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ozprávky Karla Čapka patria aj u slovenských detí k oblúbenej lektúre.
V čom spočíva čaro jeho rozprávok, čo im zaručilo takú dlhú čitatelskú ži.

votnosť?

o Čapkových rozprávkach sa popísalo vel'a. Vždy, keď sa hovorí o modernej roz-
právke, práve K' Čapek funguje ako odraz pri úvahách o jej vývine v Čechách i na

Slovensku. Z hl'adiska metódy spracovania ludových tém, motívov, sa k K. Čapkovi
často prirovnáva M. Ďuríčková, čiastočne L. Feldek a registrujeme ho aj v súvislosti
s knihou Š. Moravčíka Adam v škole nesedel. Tieto súvislosti nepripomínam preto,

že by uvedení autori boli Čapkovými epigónmi, to vÓbec nie, každý z nich je origi-
nálny a autonómny autor. Porovnávacie poznámky svedčia o tom, že K. Čapek ako
prvý v tvorbe realizoval isté postupy, ktoré sú platné dodnes, on ich objavil. okrem
literarnej tvorby sformuloval K' Čapek svoje postuláty a názory na rozprávku v kni-
he esejí o okrajovej literatúre Marsyas. Čapkove eseje o rozprávke spolu s jeho kni'
hou Devatero pohádek sme si zobrali za zák|ad našich reflexií. Samozrejme, že sme
pri svojich úvahách o Čapkovej rozprávke uplatniti aj výchotliská' ktoré nám ponúkla
súčasná literárna veda a teória v oblasti literatúry pre deti a mládež a aj vlastné vý-
chodiská, ku ktorým sme sa dopracovali. Najprv však malú poznámku o Čapkovej
tvorbe pre deti a mládeŽ.

V súvislosti s Karlom Čapkom treba hovoriť o intencionálnej a neintencionálnej
literatúre pre deti a mládež. K neintencionálnej možno zaradié mnohé jeho diela,
ktoré z róznych aspektov mládež zaujímajú a reflektujú jej problémy, resp., pre ich

tvozeov
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dobrodružný charakter. V slovníku Čeští spisovatelé literatury pro děti a mlddež| sa

v tejto súvislosti hovorí o niektor.ých poviedkach z Povídek z jedné a druhé kapsy.

Do priamo určenej literatúry pre deti vstúpil K. Čapek tromi zvázkami Nůše pohá.

dek (l9l8' |9I9, |920). Je to výber rozprávok rÓznych autorov _ teda výber auto-

rských rozprávok, resp. úprav ludových rozprávok. Výber a estetická kvalita

pÓsobila, ako sa píše v slovníku, ako príklad pre ďalších autorov, rozhodnutých pí-

sať rozprávku (pre zaujímavosť - o ktorých autorov tu išlo: A. V. Frič, S. K'

Neumann, J' John, M. Majerová, J. Deml). Čapkov výber dokumentoval vývoj

a premeny v chápaní rozprávky a bol istým argumentom v bojoch proti rozprávke
(v Úhore, J. Petrbok).

Kniha Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako pffvažek pred-

stavuje originálnu tvorbu, jedno zo zakladajúcich diel modernej českej literatúry pre

deti a vyšla v roku 1932. okem tejto knihy, napísal K. Čapek pre deti pozoruhodné

realistické prózy so zvieracím hrdinom Ddšeňka čili Život štěněte (l933), Měl jsem

psa a kočku (1939). Aj týmito dielami patrí K. Čapek k prvolezcom - pretože spósob
spracovania tematiky predznačil vývin žánru, ktorý má aj dnes velkú oblubu (pripo-

meňme si Z. Frýbovej Robina). Čapkovo spracovanie nie je iba reálnym záznamom

zo Života šteňaťa, je aj výkladom spósobu komunikácie so zvieraťom ajeho ochrany,

zodpovednosti človeka zaň. Na túto |íniu Čapkovej tvorby nadviaza|avo svojich roz-
právkach Klára Jarunková, ktorá prebrala najmá Čapkovo ideové posolstvo (o vtáči.

kovi, ktorý vedel tajomstvo, o psovi, ktorý mal chlapca). Bezprostredne literatúry pre

deti sa dotýka Čapkova kniha Marsyas a z nej eseje K teorii pohádky, Několikero
motivů pohádkových, Několik pohádkových osobností. Kniha Marsyas vyšla v roku
193t.

Karel Čapek je vo svojej knihe Devatero pohádek, spátý s l'udovou rozprávkou

a zétroveňje originálny a polemizuje s ňou. Móžeme u neho zaregistrovať aj afirma-

tívny aj kontroverzný prístup k ludovému materiálu _ na Čapkovej tvorbe skutočne
možno demonštrovať aj pohyb Žánnl rozprávka. Spósoby nadvázovania na ludovú
rozprávku sú podmienené viacerými faktormi a majú rÓznu podobu. V6bec žáner roz-
právka patri z hl'adiska vedeckého výskumu k zložitým a komplikovaným. Túto sku-
točnosť zapríčiňuje fakt, že aj v súčasnom čitatelskom kontexte vedl'a seba žrjú ludová

aj autorská rozprávka. Ak si všimneme definície rozprávok v slovníkoch a v teoretic-
kých prácach, o rozprávke sa zhďne hovorí ako o epickom Žénri, o fantastike ako

'Praha 1985.
, Všechny citáty z vydríní: Čapek, K.: Devatero pohádek, Praha |99l.
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konštantnom Žánrovom znaku ako o špeciťrckej fikcii, ústnosti, kompozičných osob-

nostiach, jazyku, ideových kvalitách spočívajúcich pre<lovšetkým vo víéazstve dobra

nad zlom a v prezentovaní ludských túžob s nadčasovclu a všel'udskou hodnotou, vjej

významovej hodnote, zachytávajúcej etické normy ludského života, K uvedenému

treba ešte pridať kolektívnosť _ znak priznačný pre folklór. Kolektívnosť obsahuje

proces individuálnej tvorby jednotlivca a zároveá aj kolektívnu pamáť spoločenstva.

K. Čapek v Marsyas na margo tohoto znaku hovorí: ,,...nesmítne se zatvrdit ani v mí-

nění, že každd lidově tradovanrÍ pohddka je opravdu produktem' lidového ducha.

U všech ndrodů světa najdete ojedinělé pohfutky nebo pohridkové cykly, které nesou

aspoň stopy jakési genidlní a osobní koncepce.,.,]

Zápis rozprávky odstránil ústnosť a kolektívnosť dá sa povedať formálne, v hÍbko-

vých podložiach textu ZoStáYajú - a u každého autora sa prejavujú v rozličnej podo-

be. Konkrétne u K' Čapka jevýraz budovaný na tradicjnom prvku ústneho podania,

K. Čapek vyuŽíva ludovú lexiku, Syntax a obradnosť ludového výrazu, kolektívnosť

v rešpektovaní památi spoločerrstva s prihliadnutím na moráIne hodnoty, etické po.

solstvo ludovej rozprávky. Pravda, u K. Čapka ide o obradnosé príznačnú nie iba pre

rozprávkové podanie, ale pre l'udový výraz vóbec. Ako príklad si móžeme uviesť na.

sledujúcu ukážku: ,,Baže - lqývala hlavou babička, dobře říká panímrima, pane králi.

Mému nebožtíku muži, dej mu pónbůh nebe, prorokovala jedna cikdnka: ,Jednou ti

kohout zezobe celý statek,. A tu se tdta chudtik dal do smícltu a povídcÍ., ,No víte, ci-

kdnko, tohle asi nebude prclvda,' Zrovna jako vy, pane králi. A co, ž,e to nebyla prav-

da, pttÍ se krdl dychtivě' Babička si začala utírat slzy. In,u jednou tak přiletěl červený
koltout, jako pofuia a všechna n,dm zezobal',,a

K. Čapek považuje rozprávky za ,,povídačky chův,,. Akt rozprávania, rozprávač-

stvo - ,,povíddní,, je v rozprávke najd6ležitejšie. KaŽdé rozprávanie má podl'a neho
vlastné zákony, je to predovšetkým radosť z rozprávania, súčasťou ktorého je i loŽ,

,,'.'přitottt lžete s nestoud'nou samozřejmostí: drobet zveličíte celou udóIost, něco vy-

nechdte a něco přidtite, aby to bylo zajímavější a neobyčejnější, zdramatizujete situ.

aci a přisolíte pointu; jako každý epik, snažíte se napnout a uvést v úžas své
auditorium."'

K. Čapek vyložil zákony ovládajúce skladbu rozprávok. Sám akt rozprávaniaara-

dosti z neho je príznačný vo všetkých jeho rozprávkach. K. Čapek smelo WiŽi toz-

.Všechny citáty z vydání: Čapek, K.: Spisy XIII. Marsyas, Jak se co dělá, Praha l984, s. l l2'

.Čapek' K.: Devatero pohádek, s' l4.
'Čapek, K': Spisy Xl lI, s. l08
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právkovú obradnosť s kčmovým rozprávaním dramatickóho príbehu, detektívnej na-

háňačky a výmyslenícke rozprávanie s prvkami nonsensu na spÓsob výrazu baróna

Prášila a ,,lhářskýclt pohádek.. _ aj toto je objav K. Čapka pre modernú rozprávku:

kontaminácia Žánrov v službách toho najsilnejšieho. Vo VeÍkej mačacej rozprávke

(Velká kočičí pohádka), ktorá má 67 strán' smelo vyuŽil spomenuté žánrové štýly

a prepojil ich d'alším aspektom, aspektom detského adresáta. V uvedenom prípade ide

o naračnú kontamináciu, súvisí samozrejme aj s kontamináciou kompozičnou a suje-

tovou. PÓvodným adresátom rozprávky bol adresát ako taký' málo rozprávok bolo ur-

čených iba deťom. K. Čapek svoju rozprávku určil detskému adresátovi, ale nevylúčil

dospelého čitatelb. Jeho rozprávky sú dvojadresné. Ďalším dóležitým znakom roz-

právkyje povahajej fikcie -fantastika' Fantastikaje súčasťou textu vjeho významo-

vej estetickej rovine - vo výmysle aj v realizácii v texte, a ďalším znakom, o ktorom

sme už čiastočne hovorili, je naratívnosé' Narácia rozprávky je za|ožená na príbehu,

vyznačuje sa kompaktnosťou príbehu, radením motívov v ňom, jeho aktualizáciou'

atď. Samotná dejovosé ako epicky fenomén je K. Čapkom chápaná takto: ,,1 velebím

utovu děj, tohoto věčného kouzelníka, jenž obohatil nóš svět o říši fikce. Statická fik.
ce je omyl, pověra nebo Iež; ale fikce epiclai je bdseň, ať ji nazývdte pohtidka nebo

romein,,,, Každé eptcké povíddní je bud,vypravování uzavřeného, přímo k pointě za.
mířeného a co možnd neměnného celku, jako je anekdota; nebo je to široká a odbo.

čujíci improvizace, jako je mysliveckÍ latina,,.6

Ako príklad spojenia oboch postupov si mÓžeme uviesé Veťkú doktorskú rozpráv-

ku, ktorá patrí do radu ,,dlouhých... Pripomeňme si hru so slabikou dr _ pri hladaní

doktora pre princeznu solimanskú: ,,Pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se za-
čírui slabikou dr,,1 Poveda| pan Lustig _ obchodný cestujúci z Jab|onca, ktorý je va.
riantom dobrého starčeka z l'udovej rozprávky. A tak sa do hry dostáva ,,drvoštěp,,.
Rozprávka je potom naširoko koncipovaná, až kým sa počiatočná nedostač _ teda
podvyživenosť princeznej Zubejdy nevylieči a,,drvoštěp.. sa nechtiac stane hrdinom

bez konvenčného zisku ruky princeznej a polovice králbvstva k tomu. okrem toho tu
funguje, a toje opáť Čapkov objav pre českú literatúru pre deti - rámcovanie základ-

ného príbehu a rozprávanie d'alších rozprávok v ňom (tento postup je príznačný pre

orientálnu rozprávku).

Fantastika Čapkovej rozprávky je za|ožená na využívaní inventáru l'udovej rozpráv-

ky _ ide o motivické bohatstvo začienené do nového kontextu. K samotnému putovaniu

uTamtéž, s' 107-109.
'Čapek, K.: Devatero pohádek, s l32'
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rozprávkových motívov vyjadril K. Čapek svoj názor v Marsyas: ,,...pohddka se podo'
bd rezeruaci, ve které se uchovaly obsahy a představy, které by jinak společensbý a ci-
vilizační vývoj vyhubil..,. se notivy do pohádky uchylují, jaktl by se aříkaly skutečnosti,
aby se udň,ely jaka fikce.,8 Z motívov spomína také, akými sú clar, náhody, splnené že-
|anie, objav, pomoc, čarovný prútik, úspech' prekážka,prebytok, iný svet, dobý skutok.
Jednotlivé motívy a spósob ich zapojenia do deja súvisia so Sujetom a kompozíciou.

od začiatku rozprávkového textu sa v ňom prejavuje povaha fantastiky, resp. upo-
zorňuje Sa na túto povahu _ prvou vetou _ incipitom' Konkrétne v Čapkových roz-
právkach sa vyskytuje incipit v nasledujúcich podobách: l. Ide o prebratie incipitu
z typu l|udovej rozprávky, ale s civi]izačným resp' parodickým akcentom _ ,,V zemi
Taškiřů panoval krtil, a ruůžeme říci, že panoval šťastně, protože když to muselo být,
všichni poddaní ho poslouchali ochotně a s ldskou,,.,2. Vo forme príhovoru k cleťom
,,Kdepúk, děti, to vy nevíte, co si ptdci povídají,,.,. ,,Jestti si, děti, myslíte, že vodníci
nejsou, tak tedy říkdnt, že jsou a jací., .|o

Chronotop Čapkovej rozprávky sa od ludovej líši. Vieme, že časopriestor ludovej
rozprávky je neurčený a neurčitý _ K. Čapek pracuje aj s takýmto priest'orom, ale ča-
stejšie je to pomenovanie obcí zemepisnými názvaml S týmto sa hrá na spósob do-
brodruŽných románov (napr. s migračným priestorom vo VeLkej mačacej rozprávke,
keď detektív hladá kúzelníka, ktorý údajne ukadol mačku Jíru, po celom svete -'.;e
to istým spósobom alúzia Verneho románu Cesta okolo sveta Za osemdesiat dní)'
Rozprávač je tiež nekonvenčný. Je tu prítomný objektívny rozprávač, ale aj rozprávač
- účastník deja' Už sme spomínali, že <to istého rámca móže byť vloŽená celá séria
rozprávok a ich rozprávačmi sújednak účinkujúce postavy, účastníci - pozorovatelia
a aj objektívni rozprávači.

Aspekt dejovosti sme už spomína|i pri výklade naratívnosti. Dej v l'udovej roz-
právkeje zaloŽený na postupnosti akcií (podl'a Proppa'' je to vývin od počiatočnej ne-
dostače aŽ po jej konečné odstránenie). K. Čapek túto konvenciu ruší _ už
spomínanou žánrovou kontamináciou. Zreálňuje rozprávkový svet vnesením bežných
iudských problémov do neho. Napr. v Poštárskej rozprávke poštár Kolbaba rozlišuje
citovú hodnotu listov za pomoci poštových škriatkov, ktorí dokáŽu identiíikovať
zvláštne fluidum, ktoré spojí srdcia dvoch |'udí po doručení dopisu. osobitné posta-
venie v Čapkových rozprávkach majú postavy - buď z reálneho sveta (zvieratá. l'u-

'Čapek'  K.:  Spisy XIII ,  s .  l  l  l
o Čapek, K.: Devatero pohádek, s. 7.
'u Tamtéž, s. l 19.
llPropp, V: Morfológia rozprávky, Bratislava l97l.
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dia), alebo sú výslďkom magickosti, ktorú vo všednosti objavuje l'udská fantázia,

,,...neskutečnost pohádek neplyne z toho, že v nich tak často intervenují magické síly

a nadpřirozené bytosti, nýbrž ty nadpřirozené bytosti a síly se tak často vyslqtují ne-

bo konzervují v pofuidkich proto, že mají dost místa v jejich neskutečném světě ,,.

zvltištní irerilní atmosfera pohtÍdek nevyplývd z přítomnosti všech těch draků a zakle-

rých princů, vil, obrů a čarodějů, nýbrž že tyto osobnosti se uchýlily do autonomní at-

mosÍery pohddek jako do rezervace, obehnané nepřekročitelnou ochranou fikce
a odpoutané od nehostinné reality,,,|2

od nehostinnej reality sú určite odpútané rusalky, ktoré nájdu uplatnenie pre svo.

ju jemnosé a priezračnosť na filmovom plátne, d'alej psie víly, s ktorymi Sa stretne pes

oriešok (Voříšek), séria vodníkov, dračie šteňa, z ktorého sa napokon vykluje krásna

princezna, atď.

osobitne treba v súvislosti s rozprávkami K. Čapka spomenúé fantastikrr výrazu _

konkrétne jeho metaforický jazyk a hru s jazykom' (oboje našlo svojich dedičov aj

v súčasnej slovenskej rozprávke.) Čapkov tulák je taký chudobný, Že v jednom vrec.

ku má dieru , v druhom ani tú nie, na noc si prikryje očičká viečkami (opis tohoto tu-

láka má mnoho spoločných čÍt z Nerudovým žobrákom z poviedky Priviedla žobráka

na mizinu.) opis tu|áka s jeho emocionálnym zafarbením nesie v sebe aj posolstvo

súcitu s biednymi a prepojenosť ideového a estetického.

Hra s jazykom, s jeho možnoséami, plasticky vystupuje v mnohých rozprávkach,

aj v Druhej zbojníckej. Pripomeňme si sériu nadávok, ktoré na úbohého Lotranda vy-

sype furnranovažena v abecednom poradí.

K. Čapek často využíva kumuláciu prívlastkov synonymického radu, jazykovú

keáciu - spomínali sme ju v súvislosti s Velkou doktorskou rozprávkou a nájdeme ju

aj vo Vodníckej rozprávke * vodník musí: ,,'.. dělat jen to řemeslo, ve kterém je něco

od vody, m,ůže být ztÍvodníkem, nebo podvodníkem, může psót do novin úvodníky, mů.

že být průvodcem, nebo průvodčím, může se vyddvat za vévodu, za člověka vznešené.

ho původu, za majitele velkozóvodu, zkrdtka nějaki voda v tom musí být'.,|3

Ako vstupuje všedný svet do rozprávkového, ako tento svet ozázračňuje magické

a emocionálne videnie, si mÓžeme ukázať aj na Velkej policajnej rozprávke. I tu

K. Čapek vytvoril svoju humánnu koncepciu sveta. Zretelhé je to v raporte pána

Halaburdu: ,,Nazdar mlddenci! Hkisím, že mě bolí nožičlcy.,,,o

'' Čapek, K.: Spisy XIII, s' l03-l04'
.. Čapek, K.: Devatero pohádek, s. 122.
|n Tamtéž, s, 167'
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Rozprávky K' Čapka predstavujú okrem zaujímavých príbehov aj humanistické

posolstvo autora, lásku, láskavosť, radosť z rozprávačstva a vnášajú do nich zázrak

všedného života.

V Čapkových rozprávkach sa nachádza úcta kjednoduchému človeku, zároveň so

šibalským nadhl'adom dokáza| zobrazil' postavy podvodníkov, závistlivcov' lakomcov.

Necháva však na čitatelbvi, aby sám našiel pravdu o nich. Robí tak s humorom, v kto-

rom nechýba poznanie, že svet nie je zložený iba z dobra a krásy, ale je v l'udských

silách objaviť v ňom zázračno a občas aj pravdu.
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