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Morava vypráví aneb Moravské mýty, pohádky a  

pověsti 
Knížky lidového čtení tvoří spojovací článek mezi 

literaturou předbělohorskou, barokní a obrozenskou – mno-

hé příběhy byly tradovány po několik staletí a v době ná-

rodního obrození na ně navázaly počátky moderní české 

prózy a dramatu. Historie a kroniky o Meluzíně, Jenovéfě, 

Finettě a Bruncvíkovi patřily spolu s dalšími tituly 

k oblíbené četbě venkovských lidí, a to téměř po tři staletí. 

Většina látek se do české literatury dostala v 16. století 

adaptací německé předlohy a od té doby se jejich znění 

příliš neměnilo, výraznější zásahy do textů se datují až od 

poloviny 18. století. 

Některé příběhy původně vznikly jako četba urče-

ná úzkému kruhu šlechtického publika, v 15. století však 

knihtisk významně přispěl k rozšíření jejich překladů a 

adaptací. V pobělohorském období byly tištěny hlavně 

v mimopražských tiskárnách; na Moravě v Jihlavě, Olo-

mouci, Brně, moravské čtenáře hojně zásobovala také tis-

kárna Škarniclů v Uherské Skalici. 

Nečetné vystavené tisky z 18. a 19. století ilustrují 

skutečnost, že tyto knihy patřily mezi běžné, snadno do-

stupné jarmareční zboží, kterému jeho majitelé nevěnovali 

větší péči, a proto jsou dnes dochované exempláře 

v knihovnách vzácností. O dobové tiskařské praxi, podle 

níž se knížky lidového čtení ve velkých nákladech přetis-

kovaly ve stejné grafické úpravě i po desetiletí, vypovídají 

např. dva tisky historie o svaté Jenovéfě z let 1852 a 1862 

s totožným titulním dřevořezem nebo kroniky o Štylfrýdovi 

a Bruncvíkovi z let 1800 (přetisk z roku 1716) a 1857, 

taktéž s nezměněným titulním listem; vše z tiskárny Škar-

niclů v Uherské Skalici. Nejstarší vystavené knihy však 

pocházejí z produkce brněnské tiskárny Emmanuela Svo-

body: Dvě kratochvílné kroniky, První: O Štylfrýdovi sta-

tečným rytíři, knížeti a pánu českém. Druhá: O Bruncvíkovi 

synu jeho, též knížeti a pánu českém asi z roku 1760 a Velmi 

pěkná, pohnutedlná a čtení hodná historie, o nevinně sou-

žené svaté falzhraběnce Jenovefě z roku 1772.  

Knížky lidového čtení byly tolerovány i katolickou 

cenzurou – neobsahovaly politické narážky a hlavní posta-

vy většinou sdílejí základní křesťanské hodnoty. Příběhy, 

které se v období baroka dostaly do rukou nevzdělanému 

lidovému čtenáři, se oproti svým předlohám vyznačovaly 

zvýrazněním dobrodružného děje a pohádkovosti, omeze-

ním kulturního a historického rámce vyprávění na nejmenší 

možnou míru nutnou pro jejich pochopení a odstraněním 

úvahových pasáží. Klíčové motivy a jádro příběhu pronika-

ly také do folklorních vyprávění a pohádek. Některá jména 

oblíbených postav se ustálila i v lidových rčeních, např. 

Meluzína a Popelka, jiné jako např. Jenovéfa se staly před-

lohou pro lidové výtvarné umění – výjevy z jejího života 

byly malovány na sklo a na výstavě je k vidění jeden 

z obrázků z počátku 19. století zachycující pohřeb svaté 

Jenovéfy.  

Úvodní část výstavy Morava vypráví je proto vě-

nována nejznámějším příběhům knížek lidového čtení, 

které se postupně staly součástí folkloru, nejen moravského. 

Lidové próze, moravským sběratelům a zajímavým posta-

vám, které se staly symboly jednotlivých oblastí Moravy, se 

věnuje část druhá. 

Přestože se v dávných dobách málo cestovalo, pře-

cházeli od jara do zimy z vesnice do vesnice kramáři, po-

tulní brusiči, kořenářky nebo mlýnští tovaryši. Díky nim se 

z místa na místo šířily zprávy o tom, co se děje ve světě – o 

válkách, živelních pohromách, loupežnících, světýlkách a 

vodnících a další pohádkové příběhy. Můžeme tedy 

v různých krajích sledovat nápadně podobné motivy 

v místních obměnách. Pohádková vyprávění se při předá-

vání z generace na generaci upravovala a proměňovala 

vlivem krajinného rázu jednotlivých oblastí nebo sociálních 

a hospodářských poměrů zdejšího obyvatelstva. Tak vzni-

kaly také folklorní pověsti, vázané na domácí prostředí. 

V pohádkách a pověstech se odráží názor lidu na životní 

hodnoty, je v nich jeho láska, nenávist, obava, radost i trá-

pení. O tajemné příběhy se dělili lidoví vypravěči na sou-

sedských besedách, na přástkách, při draní peří. V ústním 

podání žily pohádky odpradávna, ale teprve ze 14. století se 

o nich zachovaly písemné doklady. 

Ve 40. letech 19. století se prohloubil zájem o sbě-

ratelskou činnost i na Moravě. První ukázky lidové prózy 

z Moravy a Slezska vyšly v díle Matěje Mikšíčka, některé z 

nich však nelze označit jako texty lidového rázu. Na popud 

Františka Sušila započal roku 1853 sbírat lidové pohádky a 

pověsti Beneš Method Kulda v Rožnově pod Radhoštěm 

v domě č. 120, jehož dnešní podobu nabízí jedna z mnoha 

fotografií výstavy. Mezi vystavenými exponáty jsou nejen 

dopisy, předměty osobní povahy, ale také originály ruko-

pisných zápisů lidové prózy, které Kulda zaznamenal přímo 

z úst místních lidových vypravěčů. Jeho původním zámě-

rem bylo zachytit lidová vyprávění na celé Moravě. Byl ve 

spojení s dalšími sběrateli, např. Josefem St. Menšíkem, 

Janem Pleskáčem, Karlem Orlem, Janem Soukopem. Vý-

razně mu pomáhal také Josef Lucian Ondřej Kramoliš, u 

něhož v Rožnově bydlel.  Kuldovi se jeho záměr podařil jen 

zčásti. Naštěstí měl a má řadu pokračovatelů z celé Moravy. 

Výstava přináší osobní zápisy některých z nich, např. ro-

dačky z Velkého Meziříčí Františky Stránecké, rukopisy 

sběratelky z okolí Šumperka Anežky Šulové, strážnického 

učitele Martina Práška nebo brněnského etnografa Oldřicha 

Sirovátky. Spolu se svými spolupracovníky se Sirovátka ve 

velké míře věnoval i adaptacím jednotlivých textů pro dět-

ského čtenáře. Ostatní osobnosti, které se pohádkám a po-

věstem vyprávěným na Moravě věnovaly, jsou prezentová-

ny prostřednictvím fotografií a především vydaných děl. 

Díky jejich úsilí vzniklo obrovské množství zápisů a lite-

rárních adaptací, v nichž je zachyceno lidové vyprávění, jež 

se vlivem změn životního stylu pomalu z paměti lidí vytrá-

cí. 

Výstava zve k pohádkovému putování do povodí 

řek Odry a Moravy, při němž je možné potkat hanáckého 

obra, zbojníky Ondráše a Vojtka, vládce hor Praděda, hor-

nické permoníky, krále moravských vodníků nebo poledni-

ci, klekánici a vřetenici. Prostřednictvím ilustrací výtvarní-

ků Josefa Kremláčka, Aloise Mikulky a Libuše Šuléřové a 

loutek se přenesete do pohádkového světa etnografických 

regionů Moravy a Slezska. Jednotlivé motivy se v nich sice 

často opakují v různých obměnách, např. motiv spícího 

vojska nebo čertova kamene, avšak každý kraj má i své 

specifické látky, postavy. Zatímco pohádky z hornatého 

Valašska jsou plné černokněžníků, zbojníků a zlatých po-

kladů, vyprávění z úrodné Hané hýří vtipem a sebeironií a 

na Vysočině je třeba dát si pozor na divoženky, vodní víly a 

hejkaly. Snad nejpozoruhodnější je celý cyklus pověstí o 

Ječmínkovi, jehož příchod Hanáci očekávali a možná 

dodnes očekávají. Na jižní Moravě se vypráví příběh vážící 

se k zámeckému sudu v Mikulově a na Těšínsku bylo oblí-

bené vyprávění o místní černé kněžně. Otvírá se tajemný 

svět příběhů plných poučení, pohádek, v nichž dobro vítězí 

nad zlem a které jsou plné naděje. O tom všem a mnohem 

dalším vypráví Morava… 



 

 


