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D A N U Š E K S I C O V Á 

P Ů S O B E N Í N O V I N Á Ř S K É Č I N N O S T I K A R L A Č A P K A 

N A V Ý S T A V B U J E H O P O H Á D E K 

Čapkova dlouholetá účast v novinách ovlivnila velmi zřetelně jeho umě
lecký růst. Práce v Národních listech, Cestě, Nebojsovi a zvláště pak v Lido
vých novinách (kromě řady časopisů, do nichž přispíval) přinášela Čapkovi 
stále nové podněty, nutila jej zabývat se problémy denního života. Rada 
Čapkových děl byla by bez tohoto podnětu zcela nemyslitelná, ať již vzpome
neme jeho románových utopií (Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky), 
jeho novel či novinových causerií. Stejně příležitostný by l i vznik Čapkových 
pohádek. Většina z nich byla napsána pro „Dětský koutek" Lidových novin. 1 

(Vycházely vesměs ve vánočních číslech.) O tom, že v nich Čapek vyhovoval 
požadavku novin, svědčí dopis Eduarda Basse Arnoštu Heinrichovi 2 (pravdě
podobně z prosince r. 1923), v němž se Bass rozepisuje o připravované vá
noční příloze Lidových novin: 

„Čapci slíbili, že Karel napíše velkou pohádku pro děti a Josef ji zilustruje. Mluvili 
jsme vůbec o tom, že bychom dětem měli žpendýrovat na vánoce čtyři strany, to by tedy 
taky Těsnohlidek měl něco p ř i p r a v i t . . . Teď večer jsme o těch vánocích mluvili s Klímou 
a Čapky — každý máme chuť něco udělat, ale nevíme ještě co . . ." 

Tak byla napsána Čapkova Velká vodnická pohádka.3 Původ ostatních pohá
dek by l jistě obdobný. 

Podíl novin na Čapkových pohádkách však nespočíval pouze v popudu 
k jejich vzniku. Důsledky původního určení těchto pohádek se projevily na 
jejich obsahu i formě. Čapek sice navazuje na typ klasické pohádky, přenáší 
však tradiční pohádkové motivy do civilisovaného světa dvacátého století. 
1 v Čapkových pohádkách vystupují nadpřirozené pohádkové bytosti: krá
lové, vodníci, hejkalové, kouzelníci, avšak jen proto, aby se zbavily své 
vlastní pohádkovosti. Vodníci nejsou příšery, kterých by se děti mohly bát, 
ale zcela obyčejné kuňkající žáby; z loupežníka se stane bručivý výběrčí 
mýta, z hejkala úspěšný řečník a poslanec. A jsou zde i bytosti zcela nepo-
hádkové, převzaté ze skutečného života: pošťáci, doktoři, policisté, detekti
vové (na tom měla podíl dobová móda). Anebo zvířata: pes, kočka nebo 
ptáci, které rovněž dítě důvěrně zná ze svého okolí. Čapkovy pohádky ukazují 
dětem, že sama skutečnost je ze všech pohádek přece jen nejkouzelnější. Vždyť 
i v ní mohou být pohádkově poctiví lidé jako pošťák Kolbaba, který po celý 
rok chodí světem, aby odevzdal dopis a učinil tak dva l idi šťastnými. Dobrota, 
vzájemné porozumění mezi l idmi a láska — to jsou tři přikázání, jež chce 
humanista Čapek dětem vštípit. 

I ethická náplň Čapkových pohádek je nová. Směřuje k plnému zeživotnění 
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pohádkového světa. Vodníci v něm nejsou proto, aby strašili děti, ale aby 
vytahovali ze země teplé prameny nebo měnili své řemeslo za povolání vý
hodnější; stávají se z nich závodníci, instalatéři, prodavači minerálních vod 
atd. Policajti zabíjejí draka ne z hrdinství, ale ze služební povinnosti; prota 
j im není třeba ani princezny ani poloviny království. Vždyť i tak mají veliký 
kus Prahy na hlídání. Základem Čapkových pohádek je tedy skutečnost 
v celém svém rozsahu. V ní jsou lidé dobří, z nichž je třeba brát si příklad, 
a zlí, které je nutno napravovat. Ve všech Čapkových pohádkách vítězí na
konec dobro nad zlem, láska nad nenávistí. Tento znak pohádek převzal Čapek 
beze změny — vždyť bez něho by ani pohádek nebylo. Něco je však v Čapko
vých pohádkách na rozdíl od ostatního jeho díla n o v é — víra v moc 
techniky, ovládané silou lidského ducha. Ne nadarmo posílá Čapek kouzel
níka Magiáše, aby změnil Saharu v úrodnou krajinu: 

„Od té doby už neni u nás žádný čarodějník ani černokněžník, a to je dobře; ale kou
zelník Magiáš je živ dosud a přemýšlí, jak vyčarovat na poušti pole a lesy a města a vsi — 
snad vy, děti, se toho dočkáte.'"1 

Tak postoupil Čapek ve svých pohádkách mnohem dále než ve svých uto
piích; ukázal v nich, že největší silou na světě je láska a zdravý, přirozený 
rozum. Aktivní humanismus novináře dal tedy Čapkovým pohádkám teplou 
náplň lidské vzájemnosti. Je j í důsledky pronikly i do tvaru pohádek. 

Pro poznání výstavby Čapkových pohádek je velmi důležitý jeho theore-
tický názor na pohádku: Čapek je přesvědčen, že . . . 

„Pohádka se nedá definovat svými motivy a látkami, nýbrž svým původem a svou 
funkcí. Pohádka totiž neni původně literatura; pohádka je pov ídán í . . . Rodí se z potřeby 
vypravovat a rozkoše naslouchat. . . 5 Pohádka je především děj. To neznamená jenom, 
že pohádka vznikla vypravováním děje, ale i něco víc: že děj vzniká vypravováním po
hádky. Děj je produkt vypravování. Jakmile začnu vypravovat, jsem nucen uvést své 
představy v dějovou souvislost." 

V procesu vyprávění vidí Čapek i původ zázračnosti pohádky: 

..Tím, že se mluvené slovo odpoutalo od ,vážně míněné' skutečnosti a stalo se samo
účelnou kratochvílí, libostí z povídání a naslouchání, tím, že se tak říkajíc osamostatnilo 
a počalo vést svůj vlastní život. . . , tím ledy byl otevřen materiální svět pohádek, svět, 
ve kterém je místo pro fiktivní obsahy a překvapující vztahy; svět nezávislý na skutečném 
bytí a nebytí a chráněný před znepokojivou a v jádře trýznivou kritikou . . . Skoro vždycky 
je to epický děj, co přenáší posluchače přes potřebu všetečných otázek po existenci, pří-
činnosti a jiných bližších okolnostech. Statické slovo nebo statická představa klade sku
tečnost věci. Dynamické slovo a dějové plynutí od představy k představě naopak ruší 
vztah představ k věcem, protože uvádí představy ve vztah mezi sebou."0 

Z vypravování odvozuje Čapek i jiné zákony pohádek — především časté 
opakování a přejímání ustálených motivů: 

,.Ale povídání má i jiné zákony: na př., že se zvláštní zálibou se opakuje. . . Každá 
povídaná historka má tendenci stát se více méně ustáleným, opakovatelným útvarem. Dále 
každý vypravěč si dovede s podivuhodnou lehkostí přisvojit cizí motivy: slyšel historku 
jinde a povídá ji dál jako svou vlastní. . . tvořivý výkon povídání není v motivu, nýbrž 
v samotném aktu povídání a v pohotovosti vybavit si ten nebo onen motiv ve vhodném 
a propos."7 

Z těchto Čapkových názorů usuzuje Mukařovský,8 že „tvoření pohádek bylo 
pro Čapka příležitostí vyzkoušet vypravování v jeho nejzákladnější podobě." 9 
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čapek určil svoje pohádky především dětem. Proto úmyslně vol i l formu dlouhé 
pohádky: 

„Jejf úkol je posluchače napínat, ale také ukolébat; nemůže je bavit a uspokojit jenom 
konečnou pointou, nýbrž celým svým průběhem. Cím delší pohádku dítěti povídáte, tím 
krásnější se mu zdá; jeho požitek roste, čím déle je suspendováno v lahodné a nezávazné 
atmosféře fikce. Proto vypravěč pohádek užívá různých fint, aby průběh pohádky pro
dloužil; dopřává si oklik a odboček, opakuje (vždycky třikrát) motiv překážek, otázek nebo 
úkolů, navléká k sobě hrdinné kousky a dobrodružství, nastavuje motiv k motivu a spřádá 
různé pohádky v děj trochu zmatený, ale alespoň složitý a dlouhý." 1 0 

Typickým příkladem takové nastavované pohádky je Velká kočičí po
hádka. 1 1 Vzájemná souvislost jejích jednotlivých částí je velmi volná. Je to 
vlastně několik pohádek, spojených pouze rámcově (vyprávěním o kočce 
Jůře). Postava kočky se objevuje jen v prvních dvou částech: „Kterak 
král kočku kupoval" a „Co všechno kočka dovede". Další tři pohádky jsou 
v podstatě rozvinutými episodami, v nichž se kočka Jura zcela ztrácí z obzoru, 
aby se objevila až zase v pohádce závěrečné, čímž se cyklus kruhem uzavře. 
Děj je proto značně složitý, zasahuje širokou oblast událostí, jež na sebe 
navazují s epickým klidem. V první části autor vypráví, jak babička chytře 
prodala králi země Taškářů kočku Juru za hromadu tolarů; v druhé o tom, 
jak žila kočka na zámku. Další tři pohádky, v nichž se čtenář doví: „Jak 
detektivové kouzelníka honili", „Kterak slavný Sidney Ha l l kouzelníka chytil", 
„Jak kouzelník ve vězení seděl", jsou navozeny jen tenkou dějovou souvislostí. 
Kočka, kterou princezna vyhodí z okna půdy, spadne na hlavu kouzelníkovi, 
a ten j i odnese. Tím se stane sám hrdinou pohádky. Poslední část pohádky 
má sice název „Pohádky konec", povypráví si však s mladým čtenářem ještě 
hezkou chvíli. Teprve až se Jura, Vašek i babička s chalupou dostanou do 
zámecké zahrady, pohádka končí. Tím se totiž částečně vyplňuje proroctví 
královy maminky, že příští král přijede do země i se svým domem. To krá
lovství však Vašek ještě nemá tak jisté, a jestliže se tak stalo, „. . . nebylo to, 
děti, ani pro tu kočku, ani pro to přátelství princeznino, nýbrž pro mocné 
a statečné skutky, které veliký Vašek pro celou zemi vykonal ." 1 2 Tak zdůraznil 
autor, že nikoli zázraky, ale poctivá práce přináší výsledky. 

1 když se v pohádce vypráví o některých tradičních postavách: králi, 
princezně, kouzelníkovi, je v ní pohádkových motivů velmi málo. Proto 
dochází u Čapka k četným nedůslednostem, na př. v místní lokalisaci. Zatím 
co na počátku pohádky se uvádí, že královský palác leží v zemi Taškářů, 
ocitáme se v episodě o honění kouzelníka náhle přímo v Praze. Obdobné 
nelogičnosti jsou i v míšení prvků, obvyklých v klasickém typu pohádek, 
se světem moderní techniky. Na př. král používá zásadně kurýra, jezdícího 
jen na koni, kdežto detektivové i Sidney Ha l l jsou vybaveni všemi vymože
nostmi moderní dopravy včetně letadel. Jsou to ovšem rozpory úmyslné; 
autor j imi stírá předěl mezi pohádkou a skutečností. Tento rys neobvyklosti 
dodává pohádce zvláštního účinu. 

Poněkud méně rozdílů je v Čapkových pohádkách mezi jednajícími osobami. 
Konvenční pohádkové postavy (král, princezna) jsou totiž vybaveny vlast
nostmi zcela prostých lidí. Malá princezna se chová přesně tak jako všechny 
holčičky jejího věku: neposlouchá, ráda mlsá a pod. Stejně tak z tajemného 
zvířete, jež „má oči smaragdové, a přece mu je nikdo neukradne, vousy má 
takovéhle, a přece to není mužský, má kožich jiskrný, a přece mu neshorí, 
nožičky má hedvábné, a přece si je neprochodí, a v kapsičkách má šestnáct 
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nožů, a přece si masa nenakrájí", 1 3 vyklube se nakonec obyčejná černá 
kočka Jura. 

Velký podii na této pohádce měla Čapkova záliba v detektivkách. Tak zde 
vystupuje pět státních detektivů a ještě soukromý detektiv Američan Sidney 
Hal l . Hlavním nositelem pohádkových motivů je tajemný kouzelník, jenž 
má představovat ideál dobroty, vyrovnanosti a smíru. Včelku je zde však 
pohádkovost velmi potlačena. N a př. druhá část pohádky je vlastně vtipné 
povídání o životě koček. Již sám název „Co všechno kočka dovede'1 by mohl 
zcela dobře stát v záhlaví některého Čapkova sloupku. Však je zde také 
mnoho společného s causeriemi knihy Měl jsem psa a kočku. Pohádkovost 
zůstala jen v hyperbolisujících metaforách. Obdobně i ve vyprávění „Jak 
detektivové kouzelníka honili" mají pohádkové episody význam podružný. 
Jádro tvoří zápletka, obvyklá v detektivních novelách — jak státní de
tektivové neúspěšně pronásledují delinkventa. Pohádkových motivů využívá 
Čapek mnohdy k humornému poučení. Na př. z kouzelníkových motýlů 
,, . . . povstala tuze pěkná sbírka motýlů, kterou ještě dnes ukazují v Národním 
museu. Kdo je v Praze, musí se na ni jít podívat."1 4 Jinde má obdobný motiv 
kadenci lyrickou — z kouzelníka se stane stříbrný potůček, který vteče do 
Vltavy: 

,,ProU> je i dnes Vltava, když je v dobré náladě, tak krásně stříbrná: to vzpomíná na 
kouzelníka, šumí zamyšlená a třpytí se, že se člověku až hlava zatočí." 1 6 

Sám kouzelník se nakonec Čapkovi mění v symbol krásy přírody. Proto má 
závěr této episody dikci přímo básnickou: 

„Ještě mnoho jiných detektivů hledělo chytit kouzelníka, ale marně. Stávalo se jim, 
když uháněli automobilem, aby ho chytli, že najednou vystrčila srna hlavu z mlází a dí
vala se na ně černýma, něžnýma, zvědavýma očima; a když letěli aeroplánem, letěl 
za nimi orel a nespouštěl s nich své pyšné, planoucí oči; a když pluli lodí, vyšvihl se z moře 
delfín a upíral na ně svůj rozumný, pokojný pohled; a i když seděli ve svých pracovnách 
a přemýšleli, stávalo se, že květiny na stole začaly zéřit a hleděly na ně zvědavě a sličně, 
nebo že jejich policejní pes zvedl náhle hlavu a obrátil k nim oči tak lidské a krásné, 
jakých jindy nemíval. Odevšad, zdálo se jim, hledí na ně kouzelník, hledí a zase zaniká: 
jakpak í>y ho mohli chytit?"18 

Tak učil Čapek děti lásce k přírodě, ukazuje j im sličnost reálného světa, jenž 
je krásnější než všechny pohádky. Detektivního rázu je i následující vyprávění 
„Kterak slavný Sidney Ha l l kouzelníka chytil". Pohádkovost je i v něm 
soustředěna pouze do vložených episod detektivova' cestování; o všech se na
konec ukáže, že to by ly zásahy dobrého kouzelníka, jenž detektivovi pomáhal, 
protože poznal dobrotu jeho srdce. I v další části „Jak kouzelník ve vězení 
seděl" se pohádkové rysy spojují jen s osobou kouzelníka, aby znovu sym-
bolisovaly odvěký zákon pohádek, že dobro vítězí nad zlem. 

Ještě méně nadpřirozených zásahů bychom našli v pohádkách ostatních. 
Postavy, jimiž se děti kdysi strašívaly, představuje autor jako tvory ubohé, 
postižené rýmou, bolestí zubů či jinými lidskými strastmi; proto vzbuzují 
spíše účast než bázeň. Mnohých pohádkových bytostí využívá Čapek k parodii. 
Zvláště nápadné je to v pohádkách s náměty civilními. Tak jsou míněni 
policisté, bojující s drakem, doktoři, kteří vedou učenou disputaci nad za
skočenou švestkou, či hejkal, z něhož se stává politický řečník. Těmito pro
středky se obrací Čapek ovšem spíše k dospělým nežli k dětem. 

Jak je vidět, zasáhla aktualisace do Čapkových pohádek velmi radikálně. 



N O V I N Á Ř S K Á Č I N N O S T K . Č A P K A A J E H O P O H Á D K Y 21 

I když j i nelze jednoznačně prohlásit pouze za v l iv novin, poněvadž je znakem 
všech moderních pohádek, měly noviny nepochybně podíl na způsobu, jak j i 
Čapek ve svých pohádkách uplatnil. Jistě není náhodný výběr obdobných 
thematických oblastí jako v Povídkách z jedné a druhé kapsy: detektivních, 
soudních, loupežnických, tuláckých, policejních, jež jsou v pohádkách značně 
neobvyklé. Thematickou novostí se však Čapek nespokojil. Viděli jsme již při 
Velké kočičí pohádce, že Čapek aktualisuje i běžné pohádkové osoby, jako 
jé král a princezna. Z paradoxní konfrontace nadpřirozených bytostí se světem 
civilisace vzniklo několik Čapkových pohádek. N a př. ve Velké policejní 
pohádce se z vejce, nalezeného strážníkem Choděrou, vylíhne saň, kterou pak 
její pán vodí na provázku jako psíka. V Pohádce doktorské vystupují zase 
tak civilisované víly, vodníci, hejkalové a černokněžníci, že se s důvěrou 
obracejí na lékaře — ba poslechnou i jeho rad a mění své povolání. 
Čapek tím aktualisuje samu podstatu pohádky — její nadpřirozený charakter. 
Pohádkové motivy ustupují do pozadí, zatím co středem vyprávění se stává 
skutečný život. V Čapkových pohádkách však můžeme sledovat i tendenci 
opačnou. V souvislosti s požadavkem novin po výjimečnosti a nenadálosti 
chce Čapek ukázat, že pohádky se mohou dát i ve všedním životě. Z této 
myšlenky vznikla Pohádka pošťačka, v níž Čapek podobně jako Wolker 
zdůrazňuje velkou odpovědnost i romantičnost tohoto zdánlivě šedého po
volání. 

Podíl na zreálnění Čapkových pohádek měla jistě i konkrétnost, v novinách 
nezbytná. Čapkovy pohádky totiž neznají neurčitost jména, místa a času. 
Tulák má své občanské jméno František Král, v Pohádce pošťácké nevystu
puje nějaký obecný listonoš, ale pan Kolbaba, pomocník kouzelníka M a -
giáše se jmenuje Vincek Miklíček a je ze Zlička atd. Slavný Sidney Ha l l se 
nevydává do světa jen z uzlíčkem buchet, pěšky a nazdařbůh, jako to dělával 
Honza. Má přesný jízdní řád, používá všech dopravních prostředků a udává 
také přesně, kudy cestuje. V jiných pohádkách je Čapkova snaha po konkrét
nosti ještě výraznější. Na př. v Pohádce ptačí vypravuje střízlík o vrabci, 
který žil v Dejvicích, ale stále se čepýřil, že poletí do Egypta jako vlaštovka. 
A také letěl. Zůstal však již v Kardašově Rečici a od té doby básnil o tom, 
jaké to bylo v těch Dejvicích, že tady je to holá nuda a otrava. Stejně přesně 
je v Čapkových pohádkách většinou udán i čas děje. Pohádka psí je dato
vána obdobím života Čapkova dědečka, většina ostatních pohádek se ode
hrává v přítomnosti. Výjimku tvoří Druhá loupežnická pohádka, jež se udála 
„nesmírně dávno" a Velká kočičí pohádka, jež mísí události děje minulého, 
kdy žili králové a princezny, se současnou dobou amerických detektivů. Jde 
zde o proces detypisace. Přibližováním ke konkrétní životní skutečnosti stírá 
Čapek mnohé pohádkové rysy a sbližuje tím své vyprávění s povídkou. Do
stává se tak na předěl obou žánrů, čímž opět vytváří zvláštní druh komiky. 
Proto jsou Čapkovy pohádky vlastně bližší dospělým než dětem, které ne
mohou v plné míře pochopit jemné nuance Čapkova humoru. 
* Komposice Čapkových pohádek odpovídá zcela přesně jeho požadavkům 
na dlouhou pohádku. Dodržuje požadavek délky i kombinovanosti. Ve Velké 
kočičí pohádce se tento postup zřetelně projevuje. Jednotlivé části jsou dokonce 
označeny samostatným názvem. Episody, vzájemně téměř nesouvisející, jsou 
zřetelně nastavovány. Komplikovanost děje se jeví již v jejich různorodosti: 
v pohádce se vypráví současně o princezně i americkém detektivovi, který 
cestuje kolem světa. 
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Některé pohádky zachovávají i vnější rámec povídání v kruhu besedují
cích. Taková je Pohádka vodnická, Velká pohádka doktorská, hlavně pak 
Velká policejní pohádka, která svým stylem nápadně připomíná Povídky 
z druhé kapsy. N a rozdíl od nich má i zřetelné vnější zarámování. V úvodu 
nám totiž autor představuje společnost strážníků, kteří si povídáním krátí 
dlouhou noční službu. Vypravování se přiřazují volnou asociací představ, 
obdobně jako v Povídkách z druhé kapsy. (Policejní raport o skřítkovi Padr-
holci je vystřídán vyprávěním o Sítkovském vodníku a jiných nadpřirozených 
zjevechj jež se prý dosud v Praze vyskytují. Pak teprve následují hlavní dvě 
pohádky — 0 sani ze Žižkovských pecí, jež zajala princeznu murciánskou, 
a sani z Vojtěšské ulice — zakleté princezně Amine.) 

Čapkovy pohádky jsou pravou „epickou improvisací". Jejich nejdůležitějším 
rysem zůstává epický kl id . Jednotlivé části řadí autor velmi volně; kdykoli 
by bylo možno je pozměnit, upravit či seřadit jinak. Rozkládání na menší 
útvary je stejně jako v Povídkách z jedné a druhé kapsy důsledkem snahy 
vyvolat dojem, že jde o skutečné vyprávění. Uveřejňování pohádek v Lido
vých novinách se dálo příležitostně. Rozsah Přílohy Lidových novin by l 
celkem pružný. Při svátečních příležitostech, na př. o vánocích, platila délka 
dokonce za přednost. Počet řádků u pohádek se proto neurčoval tak přísně 
jako u jiných útvarů. Hovorový ráz pohádek však musíme přičíst stejným 
okolnostem, jež podmínily vznik Čapkových causerií či „Kapesních povídek" — 
především novinám. 

Přesto, že Čapek usiloval o přiblížení svých pohádek skutečnosti, využíval 
plně volnosti, kterou tento žánr povoluje. Jeho vyprávění se hemží nečekanými 
překvapeními, vtipnými obraty a bystrými pointami. Jeho přirovnání a me
tafory jsou samy o sobě drobnými příhodami, do nichž autor vkládá nejen 
humor, nýbrž i nevtíravé poučení. Pedagogický záměr vede autora mnohdy 
k ironii. Když Čapek líčí, jak se pes Buffino s kočkou Jurou navzájem před
stihují, směje se tím i zálibě dětí v nadsazování: 

„— No —, řekla (kočka), —• to nic není proti mému sluchu; já na přiklad slyším, že 
právě teď naší královně spadla na zem jehla a že v sousední říši budou za čtvrt hodiny 
zvonit poledne."17 

Pohádková nadsázka se stává i součástí autorské řeči. Buffino „ . . . na důkaz 
toho (že dovede štěkat tak silně, až se ho i měsíc na nebi bojí) zaštěkal tak 
silně, že na míli cesty popraskaly tabulky ve všech oknech". 1 8 Čapkovy meta
fory a přirovnání jsou vesměs tak zveličeny, že pozbývají pravděpodobnosti. 
Tím humornější je jejich účinek: V Alpách je prý taková náramná výška, že 
„» . . když se na vrcholku Alp utrhne kámen, padá dolů tak dlouho, že zatím 
docela obroste mechem než dopadne." 1 9 J indy obsahují obrazy vtipné poučení. 
Mořský příliv v Janově je vysvětlován touto humornou personifikací: 

„Janov je tuze krásný přístav, tak krásný, že tam každá loď běží už z daleka sama. 
Na sto mil od Janova přestanou v parnících topit, kola se netočí a plachty se stáhnou, 
ale loď už se tak těší do Janova, že tam dopluje sama od sebe."20 

Čapkovy obrazy-nejsou nikdy samoúčelné. Antor usiloval vtipně a ducha
plně přiblížit dětem neznámé krajiny, zvyky a lidské dovednosti. 

Velkou pozornost věnoval Čapek jazyku pohádek. Pokládal totiž za nej-
důležitější poslání pohádek rozmnožit dětem co nejvíce slovní zásobu. Mluví 
o tom v interviewu s V . Závadou. 2 1 U dětí jej totiž překvapuje „ . . . frene-
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tická potřeba jazyka, jak milují slova, jak jsou šťastné, když najdou nové 
slovo . . . Myslím tedy," praví dále Čapek, „že dětská literatura má mít ten 
nejbohatší a nejkypřejší jazyk. Odnese-li si dítě málo slov z dětství, bude 
jich znát málo po celý život. To je problém dětské literatury. Dát dětem co 
nejvíce slov, představ a schopností vyjadřovat se, — pamatujte si, že slova 
jsou myšlenky, celý duševní fond."22 Touto Čapkovou snahou si musíme vy
světlit mnohé stylistické zvláštnosti, jež by jinak mohly budit dojem samo-
účelnosti. Zvláště nápadným rysem Čapkova stylu jsou bohaté trsy synonym, 
jež příslušný jev charakterisují nebo parodují. Jako parodie užívá Čapek na 
př. ohromujícího množství nadávek. Tak je tomu na př. v Druhé loupežnické 
pohádce, kde trhovkyně zaplaví zdvořilého loupežníka Lotranda takovouto 
slovní zásobou: 

„Ty ancikriste, ty arcilotře, ty Babinský, ty bandyto, ty Barnabáši, ty bašibozuku, ty 
cikáně, ty čerchmante, ty čertovo kvítko, ty darebo, ty darmošlape, ty feryno, ty Goliáši, 
ty hasačerte, ty Herodesi, ty hrdlořeze, ty hrubiáne, ty hříšníku, ty chachare, ty indiáne, 
co se to opovažuješ, takhle přepadat poctivé a slušné lidi? — 

— Promiňte, madame, — zašeptal Lotrando zdrceně, — neměl jsem tušení, že ve voze 
je dáma. — 

— To se ví, že je, — pokračovala trhovnice, — a jaká dáma, ty jeden, ty Jidáši, ty 
Kaine, ty kriminálníku, ty kruťáku . . . ' , 2 3 

Obdobného způsobu používá Čapek i při výčtu přirovnání. Často řadí do 
jedné roviny slova nesouznačná, nebů užije výrazu přímo kontrastního. Tím 
rovněž dosahuje účinku komického. V Druhé loupežnické pohádce se na př. po
pisuje učení malého Lotranda takto: 

„. . a pan regenschori Kraupner ho učil smrkat, aby to zaznělo tence jako flétna nebo 
jemně jako šalmaj, a ne aby to zatroubilo jako kontrafagót, pozoun, jerišská trouba, piston 
nebo automobil, tak jako troubíval starý Lotrando;"2 4 

Již představa, že regenschori neučí malého Lotrana zpívat nebo hrát, ale 
smrkat, je humorná. Komiku však ještě stupňuje volba přirovnání: Čapek 
vyjmenuje celou sérii hudebních nástrojů, k nimž souřadně připojí instrument 
poněkud méně musikální — automobil. Čapek tedy pracuje ve svých pohád
kách s týmiž metodami jako v novinových causeriích. 

I když známe Čapkův úmysl a uznáváme jeho názor za oprávněný, ne
můžeme přesto souhlasit se schematičností, do níž Čapek mnohdy mimoděk 
upadá. Pouhý výčet slov nemůže být prostředkem obohacování slovní zásoby 
dětí. Stereotypnost užívání tohoto prostředku zavádí Čapka mnohdy i za 
hranice hovornosti. Vulgární či argotické výrazy jako šlohnouti, šupa či 
výčet nadávek, i když je míněn parodicky, nejsou právě nejvhodnější slovní 
průpravou pro děti. Nutno ovšem přiznat, že vulgární výrazy jsou v Čapkově 
textu celkem řídké. Přemíra výčtů, často pouze mechanických, k libozvučnosti 
pohádek příliš nepřispěla. Požadavkem pohádek je spíše prostota vyjadřo
vání než slovní přebuj elost. Je ovšem pravděpodobné, že Čapek počítal také 
se čtenářem dospělým, jak tomu ostatně nasvědčuje řada Čapkových etymo-
logických výkladů, které v sobě rovněž skrývají hrot parodie. Tak na př. 
vrabci jsou pro Čapka proletáři, „protože se po celý den jen tak proletují 
po střechách".2 5 Vodníci mohou dělat jen řemesla, ve kterých je něco od vody: 

„ . . . tak třeba může být zá-vodníkem nebo pod-vodníkem — může psát do novin 
ú-vodníky, může být prů-vodcem nebo prů-vodčím, může se vydávat za vé-vodu, za člo-
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věka vznešeného pů-vodu nebo za majitele velko-závodu — zkrátka nějaká voda v tom 
musí být." 2 6 

Čapkova slovní charakteristika vystihuje mnohdy i povahové vlastnosti 
národa. Tak vzniklo ve Velké kočičí pohádce sedm státních detektivů: 

„ . . . tři bratři Všetečka, Všudybyl a Vševěd; dále lstivý Ital Signor Mazzani, veselý, 
tlustý Francouz Valise, slovanský obr bafuška Jakolev a zasmušilý, nemluvný Skot Mister 
Nevrley."2 7 

Někdy vzniká ze slovní hříčky celá episodická pohádka. Na př. ve Velké 
doktorské pohádce pohádka O princezně Solimanské, kde z drvoštěpa udělali 
D r Voštěpa. 

Slovní výklad dává Čapek i různým přírodním zvukům. Známý je rozhovor 
ptáků z dramatu Loupežník, Stejně přepisuje Čapek i psí štěkot a kočičí syčení 
ve Velké kočičí pohádce, když vypráví o tom, jak Jura s Buffinem chytili 
zloděje: 

„— aha, — vykřikl Buffino silným hlasem, —hrrr, hrrr, na něj, vrrrhněte se na něj! 
Ha, ha, chlape, ha darrebo, ha padouchu, ha ty halamo! Skrrť ho, dav ho, maž ho, mlat 
ho, vyhrrň si na něj rrrukávy a rrroztrhej ho! Ha, ha, ha! — Pfff, — prskala (kočka Jura) 
a syčela, — zassolím ti, ussmrtím tě, nasssekám ti, rozsssápu tě na kusssy. — 1 , 2 8 

Jak vidno, Čapek využívá tohoto motivu jako prvku dějotvorného; zároveň 
však jím text aktualisuje. 

Hovorový charakter pohádek určil i větnou stavbu jejich podání. V Čap
kových pohádkách převládá parataxe nad hypotaxí. Jsou to však souvětí 
dlouhá a obsáhlá, neboť v pohádce vládne epický kl id , 

„Věty jsou navlékány jako korály na šňůrku, uplývají beze spěchu, jedna druhou • ne
tkni." 2 8 

Hovorovost přivádí k častým odbočkám od hlavního děje. Takové je na.př. 
vyprávění špačka z „Pohádky ptačí" o tom, jak se ptáci naučili létat: 

„— A že nevíte, — řekl špaček na bříze —. kdo naučil nás ptáky l í t a t ? Tak jé vám 
to povím; já to mám od karlštejnského havrana co s e m tehdy p ř i l í t , když byly t y 
velké mrazy. Ten havran je už sto let starý a slyšel to od svého dědečka, kterému to 
říkal jeho pradědeček, který t o měl od prastrýčka své babičky s maminčiny strany, 
takže to j e s v a t o s v a t á p r a v d a . T e d a j a k v í t e , někdy v noci je vidět jak 
padá hvězda; je to zla Oj andělí vejce. A protože to vejce padá až s nebe, rozžhaví se tím 
velkým pádem a svítí jako oheň. A to j e s v a t o s v a t á p r a v d a , protože mně 
to říkal t e n karlštejnský havran. Jenže lidé těm andělím vejcím říkají j a k s i jinak, nějak 
jako metr nebo montér, mentor nebo motor či jak." 3 0 

Opět zde máme doklad, že Čapkovy slovní hříčky nejsou samoúčelné. Čapek 
tu vlastně vysvětluje dětem zábavnou formou, co je to meteor. Na této ukázce 
jsou zároveň patrny i jiné rysy hovorovosti: slovní obměny — lítat místo létat, 
přilít místo přilétl, teda místo tedy; časté užívání zájmen ukazovacích: tak, 
teda, ty velké mrazy, co místo který ve větě vztažné; časté oslovování po
sluchačů: jak víte, a to je svatosvatá pravda atd. Hovorový ráz zdůrazňuje 
Čapek i některými pravopisnými odchylkami od běžného usu. Na př. píše 
v textu (nikoli v názvech) zásadně detektývové, jinde Kahýra, bandyta, 
feryna. U cizích slov užívá pravidelně fonetického přepisu; tím zvyšuje cel
kový humorný tón: pitšen, gorsamadýnr, trešarmé, silvuplé a pod . 3 0 

Na staré mědi pohádkového tvaru zdařil se Čapkovi lept nové náplně 
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a formy. Čapek si podmanil pohádkové motivy; v jeho rukou se staly pro
středkem k aktualisaci. Z nich vrostlo do pohádek napětí jako výsledek střet
nutí světa pohádek s prostředím moderní civilisace. Novinářské požadavky 
novosti, neobvyklosti a konkrétnosti se staly v Čapkových pohádkách záko
nitostmi. 

Vysoká ethická a výchovná náplň, blízký vztah k lidem a ke skutečnosti 
spolu s kultivovaným stylem staví Čapkovy pohádky mezi jeho nejlepší díla. 
Humanismus i odvaha, s níž Čapek vnášel do tohoto starého žánru prostředí 
moderní civilisace a s ním i částečně novelistický charakter, mají vnitřní sou
vislost s Čapkovým žurnalismem. Důsledky tohoto v l ivu se projevily jak na 
komposici, jež má všechny znaky ústního projevu, tak na spisovatelově 
stylistické svéráznosti a hovorovém jazyce. Není ovšem možno přijímat bez 
výhrad všechny Čapkovy stylistické libůstky, jako na př„ stereotypní výčty 
nebo vulgarismy. Jsou však mnohé rysy, kterými Čapek žánr pohádky obo
hatil. Navázal na typ lidové pohádky. Vystihl , že její podstatou je ústní projev, 
povýšil jej proto ve svých pohádkách na zákon. V pohádkách se proto mohla 
rozvinout Čapkovo vyprávěčské umění, bystrost postřehů a vtipnost přirov
nání. Bohatá praxe causera našla v nich nové uplatnění. 
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BJlHflHHE XyPHAJIHCTCKOH flEJITEJIbHOCTH KAPEJ1A 4AI1EKA 
HA nOCTPOEHHE ErO CKA30K 

>KypHaJiHCTC«a5i .neHTeJibHOCTb Kapejia ManeKa HMejia orpoMHoe BJiHfíHHe Ha Bce 
ero TBopneCTBů. ra3eTbi ero BAOXHOBJIHJIH Ha uejibift pna paSor, MHorne HS HHX 6WJIH 
HenocpeACTBeHHo BH3BaHhi eHceflHeBHoň neiaTbio. OcoóeHHO MHorojieTHHH pafioTa B Ha-
poAHOň raae ie c6jiH3Hjia ManeKa c npaKTHqecKoft XH3HI>KI. PeflaKUHOHHaji KoppecnoH-
jieHiiHH Sayapfla Bacca cBHAeTeJibCTByex o TOM, W O cjcaaKH ManeKa BO3HHK3JIH 
HenocpeACTBeHHO no npe;yi05KeHHio HapoAHOH ra3eTH. O H H 6HJIH nepBOHaiajibHO npeA-
Ha3HaMeHhi njia ra3eT, H STO noBJíHHjio Ha Tpafl.HU.HOHHbiH xapaKTep KJiaccnqecKoro waHpa. 
HecMOTpn Ha TO, MTO ManeK npoaojiJKaeT Tpa/jHUHH HapoAHOfi cKa3KH, OH ee nepeco3,naeT 
B HOBOM Ayxe. GKaaKa ManeKa HBJísieTCH oTpaweHneM ero coBpeMeHHOcTH.TpaflnnHOHHHe 
CKa30MHbie cymecTBa JJOJHKHH H a ň ™ ce6e Mecro B CBeTe coBpenieHHOfl iiHBHjiHsauHH 
H B 6ojibiiiHHCTBe cjryqaeB OHH « Hefl npHcnocaó.iHBaioTCH. B3anieH HX noflBJíHiOTCJi JIK>,HH 
(flOKTopa, noMTajibOHbi, nojiHiieftcKHe), jKHBOTHbie HJIH » e nTHUbi. TaKHM o6pa30M ManeK 

npoĎyjKflaeT B ACTHX jno6oBb K noBceAHeBHoft JKH3HH. 
>KypHajiHCTOKaH aKTyajiH3au.Hsi oqeHb pa/íHKajibHo 3aTpoHyjia CK33KH ManeKa. ManeK 

aKTyajiH3yeT caMyio cymHocTb CKasKH — ee CBepxecTecTBeHHufl xapaKTep. CKa30HKOCTb 
B Heft ycTynaeT MecTo BTopocTeneHHHM anracnaM — OH HcnojibsyeT ee npeac^e Bcero 
CTHjiHCTHHecKH (Hanp. rnnepSojiu). HpH conoCTaBJíeHHH CKa30HHoro innpa c coBpeMeH-
HOH UHBHJIH3ailHeH ŠaCTO B03HMKaWT .KOMHMeCKHe napaflOKCbl. ripHĎJIHJKeHHK) K fleňCTBH-
TéJibHocTH cnocoĎCTBOBajia TaKwe KOHKpeTHocTb paĎOTbi wypHajincTa. CKaaKH ManeKa 
He npH3HaK)T HeonpejiejieHHOCTH HnieHH, MecTa H BpeMeiin. 

ManeK yflOBJíeTBopneT jiiofioBb fleTeň K AJIHHHHM cKa3KaM. JXJIH 3Toro OH HMnpoBH-
3iipyeT, cocTaBJíaeT HX H3 pana MCJIKHX npoHcinecTBHH, nepeMewaeT HX KOPOTKHMII 
3nn30flaMH HJIH 3Ke cKasKaMH. HHoraa xapaKTep paccKa3a nofliepKHyT H UHiKJiHqecKHM 
pacnpeneJieHHeM, KaK STO ĎHBaeT, ecjin paccKa3 BeAeTcn B Kpyry c j iymaTej i eň . 

ManeK yflejiHeT ĎOJibiuoe BHHMaHHe H3biKy CBOHX 0Ka3OK. O H xoqeT AaTb p e ó e m í y KaK 
MOHCHO 6oJibuie CJIOB. riosTOMy OH- ynoTpednneT 6ojibinoe KOJiHqecTBO nepeiHCJieHHfl —• 
Taicsce K a « H B CBOHX caušeries, o^HaKo HHor/ia STO CTpeMjieHHe TIPHBOAHT K c x e i a a ™ -
3auHH, HJIH we K ynoTpeÓJieHHio HeyMecTHhix ByjibrapnsMOB. BpeMeHaMH, Hao6opor, OH 
H36apaeT BnojiHe npaBHjibHbift H opHrHHaJibHuS cnocofi (Hanp. xapaKrepHCTHKa nocpea-
CTBOM HMeHH). TaKHM o6pa30M Manex c o 3 « a e T xopomee, BeceJioe qTeHHe nnn jxeieň, 
TRe OHH HaflflyT H ocTpoyMHoe noyqeHHe H HesaMeTHyio BocnHTaTeJibHyra TeH/ieHUHio. 

IJepeeod E. nyxAHKoaoů 

DIE AUSWIRKUNG DER JOUBNALISTISCBtEN TATIGKEIT KARL. ČAPEKS 
A U F D E N A U F B A U SEINER M A R C H E N 

Die journalistische TStigkeit Karl Capeks griff tief in sein Werk ein. Fůr eine Reihe von 
Arbeiten fand er Inspiriration in den Zeitungen, viele Werke entstanden aus dem direkten 
Bcdůrfnis der Tagespresse. Besonders die laňgjahrige Arbeit bei den Briinner „Lidové 
noviny" naherte Čapek dem praktischen Lebpn. Der Redaktionsbriefwechsel mit Eduard Bass 
gibl Zeugnis davon, dafi auch Capeks Marchen aus der unmittelbaren Anregung der 
„Lidové noviny" entstanden sind. Die urspriingliche Bestimmung fiir die Presse beeinfluflte 
den hergebrachten Cliarakter dieses klassischen Genres. Čapek kniipft zwar an die Tradition 
des Volksmarchens an, fonnt sie aber im modernen Geiste um. Capeks Marchen ist ein 
Aiibild seines Gegenwartsgefúhls. Die hergebrachtep: Miirchengestalten miissen den Ausgleich 
mit der Welt der modernen Zivilisation finden únd in der Mehrzahl der Fálle gleichen sie 
sich ihr an. Der Ersatz fůr diese Gestalten ist der Mcnsch (Arzte, Postboten, Polizisten), dann 
sind es Tiere, z. B. Vógel. Solcherart weckt Čapek im Hinde eine liebevolle Aufmerksam-
keit fůr das Alttagsleben. 

Die journalistische Aktualisierung griff demnach sehr radikál in Capeks Marchen ein. Er 
aklualisiert selbst den Kern des Marchens — seinen ůbernatůrlichcn Charakter. Die Marchen-
haftigkeit verwandelt sich zur gesellschaftlichen Episode. Er nůtzt sie vor allem stilistisch aus, 
z. B. in seinen Hyperbeln. Bei der Gegenůberstellung der Mfirchenwelt mit der modernen 
Zivilisation kommt es oft zu den komischesten Paradoxen. Seinen Anteil an der Realgestal-
tung hatte auch der konkrete Stil der Journalistik. Capeks Marchen kennen keine Unbe-
stimmtheit von Namen, Zeit und Qrt der Handlung. 

Čapek geht von der Vorliebe der Kinder fůr lange Marchen aus. E r improvisiert deshalb, 
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setzt sie aus einer Reihe kleinerer Handlungen und Geschehnisse zusammen und durchsetzt 
sie mit kleinén Episoden oder kiirzeren Geschichten. Manchmal ist die erzahlende Form 
auch durch die zyklische Anordnung nach Art der Erzahlung in einem Kreise von Zuhorern 
unterstrichen. 

Čapek wendet in seinen Marchen besonderes Augenmerk aul die Sprache in der Absicht, 
dem Kinde einen reichen Wortschatz zu geben. Deshalb verwendet er eine grolie Anzahl 
von Ausdrucken, áhnlich wie in den Causerien. Vielfach verleitet ihn dieses Bestreben jedoch 
zur Schematisierung oder zum Gebrauch von ungeeigneten Vulgarismen. Ein andermal 
wahlt er dagegen eine richtige und sehr oríginelle Art (z. B. die Charakterisierung duřeli 
Namen). Solcherart hat Čapek einen guten und lustigen Lesestoff fur Kinder geschaffen, 
in welchem es nicht an witziger Belehrung und unaufgezwungener erzieherischer Tendenz 
fehlt. 

(Uberselzt von M. Kšica, J. Hild) 


