšem existují i zde, připomeňme 

třeba běžné oslovení zdravotních sester sestřičko. Je tedy možné, že u editorů převládl u slova 

ovčáček užitého v tomto kontextu pocit podivnosti, a raději ho nahradili neutrálním 

pojmenováním. 

                                                
51

KARLÍK, P.; NEKULA, M.; RUSÍNOVÁ, Z. (eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha 1996. s. 125.
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Pohádka O hloupém Honzovi skýtá poměrně hodně příležitostí pro pozorování, jak se nakládá 

s expresivy. Hned úvodní výtka táty k Honzovi obsahuje ze sledovaného hlediska zajímavé 

spojení hrozný klacek:

1: Honzo, ty rosteš jako dříví v lese, jsi hrozný klacek, a posud jsi ani v kostele nebyl.

Pohledem do materiálu zjišťujeme, že dva editoři toto vyjádření ve své verzi textu obešli.

35: Rosteš jako dříví v lese, a ještě jsi ani v kostele nebyl.

37: Nic neděláš, jenom se válíš na peci, ani v kostele jsi ještě ani nebyl.

Po předchozích zkušenostech nepřekvapí, že se jedná o dvě moderní edice, 35 je kazeta z roku 

2002 (ovšem dramatizace byla napsána již dříve), edice 37 byla vydána v roce 2007. V obou 

případech dochází k elizi vyjádření, není obsažen žádný výraz, který by mohl být považován 

za ekvivalent. V druhém případě byl text doplněn o větu jenom se válíš na peci, která též 

v prototextu nenachází protějšek. Vidíme, že došlo ke dvěma operacím: elizi a následně adici, 

vyjádření, které se vzájemně významově nepřekrývají. Ponechme stranou zarážející 

svévolnost editorského zásahu a zamysleme se, proč k němu došlo. Nepatří k rozšířenému 

stereotypu českého Honzy, že je to hrozný klacek52. Naopak pohádkový Honza bývá velmi 

často líný a tráví svůj život za pecí. Změna byla provedena podle naší hypotézy proto, že 

editor chtěl Honzu z pohádky Boženy Němcové přiblížit zavedenému stereotypu ideálního 

pohádkového Honzy: líného kluka, který je považovaný za hloupého, ale nakonec všechny 

přechytračí. Svou roli jistě hrálo i to, že původní vyjádření má expresivní charakter, který, jak 

vidíme, moderní editoři v pohádkách potlačují. 

Dostáváme se ke slovu huba, jehož jsme si už všimli v pohádce Čert a Káča. V prototextu 

pohádky O hloupém Honzovi se vyskytuje čtyřikrát: 

                                                
52 Podle Příručního slovníku jazyka českého: hrubián, hulvát, hrubý člověk, nezvedený. 
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1: Ale to ti povídám, ať mi tam ani hubou neklápneš.

Honza koukal s otevřenou hubou, ale po chvilce se zamračil, podepřel boky a bručel: 

„Nu, rád bych věděl, proč ten košiláč jen na mne zevluje, a se mnou se vadí, vždyť 

jsem mu nic neudělal, ale budeli to dlouho trvat, popadnem se do křížku.“

Jen trochu jsem hubou klápl a lidé mne okřikovali, a když sem si uši zacpal, vystrčili 

mne ven. 

Honza vyvalil oči, otevřel hubu, a troubil.

V následujících řádcích vidíme, že slovo huba vadilo opět jen moderním editorům, ale ne 

v takové míře, jak by se dalo očekávat podle zkušenosti s předcházející pohádkou. V ní bylo 

dané vyjádření substituováno i ve vydáních z 1. poloviny 20. století. Tento jev zde 

nepozorujeme. 

32: Honza koukal s otevřenou pusou, ale po chvilce se zamračil, podepřel si boky a 

bručel:

35: Ale to ti povídám, ať mi tam ani pusou neklápneš

„Tak jsem něco maloučko řekl a lidé mne okřikovali…“

ostatní místa výskytu změněna, výraz huba se však již nevyskytuje. 

37: Ale to ti povídám, ať mi tam ani nemukneš...

Honza koukal, oči vyvalené, ale po chvilce se zamračil, podepřel si boky a bručel:..

Jen maličko jsme se ozval a lidé mne hned okřikovali.

Honza vyvalil oči, otevřel pusu a stál jako němý. 
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Pouze ve vydání 37 (2007) sledujeme nahrazení všech čtyř výskytů. V textu 35 výraz huba

nenajdeme také ani jednou, ale pouze dvakrát má za sebe nějaký ekvivalent. Dva zbývající 

úseky textu jsou kompletně přepsány. Ve vydání 32 (1996) byl nahrazen jeden ze čtyř 

případů. Pakliže editor volil náhradou nějaké synonymní pojmenování, pak zde převládá 

slovo pusa. Podíváme-li se výše na příklady z pohádky Čert a Káča, vidíme, že nejhojnějším 

substituentem je slovo ústa. Pusa je volena jen výjimečně a v novém vydání. Je patrné, že 

slovo pusa má z hlediska stylu blíže k původnímu pojmenování než plně spisovné slovo ústa. 

Proto je možné hodnotit výběr moderních editorů jako vhodnější. 

Můžeme se klást otázku, proč jedno a totéž slovo v pohádce Čert a Káča budilo nebývalou 

pozornost editorů, zatímco v pohádce O hloupém Honzovi se dočkalo pozornosti menší. 

Důvodem může být umístění sledovaných slov. V Čertu a Káče je součástí řeči vypravěče, 

v Hloupém Honzovi dvakrát ze čtyř případů součástí vlastní řeči postav. Je pravděpodobně 

pro editory přijatelnější, aby vulgarismus pronesl vesničan, a k tomu ještě hned v nadpisu 

označený za hloupého (popř. jeho otec), než aby slovo huba pronášel vypravěč, který by mohl 

být dítětem (neznalým naratologické kategorie vypravěče) ztotožněn s autorkou nebo tím, kdo 

pohádku aktuálně čte. Vracíme se zde k postřehu, který je uveden již výše: styl textu se do

jisté míry připodobňuje charakteru postav. Vzhledem k Honzově charakteru bylo tedy 

přijatelné expresivní lexikum ponechat.

Výraz pitomec nezachránilo před zásahem mnohého bdělého editora ani to, že je součástí 

pásma postav. Podívejme se na seznam změn.

1: „Nu ty pitomče, co zas?“ ptal se tatík.

22: širší elize

32: „No ty chytráku, co zas?“ ptal se tatík.

34: širší elize
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35:  Snad ses tam nebál, Honzo?

36:  Nu ty hlupáku, co zas? 

37: „I ty hlupáku, co jsi zase provedl?“ ptal se tatík.

38: širší elize

Pro toto místo v textu je příznačné, že bylo několikrát spolu se svým širším kontextem 

vypuštěno. Patrně proto, že v něm Honza opakuje tátovi, co se událo v hospodě (ovšemže ale 

ze své „hlupácké“ perspektivy). Proto je tedy pravděpodobně v zájmu urychlení děje celá 

pasáž odstraněna. Mohl k tomu přispět i fakt, že v dané pasáži se nachází více expresivních 

slov, která by podle kritéria uplatňovaného i na jiných místech textu musela být 

substituována, popřípadě elidována. Zbývají čtyři případy, kdy se editor uchýlil k substituci. 

Text 35 je na tomto místě změněn téměř k nepoznání. Původní větě nejspíše odpovídá 

uvedené věta  Snad ses tam nebál, Honzo?, ve které se editor vyhnul jakémukoliv hrubšímu 

výrazu. V dalších případech je slovo pitomec nahrazeno buď výrazem hlupák nebo chytrák, 

z nichž první odkazuje k názvu pohádky.

Po předchozí textové zkušenosti bychom mohli očekávat, že nastanou změny ve větě

1: Nu, rád bych věděl, proč ten košiláč jen na mne zevluje, a se mnou se vadí, vždyť jsem 

mu nic neudělal, ale budeli to dlouho trvat, popadnem se do křížku.

Oproti předchozím případům jich je méně. Slovo košiláč – Honzovo označení pro kněze –

není nahrazováno vůbec. Ve dvou nejnovějších vydáních je nahrazeno slovo zevlovat slovem 

koukat: 

35: přeformulováno 
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37: To bych rád věděl, proč ten košiláč na mne pořád tak kouká a proč se právě se mnou 

dohaduje, vždyť jsem mu nic neudělal.

38: Chtěl bych vědět, proč na mne ten košiláč pořád tak kouká a proč se se mnou 

dohaduje.

Zdá se, že tendence k náhradám expresivního a nespisovného lexika směrem k současnosti 

nabírá na síle. V nejnovějších vydáních se objevují zásahy, které jsme nezaznamenali ani 

v devadesátých letech. Příkladem může být právě zmíněná substituce zevlovat – koukat. 

Jen v jediném případě (12, 1939) bylo nahrazeno slovo dědek slovem děda a slovo táta

slovem otec. 

12: A na té cedulce stálo, že váš otec pásl s mým dědou prasata.

Některá mladší vydání nahrazovala adjektivum celičký.

32: a myslil na ni celý den.

35: Celý den na pěknou pánovu dceru myslil, … 

38: A myslil na ni celý den.

Zajímavé je, že ani jedno z vydání, které nahrazuje celičký slovem celý, není tím, kde je 

nahrazeno deminutivum slova ovčáček výrazem ovčák. Ovšem obě změny jsou provedeny 

zejména v textech z devadesátých let a pozdějších. 
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4.4.3 Shrnutí

Slov expresivních a nespisovných si začali všímat editoři už okolo počátku dvacátých let    

20. století. Např. ve vydání 7 z roku 1919 byly provedeny následující substituce: ovčáček –

ovčák, huba – obličej, huba – ústa. V jiném vydání (6) z téhož roku vidíme ještě změnu 

bláznový – bláhový. 

Ve dvacátých a třicátých letech pozorujeme útlum nastoleného trendu a až čtyřicátá léta se 

vracejí ke změnám poprvé provedeným už před 20-30 lety. Znovu tedy ve vydání 17 (1947) 

dochází k substituci výrazu bláznový, náhradou je zvolen výraz pošetilec. K tomuto období 

lze přiřadit i změnu o málo dřívější: ve vydání 12 z roku 1939 bylo poprvé a také naposled 

zaměněno slovo táta za otec a dědek za děda. Nedá se říci, že by edice ze čtyřicátých let a 

dřívější vycházely nějak zvlášť vstříc potřebám dětského čtenáře. Kromě změny pravopisu a 

občasné změny slovosledu nedochází v rovině lexika k téměř žádným změnám (pomineme-li 

pro svou dobu netypické úpravy vydání 7). Proč tedy k úpravám docházelo? Pravděpodobně 

proto, že výskyt nespisovných a expresivních slov (nejednalo-li se o dialektismy, které mají 

v tvorbě B. Němcové své specifické místo) se neslučoval s představou o tvorbě autorky, 

kterou Halas ve stejném období nazývá „naší paní Boženou Němcovou“. 

Téměř žádné změny v oblasti expresivního a nespisovného lexika nesledujeme od 50. do 

devadesátých let. Pouze ve dvou vydáních z šedesátých let registrujeme změnu výrazu 

bláznový, ale změněna je jen přípona na bláznivý. Ve vydání 22 z roku 1965 došlo k širší elizi 

textu v okolí výrazu pitomec, který byl tímto zásahem z textu vyňat. 

Důvodem, proč se kapitole expresivních a nespisovných výrazů vůbec věnovat, je 

narůstající počet substitucí v minulých dvaceti letech. První porevoluční vydání upravované 

po roce 1989 má v našem seznamu číslo 27 (1991). Pohledem do seznamu editorských zásahů 

lze zjistit, že velká většina úprav ve sledované oblasti byla provedena právě v roce 1991 a 

letech pozdějších. Nárůst je opravdu překvapivý a skokový. Zde konstatujeme, že u těch 

nejvíce upravovaných vydáních došlo ke změně editorů oproti předcházející etapě. Jestliže 

jsme předtím změny počítali na jednotky, nyní je můžeme počítat na desítky. Situaci dobře 

ilustruje příklad slova huba v pohádce o Čertu a Káče.V pohádce je obsaženo dvakrát, a 

pokud ho editoři měnili, pak ho měnili v obou případech výskytu. Výraz byl substituován 

v pěti z osmi porevolučních vydání, která danou pohádku obsahují. Výrazem voleným 

náhradou bylo většinou slovo ústa, v jednom případě hlava a pusa. Poměrně často (ne však 

tolik jako v případě předcházející pohádky) bylo slovo huba měněno i v pohádce O hloupém 

Honzovi. V těchto případech je však náhradním ekvivalentem voleno většinou slovo pusa, 
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které považujeme za vhodnější variantou než stylově zcela odlišný výraz ústa. Ve velkém 

bylo substituováno i slovo pitomec, které bylo nějaký způsobem vyloučeno ze šesti z osmi 

porevolučních vydání. Dvakrát se tak stalo za pomoci širší textové elize a čtyřikrát byl místo 

původního slova zvolen nějaký ekvivalent (2x hlupák, 1x chytrák, 1x Honza). Z uvedených 

faktů vyplývá, že moderní úpravci se snaží texty klasických pohádek (alespoň tedy těch 

zkoumaných) „očistit“ od vulgární či expresivní a – v neposlední řadě – i nespisovné slovní 

zásoby. Nejenže se tím stírá mluvní charakter textu, ale zároveň se těmito a podobnými 

úpravami rozšiřuje propast mezi češtinou psanou a mluvenou, pakliže (imanentně, nikoliv 

jako vyslovená) platí zásada, že podobné nespisovné a snad i „neslušné“ výrazy do klasického 

pohádkového textu nepatří. V menší míře jsme svědky nahrazování nebo odstraňování i 

ostatních výrazů z dané skupiny hrozný klacek, zevlovat, bláznový…

Překvapuje, že se stejnou razancí je toto tažení uplatňováno proti augmentativům a 

deminutivům. Ve třech moderních vydáních došlo k substituci slova celičký slovem celý, 

v pěti vydáních byl nahrazen alespoň jeden ze dvou vyskytujících se výrazů ovčáček (vždy 

výrazem ovčák) a různé ekvivalenty zastoupily i slovo hrozitánský ve smyslu ´veliký, 

rozměrný´. Pozorujeme mírně stoupající tendenci k uplatňování podobných úprav, neboť 

nejnovější vydání v seznamech změn figurují nejčastěji.

Není jasné, co editory ke zmíněným úpravám vedlo. Moderní vydání pohádek Boženy 

Němcové ve většině případů neobsahují ediční poznámku, kde by byla formulována pravidla 

úprav. Většina z výše zmíněných výrazů by neměla být překážkou pro dětské porozumění 

textu. Konstatovali jsme, že pokud dítě ví, co znamená slovo ovčák (které editoři preferují), 

pak bude s velkou pravděpodobností vědět, co znamená slovo ovčáček. Stejně můžeme 

uvažovat u slov celý – celičký. Vyjádřili jsme domněnku, zda důvodem pro časté substituce 

slova ovčáček není netypická deminutivní funkce (vyjádření kladného postoje deminutivem k 

relativně neznámému člověku). Jistou roli mohlo kritérium porozumění hrát u výrazu 

hrozitánský. Zdá se však, že hlavní důvod úprav leží jinde. Zjišťujeme, že pohádky jsou 

editory „překládány“ do spisovného jazyka a v ideálním případě se v něm nevyskytují výkyvy 

ani směrem k nespisovnosti, ani směrem ke knižnosti či archaičnosti. V takové podobě bude 

text nenáročný pro čtenáře, půjde vstříc jeho schopnostem a zároveň si neklade za cíl je 

zdokonalovat. Zároveň bude splňovat výchovnou úlohu, protože se z něj děti nepřiučí 

vulgárním výrazům a bude je seznamovat se spisovnou češtinou. Charakter úprav zároveň 

posiluje vědomí ekvivalence mezi psaností a spisovností.  Ve zkratce řečeno, cílem je 

pravděpodobně poskytnout nekomplikovanou zábavnou četbu s výchovným akcentem.
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5. Frazeologie a idiomatika

Ve shodě s Františkem Čermákem označujeme za frazémy a idiomy taková specifická 

jazyková pojmenování, která po rozložení na své jednotky neznamenají totéž, co znamenají 

společně.53

Bohuslav Havránek ve svém článku Jazyk Boženy Němcové54 konstatuje, že jazyk autorky

vyniká lidovostí a výjimečnou mluvností. Havránek si povšiml, že Němcová tohoto ve své 

době poměrně nového efektu (jejím předchůdcem byl J. K. Tyl) nedosahuje hláskovými 

prostředky (např.: bejt, malej), které k tomuto účelu často slouží. Tolikrát popisovaná lidovost 

a mluvnost jazyka Němcové je podle Havránka založena zejména v syntaxi a frazeologii. 

Proto jsme se ve své práci zaměřili na to, jak editoři a úpravci pohádek s frazeologickou 

složkou zacházejí. 

Frazémy a idiomy, které se vyskytují ve třech sledovaných textech, jsme roztřídili do čtyř 

kategorií: slovesné, neslovesné, přirovnání a větné. Tento způsob rozdělení se uplatňuje 

v nejkomplexnějším českém frazeologickém díle: Slovníku české frazeologie a idiomatiky55. 

Vždy je frazém nejprve uveden v té podobě, ve které se objevuje v textu prvního vydání. 

Následuje kurzívou celá věta či souvětí, kde se frazém vyskytuje (aby byl patrný kontext), 

níže je připojena stylová charakteristika (pokud byla k dispozici) pocházející ze Slovníku 

české frazeologie a idiomatiky (dále jen SČFaI) a z téhož zdroje je doplněno i krátké 

vysvětlení významu. Následuje výčet vydání, kde frazém zůstává shodný se svou podobou 

v referenčním prvním vydání. 

Opět používáme označení zkoumaných vydání čísly 1 až 40 (1 je označneí pro první, 40 

pro nejnovější vydání). Pod seznamem edic, které daný frazém zachovávají, se nachází 

seznam edic, ve kterých je frazém buď pozměněn, nahrazen jiným frazémem, nebo nahrazen 

textem nefrazeologické povahy, popřípadě zcela vynechán. Pokud to bylo možné a účelné, je 

uvedena nová, pozměněná verze textu.  Frazémy jsou řazeny lineárně podle výskytu v textu.

                                                
53 Viz ČERMÁK, F. Zásady užívání a zpracování slovníku in Slovník české frazeologie a idiomatiky 1, 

Přirovnání. LEDA 2009, s. 14
54

HAVRÁNEK, B. (1964), „Jazyk Boženy Němcové.“ Slovo a slovesnost 24, s. 1.

55
ČERMÁK, F. a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné, 4. 

Výrzy větné. Praha: Leda, 2009.
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5.1 Slovesné frazémy a idiomy

- být šelma: Ale strýc byl šelma.

o ve Slovníku české frazeologie a idiomatiky není

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 36, 37

 31: Ale strýc byl lišák.

 35: vynecháno bez náhrady

 38: Strýc byl však velmi mazaný a najednou obrátil…

- obrátit kolečka: Tu obrátil milý strýc kolečka, řka: kdesi cosi, že jí tolik nedá, že jí to 

neslíbil, a chtěl ubohou Manku několika groši odbýti.

o ve Slovníku české frazeologie a idiomatiky není

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 34, 36, 

 17: Tu strýc obrátil, kdesi cosi, že jí tolik nedá, že jí to neslíbil.

 28: Tu obrátil milý strýc a povídá kdesi cosi…

 33: Tu milý strýc obrátil a kdesi cosi…

 35: frazém v pásmu vypravěče nahrazen rozsáhlým monologem strýce 

a Manky

 37: Tu milý strýc obrátil – že jí to nedá, že jí to neslíbil…

 38: Strýc byl však velmi mazaný a najednou obrátil – že prý jí tolik dát 

nemůže…

- být v bryndě: „Čert aby ty soudy vzal, teď jsem v bryndě,“ řekl sedlák a hodil 

tchořovkou o stůl. 

o nalezeno v podobě být/bejt v (pěkný) bryndě / rejži / kaši / louži / (pěkným) 

loji / štychu, kolokviální, nepříznivý, důrazný, být v obtížné, kritické, 

nepříjemné a často i neřešitelné situaci

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 

37, 38

 35: na tomto místě text změněn, vynecháno

- oka nezamhouřit: Chalupník ale proto přece celičkou noc oka nezamhouřil.

o kolokviální, nepříznivé, v důsledku bolesti, strachu, rušení druhým vůbec 

nespat, nemoci usnout, vůbec se nevyspat
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 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 

 31: Chalupník ale proto přece celičkou noc nezamhouřil oka. 

 35: na tomto místě text změněn, vynecháno

 38: Přesto však chalupník celou noc ani oko nezamhouřil.

- urodit se z něčí hlavy: Ale pověz mi, kdo ti to řekl, neboť vím, že se to z tvé hlavy 

neurodilo.

o nalezeno v podobě být / bejt z něčí hlavy, kolokviální, nápad, názor sám nebo 

obsažený v nějaké činnosti být někým vymyšlený a tak původní, být od 

někoho

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34, 36, 

 17: Ale pověz mi, kdo ti to řekl, neboť vím, že to není z tvé hlavy.

 31: Ale pověz mi, kdo ti to řekl, neboť vím, že se to neurodilo v tvé 

hlavě.

 33: Ale pověz mi, kdo ti to řekl, neboť vím, že se to v tvé hlavě 

neurodilo.

 35: No tak, přece poznám, co se urodilo v tvé hlavě a co ne.

 37: Ale pověz mi, kdo ti to řekl, protože vím, že v tvé hlavě se to 

neurodilo.

 38: Řekni mi však, kdo ti to napověděl, protože vím, že z tvé hlavy to 

nebylo.

- vyjet s barvou ven: Dlouho nechtěl chalupník povědět, ale když pán na něho usiloval, 

spletl se a vyjel s barvou ven.

o nenalezeno, ale pravděpodobně varianta od jít / muset (jít) / vylézt / vyjít 

s barvou ven, přiznat barvu, kolokviální, důrazné, někdy z donucení vzhledem 

k zatajovanému faktu, své skutečné úloze v něčem, v úmyslech apod. přiznat 

se nebo muset se přiznat, říct plnou pravdu

 zůstává 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 36, 

 31: Dlouho to nechtěl chalupník povědět, když pán na něj usiloval, 

spletl se a vyšel s barvou ven.

 37: Dlouho nechtěl chalupník přiznat pravdu, ale když na něho 

prokurátor stále naléhal, Manku prozradil.
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 38: Chalupník nechtěl dlouho říct rychtáři pravdu, po jeho naléhání mu 

však nakonec všechno řekl.

- plést se do (cizích) věcí: Den před svatbou přikázal ženich nevěstě, aby se nikdy do 

jeho věcí nepletla, do žádného soudu ani do čeho jiného, sice že se musí tu chvíli k otci 

navrátit.

o kolokviální, hanlivé, zasahovat, vměšovat se do důvěrné, soukromé situace, 

činnosti, popř. kompetence někoho a neoprávněně ji tak ovlivňovat

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 

38

 35: „Chci, aby ses nikdy nepletla do mých věcí.“

 37: Den před svatbou přikázal ženich nevěstě: „Pamatuj si ale, že se 

nikdy do žádného soudu nesmíš plést.

- činit po něčí vůli: „Učiním po tvé vůli,“ odpověděla nevěsta.

o v této podobě nezaznamenáno, varianta frazému učinit / udělat někomu něco 

po vůli,  vyhovět někomu v něčem a splnit tak jeho přání (bez stylové 

charakteristiky)

 zůstává 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 33, 34, 36, 

 25: „Udělám, jak si přeješ,“ odpověděla nevěsta.

 31: „Učiním ti po vůli,“ odpověděla nevěsta.

 35: „Tvou podmínku přijímám.“

 37: „Budu se řídit tvojí vůlí,“ odpověděla nevěsta. 

 38: „Udělám, jak chceš,“ řekla mu Manka.

- dát někomu slovo: Sedlák jehož byl hřebec, měl velké bohatství, i dal panu 

prokurátorovi dobré slovo po straně, a hřebec dostal hříbě.

o kolokviální, příznivý, slíbit někomu něco čestně a závazně, zde ale ve 

významu slíbit úplatek

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 36

 17: Majitel hřebce byl bohat, i slíbil panu prokurátorovi po straně 

dobrou odměnu a hřebec dostal hříbě.
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 28: Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství, i dal panu soudci po 

straně něco na ruku a hřebec dostal hříbě.

 37: Sedlák, jemuž patřil hřebec, měl velké bohatství, prokurátora 

podplatil a tajně se s ním dohodl.

 38: Sedlák, který měl hřebce, byl bohatší, a proto mu dal rychtář za 

pravdu.

- vzít si někoho na stranu: Pan prokurator zůstal jako pivoňka; hned si ale zavolal 

sedláka dolů, vzal ho na stranu a řekl: „To hříbě je tvoje, ale dříve mi povíš, kdo ti tu 

radu dal.“

o kolokviální, uváděna podoba na stranu / stranou, odvést si někoho důvěrně od 

ostatních, do nerušeného místa, s úmyslem něco důvěrného sdělit, poradit, 

prozradit

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37, 38

 17: …zavolal sedláka dolů, vzal ho stranou a řekl: „…“

 28: Hned si ale zavolal sedláka dolů, vzal ho stranou a řekl: „…“

 31: …zavolal sedláka dolů, vzal ho stranou a řekl: „…“

 35: vynecháno bez náhrady, převedeno do přímé řeči

- zůstávat na ocet: K tomu všemu nebyla hezká, a tak zůstávala na ocet, až jí bylo již 

pomalu čtyrycet let.

o kolokviální, často posměšný, nalezeno v podobě zůstat / zbýt / zkysnout na 

ocet, nevdat se, zůstat svobodná

 zůstává: 2, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 7: Nad to pak ani nebyla hezká, nebylo tedy divu, že ještě ani ve 

čtyřiceti letech nebyla provdána.

 27: vynecháno bez náhrady

 37: vynecháno bez náhrady

- být / bejt k zlosti: „Tak stará jsem již, a ještě jsem s hochem netancovala, není-li to k 

zlosti?“

o kolokviální, nepříznivé, být / bejt k zlosti / vzteku, být krajně nepříjemný, 

iritující a vyvolávat bezmocnou zlost, nepříjemně trápit, dráždit, zlobit
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 zůstává: 2, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 8: frazeologismus vynechán

 27: Tak ráda bych tancovala, třeba i s čertem. 

 37: vynechán větší kus textu

- klidit se z očí: Nyní se mi kliď s očí a hleď, jak se jí zbavíš.

o kolokviální, důrazné, odejít z něčí blízkosti

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 34, 36, 39, 

40, tučná čísla označují vydání, kde došlo k pravopisné změně 

předložky (s očí – z očí)

 37: vynecháno: Nyní se jí koukej zbavit

- slibovat (někomu) hory doly: Sliboval jí hory doly, jestli se ho spustí, proklínal ji, ale 

všecko nic platno.

o kolokviální, nepříznivé, hanlivé, slibovat někomu všechno možné, ač je 

splnění nereální, dělat někomu krajně lákavé nabídky

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 34, 36, 37, 

39, 40 

 frazeologismus zachován ve všech vydáních

- být v stavu: Chtěl jsem ji nést až do nejbližší vesnice a tam ji nějak odbýt, ale nejsem v 

stavu, nohy pode mnou klesají.

o nalezeno pouze ve variantě být v stavu něco udělat, bez stylové 

charakteristiky, být schopný něco udělat, provést, vykonat

 zůstává: 5, 8, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36

 2: …ale nejsem s to: nohy pode mnou klesají. 

 13: …ale nejsem s to, nohy pode mnou klesají.

 14: …ale nejsem s to, nohy pode mnou klesají.

 39: …ale nejsem sto: nohy pode mnou klesají.

- vzít konec: Hvězdář uposlechl a skoumal v hvězdách, jaký konec vezme život třech 

marnotratníků.
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o kolokviální, skončit, často s kvalitativními adjektivy: dobrej, špatnej, popř. 

rychlej 

 zůstává: 2, 5, 8, 13, 14, 18, 20, 21, 29, 31, 34, 36, 39

 7: Hvězdář tedy zkoumal ve hvězdách, kterak skončí život těchto tří 

marnotratníků a hýřilů.

 9: Hvězdář uposlechl a zkoumal v hvězdách, jaký konec bude míti život 

tří marnotratníků.

 17: Hvězdář uposlechl a zkoumal ve hvězdách, jaký konec čeká na život 

tří marnotratníků.

 23: vytržený list z knihy

 27: vynecháno

 37: část textu, kde se frazeologismus nachází, už není součástí této 

verze pohádky

 40: Hvězdář uposlechl a zkoumal ve hvězdách, jaký osud čeká ty tři 

marnotratníky.

- přijít o hlavu: Ty ale zde zůstat musíš, a nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o hlavu.

o bez charakteristiky, být zabit, popraven

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 9: Ale ty zde zůstat musíš, a nevyplní-li se tvá slova, pozbudeš hlavy.

 23: vytržený list z knihy

 27: zcela přeformulováno bez pomoci frazeologizmu

 37: část textu, kde se frazeologismus nachází, už není součástí této 

verze pohádky

- obrátit se na pravou cestu: Kníže se obrátil na pravou cestu, žil tiše a pokojně, a 

zponenáhla se pouštěl do spravování země, doufaje, že se snad přece krutý osud 

nevyplní.

o nalezena pouze varianta dát se na dobrou cestu, bez stylové charakteristiky, 

polepšit se, začít žít řádným způsobem

 zůstává: 2, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 29, 31, 34, 36, 39

 7: Kníže se polepšil, žil klidně a spořádaně, a znenáhla navykal si 

moudrému panování, doufaje, že snad přece ujde krutému osudu.
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 23: vytržený list z knihy

 27: zcela přeformulováno bez pomoci frazeologizmu

 37: část textu, kde se frazeologismus nachází, už není součástí této 

verze pohádky

 40: vynecháno

- nemít o něčem ani zdání: O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání; den jak den 

pásal své stádo a nestaral se pranic, co se ve světě děje.

o kolokviální, důrazné, vůbec nemít o něčem představu

 zůstává: 2, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 7: O tom všem neměl chudý ovčák ani potuchy.

 23: vytržený list knihy

 27: Ovčák zatím pásl své stádo a zapomněl už na čerta i na Káču.

 37: část textu, kde se frazeologismus nachází, už není součástí této 

verze pohádky

- nastavit vlastní kůži: Až bude měsíc v ouplňku, musím odnést samého knížete, než to 

bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit, sice bys musel vlastní svou kůži nastavit.

o kolokviální, pochvalné, riskovat za někoho vlastní život

 zůstává: 2, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 31, 34, 36, 39

 7: Neradím ti však, abys ho chtěl vysvobodit, sice to odpykáš vlastní 

kůží. 

 27: Potom odnesu knížete, ale tomu už nesmíš pomoci, sice by bylo 

s tebou zle.

 29: Neradím ti, abys ho chtěl vysvobodit, zaplatil bys svou vlastní svou 

kůží.

 37: část textu, kde se frazeologismus nachází, už není součástí této 

verze pohádky

 40: …nebo bys musel dát v sázku svou vlastní kůži.

- vysvobodit z drápů někoho: Když to všecko uslyšel, poslal vůz se čtyrmi koňmi pro 

milého ovčáčka, a když ho přivezli, snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a z 

drápů pekelných ho vysvobodil. 



123

o nalezeno pouze ve variantě dostat / vyrvat někoho z drápů / spárů někoho, bez 

stylové charakteristiky

 zůstává: 2, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 7: …snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a ze spárů pekelných ho 

vysvobodil.

 27: Ihned poslal pro ovčáka a prosil, aby ho také zachránil.

 37: část textu, kde se frazeologismus nachází, už není součástí této 

verze pohádky

- nechat v pokoji: Jak mile uslyšel čert o Káči, byl hned ten tam a nechal knížete v 

pokoji.

o nalezeno pouze ve variantě nechat někoho / něco na pokoji, kolokviální, 

pominout, nerušit, netrápit nebo si nevšímat někoho

 zůstává: 2, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 31, 34, 39, 40

 7: Jakmile uslyšel čert o Káče, byl hned ten tam a na knížete již 

nepomyslil.

 27: přeformulováno zcela bez použití frazému

 29: …nechal knížete na pokoji.

 36: …nechal knížete na pokoji.

 37: část textu, kde se frazém nachází, už není součástí této verze 

pohádky

- zkusit své štěstí: Honza byl spokojen, a šel s tátou, aby své štěstí mezi pány zkusil.

o kolokviální, pokusit se o úspěch

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 36, 37, 38

 12: část, ve které se nachází frazému, zcela vynechána

 35: přeformulováno bez použití frazému

- být osel: On je osel. 

o kolokviální, důrazné, hanlivé, člověk tropící hlouposti, dobrácká nadávka

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 35, 36, 37

 12: část, ve které se nachází frazém, zcela vynechána

 38: Osle!
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- přijít něčemu na stopu: Teprv po dlouhém hádání přišel všemu na stopu, a ke vší zlosti 

se musel smát, že je měl Honza za blázny.

o neutrální – kolokviální, příznivé, znát a sledovat známky a souvislosti něčeho

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 35, 36

 12: část, ve které se nachází frazém, zcela vynechána

 37: Teprv po chvíli přišel všemu na kloub.

 38: Až po dlouhém dohadování mu všechno došlo.

- mít někoho za blázny: Teprv po dlouhém hádání přišel všemu na stopu, a ke vší zlosti 

se musel smát, že je měl Honza za blázny.

o nalezeno ve variantě dělat si / tropit si z někoho blázny, kolokviální, 

nepříznivé, přezíravě někoho zesměšňovat 

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 36, 38, 

 12: část, ve které se nachází frazeologismus, zcela vynechána

 35: Ale pak se  ke vší zlosti musel smát, že je ten Honza všechny tak 

chytře vypekl.

 37: Nejprve se rozzlobil, ale pak se musel smát, jak si z nich Honza 

vystřelil.

- být boží dřevo: „No ty jsi boží dřevo, již nevím co s tebou,“ rozzlobil se táta. 

o nalezeno ve variantě být / bejt (hotový) dřevo, kolokviální, nepříznivé, být 

velmi nemotorný a nešikovný, toporný

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 36, 

 12: část, ve které se nachází frazém, zcela vynechána

 35: „Proč zrovna já mám tak hloupého syna?“

 37: „Ty jsi ale hlupák, už nevím, co s tebou,“ zlobil se táta.

 38: „Ty jsi ale dřevo, co s tebou budu dělat,“ rozzlobil se táta.

- zbýt s krku: Král byl i s tou poklonou spokojen, dal Honzovi peněz co chtěl, a byl rád, 

že ho zbyl s krku.
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o nalezeno ve variantě mít někoho / něco z krku, kolokviální, příznivé, nemuset 

se už starat o někoho, někým se zabývat

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 34, 36, vytučněná čísla značí 

změnu předložky (zbyl s krku - zbyl z krku)

 12: Dal mu však peněz, co chtěl, a byl rád, že se ho zbavil.

 32: …a byl rád, že ho má z krku.

 35: Král byl i s tou poklonou spokojen, dal Honzovi peněz, kolik chtěl, 

a byl rád, když odešel.

 37: Král byl spokojen, dal Honzovi peníze a byl rád, že se ho tak zbavil.

 38: Byl rád, že ho má konečně z krku.

- prokázat někomu službu: „Já ti děkuju, tys mi velkou službu prokázal, neboť bych se 

byl snad musel do soudného dne s Káčou nosit.“ 

o bez stylové charakteristiky, být někomu velmi prakticky užitečný, posloužit 

někomu dobře

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 39, 

40

 27: Děkuji ti za tvou službu, žes mě zbavil Káči.

- s dobrou se potázat: Avšak se také s dobrou potázal, neboť byl chudý pasák upřímný 

rádce a správný dvořenín.

o nalezeno pouze v negativní variantě: se zlou se potázat, kolokviální, a pak 

nepříznivé, znamená dopadnout špatně, tedy v našem případě dopadnout dobře

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39

 27: Kníže samou radostí ovčáka objímal. Od té doby byl k lidem hodný 

a spravedlivý. Ovčák se stal jeho rádcem a všem se vedlo dobře.

 37: frazém součástí vypuštěného textu

 40: Však také dobře udělal, protože chudý pasák byl upřímný rádce.

5.2 Neslovesné frazémy a idiomy

- kdesi cosi: Tu obrátil milý strýc kolečka, řka: kdesi cosi, že jí tolik nedá, že jí to 

neslíbil, a chtěl ubohou Manku několika groši odbýti.
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o kolokviální, expresivní, zpravidla znevažující, rozmanité různé věci jako 

námět, obsah hovoru, předmět jednání, úsilí apod.

 zůstává: 2, 4, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 

 6: přidána čárka: Tu obrátil milý strýc kolečka, řka: kdesi, cosi, že jí 

tolik nedá…

 35: přeformulováno bez použití frazému

 37: vynecháno: Tu milý strýc obrátil – že jí tolik nedá, že jí to neslíbil, 

a chtěl ubohou Manku odbýt několika groši.

 38: vynecháno: Strýc byl však velmi mazaný a najednou obrátil – že prý 

jí tolik dát nemůže a že jí to vlastně ani neslíbil – a chtěl ji několika 

groši odbýt.

- velký pán: A z Manky se stala velká paní.

o zde ženská varianta, kolokviální, expresivní, částečně ironické, muž zastávající 

relativně důležité společenské postavení v poměru k mluvčímu

 zůstává ve všech edicích pohádky: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 

24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38

- po straně: Sedlák jehož byl hřebec, měl velké bohatství, i dal panu prokurátorovi 

dobré slovo po straně, a hřebec dostal hříbě.

o neutrální, kolokviální, nepříznivé, jednat skrytě a tajně tak, aby to někdo 

nevěděl

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 

36

 37: Sedlák, jemuž patřil hřebec, měl velké bohatství, prokurátora 

podplatil a tajně se s ním dohodl.

 38: Sedlák, který měl hřebce, byl bohatší a proto mu dal rychtář za 

pravdu.

- dost a dost: Paní připíjela panu manželu dost a dost, a když viděla, že je trochu spitý, 

poručila služebníku, aby jí ještě tu nalitou sklenici vína podal.

o kolokviální, neutrální, důrazné, víc než dostatečnou, přílišnou mírou vlastnosti, 

děje, nadměrné množství něčeho
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 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36

 31: Paní pořád připíjela panu manželovi, a když viděla, že je trochu 

opilý, poručila služebníku, aby jí dal ještě tu nalitou sklenici vína.

 37: Přestože paní viděla, že muž už trošku přebral, podala mu ještě 

jednu plnou číši a pravila.

 38: Paní si s manželem stále jen připíjela, a když viděla, že je trochu 

opilý, poručila služebníkovi, aby jim podal ještě tu nalitou sklenici 

vína.

- na deset honů: Měla starou matku, a leckdy posluhu potřebovala, ale kdyby byl mohl 

někoho krejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal, proto 

že se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na deset honů slyšet.

o kolokviální, expresivní, důrazné, varianty deset / sto / tisíc honů, místně či 

řidčeji časově velmi daleko

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 17: Pro každé slovo se soudila a vadila.

 27: tento úsek zcela vynechán

- co živ (ne-V): Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča; hoši na děvčata kývali, a ty se 

ubíraly do kola, ale Kačence se toho štěstí co živa byla ani jednou nedostalo, ač by 

dudákovi třeba sama byla zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece ani jednu 

neděli.

o kolokviální, expresivní, důrazné, zesiluje zápor, nikdy v minulosti

 zůstává: 2, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 7: vyjmuto: Kačence se toho štěstí ani jednou nedostalo, ač by 

dudákovi třebas sama byla zaplatila.

 27: Když byla v neděli ve vesnici muzika, všechna děvčata tancovala, 

jen pro Káču nikdo nepřišel.

 37: A nejprvnější mezi všemi byla Káča; hoši brali děvčata do tance, 

ale Káče se toho štěstí ani jednou nedostalo, i když by dudákovi třeba 

sama za tanec zaplatila.
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- v duchu: Kačenka se chvíli v duchu divila, že má ten pán pro ni takovou čest, chvílku 

se upejpala, ale konečně se ještě ráda napila.

o neutrální, mlčky, skrytě, popř. tajně

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 27: daný úsek textu zcela vypuštěn

 37: věta vypuštěna

- živou mocí: Ale ta se držela jako klíště a živou mocí se odtrhnout nedala; chtěj nechtěj 

musel se čert s Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat.

o kolokviální, důraz, přes všechnu snahu, přes všechno úsilí

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 27: vynecháno: Ale ta se držela jako klíště.

 37: Ale ta se držela jako klíště a se odtrhnout nedala.

- chtěj nechtěj: Ale ta se držela jako klíště a živou mocí se odtrhnout nedala; chtěj 

nechtěj musel se čert s Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat.

o nalezeno pouze ve variantě chtě nechtě, chca nechca, žertovné, kolokviální, 

bez vlastního rozhodnutí, chuti nebo vůle

 zůstává: 5, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 39, 40

 2: …chtěj, nechtěj musel se čert s Káčou na krku…

 7: Chtě nechtě musil se čert s Káčou na krku odebrat k panu 

Antichristovi. 

 9: …chtěj, nechtěj musel se čert s Káčou na krku…

 27: Čert musel s Káčou ke knížeti pekel.

- nic platný: Sliboval jí hory doly, jestli se ho spustí, proklínal ji, ale všecko nic platno.

o nalezeno pouze ve variantě málo / čerta platný, kolokviální, expresivní, jsoucí 

bez účinku, nepřinášející žádný výsledek

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 27: Sliboval jí hory doly, když se ho pustí, ale marně.

 37: Sliboval jí hory doly, jen ať se ho pustí. 
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- do soudného dne: Já ti děkuju, tys mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad 

musel do soudného dne s Káčou nosit.

o kolokviální, expresivní, nepříznivé, za nekonečně dlouho dobu nebo vůbec 

nikdy v budoucnosti

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 39, 

40

 27: vynecháno: Děkuji ti za tvou službu, žes mne zbavil Káči. 

- samo sebou, že: Rozumí se samo sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl; 

neboť se beztoho pořád poptával, jak to s pány dopadlo.

o bez stylové charakteristiky, ujištění, že je něco samozřejmé

 2, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 7: Kníže se dost brzo dověděl o ovčákovi, neboť se bez toho stejně 

pořád poptával, jak to s pány dopadlo.

 17: vynecháno: Rozumí se, že se kníže dost brzo dověděl o ovčákovi…

 27: text na tomto místě výrazně přepsán

 37: část textu, kde se frazeologismus nachází, už není součástí této 

verze pohádky

- pro mne: I pro mne si říkejte jak chcete, ale Honzo mne volejte, sice vás nebudu slyšet.

o nalezeno v podobě Pro mne / mě (a) za mne /mě, kolokviální, je mi to 

lhostejné, souhlasím s tím (i když nerad)

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 34, 35, 36, 

 12: část, ve které se nachází frazeologismus, zcela vynechána

 32: I pro mě si říkejte, jak chcete…

 37: I pro mne za mne se říkejte, jak chcete…

 38: Říkejte mi, jak chcete.

- od hlavy k patě: „Proč ne, chci,“ odpověděla Manka, přeměříc pana prokuratora od 

hlavy k patě.

o nalezeno v podobě od hlavy až k patě, kolokviální, expresivní, důrazné, 

zdůrazňuje okolnost, že jde o celkový zevnějšek, o prohlídku pozornou a 

zevrubnou
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 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 34, 36, 37, 

 31: …od hlavy až k patě…

 33: …od hlavy až k patě…

 35: zcela přeformulováno bez užití frazému 

 38: …od hlavy až k patě…

5.3 Přirovnání

- být do práce jako oheň: „To víte,“ odpověděla Manka, a od té chvíle byla do práce 

jako oheň a krejcaru strýci neumařila.

o energický, rád, rychle a dobře pracovat

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 

38

 31:  …a od té chvíle byla do práce jako drak…

 37:  …a od té chvíle byla v práci jako vítr…

- zůstat jako pivoňka: Pan prokurator zůstal jako pivoňka; hned si ale zavolal sedláka 

dolů, vzal ho na stranu a řekl: „To hříbě je tvoje, ale dříve mi povíš, kdo ti tu radu 

dal.“ 

o nalezeny pouze varianty být / zčervenat /zapálit se / zrudnout jako pivoňka, 

neutrální – kolokviální, nepříznivé, žertovné, nápadně zrudnout, zčervenat

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36

 35: věta vypuštěna bez náhrady

 37: Pan prokurátor zčervenal jako pivoňka…

 38: Rychtář zčervenal jako pivoňka…

- být zlý jako čert: Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz, ale kdyby 

byla celá v zlatě seděla, nebyl by si jí ani ten nejchudší chasník vzal, proto že byla 

jako čert zlá a hubatá.

o nenalezeno, ale existuje mnoho dokladů na to, že porovnání jako čert funguje 

jako intenzifikátor (př.: u žárlit jako čert je odkaz na žárlit jako blázen)  

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 27: přirovnání vynecháno: Ale s Káčou nikdo nechtěl ani mluvit, jak 

byla hubatá.
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 37: drobná změna: …protože byla jako čert zlá, hádavá a ošklivá.

- držet se jako klíště: Ale ta se držela jako klíště a živou mocí se odtrhnout nedala; chtěj 

nechtěj musel se čert s Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat. 

o kolokviální, nepříznivé, někdy žertovné, držet se pevně, těsně, křečovitě, držet 

se těsně někoho, u někoho

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 34, 36, 37, 

39, 40

- stát jako omámený: Ovčák zůstal chvíli jako omámený stát, pak pravil sám k sobě: 

,,Jsou-li všickni tak hloupí jako on, tedy je dobře.“

o nalezeno pouze ve variantě být / koukat / chodit jako omámený, neutrální –

kolokviální, nepříznivý, chovat se zaraženě, pasivně, nevnímat jasně své okolí

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 

 9: Ovčák stál chvíli jako omámen…

 27: vyjmuto bez náhrady: Ovčák si povídá: „To jsou všichni čerti tak 

hloupí?“

 37: Ovčák ze sebe překvapením nevydal ani hlásku, ale pak si 

pomyslil…

 40: Ovčák zůstal chvíli stát jako omráčený a pak si řekl…

- milovat co vlastního bratra: Za to ho udělal kníže svým nejprvnějším dvořenínem, a co 

vlastního bratra jej miloval.

o nalezeno pouze ve variantě mít rád jako bratra, znamená mít někoho velmi rád 

a pohlížet na něj s úctou a důvěrou

 zůstává: 2, 5, 8, 9, 13, 18, 20, 21, 23, 34, 36, 39

 7: …a miloval jej jako vlastního bratra.

 14: … a miloval jej jako vlastního bratra.

 17: … a miloval jej jako vlastního bratra.

 27: frazeologismus vynechán

 29: … a miloval ho jako vlastního bratra.

 31: … a měl ho rád jako vlastního bratra.

 37: text na tomto místě zkrácen
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 40: … a měl ho rád jako vlastního bratra.

- růst jako dříví v lese: Honzo, ty rosteš jako dříví v lese, jsi hrozný klacek, a posud jsi 

ani v kostele nebyl.

o kolokviální, nepříznivé, hanlivé, vyrůstat zcela volně a nebýt vychováván, 

popř. chovat se svérázně

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 35, 36, 37, 38

 12: část, ve které se nachází frazeologismus, zcela vynechána

- křičí jakoby ho na vidličky bral: Ale ona začala křičet, jako by ji na vidličky bral, a 

svolala celý zámek.

o nalezeno pouze ve variantě křičí / řve jako by jí na vidle bral, bez stylové 

charakteristiky

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 22, 32, 34, 35, 36, 

 12: část, ve které se nachází frazeologismus, zcela vynechána

 21: …jako by ji na vidličky brali…

 37: ...jako by ji na nože bral… 

 38: ...jako by ji na nože bral…

5.4 Větné frazémy 

- Čert aby to/něco/někoho vzal!: „Čert aby ty soudy vzal, teď jsem v bryndě,“ řekl 

sedlák a hodil tchořovkou o stůl.

o kolokviální, nepříznivý, důrazný, rčení neměnné, člověk vůči druhému 

v rozčilení nad nečekanou překážkou, těžko řešitelným problémem, 

komplikací situace, před nutností obtížné volby. vůči třetímu působícímu 

komplikace, problémy apod., často jako výraz ulevení si

 zůstává 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 

37, 38

 35: vynecháno bez náhrady

- Kdo to jakživ slyšel, aby / že…: Kdopak to jakživ slyšel, aby měl hřebec hříbě?

o kolokviální, nepříznivé, neměnné, něco je opravdu nepřípustné n. nepřijatelné 

 zůstává: 2, 4, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 37
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 6: Kdo pak to jak živ slyšel, aby…

 17: Kdopak jakživ slyšel, aby…

 33: Kdo to jakživ slyšel, aby…

 36: Kdopak to kdy slyšel, aby…

 38: Kdo to kdy slyšel, aby…

- Jaký škvor mu v mozku vrtá: Paní si hned pomyslila, jaký škvor mu v mozku vrtá, 

nicméně trpělivě očekávala, k jakému konci se to schílí.

o nenalezeno, pravděpodobně kontaminace vrtat někomu hlavou, nasadit 

někomu něčím brouka / cvrčka / červa / švába do hlavy a lézt na mozek, 

kolokviální, příznivé i nepříznivé, vyrušit někoho z klidu a přimět ho tím 

k přemýšlení, zkoumání, vzbudit pochybnosti, starosti, znepokojení, varianta 

cvrčka, červa je řídká

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 

37

 35: úsek textu radikálně přepracovaný bez použití daného frazému

 38: Manka přemýšlela, co se mu asi honí hlavou…

- Ozvalo se v něm svědomí.: Po prvé se v něm ozvalo svědomí!

o nalezeno pouze ve variantě hnulo / probudilo se v něm svědomí, bez stylové 

charakteristiky, změnil svůj postoj, hodnocení a začal se chovat soucitně, 

laskavě a přátelsky

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 23: vytržená stránka

 27: zcela vynecháno

 37: část textu, kde se frazeologismus nachází, už není součástí této 

verze pohádky

- Hodina vypršela: Stroj se, pane kníže, hodina vypršela, já jsem tu pro tebe.

o nalezeno pouze ve variantě čas vypršel nebo přišla jeho hodina, vymezená 

doba uplynula

 zůstává: 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 39, 40

 27: zcela přebudováno bez pomoci frazeologismu
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 37: část textu, kde se frazeologismus nachází, už není součástí této 

verze pohádky

- Není s ním pořízená: Už vidím, s tebou není ve vesnici pořízená, musíš mezi pány.

o nalezeno ve variantě Je s ním těžký / špatný pořízení, bez stylové 

charakteristiky, špatně se s ním jedná, je nepoddajný, neústupný 

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 34, 35, 36, 

 12: část, ve které se nachází frazeologismus, zcela vynechána

 32: Už vidím, že s tebou není ve vesnici žádná pořízená, musíš mezi 

pány.

 37: Už vidím, s tebou je těžké pořízení.

 38: Už vidím, že ve vesnici s tebou nic nepořídím, musíš jít mezi pány. 

- hlava se div nezatočila: Ba co; když sem tam přišel, skřípal jeden na prkénko a několik 

bláznů se točilo po sednici, až se jim hlava div nezatočila.

o zřejmě zkřížení hlava se div nerozskočí a zatočila se mu z toho hlava, oboje 

kolokviální nepříznivé

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 32, 36, 

 12: část, ve které se nachází frazeologismus, zcela vynechána

 22: část textu zcela vynechána

 34: celý motiv Honzovy návštěvy v hospodě vynechán

 35: změna v tom, komu se zatočila hlava:…několik bláznů se vrtělo po 

sednici, div se mi z toho hlava nezatočila. 

 37: změna v tom, komu se zatočila hlava:…a několik bláznů se motalo 

v kole, div se mi z toho hlava nezatočila.

 38: celý motiv Honzovy návštěvy v hospodě vynechán

- Na mou věru.: „Na mou věru, tu holku bych si hned vzal, kdyby mne chtěla,“ myslil si 

Honza, když odnášel polívku, a myslil na ni celičký den.

o nenalezeno

 zůstává: 3, 4, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 36, 37

 12: část, ve které se nachází frazeologismus, zcela vynechána



135

 35: Honza se však nedal prvním neúspěchem odradit. Celý den na 

pěknou pánovu dceru myslil.

 38: No opravdu, tu holku bych si hned vzal…

- To jsou věci: To jsou věci s hádačkou!

o kolokviální, je to pro mne neobvyklé, překvapivé

 zůstává: 2, 4, 6, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 36

 17: To je řečí s hádačkou.

 31: To je řečí s hádankou.

 35: No ty naděláš kvůli hádankám, vždyť jsou tak jednoduché, že je

sama uhodnu.

 37: To je přece jednoduché.

 38: To je řečí kolem jedné hádanky. 

5.5 Změny ve frazeologické složce

Do konce 19. století a v prvním dvacetiletí 20. století dochází ke změnám ve frazeologii jen 

výjimečně. Celkově se období do konce 19. století vyznačuje tendencí nepatrných zásahů do 

původního textu (na úrovni pravopisu, málokdy morfologie). Výjimkou mezi téměř šedesáti 

sledovanými frazémy je být v stavu, které je už v Kobrových56 vydáních (my máme 

k dispozici páté vydání Národních báchorek u Kobra z roku 1880) nahrazeno frazémem být s 

to. Významově velmi podobná pojmenování mají podle našeho soudu i podobnou stylovou 

platnost. SČFaI stylovou charakteristiku u frazému být v stavu neuvádí, u být s to uvádí, že 

jde o pojmenování kolokviální.

Výrazný předěl nastává po roce 1918. Tehdy znatelně narůstá počet úprav v oblasti 

frazeologie (a to jak počet upravovaných vydání, tak počet vnitřních úprav). Pozoruhodný text 

vychází roku 1919 u nakladatele Fr. Jirouška pod názvem Národní pohádky57. Jedná se o 

první zjištěný text, ve kterém je předloha Boženy Němcové významněji pozměněna stran 

morfologie, slovosledu, syntaxe i frazeologie. Pro úpravy z této doby je příznačné, že se 

pokouší původní text stylově „pozvednout“. Jindy kladně hodnocená lidovost a mluvní 

charakter textu jsou v uvedeném období jakoby částečně na závadu a v tomto smyslu je text 
                                                
56 I. L. Kober (1825-1866), český nakladatel, tiskař, knihkupec a překladatel. Vydával  Národní bibliotéku, 

v níž vycházela souborná díla klasiků, několikrát mimo jiné i sebrané spisy Boženy Němcové.
57 V seznamu pramenů je veden jako text 7. 
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„očišťován“ od příliš obyčejných, kolokviálních či polovulgárních58 výrazů. Příklady z 

frazeologie:

1: K tomu všemu nebyla hezká, a tak zůstávala na ocet, až jí bylo již pomalu

čtyrycet let.

7: Nad to pak ani nebyla hezká, nebylo tedy divu, že ještě ani ve čtyřiceti letech

nebyla provdána.

1: Hvězdář uposlechl a skoumal v hvězdách, jaký konec vezme život třech 

marnotratníků.

7: Hvězdář tedy zkoumal ve hvězdách, kterak skončí život těchto tří marnotratníků a 

hýřilů.

1: O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání;…

7: O tom všem neměl chudý ovčák ani potuchy.

Konkrétně pro vydání z roku 1919 (7) je charakteristické, že množství frazémů je nahrazeno 

textem nefrazeologické povahy. To se několikrát zopakuje i ve vydáních 8 (1923), 9 (1927) a 

12 (1939). Př.:

1: Král byl i s tou poklonou spokojen, dal Honzovi peněz co chtěl, a byl rád, že ho 

zbyl s krku.

12: Dal mu však peněz, co chtěl, a byl rád, že se ho zbavil.

Řidčeji se stává, že v těchto vydáních dochází k vypuštění frazeologického pojmenování bez 

náhrady. 

                                                
58 Např. výrazy huba, pitomec jsou nahrazeny výrazy ústa a hlupák, jak jsme popsali v kapitole o 

expresivním texiku. 
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V rejstříku frazeologických změn najdeme jen zcela výjimečně vydání číslo 13, 14, 15, 16. 

Všechna pocházejí z let 2. světové války (1940, 1941, 1942, 1942). Kromě toho, že ve 

válečných letech (a zejména v letech protektorátních) vycházela Němcová celkově nebývale

často (stačí nahlédnout do lístkového katalogu Národní knihovny), lze říci, že úpravy se 

nejčastěji objevují v oblasti pravopisu a slovosledu. Úpravy tohoto charakteru mají na celkové 

stylistické vyznění menší vliv, než úpravy frazeologie, lexika, popř. syntaxe v užším slova 

smyslu. Jistá zdrženlivost úpravců je patrná právě v oblasti frazeologie. I když se při prvním

pohledu do těchto textů zdá, že úpravy jsou relativně početné, jejich detailnější pročtení 

prozradí, že jsou jen povrchové.  

Domníváme se, že daný jev souvisí s tehdejší společenskou situací. V dobách přímého 

ohrožení státu a národa bývá silná tendence k vydávání národních klasiků, ať už jde o Máchu, 

Erbena, Jiráska či Němcovou. Neprozkoumali jsem tolik materiálu, abychom mohli

následující s jistotou tvrdit, nicméně zdá se, jako by editoři ve 40. letech upřednostňovali 

autentický jazyk autorky (která v české literatuře nesporně představuje typ pevné, pokrokové, 

odvážné a statečné ženy) před úpravami, které si kladou za cíl usnadnit četbu malým 

čtenářům. 

Nutno podotknout, že ve 40. letech už silně převládají edice pohádek Boženy Němcové 

vydávané především pro děti. Její pohádky vycházejí často jako poměrně luxusní, barevně 

kolorované a výpravné dětské knihy, oproti tradici spadající do předchozího období, kdy 

vycházely zejména jako součást tzv. mimočítankové četby společně s mnoha jinými ukázkami 

z děl českých spisovatelů nebo jako Národní báchorky a pověsti, jejichž čtenář nebyl 

primárně dětský. 

Padesátá léta jsou érou kritického vydání (text 18) textů Boženy Němcové pod vedením 

Bohuslava Havránka. Havránek napsal několik respektovaných článků o jazykovém stylu 

autorky59. Byl to právě on, kdo tvrdil, že kouzlo a hodnota jejího stylu jsou založeny i 

v bohaté frazeologické složce. Vzhledem k úkolu, který má vědecké kritické vydání plnit (a 

vzhledem k tomu, že v našem prostředí dlouho zastupovalo i prototext), nedošlo podle našich 

                                                
59 Viz seznam prostudované literatury.
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zjištění ve zkoumaných textech k žádným změnám ve frazeologii. Dá se předpokládat, že tak 

bylo nakládáno i s jinými pohádkami téže autorky.   

Kritické vydání bylo základem pro několik následujících edic pro děti. Zástupcem je text 

19 z roku 1957. Zde si editoři se zastarávajícím textem poradili tak, že jej vydali v podobě 

velmi blízké prototextu (upraveno pouze pravopisně) a poskytují k němu externí lexikální 

vysvětlivky. Občas (ale spíše výjimečně) je jejich součástí i frazém (např.: zakroutit kohoutky 

– zmást), jinak ale nedochází k úpravám, náhradám či vyloučení frazémů.

Pro přibližně tři desetiletí, od 60. do 90. let, našly pohádky Boženy Němcové své dvorní 

editorky ve Věře Formánkové a Jarmile Syrovátkové (v našem materiálu jsou zastoupeny 

knihami 22, 23, 24). V jejich úpravách vyšlo více než šest desítek vydání. Většina z nich (a 

všechna ta, která jsou v práci zkoumána) obsahuje ediční poznámky (výtahy z nich jsou 

k dispozici v kapitole Ediční aparát), ve kterých editorky pojmenovávají hlavní cíle úprav i 

obtíže s nimi spojené. Ve stručnosti se dá říci, že hlavní dva cíle jsou v podstatě 

kontradiktorické: dodržet a neporušit sloh autorky a zároveň usnadnit čtení a porozumění 

dětskému čtenáři60. Zajímavé je, že ač se až od 60. do 90. let obsah edičních poznámek téměř 

nemění, úprav v textu časem přibývá. Na poli frazeologie si nejprve autorky poradily po 

předcházejícím vzoru. Samotný text se v zásadě nemění, je ovšem doplněn nejčastěji 

externími a řidčeji vnitrotextovými vysvětlivkami. Vydání z roku 1965 (22), je doplněno 

například o následující frazeologické vysvětlivky:

zůstal jako pivoňka – celý zčervenal studem

zůstávat na ocet – nevdávat se, zůstat svobodná

číst planety – předpovídat budoucnost z hvězd

popadnout se do křížku – prát se

                                                
60

Společně editorky napsaly i článek na téma úpravy pohádek: FORMÁNKOVÁ, V., SYROVÁTKOVÁ, 

J. (1960), „Upravovat či neupravovat?” O pohádkách. Praha: SNDK, s. 63-75. 
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Až do 90. let ale nedochází k zásadnější úpravě frazémů. Pokud se editorky k nějaké změně 

ve frazému odhodlají, pak je to většinou změna pravopisná (zbýt s krku – zbýt z krku). A.

Malcová při svém výzkumu narazila na ojedinělé morfologické změny (zejména v čísle a 

pádu), ovšem lze tvrdit, že editorky s frazémy zacházejí uvážlivě a zdrženlivě. 

Výrazná změna přístupu k materiálu přichází s 90. léty. V. Formánková s J. Syrovátkovou 

ztrácejí své výlučné postavení a setkáváme se s novými jmény úpravců (ovšem i mezi nimi si 

V. F. a J. S. udržují silné postavení). Když pomineme několik prvorepublikových vydání, pak 

je patrné, že edice vydané od 90. let dominují na seznamu změn. Děje se tak s jasně čitelnou 

dynamikou, obecně čím novější edice, tím výrazněji pozměněná. Výjimku tvoří neupravované 

reprinty starších vydání. Soudíce nejen podle změn ve frazeologii, diktát snadného 

porozumění se stává stále zřetelnějším. 

I editorky, které dříve po tři desetiletí nezasahovaly do frazémů, se k tomu nyní uchylují. 

Příkladem mohou být změny ve frazeologii ve vydání 35 z roku 1995 (editorkou Věra 

Formánková):

1:  Ale strýc byl šelma.      

31:   Ale strýc byl lišák.

1: Chalupník ale proto přece celičkou noc oka nezamhouřil.

31: Chalupník ale proto přece celičkou noc nezamhouřil oka.61

1: Paní připíjela panu manželu dost a dost,…

31: Paní pořád připíjela panu manželovi,…

Ale ve většině případů dodržují Formánková se Syrovátkovou (oproti některým svým 

mladším kolegům) zásadu frazém za frazém, tedy pakliže je frazém ve výchozím textu a ony 

                                                
61 Mimo jiné v tomto vydání dochází k systematické změně ve slovosledu. Sloveso je přesouváno z konce 

věty blíže k jejímu začátku. Tato změna se nevyhnula ani frazému, který je zažitý právě s tím slovosledem (ani 
oka nezamhouřit), který je zde narušován.
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se rozhodnou pro úpravu, je upraven původní, popř. nahrazen jinou jednotkou frazeologické 

povahy. 

Je třeba poznamenat, že podle SČFaI je většina původních frazeologických pojmenování 

kolokviální povahy. Žádný ze sledovaných frazémů nebyl ve slovníku označen jako zastaralý 

nebo knižní. Za takové by se nad daly označit jen, které jsme ve slovníku nalezli v mírně 

pozměněné podobě (je ovšem varianta v textu pohádek archaická nebo jen lidová?) Je

zajímavé, že kolokviální frazémy jsou nahrazované jednotkami se stejnou stylovou 

charakteristikou, a tudíž se z velké části nejedná o tolikrát zmiňované nahrazování zastaralého 

a zastarávajícího novým a lépe srozumitelným. Patrně dochází k tomu, že jednotka méně 

často užívaná je vyměněna frazémem s vyšší frekvencí užití. Někdy je motivace úpravy 

neprůhledná, jako např. v posledně uvedeném příkladu, kde byl snadno srozumitelný, nikoliv 

zastarávající frazém dost a dost nahrazen stejně snadno srozumitelným slovem pořád. Často 

se také stává, že pravděpodobně ve snaze o co největší explicitnost se frazémy prostě 

vynechávají (a to často speciálně pouze ony, nikoliv jako součást širší textové výpustky). 

Němcová frazémy občas aktualizovala62 nebo je napsala v regionální či lidové podobě. 

Moderní vydání těmto aktualizacím příliš nepřejí a frazémům vtiskují jejich vžitou podobu, i 

když míra srozumitelnosti je obdobná. Texty tak přicházejí o svérázný prvek autorčina stylu a 

na obecnější rovině dochází k nivelaci frazeologické složky. S lidovými (a kolokviálními) 

frazémy z textů částečně mizí jadrnost a obraznost, jazyk se zplošťuje a vzniká jakýsi výběr 

vyvolených ponechaných frazémů63. Tím pochopitelně mizí i byť pasivní znalost méně 

častých pojmenování. Frazémy, které se z hlediska frekvence nacházejí na periferii, z ní mizí, 

a o to více se upevňuje frekvenční jádro. Mezi takovými vyvolenými frazémy najdeme např. 

zůstat na ocet, růst jako dříví v lese, čert aby něco / někoho vzal, na deset honů, prokázat 

někomu službu, držet se jako klíště. Mezi ty, které byly v posledních dvaceti letech (popř.

v nejnovějších vydáních) často upravovány, nahrazovány nebo vynechávány patří např. není 

s ním pořízená, dost a dost, pro mne, být šelma, obrátit kolečka, urodit se z něčí hlavy, mít 

někoho za blázny, být boží dřevo, zbýt z krku.

                                                
62 Např. doplněním: obrátit kolečka, být boží dřevo, zkrácením: pro mne, vyměněním komponentu: jaký 

škvor mu v mozku vrtá, vyjet s pravdou ven.
63 Neboť moderní vydání jsou často v úpravách závislá ne na prototextu, popř. kritickém vydání, ale inspirují 

se navzájem sama sebou. To dosvědčuje množství nápadněsobě podobných reformulací, které se vyskutují pouze 
mezi moderními vydáními.
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Zabývali jsme se i případy, kdy byl původně nefrazeologický text nahrazen textem 

frazeologickým, popřípadě byl frazém do textu dodán, aniž by nahrazoval nějaký text. 

Několik příkladů na daný jev je vypsáno níže. Obecně lze říci, že tyto případy jsou daleko 

méně časté než případy, kdy je frazém nahrazen nefrazeologickým textem. Náhrada frazémem 

je typická spíše pro texty, ve kterých se subjekt úpravce široce uplatňuje. A to nejen kvantitou 

úprav, ale i jejich kvalitou. 

Nejčastější je vepsání frazému v edici 35 – jedná se o audionahrávku (přepsáno z CD). 

Úprava textu se vyznačuje silným potlačením pásma vypravěče a převedením jeho obsahu do 

pásma postav. Postavy mluví jazykem, který se snaží být ještě lidovější, jadrnější, 

kontaktnější a dějovější, než jaký jim původně vložila do úst autorka. V tomto novém jazyce 

postav výrazně přibývá frazémů (zejména kolokviálních, důrazných a expresivních – podle 

ČSFaI), což je, soudíme, nepřímý důkaz, že právě frazeologická složka je (vedle specifické 

syntaxe) správě pokládána za jedno z těžišť mluvního charakteru autorčina literárního jazyka. 

Kromě audionahrávek přibývá několik frazémů v edicích z roku 7 (1919) a 27 (1991). Pro 

edice pohádek Boženy Němcové z raných 90. let je typické, že změny v textu jsou 

nezanedbatelné, ovšem jméno editora, charakter jeho zásahu (upravil, převyprávěl…) a ediční 

poznámka chybí64. Posilování frazeologické složky má vliv na autentický styl autorky. Nelze 

říci, že by přidané frazémy jakkoliv učinily text srozumitelnějším. I když tyto zásahy nejsou 

početné, jedná se o svévolné, nesystematické a neúčelné vstoupení subjektu úpravce do 

původního textu65. Hlavně v edicích z 90. let, ale už i dřívějších, vydavatelé vytlačují jméno 

Boženy Němcové jako autorky z nejviditelnějších míst knihy, jak si všimla A. Macurová.66

Jméno je z titulu vytlačeno do podtitulu, popřípadě není vůbec na obalu či deskách a 

nalezneme jej až na titulním listě knihy. Jméno úpravce se ale recipročně nepřesouvá na 

viditelnější místa, a pokud je uvedeno, pak zcela vzadu v tiráži. Autor se stává méně 

viditelným a na jeho místo nikdo nenastupuje. Tento vnější stav se jen částečně „přelévá“ i do 

textu knihy. Původní text je oslabován (tzn. měněn, nahrazován, popř. vypouštěn) – autor 

mizí, ale zároveň jsou čím dál patrnější zásahy úpravce – jeho jméno, stejně jako zásady, 

                                                
64 Z prozkoumaného materiálu se to týká edice 27 (1991), 28 (1992), 29 (1995), 33 (2000).
65 Tématem úpravců a typů úprav se zabývala A. Macurová (2006).
66 A. Macurová (2006), s. 145.
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principy a cíle, však nejsou uvedeny. O tom je možné se přesvědčit v soupisu zpracovaného 

materiálu, který obsahuje informaci o tom, kdo a jakým způsobem do tetu zasáhl (např. 

jazykově upravila XY, popř. jméno editora neuvedeno).

Příklady dodaných frazémů:

1: K tomu všemu nebyla hezká, a tak zůstávala na ocet, až jí bylo již pomalu čtyrycet let.

        7:       Nad to pak ani nebyla hezká, nebylo tedy divu, že ještě ani ve čtyřiceti letech nebyla 

provdána.

1: Bohatství měl dost; jsa svobodným pánem nade vším, požíval všeho v plné míře. Den 

ode dne kochal se v rozkoších, jakýchž jen svět podati může, a když nastala noc, ozýval 

se z knížecích síní zpěv rozpustilých hejřivých mladíků.

7: Bohatství měl dost; byl svoboden, a proto užíval světa přes míru, nešetře svých 

ubohých poddaných, na nichž stále vyžadoval peněz na své hýření.

1: Jedenkráte, když nevěděl již co si má vymyslit, povolal kníže hvězdáře, a poručil, aby 

jemu i dvěma jeho správcům planety četl.

7: Jednou z dlouhé chvíle povolal kníže hvězdáře, aby jemu i dvěma jeho správcům četl 

planety.67

1: Tu se strhne v zámku zoufanlivý křik, vrata se otevrou a černý táhne pána ven, 

zsinalého a na polo mrtvého.

27:      Ten se třásl hrůzou, prosil a naříkal.

1:         v původním textu bez ekvivalentu 

27:       Sliboval mu hory doly. (situace, kdy kníže žádá ovčáka o záchranu před čertem)

                                                
67 Zde by se dalo uvažovat i o výměně frazému za frazém: již neví, co si má vymyslet X z dlouhé chvíle. Ale 

první jednotka není zanesena v ČSFaI, a proto je její frazeologičnost sporná. 
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1:         v původním textu bez ekvivalentu  

35: Od čertů raději dál! (O hloupém Honzovi)

1: v původním textu bez ekvivalentu 

35: Tady není holubník. (O hloupém Honzovi)

1: v původním textu bez ekvivalentu

35: Honza utíkal, až se mu za patami prášilo, nedíval se napravo nalevo, pod schody 

porazil kuchařku a honem proběhl kolem vrátného.

1: Otec ale churavěl a stárnul, a ona musela domů.

35: Strýčku, s tatínkem je prý velmi zle.

1: v původním textu bez ekvivalentu

35: Ty ses na rozumu pomátla. Jalovici! Kdo to jakživ slyšel? Takovou výslužku bych si 

taky nechal líbit.

Soudíce podle čtyř nejnovějších zkoumaných edic (37, 2007; 38, 2008; 39, 2008; 40, 2009), 

v současnosti přibývá úprav, které zasahují nejen do stylu, ale i do obsahu pohádek. Úseky 

obsahující frazémy jsou nezřídka přestylizovány bez jejich použití, a to častěji než v minulosti 

(jak dokazuje výše uvedený přehled frazémů a jejich změn). Jméno úpravce je ale už 

systematicky uváděno, i když ediční poznámku žádná ze čtyř nejnovějších edic neobsahuje. 
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6. Závěr

Analýzou podkladového materiálu jsme dospěli k závěru, že charakter a kvantita editorských 

úprav v textech se mění skokově, nikoliv plynule. Rámcově tak lze vyčlenit několik období. 

Přibližně do 20. let 20. století se setkáváme hlavně s úpravami v oblasti pravopisu či na 

pomezí pravopisu a jazyka. Nejfrekventovanějšími změnami jsou úpravy hranice slov 

(přibývá např. spřežek) či psaní s/z/vz (skoumat, sprvu, vspomenout, musika…). Dochází 

k úpravám v kvantitě podle soudobé normy (chvílka - chvilka, marcipan - marcipán, jmeno -

jméno). Další úprava se týká psaní slova jsem ve funkci pomocného slovesa v tvaru préterita. 

B. Němcová psala sem v préteritu převážně bez j na začátku, když chtěla signalizovat 

neuhlazenost či lidovost v řeči hloupého Honzy. U žádné jiné postavy není tento prostředek 

ve větší míře použit. Už v poslední třetině 19. století pozorujeme, že editoři zmíněný prvek 

nivelizují a podle platné kodifikace všude uplatňují tvary s j na začátku. Psaní přítomných 

tvarů slovesa být bez počátečního j není specialitou B. Němcové. Tento způsob psaní je 

doporučován v některých barokních gramatikách (např. v Šteyerově Žáčkovi68). V textu 

Němcové byl však prostředkem rozlišení mluvního stylu postav. Ve starších edicích také

dochází k posunu v kladení členicích znamének, zejména čárek, středníků, vykřičníků 

a otazníků. B. Němcová kladla čárky více méně podle pauzového principu. V edicích 

postupně získává navrch princip syntaktický. Středník užívala autorka poměrně často 

(porovnáváno s dnešním územ v umělecké literatuře). V pohádce Čert a Káča je v prvním 

vydání uplatněno 13 těchto znamének. Ve vydáních do 20. let jejich počet buď zůstává stejný 

nebo stoupá. Např. hned v druhém zkoumaném vydání (1880) jich nacházíme o 10 více. 

Většinou nahrazují větnou čárku, jestliže ta dělí věty hlavní, mezi nimiž není žádný jasně 

identifikovatelný syntaktický vztah. Středník často přibývá i v složitějších souvětích, v nichž 

jsou věty hlavní v adverzativním (spojené spojkami ale, než) nebo kauzálním vztahu (spojené 

spojkou neboť). Takto umístěný středník pomáhá orientaci v složitých souvětích a přebírá 

některé funkce větné čárky, která bývá funkčně přetížená. Otazník je v prvním vydání 

umisťován i za věty, které jsou svou funkcí otázkami, ale syntakticky jsou do souvětí 

zapojeny jako vedlejší věty (např.  Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží?) 

Ve vydáních do 20. let jsou otazníky ve zmiňovaných pozicích ponechány. Vykřičníky 

zůstávají v původním počtu, popřípadě přibývají na místech, kde editor pociťuje větší důraz. 

Pozorujeme jen málo lexikálních a morfologických změn, přičemž nejzajímavější z nich je 

                                                
68 ŠTEYER, M. (2001), Žáček. Praha: Akropolis. 

Šteyer doporučuje psaní bez j na začátku u všech přítomných tvarů slovesa být bez ohledu na funkci. 
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problematika supina. Tuto výrazně archaickou slovesnou formu autorka (poněkud nenáležitě) 

několikrát uplatnila, např. dal ušit, nese připit. Editor textu z roku 1880 počet tvarů ještě 

zmnožuje (na místech, kde autorka užila infinitiv: chtěl odbyt, musím odnest), čímž text uměle 

archaizuje, snad ve snaze o stylové „pozvednutí“.  

Od 20. do 50. let se počet a hloubka úprav liší i podle toho, zda je vydání určeno dětskému 

či dospělému čtenáři. I dříve už vycházely tyto dva typy vydání, ale rozdíl mezi nimi byl 

realizován spíše vizuální podobou knihy. Dětská vydání měla např. ilustrace a výpravnější 

obálku (často barevnou), ale textově se od knih pro dospělé nelišila. V období od 20. do 50. 

let se situace pozvolna mění. V knihách pro dospělé (10, 11, 16 - ponechávají si většinou 

původní název České národní báchorky a pověsti) se uplatňují zejména změny, které byly 

popsány výše. Avšak v dětských vydáních začínají některé změny přibývat. Nápadná je mimo 

jiné úprava slovosledu, která však není stěžejním tématem této práce, neboť byla detailně 

zpracována v jiných pracích69. Slovosled s VF (verbum finitum) na konci věty je pro tvorbu 

B. Němcové typický. Editoři při jeho změně argumentují, že na dnešního čtenáře působí 

emocionálně (sloveso v rematické pozici není dnes pro klidnou mluvu úplně typické). Za 

účelem dosažení obdobného účinku na čtenáře, jakého text dosahoval v době prvního vydání, 

přesouvají editoři VF blíže k začátku věty. V některých vydáních pro dospělé se ještě 

vyskytují supina, v dětských už jsou nahrazena tvarem infinitivu. Dětská vydání z tohoto 

období (zejm. ze 40. let: 13, 14, 15, 17) jsou prvními, v nichž sledujeme nahrazování 

přechodníků konstrukcemi s VF. Četná je transformace přechodníku na větu hlavní 

připojenou spojkou a (zvl. vydání 14, 1941). To činí text monotónnějším a dochází k oslabení 

hierarchizace dějů a jejich vzájemných časových vztahů. Od 40. let (ale už s dřívějšími 

náznaky) dochází k menším úpravám lexika. Nahrazují se slova, která od dob napsání svého 

textu změnila význam, např. děvka ve smyslu ,děvečka na statku‘, přeslechnout ve smyslu 

,vyslechnout‘. V tomto období se také setkáváme s úpravami, které text činí méně lidovým, 

méně expresivním, více spisovným a „literárním“. Nahrazuje se slovo huba slovem ústa či 

slovo ovčáček slovem ovčák. Tato tendence se plně rozvine později, zejména po roce 1989. 

V 50. letech naposledy vycházejí sledované pohádky v edicích určených dospělým 

čtenářům. Edice 18 je vědeckým kritickým vydáním vzniklým pod vedením Bohuslava 

Havránka; edice 19 je součástí vybraných spisů B. Němcové. Obě vydání jsou upravena 

pravopisně (s/z/vz, ž/dž, hranice slov), interpunkce je přepsána podle soudobé kodifikace (týká 

                                                
69 Např. PUTÍKOVÁ, S. (1995), Proměny jednoho textu, B. Němcová – Sůl nad zlato. Diplomová práce.

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
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se čárek, vykřičníků a otazníků). Zachovávají se podoby slov typu smejšlení, bejvat, hejřivý. 

Ponechávají se supina. Konstatujeme, že k žádným změnám nedošlo v lexikální složce, a to 

ani v lexiku spojeném s náboženstvím (pozdrav s Pánembohem; na mou věru, i kdyby mohl 

někoho krejcar spasit - všechny tyto prvky zůstávají nezměněny).

Od 60. let vycházejí pohádky už jen v edicích pro děti. Většinu z těchto edic připravují V. 

Formánková a J. Syrovátková. Úprava „klasických“ textů pro děti s sebou přináší jistá 

specifika, jichž jsem se letmo dotkli už výše (40. léta). Editorky usilují o to, aby texty 

neztratily nic ze svého specifického a ceněného stylu, zároveň se však snaží , aby byly dětem 

pohádky srozumitelné v nejvyšší možné míře. Proklamace zmíněných cílů bývají součástí 

edičních poznámek a od 60. do konce 80. let se příliš nemění. Konkrétních úprav v textech 

nicméně pozvolna přibývá. Ve starších vydáních (např. vydání 22, 1965) volily editorky pro 

přiblížení méně frekventovaných, knižních či zastaralých výrazů externí vysvětlivky. Později 

(od 70. let) volí raději zásah do samotného textu a slova v něm nahrazují. Postupně přibývá 

např. odstraněných přechodníků, substituovaných slov - mezi nimi jsou ta, která změnila 

význam, vulgarizmy, některé expresivní výrazy atd. Významná část změn vede 

k zespisovňování textu, je oslabována lidovost a expresivnost. Změny se však dají označit za 

relativně uvážlivé. Téměř vůbec např. nezasahují až do konce 80. let do oblasti frazeologie či 

slovosledu. 

Zcela zásadní změna nastává po roce 1989. Pohádkových knih s texty B. Němcové vychází 

poměrně hodně a tvoří velkou část našeho materiálového korpusu (vydání 27-40), přičemž 

některá vydání jsou přepsána téměř k nepoznání. Připomeňme alespoň ty nejvýznamnější 

tendence v editorských úpravách. Přechodníky z moderních vydání téměř vymizely. 

Nahrazovány jsou VF, která často bývají součástí nově vzniklých vět hlavních, asyndeticky 

připojených k předešlému textu. To způsobuje jeho menší soudržnost a větší monotónnost; 

dochází tak také k úbytku informací (zejména o hierarchizaci dějů a jejich vzájemných 

časových vztahů). Systematickým odstraňováním přechodníků z dětské četby se oddaluje 

seznámení dítěte s touto slovesnou formou. Prvním momentem seznámení s formou a funkcí 

přechodníku pak může být až chvíle, kdy je po dítěti na střední škole vyžadováno, aby se 

přechodníky naučilo aktivně ovládat. Překvapivým zásahem je změna ve slovesných časech. 

Základním časem pro vyprávění je i v našich pohádkách préteritum. B. Němcová doplňuje 

tento základní vyprávěcí čas dramatickým prézentem a futurem. V moderních edicích editoři 

slovesa v prézentu a futuru často substituují slovesy v préteritu. Tyto zásahy poškozují styl 

původního textu. Příběh je ještě více monotónní a plochý, ubývá dramatické gradace dějů. 
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Nejsme si jisti, zda dětem prospěje, když budou konfrontovány jen se zcela jednoduše 

vystavěnými příběhy, k nimž tento typ úprav směřuje. Dramatický, historický či 

gnoseologický prézens jsou poměrně běžnou součástí vyprávěcího postupu i v soudobých 

textech  a není důvod je odstraňovat. Z moderních edic jsou odstraňovány i expresivní či 

vulgární výrazy (např. ovčáček - ovčák, huba - pusa, pitomec - hlupák, hrozitánský - dlouhý

atd.). Výrazy z periferie slovní zásoby bývají nahrazeny výrazy z centra. Důvodem pro jejich 

substituci může být třeba jen nižší frekvence (např. mez - zem). Často je ale těžké motivaci 

provedených substitucí odhadnout, jelikož výrazy znamenají přibližně totéž a mají podobnou 

stylovou charakteristiku (např. u verb dicendi: povědět - říci, povídat - říkat). Mnohé lexikální 

substituce i četné výpustky pociťujeme jako výraz jisté svévole v přístupu k originálnímu 

textu. Postrádáme jasně formulovaná, nebo alespoň z charakteru zásahů čitelná kritéria pro 

realizaci úprav. Zkoumali jsme také složku frazeologickou. K zásadnějším změnám opět 

dochází až v posledním dvacetiletí. Méně frekventované frazémy jsou buď vypouštěny bez 

náhrady, nebo nahrazovány textem nefrazeologické povahy. Nacházíme frazémy, které jsou 

velmi často nahrazovány (např. vzít konec,  to jsou věci); na druhé straně se setkáváme 

s takovými, které vždy zůstávají (např. zkusit své štěstí, zůstat na ocet, držet se jako klíště). 

Měněny jsou variantní podoby frazémů na podoby obecněji rozšířené (křičí jakoby ho na 

vidličky bral - křičí jakoby ho na nože bral). Repertoár ponechaných frazémů je stabilní, ale 

málo pestrý. Tak hluboký zásah do frazeologické složky je v historii zkoumaných textů 

novým jevem, který se začal objevovat v minulém dvacetiletí. Soudíme, že výhledově bude 

změn na všech jazykových rovinách ještě přibývat, neboť nejvíce měněné texty patří zároveň 

mezi texty nejmladší (36, 37, 38, 40).
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Přílohy

Příloha číslo 1: Diferenční slovník

2

Chytrá horákyně

nechat si chutnat – pochutnávat si

Čerta a Káča

bez lexikálních změn 

3

O hloupém Honzovi

bez lexikálních změn 

4

Chytrá horákyně

bez lexikálních změn 

O hloupém Honzovi

bez lexikálních změn 

5

Čert a Káča

by – aby 

množství lidstva – lidu

6

Chytrá horákyně

děvka – děvečka

všeckno – všechno
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přeslechnout – vyslechnout

bláznový – bláhový

hned – ihned

7

Čert a Káča

pár zlatých peněz – trocha zlaťáků

však – ale

hubatá – svárlivá

potřebovat posluhu – potřebovat někoho k obsluze

zůstávat na ocet – nebýt provdána

třeba – třebas

na vzdor tomu – přesto však

po cestě – cestou

se zlostí – rozzlobena

mít pro někoho čest – prokazovat někomu čest

křičí – vykřikne

huba – obličej

nevidět žádného – nevidět nikoho

byť by – a kdyby

pranic – nic

jen – jenom

přišel čas k odchodu – nastala doba jíti

když se měli rozcházet – na rozchodu

kýž bych mohla – chtěla bych

chapnout – chytit

zrovna – rovnou

tloukl – zatloukl

zaslechl nářek o tanečníka – zaslechl použit po tanečníkovi

potom – pak

okázat – ukázat

mít znát – mít poznat

štrachat – loudat

spustit se – pustit

proklínat - hrozit
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ale – však

zaobalený – zahalený

kdopak – kdo

tudy – proto

ledva – sotva

zbavit se – odbýt

nebýt v stavu – být unaven

pomoci – ulehčit

ale – však

dost – dosti

protož – proto

jestli – -li

odundat – sundat

oddělat – odstranit

žblunk – žbluňk

myslet – domnívat se

posud – dosud

nouze – nesnáz

vzít konec – skončit

p. hýřil

říci – promluvit

nebezpečenství – nebezpečí

být – nastat

čtvrt – čtvrť 

do vězení s ním – odveďte ho

lživý – prolhaný

učinit podle rozkazu – vykonat rozkaz

huba – ústa

hrad – sídlo

nemoci pro někoho – nedostat se pro někoho

obrátit se na pravou cestu – polepšit se

tiše – klidně

pokojně – spořádaně

pouštět se do – navykat si na

panování – spravování země

ujít osudu – nevyplnit se
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tlouci – ztlouci

zdání – potuchy

pranic – nikterak

pravit – povídat

ovčáček – ovčák

přijít – nastat

první – prvý

jít – odejít

nebude-li chtít – bude-li se zdráhat

udělat – učinit

stejný – týž

odešel – zmizel

zůstávat – bydlit

lidstvo – lidé

zoufanlivý – zoufalý

lid – zástup

pořád – stále

jednat se – běžet

opravdový – upřímný

mysl – vůle

vynajít se – dostavit se

v. s hrůzou

přistrojen – ustrojen

celý smrtelný – na smrt bledý

být tu pro – přijít pro

stát – tísnit se

lidstvo – lid

houf – zástup

celý – všecek

jít o – běžet o

ptát se po někom – shánět někoho

udělat někoho něčím – jmenovat n. n.

pomoci něčím – rozdat něco 
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8

Čert a Káča

chapnout – chňapnout

9

Čert a Káča

celý – všecek

ona – Káča

děvčata – děvčátka

na vzdor tomu – přes to

kýž – kéž

chapnout – chňapnout

myslet – zamýšlet

okázat – ukázat

spustit – pustit

tu – nyní

napadnout – připadnout

jestli – zda-li

navrátí – vrátí

koukal – hleděl

10

O hloupém Honzovi

jen – jeden

Chytrá horákyně

bez lexikálních změn 

11

žádné lexikální změny

12
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O chytrém Honzovi

hloupý – chytrý

mluvit – povídat

hodit se k něčemu – dokázat něco

se mnou se přít – nede mnou vyhrát

pokusit se – zkusit

porazit – skácet

soukat se – lézt

též – taky

sáh – metr

v kuchyni – doma

v. chutě

by – aby

táta – otec

dědek – děda

selský – sedlákův syn

být spokojen – nebýt spokojen

až – pořád

13

Čert a Káča

navzdor tomu – přesto

huba – ústa

chapnout – chňapnout

okázat – ukázat

spustit – pustit

nu – no

jestli – zdali

huba – ústa

pokojně – spokojeně

ovčáček – ovčák

ale – však

brzo – brzy

a – i
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vynajít – dostavit

anebo – nebo

král – kníže

14

Čert a Káča

chapnout – chňapnout

spustit – pustit

tudy – tedy

kdopak – kdo

protož – proto

odundá – sundá

zoufanlivý – zoufalý

15

O hloupém Honzovi

povalit – porazit

opravdivá – opravdová

by – aby

sesle – židle

Chytrá horákyně

tolik – to

tolar – dolar

vešel – vyšel

krejčíř – krejčí

ubohý sedlák – chudák

hned – ihned

16

O hloupém Honzovi

vědět – znát

přivázat – uvázat
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17

Chytrá horákyně

děvka – děvečka

vystoupit – vyjít ze služby 

neumařit – nezmařit

hodná – pěkná

hádačka – hádanka

nechat si chutnat – s chutí pojídat

sednout – usednout

povídat – povědět

koukat – dívat

a – neboť

vejít – vyjít

na to – potom

krejčíř – krejčí

hodit se – vpravit se

jedenkráte – jednou

mít bohatství – být bohat

dát – slíbit

dobré slovo – dobrá odměna

přeslechla – vyslechla

zakývala – kývla

opálit – napálit

pročpak – proč

výminka – podmínka

vrch – kopec

Skarman- kopec

dle – podle

bláznový – pošetilec

schílit se ke konci – končit

ale – ač

ledva – sotva

spamatovat – upamatovat

protož – proto



161

v. a

Čert a Káča

z většího dílu – většinou

aneb – nebo 

navzdor tomu – přesto

džbánek – džbáneček¨

žádný – nikdo

chapnout – chňapnout

okázat – ukázat

no – nu

jestli – zdali

odundat – odepnout

nevzal do huby – nevzal do úst

jednat se o – jít o

vynajít se – dostavit se

18

Chytrá horákyně

bez lexikálních změn 

Čert a Káča

bez lexikálních změn 

O hloupém Honzovi

bez lexikálních změn 

19.

Chytrá horákyně

bez lexikálních změn 
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20

Čert a Káča

bez lexikálních změn 

21.

Chytrá horákyně

děvka – děvečka

hádačka – hádanka

přeslechnout – vyslechnout  

Skarman – vrch

bláznový – bláznivý

Čert a Káča

chapnout – chňapnout

zrovna – rovnou

spustit – pustit

tudy – tedy

všickni – všichni

ovčáček – ovčák

vědět – znát

nedostávat se – chybět

sesle – židle

O hloupém Honzovi

všickni – všichni 

nedostávat se – chybět

sesle – židle

22.

O hloupém Honzovi

vědět – znát

všickni – všichni
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by – aby

Chytrá horákyně

děvka – děvečka 

usilovat – naléhat

vejít – vyjít

opálit – napálit

dle – podle

schílit – chýlit

sprostý – prostý

23

Čert a Káča

pan Antichrist – pan Lucifer

tudy – tedy

ovčáček – ovčák

24 

Chytrá horákyně

děvka – děvečka 

přeslechnout – vyslechnout

opálit – napálit

bláznový – bláznivý 

sprostý – prostý

25 

Chytrá horákyně

děvka – děvečka

vystoupit – jít ze služby

spustit – pustit

všecko – všechno

usilovat – chtít

popudit zlostí – rozzlobit se
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protož – proto

hádačky – hádanky

tchořovka – čepice

zachovat – být naše

což – co

pravit – povědět

žádostivý – zvědavý

usilovat – naléhat

vejít – vyjít

krejčíř – krejčí

učinit – udělat

než – ale

u – ve

přeslechnout – vyslechnout

opálit – napálit

výminka – podmínka

Skarman – vrch

dle – podle

Skarman – vršek

bláznový – bláznivý

navrátit – vrátit

26

Chytrá horákyně

děvka – děvečka

veliký – velký

přeslechnout – vyslechnout

opálit – napálit 

Skarman – vrch

všickni – všichni

27

Čert a Káča 

Text pozměněn do té míry, že lze jednotlivé lexikální změny těžko lokalizovat.
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chalupa – chaloupka

pár – něco

nikdo by si ji nevzal – nikdo s Káčou nechce mluvit

sednout – přistoupit

Káča – Kačenka

dá si nalít – pozve k tanci

staří – lidé

nevidět žádného – nestarat se

pravit – povídat

zůstávat – bydlit

chapnout – chytnout

v. v tom okamžení

v. zrovna

muset – odebrat se

pan Antichrist – kníže pekel

v. neodbyta

odundat pentličku s knoflíku – rozepnout knoflík

být – ležet

mladý – zlý

jedenkráte – jednou

povolat – pozvat

číst planety – povědět, jak se dál povede

slova jím otřásla jako hlas soudný – od té doby nespal

den jak den – zatím

nestarat se – zapomenout

potěšený – šťastný

líbat ruku – děkovat

vydat – naměřit

dovědět se o tom – vidět to z okna

smilovat se – zachránit

být velký hříšník – být příliš zlý

jakmile – jak

nechat v pokoji – pustit

28
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Chytrá horákyně

děvka – děvečka

říkat – povídat

usilovat – žádat

prokurátor – soudce

hádanka – hádačka

nechat si chutnat – s chutí pojídat

žádostivý – zvědavý

usilovat – naléhat

vešel – vyšel

krejčíř – krejčí

přeslechnout – vyslechnout

i – a

dát se – nechat se

opálit – napálit

výminka – podmínka

jestli – že

blíže – poblíž

všickni – všichni

bláznový – bláznivý

očekávala – vyčkávala

ihned – hned

spitý – opilý

říkat – povídat

soudili spolu – soudila ona

29

Čert a Káča

potřebovat posluhu – potřebovat pomoci

jak – jakmile

aneb – nebo

v. po náspi

huba – ústa

povědět – ukázat

pan Antichrist – Lucifer
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okázat – ukázat

spustit – pustit

tudy – tak

odundat – odepnout

žblunk – žbluňk

podat – dát

nebezpečenství – nebezpečí

ovčáček – ovčák

jít o – jednat se o

opravdový – upřímný

vynajít se – dostavit se 

30

Chytrá horákyně

příliš dobrý – předobrý

spravedlivě – poctivě

vystoupit – vystoupit ze služby

dochovat – ponechat si

neumařit – nepromarnit

hodný – pořádný

říkat – povídat

povídat – povědět

usilovat – naléhat

hádačka – hádanka

domakat – dopátrat

což – co

mít dobře – mít pravdu

sednice – světnice

pravit – povídat

neboť – protože

spravit – vyvést

nechat – nechat to být

vyvést – svést

vešel – vyšel 
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krejčíř – krejčí

než – ale

taky – také

přeslechnout – vyslechnout

jáť – já

spravit – rozhodnout

výminka – podmínka

uhlídat – spatřit

dle – podle

všickni – všichni

bláznový – blázne

konečně – nakonec

ledva – sotva

sprostý – sprostý

patrně – jasně

31

Čert a Káča

aneb – nebo

sednice – světnice

síň – chodba

násep – zápraží

než – ale

dnes – dneska

huba – pusa

chapnout – popadnout

okamžení – okamžik

tovaryš – druh

pan Antichrist – pan Lucifer

také – taky

okázat – ukázat

spustit – pustit

zaobalený – zabalený

hrozitánský – obrovitý

důvěrně – přátelsky
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ledva – sotva

odbýt – zbavit se

křičel – vykřikl

nyní – teď

vypůjčit – půjčit

nádvorník – šafář

protož – proto

hle – vida

odundat – sundat

mez – země

již – už

den ode dne – den co den

rozkoš – radost

podat – poskytnout

rozpustilý – rozmařilý

anebo – nebo

utěšený – klidný

kdož – kdo

milovat – mít rád

číst planety – číst osud z hvězd

nebezpečenství – nebezpečí

hlas soudný – hlas posledního soudu

huba – ústa

přece – přece jen

též – taky

zoufanlivý – zoufalý

ovčáček – ovčák

opravdovou – upřímnou

určitý – daný

vynajít se – dostavit se

přistrojený – ustrojený

celý smrtelný – smrtelně bledý

strojit se – chystat se

dvořenín – dvořan

co – jako

milovat – mít rád
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32

O hloupém Honzovi

posud – ještě

tam – do kostela

když – co

vstoupit – vystoupit

huba – pusa

nu – no

i – a

vtlačit – vrazit

více – už

s doložením – poradit

hojně – hodně

jen – jeden

nu – no

pitomec – chytrák

sednice – světnice

být spokojen – souhlasit

e – i

celičký – celý

ucítit – zaslechnout

zde – tu

opravdivá – opravdová

již – už

nikde ho nebylo – kde mu byl už konec?

by – aby

mluvit – povídat

nu – no

to – tohle

nyní – tak

taky – také

chutě – honem

skutečná pravda – pravda pravdoucí

dědek – děda
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sesle – židle

tedy – tak

peníze – dcera

dost – kolik budeš chtít 

vímť – vím

33

Chytrá horákyně

děvka – děvečka

vystoupit – skončit

neumařit – nezmařit

všecko – všechno

hádačka – hádanka

domakat – dobrat

proto přece – přesto

usilovat – naléhat

vešel – vyšel

krejčíř – krejčí

jedenkráte – jednou

patřit – náležet

všecko – všechno

přeslechnout – vyslechnout

opálit – napálit

kdopak – kdo

výminka – podmínka

jestli – že

dle – podle

bláznový – bláznivý

pomyslet si – vědět

očekávat – vyčkávat

hned – ihned

již – už

ledva – sotva

patrně – jasně

nade mne – než já
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protož – proto

34

Chytrá horákyně

děvka – děvečka

usilovat – naléhat

přeslechnout – vyslechnout

opálit – napálit

výminka – výjimka

dle – podle

roztahovat – rozhazovat

všickni – všichni

ihned – hned 

O hloupém Honzovi

ku – ke

vědět – znát

by – aby

vodka – voda

chapnout – popadnout

spustit – pustit

zaobalený – zabalený

král – kníže

35

O hloupém Honzovi

vadit – hádat

trochu – maloučko

hubou klápnout – něco říci

více – víckrát

kněz – páter

hloupý Honza – hlupák

točit – vrtět

blázni – lidi



173

dovést – zavést

být spokojen – nic nenamítat

prosit – poprosit

sice – nebo

celičký – celý

ona – pěkná pánova dcera

opravdivá – opravdová

ona nestydatá – kuchařka

vše – taškařice

jít již ze služby – dlouho tam nepobýt

boží dřevo – hloupý syn

hodit se k něčemu – moci uspět

již – už

dost – kolik budeš chtít

selský – sedlák

co – kolik

Chytrá horákyně

děvka – děvečka

vystoupit – odcházet

v. churavět

žalovat – stěžovat

pan prokurátor – soudce

zachovat – dostat

to jsou věci s něčím – nadělat s něčím

hádačka – hádanka

říci – poradit

vzít si za ženu – oženit se

navrátit – vrátit

učinit po vůli – přijmout podmínku 

přeslechnout – vyslechnout

opálit – napálit

dělat – vyvádět

být něčí – dostat

povědět – říci70
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dříve – napřed

dát radu – poradit taškařici

-li – jestli

vědět – pamatovat si

udát se – stát se

36

O hloupém Honzovi

by – aby

houdek – hudec

troubit – koukat

pitomec – hlupák

všickni – všichni

vím – znám

myslit si – povídat si

ona – ta holka

všickni – všichni

opravdivý – opravdový

nestyda – nestyda nestydatá

rozzlobit se – zlobit se

již – už

Čert a Káča

násep – náves

nést – přinést

chapnout – popadnout

vidět – uvidět

spustit – pustit

tudy – tedy

žblunk – žbluňk

všickni – všichni

správčí – správce

by – aby

ovčáček – ovčák

zrovna – rovnou



175

Chytrá horákyně

děvka – děvečka

spravedlivě – poctivě

protož – proto

hodit – uhodil

usilovat – naléhat

v. svůj

přeslechnout – vyslechnout

opálit – napálit

jakživ – kdy

poledne – polední

dle – podle

všickni – všichni

bláznový – bláznivý

sprostý – prostý

patrně – zřejmě

protož – proto

37

O hloupém Honzovi

p. syna

být hrozný klacek – jen se válet na peci

p. obléknout se

hodit – pohodit

p. právě

hubu otevřenou – oči vyvalené

v. nu

zevlovat – koukat

vadit – dohadovat se

jen – pořád

bude-li – pokud bude

popadnout se do křížku – dostat se do křížku

ba – ne

vtlačit – narazit
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ku – ke

už jít – být tady

namáhání – přemáhání

co – hodně 

košilatý – člověk jenom v košili

být – vylézt

trochu hubou klápnout – maličko se ozvat

hlupák – hloupý Honza

zlatník – zlaťák

s doložením – říci

dávat připíjet – dát napít

by – aby

na to Honza – trval na svém Honza

kolečko – kolo

houdek – houslista

ze sednice – ven

nu ty pitomče – i ty hlupáku

co zas – co jsi provedl

není ve vesnici pořízená – je těžké pořízení

vědět – znát

muset mezi pány – muset do světa

být spokojen – souhlasit

říkejte si jak chcete – říkejte si, co chcete

e – ale

poté když – poté co

není hezké – je moc obyčejné

sice – jinak

vykázat – přidělit  

ptaní ho trochu mrzelo – vyptávání mu šlo na nervy

lokaj – sluha

ale – a

myslit – uvažovat

ucítit – uslyšet

slečna – dcera

nikde ho nebylo – nikde ho nenašel

rozzlobit se – rozkřiknout se



177

teprv po dlouhém hádání – teprv po chvíli

přijít na stopu – přijít na kloub

došel – přišel

nebyl bych přišel – zůstal bych

ke vší zlosti – nejprve se rozzlobil

proklatě – velice

svolala celý zámek – probudila celý dům

-li – jestliže 

již – už

boží dřevo – hlupák

rozzlobit – zlobit

v zámku – ve službě

učenec – učený

by – aby

až – dokud

ptát se – zeptat se

též – také

vyptávání ho mrzelo – šlo mu vyptávání na nervy

a – ale

myslit si – uvažovat

slečna – dcera

nikde do nebylo – nikdo ho nenašel

neviděl-li – zda neviděl

také – i

kousek se mi nedostával – kousek chyběl

utrhnout – přetrhnout

chutě – rychle

vyjít – být venku

dost – kolik budeš chtít

Chytrá horákyně

být příliš dobrý  – být velký dobrák

šlo jí na dvanáctý rok – bylo jí dvanáct

nastoupit za děvku – pracovat jako děvečka

spravedlivě – poctivě

vystoupit – odcházet ze služby
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vyrůst – dochovat

neumařit – neutratit

hodná kráva – pěkná kravička

povídat – povědět

usilovat – naléhat

nesvědomitý – nepoctivý

přednést žalovu – podat žalobu

nespravit – nepomoci

dostat – získat

hádačka – hádanka

rozvažovat – přemýšlet

nemoci se pravdy domakat – nemoci na nic přijít

tchořovka – čepice

zachovat – zůstat

špicl – pes

mít dobře – mít pravdu

uspokojit se – uklidnit se

nechat si chutnat – pochutnávat si

přistrojit – připravit k obědu

hřeb – věšák

ba – inu

povídat – mluvit

povídat – povědět

povědět – říci

proto přece – přesto 

sednice – světnice

povídat – říkat

říci – odpovědět

spaní – spánek

všecko – všechno

pravit – povídat

říkat – prozradit

žádostivý – zvědavý

dobrý – správný

vyslechnout – poslechnout si

s jakou přijít – s čím přijít
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neboť – protože

povědět – přiznat pravdu

usilovat – naléhat

spravit – vyvést

nechat – pustit z hlavy

žok – pytel

mezi dnem a nocí – na rozhraní mezi dnem a nocí

úlohu provést – úlohu splnit

vejít – jít

přeměřit – změřit

navrátit – vrátit

mít někoho u vážnosti – vážit si

jedenkráte – jednou

měli koně dohromady – koně se pásli pohromadě

dostat hříbě – porodit hříbě

nastat – vyvstat

vším právem – podle práva 

jehož byl – jemuž patřil

přeslechnout – vyslechnout

chudší sedlák – ošizený sedlák

pravit – říci

opálit – napálit

ovšem – také

stala se velká křivda – není to spravedlivé

spravit – rozhodnout

výminka – podmínka

nedovědět – nedozvědět

Skarman – kopec za městem

uhlídat – uvidět

vrch – kopec

dle – podle

Skarman – vršek

roztahovat – rozhazovat

pustit se do smíchu – dát se do smíchu

bláznový – blázen

vrch – kopec
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dát radu – poradit

nemluvit ani slova – nepromluvit ani slovíčko

pomyslet – přemýšlet

očekávat – čekat

k jakému konci se to schílí – co se bude dít

hodná chvíle – nějaká chvíle

vědět – vzpomínat

navrátit – vrátit

uchystat – přinést

sednout si – posadit se

hovořit jako o hodách – hodovat

být spitý – přebrat

nalitá číše – plná číše

domů – zpátky k otci

víno – pohár

sklesnout – spustit

sprostý – prostý

což – copak

vidím však patrně – musím však přiznat

Čert a Káča 

stará děvečka – dívka

zlaté peníze – zlaťáky

hubatý – hádavý

vesnice – ves

kývali na děvčata a ubírali se do kola – brali děvčata do tance

Kačenka – Káča

ač – i když

přijít – vejít

lavice u kamen – lavice pod oknem

oděv – oblek

dudák – muzikanti

kýž bych mohla – chtěla bych

zůstávat – žít

povědět – ukázat

chapnout – popadnout
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okamžení – okamžik

zrovna – rovnou

s Káčou na krku – s Káčou na zádech

pan Antichrist – vládce pekel

povídat – vyprávět

zaslechl Káčin nářek – zaslechl Káču naříkat

okázat – ukázat

spustit – pustit

starý pán – pán pekel

hleď, jak se jí zbavíš – koukej se jí zbavit

pln mrzutosti – mrzutě

panna Kačenka – Káča

proměněn v obyčejného člověka – proměněn v myslivce

tudy – a tak

živou mocí – za žádnou cenu

nést – donést

křičet – křiknout

chytnout – chytit

brzo ho to omrzelo – měl toho dost

kožich svleknout – kožich obětovat

vyndat – vytáhnout

nevědět – nepoznat

nevědět – netušit

odundat – rozepnout

pomyslet – pravit

tedy – pak

38

O hloupém Honzovi

posud – nikdy

povídat – říkat

hodit – pohodit

ustrojit se – obléknout se

za chvíli – jen chvíli potom

když – co
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koukat – zírat

bručet – zabručet

rád bych – chtěl bych

zevlovat – koukat

vadit se – dohadovat se

popadnout se do křížku – poprat se

vědět – slyšet

vtlačit klobouk – narazit klobouk

jít – být doma

namáhání – přemáhání

naparovat se – vytahovat se

hubou klápnout – pohnout se

není s  tebou pořízená – nic s tebou nepořídím

vědět – znát

vrátný – strážný

povídat – říkat

ptát se – zeptat se

sice – jinak

vykázat práci – ukázat práci

trochu mrzet – přestávat bavit

povídat – odpovědět

a – ale

celý vzteklý – vztekle

zalíbit se – líbit se

na mou věru – no opravdu

celičký – celý

bylo po práci – práce skončila

ulehnout – jít si lehnout

šourat se – procházet se

ucítit – uslyšet

opravdivá – opravdová

již – už

ona nestydatá – ženská bláznivá

srovnat se s někým – vyřídit si to s někým

běžet – utíkat

nikde ho nebylo – nikde ho nenašel
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-li – jestli

stejně – vůbec

přijít na stopu – dojít

přišel – přiběhl

říčný – uřícený

bití – výprask

proklatě hezká – tuze pěkná

jít – zajít

hubička – pusa

nechtěl-li jsem dostat výprask – aby mě zbili

nevím, co s tebou – co s tebou budeme dělat

mluví co mluví – říkají, co chtějí

říkat – odpovídat

než – až

nu – no

tudy – tedy

připuštěn – vpuštěn

přít se – hádat se

ptát se – zeptat se

pokusit se – zkusit

povídat – vyprávět

soukat se – lézt

nedostávat se – chybět

již – už

zarýt se – zapadnout

chutě – rychle

vyjít – vylézt

sesle – židle

tedy – pak

uleknout se – leknout se

peněz dost – víc peněz

o princeznu neprosím – princeznu nechci

tolik peněz, kolik chtěl – tolik peněz, co chtěl

přijít – vrátit se
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Chytrá horákyně

být – žít

tuze – velmi

děvka – děvečka

za husopasku – jako husopasku

sloužit – pracovat

sesílit – povyrůst

nastoupila za děvku – stala se z ní děvečka

spravedlivě – poctivě

říci – říkávat

vystoupit – odejít ze služby

dochovat tele – vychovat tele

Manka neumařila ani krejcaru – strýc jí nemusel dát ani krejcar

spravedlivě – bez odmlouvání

churavět – onemocnět

musela domů – musela ze služby odejít

hodná kráva – velká kráva

přijmout – vzít

povídat – vyprávět

popuzený – rozzlobený

jít – vypravit se

tušit – vědět

hledět – přemýšlet

chytrým způsobem – chytře

s doložením – prý

rozvažovat – přemýšlet

nemoci se pravdy domakat – neznat

přijít domů – vrátit se

hodit – praštit

tchořovka – čepice

hádačka – hádanka

prokurátor – rychtář

zachovat – nechat

špicl – pec

mít dobře – správně

uspokojit se – uklidnit se
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nechat si chutnat – pochutnávat si

přistrojit – připravit

hřeb – hřebík

ptát se – zeptat se

nu a co víc? – to je všechno?

nebuďte smuten – nebojte se

uhodnout – poradit

celičký – celý

sednice – světnice

všecko – všechno

od koho jste se to dozvěděl – kdo vám poradil

rozluštění – vyluštění

i nu – no

špicl všecko vyčmuchá a vyslídí – pes všechno najde

sud leží už čtyry roky – such schovávám už čtyři roky

s jakou přijde – s čím přijde

mžikem – v okamžiku

neboť – protože

z ní pochází – z ní je

povědět – říci

ustrojený – oblečený

žok – pytel

vzít punčochu – obout punčochu

na polo – napůl

přeměřit – změřit

krejčíř – krejčí

nastávající – budoucí

paní prokurátorová – rychtářka

navrátit – vrátit

učinit – udělat

hodila se do všeho – všechno jí šlo

mít u veliké vážnosti – vážit si

jedenkráte – jednou

mít – dát

kobyla dostala hříbě – narodilo se hříbě

otázka – problém
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patřit někomu – mít něco

přeslechnout – vyslechnout

zakývat na někoho – zavolat

pravit – říci 

nechat – dát se

opálit – napálit

spravit – rozhodnout

Skarman – kopec za městem

uhlídat – uvidět

zachovat se dle rady – udělat tak, jak poradila

pustit – se do smíchu – rozesmát se

ptát se – zeptat se

bláznový – blázen

křičet – volat

povědět – říci

dát radu – poradit

vyzradit – prozradit

očekávat – čekat

k jakému konci se to schílí – až jí sám všechno poví

hodná chvíle – dlouhá doba

manžel se zamračenou tváří – zamračený manžel

pravit – říci

přikazovat – nakázat

radit – dát radu

navrátit – vrátit

nespravedlivě naložit – nic nedat

dovolím to vzíti – můžeš si odnést

jinak být nemůže – jinak nejde

nebylo pranic mezi námi událo – nic nestalo

dala dobrou večeři přistrojit – připravila dobrou večeři

hovořili jako o hodách – mluvili spolu, jako by všechno bylo v nejlepším pořádku

učinit – udělat

spitý – opilý

víno – sklenice

ledva – jen tak tak

hlava sklesla – hlava padla na prsa
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služebníci – sloužící

potom – pak

vzpamatovat se – vzpomenout si

tu – najednou

sprostý – obyčejný

tu – tady

ptát – zeptat se

což – copak

co je nejmilejší – co mám nejraději

však – ale

byla tomu ráda – zalíbilo se jí to

všude – všem

39

Čert a Káča 

spustit – pustit

protož – proto

navrátit – vrátit

stát – zůstat stát

nebezpečenství – nebezpečí

40

Čert a Káča 

být – žít

posluha – pomoc

až jí bylo již pomalu čtyrycet let – i když už nebyla nejmladší

z většího dílu – většinou

aneb – nebo

na náspi – na zápraží

nejprvnější – mezi prvními

kývat – pomrkávat

ubírat se do kola – tancovat v kole
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štěstí se jí nedostalo – štěstí neměla

jedna – jediná

než navzdor tomu- přesto

se zlostí – rozmrzelá

který kterou – kdo s kým

brát k tanci – tancovat

mít pro někoho čest – poctít

konečně – nakonec

hoši – tanečníci

sestrkovat – dávat dohromady

ušklebovat – pošklebovat

skrývat hubu za zástěrou – skrývat se za zástěrou

žádný – nikdo

sladká vodka – sladké pití

chapnout – chňapnout

zrovna – rovnou

pan Antichrist – Lucifer

pán – kníže pekel

okázat – ukázat

dokončit – lamentovat

spustit – pustit

nepamatovat si – nedbat

vzpomenout – pamatovat

brát s sebou – mít na krku

nyní – teď

hledět – starat se

hrozitánský – pořádný až na paty

tudy – proto

ledva – sotva

na nic ani nepomysle – nic zlého netuše

nést – donést

odbýt – zbavit se

nebýt v stavu – nemít sílu

křičet – křiknout

hrozný – pořádný

nádvorník – šafář
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myslit – přemýšlet

protož – tak

odundat – sundat

mez – louka

pást – hlídat

navrátit – vracet

posud – dosud

ale – a

pravit sám k sobě – říci si

všickni – všichni

kochat se – trávit

podati – nabídnout

kde peněz nabrat – jak se uživit

utěšený – klidný

očekávat – čekat

kníže – pán

správčí – zemský správce

číst planety – vykládat nebeská znamení

nebezpečenství – nebezpečí

vyřknout – vyslovit

zde – tady
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Příloha číslo 2: Pohádky obsažené v jednotlivých vydáních

1 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi Čert a Káča 

2 Chytrá horákyně Čert a Káča

3 O hloupém Honzovi

4 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi

5 Čert a Káča

6 Chytrá horákyně

7 Čert a Káča

8 Čert a Káča

9 Čert a Káča

10 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi

11

12 O hloupém Honzovi

13 Čert a Káča

14 Čert a Káča

15 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi

16 O hloupém Honzovi

17 Chytrá horákyně Čert a Káča

18 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi Čert a Káča

19 Chytrá horákyně

20 Čert a Káča

21 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi Čert a Káča

22 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi

23 Čert a Káča

24 Chytrá horákyně

25 Chytrá horákyně

26 Chytrá horákyně

27 Čert a Káča

28 Chytrá horákyně

29 Čert a Káča

30 Chytrá horákyně

31 Čert a Káča

32 O hloupém Honzovi

33 Chytrá horákyně

34 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi Čert a Káča
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35 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi

36 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi Čert a Káča

37 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi Čert a Káča

38 Chytrá horákyně O hloupém Honzovi

39 Čert a Káča

40 Čert a Káča
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Příloha číslo 3: Texty prvního vydání

Chytrá horákyně

Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý, 
chudý chalupník, měl jedinou dceru a byl příliš dobrý. Když šlo děvčeti na dvanáctý rok, dal ji k 
bratru za husopasku. Dvě leta sloužila za stravu, po dvou letech sesílila a nastoupila za děvku. 

„Služ jen, Manko (Marie), spravedlivě," řekl jí strýc, „až vystoupíš, dám ti místo mzdy jalovici. 
Právě mám čtyrnedělní tele, to dochovám, a tobě to bude jistě milejší, než peníze.“ „To víte,“ 
odpověděla Manka, a od té chvíle byla do práce jako oheň, a krejcaru strýci neumařila. Ale strýc byl 
šelma. Manka sloužila tři leta spravedlivě a bez reptání, otec ale churavěl a stárnul, a ona musela 
domů. Žádala tedy jalovici, z které už byla hodná kráva. Tu obrátil milý strýc kolečka, řka: kdesi 
cosi, že jí tolik nedá, že jí to neslíbil, a chtěl ubohou Manku několika groši odbýti. Ta však nebyla 
tak hloupá, aby byla peníze přijala, ale doma s pláčem otci všecko povídala, usilujíc, aby šel k panu 
prokuratorovi žalovat. Otec jsa zlostí popuzen na nesvědomitého bratra, šel bez meškání do města a 
žalobu přednesl. Pan prokurator ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, jestli to pan 
prokurator nějak nespraví, že musí jalovici dát, protož hleděl, jak by ho na svou stranu dostal. Pan 
prokurator byl v rozpacích. Bohatého by si nerad byl rozhněval, a chudý měl přece právo na své 
straně. Rozsoudil tedy chytrým způsobem. Zavolal si každého zvlášť, a dal jim hádačky: „Co je 
nejbystřejšího, co je nejsladšího a co nejbohatšího?“ s tím doložením, kdo to uhodne, že dostane 
jalovici. 

Mrzuti odešli bratři domů, celou cestu rozvažujíce, co by to asi bylo, ale ani jeden ani druhý 
nemohl se pravdy domakat. 

„No jak?“ ptala se žena bohatého sedláka, když přišel domů. 

„Čert aby ty soudy vzal, teď jsem v bryndě,“ řekl sedlák a hodil tchořovkou o stůl. 

„No a proč, co se ti stalo, prohrál jsi?“ 

„Co prohrál! neprohrál, ale co nejspíše teprv prohraju. Prokurator mně dal hádačku: ,Co je 
nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího?´ Jestli to uhodnu, zachovám jalovici.(končící 
uvozovky chybí, patrně chyba, pozn. aut.)

„To jsou věci s hádačkou. Já ji sama uhodnu. Což by mohlo býti bystřejšího nad našeho černého 
špicla, co sladšího nad náš sud medu, co bohatšího nad naši truhlu tolarů?“ 

„Dobře máš, ženo, tys to uhodla, jalovice je naše.“ Tak se uspokojil milý sedlák a nechal si 
chutnat, co mu žena přistrojila. 

Chalupník přišel domů celý smutný, pověsil klobúk na hřeb a sedl za stůl. 

„No jak ste pořídil, táto?“ ptala se Manka. 

„Ba pořídil. Jsou to páni, ti by člověka div nezbláznili.“ 

„Nu a co, povídejte pak.“ 

Táta povídal, co mu pan prokurator uložil. 

„Nu a co víc? To já sama uhodnu, jen nebuďte smuten, ráno vám to povím.“ 

Chalupník ale proto přece celičkou noc oka nezamhouřil. Ráno přijde Manka do sednice a 
povídá: „Až se vás bude prokurator ptát, řekněte, nejsladší že je spaní, nejbystřejší že je oko, a 
nejbohatší že je zem, z níž všecko pochází. Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho ste se to 
dověděl.(končící uvozovky nejsou, patrně chyba, pozn. aut.) Chalupník šel k panu prokuratorovi, 
žádostiv, zda-li ta odpověd bude dobrá.
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Nejdříve zavolal prokurátor sedláka a ptal se ho na rozluštění hádaček. 

„I nu, já myslím,“ odpověděl sedlák, „že nemůže býti nic bystřejšího nad mého špicla, který 
všecko vyčmuchá a vyslídí, nic sladšího nad můj sud medu, který již čtyry leta leží, nic bohatšího 
než moje truhla tolarů.“

„Milý sedláku,“ řekl pan prokurator a pokrčil rameny,(počáteční uvozovky nejsou, patrně chyba, 
pozn. aut.) to se mi nezdá, ale vyslechnu, s jakou bratr přišel.“

„Milostivý pane! já myslím, nejbystřejší že je oko, které mžikem všecko přehlídne, nejsladší že 
je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem a někdy se i ve 
snu potěší, a nejbohatší že je zem, z níž všecko naše bohatství pochází.“

„Tys uhodl, a dostaneš jalovici. Ale pověz mi, kdo ti to řekl, neboť vím, že se to z tvé hlavy 
neurodilo.“ 

Dlouho nechtěl chalupník povědět, ale když pán na něho usiloval, spletl se a vyjel s barvou ven.

„Dobře tedy, když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zejtra ke mně, ale ať to není ani ve dne, ani v 
noci, ani ustrojená ani nahá, ani pěšky ani na voze.“

To byl chalupníkovi zase kámen na srdce.

„Milá Manko!“ řekl, přijda domů, „ty´s to pěkně spravila, prokurator nechtěl věřit, že to mám ze 
své hlavy, já musel povědět co sem věděl, a nyní máš k němu přijít, ale nemá to být ani ve dne ani v 
noci, nemáš být ani nahá ani ustrojená a nemáš přijít ani pěšky ani na voze.“

„Nu, to je toho, jen nechte, však já to vyvedu.“

O dvou hodinách s půlnoci Manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na 
jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc, a když bylo ke třetí hodině, mezi dnem a 
nocí, sedla na kozu a na polo pěšky, napolo po jezdecku do města se dostala. Pan prokurator se 
koukal z okna a chytrou horákyni již očekával. Vida že tak dobře svou úlohu provedla, vešel jí 
naproti a pravil: „Nyní vidím, že jsi vtipné děvče, chceš-li, vezmu si tě za ženu?“

„Proč ne, chci,“ odpověděla Manka, přeměříc pana prokuratora od hlavy k patě. Ženich si vzal 
hezkou nevěstu pod paždí a vedl ji do pokoje. Na to poslal pro tátu, pro krejčíře a dal ušit šaty pro 
nastávající paní prokurátorovou.

Den před svatbou přikázal ženich nevěstě, aby se nikdy do jeho věcí nepletla, do žádného soudu 
ani do čeho jiného, sice že se musí tu chvíli k otci navrátit.

„Učiním po tvé vůli,“ odpověděla nevěsta.

Druhý den byla svatba, a z Manky se stala velká paní. Než ona se dobře do všeho hodila, ke 
každému byla vlídná a manžela svého milovala, za to ji také každý měl u veliké vážnosti. 
Jedenkráte přišli k panu prokuratorovi dva sedláci, jeden měl hřebce, druhý kobylu. Oba koně ale 
měli dohromady. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží? Sedlák co měl hřebce, 
tvrdil že vším právem jemu hříbě patří, sedlák jemuž kobyla patřila, dokazoval že má k hříběti ještě 
větší právo. Tak se hádali, až se dostali k panu prokuratorovi. Sedlák jehož byl hřebec, měl velké 
bohatství, i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně, a hřebec dostal hříbě.

Zatím ale paní prokurtorová všecko ve vedlejším pokoji přeslechla; i nelíbil se jí nespravedlivý 
rozsudek pana manžela. Když vyšel chudší sedlák ven, zakývala na něho a pravila mu stranou: „Vy 
hloupý, proč pak ste se nechal tak opálit? Kdopak to jakživ slyšel, aby měl hřebec hříbě?“

„I nu, jáť ovšem myslím, že se mi velká křivda stala, ale když to milostpán tak spravil, co mám 
dělat?“

„Věřím vám, ale poslechněte, co vám řeknu, pod tou výminkou, jestli se žádný nedoví, kdo vám 
tu radu dal. Zejtra okolo poledne vezměte síti, vylezte na Skarman (vrch blíže Domažlic) a dělejte, 
jako byste chytal ryby. Můj muž půjde s několika pány v tu dobu okolo. Až vás uhlídají, budou se 
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vás ptát, co tam děláte, vy jim odpovězte: když mohou míti hřebci hříbata, že mohou také na vrchu 
ryby růsti.“

Sedlák se paní poděkoval a slíbil že se dle rady zachová. Druhý den si vyšel pan prokurator s 
několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka na Skarmanu sedláka sítě roztahovat. Pustili se všickni do 
smíchu a přišedše až k samému vrchu, ptali se sedláka, co na vrchu dělá?

„Chytám ryby,“ odpověděl sedlák.

„Ty bláznový!“ křičel pan prokurator, „kdo to jak živ slyšel, aby na vrchu ryby rostly?“

„Když mohou míti hřebci hříbata, mohou také na vrchu ryby růst,“ odpověděl sedlák.

Pan prokurator zůstal jako pivoňka; hned si ale zavolal sedláka dolů, vzal ho na stranu a řekl: 
„To hříbě je tvoje, ale dříve mi povíš, kdo ti tu radu dal.“

Sedlák zapíral co mohl, ale konečně přece paní prokurátorovou vyzradil.

Na večer přijde pan prokurator domů, ale paní si ani nevšímaje chodí po pokoji, nemluví ani 
slova a na žádnou otázku neodpovídá. Paní si hned pomyslila, jaký škvor mu v mozku vrtá, 
nicméně trpělivě očekávala, k jakému konci se to schílí.

Po hodné chvíli zůstal pan manžel se zamračenou tváří před ní stát a pravil: „Viš-li pak, co ssem 
ti před svatbou přikazoval?“

„Vím to, vím.“

„Pročpak jsi tedy sedlákovi radila?“

„Proto že nespravedlnost snésti nemohu. Ubohý sedlák byl ošizen.“

„Ať si byl ošizen, nebo ne, tobě do toho nic nebylo. Nyní se navrať, odkud jsi přišla; abys však 
neřekla, že jsem i s tebou nespravedlivě naložil, dovolím ti odtud vzíti, co tobě nejmilejšího.“

„Děkuji, milý muži, za tvou dobrotu, a když jinak býti nemůže, poslechnu. Dovol, abych ještě 
naposled s tebou povečeřela, a to tak vesele, jako by se nebylo pranic mezi námi událo.“

Manka běžela hned do kuchyně, dala dobrou večeři přistrojit, a to nejlepší víno uchystat.

Když byly jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili a hovořili jako o hodách. Paní připíjela panu 
manželu dost a dost, a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě tu nalitou 
sklenici vína podal.

„Milý muži! Tu sklenici vína vypí na moje zdraví a na rozloučenou. Jak to učiníš, půjdu domů.“

Pan manžel vzal víno, a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino; ale již ledva jazykem 
vládnul. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všecko zamkla, služebníci pána uložili, 
potom ho vzali i s postelí na ramena a šli za paní. Otec spínal ruce, vida pozdě v noci podivný 
průvod k chalupě přicházet. Teprv když mu dcera všecko vysvětlila, byl spokojen.

Slunce stálo hezky vysoko, když se pan prokurator probudil. Kouká, mne si oči, a nemůže se 
spamatovat, co se to s ním stalo. Tu vejde do dveří jeho paní ve sprosté, ale čisté selské sukni, s 
černým čepcem na hlavě. „Ty jsi tu ještě?“ ptá se jí.

„Nu, proč bych nebyla? Vždyť jsem doma.“

„A co já tu dělám?“

„Což si mně nedovolil, abych si vzala s sebou, co mi je nejmilejšího, tys mi nejmilejší, tedy ssem 
si vzala tebe.“

Pan prokurator se dal do smíchu, řka: „Budiž ti odpuštěno! Vidím však patrně, že jsi nade mne 
chytřejší, protož budeš také od dnešního dne ty soudit, a ne já.“

Paní prokuratorova byla tomu ráda, a od toho dne soudila ona, a bylo všude dobře.
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Čert a Káča 

V jedné vesnici byla stará děvečka, jmenem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár 
zlatých peněz, ale kdyby byla celá v zlatě seděla, nebyl by si jí ani ten nejchudší chasník vzal, proto 
že byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku, a leckdy posluhu potřebovala, ale kdyby byl mohl 
někoho krejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal, proto že se hned pro 
každé slovo soudila a vadila, až to bylo na deset honů slyšet. K tomu všemu nebyla hezká, a tak 
zůstávala na ocet, až jí bylo již pomalu čtyrycet let. Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je 
každou neděli odpoledne musika, bylo to i tu; jak se ozvaly u rychtářů aneb v hospodě dudy, hned 
byla plná sednice hochů, v síni a po náspi stály děvčata, a u oken děti. Ale nejprvnější mezi všemi 
byla Káča; hoši na děvčata kývali, a ty se ubíraly do kola, ale Kačence se toho štěstí co živa byla ani 
jednou nedostalo, ač by dudákovi třeba sama byla zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece 
ani jednu neděli. Jedenkráte jde také a myslí si po cestě: „Tak stará jsem již, a ještě jsem s hochem 
netancovala, není-li to k zlosti? Věru dnes bych tancovala třeba s čertem.“

Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům, a dívá se, který kterou k tanci bere. Najednou 
vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl, a dá si nalít. Děvečka 
přinese pivo, pán je vezme a nese Kačence připit. Kačenka se chvíli v duchu divila, že má ten pán 
pro ni takovou čest, chvílku se upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. Pán žbánek postaví, 
vytáhne z kapsy dukát, hodí ho dudákovi a křičí: „Solo hoši!“ Hoši se rozstoupí a pán si bere Káču 
k tanci. 

,,I kýho šlaka, kdopak asi je?“ ptají se staří a sestrkují hlavy; hoši se ušklebují a děvčata 
schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou aby Káča nezahlídla, že se jí smějou. 
Ale Káča neviděla žádného, ona byla ráda že tancuje, byť by se jí byl celý svět smál, nebyla by si z 
toho pranic dělala. Celé odpoledne, celý večer tancoval pán jen s Káčou, kupoval marcipan i 
sladkou vodku, a když přišel čas jíti domů, vyprovázel ji po vsi. 

„Kýž bych mohla s Vámi tak do smrti tancovat jako dnes,“ pravila Káča, když se měli rozcházet. 

„I to se ti může stát, pojď se mnou.“ 

„A kde zůstáváte?“ 

„Chyť se mne kolem krku, já ti povím.“ 

Káča ho chapla, ale v tom okamžení se proměnil pán v čerta a letěl s ní zrovna k peklu. U vrat se 
zastavil a tloukl, kamarádi přišli, otevřeli a když viděli tovaryše, že je celý upachtěn, chtěli mu 
ulehčit a Káču s něho sundat. Ale ta se držela jako klíště a živou mocí se odtrhnout nedala; chtěj 
nechtěj musel se čert s Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat. 

„Koho si to neseš?“ ptal se ho pán. 

A tu povídal čert, jak chodil po zemi, že zaslechl Káčin nářek o tanečníka, a mysle ji trochu 
zastrašit, že se s ní pustil do tance, a pak že jí na chvíli také peklo chtěl okázat. „Já nevěděl,“ 
dokončil, „že se mne nebude chtít spustit.“ 

„Protože jsi hlupák a naučení moje si nepamatuješ,“ vyjel na něj starý pán. „Dříve než s kým co 
začneš, máš jeho smejšlení znát; kdybys byl na to zpomněl, když tě Káča vyprovázela, nebyl bys ji 
bral s sebou. Nyní se mi kliď s očí a hleď, jak se jí zbavíš.“

Pln mrzutosti štrachal se čert s pannou Kačenkou na zem. Sliboval jí hory doly, jestli se ho 
spustí, proklínal ji, ale všecko nic platno. Utrmácen, rozzloben přijde se svým břemenem na jednu 
louku, kde mladý ovčák v hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v 
obyčejného člověka, a tudy ho ovčák nepoznal. „Kohopak to nesete, příteli?“ ptá se důvěrně čerta. 
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„Ach, milý člověče, ledva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle, tu mi 
skočí ta ženská na krk, a nechce se mne živou mocí spustit. Chtěl jsem ji nést až do nejbližší 
vesnice a tam ji nějak odbýt, ale nejsem v stavu, nohy pode mnou klesají.“ 

„No počkejte chvílku, já vám od té neodbyty pomohu, ale ne nadlouho, proto že musím zase 
pást; asi na půl cesty ji odnesu.“ 

„I to budu rád.“ 

„Slyšíš, ty, chyť se mne," křičel ovčák na Káču. 

Sotva to Káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štíhlý ovčák co 
nést, Káču a hrozný velký kožich, který si byl ráno od nádvorníka vypůjčil. A však ho to také dost 
brzo omrzelo; i myslil jak by se Káči zbavil. Přijde k rybníku a tu mu napadne, aby ji tam hodil. Ale 
jak? Kdyby byl mohl kožich i s ní svleknout. Byl mu sice dost volný, a protož se o to pomalounku 
pokoušel, jestli by to šlo. A hle! vyndá jednu ruku, Káča neví nic, vyndá druhou, Káča neví ještě 
nic, odundá první pentličku s knoflíku, oddělá druhou, třetí a žblunk - Káča leží v rybníce i s 
kožichem. 

Čert nešel za ovčákem, on seděl na mezi a pásl ovce, dívaje se, brzo-li se ovčák s Káčou navrátí. 
Nemusel dlouho čekat. Mokrý kožich na rameně, pospíchal ovčák k louce, mysle že bude cizinec již 
snad u vesnice, a ovce že jsou samotny. Když se spatřili, koukal jeden na druhého. Čert, že jde 
ovčák bez Káči, a ovčák, že tam pán posud sedí. Když se domluvili, řekl čert k ovčákovi: „Já ti 
děkuju, tys mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného dne s Káčou 
nosit. Nikdy na tebe nezapomenu, a jednou se ti bohatě odměním. Abys ale věděl, komu jsi z nouze 
pomohl, povím ti, že jsem čert.“ To dořekl a zmizel. Ovčák zůstal chvíli jako omámený stát, pak 
pravil sám k sobě: ,,Jsou-li všickni tak hloupí jako on, tedy je dobře." 

Nad tou zemí, kde náš ovčák živ byl, panoval mladý kníže. Bohatství měl dost; jsa svobodným 
pánem nade vším, požíval všeho v plné míře. Den ode dne kochal se v rozkoších, jakýchž jen svět 
podati může, a když nastala noc, ozýval se z knížecích síní zpěv rozpustilých hejřivých mladíků. 
Zem spravovali dva správcové, kteří nebyli o nic lepší než sám pán. Co neprohejřil kníže, nechali si 
oni dva a ubohý lid nevěděl, kde má již peněz nabrat. Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten 
neměl utěšené chvíle, neboť mohl s jistotou rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe 
požádá, a milost boží tomu, kdo by se vůli jeho protivil! Kdož by mohl takového panovníka 
milovat? Po celé zemi proklínal lid knížete i správčí země. Jedenkráte, když nevěděl již co si má 
vymyslit, povolal kníže hvězdáře, a poručil, aby jemu i dvěma jeho správcům planety četl. Hvězdář 
uposlechl a skoumal v hvězdách, jaký konec vezme život třech marnotratníků. 

„Odpusť, knížecí milosti,“ řekl, jsa hotov se svým skoumáním, „tvému životu i tvým správcům 
hrozí takové nebezpečenství, že se to vyřknouti obávám.“ 

„Jen mluv, ať to je cokoliv! Ty ale zde zůstat musíš, a nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o hlavu.“

„Já se milerád spravedlivému rozkazu podvoluji. Poslyš tedy: než bude druhá čtvrt měsíce, přijde 
pro oba správce čert, v tu a tu hodinu, ten a ten den, a v ouplňku přijde pak i pro tebe, knížecí 
milosti, a všecky tři vás za živa do pekla odnese.“

„Do vězení odveďte toho lživého šejdíře!" poručil kníže, a služebníci učinili podle rozkazu. V 
srdci nebylo knížeti jak se stavěl; slova hvězdářova otřásla ním jako hlas soudný. Po prvé se v něm 
ozvalo svědomí! Správce odvezli na polo mrtvé domů, žádný z nich do huby nevzal. Sebravše 
všechno jmění své, sedli do vozů, ujeli na své statky a dali hrady se všech stran zatarasit, aby pro ně 
čerti přijíti nemohli. Kníže se obrátil na pravou cestu, žil tiše a pokojně, a zponenáhla se pouštěl do 
spravování země, doufaje, že se snad přece krutý osud nevyplní. 

O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání; den jak den pásal své stádo a nestaral se pranic, co 
se ve světě děje. Jednoho dne znenadání stojí před ním čert a praví k němu: „Přišel jsem, ovčáčku, 
bych se ti za tvou službu odměnil. Až bude čtvrt měsíce, mám odnést do pekla bývalé správce 
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země, protože okrádali chudý lid a knížeti zle radili. Ale víš-li co, poněvadž vidím, že se polepší, 
nechám je tu a přitom se ti hned odměním. Až přijde ten a ten den, vejdi do prvního hradu, kde 
bude množství lidu. Až se strhne v hradu křik, služebníci vrata otevrou, a já pána pryč povedu, tu ke 
mně přistup a řekni: „Odejdi v tu chvíli, sice bude zle!“ Já tě poslechnu a půjdu. Potom si ale dej od 
pána dva pytle zlata dát, a nebude-li chtít, řekni jen že mne zavoláš. Od toho jdi k druhému hradu, a 
též tak udělej a stejný plat požádej. S penězi ale dobře hospodař, a užívej jich k dobrému. Až bude 
měsíc v ouplňku, musím odnést samého knížete, než to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit, 
sice bys musel vlastní svou kůži nastavit.“ To dořekl a odešel. 

Ovčák si pamatoval každé slovo. Když bylo čtvrt měsíce, vypověděl službu a šel ke hradu, kde 
jeden z těch dvou správců zůstával. Přišel tam právě včas. Zástupy lidstva stály tu a dívaly se, až 
čert pána ponese. Tu se strhne v zámku zoufanlivý křik, vrata se otevrou a černý táhne pána ven, 
zsinalého a na polo mrtvého. Tu vystoupí z lidu ovčák, vezme pána za ruku a čerta odstrčiv volá: 
„Odejdi, sice bude s tebou zle!" Tu chvíli čert zmizí, a potěšený pán líbá ruku ovčákovu, ptaje se 
ho, co žádá za odměnu. Když řekl ovčák, že dva pytle zlata, poručil pán, aby se mu ho tolik bez 
meškání vydalo. 

Spokojen šel ovčák k druhému hradu, a též tak dobře jak u prvního pořídil. Rozumí se samo
sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl; neboť se beztoho pořád poptával, jak to s pány 
dopadlo. Když to všecko uslyšel, poslal vůz se čtyrmi koňmi pro milého ovčáčka, a když ho 
přivezli, snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a z drápů pekelných ho vysvobodil. 

„Pane můj,“ odpověděl ovčák, „vám to slíbit nemohu; jedná se tu o mne. Vy jste velký hříšník, 
ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře svůj lid spravovat, jak se na 
knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, a kdybych měl sám za vás jít do horoucího pekla.“

Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil, a ovčák odešel přislíbiv jemu, že se v určitý den 
vynajde. 

Se strachem a hrůzou očekávali všude ouplněk měsíce. Jak to sprvu knížeti přáli, tak ho nyní 
litovali, neboť od té chvíle, co se polepšil, nemohl si žádný hodnějšího knížete přáti. Dnové ubíhají, 
ať je člověk s radostí aneb s žalostí počítá! Než se kníže nadál, byl den za dveřmi, o kterém se vším 
co ho těšilo, rozloučiti se musel. Černě přistrojen, celý smrtelný, seděl kníže a očekával buďto 
ovčáka anebo čerta. Najednou se otevrou dvéře, a černý stojí před ním. 

„Stroj se, pane kníže, hodina vypršela, já jsem tu pro tebe.“

Ani slova neodpovídaje vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství lidstva 
stálo. Tu se prodírá houfem ovčák, celý upachtěný, a běží zrovna k čertu, volaje zdaleka: „Uteč, 
uteč, sice bude s tebou zle." 

„Jak se můžeš opovážit mne zdržovat? Nevíš-li, co jsem ti řekl?" pošeptal čert ovčákovi. 

„Blázne, mně tu nejde o krále, ale jde mi o tebe. Káča je živa a ptá se po tobě." 

Jak mile uslyšel čert o Káči, byl hned ten tam a nechal knížete v pokoji. Ovčák se mu v duchu 
vysmál, a byl rád, že tou lstí knížete vysvobodil. Za to ho udělal kníže svým nejprvnějším 
dvořenínem, a co vlastního bratra jej miloval. Avšak se také s dobrou potázal, neboť byl chudý 
pasák upřímný rádce a správný dvořenín. Ze dvou pytlů zlata nenechal ani krejcaru; pomohl ním 
těm, od kterých je správcové vydřeli. 

O hloupém Honzovi

Byl jeden táta, a měl Honzu. Jednou řekl k němu: „Honzo, ty rosteš jako dříví v lese, jsi hrozný 
klacek, a posud jsi ani v kostele nebyl. Půjdeš dnes do kostela. Ale to ti povídám, ať mi tam ani 
hubou neklápneš.“
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Honza hodil hlavou, ustrojil se a šel do kostela. Za chvíli, když vešel do kostela, vstoupil kněz na 
kazatelnu a začal kázat. Honza koukal s otevřenou hubou, ale po chvilce se zamračil, podepřel boky 
a bručel: „Nu, rád bych věděl, proč ten košiláč jen na mne zevluje, a se mnou se vadí, vždyť jsem 
mu nic neudělal, ale budeli to dlouho trvat, popadnem se do křížku.“

„I mlčte hloupý, a poslouchejte“ okřikovali ho lidé. 

„Ba to nebudu poslouchat, ani slova nechci již vědět.“ I vtlačil si klobouk na hlavu, oba palce 
strčil do uší, a obrátil se ku knězi zádami. To když udělal, vystrčili ho lidé ven z kostela. 

„Ty už jdeš?“ ptal se táta. 

„Jsem rád, že jsem doma, co mi to namáhání stálo. Vylezl vám tam košilatý do díže a začal se 
naparovat, a se mnou vadit až hrůza. Jen trochu sem hubou klápl a lidé mne okřikovali, a když sem 
si uši zacpal, vystrčili mne ven. Více tam nepůjdu.“ 

„Ty jsi hloupý Honza. Večer půjdeš k muzice.“

Dobrá; večer dal táta Honzovi zlatník s doložením, aby si koupil za něj piva, a dával děvčatům 
hodně připíjet, by s ním rády tancovaly. 

Honza šel; na prahu hospody stál šenkýř. „Za zlatník piva!“ poroučel Honza, sotva k němu došel. 

„Snad jen pintu,“ opravoval hospodský. 

„Už jsem řekl a dost!“ Honza na to. 

„Nu dobrá, jděte dál!“ 

V hospodě byl jen houdek a několik párů se točilo v kolečku. Honza vyvalil oči, otevřel hubu, a 
troubil. Najednou zavřísknou ze síně dudy, a dudák vstoupí do sednice, provázen chasou. To jak 
Honza viděl, vyrazil ze sednice, až na prahu hospodského povalil, který nesl pro něho ve vědře za 
ten zlatník piva. 

„Táto!“ křičel přijda domů, „víckrát mne neposílejte k muzice, co sem se tam polekal.“ 

„Nu ty pitomče, co zas?“ ptal se tatík. 

„Ba co; když sem tam přišel, skřípal jeden na prkénko a několik bláznů se točilo po sednici, až se 
jim hlava div nezatočila. Najednou to kvíkne, blázni všickni strachem vykřikli, a hrnuli se ke 
dveřím; a do nich vstoupil chlap, a mačkal pod paží čerta. Já se lekl a utíkal pryč.“ 

„Už vidím, s tebou není ve vesnici pořízená, musíš mezi pány. Já vím jednoho, který potřebuje 
sloužícího do pokoje, k tomu tě dovedu.“ 

Honza byl spokojen, a šel s tátou, aby své štěstí mezi pány zkusil. Přišli k pěknému zámku, a tam 
řekl táta, aby šel Honza o službu prosit. U vrat stál vrátný a ptal se Honzy, jak se jmenuje. 

E co bych povídal, jak se jmenuju, vždyť to není pán, pomyslil si v duchu Honza. „Předevčírem
se jmenuju“ odpověděl vrátnému a šel nahoru k pánovi. 

„Jak se jmenuješ,“ ptal se ho pán, když ho byl již do služby přijal. 

„Honza." 

„To není hezké „Honza,“  budeme ti říkat „Johannes!“ 

„I pro mne si říkejte jak chcete, ale Honzo mne volejte, sice vás nebudu slyšet.“ 

Pán se smál, vykázal mu práci na celý den a Honza odešel. Přišel do kuchyně a kuchařka se hned 
ptala, jak se jmenuje. 

Honzu to ptaní trochu mrzelo, povídal tedy: „Co vy ráda, dobré víno.“ Když přišel nahoru do 
pokojů, potkala ho paní. „Ach, náš nový lokaj; jak mu říkají?“ 
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„Říkají mně Johannes, a jmenuju se Kočka,“ odpověděl Honza, celý vzteklý, že musí pořád 
povídat, jak se jmenuje. 

„Ten chlap je blázen,“ pomyslila si paní a šla dál. 

Přišla slečna a poručila: „Chci polívku!“

„Já jsem polívka,“ řekl Honza, kterému se děvče zalíbilo. 

„To máš divné jméno,“ řekla slečna, „ale já se neptám na ně, a chci, abys mi přinesl z kuchyně 
polívku.“

„Na mou věru, tu holku bych si hned vzal, kdyby mne chtěla“ myslil si Honza, když odnášel 
polívku, a myslil na ni celičký den. Večer, když bylo po vší práci a všickni ulehli, šoural se pomalu 
skrze několik pokojů do toho, kde slečna spala. 

„Mama, mama, polívka!“ křičela slečna na matku, když ucítila kroky a poznala sloužícího. 

„Snad bys nejedla ještě v noci polívku?“ ozvala se matka z vedlejšího pokoje. 

„Honem, mama, ten nový sloužící je zde.“ 

„Vstávej honem můj milý, kočka je u dcery,“ budila paní pána. 

„Proč mne budíš, ať ji zažene.“ 

„Jak ho zažene, vždyť to není opravdivá kočka, snad mi rozumíš, ten nový sloužící.“ 

„Ten se jmenuje Johannes, a ne kočka.“

„Jen vstaň, ať se jmenuje jak koliv, ten to je.“

Pán vyskočil, vzal bič se zdi, a běžel k slečně do pokoje, ale tam již nikdo nebyl, a jen slečna mu 
povídala, že přišel k její posteli, a když křičela, že utekl. 

I pustil se pán za ním; ale pod schody upadl přes kuchařku. „Ona nestydatá, co tu leží? Kdo ji 
porazil?“

„Dobré víno! milostpane.“ 

„A ona mi to ještě povídá? Až se vrátím, srovnáme se, ona nestydo!“

I běžel zase za milým Honzou, ale nikde ho nebylo. Ptal se vrátného, neviděl-li sloužícího. 

„Předevčírem?“ ptal se vrátný, který jeho pravé jméno neznal, jako nebohá kuchařka. 

„On je osel, předevčírem tu ani ještě nebyl,“ rozzlobil se pán. Teprv po dlouhém hádání přišel 
všemu na stopu. a ke vší zlosti se musel smát, že je měl Honza za blázny. 

Zatím přišel Honza domů celý říčný. 

„No, ty jdeš již ze služby?“ ptal se táta. 

„Ještě bych nebyl přišel, ale bál sem se bití. Mají tam dceru, a ta je proklatě hezká; mně se líbila, 
já k ní večer zašel, a chtěl ssem jí dát hubičku. Ale ona začala křičet, jako by ji na vidličky bral, a 
svolala celý zámek. Musel sem utíkat, nechtěl-li sem dostat výprask.“ 

„No ty jsi boží dřevo, již nevím co s tebou“ rozzlobil se táta. 

„Já vím táto, co udělám,“ řekl na to Honza; „v zámku sem slyšel o jednom králi, který prý svolal 
mnoho učených, by se s nimi hádal. Ať prý mu mluví co mluví, on pořád říká: To je pravda! a 
komu by řekl: Ty lžeš! ten prý vyhraje, a tomu dá buď mnoho peněz anebo svou dceru. Já tam 
půjdu, a budu se s ním hádat až řekne: Ty lžeš!“

„Nu možná že se k tomu hodíš. Jdi s Pánembohem!“
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Honza se tedy sebral a šel k tomu pro své hádání vyhlášenému králi. Šťastně se dostal až na 
místo a byl ke králi připuštěn. 

„Ty se tedy chceš se mnou přít?“ ptal se král. 

„Nu, pokusím se o to,“ řekl Honza, a sedl vedle krále na vycpanou židli. 

„Nyní začni povídat, a jestli ti řeknu že lžeš, dostaneš mou dceru a mnoho peněz,“ řekl král a 
pokynul Honzovi aby začal. 

„Jednou sem šel do lesa, a porazil sem dub,“ začal Honza. 

„To může být pravda,“ řekl král. 

„Bylo z něho pilin, až tma!“ 

„Také to může být pravda.“

„Z těch pilin sem upletl provaz.“ 

„I to může být pravda.“ 

„Ten provaz sem přivázal k nebi, a soukal se po něm nahoru.“ 

„To též může být pravda.“ 

„Nahoře se mi ho kousek nedostávalo, uřízl sem dole kus a nahoře nastavil.“ 

„Také to může být pravda.“ 

„Již sem se chytal trámu, tu se provaz utrhl, a já se zaryl sto sáhů pod zem.“ 

„I to může být pravda.“ 

„Zpomněl sem si, že máme v kuchyni motyku, a chutě sem vylezl ven, bych se vykopal.“ 

„To může být pravda.“ 

„Když sem vyšel, viděl sem běžet zajíce, a ten měl na krku cedulku.“ 

„To může být skutečná pravda.“ 

„A na té cedulce stálo, že pásl váš táta s mým dědkem prasata.“

„To lžeš,“ rozkřikl se král a vyskočil ze sesle. 

„Že lhu? Tedy ste prohrál, a já dostanu peníze.“ 

Tu se král ulekl, a zpomněl teprv na svou sázku. 

„Poslouchej, Honzo, já ti dám peněz dost, ale dceru tu ti přece dát nemohu; ty jsi selský a ona je 
princezna.“ 

„Jen mi dejte peníze, já se o vaší princeznu neprosím, vímť o hezčím děvčeti.“ 

Král byl i s tou poklonou spokojen, dal Honzovi peněz co chtěl, a byl rád, že ho zbyl s krku. 
Když přišel Honza domů, koupil si panství a měl chytrosti až dost. 
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Příloha číslo 4: Text vydání 40

Čert a Káča 

V jedné vesnici žila děvečka, jmenovala se Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě 

pár našetřených peněz, ale kdyby třeba celá ve zlatě seděla, nechtěl by si ji vzít ani ten 

nejchudší chasník, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku a často k ní 

potřebovala pomoc, ale protože se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na deset 

honů slyšet, nikdo s ní raději nechtěl nic mít, i kdyby třeba zlatem platila. K tomu všemu nebyla 

hezká, a tak zůstávala na ocet, i když už nebyla z nejmladších. Jak to většinou na71 vesnicích 

bývá, byla každou neděli odpoledne muzika .  Jak se ozvaly u rychtářů nebo v hospodě dudy, 

hned byla plná sednice hochů, v síni a na zápraží   stála děvčata a u oken děti a mezi prvními byla 

vždy Káča. Hoši pomrkávali na děvčata, a ta s nimi tancovala v kole, ale Kačenka to štěstí, co 

živa byla, ani jednou neměla.   Přesto nevynechala ani jedinou neděli.

                                                
71 Prozkoumat korpusově expanzi předložky na (místo v).

Komentář [DH38]: m. byla 
stará

Komentář [DH39]: m. jmenem

Komentář [DH40]: m. zlatých

Komentář [DH41]: v. byla

Komentář [DH42]: p. třeba

Komentář [DH43]: m. v

Komentář [DH44]: m. nebyl 
by si jí ani ten nejchudší chasník 
vzal

Komentář [DH45]: m. leckdy

Komentář [DH46]: m. posluhu 
potřebovala

Komentář [DH47]: v. ale 
kdyby byl mohl někoho krejcar 
spasit a ona dukáty platila, nebyl 
by jí toho nejmenšího udělal,

Komentář [DH48]: p. ale

Komentář [DH49]: p. nikdo 
s ní raději nechtěl nic mít, i kdyby 
třeba zlatem platila. 

Komentář [DH50]: m. až jí 
bylo již pomalu čtyrycet let

Komentář [DH51]: m. z 
většího dílu

Komentář [DH52]: m. ve

Komentář [DH53]: m. že je

Komentář [DH54]: v. bylo to i 
tu

Komentář [DH55]: m. aneb

Komentář [DH56]: m. po 
náspi

Komentář [DH57]: m. stály

Komentář [DH58]: m. Ale 
nejprvnější mezi všemi byla Káča

Komentář [DH59]: m. na 
děvčata kývali

Komentář [DH60]: m. ty se 
ubíraly do kola

Komentář [DH61]: m. 
Kačence se toho štěstí

Komentář [DH62]: m. 
nedostalo

Komentář [DH63]: v. ač by 
dudákovi třeba sama byla zaplatila,

Komentář [DH64]: m. než 
navzdor tomu nevynechala přece 
ani jednu
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Jedenkráte jde zase k muzice a cestou si myslí: „Už jsem tak stará a ještě jsem s hochem 

netancovala, není to k zlosti? Věru, dnes bych tancovala třeba s čertem.“

Rozmrzelá přijde do hospody, sedne ke kamnům, a dívá se, kdo s kým tancuje. Najednou 

vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu, sedne si ke stolu nedaleko Kačenky  a dá si nalít. 

Děvečka přinese pivo, pán je vezme a nese Kačence připít. Kačenka se v duchu divila, že ji ten 

pán tak poctil. Chvilku se upejpala, ale na konec se  ráda napila. Pán postaví džbánek, vytáhne z 

kapsy dukát, hodí ho dudákovi a křičí: „Sólo, hoši!“ Tanečníci se rozstoupí a pán si bere Káču k 

tanci. 

,,  Kýho šlaka, kdopak to asi je?“ ptají se staří a dávaj hlavy dohromady. Hoši se 

pošklebují a děvčata se schovávají jedna za druhou a skrývají se za zástěrami,72 aby Káča 

nezahlídla, že se jí smějou. Ale Káča tak jako tak nikoho neviděla, byla ráda, že tancuje, a kdyby 

se jí celý svět smál, pranic by si z toho nedělala. Celé odpoledne i celý večer tancoval pán jen s 

Káčou, kupoval marcipan i sladké pití, a když přišel čas jít domů, vyprovázel ji po vsi. 

                                                
72 Veliká změna stylu.

Komentář [DH65]: m. také

Komentář [DH66]: m. myslí si 
po cestě

Komentář [DH67]: m. Tak 
stará jsem již

Komentář [DH68]: m. není-li

Komentář [DH69]: m. Se 
zlostí

Komentář [DH70]: m. který 
kterou k tanci bere.

Komentář [DH71]: p. si ke 
stolu

Komentář [DH72]: v. za stůl

Komentář [DH73]: m. připit

Komentář [DH74]: v. chvíli

Komentář [DH75]: m. má ten 
pán pro ni takovou čest

Komentář [DH76]: m. Chvílku

Komentář [DH77]: m. 
konečně

Komentář [DH78]: v. ještě

Komentář [DH79]: m. žbánek 
postaví

Komentář [DH80]: m. Solo

Komentář [DH81]: m. Hoši

Komentář [DH82]: v. I

Komentář [DH83]: p. to

Komentář [DH84]: m. 
sestrkují hlavy

Komentář [DH85]: m. 
ušklebují

Komentář [DH86]: m. 
schovávají hlavu

Komentář [DH87]: m. 
přikrývají hubu zástěrou

Komentář [DH88]: m. 
neviděla žádného

Komentář [DH89]: v. ona

Komentář [DH90]: m. byť by 
se jí byl

Komentář [DH91]: v. nebyla 
by si z toho pranic dělala

Komentář [DH92]: p. i

Komentář [DH93]: m. sladkou 
vodku
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„Kéž bych mohla s vámi takhle jako dnes tancovat až do smrti,“ pravila Káča, když se 

měli rozcházet. 

„I to se ti může stát, pojď se mnou.“ 

„A kde zůstáváte?“ 

„Chyť se mne kolem krku, já ti to povím.“ 

Káča ho chňapla a v tom okamžení se pán proměnil v čerta a letěl s ní rovnou k peklu. U 

vrat se zastavil a tloukl. Kamarádi přišli, otevřeli, a když viděli tovaryše, že je celý upachtěný, 

chtěli mu ulehčit a Káču z něho sundat. Ta se ale držela jako klíště a živou mocí se od něho nedala 

odtrhnout. Chtěj nechtěj musel čert s Káčou na krku k Luciferovi. „Koho si to neseš?“ ptal se ho 

kníže pekel. 

A tu povídal čert, jak chodil po zemi a zaslechl Káčin nářek, že nemá tanečníka, a jak ji 

chtěl trochu zastrašit, pustil se s ní do tance, a pak že jí chtěl na chvíli také peklo ukázat. „Já 

nevěděl,“ lamentoval, „že se mě nebude chtít pustit.“ 
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„Protože jsi hlupák a nedbáš na moje ponaučení,“ vyjel na něj Lucifer. „Dříve než si 

s někým něco začneš, máš znát jeho smýšlení. Kdybys na to pamatoval, když tě Káča 

vyprovázela, nebyl bys ji měl na krku. Teď se mi kliď z očí a sám se starej, jak se jí zbavit.“

Celý mrzutý se čert štrachal 73s pannou Kačenkou zpátky na zem. Sliboval jí hory doly, 

jestli se ho spustí, proklínal ji, ale nic platno. Utrmácený a rozzlobený přijde se svým břemenem 

na jednu louku, kde pásl ovce mladý ovčák, na sobě pořádný kožich až na paty. Čert byl 

proměněný v obyčejného člověka, a proto ho ovčák nepoznal. „Kohopak to nesete, příteli?“ ptá se 

důvěrně čerta. 

„Ach, milý člověče, sotva dýchám. Považte jen, šel jsem svou cestou nic zlého netuše a tu 

mi  ta ženská skočí na krk, a nechce se mě živou mocí pustit. Chtěl jsem ji donést až do nejbližší 

vesnice a tam se jí nějak zbavit, ale už nemá sílu, nohy pode mnou klesají.“ 

„No, počkejte chvilku, já vám trochu pomohu, ale ne nadlouho, protože musím zase pást 

.“ 

                                                
73 Méně slovesných podstatných jmen: mrzutost
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„I to budu rád.“ 

„Slyšíš, ty, chyť se mne," křikl ovčák na Káču. 

Sotva to uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štíhlý ovčák co 

nést, Káču i pořádný velký kožich, který si ráno vypůjčil od šafáře. Dost brzo ho to nošení

omrzelo, i přemýšlel, jak by se nejsnáze Káči zbavil. Přijde k rybníku a tu mu napadne, aby ji tam 

hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s ní svléknout. Byl mu dost volný, a tak se o to 

pomalounku pokoušel, jestli by to šlo. A hle, vyndá jednu ruku, Káča neví nic, vyndá druhou, Káča 

ještě nic neví, sundá první pentličku z knoflíku, oddělá druhou, třetí a žbluňk - Káča leží v 

rybníku74 i s kožichem. 

Čert mezitím seděl na louce, hlídal ovce a díval se, jestli se ovčák vrací. Nemusel čekat 

dlouho. S mokrým kožichem na rameně pospíchal ovčák zpátky na louku k ovcím. Oba na 

sebe chvíli koukali - čert, že jde ovčák bez Káči, a ovčák, že tam pán dosud sedí. Když se spolu

domluvili, řekl čert ovčákovi: „Děkuji ti, žes mi prokázal velkou službu, jinak bych  se s Káčou 

                                                
74 Čeština nerada alternuje?
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musel nosit snad až do soudného dne. Nikdy na tebe nezapomenu, a jednou se ti bohatě odměním. 

A abys věděl, komu jsi z nouze pomohl, povím ti, že jsem čert.“ To dořekl a zmizel. 

Ovčák zůstal chvíli stát jako omráčený a pak si řekl: ,,Jsou-li všichni tak hloupí jako on, 

tedy se nemám čeho bát." 

V té zemi, kde žil ovčák, panoval mladý kníže. Bohatství měl dost, byl pánem nade vším a 

požíval všeho v plné míře. Den za dnem trávil se v rozkoších, jaké jen může svět nabídnout, a 

když nastala noc, ozýval se z knížecích síní rozpustilý zpěv hýřivých mladíků. Zem spravovali 

dva správcové, kteří nebyli o nic lepší než jejich pán. Co neprohýřil kníže, nechali si pro sebe ti 

dva , a ubohý lid už nevěděl, jak se uživit. Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten neměl 

klidnou chvíli, protože mohl s jistotou čekat, že si kníže bude chtí vše přivlastnit. Kdo by mohl 

takového panovníka milovat? Lid v celé zemi proklínal pána i oba zmské správce. Jednou, když 

kníže již nevěděl, co by si vymyslel, povolal  hvězdáře, a poručil mu, aby jemu i dvěma jeho 

správcům vykládal nebeská znamení. Hvězdář uposlechl a zkoumal ve hvězdách, jaký osud čeká 

ty tři marnotratníky. 
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„Odpusť, knížecí Milosti,“ řekl, když byl hotový se svým zkoumáním, „tvému životu i 

tvým správcům hrozí takové nebezpečí, že se to obávám vyslovit.“

„Jen mluv, ať to je cokoliv! Ty tady ale zůstaneš, a nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o 

hlavu.“

„Podvoluji se tvému rozkazu. Poslyš tedy – až bude poslední čtvrt měsíce, přijde pro oba 

správce čert, v tu a tu hodinu, ten a ten den, a za úplňku přijde  i pro tebe, knížecí Milosti, a všecky 

tři vás zaživa odnese do pekla.“

„Toho lžiého šejdíře ihned odveďte do vězení!" poručil kníže, a služebníci splnili jeho 

rozkaz. V nitru ale nebylo knížeti,  jak se stavěl navenek, Hvězdářova slova jím otřásla jako 

soudný hlas. Poprvé v životě se v něm ozvalo svědomí! Správce odvezli domů napolo mrtvé, 

žádný z nich hrůzou ani nejedl75. Sebrali všechno své jmění , nasedli do vozů, ujeli na svá 

panství a dali hrady ze všech stran opevnit, aby pro ně čerti nemohli přijít. 

                                                
75 Změna stylu.
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O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání. Den co den pásal své stádo a pranic se nestaral, 

co se kde ve světě děje. Jednoho dne se před ním znenadání objeví čert a praví mu: „Přišel jsem, 

ovčáku, abych se ti za tvou službu odměnil. Až bude čtvrt měsíce, mám odnést do pekla správce 

země, protože okrádali chudý lid a zle knížeti radili. Ale víš co, protože myslím, že by se snad 

mohli jednou polepšit, nechám je tu ještě nějaký čas a přitom se ti hned odměním. Až přijde ten a 

ten den, vejdi do prvního hradu, kde bude množství lidu. Až se strhne v hradu křik, služebníci 

otevřou vrata,76 a já pána povedu do pekla, tu ke mně přistup a řekni: „Odejdi v tu chvíli, sice 

bude zle!“ Já tě poslechnu a půjdu. Potom si ale dej od pána vyplatit dva pytle zlata, a nebude-li 

chtít, pohroz, že mě zavoláš zpátky. Potom jdi k druhému hradu, a udělej totéž  a požádej o 

stejný plat. S penězi ale dobře hospodař, a užívej jich k dobrému. Až bude měsíc v úplňku, musím 

do pekla odnést samotného knížete, toho ale nezkoušej vysvobodit, nebo bys musel dát v sázku 

svou vlatsní kůži.“ To dořekl a odešel. 

                                                
76 Prozkoumat v korpusu změnu otevrou - otevřou, pekou - pečou
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Ovčák si zapamatoval každé slovo. Když byla poslední čtvrt měsíce,  ,  šel ke hradu, kde 

zůstával první z těch dvou pánů. Přišel tam právě včas. Stály tam zástupy lidí a čekaly, až čert 

ponese pána, až čert ponese pána. Najednou se v zámku strhne zouflý křik, vrata se otevřou a 

černý táhne pána ven, celého zsinalého a napolo mrtvého. Tu z davu lidí vystoupí ovčák, vezme 

pána za ruku, odstrčí čerta a volá: „Odejdi, sice bude s tebou zle!" V tu chvíli čert zmizí, a 

zachráněný pán líbá ovčákovi ruku a ptá se ho, co žádá za odměnu. Když ovčák řekl, že dva 

pytle zlata, poručil pán, aby se mu je bez meškání vydalo. 

Spokojený ovčák šel ke druhému hradu a pořídil stejně dobře jako u prvního. Rozumí se 

samo sebou, že se kníže o ovčákovi brzy dozvěděl, neboť se sám vyptával, jak to s pány správci 

dopadlo. Když to všecko slyšel, poslal pro milého ovčáka vůz se čtyřmi koňmi, a když ho 

přivezli, snažně jej prosil, by se i nad ním smiloval a z pekelných drápů ho vysvobodil. 

„Pane můj,“ odpověděl ovčák, „to vám slíbit nemohu. Jedná se tu i o můj život. Vy jste 

velký hříšník, ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře svůj lid 
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to

Komentář [DH278]: m. ;

Komentář [DH279]: m. o mne
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spravovat, jak se na knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, a kdybych měl za vás sám jít do 

horoucího pekla.“

Kníže všecko odpřísáhl, a ovčák odešel se slibem, že v den úplňku přijde. 

Se strachem a hrůzou očekával kníže úplněk a zpytoval svědomí. Dny ubíhají, ať je 

člověk počítá s radostí či žalostí! Než se kníže nadál, byl za dveřmi den, ve kterém se měl 

rozloučit se vším, co ho dosud těšilo. Černě oblečený, celý smrtelně bledý, seděl kníže 

v komnatě a očekával buďto ovčáka anebo čerta. Najednou se otevřou dveře, a černý stojí před 

ním. 

„Stroj se, pane kníže, tvoje hodina vypršela, přišel jsem tu pro tebe.“

Bez jediného slova kníže vstal a pomalu kráčel za čertem na dvůr, kde stálo nesmírné 

množství lidí. Tu se davem prodírá ovčák celý uřícený, a běží rovnou k čertovi a zdaleka volá: 

„Uteč, uteč, nebo s tebou zle." 

Komentář [DH280]: m. sám 
za vás

Komentář [DH281]: v. s 
opravdovou myslí

Komentář [DH282]: m. slíbil

Komentář [DH283]: m. 
přislíbiv jemu

Komentář [DH284]: m. se v 
určitý den vynajde

Komentář [DH285]: m. 
očekávali všude ouplněk měsíce

Komentář [DH286]: v. Jak to 
sprvu knížeti přáli, tak ho nyní 
litovali, neboť od té chvíle, co se 
polepšil, nemohl si žádný 
hodnějšího knížete přáti.

Komentář [DH287]: m. 
Dnové

Komentář [DH288]: m. s 
radostí aneb s žalostí počítá

Komentář [DH289]: m. den za 
dveřmi

Komentář [DH290]: m. o 
kterém se vším co ho těšilo, 
rozloučiti se musel

Komentář [DH291]: m. 
přistrojen

Komentář [DH292]: m. 
smrtelný

Komentář [DH293]: p. 
v komnatě

Komentář [DH294]: m. 
otevrou dvéře

Komentář [DH295]: p. 
otevrou dvéře

Komentář [DH296]: m. já

Komentář [DH297]: m. Ani 
slova neodpovídaje vstal kníže a

Komentář [DH298]: m. 
nesmírné množství lidstva stálo

Komentář [DH299]: m. 
prodírá houfem

Komentář [DH300]: m. 
upachtěný

Komentář [DH301]: m. 
zrovna k čertu

Komentář [DH302]: m. volaje 
zdaleka

Komentář [DH303]: m. sice 
bude s tebou
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„Jak se můžeš opovážit mne zdržovat? Zapomněl jsi, co jsem ti řekl?" pošeptal čert 

ovčákovi. 

„Blázne, mně teď nejde o knížete, ale jde mi o tebe, Káča je živá a ptá se po tobě." 

Jakmile čert uslyšel o Káče, byl hned tentam a nechal knížete v pokoji. Ovčák se mu v duchu 

vysmál a byl rád, že tou lstí knížete vysvobodil. Za to ho udělal kníže svým nejpřednějším 

dvořanem a měl ho rád jako vlastního bratra. Však také dobře udělal, protože chudý pasák 

byl upřímný rádce. Ze čtyř pytlů zlata si nenechal ani krejcaru. Peníze rozdal těm, kterým je 

správcové vzali.

Komentář [DH304]: m. 
Nevíš-li

Komentář [DH305]: m. tu

Komentář [DH306]: m. krále

Komentář [DH307]: m. živa

Komentář [DH308]: m. 
uslyšel čert o Káči

Komentář [DH309]: m. 
nejprvnějším dvořenínem

Komentář [DH310]: m. a co 
vlastního bratra jej miloval

Komentář [DH311]: m. Avšak 
se také s dobrou potázal

Komentář [DH312]: m. neboť 
byl chudý pasák upřímný rádce a 
správný dvořenín

Komentář [DH313]: m. dvou

Komentář [DH314]: m. 
nenechal ani krejcaru

Komentář [DH315]: m. 
pomohl ním těm, od kterých je 
správcové vydřeli.




