
     Vážená paní profesorko a spolužáci

        tímto bych vás chtěl seznámit s knihou Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Vydalo jí 

nakladatelství Československý spisovatel roku 1988. Doslov ke knize napsal Karel Dvořák.     
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     Český básník, sběratel a spisovatel lidových písní a pohádek, literární historik a překladatel. 

Hlavní představitel české romanticky orientované literatury. Narodil se v Miletíně roku 1811. 

Během filosofických a právnických studií poznal Františka Palackého, se kterým pak po celý život 

spolupracoval. Vydával starší české texty, např. spisy Husovy. Zemřel v Praze roku 1870.  Kromě 

Kytice ještě napsal například : Byl jeden král: Pohádky pro nejmenší, České pohádky, Dětem: Výbor 

nejznámějších pohádek a říkadel pro malé čtenáře, Dlouhý, Široký a Bystrozraký a jiné pohádky, 

Jabloňová panna, Jirka s kozou a jiné pohádky.

     

     Kniha obsahuje 13 národních povídek. Jsou to Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý 

kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba a Věštkyně. 

Povídky vesměs vyjadřují lidské lásky, vášně, posedlosti a sobectví.

     Ukázka z díla : 

Polednice

 U lavice dítě stálo,

    z plna hrdla křičelo.

 „Bodejž jsi jen trochu málo,

    ty cikáně, mlčelo!

 Poledne v tom okamžení,

    táta přijde z roboty:



a mně hasne u vaření

    pro tebe, ty zlobo, ty!

Mlč! Hle husar a kočárek —

    hřej si! — tu máš kohouta!"

Než kohout, vůz i husárek

    bouch, bac! letí do kouta.

A zas do hrozného křiku —

    „I bodejž tě sršeň sám — !

Že na tebe, nezvedníku,

   Polednici zavolám!

Pojď si proň, ty Polednice,

   pojď, vem si ho, zlostníka!"

A hle, tu kdos u světnice

   dvéře zlehka odmyká.

Malá, hnědá, tváři divé

   pod plachetkou osoba;

o berličce, hnáty křivé,

   hlas — vichřice podoba!

     Povídky ve sbírce jsou psané původním českým jazykem, který byl v té době normálně 

používaný. 

     Příběhy jako takové se mi po obsahové části docela líbily, ale nesedl mě typ jazyka, kterým byla 

sbírka napsaná ( původní znění ) . 

     Literatura a zdroje : kniha Kytice
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