Otnbr

Jlír

t3

grlÍn
G6rtlr

ábavná

1íternturlr

obroglní

Fřl výgalroglovnón výkladu hcrle "aábaYar uvddlí
?řÍnrčtÍ alovníL $rlyta čorkéhg,/d. ?l|953 . |95,/ B}
pmír

ní*tčt ěírnort acbo gtev por\ytuJÍ.eI, rolptýle-

tÍr potsÚraÍ' pobrvrnÍ1 Lretaohvílr* obdobnt wtliídil
ll!ÝE {gdbtva' t noldsJáÍ $lovník gpt.gotaóbo $rrylr
terlého /d. {r |971/) vypoultlJr

aerterrlý výral .krr.

toobvílrr a uYádlJr "pobavaní" Jako Úýnoqyntrn.Struěný
ln'lvaÍěkOv Slovnťh JtzyLa čgrkdho /4' Wd. |952/ tgrŤdtlu$r "tábe.vrrr Jeko rorptýlení, cbvreelenÍ a jodao.
lný rtn.lrntoký sl'ovník apílovná češtlng /1978l jrko
lotpt5lf,j61' pobavruí. .Iungnonn&vslovník črrho.nlreoký
/Q, 7l |s39/ uvádí v tonto výrnanu llovo "zábtYtr Jrn
v přdvlerttot*n apoJení "o!,lá' oříJonrrá| a klrdo L nlr črltd íkratoohYítl. a aěnrctsévýruzy t2r1tvrrtrl|'b'
Uatorňa1tun6' BrgÚtaun6r. AdJ. izábavr1ýr qyk}á<lrjí ao.
V. rlotaÍty
. lv uvoácnól

Jeko poakytuJíoÍ aábavrr' urěcný k adbavl
v5ftnanr/.

.lrlttilr

únor epojrrJena llova

r qnšlrckýlt

t olovcn4ýal" výtvorp'

!6rrr

'zábevlř1

izábavq;fr

cbrykle v n6m poct.

gríněný v5lzaae pobevcní-Untcrbeltun81

;úlno' $ebo "gábavná" označujgne unálecká

jtnrr

!rl.

a clovornrí

proJot3l, v nl.ohř Ě6 lrýraau'& uplatňuJe nebo
\tťtvorg a
bfrbrt do*lnu$r roLreaění firnkctr Tak jc tonu napí' u
pcJrrnov{nd 'hl,avní rodakoo hunoru a zábaty'1

"adbev4ý

"zábamá hudba..
' prograg ,/roghlaaový' televlzní/"'
ívážná X gábavná lrlrdbaí nhrtrba korolponáu.
protlkladlu
prgtlklgd

"vářná

X gúbnvná lltergttlrl"'

cvšcm l

kontrapozt.cc užíváne jgn pro

$rdnou této ltterárnÍ

raí dĚl ulěleeké glovggnortl

ronány Doeto-

/např.

or ď|.ráskolp X ronány huuorlltxoké'
do tohoto prottkladu
r tJ.

llteret'uru

rraJní

detektLvn{/t

uahrnujene vcšker{ píggmrrlo*

jak krÁcnou' tak věcnou, B tedy t

oo ts rúbavqýeh gloveertých výtvor{
reď

tím'

je dner prc nár

kráaaé llter'atur5

hranlc1

/eaucerle,

afo.

' anekdot.v/ L co jtž do ní nepočítáne /wptávén{,
ěh'3 Ec žlvota'

vtlpné hádan$l'

al-ovní hřÍčky,/.

Sc souclovnýn pcjnenovrínín "zábavná lítoraturg'
r nrrstkávdur

příltš

|c

čalto, roghodns ná dnee urrohon

í frekvcací' noř něly gB obrogcní "zábavpá l.ltera.zábevné čtení'',
"zábavnc cplty' apod. I v obrc"'
|ých tertooh jrne prtna vlgta náehylnÍ k tmrr
zíbavnoat jako vlaatnogt
rr bltetríat1ckt1

lekturýr

zřojnĚ Í tl

ltteratuřo'

autcřl

adj.

"zábavn5Í" z tcxt0

populárníeh rýktadů o obro*

kteří výalcvně pcukazují na tehdejší

tou' nřovažuJíoÍ prcdukoí zábavné llteratury
tluJÍ to tÍl'

o pobrve*

jednru vegelé, jednou vzruš1vé.

lto r1 výanamově konkrettzovalt
9. ltol.

která nanurí být

která v.{ak veeměg uetl'ujc

' oříjenné reaotýlení'

Ghá*

l iý.

[c jra nendročnou gábavnogtÍ ,/rczunčJt

ční Í\rnkeÍ tertú,/ bylo za dané rltuaoc

nožnd lérket

ilové publthrg pro čeakou četbu. V podatatč takto ohápc
'lábavná 1l'tcratura' tgké autor nonograflc o h1ato-

novodob{ čerkó prozaloké beletrle

rlt

to$ledu s tÍu eltujc

doplr .]ogofl Jorcfovlčr

, 25/9 | 824 íako ácklaá

.Írnu Koll*novx
}valltu

rábavné četbyl "ěet.ekovr\ý ...

řeltlra

Sootte

Ťhe Lerly of thr Lakc'

l '

Jungprane

últlí

o vyšlÍ

z eng!.lětirry
roaán pěkný' pře-

Ve1nl aán pcdobnýoh zábamýoh rpl;l

ložlt1 .s ltroJí.

ncbo aešr publ1kum, nínín všoltjaké clečln$

třrbl,

e

r.ro zdbevu Ý čechca aí'e ncnacháro$í3

íoaáky iltudujíc{'

e jcn pro zábavu ěítajícl'

něnec\ýoh kněh re ctrytatl

Ťuáín, ře v našloh ěeeceh nedlépe by ee překlú-

nrrrjí.

dobrýeh ronánťt deřllo,

ddaí ncbo stládání
rr$ír

Jag Eácbel|

nebo odbyta

ětmr rc všude a rád3l' a coř ny jlnébo řád{nr'

lež aby sc čorkó kalby četly? Scott'
ďran Paul,

a těch by 8e co brátl

Sebtllor'
zvláštl

dalo,

Goethr;
l praí-

bo, alr báaaíř nueí bórnÍře přektúdat."2
I vc epoJenÍ u výtvory
l.

rlovernýni

a E llteraturou

9a obrogenf aktrtgčně někdy uřívalo

adJ. "zábavný'

v uvcdonéu aryelu

alouříeÍ

pobavenÍ1 rrnterhaltead.

v

$1overnoet1' Y kapl.tol.e poíednávaJící o 11ohu l|"ltoraín
/.lcptsovcr' koretponaančnín/ uvádí .I. Jungnenn magl
rtYar?É dop1r0 v třetí pol.ořer;
ňlnýll'
"I,1a-tlv.{.r{bq.
!BÍ,' nadí nísto nog1 ocEbanl přátetctvÍn
rráJrmó
ryrlt

spríry
vldllané'

rryrll.vortl,

adnržeqýn1' nr

e vttpy utykl.d. Žaaa;t pak líatovó
radnottl

3 llďru

vlel

nrrohoatr*nné' plodnó

lehkébo a cvlčoncho.'3 Y trkových

přÍpadeoh kgrarpondujo iaábavq5li''kratochvtlnylt[
tť re vleL

t!,to,

l abroronatýgrr tertú odl 40. lct

trúoÍ/. shg.laý význen pobavcní, obvtlllgní

lktg-

rpohle 1y*
a vzáJenná

_

zanřnltelnost

obcu arijoltÍv /vyptývnjící z iej1ch korespcndence a něu'. nunterhaltend"/ ukazuje 9e na oZrtač c n Íč n e c n l s u l { v l l o a / 1 8 1 9 .
v něnecké verzl

1 B ? 1/ | k t e r ý n ě l p o d t t t u l

Vermlschte Auťsátze belehrenťlen un{l

unterholtenden rnhalts a v česképnralele nejdřÍve /ue
redakce V. R. Kragerlusa,/ SnÍšonéčtení obsahu poučnÍhc a kratochvJ"lnóho' pozdějl

/za redakce Jana }1ýb1a/

l{árodní časop1r poučujícího a obveselujÍeÍho cbsahu.
z autot{,

které .I. J.

v uvedenén doplse
"Tungmann
J. Kollárov!. donoručuje překládat do češttny' bycbon
při"nejmenšÍnSchlllere

& Ccetha dneg 6otva označ111 zg

autory gábavné ,/=nebavenÍslcuříeí,

rekreaění' unten.

haltend,/ prógy. Ťento význan bychon rovněř stěží mohll
poťlkládat slcvu 'zábavqý" v t1tulu
Vlllantho

Zábavné sp1sy E" D.

/|344/, kdyř tato knÍ.habúení obsahujo t

rkladbý jako Zárnutek a Smrt vojína, anebc v pojme.
novcní Blbltctéka

il

zábnvného čtení /1835 - |947/} kdyř

tatr edlčnÍ řada rlřlnášela 1 dí1a, jako jsou např.
\'

Uanzsntho Sncubencl a iYanrenovy Výp1sky z denÍka ].éka*

i
i]

ře. Y těehto přÍoadeeh /včetně doptgu J. J. Jungnanna/
l. '.zábavné lplsy'', "zábavné čtcníř evldentně rovná
rbolatrtgttbré ootay", l'beletrl.e'3 *zábavqý" je oÍrr8.
ělnín nro celý rozsah pojnu ltteretury

estetÍc$l

firngu.

Jící, líteraturtrl uněIecké, krásné /za cbrczení t PozděJl též "pěknér/. Deklad prc to, Ee řzábavná 11teraturo"
r rkrágná /někná,/ ltteratura|t

na].eznene rovněň' Y Jurr6*
lannově SlcvegnoatÍ, a tc ve yýkladul jak .'poystává pět
foren č1 tvarú so1sovných a slohcvých"i na dřuh6m nístĚ

r
,!

\"\\
\
\'
\

l'\

*.rls,

ĚtvarÚn učenýnř/ Je tu uveden ňtvar zábavr1ýneb
.. ! obdobaě re ukaauJí jakc Eyn*lynní výre:y |čte*
rábevn{l a ilboIetrlatt.kan v týlorě ftktl'vnťu dopíeu
avakéhg čtenáře /z 1835/} jsnž 'o za$šlí
Úí ěaropla Květy'

určený předevšÍn nr{rodně uvědotsc*

/a v podtl.tulu

fimkct

nad tín1

,/6s počíaá gpráruěr

ounačrný as "národní eábnv*

kcl}ř avou hlavní obsahoYou

oskou uětu!.l bolgtrtl l "Já oponlna drndh oonu bele.
.tlv

vyohval.ovat1' jeltkoŽ

tJ{cg lt.daké doJíaá'

1 ryrl

- lrďn

ag Úauo aebou chvÍl.í,
díIen ne ton jaca uÚtl-

'vour že probuauJíoí *e ndrodao*t1 n;ní

t u p r c ' p ě á n ě J š í h o n a d ě t e n í g á b a v n é. , . , 7
JaL doslo ve cpojení c l.t.terat,urou a glovoteýut
tvory k výrnaaovcrnu gtotořnění
etrtattc\ý!

/rasp.

ulělooké llteratuřc

výraafr "zábavný* .

'kráer1ý"r

"pěkRý"/l jek cpolu
souv1rí gúbava s kráano? řyjdř*

neJprvc opět od samotných glovních význanů. Přtpo*
It' dcne dt['

ře Jungrnannúvslovgíb uvádť k čggkdnr

ábava' něneokou paralelu
"sr6Útaungí'

nejen "Untarhaltungi,

ale

tnanenajíeí znlterněný poJea zábaty,

požÍ.t*k. potěohu' nct&š*ní' rozkoš, ltboat;
to výrnga'neeháa{pE

pró

v t}U[gnannově $1ovníku doklad

lalakovrkúho překladu Goothovg Manínky /|82? /l"Do.
tg dítě doná' e apúcob panu Fabrl.o11nr do vačcra
$aLou róbaw.Ú
"g{baYa''
'. Rogdíl

Zde b'yohon dnea jlž nenotrll užít g1g*

nahradl"l!' byabon je nejopíš r1ovcu řpot6neg1 p.ojnen sábaqy.pobavcní

a zábayy-po-

tktrr potšágní qyJadřuJe t.atÍ.na alovnÍ dvoÚÍ,eÍ "oblscta.

ťrrtvoatovar1ýu pojneu ot$edověké eatcttky,
ruJío tu na antlku
gbretr a přírnok
lfilr

pro[ttku

jc

Delectatío1 zábava znlterněná'

tlo X drlcotatlo".

v této vlagtnoctl

spatřuje

kréry'

kráay.8

která

výaledný efokt

FcFř.

rr8Ýlr

podltat"qý
atyku e krá.

zábava*poř1tck1 Pots*

Dalcotatlo1

lení1 nc$tn prochálÍ Jakožto vyznačujÍoí vlastnoat
prcJev kr*ey ctředověkcu eetotlkou'

a

ale obJevuJe le í

r hureaatgtto\ýah e klaslo1gttok.ýoh teorÍích. Dolecta*
.tio- tábava'

ktsrá

$e příznaken eatettolry ťuneujíoÍ.lí.*

etává ae poton 1 označanín prc tuto zvláštní

trrrturT'

.Ie tc pojmenovávací postup'

oblaet aloreaqýeh výtvord'
lterý

re urtnrteěňuje netonynloky
.r její aogttĚl/'

vlartnott

tortl:

$rcnov{nÍ íkrásná llteratureř'
rpůrobcg poznallonávú eatatlckou
v jerlnot}tvých

rtnologtí
turágh.

f franocuzgkó

;plaírantr

/pa crc věcné apoJl*
tedy ctc$nÚ jako po.

a kte$

pak obdobqýn

g poetolc8tokou

ter.

evropchýoh ntlrodních l1tere.

říká M. !Í. Bqeht'.nt "Eplteton

/zábemý l ae v | 6. ato].etí přtpojcvelo

llÍ10r unělcoké lÍteratuqy

k

vdbee , bez ohledlu ne jeJteh

lúar. NeJváženějšÍn e neJv1tvněj6Ín gtaršín dílen byl
Pro 16. atoletí

Rcmán o !Éřt.

Cldrnent !{arot qydal Y !l

|5n

Jauykóvě poněkud gnodgr.rrlzovar1ýtext

Ílt.

parátky

světové lltcratuql

dť}o těn1to glowl

,C,est

této důle-

a v úvodtr doponrčoval

le p1qtsFn-t.llvrc

du Borornt

dr ta Roct ...1."9
souelovÍ "adbmvná llteraturaÉ /a dále "čtení",
iaptl3tr atd. / va Yýrnamu boletrlc není tedy zvláštnÍ
rdlcř1togtí

čgakéhopojncaloví, u náa pouse tent6 ter-

*ía d*[s přsřítet.
0alkou Ev}á6tnottí Je gnad jenom ts,
**ábavnou lltpraturuĚ
nev*nly ve Yýrnamt boletr!,g aa
g;{ aasc llt*rární

vědg g lexlkclogle1

PřÍručnÍ glo*

$anyka řeekcho uvádí naps' apojení *gďbavná s rrl* .
É xttb*"1 $eh*ř 'at jednggnačně uřÍvalo vo aagllu 11*

ratura krágná a neukavě v$cnó*Jako doklgd pro uřttÍ
* *a*bavnýř vQ výunomr ulouřígÍ pobaven{.
"E*barnýn vs výrnauu bElotrtgttoký,

eatatt*ky

flr*gn*

$ť*í le kol.en polovtrry Í9. ato!". $l.ř asl aačÍnals poot*
t jako výnaa sautannl$l $etr nexvěděujÍ ojet{Ín6}{ do*
r{lťr např.

anekdota a Klrětfr |847' ktcrá

{vo$r$enanno*tí výraru''gdbavné
lťmrl'ule

kní}qyil htrnorlrtÍa$r

ikní}rs gdbavnd X nudnét*t0 Přctto
BG trudbewton lÍteratulnouf vedlg Úpřtrr6

prottklad

rltkdvcnc

,/ Il.tgruturTo*
lr po eels

pahrúvaJío gí

řbeletrtcť,

tbo!.etríctt.k3rí Rtdc-

| 9. gtol.* /a ojecll"n&le jořttě ve 20. gtgl"

ř. .B MerÍe sn j*rovd/'

I

leckftl pronÍ'akuou tshoř truto-

Íl. Ngřtlilx clnaču$t t 859 m t 360 gúí bel'gtrÍ'rtlos
úrxĚ vrdsl'ávagÍ ěaaopta cbraay řívotu

a

ga čagopít

tÉbsvaě*naučrql"' a ktlyř v redakěníelr apro8ranových
tatÍoh prob{rá Jehc $odnot11v6 obaahovó pol.oá$l l"čdgt,/,

píšo o feho ilčáatgs uábavrréi, *e přlnášajíe

jodnak

1 jeďnck *psvodní ronány' povídkxl, novoly, arabaasr,
rB

at ll* fir: k t a dg

gÍ ' Ea c{l

r {ooéll.tl t|1 lkutečnc

.tb*hao*n* p$kné ]"Í.t*r*tur5l ěgrkéo.l!
lktilrnartl,

a nesouctgvn{ sxo€ r pce

Pod}e d

přlehdaí

ětrnÉřr*d

ďo si.rš{ho,

|pltolt $en odborndbo uřdvánÍ neJpoaťlěJt tarrrÍn ;kráead
lt*raturr"1 nupř. t860 lnzenrJe nrrtsbovohrntlí'Btgtýbo*

*

tentk

Y' .r. $ekera lvé nově gřígend knítrtm,.. '
pŮEtYí s tťn' áe npdče $sho nebude .!9 porrsg ku krágnd
a lók*r*Ík

l.ít*rtt*řt/búans,
qxcbrř

almaeuhs/'
s*

ůranate1 pnv{éltqy,novely,
í bu v*dtcWn

rmóR3l,

pak nvl{tfit{ prakt|-c-

pgtřib{,n ngá*bg lídu h*vícťn optgiln vgtahorratt""t7

Porttrpn* prsilassv*n{

v$.raru "krÁnná lÍtgrtturar
na tlkor
gcnnčtnÍ ilpěkn{( nebo "a{bavnáfr ronrríl*ls Bt$.

rlEtaíbo
lpíĚr

r tÍn'

Jak í u ndc vchdzelo do cbecnějšÍho povi-

itfití po$etí romnttcks

eatttt$r,

T*rnotr tvorbu *ilt*tískř

která

rryělefiuJe alo*

firngu${aí /krúsno zpřítonůují*

*ť/ a octetaÍho píeennÍ.ctYí a abt1žuje B tohoto htedl.rkt
g výtvartlýn a hudebnín un$nÍn. ajt*
ls v čcrkén t g. e tol. nluvť c jukénk-nlí d{le unš*

n#lgokou
$iněI*

l1tereturtr

}r*ks lí'tcr'atur1y $mko o "bdanlt /eaá íg opět r gcu!"gdu
* dobovýni- $tnonárodnín.t rrrykl.ortg*/c a potm
vrráovgné poelle

ea áíla'
oznečuJe ze*báagň v Éžšínaryeluo. | 3

To *lgu opil*n uř $*n pornďn$

ne okraj

rl.grtníh*

túmtu.

Pobucl.lt" frauo *o tu dokáaat, že píět*l[ t* ry
|9t ttnl* o gúbavnélítgrc*rrře, čton{, *ploteh, knlhdch*

rluhn'
*ltbu$r

nsně čarto rg tén rogunÍ pouae lektura,
pobavoní1 ro*ptýl.ení,

tltrret*rá"
tnbrnu$i
nlokd

vsts{nou

hunar; t.orn{n "gábamd

ognačuje uně}ockgu l.lterutnnt

r robě v&echrry dru|ry n řánrv

u

veršovunc á pro*

bcle trÍc"

Pptnúnky
t

která

:

Jan !úúahrl.l o il*gkda romdmu noYodobón* Pralrn |9s?t

..-\#

!*,..,..t

ttrĚ 16' 2. Yýd* Prahg |930, *třr

25 n.

ďgeoť JoaeťoYtč .lungnannt Korerpoad.enee, 6ď. olga
Yotačková . Laucrgan$6rá'

Prnha |9'6'

rlocrf Jungnaant $lgYgancrt

gtř.

76.

angb l-Íáukg o výnlurnortÍ

búmloké t řečntcké, 3. Yýd. Praha tg46, ttr; 98.
rKratoohvllu;l'' /kteró Í norfo].ogÍoky cdpovíťtdně*
l*sh{nu ikurgr'el'118" a význanovil v danémspnjení
f?aneougsbdmu "récráatLťy

Jungmann{iv

wlvětluje

$lovníkl

\u .krasps$Y$l'ss .ql.qu4Íp{r zur Kurgrc1l

dtrnrnd,

unt*rhaltend;

haft;

kurrr*llt9,

Iaunlg,

;sh6rs*

k tonl uvádÍ p${klady % Komengkdho lanrrr

l1n5uanrn: KrgtcehvÍln{

roanlouván{r

gtŤ{qq{./éaat[va colloquta/'
Írrtoehvílní
/Leptdl/

žortové. Jeltltře

t. vepJll$r.

jsou nejlapší rorkol.
oo krgtochv1lného

v řačňovánť nřlmáĚuíoš, ilenty at $eou, nl

ouÚtíok5l.
'"Íoecfďungnennt S].ovegnogt aneb l{áuka o výrrIuvrroctí
búanlekd 1 řečnleké, 3. vřd. Pr*ha ls46, str* E5'
Psdtttul*n

"aábnvníkÚ aal ryr rytvářel
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