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Příjmeníí Borovský zísskal podle jm
ména vesnicee, kde se narodil – Borová, takto totižž často podepisoval
své článkky.
Od roku 1832 studovval na gymnááziu v Němecckém Brodě,,
něžský semin
nář v Praze ‐ chtěl být kn
nězem, aby mohl
m
být v ko
ontaktu s lidm
mi, jeho před
dstavy o
1840 ‐ kn
semináři se lišily s reealitou, byl vyyloučen ‐ neudělal úmyslně zkoušku, stal se úřed
dníkem.
Pobyt v Rusku (překklady)
4 působí na doporučení
d
P J. Šafaříka jako vychovvatel v Moskvvě. Účelem je
P.
eho
V letech 1842 – 1844
b „seznatii dobře všech
hno ruské“. Hledaných
H
zkkušeností se mu dostalo bohatě a do té doby
pobytu bylo
přesvědččený panslavvista, otřesen
n poměry v Rusku,
R
své náázory radikálně mění.
OBRAZY Z RUS – poukkazuje na zao
ostalost a neeutěšené nárrodností pom
měry; cenzuraa ho však nutila
k určité obezřetnost
o
i.
Z této do
oby také poččínají H. překklady ruské literatury (zejjména Gogolla); překládal i z polštiny
(Mickiew
wicze), franco
ouzštiny (Voltaira) a něm
mčiny (Goetha).
Spoluprá
áce na konceepci austrosllavismu s Pa
alackým
Jako první ho navrhl Karel Havlíček Borovský v roce 1846
6 jako protináávrh k panslaavismu. Pozd
ději ho
rozvinul do ucelenéh
ho politickéh
ho programu český politikk František Palacký.
P
Zakladatel českého politického
p
t
tisku
Ze začátku publikovaal v ČESKÉ VČEELE (zábavnáá příloha Pražžských novin
n), kde na seb
be upozornil a
seznamu
uje se s českýými vlastenci, především
m kritikou Possledního Čeccha od Tyla. N
Na doporuče
ení
Palackéh
ho se stává redaktorem PRAŽSKÝCH NO
OVIN přímo. Tyto
T
noviny v dubnu 184
48 přeměnil na
n první
nevládníí deník NÁRO
ODNÍ NOVINY. Vtiskl mu mo
oderní styl, jenž znamenal zásadní prrůlom v českké
žurnalisttice. O rok po
ozději do těcchto novin zaavádí humoristikou příloh
hu ŠOTEK, kde mimo jiné
uveřejňo
oval své satirrické prózy, epigramy…
e
Revolucee v Praze je však
v
záhy po
otlačena, cenzura znovu obnovena.
o
Jee souzen za „„pobuřující“ články.
Jeho pro
ocesy končí vítězstvím,
v
přřesto bude později
p
deportován do Brrixenu. V lednu 1850 rako
ouské
úřady zaastavují vydávání Národn
ních novin, Haavlíček nachází další útoččiště v Kutnéé Hoře, kde zakládá
z
časopis SLOVAN (stávvá se posledn
ním ostrůvkeem svobodné
é žurnalistikyy). Už nemoh
hl burcovat porobený
p
národ, taak alespoň upozorňoval
u
na jejich zbýývající práva. O rok pozděěji předchází oficiálnímu
zastaven
ní Slovana, ktterý byl na sp
padnutí, a sáám ho přestáává vydávat. Tento rok jee deportován
n do
Brixenu.
Brixen
d
sem na 4 rokky. Po návrattu zjišťuje, žee jeho manžeelka zemřelaa.
Dnes italské město, deportován
Tyrolskéé elegie
elegie = žalozpěv
Báseň, má
m 9 zpěvů, vypráví
v
zde o jeho zatčen
ní a cestě do Brixenu. Prvvně vydáváno
o časopiseckky,
později knižně.
k
Hrdina (o
on sám) vypráví měsíčku
u příběh svéh
ho odloučeníí od domova, tedy zatčen
ní, deportaci.
Samotnýý příběh není nijak bohattý, je však no
osnou osobu, která umožžňuje autorovi vyjádřit svvůj odpor
vůči despotické vláděě, armádě, či
č církvi. Sklad
dba je plná irronie, jež míísto přecházíí až do sarkassmu.
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Král Lávvra
Sepsal v Brixenu, inspirací mu byyla soudobá německá
n
pohádka. Na prrvní pohled „„nevinná“ po
ohádka
v sobě skkrývá satirickkou kritiku omezených vládců, kteří pro
p uchování své autorityy jsou schopni všeho.
Podobněě alarmující je
j ovšem i paasivita a odevzdanost poddaných na straně druhéé.
Křest sv.. Vladimíra
Jeho nejrozsáhlejší práce,
p
sepsal v Brixenu. Sarkasticky
S
se
e v ní dotýkáá praktik i sam
mé podstaty
h vypráví fikttivní
absolutissmu, zabývá se také vztaahem církve a státu, smysslem nábožeenství. Příběh
lidový vyypravěč.

Děj líčí ko
onflikt pohanského boha Peruna
P
s carem
m Vladimírem
m. Ten vznikl v okamžiku, kdy car chtěl, abych mu
Perun zah
hromoval ke svátku
s
na jeho počest. Perun odmítl a taak car poslal pro Peruna po
olicajty. Násle
eduje jeho
zatčení a soud, kde zjistí, že proti bohovi nemů
ůžou najít žád
dný zákon. Je proto povoláán soud vojen
nský a ten
odsuzuje Peruna k uto
opení v Dněprru, za urážku a nemravné řeči. Trest je vykonán, alee v Rusku nasttává doba
bezbožno
osti. Církev si stěžuje carovvi, že bez boh
ha nejde udržžet poslušnostt sedláků a taak je na bohaa vyhlášen
konkurs. Líčením jeho průběhu se děj (nedokončeen=) básně uzzavírá.

my
Epigram
= krátkýý básnický satirický útvar, jenž má dvě části: expo
ozici a pointu
u
Rozdělil je do pěti od
ddílů (Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Svěětu). V první části bohatěě využívá svýých
bsolutismus, a to jak ruskký, tak rakousský,
zážitků z arcibiskupského seminááře, ve druhéé kritizuje ab
v dalších
h třech se pak zabývá přeedevším prob
blémy českéh
ho národa, resp. Obecněějšími otázkami. Za
jeho živo
ota knižně neevyšly.
Jazyk a literární
l
styll
Jeho verrš nese stopyy inspirace lid
dovou poeziíí, jazyk je blízzký hovorovéé řeči. Za chaarakteristické rysy se
dá považžovat vážná a vášnivá bo
ojovnost na straně jedné a satirický pohled na straaně druhé. Hojně
H
využívá satiry,
s
ironiee…

Boženaa Němcovvá

(1820 ‐ 1862)

Původní jméno: Barb
bora Panklovvá.
ní stráže, často se stěhovvali, téměř kaaždý rok.
Manžel: Josef Němec, pracoval jaako státní úřřední finančn
Smrt svéého nejmladššího syna Hyynka si vyčítala sobě i manželovi, po jeeho smrti naapsala svá ne
ejlepší
díla. Neměla žádné vyšší
v
vzdělán
ní.
h; čtyři roky u Panklových
h pobývala Magdalena
M
No
ovotná, babiička
Dětská lééta prožila v Ratibořicích
z matčin
ny strany, přeedobraz ústřední postavyy z Babičky). Později bylaa vychováván
na v rodině panského
p
úředníkaa ve Chvalkovvicích, kde měla
m možnosst rozvíjet čte
enářské zájm
my.
Provdalaa se v 18. leteech a záhy měla
m 4 děti. Provdala
P
se za 15 let starššího Josefa N
Němce (vzdě
ělaný,
vlasteneec), díky něm
mu se seznám
mila s obrozen
nci, dostává se do společčnosti. Odmíttala se stále
stěhovatt, nakonec teedy zůstává v Praze. Platonicky se zam
milovala do básníka Nebeského, za což ji
Karolína Světlá odsuzovala.
Vstup do
o literatury
Němcová vstoupila do
d literatury v letech 184
44‐48 lyrickými básněmi vlasteneckým
v
mi a milostně
ě
m rysem něktterých veršů z této doby je
j vyslovení požadavku účasti
ú
sentimentálními. Pozzoruhodným
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žen na politickém
p
náárodně osvob
bozeneckém zápase (nap
př. Ženám čeeským). Poezie však nebyyla její
silná stráánka a přech
hází na prózu
u.
První pro
ozaické dílo Němcové Náárodní bácho
orky a pověstti prozradily autorčin oso
obitý vypravě
ěčský
talent. Realistka.
R

Sběratellství, spoluprráce s novina
ami
Zabývalaa se sbíráním
m pohádek. Výsledkem
V
tééto činnosti jsou NÁRODN
NÍ BÁCHORKY A POVĚSTI. Ukazuje
U
zde svůj značný vyprrávěčský taleent (do sbírkyy přidala i vlaastní práci – Jak Jaromil kke štěstí přišel).
Pohádko
ová tvorba, k níž patří i po
ozdější SLOVENSKÉ POHÁD
DKY A POVĚSTI, tvoří jednu
u z nejživějšícch částí
jejího dílla.
Publicisttickou činnosst zahájila Něěmcová r. 18
845 v Květech
h, seriálem Obrazy
O
z oko
olí domažlické
ého, dále
přispívalla články z Ch
hodska.
Povídky
Nejvíce povídek
p
napssala v posled
dních 10 leteech svého živvota. Odráží se
s v nich typické rysy česského
venkova i s jeho rázo
ovitými postaavami, objevvují se zde i společenské
s
o
otázky
doby. Podle zamě
ěření lze
orientaččně povídky rozdělit
r
do dvou skupin:
1) Povídky, které se metaforicky nazývají „hleedání dobréh
ho člověka“. Jedná se o ttexty s jedno
oduchým
m, kde se děěj soustřeďuje kolem jedn
né postavy, zejména
z
ženské. Na nich jsou zdůrazn
něny
příběhem
charakteeristické mraavní vlastnostti českého veenkovského člověka. Patří sem: Baruška, Karla, Divá
D Bára,
Dobrý člověk, Pan uččitel
ém prostředí a upozorňujjí na nespravvedlivé
2) Povídky tohoto typu zachycujíí složitější vzttahy v určité
uspořádání společno
osti. Tyto povvídky jsou sicce realistické
é, ale nakoneec přecházejíí od kritickéh
ho
ealizace dom
minuje nad reealistickým
pohledu ke shovívavvosti. Rozpory jsou řešenyy smírně, ide
pohledem. Patří sem
m: V zámku a podzámčí, Chudí
C
lidé, ro
omán Pohorsská vesnice.
U A PODZÁMČÍÍ
V ZÁMKU
Milostpan
ní Skočdopolo
ová ze Springffeldu měla hro
ozně ráda draahé a cenné věěci a jejím vzo
orem byly ty nejbohatší
n
a nejurozzenější paničky z celého svěěta. Chtěla do
osáhnout jejich
h úrovně, a prroto ve svém panství začalaa zvyšovat
daně a vyykořisťovala prostý
p
lid. Meezitím, co si panstvo
p
na záámku užívalo, ve vesnici um
mírali lidé hlaadem a na
mor. Psíkk milostpaní jedl
j
jen to neejvybranější masíčko,
m
zatím
mco chudé děěti poznali jen brambory a vodu ze
studánkyy. Měla také velmi vychytralou komorn
nou Sáru, kte
erá ji okrádalla a užívala ssi. Konečně se
s ukázala
spravedln
nost a milostp
paní zachvátilla cholera. Zázrakem se z ní ale vyléčilaa a jako by see tak vyléčila i ze všech
špatnostíí. Byl z ní úpln
ně jiný nový člověk. Už zbytečně neutráccela, přestala zvyšovat dan
ně a své podlé
é poddané
(včetně Sáry)
S
vyhnala. Začala dělat dobré skutky. Založila pro chudé školy, nemocnice a snažila se zle
epšit jejich
životní úroveň. Závěr děje je opravdu takto idilický. Bohatí cítí s chudým
mi a snaží se jim pomáhatt. Takto si
N
před
dstavovala náp
pravu ve spoleečnosti.
Božena Němcová

KARLA
Domů see vrací skupina vojáků, někkteří i po čtrn
náctileté službě. Po čtyřecch letech v Němcích se do
o vesničky
Stráže po
od Čerchovem
m vrací i vdovva Markyta s malou Karlo
ou. Muž jí naa vojně chřad
dl "domácí ne
emocí", až
zemřel. Pohřbila
P
i své první dítě, o to víc přilnu
ula ke druhém
mu, které jí zb
bylo. Markytaa se obrátí s prosbou
p
o
pomoc naa rychtáře Milotu, u kteréh
ho dříve praco
ovala. Milotovva rodina se jí starostlivě ujm
me, dá jí dom
mov i práci.
Domů se s vojíny vráttil i vysloužilec Bárta. Markkytu by si rád
d vzal, ale onaa v dobrém o
odmítá. Malá Karla je v
s
jako
o doma. Je výýtečný řezbář ‐ a časem littuje, že Karla není hoch, když je tak šikkovná jako
Bártově světničce
chlapec. Víc a víc si s Karlou rozum
mějí i rychtářo
ovy děti, Hanaa a Petr. A jak děti rostou,, začíná se ko
olem Karly
otáčet Milotův
M
Petr. Matka o tom
m ale nechce ani slyšet. Navíc
N
Karla o hochy nesto
ojí; lne spíš k Haně. O
přástkách
h dostane Han
na řezanou přřeslici od Karlyy místo od mládence, a kdyyž jdou vsí o m
masopustě maaškary, líbí
se Karla v Bártově vojenském mundúru mladým
m kolem tak, že
ž jí ze špásu začnou říkat Karel. A Han
na na něm
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může oči nechat. Už see to nedalo taajit dál. Karla ‐ vlastně Kare
el ‐ je ve skuteečnosti chlapeec, kterého ch
hce matka
uchránit před vojnou. Pro Karla, zam
milovaného taajně do Hany, se život stáváá nesnesitelnýým, a tak se do
obrovolně
přihlásí na
n vojnu. Nen
ní to snadné, i když ji právvě zkrátili ze čtrnácti let na
n osm, ale ččtvrtým rokem
m zasáhne
Haniččin otec a mladí se
s mohou vzítt a začít hospo
odařit na rychtě.

dek
Hrdinovéé jejich povíd
BABIČKA – (idyla, rozzbor knihy)
psáno po
o smrti syna Hynka (spiso
ovatelka v pssaní tohoto díla
d patrně hledala
h
útěch
hu). Popisuje zde
vzpomín
nky na dětstvví prožité v raatibořickém údolí. Ústřed
dní postavou
u díla je babička – silně
zidealizo
ovaná, stala se
s symbolem
m dobra a lássky. Kniha začčíná příjezdeem babičky n
na Staré Bělid
dlo. Další
kapitoly popisují živo
ot na samotěě a obyvatelee ratibořického údolí. Bab
bička svoji m
morální hodnotou
p
(včetn
ně kněžny, ktterá je také výrazně
v
výrazně převyšuje osstatní lidi (zee všech vrstev). Většina postav
zidealizo
ovaná), je hisstoricky doložená. Dílo vyyznívá optim
misticky, a to i přes babičččinu smrt. Ob
bjevuje
se tu i po
ostava, kteráá do kompozzice díla vícem
méně nezapaadá – šílená Viktorka. Mlladá komtesaa
Hortenziie, která jako
o by zajišťovaala určitou reealitu světa v tomto díle.. Němcová d
dala dílu podttitul
Obrazy venkovského
v
o života.
JAZYKOV
VÁ STRUKTURA DÍLA:
Hodně popisů,
p
dlouh
há souvětí, přímé řeči, přřívlastky a přirovnání, občas se zde vyyskytují metaafory
(pod stro
omy nastlanéé měkounkéé podušky), jinak ovšem užívá
u
převážn
ně přímých p
pojmenováníí, užívá i
odbornéé výrazy (lilium, martagon
n…), vyskytují se zde četn
né archaismyy (omšelý, děěvečka, kuryy, veznat
se) a histtorismů (fěrttoch, mezuláánka), velmi dobré a podrobné popisy
Chronolo
ogický vyprávěcí postup, chvílemi rettrospektivní (babička a lidé okolo ní vvzpomínají na
minulostt a vypráví si ji).
pracování
Babička a filmová zp
niká dvojdílnýý televizní fillm Antonína Moskalyka, k nemuž nap
psal scénář František
F
Z filmovýých verzí vyn
Pavlíček.
dy se obral v Koženě Něm
mcové a pročč, životopisyy a literární studie
s
o ní
Kdo a kd
V době národního
n
oh
hrožení – v roce 1940 – se
s k Boženě Němcové
N
jakko patronce českého národa vrací
např. básníci František Halas (NAŠE
A PANI BOŽENA NĚMCOV
VÁ ) a Jaroslav
v Seifert (VĚĚJÍŘ BOŽENY
MĚNCOVVÉ). Seifert paak na počátkku padesátýcch let píše PÍSSEŇ O VIKTORRCE.
6ivotem se zabývají publikace Miroslava Ivan
nova ZAHRAD
DA PANÍ BETTY
Y, POZDĚJI B O
OŽENY N., Helleny
NKLOVÉ a Jose
efa Poláka TŘI KAPITOLY O BOŽENĚ NĚM
MCOVÉ.
Sobkovéé TAJEMSTVÍ BARUNKY PAN
Miroslavv Novotný – 6 SVAZKŮ KORRESPONDENCEE B. NĚMCOVVÉ
Julius Fu
učík – za 2. svv. války 3 studie o ní: Božžena NĚMCOVVÁ BOJUJÍCÍ
Václav Černý
Č
– KNÍŽKKA O BABIČCE – mapuje ceelou historii, jak vznikla tato kniha
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‐ gymn
názium v Hradci Králové – zde psal své 1. Básně
‐ setkal se s Mácho
ou, Palackým
p
no
ovin
‐ 1848 – redaktor pražských
‐ 1851 – založení arrchivu – stal se archivářeem
u OBZOR; celýý život se zajíímal o slovan
nskou myšlenku
‐ redakktor časopisu
‐ sběraatelská, vědecká činnost; zájem o lido
ovou tvorbu; překladatel a vydavatel
‐ pohřb
ben na Olšan
nských hřbito
ovech
Sběrateelství
PROSTO
ONÁRODNÍ PÍSSNĚ A POŘEKA
ADLA – 2000 písní s kome
entáři + porovnání
Vědeckká činnost
VÝTAŽKKY Z LISTIN ČECH
E A M ORAV
VY – zpracová
ává 1300 histtorických dokumentů
Vlastníí tvorba
ČESKÉ POHÁDKY
P
– naa rozhraní mezi
m sběratelsstvím; vydán
no knižně až po jeho smrtti
KYTICE – jeho jediná vlastní bássnická sbírka;; 13 balad – První a posleední spolu so
ouvisí
‐ kom
mpozice: 1. a 13. – kolekktivní, společčenská záležittost
: 2. až
a 12. – spíšee pohádky; individuální osudy
o
nacích (není důležité
d
je podrobně rozebírat)
‐ prosstředí v názn
‐ zhušštěný děj – rychlý
r
spád
‐ osud
dovost, motiv viny a tresstu (vodník: neuposlechla
n
a matku ‐> zů
ůstala ve vod
dě; Polednice
e: rouhá
se ‐> příchod po
olednice; zlattý kolovrat: chamtivost
c
‐> odhalení)
‐ minimální počett postav; hrd
dinové osamo
oceni; nejsou
u pojmenovaané; velkou ú
úlohu mají dialogy;
dob
bře vykresluje náladu
‐ Příznačné pro Errbena je, že hlavní roli hrrají ženy
k
vinu přichází,
p
častto nepřiměřeený, trest. Čllověk je, v jeho pojetí, beezmocný pro
oti
‐ Za každou
přírrodním silám
m, jež ho obkllopují
ZÁHOŘOVO LOŽE
POKLAAD
ZLATÝ
L
KOLOVRA
AT
LILIE
SVATEEBNÍ KOŠILE
ŠTĚDRÝ
T
DEN
VODNÍK
A KLETBA
DCEŘINA
POLED
DNICE
HOLOUBEK
O
VĚŠTKYN
NĚ
VRBA
POKLAAD
Jedno
ou za rok se otevře
o
skála s pokladem. Objeví
O
ji žena s dítětem jdo
oucí do kostela. Položí dítě na zem a
plní šátek poklady. Doběhne s ním domů, vrátí
v
se zpět, dítěte si ani nevšimne a d
dál sbírá zlato
o a drahé
kamení. Opět se vrrátí domů, alee když se chcee potřetí dostaat do skály, jee vchod uzavřeen. Žena si uvvědomí, že
n
dítě, a propadne zoufalství.
z
Navvíc se doma všechen
v
poklaad proměnil v hlínu a kam
mení. Žena
tam nechala
čeká rok
r a po roce se opět vypraaví ke skále, kd
de najde dítě živé a zdravé.. Pokladu už si ani nevšimne a utíká s
dítěteem domů.

POLED
DNICE
Matkaa stojí u kamen a vaří oběěd pro svého manžela. Jejjich dítko zlob
bí a matka m
mu vyhrožuje zavoláním
polednice. Dítě ned
dbá jejího varo
ování a dál zlo
obí (zahazuje hračky). A maatka už nevydrží a polednici skutečně
s
vejd
de do chalupyy a chce si vzít zlobivé díttko, ale jeho matka se o něj bojí a
zavoláá. Polednice skutečně
přivine ho pevně k sobě. Po chvíli kdy poled
dnice nechce odejít, matkaa upadá do m
mdlob. V tom okamžiku
ů z práce na oběd. Když uvidí,
u
co se stalo tak matku
u s obtížemi vvzkřísí, ale dítě udusila
přicháází otec domů
matkaa jejím obětím
m.
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Vyvrrcholen
ní obro
ozenecckých snah
Osobnosti 30. – 50. let 19
9. století
ZLATÝÝ KOLOVRAT
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# 0

V prvvní části je krrál na lovu v lese. Zablou
udí, zabuší naa dveře chalu
upy, aby mu dali napít. Otevře
O
mu
nádheerná dívka. Krrál ji požádá o ruku, dívka mu ale sdělí, že stran toho
o musí požádat její nevlasttní matku,
která je i s její nevlaastní sestrou ve
v městě.
dná babizna. Král
K se jí představí a požádá ji o ruku
V druhé části se král vrací, dveřee chalupy mu otevře ohyzd
u nabídne svo
ou vlastní dce
eru, král odmítne, a přikážže jí, aby druh
hý den na
její neevlastní dceryy. Babizna mu
hrad přivedla
p
svou nevlastní dceeru.
Matkaa i obě sestryy tedy odejdo
ou přes les na
n královský hrad,
h
nevlastní dceru (Dorru) ale po ce
estě zabijí,
vyloupnou jí oči a usekají
u
"hnátyy", které odneesou s sebou. Vlastní dcera se pak vydávvá za nevlastní (jsou si k
bné), král si ji vezme,
v
po časse ale odjede do boje. Zatím
m uloží své ženě, aby "pilně
ě předla".
nerozzeznání podob
"Stařeeček nevídanýý" ale najde v lese tělo a vyššle "své pacho
ole" na hrad, aby
a vyměnilo useknuté noh
hy za zlatý
kolovrat. Když pach
hole nohy přin
nese, pošle je stařeček znovvu se "zlatou přeslicí", kterou má vyměn
nit za ruce.
m", který má vyměnit
v
za
I tu pachole přinesse. Do třetice stařeček pošle pachole do hradu se "zlaatým kuželem
oté Doru zasee "složí" a oživví ji živou vodo
ou.
oči. Po
Král se vrací z válkyy a ptá se své ženy, zda dod
držela jeho přáání a předla. Žena
Ž
mu předvádí zlatý kolo
ovrat, král
m upředla zlattou nit. Žena jeho
j
přání vyhoví, kolovratt ale svým vrččením prozrad
dí, že žena
ji žádáá, aby na něm
zabilaa svou sestru a spolu se svou matkou pod
dvedla krále. Král
K se zděsí a vydá se hledat do lesů Doru.
V šesté části král Doru naleznee a vezme si ji za ženu, zatímco jak matku,
m
tak sesstru nechá ve
elmi krutě
k
zmizíí.
potrestat: dá jim vyyloupnout oči a usekat končetiny. Zlatý kolovrat

ŠTĚDRRÝ DEN
Mladáá žena přede těsně před adventem
a
len a přeje si že
enicha. Ženich
h opravdu přijjde a dívka sii začne šít
svateb
bní košili.
Druháá část popisujje staré vánoční zvyky, kteeré se dodržo
ovaly (chozeníí k jezeru, házzení potravin domácím
zvířatům).
bjevují dvě dívvky, Hana a Marie,
M
které potká opačný osud.
o
Obě se podle tradice
e dívají do
Ve třeetí části se ob
jezeraa, aby se dozvvěděly, co je čeeká. Jednu čeká štěstí a dru
uhou smrt.
Zatím
m co se Hana ve čtvrté části vdá za švarnéého jinocha, Marie
M
podle věěštby z jezera zemře.
V pátéé části se opakuje děj části první. Pouze je
j zde navíc oplakávání
o
Maarie.
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