
 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK: KYTICE 

  

(7. listopadu 1811  – 21. listopadu 1870 

Významný literární představitel českého romantismu. 

Narodil se roku 1811 v Miletíně a umřel v roce 1870 v Praze. Po 

svých studiích na gymnáziu v Hradci Králové a v Praze byl 

zaměstnancem Královské české společnosti nauk a sekretářem 

Českého muzea.  

Od roku 1851 působil jako archivář města Prahy a roku 1864 se 

stal ředitelem pomocných úřadů pražských.  

Ve svých studijních letech se Erben stýkal s Karlem Hynkem Máchou a později se také seznámil s 

Františkem Palackým, s nímž spolupracoval a jehož politickými názory byl trvale ovlivněn.   

Erben je znám především jako sběratel lidové poezie. V souladu s názorem bratří Grimmů, se kterými 

se znal, hledal v ústní lidové slovesnosti odraz starých mýtů a bájí , jež lidové podání a tradice během 

staletí přetvořily a často překryly. Výsledkem Erbenovy sběratelské činnosti byly tři svazky Písní 

národních v Čechách (vyšly v letech 1842–1845), jejich přepracované a rozšířené vydání vyšlo roku 

1864 s titulem Prostonárodní české písně a říkadla. 

Jinak Erben působil jako historik, právník, archivář hl. města Prahy, spisovatel, básník, 

překladatel. 

V životě ho provázely tragické události – smrt blízkých lidí. Erben se bál osudu a také věřil, že sny jsou 

předpovědí budoucnosti, proto si je zapisoval. 

Nejvíce proslul jako básník sbírkou Kytice z pověstí 

národních, na které dlouho pracoval. Její konečná podoba 

se třinácti básněmi je z roku 1861. Kytice je autorovým 

životním dílem - pracoval na ní téměř dvacet let.  

První knižní podoba se dvanácti básněmi vyšla roku 1853 a 

do druhého vydání roku 1861 byla zařazena třináctá báseň 

Lilie. 

Do sbírky zařadil lidové příběhy, které – až na Zlatý kolovrat 

nejsou pohádkou, ale bájí nebo tragickým příběhem. 

Zpracoval je jako balady. 

Jedná se o lyrickoepickou skladbu s tragickým koncem, 

kde vyniká důmyslně promyšlenou kompozicí, kde často 

vystupují nadpřirozené bytosti nebo události, které 

zasahují do osudu člověka. 

Spisovatel Karel Jaromír Erben 

Jedno z mnoha knižních vydání Kytice 



 

Sbírka obsahuje třináct básní. 

Jsou to Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Vodník, Vrba, Lilie, 

Věštkyně a Dceřina kletba. 

V autorově pojetí je důležité především poslání matky. Autor se zamýšlí nad mateřskou láskou, její 

velikostí i úskalími. V básních se postavy proviní a poté následuje trest, který pokorně snášejí. Člověk 

je bezmocný, působí na něj nadpřirozené i přírodní síly. 

Prvních dvanáct básní je zrcadlově řazeno do dvojic. Např. úvodní báseň Mateřídouška líčí truchlící 

sirotky na hrobě své matky. Její duch převtělený v květy dává naději na ústup germanizace českého 

národa.  

A víru v lepší budoucnost vyjadřuje poslední báseň Věštkyně.  

Podobně tematicky souvisí další dvojice balad. 

V baladách najdeme mnoho básnických prostředků – archaismy a poetismy, přirovnání a metafory, 

personifikaci i básnické přívlastky. 

Balady mají většinou pravidelnou stavbu, časté jsou čtyřveršové sloky. Najdeme zde i pravidelný rým. 

: 

Mladá žena se stále modlí za svého milence, 

který je v cizině už mnoho let a stále se nevrací. 

Žádá v modlitbách pannu Marii, aby raději 

zkrátila její život, než aby ji nechala žít 

samotnou bez jejího milého (zbytek její rodiny 

je již mrtev). Jednou za jasné noci jsou její 

modlitby vyslyšeny a její milý ji láká ven pod 

záminkou, že si ji konečně vezme za manželku. 

Ona se nechá přemluvit a jde s ním a na cestu si 

vezme růženec, křížek na krk a modlitební 

knihy. A když jdou, její milý si všimne, že s 

sebou nese modlitební knihy. Přemluví ji, aby je 

zahodila, protože je prý zpomalují. Ona mu 

vyhoví a rázem jsou o deset mil dále. Po 

několika dalších mílích si on všimne, že dívka 

má růženec za pasem. Vezme jí ho, zahodí, a 

rázem jsou o dvacet mil dále. Jdou a jdou, až si 

on opět všimne, že ona má na krku křížek. 

Křížek jí utrhne, zahodí, a rázem jsou skokem o třicet mil dále. 

Když dorazí na místo, všimne si žena, že dorazili k hřbitovu a její milý je vlastně živoucí mrtvola. 

Lekne se a lstí ho donutí přelézt hřbitovní zeď jako první a snaží se mu utéci. Když zjistí, že mu 

neuteče, schová v márnici, kde leží umrlec. Přízrak milého třikrát přikáže nebožtíkovi, aby sundal ze 

dveří závoru. Třikrát se mrtvý probudí, ale dívka jej pokaždé uspí modlitbou, a když náhle 

zakokrhá kohout, ví, že jí už mrtvý neublíží. Jen svatební košile, které si s sebou nesla, jsou ráno 

roztrhané a rozházené po všech hrobech na hřbitově.  

  

Svatební košile ve filmu Kytice - umrlec K. Roden 



 

Maria, panno přemocná,  

ach budiž ty mi pomocná:  

vrať mi milého z ciziny,  

květ blaha mého jediný;  

milého z ciziny mi vrať -  

aneb život můj náhle zkrať:  

u něho život jarý květ -  

bez něho však mě mrzí svět.  

Maria, matko milosti,  

buď pomocnicí v žalosti!“ 

Úryvek najdeme hned na začátku básně. Mladá dívka stýská po svém milém, ztratila smysl života, 

pokud se nevrátí, chce umřít. Chtěla svého milého za každou cenu, chtěla dokonce i z jeho ztráty 

zemřít. Hledat smrt je největší křesťanský hřích, musí následovat trest. 

Hlavní postava- mladé děvče, je velice zamilované, naivní, nezkušené a osamělé. Nejprve splní 

všechny rozkazy, který jí umrlec dává. Pak si uvědomí, že její průvodce není ten, za koho ho považuje, 

přepadne ji strach.  

Kaje se za své chyby, a modlí se za odpuštění a prominutí strašného trestu. 

Dílo zařazujeme do období romantismu. Vychází z folklóru a národních tradic a částečně nese i rysy 

realismu. Romantičtí hrdinové se nechtějí podřídit zákonům, časté je využití tajemných, osudových, 

někdy i mystických či hrůzných motivů, obdivu k přírodě, její kráse i tajemným místům - například 

osamělé stromy, skály, tajemná jezera. 

Sbírka patří do třetí etapy národního obrození-tedy do 30-50. let 19.století , kdy vrcholí romantismus.  

Ve světovém kontextu jsou hlavními představiteli romantismu například Victor Hugo, Alexandre 

Dumas a Alexandr Sergejevič Puškin. V českém kontextu to je Karel Hynek Mácha, Josef Kajetán 

Tyl a Karel Sabina.  

Kyticí se později inspirovala řada básníků, skladatelů a malířů. Před několika lety byla sbírka filmově 

zpracována, podle mě velmi šetrně ke knižní předloze, takže mohly vyniknout hlavní Erbenovy 

myšlenky.  Dále také vzniklo muzikálové představení v divadle Semafor. 

Karel Roden se svou filmovou partnerkou 


