
Resumé 
 

 

 Táto práca na základe troch textov z rôznych literárno-historických období pojednáva 

o cti a počestnosti v znamení času, tzn. pokúša sa priblížiť vývoj pojmov česť a počestnosť v 

určitom časovom rozhraní.  

Ako príklad osvietenského diela bola zvolaná tragédia Gottholda Ephraima Lessinga 

„Emilia Galotti“. Ako reprezentant prvej polovice 19. storočia bola analyzovaná taktiež 

tragédia, a to od Friedricha Hebbla „Maria Magdalena“. A prelom storočia zastupuje novela 

Arthura Schnitzlera „Fräulein Else“. Vo všetkých troch dielach je výraznou charakteristikou 

hlavnej ženskej hrdinky jej rola dcéry. Dané hrdinky sa kvôli ohrozeniu cti a počestnosti 

dostávajú do situácií, ktoré riešia samovraždou (pričom u Emilie Galotti je to vražda na 

vlastnú žiadosť). K tomuto tragickému koncu postáv vo výraznej miere prispeli otcovia 

hrdiniek. V prvom prípade, teda v osvietenskej tragédii dcéra Emília žiada otca Odoarda, aby 

jej bodol dýku do hrude, keďže spáchať samovraždu by bolo smrteľným hriechom. Týmto 

zúfalým činom chcú obaja predísť hroziacej strate počestnosti Emílie, ktorá je v dobe 

osvietenstva integrálnou súčasťou človeka. V druhom prípade umiera vlastnou rukou tehotná 

Klára, ktorá o počestnosť prišla. V snahe zachrániť aspoň otcovu česť, ktorá v tej dobe 

znamenala asi toľko čo reputácia, nafinguje vlastnú smrť pádom do studne. Tento taktiež 

zúfalý čin sa však minie výsledku a otec stolár Anton prestane „chápať svet“. V poslednom 

diele hlavná hrdinka Elsa už tak nelpí na počestnosti. Kvôli finančným problémom otca sa 

dostane do prekérnej situácie, keď je nútená istým spôsobom sa zapredať. Odmieta sa však 

podvoliť akýmkoľvek požiadavkam, ktoré by narušili jej osobnú česť, a vo vyhrotenej situácii 

vypije nadmernú dávku uspávacieho prostriedku. 

Analýza textov preukázala, že postupom času došlo k posunu vo význame pojmov 

česť a počestnosť. V osvietenskom ponímaní boli silno kresťansky konotované, pričom 

v prvej polovici 19. storočia došlo k miernemu posunu a česť sa začala vnímať skôr vo forme 

reputácie, zároveň ale ostal zachovaný náboženský aspekt problematiky. Prelom storočí už 

počestnosť presúva do pozadia, resp. ostáva zachovaná aj s cťou ako časť finančnej transakcie 

– počestného manželstva. 

Záverom teda možno konštatovať, že k posunu vo vnímaní pojmov česť a počestnosť 

došlo, a to nielen vo vnímaní, ale aj v praktickom prežívaní. 

 


