
     Denis Diderot (1713 – 1784): Jeptiška (napsáno 1760 – 1782, vydáno 1796)  

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti. 

 

Dopis jeptišky panu markýzi de Croismare v Caen 

 Vážený pane, jestli jste byl kdy mým ochráncem, musí Vás mé dnešní postavení dojmout a 

probudit ve Vašem srdci trochu soucitu! Snad se Vám bude zdát nevhodné, že se obracím na 

neznámého muže. Ach, pane, kdybyste věděl, jak jsem opuštěná, kdybyste si dovedl jen trochu 

představit, jak nelidsky trestají v klášterech chyby, které vzbudí rozruch, omluvil byste mě! Máte 

citlivou duši a bál byste se, abyste si jednou nemusel vzpomenout na nevinné stvoření, které je do 

konce života zavřeno v kobce. Pomozte mi, pane, pomozte! Pomoc, kterou od Vás očekávám, 

budete mi moci poskytovat spíše na vesnici než v Paříži. 

Prosím Vás, abyste mi našel v Caen nebo jinde, buď sám či pomocí svých známých místo komorné, 

hospodyně nebo obyčejné služebné. Na platu mi nesejde, důležité je, abych mohla žít v ústraní u 

slušných lidí. Spokojím se s chlebem a vodou, jen budu-li chráněna před pronásledováním. Ujišťuji 

Vás, že moji zaměstnavatelé budou se mnou spokojeni. V rodném městě jsem se naučila pracovat a 

v klášteře poslouchat. Jsem mladá, zdravá a mírné povahy... 

Dovedu se postavit ke každé práci a dělala bych všechno... 

 Vaše nejpokornější a nejponíženější služebnice 

                                                                     Zuzana Simoninová. 

 

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

Mystifikace je úmyslné klamání, šíření nepravdivých zpráv, předstírání něčeho, rozšíření 

nepravdivé zprávy k oklamání veřejnosti. Slovo mystifikace pochází z latiny (mysticus) a původní 

význam pojmu byl tajuplný. Nejznámější českou mystifikací je postava Járy Cimrmana, kniha J. 

Urbana Poslední tečka za rukopisy, s mystifikací pracuje U. Eco v románu Jméno růže i J. Hašek v 

časopise Svět zvířat.  

 

 „Jeptiška“ nebyla původně zamýšlena jako román. Tak jako nejedno z Diderotových děl vznikla 

z okamžitého nápadu. Diderot posílal její rukopis po částech svému příteli, markýzi de Croismare, 

který byl přesvědčen, že jde opravdu o zoufalou prosbu dívky, uvězněné v klášteře. To, že tak 

dokonale podlehl Diderotově mystifikaci a začal hledat cestu, jak dívce pomoci, svědčí jen o 

věrojatnosti každé řádky tohoto díla. 


