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Úvodem

Slovo úvodem se budu snažit rozdělit do dvou částí - úvod objektivní a
subjektivní hledisko.
Z hlediska úvodu objektivního má diplomová práce sleduje v zásadě trojí cíl.
Snažil jsem se za prvé o to, aby práce měla vedle čistě odborného zpracování i ráz
v podstatě učebnicový neboli didaktický, o čemž svědčí jak texty základní (větším
písmem Times New Roman), tak texty doplňkové (menším písmem Arial), které by
měly být jakýmsi dodatečným doplněním základního tématu, o kterém píši. Toto
doplnění nemusí být mnohdy tak důležité, jako základní text (povětšinou jde o mé
prvotní poznámky z četby, rozhlasu, televize), ale kolikrát se snaží podat, domnívám
se, čtenáři ucelený vhled do problému. Doplňkový text by měl též sloužit jako jakýsi
text odpočinkový nebo motivující i к hlubšímu zamyšlení se nad tématem, než opět
čtenář přejde к textu základnímu. Rázu učebnice odpovídají i různé typy písem, autoři
jsou psáni většinou tučným písmem, stejně tak některé důležité literární pojmy.
Dovoluji si vyslovit názor, že když jsem začal tuto práci psát, chtěl jsem
docílit toho, aby (vedle práce čistě odborné) některé pasáže posloužily i jako jakési
doplňkové skriptum pro studenty gymnázií, kteří se chtějí v budoucnu věnovat studiu
literatury ať už ruské, české nebo jiné. Navíc jsem chtěl svou práci využít jednou ve
své pedagogické praxi i jako text pro tyto studenty gymnázií, kteří projeví hlubší
zájem o literaturu už na střední škole.
Vedle odborného a didaktického cíle, který zahrnuje první část, část odborná
(I.), jsem cítil potřebu zařadit i část, kde bych měl poněkud více tvůrčí volnosti, část
uměleckou (II.). Zde se pokouším prokázat i svou schopnost vyjadřovat se veršem,
tedy původní prozaický text ruské pohádky převést v český text poetický. V části
odborné se snažím brát ohled na tři základní disciplíny literatury: literární teorii,
literární historii a literární kritiku. Tyto disciplíny tvoří základní pilíře mé práce,
pohádky rozebírám z každého hlediska zvlášť. Vzhledem k tomu, že jsem měl
možnost vyzkoušet si dlouhodobou práci učitele, snažím se zařadit ještě jeden pohled
- didaktiku literatury. Té věnuji zvláštní oddíl, nicméně snažil jsem se, aby didaktické
hledisko procházelo celou mou prací a z tohoto pohledu bych učinil i závěr.
Domnívám se, že z důvodu komparace bude velmi přínosné zabývat se (i když
méně) i dětskou literaturou českou V práci tedy zobrazuji pohádky nejprve obecně tedy světové, až poté české a nakonec ruské.
Práce je sice psána z literatury, nicméně snažím se v ní zohlednit i aspekty
obecně jazykové, z důvodu mého filologického studia. Ze stejného důvodu uvádím u
některých děl i problematiku překladatelství mezi češtinou a ruštinou, uvádím i
^
některé výrazy archaické a vysvětluji je. Specifikem je uvádění českých i ruských
titulů zároveň. Tam, kde se mi to zdálo vhodné, doplnil jsem i kontext reálií.
Co se týče mého úvodu spíše subjektivního, snažil jsem se, aby práce nebyla
pouze trpkou snůškou vědeckých termínů, ale aby zní byla alespoň trochu cítit
schopnost kreativity, zábavnosti, prožitku z četby, motivace dovědět se o tématu více i
apod. Mám za to, že právě literatura tyto prvky nezbytně potřebuje. Při studiu
pramenů mi velmi pomohla skutečnost, že jsem téměř každou knihu, o které se
zmiňuji, držel v ruce. Především texty doplňkové vznikaly tak, že jsem o letních
prázdninách procházel na návštěvách knihovničky a půdy vesnických chalup a
nacházel a se zájmem pečlivě zaznamenával především ruské dětské knihy. Vypisoval
jsem si mnohdy některé pasáže, při čemž jsem si všímal jazyka, stylu, ilustrací. O
ilustracích se zmiňuji ve zvláštní kapitole, neboť se domnívám, že výtvarný doprovod
5

dětských knih je jednou z jejich nej důležitějších složek.

' w«

Legenda:
základní text
doplnkové texty
názvy děl
důležité pojmy

Times New Roman 14 mm
Arial 10 mm

O caru Hrachoví
tučně - tzv. gusle
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(I.) Pohádka z hlediska teorie literatury
„Pohádka ve své pravé funkci je povídání v kruhu
posluchačů. Rodí se z potřeby vypravovat a z potřeby
naslouchat. "
Karel Čapek

Pohádka, jejímž synonymem je dřívější termín báchorka, je prozaický, tedy
neveršovaný žánr, a žánr epický, tedy žánr s poutavým dějem lidového = folklórního
původu s obsahem fantastickým nebo zázračným. V českém prostředí se užívá
termínu pohádka, ve slovenském termínu rozprávka. „Archaický termín bajka se
významově zúžil na vyprávění o zvířatech, neujal se ani obrozenecký termín báje či
báchorka /.../ ani termín povídka. Staročeský výraz pohádka, příbuzný se slovesem
hádati, zprvu označoval hádanku, záhadu či spor. Současný pojmový význam slova
pohádka se vyvinul v době obrozenecké z polského základu jako tlachat, mluvit,
vyprávět"." (Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele. PeFUK, Praha 2001, str. 223.)
Pohádka je kratochvilné vyprávění, obsahující i podvědomou lidskou touhu po
něčem a morální kredit.
Imaginace v pohádce je fyzikálně nemožná, tedy ireálná s fantastickou fikcí.
„Pohádka funguje podle svého autonomního řádu v bezčasové věčnosti." (Peterka, J.:
Teorie literatury pro učitele. PeFUK, Praha 2001, str. 223.)
Oproti pověsti pohádka se netají svou vymyšleností, je to tedy fabula
incredibilis = fabule nedůvěryhodná.
Co se týče motivu, tak „každá pohádka se skládá z několika námětů - motivů,
spojených sice volně, ale tak, že tvoří celek /.../, který označujeme slovem osnova.
Pohádky, které se srovnávají v jádru děje, lišíce se jen některými motivy, tvoří
varianty základní osnovy. /.../ V ruském lidovém podání bylo zjištěno asi 40
základních osnov." (Horák, J.: České pohádky. SNDK, Praha 1958, str. 371.)
Časoprostor není reálně vyjádřen, pohádka se odehrává někde a někdy. Velmi
často se odehrává v ireálném světě, jako je např. peklo, podzemí, ráj apod.
Specifickými jazykovými prostředky jsou slova bylo nebylo..., kdysi
dávno..., za hory, za lesy... apod., dále rytmické figury, prupovídky, patos (toto slovo
tvořilo původně protiklad slovu mrav neboli étos, označovalo slovo, které mělo
vyvolat pohnutí v mysli, vzrušení, vyvolání soucitu, lásky a strachu), hyperbola =
nadsázka a gradace = stupňování.
V incipitu (dosl. první věta knihy) a explicitu (dosl. poslední věta knihy) se
opakují stále stejné věty i celé odstavce. Explicit je příznačný zpravidla dobrým
koncem.
Vypravěč, ať už osobní (subjektivní) nebo nadosobní (objektivní) musí dbát
specifických jazykových prostředků: „Dobrý vypravěč vždy měl na mysli účinné
stupňování = gradaci, přihlížeje к typickým číslům 3, 7, 9, 13, 30, známým z různých
soustav náboženských." (Horák, J.: České pohádky. SNDK, Praha 1959, str. 373.)
Styl pohádky se projevuje stereotypním opakováním slov i děje, dětskou
citlivostí, naivním pohledem na svět. Důležité je i opakování magického čísla tři.
Děj je v pohádce velmi barvitý, kouzelný, ale nepříliš složitý. Fantastika se
projevuje v ireálných skutečnostech, např. v živé vodě, Plaváček se dostane do nebe
přeplaváním řeky, odletí se na koberci, do pekla se vstupuje komínem apod. Hrají zde
roli i tzv. zaklínací formule, např. aby tě čert vzal..., abraka dabra..., čáry máry fuk, ať
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je z tebe čáry fuk..., ale i prvky reálného světa, jako je sociální nerovnost, náhoda,
zkouška, neštěstí, krutost, smrt, láska, podvod apod. V ději hrají velkou roli přírodní
motivy.
Kompozice je chronologická, příběh jde kupředu bez retrospektiv, ale
s repeticemi a variacemi = kompoziční triády. Příznačné je zpravidla vítězství pravdy
nad lží, altruismu nad egoismem, chudoby nad bohatstvím, chytrosti nad hloupostí,
hrdinství nad zbabělostí, akcí před leností. Uplatňuje se tzv. happyend = štastný
konec.
Z hlediska rozsahové kompozice se dělí pohádky na krátké (vedoucí
jednoduchým dějem bez odboček к explicitnímu závěru) a dlouhé (napínavé,
s dějovými odbočkami a repeticemi).
Členění pohádky dle vývoje a vzniku je na pohádku lidovou = folklórní = anonymní
a pohádku autorskou = umělou.
Postavy jsou zpravidla plošné, psychologicky nerozpracované nebo tzv.
postavy-definice s nápadným konstantním znakem. Protagonistou bývá většinou
hrdina bojující s vedlejšími = druhopásmovými postavami - antihrdinou nebo
antihrdiny.
„Hrdina - muž nebo žena - není trpná loutka, chráněná vyššími mocnostmi, je
to činorodý člověk svépomoci, který si úspěchu dobývá těžkou prací, maje oporu
vkladných stránkách své povahy. Vyniká mravní ušlechtilostí, bojuje proti každé
křivdě a nepravosti, rád pomáhá jiným, je chrabrý, ale jeho odvaha není slepá, je to
statečnost ovládaná duchapřítomností, rozvahou a důvtipem. Pomáhají mu přátelé,
často lidé neznámí, někdy i vděčná zvířata. Bojuje s bytostmi nadpřirozenými, ale
nejednou mu škodí lidé blízcí, např. zrádná sestra, macecha aj. Oblíbená je souběžnost
= pararelismus pohádkových postav: macecha mívá škaredou, nehodnou dceru vlastní,
a hodnou, krásnou pastorkyni." (Horák, J.: České pohádky. SNDK, Praha 1959, str.
372.)
Pohádka se povětšinou řadí do literárního druhu prozaického, někdy i
poetického.
Jedná se o žánr většinou epický s některými lyrickými prvky. „Je tedy
pohádka ve svém celku žánr skutečně neobyčejně mnohotvárný; její motivy a témata
putovaly se svými nositeli ze země do země, od národa к národu. Přitom se
nejrůznějším způsobem prolínaly, měnily, ale současně také ustalovaly. Tím nabyla
pohádka své nejvýraznější vlastnosti - je současně národní a mezinárodní. Týž
pohádkový příběh bývá rozšířen někdy i na obrovském území, zároveň však je u
jednotlivých národů na něm žijících vždycky nějak odstíněn podle odlišných životních
a kulturních podmínek, národní povahy apod. Podobně i pohádkoví hrdinové, např.
Honza, bývají v podání jednotlivých národů charakterizováni odlišnými povahovými
rysy a činy." (Vodička, F.: Svět literatury I. SPN, Praha 1967, str. 63.)
(П.) Pohádka v širším kontextu LPDM
Než se budeme zabývat komparací české a ruské pohádky, je třeba pohádku
jako takovou nejprve zařadit do kontextu literatury pro děti a mládež a uvést její
příbuzné žánry.
LPDM = literatura pro děti a mládež je žánrová oblast, určená recipientům
přibližně od 3 - 15 let. Intencionálni LPDM je záměrně psaná tvorba pro nedospělé
recipienty oproti neintencionální LPDM, což je literatura původně určená dospělým,
zájem dětí tedy získává až druhotně. Mezi žánry neintencionální literatury patří
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především báje, pohádky, pověsti, bajky, legendy a exempla. Mezi konkrétní díla
můžeme zařadit např. Babičku Boženy Němcové, Kytici národních pověstí K. J.
Erbena, Maminku J. Seiferta, písně J. Suchého, povídky O. Pavla aj.
Jiná literární díla pro děti a mládež byla tzv. literárně zadaptována (z franc,
adaptation = přizpůsobení, úprava), tzn. přizpůsobena vnímání nedospělého
recipienta, např. Bible nebo Robinson Crusoe D. Defoea. Text literárního díla se
přizpůsobuje tak, aby se usnadnilo jeho vnímání dětskému okruhu čtenářů. Adaptují
se i klasická antická díla dnešním čtenářům. Adaptace odstraňuje méně důležité
epizody, zjednodušuje jazyk a styl, ale zachovává smysl díla a jeho tématiku.
Velmi kladný přínos pro pohádky má rozhlas. Rozhlasová hra je zvláštní literárně
dramatický žánr, který vznikl ve 20. letech 19. století a využívá rádia jako sdělovacího
prostředku. Samozřejmě vzniká také televizní inscenace, ale vzhledem k tomu, že rozhlas
působí na adresáta pouze auditivně, rozhlasová pohádka je založena výhradně na mluveném
slovu, hudbě a zvukových efektech.
„Autoři měli zpočátku к rozhlasu nedůvěru, vadilo jim, že jejich dílo jen odezní do éteru
a nebude nikde zaznamenáno, že také potlesk je náhodný a na konci neuslyší potlesk jako
viditelný projev úspěchu." (Kudělka, V.: Malý labyrint literatury. Albatros, Praha 1982, str. 442.)
Rozhlas má své specifické vlastnosti. Využívá montáže a vnitřního monologu
(samomluva postavy znázorňující její vnitřní svět, realizuje se hlavně v ich-formě, někdy v erformě, často má formu zpovědi nebo autokomunikace = sebeoslovení, které přechází ve
vnitřní dialog). Zpravidla dochází к prolínání různých časových perspektiv a k onomatopoi
(zvukomalba, je to tzv. zvuková instrumentace, která napodobuje skutečné zvuky mluveným
slovem, např. „ke stolu se plíží tiše..., Polednice blíž se plíží..., blíž a již je vzápětí...)"
(Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele. PeFUK Praha 2001, str. 85.)

Formou literární adaptace nejen pohádky je také překlad. Překladatel
odstraňuje z textu to, co by na adresáta mohlo působit jinak, než jak to bylo
v původním jazyce myšleno. Někdy překladatel vynechá i ty pasáže, které by musely
být velmi složitě vysvětlovány nebo nejsou aktuální pro danou tépiatiku. Za zásadní
zásah do díla považujeme takovou adaptaci, kdy je originál přizpůsoben jinému
sdělovacímu prostředku, např. médiím.
Široké rozpětí převyprávění pohádek je patrné hlavně tam, kde jde o pohádkové
motivy zahraniční. Zvláštní zmínku by zasluhovaly překlady ruských pohádkám A.N.
Afanasjeva a S.T. Aksakova, ale výrazně se prohlubuje i volné zpracování cizích látek
(viz dále). V. Reis vydává v roce 1966 Křišťálové sestry, což je překlad australských
a amerických pohádek. J. Tichý překládá v roce 1962 středoasijské pohádky Kouzelný
koberec a roku 1972 perské pohádky Svícen dvanácti dervišů, roku 1976 vycházejí
sibiřské pohádky J. Suchla Medvědí král.
Dramatizace pohádky znamená adaptaci literárního textu pro divadelní
potřeby, kdy je třeba vzít v úvahu např. i jevištní možnosti divadla.
Mezi známější světové zadaptované pohádky řadíme tyto: A. A. Afanasjev Ruské
lidové pohádky, I. Calvino Italské pohádky, V. Cibula Francouzské pohádky,
Španělské pohádky, P. Dobšinský Slovenské pohádky, bratři Grimmové Pohádky, J.
Jacobs Keltské pohádky a pověsti, V. Karadžič Srbské pohádky, Ch. Perrault Pohádky
mé matky Husy, V. Hrdličková Příběhy soudce Ooky, J. Schejbal Kubánské lidové
pohádky, z české tvorby připomeňme především tyto: J. Š. Baar Chodské pohádky, K.
J. Erben Zlatovláska, F. Hrubín Špalíček veršů a pohádek (zpravidla známým
ilustrátorem je v nich Jiří Trnka), J. Š. Kubín Pohádek jako kvítí, B. M. Kulda
Národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry, M. Malý Pohádky severní noci, M.
Navrátil Červený dolomán, B. Němcová Velká kniha pohádek, P. Šrůt Kočičí král, D.
a M. Štovíčkovi Brokátový obraz, J. Vladislav Pohádky ze země draka, J. Vladislav,

/
i

j

II
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V. Stanovský První strom pohádek, Druhý strom pohádek a M. Hiibschmanová
Romské

pohádky.

Kontroverzní romské pohádky u nás vzbudily v nedávné dobé různé ohlasy.
Ministerstvo školství podpořilo jejich knižní vydání a rozšířilo je do škol. Před časem zařadila
do Večerníčku Česká televize jejich vysílání. „Ministerští úředníci udèlali omyl, když knížku
poslali do základních škol, protože většina pohádek z tohoto souboru je pro dospělé. Každou
věc, která přijde od Romů, bereme tak, jako že to reprezentuje Romy. Kdyby se Češi
posuzovali jen podle pohádek Josefa Štefana Kubína nebo Karla Jaromíra Erbena, také by
vypadali jako národ sprosťáků nebo krvežíznivých primitivů. To, co známe jako české
pohádky, které čteme dětem, jsou časem prověřené a hlavně vybrané texty určené pro déti.
Kniha romských pohádek od nejznámější české romistky Mileny Hůbschmanové není
takovým výběrem po malé déti, a proto podle něj neměla být poslána do základních škol."
(Červenka, J.: Romské pohádky nejsou o nic drastičtější než české, míní romista. Rozhovor
pro ČTK. [cit. 2004-03-31] Dostupné na WWW: <htttp://www.cr.cz/vlt/roz>.)
V sedmdesátých letech 20. stol. se vydávají audiokazety s pohádkovými nahrávkami,
které navazují na suprafonové desky. Dodnes velmi známou mluvenou autorskou pohádkou
je Spejbl а Hurvínek JosèfS Skupy, na kterého navazují postavy Máničky a paní Kateřiny M.
Kirschnera.
Audiokazety v těchto letech vycházejí s mluveným slovem J. Dvořáka Maxipes Fík (autor R.
Čechura), V. Brodského Pohádky z bílého pyžamka (L. Pelcová), L. Peška a K. Högera
Pohádky K. Erbena a B. Němcové, F. Smolíka Broučci (J. Karafiát), K. Högera O Rumcajsovi
a loupežnickém synku Cipískovi (V. Čtvrtek), Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a
Vochomůrky (V. Čtvrtek) a dalších.

Z tzv. autorů regionálních vyberme F. Bartoše, M. Kubátovou, F. Lazeckého
a F. Stránečkou.
Nej významnějšími autory, kteří zadaptovali bibli pro nedospělého recipien
byli S. Andres Velký příběh Bible, J. Atcheson, B. Hadaway Bible pro děti, J. Durych
Z růže kvítek vykvet nám, I. Olbracht Čtení z Bible kralické či Biblické příběhy, L.
Pavlát a M. Holasová Příběhy z Bible a J. Volák Vyšla hvězda nad Betlémem.
Mezi autory, kteří převedli tvorbu původní antické mytologie Sófókla, Eurípída a
Aischyla, patří R. Mertlík Starověkké báje a pověsti, E. Petiška Staré řecké báje a
pověsti a J. Tomek Příběhy faraónů. Severskou mytologií se zabývala H. Kadečková
ve svém Soumraku bohů a v Severských mýtech a bájích.
Nejstarší rytířský epos evropských národů zadaptovali pro děti: V. Zamarovský
Gilgameš, V. Cibula Cid a jeho věrní, V. Hulpach Ossianův návrat, Příběhy
kruhového stolu a příběhy z tzv. artušovského cyklu. V. Cibula, E. Frynta a V.
Hulpach napsali společně Meča píseň.
Mýtus vznikal vyprávěním při různých příležitostech, vznikaly tak mýty
antropologické, které vyprávějí o člověku, o bozích a polobozích, a kosmonomické,
které vyprávějí o světě. Znakem mýtu je, že úloha člověka je dána Bohem, člověk tak
má předurčený úkol a není schopen se vzepřít osudu. Souhrnnými tématy jsou témata
kosmologická, genologická, etiologická a antropologická. Odlišuje se však hebrejská a
řeckořímská mytologie. Svou novou mytologii vytváří J. R. R. Tolkien. Neevropskými
mýty se zabývali: V. Miltner Příběhy bájné Indie, V. Hulpach Návrat opeřeného
hada, L. M. Pařízek Prales kouzelných snů, J. Lopéz Portillo y Pacheco Příchod
opeřeného hada. D. Zbavitel, E. Merhautová, J. Filipský a H. Knížková zadaptovali
společně mýty v titulu Bohové s lotosovýma očima a kolektiv autorů sepsal Mýty a
pověsti Oceánie.
Mezi české adaptátory pověstí připomeňme A. Jiráska Staré pověsti české, H.
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Lisickou Zrcadlo starých časů, L. Pavláta Osm světel, E. Petišku Čtení o hradech
zámcích a městech, O. Sirovátku a M. Šrámkovou Brněnské kolo a drak, A. Weniga
Pražské pověsti a regionální autory zastupuje především J. Š. Baar, J. Horyna, B. M.
Kulda a F. Lazecký.
Zadaptována byla dokonce i některá dramata a hudební libreta. Známí jsou
tito adaptátoři: K. Bednář Pohádky za druhou oponou, A. Hostomská Příběhy, pověsti
a pohádky paní Hudby a E. Vrchlická Z oříšku královny Mab.
Dětská literatura se postupně vyvinula z dětského folklóru, ten působil na rozvíjení
fantazie, pohybu a vnímání hodnot. Mezi žánry folklóru můžeme zařadit např. přísloví
a písně, které jsou společné dospělým i dětským recipientům. Báje, bajky, pověsti a
pohádky patří mezi žánry neintencionální literatury. Žánry, určené výhradně dětem,
jsou např. říkadla, rozpočitadla, škádlivky a jazykolamy, hádanky a drobná dramata za
doprovodu zpěvu.
Vznik psané LPDM se datuje od 2. poloviny 19. století. Vznik souvisí
s demokratizací literatury a s potřebou výchovy čtenáře. U zrodu LPDM stáli
především tito autoři: M. Twain, R. Kipling, J. V. Sládek, J. Karafiát Broučci, L.
Carrol a E. de Amicis.
Předpokladem vzniku tohoto souhrnného žánru je tzv. detský aspekt, což je vhled do
dětství. Autor bere v úvahu dítě nejen jako fyzicky malého člověka, ale jako osobnost
se (svým vnitřním světem a specifickým chováním.
Dětský aspekt rozpracovává
především francouzský romantik a vychovatel J. J. Rousseau a vrcholný ruský realista
F. M. Dostojevskij. V některých publikacích najdeme termín koordináta dětství i
jako aspekt dětskosti v dospělém člověku.
„Termín koordináta, který poprvé použil v roce 1966 L. Leonov, sice nenajdeme
v knihách pojednávajících o literární teorii, v ruských literárněvědných pracích posledních
desetiletí se s ním však setkáváme. Jde vždy o určitý aspekt v širokém spektru vztahů
člověka ke světu а к sobě samému, který vychází z jeho bytí, spoluutváří jeho vědomí,
světový názor a ovlivňuje jeho aktivitu. Tento termín se mi jeví jako nejvýstižnější pro
vyjádření jednoho z charakteristických rysů Dostojevského, v níž dětskost či obraz dítěte
v dospělém člověku /.../ tvoří integrální složku koncepce člověka." (Hříbková, R.: Uměleckofilozofická koncepce dětství v tvorbě F. M. Dostojevského. PeFUK, Praha 1998, str. 38.)

Knihy pro děti a mládež musí nutně obsahovat spontánnost, bezelstnost,
senzibilitu (konkrétní citlivost dítěte), optimismus a potřebu psychického rozvoje.
Autor se stává ideálním, pokud se vcítí do role rovnocenného partnera dětského
čtenáře. Jde tu o zvláštní vidění reality dítěte.
Prózou s dětským hrdinou se zabývali: Z. Bezděková Říkali mi Leni, M.
Bořkovcová My tři cvoci, Zakázané holky, R. Cromptonová Jirka, postrach rodiny, R.
Dahl Danny, mistr světa, J. Foglar Záhada hlavolamu, O. Hofman Útek, M. Goscinny
Mikulášovy lapálie, E. Kästner Luisa a Lotka, Emil a detektivové, I. Klíma Markétin
zvěřinec, A. Lindgrenová Děti z Bullerbinu, F. Mowat Stopy ve sněhu, J. Procházka
Divoké prázdniny, J. Procházková Červenec má oslí uši, Únos domů, Soví zpěv a
Karolína, A. Ransome Piktové a mučedníci, V. Řezáč Poplach v kovářské uličce, J.
Steinbeck Ryzáček, V. Steklač Boříkovy lapálie a M. Twain Dobrodružství Torna
Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Fina.
Romány s dívčí hrdinkou píší především J. Dědková, E. Horelová, S. Rudolf, V.
Stýblová a H. Šmahelová a její Velké trápení. Tvorbu o menších dětech zastupují: O.
Hejná, E. Petiška. I. Procházková, J. Ryska, B. Říha a M. Zinnerová se svým, dokonce
později zfilmovaným, Tajemstvím proutěného košíku.
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V dětské literatuře se objevují dva protipóly: dětská literatura umělecká (J.
Karafiát, F. Hrubín, J. Skácel) a populární = konvenční = bulvární. Mezi nimi se
vytváří ještě tzv. střední pásmo, které se těší zpravidla největšímu ohlasu a má velký
vliv (F. Háj Kája Mařík, „foglarovky"). „Foglar budí v dětech, v mladých lidech
důvěru. Na stránkách jeho románů se odehrávají zázraky kamarádství, příroda se skví
v panenské čistotě, městské ulice se zahalují tajemstvím. (Karel Sýs in: Foglar, J.:
Cesta v jezerní kotlině. Olympia, Praha 1988, přebal.)
Populární, někdy též triviální literaturu pro děti, tzv. dívčí čtivo, představuje
hlavně J. Hiitlová, V. Javořická, O. Haering a současná autorka L. Lanczová, dále tzv.
harleqinky, rodokapsy (dosl. romány do kapsy) a horory.
Dle věku recipienta se LPDM dělí na tři kategorie: I. literatura určená
předškolnímu věku ( 3 - 6 let), mezi žánry patří hlavně říkadla:
„Jsou na potoce ráčata,
jsou na potoce raci.
Ryby, ryby, ryby, rak, rak, rak,
uděláme my to tak, tak, tak.
Uděláme na ně sobě sáček,
uhlídáme, chytí-li se háček."

(Hřebejková, J. a kol.: Slabikář. SPN, Praha 1960, str. 113.)
Dále jsou vhodná leporela (např. vhodným leporelem je knížka Evy Jílkové na
motivy ruské pohádky O zlaté rybce s ilustracemi Vojtěcha Kubašty), omalovánky,
prostorové knížky, povídky se zvířecím hrdinou, hádanky. II. knihy určené především
mladšímu školnímu věku ( 6 - 1 1 let): pohádky, rytmické verše, pověsti, zvířecí
komiksy, příběhy ze života dětí a přírody. III. pro starší školní věk (11 - 15 let) se
doporučuje hlavně dobrodružná literatura, próza s dívčí hrdinkou, próza s chlapeckým
hrdinou, komiks, televizní seriál pro mládež, umělecko-naučná beletrie, a fantastický
příběh.
Nejstarší knihy pro děti a mládež reprezentují především J. A. Komenský
Orbis senzualium pictus z roku 1658, Příběhy Télemacha a Fénelona, Ch. Perrault
Pohádky mé matky Husy, adaptace Ezopových Bajek a Robinsona Crusoa D. Defoea Václav Matěj a Václav Radomil Krameriovi, Mladší Robinson J. H. Campeho a
Obnovený Ezop. Počátky české poezie pro děti představují K. A. Vinařický a F.
Doucha, nejstarší časopisy, edice a výbory pro děti z děl K. J. Erbena, B. Němcové, F.
L. Čelakovského, V. Hálka, J. Nerudy, J. Zeyera a K. Světlé.
Dětskou „fantasy" píší R. Adams Daleká cesta za domovem, L. Aškenazy
Putování za švestkovou vůní, Malá vánoční povídka, G. Durrel Mluvící balík, M. Ende
Děvčátko Momo a ztracený čas, Příběh, který nikdy nekončí, J. Gaarder Tajemství
karet, Haló, je tu někdo, T. Janssonová Muminí údolí, C. S. Lewis Letopisy Narnie, J.
R. R. Tolkien Hobit a v kinech stále populární Pán prstenů a P. V. Traversová Mary
Poppinsová.
Žánr dětské „science-fiction" reprezentují D. Defoe Robinson Crusoe, J.
Shaefer Jezdec z neznáma, R. L. Stevenson Ostrov pokladů, H. Sienkiewicz Pouští a
pralesem, J. Werne Dva roky prázdnin a autoři R. Bradbury, J. F. Cooper, J. London,
К. May, E. A. Poe, E. T. Seton, H. G. Wells, J. Wyndham. Z české literatury ještě E.
Štorch, O. Batlička, F. Běhounek, F. Flos, A. V. Frič, L. M. Pařízek a L. Souček.
Z ruské literatury uveďme soubor Neználkovy příhody N. N. Nosová.
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Jedná se o vtipné vyprávění o fantastických dobrodružstvích chlapce a města
Kvítečková při jeho cestě do světa. Nosovovy publikace u nás ilustroval Jaroslav Zápal,
překladem se zabývala Marie Šťastná. Neználek, určený dětem od pěti let, sahá i do oblasti
dobrodružné prózy. Kniha obsahuje tři díly: Neználek ve slunečním městě (s hrdiny se
směšnými jmény: Knoflenka, Šprýmek, Aršík, Preclík, Pšenda, Jehlička, Literka, Fistulka,
Špuntík, Strakáček, Hvizdulka, Nitečka a Krychlička), Neználek na měsíci (vystupují: Mimóza,
Buchtík, Lumpino, Skrbling, Kozlík, Klásek, Siváček a Mstiggel) a Neználkovy příhody
(protagonisté: Bručoun, Civínek, Kulka, Šroubek, Strunka, Všeználek, Bulka, Čiperka, Jaktík,
Mlčoun, Vroubek, Pilulkin a Syrupčík).

Dobrodružnou prózu pro děti a mládež charakterizuje poutavý děj a
neohrožený protagonista, naplňující svou touhu po spravedlnosti. Próza může být
indiánská, s válečnou tématikou, cestopisná, detektivní, mořeplavecká, utopická nebo
to mohou být „robinsonády". Na tradici cestopisů navazuje dílo z počátků kapitalismu
Robinson Crusoe D. Defoea, v němž autor upřednostňuje realistický popis (konkrétní
úkony přežití). Toto dílo adaptovali hlavně A. Vyskočil, J. V. Pleva a T. Vodička.
Důležitým tématem je zde postup od divošského stavu ke vzdělání a civilizaci postava Pátka. Do jednotlivých dialogů ve formě rad otce synovi přepsal dílo
německý spisovatel J. H. Campe.
P. Klušancev reprezentuje se svou knihou Кjiným planetám dětskou
populárně-vědeckou literaturu. Knížka dětem zajímavě přibližuje Vesmír, jsou zde
zahrnuty i vzdálenosti Země od ostatních planet, rychlost pohybu, seznam
významných startů ruských kosmických raket apod.
Tzv. deníkovým románem se proslavil E. de Amicis se svým titulem Srdce,
v němž se odehrávají různé situace a epizody, které prožívá chlapec v rodině a ve
škole. Některé romány de Amicise obsahují témata vojenská a sociální.
Mezi zvláštní druh LPDM se řadí poezie pro děti a mládež. Tento druh
představují především A. Brousek a P. Šrůt Postavit vejce po Kolumbovi, J. Brukner a
P. Šrůt Ostrov, kde rostou housle, J. Čárek Ráj domova, E. Frynta Písničky bez
muziky, F. Halas Dětem, J. Havel Kdo bručí, je medvěd, V. Holan Bajaja, F. Hrubín
Špalíček veršů a pohádek, I. M. Jirous Magor dětem, J. Kainar Nevídáno, neslýcháno,
Z. Kriebel Koulej se, sluníčko, kutálej, Z. Kožíšek Ráno, V. Nezval Zlatý věk, J.
Seifert Šel malíř chudě do světa a Chlapec a hvězdy, J. Skácel Uspávánky, J. V.
Sládek Zlaté slunce a bílý den, K. Šiktanc Pohádky chudé na řádky, I. Štuka
Abecedník a J. Žáček Aprílová škola.
Žánrem příběhu s přírodní tématikou se zabýval R. Kipling v Knize džunglí
s populárním Mauglím, J. Zeman v Dobrodružství veverky Zrzečky, J. Tomeček
v knize Lovy beze zbraní, dále J. O. Curwood, G. Durrel, J. London a E. T. Seton.
U LPDM se rozlišuje trojí funkce: funkce výchovně vzdělávací, do které
zahrnujeme dětské encyklopedie a čítanky. Pro funkci sociálně altruistickou jsou
příznačné romanticky a realisticky naučné příběhy s rozvíjením citu, empatie a
sociální inteligence. Dominujícím prvkem funkce zábavně imaginatívni je rozvoj
fantazie.
Je zapotřebí rozlišit od sebe dva druhy žánrů: autorskou a lidovou pohádku.
Lidová = folklórní = anonymní pohádka spadá do souhrnného žánru lidové
slovesnosti. Lidovou slovesností nebo též pouze slovesností se nazývají všechna díla,
která vznikla na základě ústního podání ve venkovském prostředí a částečně ve městě.
Lidová slovesnost nebyla zachována písemně. „Její prvopočátky souvisejí už
spotřebou pravěkých lidí sdělovat si určité zkušenosti ve styku s přírodou, s jejich
snahou působit na přírodní jevy, vysvětlovat si jednotlivé přírodní úkazy, ale i svět
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jako celek, dobírat se povahy a smyslu jeho uspořádání a místa člověka v něm."
(Kudělka, V.: Malý labyrint literatury. Albatros, Praha 1982, s. 283.)
Vypravěči bývali samozřejmě konkrétní lidé, ale jejich vyprávění se šířilo
anonymně. Tak se stalo, že jedno vyprávění bylo obohaceno jiným a vznikal tak
rozvinutý příběh na základě aditivního postupu (postupné obohacování látky) oproti
psanému literárnímu projevu, kde dílo nakonec působilo jako uzavřené. Vypravěč
musel svůj projev přizpůsobit mnohdy skutečnosti, že posluchači byli jak dospělí lidé,
tak i děti různého věku, kteří se vypravování účastnili společně.
Lidová slovesnost vzniká na základě různých říkadel, zaříkávadel a obřadů,
přísloví, pranostík a mýtů. Slovesnost se vyvíjela v dobách, kdy lidstvo neznalo písmo
a v dobách, kdy písmo bylo určeno jen pro úzký okruh vzdělanců. Zpočátku lidová
slovesnost představovala jedinou kulturní slovesnost vůbec.
Lidová slovesnost zasahuje do všech třech literárních druhů - do prózy vnáší
pohádky, pověsti, vtipy a různá vyprávění, do poezie vnáší písně, koledy, plankty,
ukolébavky a lidové balady, junácké písně a byliny. Do literatury vnáší tzv. obřadní
hry a hry obchůzkové. Hlavní typ představuje dětský folklór s říkadly a hrami.
(II. I.) Intersémiotické vztahy
Mezi specifikum dětské literatury patří prolínání umění výtvarného a
poetického, tzv. intersémiotické vztahy, které jsou patrné v dílech J. Bruknera
Obrazárna, F. Hrubína a J. Čapka Modré nebe a J. Skácela a J. Čapka Kam odešly
laně a Proč ten ptáček z větve nespadne.
Za přední české ilustrátory (některé ne tolik známé) připoměňme tyto: Z.
Valentová, J. Šerých, K. Miller, J. Lada, J. Trnka, M. Nesvadba, Z. Krejčová, M.
Hanák, I. Cejpová, V. Brehovzký, L. Grunt, A. Ladová (dcera J. Lady), Z. Mlčoch, A.
Mikulka, H. Chroustová, J. Wenig, G. Filcík, E. Bednářová, D. Černá, J. Urbánek, J.
Schek (dětské komiksy), Z. Burian, F. Škoda, M. Tichá, A. Pospíšil, O. Štafl, D.
Landrová, V. Kubašta, A. Kaftanová, A. Mikulka, E. Bednářová, Jaroslav Vodrážka
(věrné realistické kresby), V. Cinybulk, G. Dubská (Maková panenka), I. Houf (Včelí
medvídek), V. Švejdová, P. Poš, Z. Smetana (Křemílek a Vochomůrka), D. Kožková,
D. Ježková, K. Pacovská, O. Janeček, V. Rytina, L. Vimr, M. Nesvadba, R. Štolbová,
J. Palugová, L. Pálm, M. Menclová, A. Dudek, H. Zmatlíková, J. Vodrážka, V. Plátek,
V. Tesař, D. Černá, Z. Chotěnovský, D. Berková, M. Čermák, A. Born (Mach a
Šebestová), K. Lhoták (v podstatě prorazil také jako samouk - původem právník,
plakátové barvy, v obrázkách povětšinou nápis) A. L. Salač, H. Rokytová, F. Smetana,
J. Němeček (ilustrátor čtyřlístků), A. Kováčik, D. Wágnerová, D. Langhaus, J.
Vaněček a mnozí jiní. Tito autoři, jak jsem dohledal, ilustrovali jak české, tak ruské
pohádky v překladu u nás.
„Např. ilustrace Radka Pilaře (ve 40. letech 20. století - pozn. L. Vaniš) se
staly populárními zejména prostřednictvím Čtvrtkových příběhů o Rumcajsovi. /.../
Stylizovaná postavička loupežníka Rumcajse vešla nezaměnitelně do povědomí
čtenářů knih i televize. Ilustrace Jana Hladíka (30. léta - pozn. L. Vaniš), Vladimíra
Kopeckého (30. léta - pozn. L. Vaniš) a Miroslava Šaška (20. léta - pozn. L. Vaniš)
představují pak realistický pól výtvarné práce pro děti. (Černý, V. in: Jágr, M.: Padesát
pohádek východočeských autorů. Kruh, Hradec Králové 1981, str. 454.)
Převážně v šedesátých letech 20. století ilustruje pohádky A. Strnadel. „Malíř a
grafik Antonín Strnadel těžil ve své převážně ilustrační tvorbě ze stále živých
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výtvarných tradic svého rodného Valašska. Zkratkovitá a osobitě stylizovaná kresba je
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v ilustracích doplněna lehce nanesenou akvarelovou barvou. Tato technika se stává
Strnadelovi nejčastějším výrazovým prostředkem, spolu s typologií postav a krajiny
tvoří tak jeho nezaměnitelnou výtvarnou poetiku. Strnadel si vyzdobil v naší dětské
ilustraci přední místo. /.../ Z pohádek J. Š. Kubína doprovodil zejména Moravské
národní pohádky od B. M. Kuldy a řadu dalších knížek." (Klouda, M. in: Jágr, M.:
Padesát pohádek východočeských autorů. Kruh, Hradec Králové 1981, str. 453.)
Převážně české pohádky ilustroval i Jiří Trnka (1912 - 1969). V jeho dílech
je zjevná magičnost, jemné barevné ladění a všimneme si měkké modelace postav a
měkké kresby vůbec. Tento autor doprovodil ilustracemi hlavně Erbena, Karafiáta
apod. Na základě jeho ilustrací vznikly i loutkové pohádky. Z konce 19. století známe
ilustrace Karla Svolinského, který zobrazoval přírodu v pohádkových knížkách. Jde
o kresby. Nápadná je plynulá linie a barevnost. Adolf Zábranský je umělec 40. let.
Proslavil se dynamickou až expresivní kresbou s výraznou barevností. Národní
umělec a univerzitní profesor Cyril Bouda se v pohádkových knihách zapsal jako
mistr dokonalé výtvarné kompozice - přesná linie v kresbě, někdy až skoro karikatury.
Pro děti je Bouda velmi přehledný malíř. Z 20. let je znám Miloslav Troup svou
živou kresbou, jasnou barevností s výraznými kontrasty. Velmi jemně odstupňované
tóny a výrazná barevnost je vidět v ilustracích Evy Bednářové, malířky 40. let.
Zjednodušená stylizovaná kresba, výrazné kolorovaní, prolínání detailů a celku,
zobrazení děje a postav - to jsou atributy připisované malíři Miloslavu Jágrovi ze 30.
let. „Jágr dovede zapojit synteticky své postavy a postavičky do pohádkové krajiny a
vytvořit tak svéráznou vizi naplněnou laskavým humorem." (Klouda, M. in: Jágr, M.:
Padesát pohádek východočeských autorů. Kruh, Hradec Králové 1981, str. 453.)
Symbolismus je cítit v ilustracích Františka Koblihy z přelomu 19. a 20.
století. Kobliha je převážně grafikem. Realisticky sledoval pohádkový děj ve svých
dílech Věnceslav Černý, také autor z přelomu století. Do této doby spadá i František
Hlavica, který převážně doprovázel pohádky Mahena. Je velmi křehkým kreslířem
s jasnou barevností. Z počátku 20. století si všimneme i Adolfa Kašpara, převážně
kreslíře, který své kresby často koloruje. Doprovází Němcovou, Raise, Nerudu apod.
Vůbec jeden z nejznámějších ilustrátorů, výtvarníků-spisovatelů je Josef Lada z první
poloviny 20. století. Lada spojil lidovou tvorbu i osobitý projev výtvarný. Zobrazil
svět vesnice, kresbou naznačuje svůj smysl pro humor, dějovou akci, je výborný
karikaturista se zjednodušenou plošnou kresbou. Neméně známým malířem je i Josef
Čapek, předválečný umělec. Proslavil se i jako grafik a divadelní výtvarník. Tvoří
pod vlivem kubismu a expresionismu. Typická je pro něj výrazná zkratkovitost
v obrazech pro děti. Zabrusme nyní do starší ilustrace: Tvůrcem z roku 1901 je J. R.
Čížek.Ten je předním dřevorytcem - jde vlastně o naivní umění, jak ho chápeme dnes,
nicméně tehdy populární. Mikoláše Alše (1852 - 1913) i dnes děti z pohádkových
knih dobře znají. Jde o knižního grafika inspirovaného vlastenectvím, s náznakem
secese. Hlavní je, že Aleš je srozumitelný dětem dodnes. Artuš Scheiner (1863 1938) ilustroval Erbena, Němcovou a Andersena. Je to vlastně samouk ve výtvarném
umění, který publikoval svou tvorbu nejprve časopisecky. Je to nicméně vynikající
mistr, ovlivněný secesí. Kreslí a maluje humorné obrázky. Pod vlivem secese
z počátku 20. století je znám i Rudolf Adámek, doprovázející především Němcovou.
Adámek je jak malířem, tak grafikem. Ze stejné doby vstoupilo do povědomí i jméno
Jana Konůpka, který vynikl perokresbami s neobvyklou perspektivou. Tento autor se
věnoval dětským kresbám spíše okrajově.
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Kresba Miloslava Troupa k pohádkám
východočeských autorů

Olga Ptáčková využívá zde podélného formátu,
který dětské oko vnímá lépe než svislý

Had v podobě Vladimíra Kopeckého
к východočeským pohádkám

Bohatýry a draky zobrazuje Miloslav Jágr

Personifikované postavy

Miroslava Bartáka

Kresba Jaroslava Weigla
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Doplňovačky Evy Průškové
v dětských časopisech

Jiří Fixl se zabývá nejen ilustracemi к pohádkám,
ale i úkoly pro děti. „Domaluj druhou polovinu"

VČERA

Malíř Leoš Konáš spolupracuje s Ladislavem
Dvorským ve svých doplňovačkách

Komiksy u nás ilustroval především
kreslíř Jindřich Kovařík

ÉSi

Již známe ilustrace Gabriela Filcíka,
zde zobrazen živý rozhovor dědy s vnoučaty
u tenisového hřiště

Vlažné barvy vkládá do svých obrazů
Marcela Halousková

Negativní pohádkové postavy umí
výborně zobrazit František Skála

Trochu naivní dětskou kresbou se nám
zde připomíná Šarlota Zahrádková

Poněkud graficky na nás mohou
působit ilustrace Olgy Franzové

Především s hnědou barvou pracuje
malířka Jolanta Lysková

Karla Jaromíra Erbena doprovodil
i malíř Věnceslav Černý, poznáte ukázku?

Pohádky O mluvícím ptáku, O živé vodě
se zalíbily Rudolfu Adámkovi

Kresba J. Angela Zeyera v nás budí svou černou
barvou na větvích stromů napjatou noční atmosféru

Večer, když už
se stmívalo, šel nejmladší do zahrady
hlídat. Vzal s sebou
taky meč, samostříl
a něco střel, ale mimo to taky ježčx kůži. V zahradě posadil
se pod jabloň a prostřel si tu kůži na
klín, když by na něj
přicházela dřímota
a ruce mu klesly, aby
ho ta kůže probudila. O půlnoci přiletěl
zlatý pták, sedl na
strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom
okamžení
lupnul
královicův samostříl
a kalená střela uhodila ptáka do křídla.
Pták uletěl, ale jedno
zlaté péro vypadlo
mu z křídla na zem
a jablko zůstalo na
stromě.
„Nu, máš-li zloděje?" ptal se ho ráno král.

Poznáte z úryvku Karla J. Erbena a
z ilustrace Mikoláše Alše, o kterou
pohádku se jedná?

Pohádku O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
ilustroval Artuš Scheiner

Adolf Kašpar vynikl jako ilustrátor
к pohádkovým knihám Boženy Němcové

Had v podobě Vladimíra Kopeckého
к východočeským pohádkám

Bohatýry a draky zobrazuje Miloslav Jágr

Kolorovaná kresba spícího ježka
v ilustraci Věry Sedlákové

Medvídek putuje na vrchol kopce
v ilustraci Jiřího Fixla

Mnoho postav, barevnost, civilizace, pohyb
-to vše nám napoví malíře Gabriela Filcíka

Jablka v míse a zářivá dětská tvářička
•
v
- t o jsou obrázky Olgy Cechové

Zde Petra Fundová zobrazila „teplo domova"
- srdce tatínky a maminky a malé dítě uprostřed,
vracející se к rodičům

Barevná ilustrace Jolany Lyskové

Zjednodušené kresby s velkými barevnými
plochami známe z ilustrací Miloše Nesvadby

Ilustrace Richarda Šmardy

Vladimír Nagaj zobrazil dvojitého koně

Známý Miloš Noll si pohrává s personifikací nábytku

Populární Adolf Born je znám především
z večerníčků Macha a Šebestové
spolu s Milošem Macourkem

<

Dobrodružné příběhy ilustruje
Ivan Minařík svými realistickými obrázky

S prostorem výborně pracuje známý
Mikoláš Aleš, kresba letící holubice
ve výšinách tomu nasvědčuje, díky secesním
doplňkům v kresbě bude Aleš příčinou různých
dětských dotazů ke svým osobitým ilustracím

Knihy Václava Čtvrtka ilustruje Radek Pilař
zde Rumcajs v lese Řáholci

Všimněme si měkké kresebné linie
v ilustraci Jiřího Trnky

Východočeskou pohádku Frydolín a Hastrman
ilustroval Miroslav Šašek

Žena zavazující pytel s čertem je
nakreslena Janem Hladíkem

Ostré kresebné linie známe z ilustrací
Adolfa Zábranského

Pohádku O Škubánkovi ilustruje
Antonín Strnadel

Všichni známe Jiřího Pacovského
malíře Jaroslava Maláka z časopisu
Mateřídouška

Opět ukázka Evy Průškové

Ze světa dětských komiksu známe
Gabrielu Ptáčkovou

Stejně tak vešla ve známost osobnost
Jaroslava Němečka v časopisu Čtyřlístek

Já t a k é

rád

kreslím

a píšu . . .

Mateřídouška
Radlická 61
150 02 Praha 5

Většinou z dětského časopisu Mateřídouška
je znám jednoduchou kresbou
Bronislav Liberda

Autorské pohádky Jiřího Kahouna
ilustruje Jiří Fixl s písemným doprovodem

° b r azové přílohy - ilustrace V. Černý, M. Aleš, R. Adámek, A. Kašpar, A. Scheiner,
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J. A. Zeyer, J. Wenig, С. Bouda, A. Zábranský, A. Strnadel, M. Šašek, J. Hladík, J.
Trnka, M. Jágr, R. Pilař, M. Troup, V. Kopecký
Z ruských ilustrátorů uveďme tyto: S. Kovajlov, J. Kriga, N. Čaruškin
(spisovatel-výtvarník), Z. Chajlov, V. Pepcov, J. Čarušin (spisovatel-výtvarník) V.
Malachovskij, národní umělec S. Koněnkov (ilustrátor bylin, zobrazení pohanských
božstev a přírodních živlů), V. Michajlovskij, J. Zebrovová, V. Brehovzkij, V.
Machaj, J. Manuchin a výtvarník Rusakov (znám z Večerníčku Jen počkej, zajíci!).
Jejich ilustrace mnohdy věrně dokreslují pohádkový děj, rozvíjí tak dětskou fantazii a
podněcují kreativitu a vztah к umění.
Toto prolínání je i mezi uměním literárním a uměním hudebním a stává se
tak mezi dětmi a mládeží velmi populárním. Ve známost tak vešly písně J. Uhlíře a Z.
Svěráka. Mezi ně řadíme např. Není nutno, Dělání, Kluci, kluci s klukama,
Neopouštěj, Severní vítr.
„Skladatel J. Uhlíř a já, jako textař, Vám posíláme dvacet pampelišek z našeho
trávníku, o kterých si myslíme, že by Vám mohly nějaký čas vydržet. My autoři máme
2 písniček trojí radost. Jednu má Uhlíř, když se mu zalíbí moje slova, druhou mi udělá on,
když složí pěknou hudbu, a třetí máme společně, když si to někdo zazpívá." (Svěrák, Z. Uhlíř, J.; Písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Primus, Praha 1994, str. 48.)

Píseň Severní vítr se stala dokonce inspirativním zdrojem pro český fdm
Vrchní, prchni! režiséra Z. Svěráka, zasahuje tedy i do umění hereckého. Mezi
dalšími písněmi, které byly inspirovány pohádkou nebo naopak je inspiroval film,
Připomeňme např. Pozvání z pohádky Arabela textaře O. Suchého.
V osmdesátých letech uvádí naše televize dvacetišestidílnou pohádku Arabela a
Později pohádku Rumburak, kde se čaroděj (J. Lábus) vydává do světa lidí. VArabele
Ustupují dvě princezny - kladná Arabela (J. Nagyová) a záporná Xenie (D. Patrasová), která
Se
v dalších dílech mění na kladnou hrdinku.

Den je slunečný, Pramen zdraví, Hajný je lesa pán, Skřítkové, zedníci a
Stěžuju si svému stínu jsou písně textařů J. Uhlíře a Z. Svěráka z pohádkového filmu
Ať žijí duchové.
Jedná se o dětskou hudební komedii O. Lipského, kde vystupují děti, městští
funkcionáři a kastelán s rodinou. Časoprostor je v osmdesátých letech na hradě Brtník. Hrají
2de
Z. Svěrák, V. Brodský, J. Bek, K. Effa a jiní. „V rolích dětských zazářila Dana Vávrová (za
Postavu Leontýnky jí byla na IX. národní přehlídce filmů pro děti v Ostrově nad Ohří udělena
P|avní cena Zlatý dudek), populární Tomáš Holý, mihla se tu i vnučka Jana Wericha." (Suchý,
Písničky z pohádek a dětských filmů 1. díl. G+W, Praha 1977, str. 15.)

Písně Turnaje, Píseň Bajaji a Cesta, které zhudebnil Z. Trojan, zazněly
celovečerním stejnojmenném barevném loutkovém filmu ze šedesátých let, který
d v o ř i l výtvarník Jiří Trnka na motivy B. Němcové. „O Trnkovi se začalo záhy ve
Sy
ětě mluvit jako o Dysneyovi loutkového filmu. /.../ Jde o pohádku o selském
Inkovi, který třikrát přemůže mnohohlavého draka." (Suchý, O.: Písničky z pohádek
a
dětských filmů 1. díl. G+W, Praha 1977, str. 22.)
v
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Ukázky titulních stran ruských dětských knih
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Loga některých letitých ruských nakladatelství

Ze

šedesátých let jako Cesta, Píseň Rybáře a Vstupní píseň rádce Atakdále
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známe z pohádky B. Němcové Sůl nad zlato. Natočil Bořivoj Zeman a hrají zde Jan
Werich, V. Burian a M. Dvorská. Jedná se o pohádku pojednávající o vyhnání
Marušky, dcery krále, svým otcem ze zámku, která se uchýlí ke staré kouzelné
kořenářce a potká mladého rybáře, V. Ráže. Ústřední téma - věci, kterými
opovrhujeme, však jsou pro nás nutnější než věci, které považujeme za vzácné.
Bylinková princezna je pohádka z devadesátých let, kde vystupuje Magda
Reifová v roli princezny Běly. Znelíbí se rodičům kvůli své zálibě v kořenářství a
bylinkaření. Odchází tedy žít do lesa, kde pozná dřevorubce Jindřicha v roli J.
Čenského a čarodějnici Hátu. Z této pohádky jsou známy písně Když z nebe začnou
padat kvítka a Láska má dneska svůj den.
Píseň Byl jednou jeden vlk nám už předem evokuje známou lidovou pohádku
Červená Karkulka. Tuto píseň zhudebnil známý orchestr Karla Vlacha. Filmová
Pohádka je natočena v padesátých letech.
„Film zavál čas vzdor tomu, že jeho hlavním tvůrcem byl výtvarník a režisér Zdeněk
Willer, slavný otec dodnes tak populární kreslené postavičky krtečka. Vysvětlení je prosté: /.../
Byl to reklamní film na léky natočený na zakázku pro tehdejší národní podnik SPOFA."
(Suchý, O.: Písničky z pohádek a dětských filmů 1. díl. G+W, Praha 1977, str. 22.)

Hudba A. Michajlova a text P. Kopty se staly základem pro píseň Saxana
pohádky Dívka na koštěti, ze které připomeňme Petru Černockou (která za tento
herecký výkon byla oceněna za nej populárnější herečku roku) a Vladimíra Menšíka.
Pohádku natočil v osmdesátých letech V. Vorlíček, jedná se o pohádku moderní.
Studentka Saxana je žákyní čarodějnické školy, špatně se učí, a než aby byla 30 let po
Škole, raději utíká mezi lidi. V. Vorlíček natočil také pohádku Jak se budí princezny
s
H. Vondráčkovou, která obsahuje píseň O šípkových růžích.
Jiří Korn si zahrál kladnou postavu v pohádce z osmdesátých let Honza málem
králem režiséra B. Zemana. Namísto nadpřirozených sil se zde potýká s hloupostí a
lakotou ostatních lidí. Ve fdmu zazněla píseň jako Svítí slunce nad hlavou.
V roce 1972 proběhlo poprvé představení Kytice podle K. J. Erbena. Zde se
J
osef Dvořák představil jako vodník a polednice zároveň. Vznikl tak pohádkový fdm
^oriánkovo štěstí s písní Vodník. Na motivy pohádky K. J. Erbena Rozum a štěstí
byla v devadesátých letech natočena pohádka Nesmrtelná teta s písní, kterou zpívá L.
^ílá a K. Strihavka A pohádky je konec. Ústřední téma je o ztraceném rozumu a
Svisti.
Královna koloběžka je název pro pohádku z šedesátých let s D. Patrasovou,
kterou napsal J. Werich. Tato pohádka vyšla i ve Werichově knize Fimfárum, kterou
ilustroval Jiří Trnka Píseň Koloběžka zhudebnil J. Uhlíř, text napsal Z. Svěrák.
Tvůrci A. Born, M. Macourek a J. Doubrava jsou proslulí kresleným
Pohádkovým seriálem Mach a Šebestová. Zajímavostí zůstává, že stejnojmenná píseň
v
Podání P. Nárožného a Jiřího Šebestíka byla převzata skupinou Maxim Turbulenc.
Píseň Královské reggae je známa z televizní pohádky O princezně, která
Očkovala, kde hrají I. Janžurová, J. Krampol I. Vyskočil a J. Čenský.
Pohádka O princi, který měl smůlu, jejíž autorkou je Z. Brunclíková, obsahuje píseň
r
Paslík, ve které zpíval J. Dvořák.
Ladislav Pešek zpívá Muzikantovu písničku („Já s písničkou jdu jako
^áček...") v pohádce Obušku, z pytle ven. V ní kouzelný dědeček obdaruje chudého
tu
'áka kouzelným ubrouskem, bohatým oslíkem a nebezpečným obuškem. Když je
P i k a n t okraden hostinským Josefem Beyvlem, obušek mu jeho zlobu odmění.
z
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V explicitu vystupuje i Pán Bůh na balónu a je známá fráze „obušku, z pytle ven!".
Pohádku natočil v šedesátých letech J. Pleskot na motivy K. J. Erbena.
Písně Beznadějný blues a Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá, zpívané P.
Zedníčkem a K. Černochem známe z pohádky Pofoukej mi jahody.
Prstýnek je písnička z pohádky Princezna se zlatou hvězdou s M. Kyselkovou v roli
princezny Lady a Myšího kožíšku. Jedná se o fdmové zpracování natočené na motivy
pohádky B. Němcové a divadelní hry K. M. Walló, které natočil M. Frič v šedesátých
letech.
„Prstýnek něžný dala mi, teď leží na mé dlani,
krátké to bylo setkání, na vždycky odešla mi.
Jsme proti lásce bezbranní, když pod hvězdami raní,
prstýnek něžný dala mi, teď leží na mé dlani."

(Z filmové pohádky.)
Lidová pohádka Potrestaná pýcha se stala inspirativním zdrojem pro televizní
Pohádku Pyšná princezna, kterou natočil v šedesátých letech B. Zeman. Práce a láska
Prince (V. Ráže) napraví Krasomilu (A. Vránovou) a král (S. Neumann) se zbaví
špatných rádců. Z pohádky známe píseň Rozvíjej se, poupátko.
„Rozvíjej se, poupátko, nejkrásnější z květů,
od rána až do noci, budeš vonět světu.
Láska jako květina, žene do poupěte,
ten, kdo lidi miluje, tomu nejvíc kvete."

(Z filmové pohádky.)
Pohádková komedie S čerty nejsou žerty byla natočena v devadesátých letech
režisérem Hynkem Bočanem na motivy lidové pohádky B. Němcové Čertův švagr.
Iír
ají zde P. Nárožný, O. Vetchý a druzí. J. Uhlíř a Z. Svěrák к této pohádce složili
Píseň Větře, větříčku.
Zpěvačka H. Vondráčková si zahrála i zazpívala společně s V. Neckářem
v
Pohádce Šíleně smutná princezna písně Já už to vím, Jedním tahem, Znám jednu
st
arou zahradu a Kujme pikle.
Zlatý slavík K. Gott si zazpíval píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš v klasické
Pohádce na motivy B. Němcové Tři oříšky pro popelku, v níž hraje L. Šafránková a P.
trávníček.
Filmová pohádka pro malé děti i dospělé Tři veteráni podle J. Wericha
2
knihy Fimfárum se stala příležitostí pro R. Hrušínského, J. Somra a P. Čepka.
^ tohoto filmu známe píseň J. Uhlíře a Z. Svěráka Vadí, nevadí. Protagonisté Pankrác,
Servác a Bimbác hrají válečné vysložilce. „O dary je připravila princezna Bosana
г
království Monte Albo. Skřítci nakonec trojici vojáků opět pomohou, ale těm to
Ještě chvíli trvá, než pochopí, co je v životě opravdu to nejdůležitější." (Suchý, O.:
Písničky z pohádek a dětských filmů 1. díl. G+W, Praha 1977, str. 120.)
Včelka Mája je kreslený televizní seriál, který dosáhl se svou stejnojmennou
P!sní K. Gotta úspěchu nejen u nás, ale i v Německu. Vypráví o včelce (A.
roušková) a jejích kamarádech z lesa a louky.
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(III.) Folklórní pohádka z hlediska teorie literatury
Lidové pohádky můžeme rozdělit na (1.) pohádky kouzelné = fantastické. Ty
se zakládají na mýtech a obřadech, čerpají z archetypů psychiky. Vyjadřují představy
0 přírodě a světě, o společnosti a o přírodních silách.
Postavami bývají sudičky, čarodějové, víly, kouzelníci, trpaslíci, obři, draci, zakletí
princové a princezny. Kompozice je chronologická a děj směřuje к vítězství dobra
nad zlem а к vítězství slabých nad silnými. Incipit zpravidla hovoří o odchodu
protagonisty z domu nebo z kmene, nějaké ztrátě něčeho drahého nebo důležitého.
Protagonista pak bojuje za získání věci. V explicitu je zpravidla naznačen souboj
např. s drakem a návrat do kmene nebo domů.
Svět této pohádky je odvozen z tzv. obřadu iniciace. „Obřad iniciace odlučuje
chlapce při dosažení pohlavní zralosti od matky a sester, vyčleňuje ho ze skupiny
nezasvěcených žen a dětí a přivádí mezi dospělé muže lovce s právem sňatku."
(Meletinskij, J. M.: Poetika mýtů. Odeon, Praha 1989, str. 224.) Tento obřad se
vyznačuje těžkými zkouškami odolnosti, zasvěcením, jehož součástí je symbolická
smrt a dialog s duchem, který otevírá cestu ke znovuzrození.
„Prosťáčkové zbavují zemi a lidi pohrom a stávají se spravedlivými králi apod.
1 v pohádkách se tedy tají představy lidu o lepším uspořádání společnosti, sen a touha
Po spravedlivějším a spolehlivějším životě, než byl ten, v němž musel tak dlouho žít."
(Vodička, F.: Svět literatury I. SPN, Praha 1967, str. 63.)
„Jako nevědomé dědičné archetypy čili pravzory jsou obecným konstantám
v Psychoanalytických interpretacích pohádky (C. G. Jung, B. Bettelheim, /.../ u nás M.
Černoušek). Morfologii žánru kouzelné pohádky jako kombinace konečného počtu dějových
su
bjektů a dějových funkcí vypracoval ruský formalista V. Propp. Problematice lidové pohádky
Se
u nás věnovali zejména folkloristé J. Polívka a V. Tille." (Peterka, J.: Teorie literatura pro
Učitele. PeFUK, Praha 2001, str. 226.)

V (2.) pohádkách zvířecích jsou postavami zvířata, která vystupují jako
äntropomorfizovaná. Prostředky vyjádření jsou alegoričnost a moralita. Tyto pohádky
m
ají velmi blízko к žánru bajek, které sice spadají do umělé literatury.
(3-) Legendární pohádky obsahují postavy biblické.
t
Pokládám za užitečné zmínit se v několika větách o Bibli, neboť se později v práci
Nabývám i dětskou literaturou běloruskou. V Bělorusku vletech 1517 - 1519 překládal Bibli
j~rancisk Skoryna (vlastním jménem Heorhij Skaryna, 1440 - 1551). Skoryna přeložil celkem
23
biblických knih, což mělo rozhodující význam pro rozvoj běloruského jazyka a písemnictví
vůbec.
Bible je též nazývána pro svou nevyčerpatelnost otázek a odpovědí „knihou knih",
původně vychází z řeckého slova ta biblia, které označovalo soubor knih jak Starého, tak
N
°vého zákona. U nás se užívalo v archaickém jazyce termínu Biblí svatá, dnes je tento
n
ázev nahrazen slovy Písmo svaté. Jedná se o základní knihu křesťanství. Starý zákon je ale
Převzatý soubor hebrejských kanonizovaných knih. Židé délí Starý zákon na tři díly, z nichž
ne
Jstarší je Pentateuch = Pět knih Mojžíšových = tóra. Tento oddíl se čte v synagogách
2
P l a m e n o v é h o svitku. Hovoří se zde o stvoření světa a člověka, o vyhnání Adama i Evy
*
o vraždě Ábela Kainem, o potopě světa, o babylónské věži, o židovském patriarchovi
^ br ahámovi a o osudu jeho synů - Izáka a Jákoba. Mluví se i o zajetí Židů v Egyptě a o jejich
Jedení Mojžíšem, cesta do tzv. země zaslíbené. Druhý oddíl je tvořen Knihami Proroků, kde
nám promlouvá Jozue, Samuel, Síráchovec, Jeremiáš, Ezechiel a další. Knihou Proroctví
Daniel začíná literaturu apokalyps. Prorocké knihy obsahují mimo jiné vyprávění o Davidovi a
goliášoví a průpovědi o příchodu Mesiáše. Další části obsahují Žalmy, Jeremiášův pláč, Knihu
™°udrosti a Knihy Makabejské, které do křesťanské verze nebyly přijaty. Nový zákon byl
Později, v 1. a 2. století po Kristu přiřazen, obsahuje celkem 27 knih, z nichž první čtyři tvoři
Van
gelia, hovořící o životu Ježíše Krista. Skutky apoštolů vyprávějí o činech Ježíšových žáků,
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následuje Zjevení Janovo neboli Apokalypsa. Nový zákon byl napsán v řečtině ne základě
hebrejsko-aramejských pramenů. Pro literaturu má Bible obrovský význam, v literatuře české
je známá především Bible kralická z let 1579 - 1594.

Za představitele legendární pohádky uveďme českou spisovatelku J.
Stehlíkovou s knihou Kouzelné vajíčko a francouzského spisovatele-výtvarníka J.
Effela a jeho Stvoření světa a Stvoření člověka v českém překladu svolným
pokračováním, ve slovenském řekladu Láska Adama a Evy. „Obrázky, ktoré
nasledujú, nakreslil autor podľa starozákonného príbehu o Adamovi a Eve. Bedlivo sa
pridržiaval tejto nádhernej a hrôzostrašnej histórie a všetkého, co je v něj ľudské,
neľudské a nadľudské. (Effel, J.: Láska Adama a Evy. Epocha, Bratislava 1968, str.
6.)
Z knihy J. Effela: „Uprostred prírody stojí súdna stolica. Boh bude súdiť Adama a
Evu, lebo ochutnali zakázané ovocie. Obžaloba: Archangel žiada trest smrti." (Effel, J.: Láska
Adama a Evy. Epocha, Bratislava 1968, str. 7.)
Z knihy J. Stehlíkové: „Svatý Petr o tom nechtěl ani slyšet, že by mu Pán Bůh velice
vyhuboval, ale když Boženka stále plakala a tak hezky prosila a lechtala svatého Petra na
bradě a dávala mu tak hezké hubičky, dal se svatý Petr přeci jen uprosit a pustí Boženku
z brány." (Stehlíková, J.: Kouzelné vajíčko. Pragotisk, Praha 1944, str. 34.)

(4.) Pohádka novelistická je charakterizována především omezenou
fantastikou. Protagonisté spoléhají pouze sami na sebe, na svoji sílu, obratnost a
důvtip. Někdy se však objevuje překvapení a hyperbola.
„Tyto pohádky jsou mladší, pocházejí z doby, kdy se už původní na mýtu
složený názor lidu měnil pod vlivem obohacujících se racionálních zkušeností
Poznání. S tím souvisí, že se v nich bezprostředněji odráží skutečný život lidu a že i
s
Polečenská kritika je otevřenější a vyhrocenější." (Vodička, F.: Svět literatury I.
Sp
N, Praha 1967, str. 63.)
V ruském prostředí se nicméně objevuje tzv. pohádka novelistického typu
Poněkud dříve, již v 17. století, v době, kdy smích je svázán s ďáblem. Jedná se o tzv.
^ • 1 ) antipopovské pohádky. Tyto pohádky obsahují satiru, jsou psány nejčastěji
t2v
- rajóšníkem, což je typ verše lidové poezie. Tématem je útok na představitele
Církve - popy, kteří se nechovají mravně (pijí víno, obcují s mnoha ženami apod.).
D
°kladem je např. Vyprávění o popu Sávovi.
Žánrovým podtypem těchto pohádek jsou (4.2.) pohádky žertovné =
P°hádky vtipné = anekdotické, které zobrazují např. hlupáky.
(5.) Pohádka kumulativní se projevuje humornými repeticemi. Recipientem
být zpravidla malé dítě. Příkladem je aditivní příběh O veliké řepě.
°kládám za nezbytně nutné zmínit se o folkloristech Jacobovi (1785 - 1863)
r
'mmovi a Wilhelmovi (1786 - 1859) Grimmovi, protože tito sběratelé se stali ve
SVe d
°bě jakýmisi soupeři folkloristovi Afanasjevovi.
Tito němečtí pohádkáři většinu života strávili nad vědními obory, jako je
f]
0|
' °gie, a to především literatura. Shromažďovali množství pohádek, pověstí a písní.
J f S ü i se dostat к pramenu lidové poezie. Sami věřili, že se v nich objevil tzv. duch
1 u
a božský duch.
Ĺ
Témata- na rozdíl od pohádkáře Ch. Perraulta nevěnovali výhradní pozornost
radů
m a zámkům.
ře
Děj jejich pohádkových příběhů se odehrává v různých starých chatrčích,
me
slnických dílnách a chalupách.
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Postavy: protagonistou bývá většinou dřevorubec nebo se objevují mezi
postavami služky. Postavami, hlavně druhopásmovými, bývají i zvířata.
Smysl: v pohádkách si uvědomujeme, že odměnou za hrdinské činy není jen
bohatství, ale především život ve skromnosti, kde člověk nachází štěstí. Grimmové
zastávali názor o bratrství všeho živého a o velmi těsném vzájemném vztahu člověka
a přírody. V jejich pohádkách zaujímají velkou roli zvířata.
Grimmové se proslavili již vydáním Dětských a domácích pohádek (1812 1815), které se staly inspirativním zdrojem dalších tvůrců.
Velmi legendárním dílem s obrovským rozsahem, kterého dodnes využívá jako
večerní pohádkové četby na pokračování Český rozhlas Vltava, je bezpochyby arabské dílo
Tisíc а jedna noc. „Pohádka patří к starobylým slovesným žánrům, vzhledem к nedostatku
záznamů máme o její starověké podobé jen zlomkovité informace /.../ (geneze od 3. stol.,
Písemná fixace 14. - 15. stol.). V 16. stol. se projevují snahy o literární zpracování folklórních
Pohádek u Italů G. Straparoly (Líbezné noci, 1550) a G. Basileho (Pentameron, 1634 - 1637),
n
a který navazuje ve Francii souborem Pohádky mé matky Husy (1697) Ch. Perault - díky
němu se pohádka stává módním žánrem výchovně-zábavné literatury 18. stol. Novodobý
v
*tah к folklórní pohádce iniciuje generace romantiků, kteří usilují o její věrné, podstatné
drsnější převyprávění, nacházejí v ní projev duše národa i základ básnické imaginace (bratři
J
a W. Grimmové)." (Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele. PeFUK, Praha 2001, s. 225.)
„Někde, kde к tomu byly zvlášť příznivé podmínky, jako zejména v orientu, kde
dokonce vznikl zvláštní stav profesionálních vypravěčů, byly odedávna pořizovány soubory
Pohádkových vyprávění. К největším a nejslavnějším z nich patři Tisíc a jedna noc. Vyprávění
Je tu sjednoceno vypravěčkou, princeznou Šahrazád, která dovedným členěním povídek
udržuje pozornost manželovu a tím si zachrání život. Základem souboru je indické podání,
které převzali a obohatili hlavné Arabové. Od nich pak řada pohádek pronikla i do ústní tradice
ev
ropské." (Vodička, F.: Svět literatury I. SPN, Praha 1966, str. 64.)

(IV.) Folklórní pohádka z hlediska historie literatury
Domnívám se, že je zapotřebí zmínit se o vývoji lidové slovesnosti v Čechách
kontextu literárněhistorickém, neboť lidová slovesnost byla hlavní nositelkou
P°zdějšího literárního procesu vůbec, tedy i pohádkového.
„České pohádky se začaly sbírat před sto lety, v době, kdy se připravovaly
dalekosáhlé změny v životě našeho lidu selského, jejichž důsledky zasáhly také obor
lidového podání. Hojných, spolehlivých zápisů se nám dostalo teprve na rozmezí
doletí 14. a 15. /.../ Vypravěči měli v zásobě všechny podstatné druhy osnov od
^ířecí pohádky až po novodobou taškařici." (Horák, J.: České pohádky. SNDK,
p
raha 1959, str. 376.)
V dobách, kdy lidé neměli možnost migrace pod nadvládou feudálů a nutností
r
°boty, scházeli se v chalupách lidé různých povolání a řemesel. Byli mezi nimi i
Pěvci, dráteníci, kramáři. Vzniká kramářská píseň. Jak uvedu podrobněji
^didaktickém oddílu na konci práce, byly to povětšinou kořenářky, které vypravovaly
^ t t é neuvěřitelné příhody jak dětem, tak dospělým lidem, a tím zanechávaly
n
esmazatelné stopy v paměti několika generací, kteří si к jednotlivým příběhům vždy
Pomyslely ještě své vypravování. Jedná se o aditivní postup, již dříve zmiňovaný.
Vedle projevů ústních vzniklo později i podání písemné, zvláště opřené o bibli
a
fůzné kancionály. Od 15. století se vydávaly tzv. knížky lidového čtení.
„Knížek lidového čtení bylo mnoho, lid je vždycky dychtivě přejímal, a není
vznikla-li domněnka, že všechny lidové pohádky vzešly z pramenů knižních,
Psaných
a tištěných, a že lid vlastně jen obměňoval a upravoval povídky, které poznal
lte
ratury. Tento výklad se neosvědčil. /.../ V některých pohádkách se zachovaly
v
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přežitky starých řádů společenských i svědectví prastaré víry, dávno předtištěné
duchovním vývojem lidstva, ale také, jak ukázal M. Gorkij, úsilí dávných pracujících
lidí usnadnit si práci a ozbrojit se proti živelným silám přírodním. Světový názor
prvobytné společnosti byl založen na animismu, tj. na pojetí, které chápalo přírodu
jako soubor živých bytostí, obdařených schopností dorozumívati se s lidmi." (Horák,
J.: České pohádky. SNDK, Praha 1958, str. 370.)
Lidé věřili v oživenou přírodu, v komunikaci mezi dušemi mrtvých a živých,
v kouzla, čáry a nadpřirozené bytosti.
„Vedle animismu najdeme v pohádkách i ohlasy manismu, víry v úzké
spojení duší předků s pozůstalými příslušníky rodu. /.../ Tyto názory původu
Pohanského křížily se s náboženskými představami křesťanskými a zejména víra
v
ďábla tvoří myšlenkové jádro pohádek." (Horák, J.: České pohádky. SNDK, Praha
1958, str. 370.)
Velmi důležitou úlohu hraje v českých lidových pohádkách postava čerta.
Čert spojený s báječnými bytostmi - s duchy, kteří hlídají poklady. Čert je obdařen
silou, která dává nadpřirozenou moc, ale bere si za to jejich duši. Boj s ďáblem
sbližuje lidovou pohádku s křesťanskými legendami, které pronikaly do lidového
Podání. Čert je charakterizován většinou jako myslivecký mládenec v zelené kamizole
s dlouhým pérem, trčícím za kloboukem. Jindy je zobrazen jako pán v černém šatu,
s černou tváří, s očima jako žhavé uhlíky. Někdy se objevuje jako huňatá obluda
s kopytem a vyplazeným červeným jazykem v podobě známé ze starých kreseb a
dřevorytů. Miluje spory a sázky, divoce tančí.
Podle lidového podání miluje čert také bažiny, proto je příbuzný s postavou
v
°dníka. Pohádkáři ale zobrazují také vodníka jako kladnou postavu.
Např. v lidové pohádce Vodník a pán je přímo dojemné, jak vodník pomáhá selskému
ynkovi, jemuž pyšný mlynář nechce dát dceru, protože si pro ni vybral bohatého ženicha,
^chrtlého hejska, panského úředníka ze zámku. Jde o vodníka lidového, který sám pracuje,
p
°niáhá pivovarské chase, a proto mu je selský synek bližší než zahálčivý darmojed. Vodník
v této pohádce stejnou úlohu, jakou má šlechetný zbojník či ruský bohatýr, ochránce
bažených i ponížených lidí. Také trest, který postihne starého zlatníka, připomíná
p^alézavost loupežníků. Obdobou této lidové pohádky je autorská pohádka zfilmovaná
č e ň k e m Troškou Princezna ze mlejna.
s

Lidové pohádkáře inspirovalo i středověké rytířství, ze kterého vypravěči
Pali mnohé náměty a dějové složky, jako např. popisy zápasů a závodů, ve kterých
Panský hrdina vítězí nad panskými spolubojovníky, získá princeznu nebo velkou
^drněnu. Pohádka věrně nezobrazuje historii, ale volně spojuje staré snovým.
ypravěči rádi přejímali staré osnovy, ale vkládali do nich náměty, které poznali i
г
knížek lidového čtení, vypravování kněze nebo kratochvilné příběhy, které si sami
Mysleli.
Jednoduché motivy patrně nevznikly na různých místech, ale podrobná
p
°hádková základní osnova (viz kapitola Pohádka z pohledu teorie literatury)
£emohla vzniknout samostatně u několika národů. Vždy šlo o dílo jednoho vypravěče,
teré
se stěhovalo z místa vzniku do jiných oblastí. „Jen tolik lze říci s jistotou, že
P°hádky, vynikající složitou stavbou děje a uměleckým pojetím, nemohly vzniknout
Prostředím divošském, nýbrž v zemích, jejichž hmotná civilizace i duchovní kultura
а1
„ У na stupni poměrně vysokém." (Horák, J.: České pohádky. SNDK, Praha 1958,
tr
- 372.)
Dnešní bádání zjistilo osm základních pohádkových lokalit - severní Asie,
Cer
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severní Evropa, střední a západní Evropa, pobřeží Středozemního moře, poříčí řek
Nigeru a Konga, Východní Asie, Tibet, Indie a Indonésie, Austrálie a Oceánie.
Pohádky těchto oblastí se liší obsahem i uměleckým stylem. Pohádky afrických
národů jsou většinou původu evropského nebo arabsko-egyptského. Severoameričtí
Indiáni přejali většinu námětů od Evropanů.
V minulosti šířili pohádky i odborní pohádkáři, živili se svým vypravováním.
Úřady většinou zakazovali tuto činnost, která pozbyla významu až vlivem knihtisku.
Na pohádkovou tvorbu měl vliv i rozvoj dopravních prostředků, které usnadňovaly
spojení venkova s městy, pak také vzestup novodobého zemědělství a vliv školy, která
sbližovala lidovou mluvu s jazykem spisovným Stíraly se tak nářeční rozdíly. Některé
látkové osnovy, např. pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou zpracovala Božena
Němcová dle vypravování prosté služebné, můžeme sledovat v naší ústní lidové
tradici po šest set let, protože osnovu krátce zapsal bohoslovec pražské univerzity
Klaret (Claretus) ve 14. století. Z této doby známe i bajku O lišce a džbánu, pohádku
Proč na sebe nevražípsi, kočky a myši zaznamenal slavný státník Ctibor Tovačovský
z
Cimburka.
V pohádkách českých i ruských je dvojí svět - reálný a ireálný, tedy fikce
přirozená a fanatstická: skupina bytostí nadlidských, které sídlí ve zlatých zámcích,
n
a skleněných vrších nebo v podzemních zakletých palácích, a s nimi se úzce stýká
skupina osob, které pohádkář zobrazuje dle živých vzorů, protože jsou ze společenské
vrstvy lidové.
Pohádkový děj se rozvíjí dle zásad daných světovým názorem - základ tvoří
víra ve spravedlnost. Vznikají tak literární dichotomie jako chudý sirotek - bohatý
král, dobromyslný prosťáček - mocný čaroděj, zbožný poustevník - ďábel. Zločince
zastihne vždy trest, dobrý skutek nezůstane bez ohlasu apod.
Např. v pohádce Valibuk a krásná cikánka je zakořeněna hluboká pravda, že
echetný je ten čin, který prospívá celé společnosti. Valibuk se vydá do kraje, kde po léta
trpěli obyvatelé suchem a vlastníma rukama změní vyprahlé úhory v plodné lány. Dojde svého
a splní se mu toužebná přání.
v
Pohádce Sedlák soudcem i čert věrně splní, co slíbil. Poctivého zemana postihne zpočátku
ne
štěstí, neboť věří slovům dvou kupců, ale nakonec se mu dostane spravedlivého rozsudku.
é,

„V období pobělohorském, kdy se umělá literatura dostává na okraj zájmu,
slovesný vývoj se přesouvá na tvorbu lidovou. Jedná se o období zhruba mezi 60. léty
l7
- století a 70. léty 18. století. Poměry po třicetileté válce se u nás stupňovaly, půdu
vl
astnily feudálové, pokračovalo utiskování českého lidu a stupňovala se agrese
Ve
nková. Objevuje se první lidové drama Selská rebelie roku 1775. „Lid si ovšem
Zpíval nejen o svém soužení, z jeho úst znělo znova vzpumě Vzhůru, Čechové, vzhůru
f® strojte a nechybělo ani proklínání pánů." (Tichá, Z.: Cesta starší české literatury.
Panorama, Praha 1984, str. 271.)
„Bodejž do nich uhodilo
devadesát až sto hromů,
do těch sakramentských pánů!
Bože, rač dopustit ránu,
aby byly na věky
v pekle pro ty partyky!"

(Tichá, Z.: Cesta starší české literatury. Panorama, Praha 1984, str. 271.)

52

Pekla se tehdejší lidé nebáli, tzv. kramářské písně, které zčásti také
napomáhaly proti reformaci svými tématy o zázracích, poutních místech apod.,
vyprávěly nejen o hrozných mordech, o narození stvůry místo dítěte, ale i o tom, jak
čert odnesl do pekla panského floutka, což bylo i patřičně ilustrováno.
Např. z národní písně Narodil se Kristus pán interpreti udělali posměšnou
skladbu:
„Narodil se mladej švec,
starej pro nèj chystal klec,
radujme se, veselme se!"

(Tichá, Z.: Cesta starší české literatury. Panoram,. Praha 1984, str. 272.)
Z vydavatelů a šiřitelů tzv. špalíčků, což byly knížky tajně importované do
Cech za cenu nasazení života, byl nej významnější profesor Kristián Pešek a Václav
Klej ch. Nejedná se sice nyní o slovesnost lidovou, ale tyto špalíčky ji značně
ovlivnily.
Pohádky v 18. století ukazují moudrost lidu, ale také se jimi lid utěšoval
v
době největší bídy. „Svérázná je hlavně postava "hloupého" Honzy, který vítězí nad
zdánlivou hloupostí nad lidmi společensky výše postavenými." (Tichá, Z.: Cesta starší
české literatury. Panorama, Praha 1984,str. 275.)
V 18. století se pěstuje lidová píseň, kterou později zapsali lidoví sběratelé
Erben a Sušil. Jedná se o píseň hlavně venkovského lidu. Lidová píseň se stala
Aspiračním zdrojem pro malíře J. Mánesa a M. Alše a pro hudební skladatele B.
Smetanu, J. Dvořáka a B. Martinů.
Lidové pohádky tedy představují i v 18. století, jak už bylo naznačeno,
^intencionálni dětskou literaturu, která byla původně zamýšlena pro dospělé. „Zcela
r
°zdílná je však apercepce pohádek u dětí a dospělých. Zatímco dospělí oceňují
Působivost výmyslu, děti přijímají pohádku jako reálnou skutečnost." (Peterka, J.:
Teorie literatury pro učitele. PeFUK, Praha 2001, str. 224.)
(IV. I.) Hraniční žánr pohádky

i

Na pomezí pohádky lidové a pohádky čistě autorské leží především České
Pohádky (1958) Jana Drdy, ve kterých je skloubena jak lidovost a její všechny prvky,
fak Drdův osobitý projev. Nezbedné pohádky (1946) Josefa Lady, který byl zároveň
Je
jich ilustrátorem, jsou souhrnem lidovosti a autorovy vlastní invence. Přestože Lada
radu pohádek paroduje, zachovává jejich lidovost. Jan Werich v díle Fimfárum
'1%0, 1963) používá paradox, popření, hyperbolu, humor a vtip, který domýšlí
ab
surdní situace pohádkových situací a spojuje ji se soudobými reáliemi a
Představami. Werich u nás představuje spojnici mezi lidovou a moderní pohádkou.
(V.) Autorská pohádka
Souhrnný žánr autorská pohádka funguje jako literatura přímo
ciali Z ovaná na dětského čtenáře. Existují i autorské pohádky, které patří do
^intencionálni literatury, tedyicnihy určené především pro dospělé. Jsou to pohádky
k ; ^h. Andersena, Exupéryho ~Malý princ, Tolkienův Pán prstenů, Tylovy dramatické
Qc
horky, Zeyerův Radúz a Mahulena nebo Dvořákova a Kvapilova Rusalka. U

Spe
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Andersena najdeme tituly: Křesadlo, Hák, Sněhová královna, Statečný cínový vojáček,
Divoké labutě, Hloupý Honza, Pět hrášků v jednom lusku, O princezně na hrášku a
Ošklivé káčátko. Andersénovy pohádky jsou opatřeny často ilustracemi Jiřího Trnky.
Co se týče vzniku, autorská pohádka je daleko mladším žánrem a pro autora i
recipienta už předpokládá určitou znalost o lidové pohádce. Za zakladatele se
považuje právě H. Ch. Andersen, který sepsal přes 150 pohádkových textů. Čerpal
jednak z vlastních zážitků, jednak z folklóru. Jako prostředek využívá ironie. Děj se
odehrává v rozmanitých lokalitách (venkov, město).
Autorská pohádka má tyto atributy: styl je subjektivní (obsahuje autobiografii
protagonistů, představuje individuální styl autora), složitější kompozice blízká
povídce, fabule je mnohdy potlačena na úkor hravosti. Zvýrazněnými tématy jsou zde
sociální prvky, filozofické a etické problémy, civilizační změny apod.
Je zapotřebí se zmínit o rozdílu mezi fabulí a syžetem. Fabule = story = příběh
znamená v literatuře logickou posloupnost událostí, které jsou něčím tzv. motivovány
a zahrnují složky jako (1.) expozice - úvodní rozehra, (2.) kolize - zápletka, (3.) krize
- vyvrcholení, (4.) peripetie - prudký zvrat situace a (5.) katastrofa - rozuzlení se
špatným či dobrým koncem.
j9 h
hL к
с^л í
Didaktické cvičení: Zkusme si z hlediska literární teorie takto zařadit a rozdělit všem
známou zfilmovanou pohádku Mrazík. Fabule: (1.) Expozicí zde bude seznámení čtenáře
n
ebo diváka s protagonistou a dalšími postavami - s Ivanem, s Dědečkem Hříbečkem, ale i
s
Paspartizací - okolní příroda, Ivanova cesta lesem apod. Do (2.) kolize zařadíme setkání
lv
ana s Nástěnkou a rozmluvu s kouzelným dědečkem. Následuje (3.) krize, což je zde
začarování Ivana v medvěda, konfrontace Ivana s Nástěnkou a uvědomění si svého
Nehloubání. V (5.) peripetii dochází к Ivanovým dobrým skutkům, к touze po nápravě, ke
střetům s Babou Jagou, s Dvanácti Měsíčky apod. Konečným rozuzlením - (6.) katastrofou je
z^ěna Ivanovy dočasné medvědí podoby, svatba s Nástěnkou a potrestání Marfuši a její
m
atky za pomoci Dědy Mráze.
„Nesmírné popularity Mrazíka si všimli i lidé ve společnosti Bohemia Interactive
udio a rozhodli se ji přenést na monitory našich PC ve formě počítačové hry. A tak se začalo
^čátkem roku 2000 pracovat na klasické kreslené adventuře nazvané Pohádka o Mrazlkovi,
páriovi a Nástěnce, která se díky svému námětu brzy stala nejočekávanéjší českou hrou
tQ
hoto roku. /.../ Základ příběhu počítačového Mrazíka se totiž přesné drží své filmové
Pfedlohy. Setkáme se zde s milou Nástěnkou, týranou zlou macechou a nevlastní sestrou
^arfušou, chybět samozřejmě nemůže ani bohatýr Ivan, který se vydal do světa hledat si
n
evěstu. Stejně jako film, i hra popisuje vzájemné seznámení Ivana a Nástěnky, jejich
n
ásledné rozdělení a strastiplnou pouť světem zakončenou v... no, tuhle věc bych za
n r
° málních okolností neměl v recenzi prozrazovat, nicméně v tomto případě si to jistě většina
2 v
ás dokáže sama domyslet... prosté hra končí známým happyendem v Mrazíkově ledovém
P alá ci. /.../ Hra se, podobné jako film, skládá z několika částí, jež jsou od sebe odděleny
*rátkýmj úseky, v nichž stará babička vypráví příběh pohádky o Mrazíkovi svým vnoučatům. V
Každé části pak hrajete za jednu postavu, a to vždy v odlišném herním prostředí - zatímco
R t ě n k a řeší své problémy ve vsi a jejím blízkém okolí, Ivanovým teritoriem je temný les a
(Ticháček, P.: Recenze od písmene P. [cit. 2000-12-24]. Dostupné na WWW:
^ttp^/www .bistudio.cz/mrazik/>.)

St

„S příběhem vstupuje čtenář do kontaktu prostřednictvím jeho realizace
^ Procesu narace (epika) nebo též dialogu jednajících postav (drama). Vzniká tak
ast
o esteticky významné pnutí mezi obsahem a formou. Ruští formalisté tento jev
Zalyžovali jako vztah mezi fabulí a syžetem. Současná poetika rozlišuje trojstupňové
fabulí (logickou řadou událostí, osou příběhu), syžetem (literární strukturou
p ц1е) a narací (ztvárněním syžetu)." (Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele.
eFu
K , Praha 2001, str. 154.)
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Časoprostor je konkrétnější, neodehrává se kdykoliv a kdekoliv, nýbrž
v určené době či lokalitě.
Někdy se rozsáhlejší autorská pohádka nazývá pohádkový román.
Pohádkovým románem se zabývali J. Mahen, O. Sekora, bratři Čapkové a zejména
jejich třídílná Nůše pohádek a J. Lada se svým dílem O kocourovi Mikešovi. Lada do
textu vnáší soudobé reálie. Určitým typem pohádkového románu ve verších je i tzv.
Román o lišákovi. Jedná se o adaptace francouzského souboru dvaceti sedmi básní z
12. - 13. století, kde protagonistou je lišák Renard. Objevuje se zde zvířecí alegorie,
Přirovnání a samozřejmě personifikace. Zvířata odpovídají vždy určité společenské
vrstvě. Renard je loupežník, který představuje i lidské vlastnosti kromě typicky
zvířecích. Hlavní jeho zbraní je lest a chytrost. Na tento příběh navazuje německý
spisovatel J. W. Goethe svým Lišákem Reineckem.
Autorská pohádka je žánrem souhrnným, představuje tedy ještě konkrétní
žánrové varianty. Jsou to: (1.) autorská pohádka dle lidových motivů, kde je patrný
vlastní umělecký styl, tzn. že klasická pohádka je dosti volně přetvářena. Jedná se o
tyto adaptace: (1.1.) pohádky zveršované (Hrubínova Perníková
chaloupka,
K-ainarova Zlatovláska), (1.2.) zdramatizované (Drdovy Hrátky s čertem) nebo (1.3.)
zfilmované {Pyšná princezna nebo Byl jednou jeden král režiséra B. Zemana, Princ
Bajaja, Tři oříšky pro popelku, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Nesmrtelná
te
ta, Pták Ohnivák, Lotrando a Zubejda, Z pekla štěstí). „Hraná fdmová pohádka je
ne
jen populárním, ale také stále živým žánrem. /.../ S folklórními motivy nakládá do
té míry volně, že přechází v iluzivně folklórní pohádkovou tvorbu." (Peterka, J.:
Teorie literatury pro učitele. PeFUK, Praha 2001, str. 234.)
Pohádka, která vypráví původní příběh ve stylu lidové pohádky s vlastními
Postavami se nazývá pohádka (2.) iluzivně folklórní (V. Čtvrtek O Rumcajsovi a
l
°upežnickém synkovi Cipískovi, M. Kubátová Pohádka o Krakonošovi).
Pohádka
(3.)
se zvířecím
hrdinou
obsahuje zvířecí
postavy
^tropomorfizované (J. Čapek Povídání o pejskovi a kočičce, O. Sekora Ferda
mr
avenec - antropomorfizovaný protagonista s didaktickým působením na čtenáře).
Málokdy se vyskytne kombinace lidských i zvířecích postav (Vančurův Kubula a
Ku
ba Kubikula).
Pohádka (4.) symbolická je charakterizována příběhem s hlubším apokryfním
^známem. Zvýrazňuje myšlenku, která je kolikrát určena spíše dospělému než
dětskému adresátovi (Exupéryho Malý princ). Tento druh pohádky se v literatuře
èe
ské objevuje v podobě symbolické (4.1.) pohádkové hry (opera Rusalka, Radúz a
^hulená), v próze je ale vzácná (K. Šiktanc Královské pohádky).
Typově (5.) mnohoznačnou pohádkou jsou Broučci J. Karafiáta, představují
pry
ky iluzivně folklorní, symbolické a zvířecí. Je to pohádka s cyklickým příběhem,
^tropomorfizovánými postavami, ale některá témata jsou diskutabilní - téma smrti
křesťanská pokora.
Pohádka (6.) parodijní se zaměřuje na prototyp folklórní pohádky, kterou
Ze
rtovně neguje a kariguje, příkladem je „ustrašené strašidlo" (J. Lada Pohádky
n
°ruby, v . Vančura Kubula a Kuba Kubikula).
Povídce se nejvíce blíží pohádka (7.) moderní, kde se zrcadlí současný způsob
^Vota a myšlení, např. společenské reálie, kouzla prolínaná s každodenností (K.
^ a Pek Devatero pohádek, J. Malík Míček Flíček, O. Hofman Pohádka o staré
j"Qfnvqj% Klaun Ferdinand a raketa, Hodina modrých slonů, Lucie a zázraky a Tau a
lsíc
zázraků).
Literárněhistorický aspekt: Proud moderní pohádky se značně diferencoval a
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obohacoval jednak obsahově, jednak výrazově. Už v roce 1947 J. Marek svými
Veselými pohádkami vzhůru nohama, později Pohádkami vzhůru nohama navázal na
moderní pohádku Karla Čapka přenesením pohádkových motivů do nové skutečnosti.
Marek psal moderní pohádky v klasickém stylu.
Velmi silně se projevuje sepětí pohádky s příběhem z dětského života. Tyto
pohádky reprezentuje E. Petiška a Z. Adla. Petiška píše Pohádkového dědečka v roce
1958, Birlibána 1959, Martínkovy pohádky 1971, Martínkovu čítanku 1971 a
Půjdeme si pro pohádku 1975. Z. Adla píše Pejskovy pohádky 1969, Koukej, bráško
1976 a Kouzelníkovu zahradu 1976. Princip spojitosti pohádky a povídkové prózy pro
mladší děti postihuje i O. Syrovátka v Pohádkách z duhové zahrádky 1972, V. Adlová
v Honičce za Prahou 1962, O zmrzlé elektřině 1963 a v Pohádkách pro Kačenku
1975. Adlová používala více uměleckou nadsázku, kterou spojovala s naučnými
Prvky. Především však autoři moderní pohádky vycházeli z faktu, že se hranice mezi
Pohádkou a povídkou může porušit.
Absurdního humoru využívá pohádka (8.) nonsensová s prvky dětské
alogičnosti a asociativnosti (klasické pohádky Alenka v kraji divů a Medvídek Pú
vznikly v Anglii). České nonsensové pohádky se píší v 60. letech (A. Mikulka Aby se
děti nedivily, O. Hejná Popletená pohádka, Povídám ti, Bubínek ze skla, Bubáci
z
Pampelic, Knoflíková pohádka, Veronika a Slavík pod deštníkem, spisovatelvýtvarník M. Macourek Jakub a dvě stě dědečků a H. Franková Plavčík a sardinky).
Mezi nonsensovou pohádkovou poezii můžeme zařadit A. Mikulku a jeho
Pohádku O zvířátkách a divných věcech 1965. Nonsensová pohádka je stylisticky i
Jazykově uvolněnější, syžetová stavba se často mění v sled záběrů, které se střídají a
Prolínají. Dochází k tzv. syntaktickým deformacím.
Klasickou nonsensovou pohádkou, kdy protagonista - malý chlapec prožívá
dobrodružství s hračkami, je pohádka s protagonistickým titulem Medvídek Pú od A. Milné,
^středním tématem je uvědomění si, že přes nedostatky jednotlivých postav si všichni
Pomáhají. Mezi typické prostředky zde řadíme neštandartní logiku a přirovnání (např. Pú říká:
'.•^ám takový hlad, že mám pocit, jako bych měl díru v břiše"). Do knihy rozdělené na
Jednotlivé kapitoly jsou vloženy písně. Jedná se o nepřímou charakteristiku, která je patrna
Pouze prostřednictvím jednání jednotlivých postav. Knihu ilustrovala H. Zmatlíková,
ne
jznáméjší překladatelkou je H. Zkomalová.

Velkého zájmu se také těší (10.) pohádkový komiks, což je kreslený
Pohádkový seriál (M. Čermák a K. Saudek). Velmi humorným komiksem je Stvoření
Sv
ěta a člověka od francouzského spisovatele-výtvarníka Jeana Effela.
Už samotná kniha J. Effela (1914-1986) je zvláštní tím, že se skládá ze dvou
^ o s t a t n ý c h částí Stvoření světa a Stvoření člověka, které jsou svázány proti sobě
° b r áceně, s vlastním titulem a tiráží. Satiricky se zde vykládá pomocí obrázků a krátkých textů
andělích, ďáblovi, prvních lidech v ráji a o jejich vyhnání z ráje. Obzvláště pěkný je
^ l a d stvoření Adama Bohem. Několik andělů - pomocníků Boha kreslí črty na rysovací
?[ kn o, které mají být návrhem, jak má člověk vypadat. Jakmile Bůh Adama stvoří na
^odelářském stojanu s pomocí sestavených kostí a svalů z těsta uválených na kuchyňském
ďábel Adamovi přišije slepé střevo. Čert zde nevystupuje nijak krutě, jedná se spíše o
Jakéhosi legračního „naschválníčka", který jen práci Boha maří. Zajímavý je i vznik Itálie.
|/ n c l è l namaluje Itálii jako botu, kterou vidí před sebou. Tato pohádka byla u nás zfilmována a
^mluvena ve verších Janem Werichem. Ve filmu s písní Milujte se a množte se (režisér E.
of
man a dirigent K. Vlach, 1957) je zřejmé, že jazykově, dějově i výtvarně jde o skvělé dílo.
s.

Ve výtvarném i literárním zpracování jsou patrné i autobiografické motivy. Propojme si
° V a Adolfa Hoffmeistra s knihou. „J. Effel je člověk veselý, živý, nepokojný, dětinský /.../
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prapodivný člověk. Je to člověk jako stvořený к tomu, aby si ho někdo zamiloval." (A.
Hoffmeiter in: Effel, J.: Stvoření světa. SNDLHU, Praha 1959, str. 7.)
„Milujte se a množte se, to je píseň světa,
milujte se a množte se, toť filmu první věta.
Milujte se a množte se, svět trvá jenom chvilku,
milujte se a množte se, učte se násobilku."

(Z filmového zpracování.)
V zásadě volným pokračováním této knihy se stala kniha stejného autora Láska
Adama a Evy, která byla vydána pouze ve slovenštině. Je to doklad příbuznosti jazyků
českého a slovenského v naší LPDM. Kniha je z větší části kreslená, nicméně s krátkým
textem na každé stránce.

V zásadě povahu komiksu splňují některé knihy O. Sekory, např. Veselá knížka
seriálů s kapitolami jako Byli jednou dva pejsci, Nápady kuřete Napipi apod. pro malé
čtenáře. Nicméně spíše než komiksy píše O. Sekora žánr (11.) slabikář s obrázky, pod
kterými najdeme krátké texty na zapamatování a procvičení písmen na základě
asociací s tvary.
Např. had připomíná písmeno „S": „SSSS - to syčí jako užovka. Hodný had. Tu máš
babičku na papání. T - to je zase pravítko na kreslení. Já si pod něj nakreslím domeček."
(Sekora, O.: Ferdův slabikář. Albatros, Praha 1973, str. 19.)

Oblíbené jsou žánry navázané na komiks - pohádkový (12.) animovaný a (13.)
'°utkový film. Zde je velmi důležitá ilustrace, která získává v těchto žánrech
dominantní postavení (Z. K. Slabý, D. Lhotová a ilustrátorka V. Faltová Kocour
Vavřinec). Tento typ je vhodný pro tzv. spisovatele-výtvarníky, mezi něž patří J.
Čapek Povídání o pejskovi a kočičce a O. Sekora Ferda mravenec, který byl
Předlohou prvního českého loutkového filmu v roce 1944.
Ve výtvarném i filmovém svétě se stala velmi populární osobností H. Týrlová. Tato
autorka, jako první vůbec, dostala nápad vytvořit pohádkové postavičky z kousků textilních
'|tek. Tyto pohádky pak vysílala tehdejší Československá televize - Studio Gotwaldov.
^ada loutkových i kreslených pohádek vysílá pro děti Česká televize každodenně ve
Večerničku, pohádky byly zařazeny i do nedělního pořadu pro děti Studio kamarád.
průkopníky českého kresleného filmu pro děti i dospělé řadíme především Eduarda
"°fmana, režiséra a scénáristu, který natočil film Milujte se a množte se v roce 1957, jak je
Uv
edeno výše.

Velmi známá byla v 80. letech pohádka Pan Таи O. Hofmana, která
obsahovala 33 dílů v televizním zpracování, a Arabela M. Macourka. Tyto verze
^díme do žánru, který se nazývá (14.) pohádkový televizní seriál.
•
Populárním v celosvětovém měřítku se stal český pohádkový animovaný seriál z 50.
®t O krtečkovi spisovatele-výtvarníka Z. Milera. První díly seriálu obsahovaly i mluvené slovo,
Později byl seriál zcela němý. „Tak jsem tak chodil po zahradě, pořád jsem přemýšlel, jakou
Postavu vytvořit, co ještě nikdo nevymyslel. Pak mě to trklo: krtka žádná země nemá!" (in:
Ohlasový rozhovor se Z. Milerem na Českém rozhlasu Vltava v roce 2004.)

Pohádkami (15.) satirickými nazýváme ty pohádky, kde nejednají zvířata jako
jako je tomu u Krylova v jeho Bajkách, ale dospělí lidé jednají jako zvířata.
v
ůrcem tohoto žánru se stal Saltykov-Šcedryn.
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Nutno říci, že mezi nejznámější autorské pohádky patří ze světových autorů:
H. Ch. Andersen Pohádky, I. Carroll Alenka v říši divů a za zrcadlem, R. Dahl Jakub
a obří broskev nebo Karlík a továrna na čokoládu, S. Lagerlôfová Putování Nielse
Holgerssona, A. Lingrenová Pipi Dlouhá punčocha, Karkulín, Bratři Lví srdce a
Mio, můj Mio, A. A. Milné Medvídek Pú, O. Preussler O malé čarodějnici, J. Thurber
Třinácterý hodiny, O. Wilde Šťastný princ.
Protagonisty Pohádky o oddaném příteli O. Wilda jsou v roviné jedné zvířátka ondatra a konopka, která vystupuje v roli vypravěče. Vypráví se zde příběh „přátelství" Honzy
a mlynáře. Mlynář se chlubí přátelstvím к Honzovi, a ten naopak se cítí poctěn přátelstvím
mlynáře. Dochází však к situacím, kdy mlynář využívá Honzu, např. daruje Honzovi trakař,
který by jinak vyhodil, ale dar si nechá odpracovat. Konec vyprávění je tragický, Honza umírá
v
lese umořen prací. Poté ještě dochází к dialogu zvířat, kdy ondatra nepochopí základní
myšlenku morálního příběhu a uraženě zaleze do nory. Jedná se tedy o dvě pásma vyprávění
a o dvě pásma postav.

Z českých autorů připomeňme světově známé tituly jako K. Čapek Devatero
Pohádek, Dášenka, J. Čapek Povídání o pejskovi a kočičce, J. Drda České pohádky, O.
Hofman Pan Tau a tisíc zázraků, J. Karafiát Broučci, J. Lada O kocourovi Mikešovi,
Nezbedné pohádky, J. Mahen Její pohádky, K. Poláček Edudant a Francimor, O.
Sekora Ferda mravenec a jiné tituly z hmyzí říše, K. Šiktanc Královské pohádky, P.
Srut Pavouček Pája, V. Vančura Kubula a Kuba Kubikula, J. Werich Fimfárum, J.
Wolker Pohádky, dále knihy V. Čtvrtka, O. Hejné, F. Hrubína, M. Macourka, A.
Mikulky, D. Mrázkové, F. Nepila a P. Stoličného.
(VI. I.) Ruská autorská pohádka
Co se týče literatury na přelomu 18. a 19. století, pohádky již v tuto dobu psal
^ silij Andrejevič Žukovskij, jakýsi zakladatel ruského romantismu. Z jeho tvorby
Uv
ed'me např. tituly jako Pohádka o caru Berendějovi, Spící krasavice (Šípková
Růženka) nebo O Ivanu careviči a šerém vlku. "Žukovskij je též tvůrcem celého cyklu
z
ánrově dost ojedinělých slavnostně vlastneckých romantických hymnů, silně
postoupených starobyle národními a hrdinsko-folklorními prvky. /.../ Rovněž kolem
Jidového bájesloví neprošel bez povšimnutí, jak o tom svědčí nejen využití
"áchorečných motivů v ruských baladách a nejedno číslo jeho lyriky, ale také
^er§ované pohádky ze závěrečného období jeho tvorby." (Parolek, R. - Honzík, J.:
Us
ká klasická literatura. NS, Praha 1977, str. 37.)
Z představitelů ruské autorské pohádky uveďme Sergeje Timofejeviče
r a k o v a (1791 - 1859), mimo jiné autora memoárů o Gogolovi Příběh o mé
Zn
ámosti s Gogolem 1890 (История моего знакомства с Гоголем), rybářských
P°vídek Rodinná kronika 1856 (Семейная хроника), autobiografických románů a
lv
adelních kritik. Pohádka Červený kvítek 1968 (Красивый цветок) vypráví o
ne
§t astné princezně.
.
Dalším představitelem ruské autorské pohádky je Dmitrij Narkisovič
ai
^ ein-Sibirjak, vlastním jménem D. N. Mamin (1852 - 1912). Jako vynikající
ets
ký spisovatel se v ruském prostředí prosadil pohádkami s názvy Aljonukšiny
°hádky 1894 (Алёнушкины розправки), Lovec Jemelja 1884 (Емеля охотник),
pování
na Studené 1892 (Зимовье на Студеной) а О slavném caru Hrachoví
к
азка о известном царе).
Mezi představitele autorské pohádky 19. století patří Alexandr Sergejevič
a
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Puškin (1799 - 1837), který se stal v pohádkové literatuře známým tzv. pohádkovým
eposem Ruslan a Ludmila (Руслан и Людмила 1820), kterým si získal uznání svých
současníků. „Ruslan i Ludmila nese v sobě podmaňující národní kolorit." (Jehlička,
M.: 11 příběhů. Výběr z ruské prózy. LN, Praha 1987, str. 39.)
„Jako pohádkový bohatýr procházel potom Puškin i vlastním životem. Nikdy
nezapomněl, že proti zlu a násilí musí bojovat." (J. Dolanský in: Puškin, A. S.: Pohádky.
SNDK, Praha 1956, str.18.) Puškin, už jako student, psal pohádky. Do vyhnanství si je dal též
dal. inspiroval se příběhy ve vsi Michajlovské, kde byl vězněn. „Jedinou společnicí mu tam
byla stará chůva Arina Rodionovna, prostá žena lidu. Kolik ta uměla pohádek! Celé dlouhé
večery mu vyprávěla jednu za druhou. /.../ Odstranil z nich všechno nepodstatné, aby vynikla
hlavní dějová linie. Kde bylo potřeba, přidal zas ještě něco nového ze své fantazie." (Tamtéž,
str. 9.)

Ve zveršovaných pohádkách O rybáři a rybce (Сказка о рыбаке и рыбке), О
Popovi a jeho dělníku Baldovi (Сказак. о попе и работнике его Балде), О саги
Saltánovi (Сказка о царе Салтане), О zlatém kohoutkovi (Сказка о золотом
петушке) а О mrtvé carevně a sedmi bohatýrech (Сказка о мёртвой царевне и о
семи богатырях) tvůrčím způsobem zpracoval podněty ústní lidové tvorby.
Pohádka o popovi vznikla dle vyprávěni staré chůvy, posléze ji Puškin zveršoval na
statku v Boldině roku 1830. Odsoudil v ní ziskuchtivost církevních hodnostářů. V Pohádce o
Medvědici mužik zabil v lese medvědici, stáhl jí z kůže, aby ženě mohl ušít kožich.
Medvíďátka chtěl prodat po pěti rublech. Zvířata se seběhla k osiřelému medvědovi a
utěšovala ho. Zvířatům jsou připisovány různé přívlastky: vlk šlechtic s vyceněnými zuby, lišák
" soudní písař. „Ale i v této pohádce - bajce byli hrdinové rozestavěni hned na počátku tak, že
v
ěrně zobrazovali tehdejší společnost." (J. Dolanský in: Puškin, A. S.: Pohádky. SNDK, Praha
19
56, str. 11.) У Pohádce o rybáři a rybce týrala zlá ženská chudého rybáře a sekýrovala
s|
užebnictvo spolu s jejím vzrůstajícím blahobytem. „Puškin se znamenitě vysmál
ne
spravedlivému společenskému řádu." (Tamtéž, str. 12.) Pohádka o mrtvé princezně a
s
*dmi bohatýrech vyjadřuje přesvědčení, že žádná křivda nezůstane dlouho nevyřešena. Zlá
carevna se snaží odstranit mladou dívku, která byla krásnější něž ona. Sedm bohatýrů se
dívky ujalo, carevna to odnesla smrtí. Pohádka o zlatém kohoutkovi je namířena na cara
Mikuláše. „Básník v ní výslovně připomínal, na koho naráží." (Tamtéž, str.12.) Starý mudrc,
Cer
nokněžník, který prokázal carovi dobro, se dočká velmi zlé odezvy. Cara nakonec přeci
st
'hne smrt.
Problematika překladatelství: V českém překladu několika překladatelů - Z.
° e rgrové, P. Eisnera, F. Halase, P. Křičky a F. Nechvátala si můžeme přečíst Puškinovy
Pohádky s ilustracemi Karla Milera. Z didaktického i jazykového hlediska je přínosné, že texty
obsahují zajímavá slova, mnohá z ruštiny volné přeložená. Např. Pohádka o popovi a jeho
Viníku Baldovi nám nabízí slova pop (pravoslavný kněz), bazar (trh), meta (díl něčeho - díl
^"áce, snažení) a versta (ruská délková míra 1,6 km). Pohádka o caru Saltánovi obsahuje
'°va kment ((jemné plátno), hosudar, gosudar (car), naručest (rychle - zastaralé slovo), kurýr
vtychlý posel), ubezdušit (usmrtit), kůr (sbor v kostele), hermelín (zimní kožešina
f j 1 ranostaje), hrouchati (mávati na koně), mýt něco v merku (pozorovat), sídelní město (sídlí
car), bobřina (bobrovina) a sobolina nebo sobolovina (sobolí kožešina). V Pohádce o
ýbářj a rybce se dozvíme, že brokát je z italského slova těžká vyšívaná hedvábná látka.
. p ohádce o mrtvé princezně a sedmi bohatýrech čteme slova svat (tchán), houžev
Pevný provaz), máš-li požilý už věk (jsi-li starý), vy mně širé rodní brati (opuštění) a šlár
Jávoj) Pohádka o zlatém kohoutkovi píše o novolunl (nový měsíc), hraně (vyzvánění
nrtv
ému) a bojarinovi (šlechtic).

£

Zajímavým autorem ruské autorské pohádky byl Michail Jevgrafovič
ltykov-Šcedrin (1826 - 1889). Ščedrin užíval často jinotajů, tzv. ezopského jazyka,
•№éna z cenzurních důvodů. Jeho сказки z 80. let překládáme do češtiny jako

a
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Pohádky pro děti značně již odrostlé. „Využil v nich prastaré tradice a obecné
srozumitelnosti bajky." (Jehlička, M.: 11. Příběhů. Výběr z ruské prózy. LN, Praha
1987, str. 295.)
Postup, kdy zvířata jednají u Krylova a Ezopa jako lidé, Šcedrin obrátil. U
něho jednají lidé jako zvířata a zvířata jsou převedena v politické osoby. Z tohoto
důvodu, kdy autor ironicky narážel na soudobý společenský řád, nazýváme jeho
pohádky pohádkami satirickými. Tyto pohádky postihly vady a chyby lidské
společnosti v širokém slova smyslu, kritizují zvláště nedostatky třídní společnosti.
V pohádkách se Šcedrin zamýšlel nad kladnými i zápornými stránkami ruského lidu.
Na rozdíl od Tolstoje a slavjanofilů pokládal vlastnosti, jako je pokora a pasivita, za
vlastnosti, které ruský národ zotročují. V pohádce nazvané Vyprávění o tom, jak jeden
mužik dva generály uživil (Как один мужик двух генералов покормил, časopisecky
1869) oceňuje vytrvalost, pracovitost a vynalézavost prostého člověka. Ruský lid je
vypodobněn ve velikém mužikovi z neobydleného ostrova, kam se v důsledku kouzla
Přenesly dva generálové, vysocí carští hodnostáři. Mužik jim umožňuje parazitovat na
ostatních lidech. Zastoupena je ve velké míře fantazie, vtip, hravý děj, živá
charakteristika a spád, ale zároveň z ní je cítit i smutek, protože lid si za své postavení
může sám. Důležité je přání, aby si lid - obr uvědomil svou sílu a všechny parazity,
kteří brání lepší budoucnosti, setřásl.
Pohádkovou tvorbou se, kromě psaní jiných žánrů, zabývá i Alexandr
Michailovič Rémizov (1877 - 1957), autor, spadající do ruské literatury 20. století.
Čerpá z lidové tradice, ale pohádky si přetváří podle svého.
Ruský spisovatel, zakladatel školy v Jasné Poljaně v roce 1862, Lev
^ikolajevič Tolstoj se zabýval problémem, jak naučit ruské děti číst, aby tomu, co
čtou, opravdu rozuměly a neodříkávaly pouze slova. Tehdejší povinná četba byla pro
děti spíše utrpením, než aby se někdy v životě znovu ke knihám vracely. Ve školách
Se
děti většinou učily číst náboženské knížky, snáře a věštby, které byly psány
ne
srozumitelným staroslověnským jazykem.
Tehdejší ruské školy bývaly umístěny v chalupě, uprostřed stál velký stůl s lavicemi
*°lem. Ne vždy byl při výuce přítomen učitel. Kolikrát svěřil učení nejstaršímu žákovi, který
pohlížel na pořádek, aby mohl odejít za jiným zaměstnáním. Učiteli bývali obyčejně písaři,
*°stelníci, kněží či vysloužilí vojáci. Byli to často velice krutí lidé. Rodiče, když přivedli své děti
do
školy, často učitele dokonce požádali, aby je fyzicky trestal. Tolstoj popisuje učitele takto:
»Neviděl jsem ještě učitele starého typu, který by byl laskavý a neopíjel se." (Tolstoj, L. N.:
ûè
tem. LN, Praha, rok vyd. neuveden, str. 87.)
Velmi neobvyklá byla koncepce vyučovací jednotky. Na začátku první hodiny se
rrti nejprve pomodlily, každý otevřel jinou knihu a učitel, který chodil mezi lavicemi, jednotlivé
<aky vyvolával, aby přečetli dvě, tři věty. Tolstoj poté založil svou školu, kam děti měly chodit
a
°brovolně.

Po čase Tolstoj vydal první slabikář a čítanku s matematickou cvičebnicí
ároveň s názvem Azbuka. Na začátku byla opravdu otištěná azbuka, pak následovaly
f^bilcy, poté slova a nakonec jednotlivé věty. Nakonec více vět, které daly dohromady
rátký příběh. Na samém konci učebnice byly bajky, povídky a hlavně pohádky. Když
do dopsal, vzkázal své sestře: „Hle, jaké mám smělé představy o této Abecedě, jen
Podle ní se budou učit dvě pokolení všech ruských dětí, od carských po mužické a i
Paních básnických dojmů se jim dostane zní. A já, který jsem tuto knihu napsal,
udu moci klidně zemřít." (Tolstoj, L. N.: Dětem. LN, Praha, rok vyd. neuveden, str.
z
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Z hlediska celostní kompozice se Azbuka dělí do několika částí. V první jsou drobné
povídky pro děti:
Rozbitý šálek
«Chlapec si hrál a rozbil šálek. Nikdo ho neviděl. Přišel otec a zeptal se:
„Kdo rozbil šálek?"
Chlapec se třásl strachem a řekl:
„Já."
A otec na to:
„Děkuji ti, žes řekl pravdu.»"

(Tolstoj, A. N. : Dětem. LN, Praha, rok vyd. neuveden, str. 10.)
Husy
«Husy si sedly na vodu. Po vodě běžely kruhy stále širší a širší, až hladina
zůstala
hladká. Voda byla tak čistá, že husám bylo vidět nohy. Přišlo jaro a všude tekla voda.
Děti si udělaly lodičku. Pustily ji po vodě. Lodička plula, děti za ní běžely, křičely a
neviděly před sebou nic, než loďku, až upadly do louže.»

(Tolstoj, A. N. : Dětem. LN, Praha, rok vyd. neuveden, str. 16.)
Druhý oddíl je věnován bajkám. Tyto bajky navazují na Krylova a Ezopa, je
Pro ně stejně příznačné morální ponaučení, vystupují v nich zvířata, nejsou veršované:
Kočka a liška
«Kočka s liškou se radily, jak se zbavit psů. Kočka povídá:
„Já se psů nebojím, protože mám na ně takovou jednu lest."
A liška na to:
„Jak by bylo možné zbavit se psů jednou lstí. Já mám takových lstí sedmdesát
sedm. A k tomu ještě sedmdesát sedm úskoku."
Zatímco hovořili, přijeli lovci a přiběhli psi. Kočka měla jednu lest: vyskočila na
strom a psi ji nechytili, ale liška začala provádět své úskoky, a daleko neutekla.
Psi ji chytili.»

(Tolstoj, A. N. : Dětem. LN, Praha, rok vyd. neuveden, str. 26.)
Třetí oddíl je věnován už delším povídkám z přírody.
Orel
«Orel si postavil hnízdo daleko od moře na vysokém stromě a vyvedl mladé.
Jednou, když přilétal к hnízdu s velkou rybou v drápech, pracovali u stromu lidé.
Uviděli rybu, obklopili strom, začali křičet a házet po orlovi kamením. Orel rybu pustil,
lidé ji sebrali a odešli. Orel usedl na okraj hnízda, ale mláďata zvedla hlavu a začala
pištět. Prosila o potravu. Ale orel byl unaven nemohl letět znovu к moři. Spustil se do
hnízda, přikryl mláďata křídly, laskal se s nimi, upravoval jim peříčka a jako by je
prosil, aby trošku počkala. Ale čím se s mláďaty více mazlil, tím hlasitěji pištěla.»

(Tolstoj, A. N. : Dětem. LN, Praha, rok vyd. neuveden, str. 45.)
p

Novější ruskou autorskou pohádku představuje Dmitrij Nagiškin, který píše
°háclky z tygří stezky (Амурские сказки, 1980). Tyto pohádky připomínají
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v mnohém bajky Krylova, už jen tím, že v nich vystupují zvířata, ale také tím, že
explicit každé pohádky bývá zpravidla poučný. Ústředním tématem jsou situace pohádky z tajgy. Uveďme např. tituly s nezvyklými názvy jako Nehodná Lada,
Maličká Elga, Chlapec Čočko, Sirotek Mambu, Kile Bamba a bohatýr Loče, Čorčil
Corčinaj, Ajoga, Odvážný Azmun, názvy bajek připomínají hlavně tituly Kukaččiny
poklady, Zajíc a straka a Synáček z břízy.
Pohádka s protagonistickým titulem Zajíc a straka začíná mravoličným incipitem,
který naznačuje přísloví „nechlub se cizím peřím": „Žil kdysi jednou zajíc, kterého už známe.
Zajíc jako ostatní, jen jednou vlastností se lišil, že se totiž rád chlubil tím, co nemél."
(Nagiškin, D.: Pohádky z tygří stezky. LN, Praha 1980, str. 81.) Déj je prostý: Zajíc najde
v lese mrtvou srnu, zůstane u ní. Jakmile to spatří liška, zajíc se jí okamžité vychloubá, že to
je jeho úlovek. Ale leknutím „Straka vykřikla tak, že sýkorky, které seděly nedaleko na větvích,
spadly na zem jako hrušky." (Tamtéž, str. 82.) Vzniká souboj, zda silným křičením je liška
schopna usmrtit zajíce, ale ten zbaběle uteče. Poučný explicit: „Lovci si všimli, že straka křičí
vždycky, když zahlédne nějakou zvěř. Od těch dob spěchají tím směrem, odkud zní její křik."
(Tamtéž, str. 83.)
„Jednou se potkala liška s losem. Co je nového, zeptala se liška. Ale nic, sousedko,
odpověděl los. Včera jsem málem přišel o život." (Tamtéž, str. 102.) Tak začíná pohádka Jak
s
' zvířata vyměnila nohy. Jde o to, že obé zvířata si navzájem stěžují na bídný život - los má
dlouhé nohy, zamotá se tedy do větví, když ho loví lovci. Liška zase nemůže před nimi utíkat.
Nohy si tedy vymění, ale naskýtá se spousta dalších obtíží, kdy např. liška nemůže nohama
uchopit slepici apod. Nohy si opět vrátí. Explicit pohádky zní: „Rozloučili se spolu a každý
Zamířil na jinou stranu. Od těch dob už si zvířata nohy nevyměňují." (Tamtéž, str. 104.)

Dále představuje novější ruskou autorskou pohádku Jurij Družkov, který je
nám díky skvělým překladům Hany Vrbové svou pohádkou Lupiči а Čárytužka
(Приключения Карандаша и Само дел ькина, 1944).

z

Pohádka pojednává о kouzelném malíři Čárytužkovi, který namaloval kloučka Součka.
Musel ho potom učit, vychovávat, mluvit, dělat mu hračky, jako by byl otcem malého dítěte.
Knížka je určena dětem již od devíti let a je opatřena ilustracemi Z. Smetany.
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Takto přiblížil dětem ruský ilustrátor
n. Kuzmin spisovatele N. S. Lesková
v učebnici literatury -
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(VII.) Východoevropská LPDM
(VII. I.) LPDM v ruském prostředí
V Rusku se (1.) dramatizací pohádky lidové zabýval N. A. Ostrovskíj (1823
- 1886), zdramatizoval pohádku Sněhurka (Снегурочка, 1873).
Zdramatizovanou autorskou pohádku, která útočí na samovládu, píše V. Š.
Kuročkin (1831 - 1875) s názvem, který byl do češtiny přeložen jako Princ Lutoňa
(1880). Tato pohádka se jeví spíše jako dílo určené pro dospělé právě svou
společenskou tématikou.
Dramatizací pohádek se dále zabývá S. J. Maršal^ ten zdramatizoval Kočičí
dům (Кошкин дом, 1945) a Dvanáct měsíčků (Двенадцать месяцев, 1947).
Maršal se zaobíral i výchovou dětí v širším hledisku, nejen, že psal na toto téma
různé pedagogické studie, ale založil dokonce dětskou vesničku Krasnodar.

Pohádkovými hrami se zabýval i divadelní herec J. L. Švarc (1896 - 1958).
Zdramatizoval Sněhovou královnu (Снежная королева, 1938), Pohádku o ztraceném
čase (Сказка о потерянном времени, 1948), Dva javory (Два клёна, 1954),
Obyčejný zázrak (Обыкновенное чудо, 1954), Car Vodokrut (Цар Водокрут, 1961).
(2.) Divadelní hry pro mládež psala A. L. Bártová (nar. 1925) s názvem
Hračky (Игрушки, 1925) a U nás pod křídlem (У нас под крылем, 1960).
Ôále psal divadelní hry určené mladistvím S. V. Michalkov (nar. 1913). „Patrí
k najpopulárnejším /.../ autorom pre deti." (Malá encyklopédia spisovateľov sveta.
°bzor, Bratislava 1981, str. 376.)
Michalkov napsal Pionýrský šátek (Красный залетук, 1947) a Sombréro
(Сомбреро, 1957).
(3.) Veršovanou pohádku v Rusku psal K. L Čukovskij (1882 - 1916)
s
názvem Krokodýl (1917). Jedná se o sice autorskou pohádku, ale opřenou o ruský
folklór.
Čukovskij se narodil v Petrohradu a byl věrným přítelem M. Gorkého. Pracoval také
Jako redaktor časopisu Signál, ale za své útočné práce byl postaven před soud, později
° s vobozen. Gorkij mu tehdy poradil: „Pořád haníte dětské spisovatele, ale měl byste sám
k y p ř i t něco pro děti. Neumím to, - řekl Čukovskij. Zkuste to! A Čukovskij to zkusil. (Gorkij, M.
n;
Čukovskij, K.: Hádanky a povídačky děda Kořena. Albatros, Praha 1980, str. 87.)
Hádanky a povídačky děda Kořena („Чудо дерево и другие сказки"), ilustrované u
^ s Aloisem Mikulkou obsahují pět kapitol s krátkými příběhy: Hádanky a rozluštěnky,
e/eřon, Hromburan, Krokodýl, O Bimbidonovi a jeho dobrodružstvích. „Vždyť také veršované
Pohádky jako Doktor Bolíto, Muška Zlatouška /.../a další byly jenom v SSSR vydány nákladem
Pf6
s 50 milionů výtisků. (Malá, I., Tamtéž, str. 87.) Zkusme dát dětem:
„Nemám oheň, nemám dým,
ale všecky popálím!"
(řešení: kopřiva)
„Roste hlavou dolů na zem jenom v zimě, jenom s mrazem.
Když se do ohně slunce vhrouží, rozbrečím se, umru v louži."
(řešení: rampouch)
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Dále pohádku veršem = zveršovanou pohádku píše S. J. Marsal Pohádky,
písně, hádanky (Сказки, песни, загадки, 1954), Mister Twister, 1933, V širém poli
zámeček (Терем - теремок, 1941). Jedná se o jakési výchovné pohádky s vtipnou
pointou.
V Rusku vznikl v roce 1966 velmi neobvyklý žánr, tzv. (4.) dětské noviny. Ve
známost vzešel především u nás ruský spisovatel Vitalij Bianki svými Lesními
novinami na každý rok (Лесная газета, 1966). Překladem této neobyčejně zajímavě
zpracované knihy se zabýval Petr Denk a Jitka Křesálková.
Kniha - jakási pohádková encyklopedie je určena dětem už od devíti let. „V
obyčejných novinách se píše pouze o lidech a o jejich záležitostech. Děti se však zajímají i o
to, jak žijí zvířata, ptáci, hmyz. V lese se přihodí stejně mnoho věcí jako ve městě. I tam se
Pracuje, i tam se slaví veselé svátky, ale dojde tu občas i k nešťastným příhodám. Také les
má své hrdiny a lupiče. V městských novinách se však o tom píše málo, a proto všechny lesní
novinky nikdo nezná." (Bianki, V.: Lesní noviny na každý rok. Svět sovětů, Praha 1966, str. 7.)
Jaká je kompozice: Kniha je rozdělena na tzv. články a rubriky, kde najdeme titulky např.
Usneseni prvního leningradského oblastního sjezdu kolchozních dětí nebo výzva Připravte
byty, což je v podstatě návod, jak vytvořit budku pro ptáky, potom rubrika od zvláštního
dopisovatele s názvem Třetí telegram z lesa, která obsahuje např. nové lesní zvyklosti. Dopisy
nesou názvy např. Koza snědla les, Kolchozní kalendář, Sysoj Sysojič se odmlčel a spoustu
dalších vtipných titulů.

(5.) Dětskou prózou se zabýval známý A. Gajdar (1904 - 1941).
»Sústreďoval sa na formovanie základných mravných čŕt v charaktere svojich
mladých hrdinov. Výchovné cíle realizoval s hlbokým porozumením pre psychiku
Aetata." (Malá encyklopédia spisovateľov sveta. Obzor, Bratislava 1981, str. 187.)
Gajdar napsal dílo Tymur а jeho parta (Тымур а его команда, 1940), Škola (Школа,
!930), Vojenské tajemství (Военная тайна, 1935) a Bubeníkovy osudy (Судьба
барабанчика, 1939). V českém prostředí vešla ve známost především kniha Čuk a
Gek (Чук а Гек, 1952), jejíž překladatelkou byla především Olga Ptáčková^acháčková.
Jedná se v zásadé o jednoduchý děj, kdy otec dvou malých dětí - Čuka a Geka je
tejze. Kluci žijí v Moskvě a rozhodnou se, že se vypraví za otcem do tajgy. Jakmile se to
vša
k tatínek dozví, posílá telegram, ať synové nejezdí. Kluci však telegram neberou na
Vë
domi a rozjedou se za otcem. Táta však na místě není, kluci tedy na něj čekají a
Sa
hiostatné hospodaří. Děj se odehrává v zimě, na Vánoce. Kniha se u nás proslavila jako
^iniočítanková četba, je opatřena četnými fotografiemi, které zapůjčil pro tento účel archiv
československého státního filmu v Praze.

v

Pro předškolní věk stojí za přečtení kniha v překladu Jany Martinové,
'^strovaná samotným autorem - Jevgenij Čarušin Jak žijí zvířata (Как живут
ЗВе
Рюшки). Knihaje též vydána pro české děti přímo v Moskvě.
Л

Jevgenij Čarušin patří mezi spisovatele-výtvarníky. Jeho knížka zobrazuje z větší části
strace - zvířata, pod kterými jsou drobné texty - příběhy o zvířatech s poučnými závěry.
„Zajíc je velký běžec. Lecjaký pes ho nedohoní. Spí v houští, ukrývá se před dravci.
shání potravu, vyběhne z lesa do pole. Sadař si zajíce do zahrady nepustí - ohryzává
Uru
jabloní a třešní." (Čaruškin, J.: Jak žijí zvířata. Raduga, Moskva 1985, str. 3.)

u

,
Cer

Psí sny a jiné povídky je také kniha od Jevgenija Čarušina. Ilustrována je
ou Josefa Lady, výtvarnicí Alenou Ľadovou.
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Protagonista Nitka-Nikitka se pokouší psát knihu o ní a o svém tatínkovi, kterého má
velmi rád. „Chtél bych pro děti napsat knížku o nás dvou. O tom, jak spolu žijeme, jak jsme
naučili létat vrabčáka, jak chodíš na lov, jak u nás bydlela křepelka. Nejdřív to napíšu, potom
nakreslím." (Čarušin, J.: Psí sny a jiné povídky. Albatros, Praha 1980, str. 1.)

Prózu pro děti psal i S. V. Michalkov s názvy Dětem (Детям, 1952), Zrcadlo
(Зеркало, 1971) a Svátek zlobivých dětí (Святок непослушников, 1947) a Spánek
jako marcipánek (Сон с продолжением, 1985), který je známý svou adaptací
v českém prostředí. Překladem se zabývala Hana Vrbová.
Jedná se vlastně o dvě pásma příběhu. První spočívá v tom, že malému děvčeti se
zdá sen na pokračování. To je jediné zobrazení reality skutečného světa. Druhá linie popisuje,
co se ve snu odehrává. S vojákem dívka zažívá různá dobrodružství, zdá se jí o hračkách,
které se stanou skutečnými osobami apod. Už v incipitu se píše: „Malé Ljubě chutnal spánek
sladce jako marcipánek. Nemusel ji nikdo každý večer, tak jako jiné děti, dlouho prosit a honit
do postele, už v osm hodin byla pod peřinou." (Michalkov, S. V.: Spánek jako marcipánek.
Albatros, Praha 1985, str. 7.) Dívka se dostává nakonec v reálném životě k lékaři, kde se mu
svěřuje: „Ve spaní dělám všelijaké dobré skutky a ušlechtilé činy." (Tamtéž, str. 59.) Explicit je
výchovný, kdy lékař dívce odpovídá: „Tak je dělej, i když bdíš, i ve skutečnosti. /.../ Pak si
aspoň přestaneš myslit, že tě nikdo nepotřebuje a že ti nikdo nerozumí." (Tamtéž, str. 59.)

V neposlední řadě uveďme za představitele prózy pro děti i spisovatelku Olgu
Perovskou a její dílo Tygřík Vaška (Тигрёнок Васька, 1965).
Tato kniha obsahuje pět kapitol, kde děj stejnojmenné kapitoly Tygřík Vaška popisuje,
jak otec přivezl domů dětem tygříka. Děti na něm hledají něco neobvyklého, ale postupné, než
se zvře ochočí, tak terorizuje všechny členy rodiny. Dovídáme se i minulost zvířete, kdy tygřice
* matka zahynula poté, co snědla otrávené maso.

Pro velmi malé děti píše (a byl u nás četně překládán Jaroslavem Tichým a
^ámou Hanou Vrbovou) spisovatel Georgij Ball Schovávaná se sluníčkem (1986) a
^oris Zachoder s knihou Kuřátko Píp (1984). Ilustrátory jsou zpravidla Petr Poš a
E
va Bednářová.
V knize B. Zachodera se jedná o pět kratičkých příběhů. Příběh Medvídek Ťapka píše
medvídkovi, který toužil být statečným a tak se na to soustavně připravoval např. ustavičným
^'čením. Protagonistou příběhu Byl jednou jeden Píp je kuře, které cestuje a zažívá různá
^°brodružství. Kapitola Janeček je o zajíčkovi, který chtěl vyrůst a sní o tom, až bude veliký.
V knize jsou ještě krátké kapitoly Proč jsou ryby zticha a Pohádka o všech na širém světě.
Kní
*ka je krásné ilustrována Petrem Pošem.

0

Pro četbu malým dětem je, domnívám se, velmi vhodná i knížka spoluautorství
^ V. Gernetové a G. B. Jagdfelda s názvem Káťa a krokodýl 1971.
.

„Káťa šla po ulici. Pinkala si s míčem a skoro se po něm nedívala. /.../ Ale to hlavní
že dopadal pokaždé na slunečnou plochu a nikdy ne do stínu." (Gernetová, N. V. JíJ9dfeld, G. В.: Káťa a krokodýl. Albatros, Praha 1971, str. 5.) Tolik incipit. Kniha je čtivá, je
^odná pro večerní četbu na pokračování. Holčička Káťa potká chlapečka, který má spoustu
^ířat, se kterými si neví rady. Jde s ním tedy domů a některých zvířat se ujme. Mladší sestra
é
která zvířátka pustí a tím se rozpoutává další děj, kdy Káťa při jejich hledání zažívá různá
° br odružství. Kniha je opatřena ilustracemi Miloše Nesvadby.

Do tohoto žánru spadá i Nikolaj Sládkov se svým dílem Za pírkem modrého
Ptáka (За пером синей птици) s opisováním přírody, ruských regionů apod.
lustracemi české malířky Heleny Chroustové.
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Pro poněkud starší děti, spíše pro gymnasiální mládež, píše ruský spisovatel
Ilja Erenburg prózu s názvem Neobyčejná dobrodružství Jurenita a jeho žáků
(„Собрание сочинений в девяти томах", 1962) Právě pro své narážky na politické
systémy, pro svůj vtip a nutnou znalost některých reálií je tato kniha, myslím, i pro
středoškoláky obtížnější. „S hlubokým pohnutím přistupuji к práci, v níž vidím smysl
a ospravedlnění svého bídného života, к vylíčení dnů a myšlenek svého učitele Julia
Jurenita." (Erenburg, I.: Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků. Odeon,
Praha 1966, str. 7.)
Dílo je opatřeno ilustracemi A. Hoffmeistera a přeloženo J. а V. Taflovými. Dovídáme
se mnoho fakt z historie, geografie a politiky. Uveďme některé pojmy, kterými si obohatíme
znalost rusistiky. Píše se zde např. o škukinech, ale už se nedovídáme, nic podrobnějšího a je
tedy nutno sáhnout po výkladovém slovníku (bohatí ruští kupci, sběratelé uměleckých děl,
Sergej Šcukin kupoval obrazy Picassa a Matisse). Zmiňuje se zde Boris Filipovič Brand (ruský
národohospodář a politik) a Nikolaj Semjonovič Čcheidze (menševik, který uprchl na Kavkaz,
kde organizoval vytvoření samostatné republiky v Gruzii, uprchl poté do Paříže, nakonec se
Vr. 1926 zastřelil). Těniševská škola byla soukromá umělecká akademie, založena
v Petrohradě mecenášskou kněžnou Těniševovou. Michail Vasilievič Alexej byl ruský generál
vletech 1915-16, náčelník carského štábu, který organizoval na Kubáni armádu proti
bolševikům, podporoval i vytvoření Československých legií. Píše se zde i o ruském
Avvakumovi ze 17. století, což byl náboženský fanatik, který byl 14 let vězněn, ale po
Propuštění napsal carovi útočný dopis a byl upálen jako kacíř. Je znám svým dílem Život
Protopopa Awakuma. Je zmiňován i citlivý malíř chrámových fresek M. A. Vrubel, který byl za
své proticírkevní nepravoslavné práce natolik utiskován, že zešílel. Poté kreslil v ústavu
realistické črty. Čteme i o malcovských akciích, což byly akcie podniků založených ruským
Průmyslníkem Sergejem Malcovem, který investoval hlavně do výroby kolejnic a kotlů. Píše se
0
moskevském předměstí Butyrki, kde stálo v 17. století vězení, v němž pobýval Pugačov a
úzeržinskij. Jednu dobu mělo toto vězení 2. 500 vězňů. Autor zmiňuje tzv. sovdepie, neúřední
°2načení porevolučního Ruska a jiné reálie. Hlavními postavami jsou zde Délai, Karel
Schmidt, M. Cool, Alexej Tišin, Ercol Bambuci a černoch Ajša. Děj se odehrává ve dnech míru
'.války, revoluce, v Paříži, Mexiku, Římě, Senegalu a Moskvě. Témata se objevují rozmanitá ústředními jsou však názory učitele na lásku, nasmrt, na šachové hry a na Židy.

Spíše knihu (6.) říkadel nabízí předškolním dětem Genadij Cyferov
názvem
O hodném slůněti (Жил на свете солненок). Kniha je opět vydána pro
v
Cechy přímo v moskevském nakladatelství a opatřena ilustracemi J. Zebrovové.
s

Říkadla jsou skutečné krátká a jednoduchá: „Žilo jedno slůně, zdálo se, že stůně..."
^Cyferov, G.: O hodném slůněti. Progress Moskva, 1975, str. 1.) apod. Protagonistou je malé
s|
ůně, které sní o tom, čím se stane, podobné jako sní člověk.

Podobně^ jako Cyferov, píše tento žánr i Michail Bulatov s názvem Veselé
P°hádky a říkadla.
Uveďme např. jeho aditivní příběh Řepa: „Zasadil dědeček řepné semínko a vyrostla
Převeliká (superlativy) řepa. Chtěl ji vytáhnout ze země. Táhl, táhl (opakování), nevytáhl
popření). Zavolal na pomoc bábu. Chytla bába dědka, chytil dědek řepu, táhli, táhli,
ne
vytáhli..." (Bulatov, M.: Veselé pohádky a říkadla. LN, Praha 1983, str. 9.)

(7.) Encyklopedické knihy pro děti píše Jevgenij Osetov pod názvem Kreml
^Ремль), která bylo pro českého čtenáře přeložena Josefem Jílkem. Zajímavostí
Ostává, že kniha, ač vytištěna v Moskvě, je vydána přímo pro českého čtenáře.
6

Kniha je rozdělena do několika kapitol, z nichž připomeňme např. Zrození Moskvy,
se píše o historii Moskvy, o jejím vzniku, Rozhovor s věžemi, kde se mluví o názvech
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jednotlivých véží Kremlu apod., Náměstí tří chrámů, kde se hovoří o chrámu Uspenském,
Blagovéščenském a Archangelském. Kniha má tendenci vychovávat mladého čtenáře
к socialismu, nicméně prohlédneme si v ní krásné obrazy A. M. Vasněcova, různé rytiny,
ilustrace S. Ivanova, Atkinsonova a Orlovského. Hlavními ilustrátory jsou pak Z. Chajlov, V.
Percov a J. Manuchin. Koncepčně je kniha velmi dobře zvládnuta, po stranách stránek jsou
v úzkých sloupcích hlavní témata, o kterých se hovoří, tím pádem se v knížce lépe čtenář
orientuje.

(8.) Dobrodružnou prózu pro děti píše, pro české čtenáře známý, Valentin
Katajev. Překladem knihy Na obzoru plachta bílá ( Белеет парус одинокий, 1989)
se zabývala Zdeňka Psůtková.
Kniha je určena dětem od 9 tet. Přiznám se, že mne upoutala v první řadě především
svými ilustracemi Kamila Lhotáka. Tento malíř - samouk (byl původně právník) ilustroval
všech 40 kapitol. Zaujme nás svou jednoduchou linií, převážně modrou barvou a přehlednou
kompozicí, většinou se objevují v jeho obrazech názvy a různé reklamy. Domnívám se, že
tento výtvarník je pro LPDM jeden z nejvhodnějších. Jedná se o jednu z nejznámějších
dětských knih, obsahujících autobiografické prvky. Protagonistou je Petr Bačej - malý
spisovatel, který s bratrem Pavlíkem zažívají různá dobrodružství. Jejich otec, profesor Bačej,
I e velmi autoritativní povahy. Bratři mají láskyplnou tetu a nerozlučného přítele Gavrika, který
je vylíčen jako samorast a proletářské dítě z chudé rybářské rodiny. V knize mu autor přikládá
vlastnosti jakéhosi budoucího revolucionáře. Péťa Gavrik se seznámí na parníku Potěmkin
s Rodionem Žukovem a s policistou, který je mu stále v patách. Tento motiv patrně souvisí i
s Dostojevského Zločinem a trestem, s protagonistou Rodionem Raskolnikovem a policistou,
kt
erý ho pronásleduje. Prostředí je v dobrodružné knize zobrazeno tak, aby bylo blízké
chlapecké duši - herní zábavy, ale i revoluční prostředí, sbírání škeblí na pobřeží apod.
^středním tématem je, že vprostřed dělostřelecké palby Péťa propašuje ve školní aktovce
ná
boje (domnělé hrací knoflíky) povstalcům. V díle jsou obsaženy prvky protikapitalistické
tendence: Chlapci se např. setkávají s Madame Storoženkovou, chamtivou obchodnicí
Bílá plachta by měla představovat symbol Lermontovovy básně, kterou recituje

Známou dobrodružnou prózou v české překladové literatuře zůstává i kniha
^'kolaje Čukovského Čtyři kapitáni (Водители фрегатов, 1947) z prostředí
lichého oceánu. Dále se dobrodružnou pózou pro děti zabývali Z. Dávidov Zajatci
le
du a noci, L. M. Giffnová Lovci mustangů, K. Staňukovič Muž přes palubu a N.
S|
»irnov Říše slunce. Překladatelem těchto knih byl především Petr Bek.
Představitelem (9.) poezie pro děti je již zmíněná A. L. Bártová (nar. 1906),
*terá napsala humoristickou povídku Číňanko Van-li (Китайчонок Ван-ли, 1925),
Plnou aforismů a spontánnosti.
Dalším spisovatelem píšícím (10.) povídky pro děti na základě folklóru, který
е
I inspiroval lidovou poezií, je A. A. Prokofjev (1909 - 1971) a známý je К. I.
C
*kovskij (1882 - 1969).
K.l. Čukovskij se zabýval i teorií a historií literatury. Napsal teoretickou studii Dětský
(Детский язык, 1907), kde rozebírá a srovnává uměleckou a bulvární literaturu pro děti
. Mládež. Dále uveďme jeho teoretické dílo Od dvou do pěti (От двух до пяти, 1920), ve
(to m pojednává o vývoji dětského jazyka. К méně známým titulům patří Malé děti
дети
1928
M Ленькие
'
).
švábisko (Тараканище, 1923) a Vodu, mýdlo, umývadlo
1М
°йдодыр, 1925).

Korněj Čukovskij se u nás proslavil i knihou, určenou čtenářům od pěti let a
,
s názvem Doktor Bolíto (Доктор Айболит 1925). Skvělými ilustracemi opatřil
'hu Josef Lada, kniha vyšla v překladu Valerie Sobotkové.
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Kniha je rozdělena na dvě části, z nichž první, Cesta do opičí země, obsahuje 17
kapitol a druhá, Penta a piráti, kapitol 13. Protagonistou je veterinář, který nám podává různé
příběhy se zvířaty. Pro představu: „To byl jednou jeden tuze hodný doktor jménem Bolíto.
Bydlel v domku se svou sestrou, zlou a vzteklou Barbarou. Ze všeho nejraději měl ten doktor
zvířátka. V pokoji s ním žili zajíci, ve skříni veverka, v příborníku vrána, na pohovce pichláč
ježek, v truhle bílé myšky." (Čukovskij, K : Doktor Bolíto. Albatros, Praha 1980, str. 9.)

Povídky pro děti píše dále Vitalij Bianki. „Patří к zakladatelům sovětské
umělecko-naučné prózy pro děti. Stojí zároveň na čelném místě mezi světovými
spisovateli, které svou uměleckou tvorbu zasvětili přírodě. Poutavé příběhy, v nichž
tento zkušený vypravěč zachytil zajímavé okamžiky i humorné příběhy ze života
zvířátek, s nimiž se děti dostávají do styku v blízké přírodě, znají naši čtenáři
z různých publikací." (Bianki, V.: Černý sokol. Albatros, Praha 1982, přední přebal.)
U nás vyšla v šedesátých letech jeho kniha pod názvem Kotrmelec а jiné povídky
(Кубырк) v překladu Petra Denka.
Denkovi je tato kniha také věnována za dlouholeté překládání ruských autorů.
Nalezneme v ní např. stejnojmennou povídku Kotrmelec, kde Ala a Nona zůstávají samy
doma a prozkoumávají nejbližší okolí. Kniha je vhodná dětem od devíti let. U nás vyšla
v osmdesátých letech i knížka Povídky a pohádky („Рассказы и сказки") v překladu Alby
Šimkové. Kniha obsahuje šest oddílů: Pohádky - nepohádky, Lovcovy pohádky, Myšáček Pik,
Krátké povídky, Po stopách a Můj chytrý synek. Kniha je určena čtenářům od šesti let.

Žánrový typ (11.) romány pro děti psal L. A. Kassil (1905 - 1970), projevuje
v nich jako znalec dětské psychiky s bohatou tématickou i fabulační fantazií.
Známy jsou tituly Mí drazí chlapci (Дорогие мои мальчики, 1944), Hrdinův bratr
Čeremyš (Черемыш, брат героя, 1938), Švambránie (Швамбраник, 1933) а
Reprezentační brankář (Вратар ресьпублики, 1938).
Se

Spíše jakési teoretické práce, zabývající se výchovou dětí a mládeže, píše V. F.
Panovová (1905 - 1973). Tato autorka píše i novely o dětech a mladých lidech vůbec.
Uveďme např. díla Serjóža (Серьёжа, 1955) a Voloďa (Володя, 1959).
pedagogicky rozpracované studie píše vychovatel A. S. Makarenko (1888 - 1839).
Ne
jznáméjší je Pedagogické pojednáni (Педагогическая поема, 1933), z něhož uveďme část
s n
ázvem Stanou se z nich lidé (Будут из них люди). Makarenko se v práci zabývá hlavně
Akousi převýchovou narušené a delikventní mládeže.

Zčásti román pro mládež, zčásti lidová báje a zčásti autorská pohádka je dílo
^onida Solovjova Nasredinova dobrodružství (Повесть о Ходте Насредине),
°bsahující i filosofické úvahy. Z tohoto důvodu bych tuto knihu doporučil spíše
stř
edoškolákům.
Tato kniha je souborem veselých i tragických příběhů. Vznikla na základě folklóru,
^cméně zajímavá je tím, že hovoří o islámském světě a Střední Asii v ruském kontextu,
j^brazuje nádherné paláce, život velmožů, na jedné straně harémy, na druhé straně mučírny
^'ámského světa a světa Střední Asie, žebráky apod. Je hojně nabita příslovími: „Jeden
l^ezenec šel, maje v ruce ohlávku svého osla a táhne ho za sebou." (Solovjov, L :
ř e d i n o v á dobrodružství. Svoboda, Praha 1975, str. 7.) Nasredinovi jsou přisuzovány
, ctnosti boha, má za úkol trestat zlo. „To, cos zažil v chudobě, nevykládej v hojnosti."
\ amtéž, str. 481.) I pro svůj velmi těžký jazyk i v překladu Milana Hrabala bych dílo určil
Vlá
ště středoškolákům.
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Jako (12.) ruská mimočítanková četba se u nás proslavila v osmdesátých
letech kniha Arkadije Gajdara Vojenské tajemství (Военная тайна) v překladu
Jarmily Prokopcové, obsahující ilustrace V. Brehovzkého (jde více méně o realistické
kresby).
Čtenáři a studenti mají možnost se v této knize lépe seznámit s ruskými reáliemi.
Najdeme zde výrazy i jejich částečné vysvětlení učitelem, jako např. kdo byl Semjon Michjlovič
Buďonnyj (známý ruský maršál, velitel jezdectva v době Občanské války po VŘSR), co je
papacha (vysoká kožešinová beranice) a šci (ruská rybí polévka). Geografické pojmy: Kavkaz
a Sevastopol (přístavní pevnost u Černého moře). Pojmy jako Komsomol (svaž mládeže
v době socialismu), kobka (žalářní místnost), trenčkot (dlouhý nepromkavý kabát), Murmansk
(nezamrzající severní přístav u Barentsova moře), Jalta (přístav u Černého moře), Kolchoz
(jednotné zemědělské družstvo), pronárod (pejorativum pro nezbedy), okkťabrjata neboli
tyňátka (školáci 7-10 let), pirožky (ruské jídlo s náplní sladkou, masovou, zeleninovou apod.),
Ш (příslušníci armád bojujících proti rudým), gubernátori správce carského Ruska), voršilovci
(žáci námořního učiliště), ikony (obrazy svatých v pravoslaví) a běženecký tábor (uprchlický
tóbor). Pojmy pro chlapce přitažlivé: lapeta (podtsavec u děla) a eskadrona (oddíl jízdy).

Do mimočítankové školní četby byla zařazena i kniha Valentina Katejeva Syn
pluku (Сын полка) v překladu Jaroslava Huláka, kterou autor připsal své ženě a
synovi.
(VII. II.) LPDM v běloruském prostředí
Jak už jsem uvedl ve stati, kde se zabývám Biblí, v Bělorusku se proslavil
jprve F. Skoryna (1490 - 1451) svým prvním překladem Bible. Až poté se teprve
^ohlo rozvíjet písemnictví, tedy i literatura pro děti.
Pohádkovou tvorbou se zde zabýval hojně J. Kolas (1882 - 1956).
(1.) Poezii pro děti představuje J. Kupala (nar. 1942) se svými povídkami
Chlapec a letec (Chlopčuk i lotčyk , 1930) a Dětem (Dia dziacej, 1940), dále Z.
Nadula (nar. 1886) a M. Lyňkov (1899 - 1975).
Představitelem (2.) prózy pro děti je též Z. Biadula.
Neméně důležitý, český sběratel pohádek Jiří Horák, stojí za zmínku i zde,
s
bíral též běloruské lidové pohádky a povídky.
ne

(VII. III.) LPDM v ukrajinském prostředí
Na Ukrajině píše (1.) poezii pro děti M. P. Stelmach (nar. 1912) a V. A.
ymonenko (1935 - 1963).
(2.) Prózu pro děti zastupují se svými povídkami P. M. Voroňko, J. P. Hučalo
fear. 1937), P. J. Pane (nar. 1891) a P. M. Tyčina (1891 - 1967).
(3.) Autorskou pohádku zde zastupuje spisovatelka M. Vovčik (1833 1907).
(4.) Veršovanou pohádku psal na Ukrajině V. A. Symonenko (1935 - 1963)
^ázvy Car Plaskij a Loskotou (Car plaskij ta Loskotou, 1963) a Cesta do krajiny
Q
Plavky (Podorož u krajinu Naplavky, 1964).
Ukrajinské lidové (5.) legendy zpracoval v ruštině P. O. Kuliš (1819 - 18979,
n
°jznámější je Ohnivý drak (Огненный змей, 1841).
У
Dětské (6.) romány psal I. K. Mykytenko (1897 - 1937), nejznámější je
Ur
kahamy, 1928.
S
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(VIII.) Česká pohádka z hlediska literární kritiky
Všecko dílo Boženy Němcové jest
pohádka vypravovaná měkkou, dobrou a bázlivou
obrazností zmučenému srdci, toužícímu po lásce,
jemuž svět a život podává houbu namočenou v žluči
a octě. "
F. X. Šalda

České pohádky řadí se do látkové oblasti středoevropské, jak dokazuje rozbor
látkových osnov, které se zachovaly v našem podání. Osobitost pohádky nesmíme
ovšem hledat v osnově rozšířené často po celém světě, o jejímž původu nevíme nic,
ale ve způsobu vypravování a podrobnostech obsahových, ve kterých se zrcadlí
každodenní skutečnost.
Božena Němcová (1820 - 1862) jako pohádkářka nacházela únik od reality ve
své tvorbě, ve které se vracela do vzpomínek a do doby svého dětství. V Národních
báchorkách a pověstech potvrzuje parafrázi pohádek, že dobro vítězí nad zlem a
spravedlnost nad povýšeností. (Ve vydání z roku 1928 najdeme v incipitu věnování
Přítelkyni Bohuslavě Čelakovské.) Do svých děl vnášela víru v to, že lidé jsou si od
přírody rovni a že se mají к sobě chovat jako bratr a sestra. Některé své myšlenky
Přebírá dokonce z utopického socialismu. Její příběhy se vážou na konkrétní
historické události, osoby, místo či předmět. Tyto příběhy sbírá, ale nepřetváří,
Protože ty jsou už z části vybájené samy o sobě.
V Národních báchorkách a pověstech najdeme pohádky jako Potrestaná
Pýcha, Čert a Káča, O kocourovi, kohoutu a kose, O bílém hadu, O neposlušných
kůzlatech, O Janovi a Jankovi, Chytrá horákyně, Sedmero krkavců, Jak se učil Honzík
hlinsky, Lesní ženka, O zlatém kolovrátku, Strejček Příhoda, Čertův švagr, Pohádka o
Parníkové chaloupce, Princ Bajaja, Neohrožený Mikeš, O Slunečníku, Měsíčníku a
Větrníku, O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních, Pohádka o slepičce a
kohoutkovi a Pohádka bez konce. Knihy Boženy Němcové u nás vycházejí
s
ilustracemi Milady Marešové.
„Pohádkové příběhy, které se zrodily na patriarchálním venkově a vyjadřují
'deální představy a touhy lidského kolektivu, vypráví Němcová tak, že souběžně
s
nimi přibližuje i životní realitu venkovského prostředí, jeho typické postavy,
Příznačné vztahy mezi lidmi, venkovskou práci. Přitom také zvýrazňuje a aktualizuje
l
deovou složku lidových pohádek, zvláště motiv absolutní spravedlnosti, ten se tu
u
platňuje i tak, že z báchorek zaznívají též dobové ideje demokratismu." (Vodička, F.:
Svět literatury I. SPN, Praha 1967, str. 191.)
V letech 1857 - 1858 vydává Němcová sbírku Slovenských pohádek a pověstí.
Překládala i jihoslovanské pohádky, ale už se jí nepodařilo zpracovat soubor pohádek
s
'°vanských národů.
V literatuře existuje žánr pověrečných povídek, které pojednávají o různých
dpřirozených bytostech, jako jsou čerti, víly, vodnici, světýlko, ohnivý muž, hejkal, divá žena,
p
°lednice, vlkodlaci apod. S těmito bytostmi se někdo někdy údajné setkal, především sám
^Pravěč.
„Zde se podává zpráva o setkání samého vypravěče nebo jiné osoby s nějakou
^ p ř i r o z e n o u bytostí nebo silou: vodník, obr, skřítek, ale i upír, což je duše člověka, který
^errtěl v hrobě pokoj. /.../ V těchto protifeudálnich pověstech, např. krutý pán nebo správce
> í po smrti orat pod čertovým bičem nebo ve strašidelné podobě přenášet mezníky, které
Pr
°ti právu přesouval zaživa." (Vodička, F.: Svět literatury I. SPN, Praha 1967, str. 63)
na
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U nás působil v 19. století folklorista Karel Jaromír Erben. „V duchu teorie
bratří Grimmů, že lidová slovesnost je básnickým projevem starobylého mýtu, sbíral,
rekonstruoval a vydával i vykládal lidovou lyriku a epiku." (Kudělka, V.: Malý
labyrint literatury. Albatros, Praha 1982, str. 136.)
Erbenova díla Prostonárodní české písně a říkadla (1864) a Sto
prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865)
samozřejmě zaujímají jedno z nej významnějších děl lidové slovesnosti v české
literatuře. Co se týče lidových pohádek, u Erbena najdeme sesbírané tituly jako O
kohoutkovi a slepičce, Otesánek, Hrnéčku, vař!, Jezinky, Dlouhý, Široký a
Bystrozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Pták Ohnivák a liška Ryška, Zlatovláska,
Živá voda a Drak dvanáctihlavý. Erbenovy knížky můžeme vidět s ilustracemi
Václava Karla. Pohádky byly původně otištěny v časopisech Zlaté klasy (1854), Česká
'včele (1844) nebo v Almanachu Máji (1862). Státní nakladatelství dětské knihy vydalo
Erbenovy České pohádky v roce 1967 s upraveným textem pro mládež.
Co se týče jazyka, objevují se zde výrazy jako kadečka = malá zeď, vzali od
něho odpuštění = rozloučili se, loktuška = šátek přes rameno, do kořán = do kořenů,
zandavačka = zátka, pantl = stuha, lichtář = rychtář, rejnička = úzká cesta mezi poli,
krákorka = šiška, rozpíček = vdolek, mochůrka = buchta s tvarohem, chvostě = koště,
Horák = krocan, mít na někoho psí hubu = lát, nadávat, roztrhat na caparty = roztrhat
na kousíčky, homolka = syreček, staré ránotí =haraburdí a jiné výrazy.
Jediné Erbenovo básnické dílo Kytice z pověstí národních (1853 - 1861,
rozšířeno o cyklus Písní) není dílem ohlasové poezie, ale čerpá především z mýtu a z
Myšlení a výkladu lidí z dávných dob o světě. Odráží se zde jakýsi řád, který není
lidskými silami možné změnit, který je nadosobní a vládne přírodě i lidské
s
Polečnosti. Je to osud, který nám určuje, co bude dál. Každá vina je trestána.
Pohanskou představu mýtu Erben doplňoval křesťanským přesvědčením o
v
šemocné lásce, hlavně mateřské. Význam dává pokání a odpuštění. „Kytice, výsledek
dlouholeté básnické činnosti Erbenovy, byla vydána v době po porážce revoluce 1848
a
měla posilovat víru v lepší budoucnost národa. S touto situací ji programově svazuje
k vůni „mateřídoušky" vyrostlé na mohyle matky - vlasti, a závěrečná skladba
y
ěštkyně." (Vodička, F. Malý labyrint literatury I. Albatros, Praha 1982, s. 158)
Děj je ve všech básních pochmurný, tedy baladický. Jde tu o konflikt, v němž
Se
lidský jedinec střetává s nadpřirozenými bytostmi, mocnostmi a silami. Ke
konfrontaci dochází po vyprovokování bytosti hrdinou. Čin pramení buď z dobré vůle,
ne
bo ze vzteku. Tento skutek je ale vždy v rozporu s přirozenými činy člověka.
Tématem je negativní čin s následkem trestu. V Pokladu matka zapomene
kvůli bohatství na dítě, ve Vodníkovi poruší dcera matčin zákaz a je potrestána
nadpřirozenou silou.
Smyslem je uvědomit si, že nelze, aby se matka zřekla dítěte ani ve chvílích
Afektu, to je i tématem Polednice. Povinnost к životu je daleko závažnější než láska
nirtvému milenci, což je obsahem Svatební košile. Cesta za štěstím v Holoubkovi
nebo za slávou s přepychem Zlatý kolovrat nemůže vést ke zničení druhé osoby. Silný
at
alismus se objevuje ve Vrbě, kde proti osudu není možné vyhrát lidskou silou.
štědrém dnu osud povolí vdavky jedné dívce, ale druhá zemře.
Pražské nakladatelství pro děti a mládež Albatros vydalo v roce 1983 společný
h o r s k ý svazek lidových pohádek Erbena a Němcové, určených čtenářům od pěti let
s
Názvem Pohádky.
U Erbena zde najdeme tituly Zlatovláska, Sněhurka, Almužna, Boháč a chudák, Tři
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zlaté vlasy děda vševěda, Pták Ohnivák a liška Ryška, Hrnečku, vař! a Dlouhý, Široký a
Bystrozraký.
Ü Němcové najdeme pohádky Divotvorný meč, O bílém hadu, Perníková chaloupka, Dobré
kmotřinky, Modrý zlaťák, O Nenasytovi, Princ Bajaja a Sedmero krkavců. Svazek je ilustrován
spisovatelem-výtvarníkem Josefem Ladou.

Národní pohádky u nás píše i J. K. Radosta. Najdeme zde tituly jako O
divotvorné masti, O bazalce, Nenadálé vyhojení, Potrestaná nehostinnost, O myší
díře, O drakovi, Lakomec a Král a švec.
Nezapomenutelnou roli v českém pohádkovém světě hraje Josef Kajetán Tyl
(1808 - 1856) se svými dramatickými báchorkami, nazývanými též pohádkovými
hrami.
Co se týče postav, protagonisté mají určité zavádějící přesvědčení, např. ve
Strakonickém dudákovi (1847) je jihočeský nadaný, ale nestálý, i když upřímně citový
dudák Švanda přesvědčen o tom, jak je velmi snadné v cizině získat bohatství.
»Švanda je furiantsky tvrdohlavý, sváděný leskem ciziny, slávou a možností snadného
zbohatnutí." (Vodička, F.: Svět literatury I. SPN, Praha 1967, str. 161.) O Švandovo
dobro usiluje upřímná dívka Dorotka, víla Rosava a přítel Kalafuna.
Co se týče typizace, v těchto třech postavách jsou zobrazeny tři kladné typy
Českých lidí, proti kterým stojí prohnanec a prospěchář Vocilka, který je ale též
ztělesněním jedné negativní stránky českého člověka. „Strakonický dudák je
nej známější hra J. K. Tyla. Ačkoli od jejího vzniku uplynulo více než než 130 let,
zachovala si i svěžest a dramatickou sílu. I když ji už dlouho známe, rádi se chodíme
znovu setkat s dudákem Švandou, bodrým Kalafunou, s princem Alamírem a
Princeznou Zulikou, vždycky nás dojme milující Dorotka, která zachrání Švandu
Zmoci strašidel. Tyl psal svou dramatickou báchorku v době útlaku, kdy některá
té
mata byla z jeviště vyhnána a kdy se musel uchýlit do báchorky. /.../ Vytvořil
Přesvědčivé a ve vítězství čisté lásky nad všemi zlými silami pohádkové drama."
(Kožík, F. in: Tyl, J. K.: Strakonický dudák. Albatros, 1979, str. 108.)
Připomeňme si film ze šedesátých let uváděný Československou televizí s názvem
hvězda padá vzhůru, kde protagonistou je tenor a stálice populární hudby Karel Gott, který
Idrobnými odchylkami napodobuje Švandu. Typem Vocilky se stal Josef Somr, který naivního
j^/andu manipuluje do nešťastných situací. Švanda pak sděluje Dorotce, kterou hraje Jitka
^olavcová: „Ale já už ted nepatřím, miláčku jenom tobě... patřím všem!" A odchází od ní.
Kalafunu si zahrál Jiří Sovák. Děj se odehrává ve Strakonicích.
Nutno dodat, že film do jisté míry posloužil i jako reklama Gottovi, už jen s ohledem na
bi
°grafické prvky z jeho života, které byly zobrazeny ve filmu.

V Tvrdohlavé ženě (1849) chce být mlynářka Jahelková stále svá za všech
Polností. Čeledín Jiřík hledá pohodlné živobytí bez práce v Jiříkově vidění (1849),
v
Lesní panně (1850) vycestuje učitel Slovíčko do Ameriky hledat svobodu a štěstí,
ústavy pak procházejí různými situacemi, kde přicházejí na to, v čem se mýlily.
Nadpřirozené bytosti umožňují hrdinům přecházet z jedné situace do druhé, vzniká
Proces bloudění a nápravy. Pohádková fabulace umožňuje vkládat do hry scény, ve
te
rých se spolu s hrdinovým blouděním otevírá pohled na aktuální společenské
pr
°blémy a velmi často se reaguje na každodenní události.
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(VIII. I.) Slovenská folklórní pohádka v kontextu české a ruské
Protože se v práci zabývám paspartizací především ruské a české pohádkové
tvorby, zmiňuji v dalších kapitolách v podstatě i tvorbu celého východního bloku
bývalého SNS. Ze stejného důvodu, že jsme dlouhodobě existovali jako
Československá republika, zmíním se krátce o příbuzné slovenské pohádkové tvorbě.
Jak zjistíme, motivace pohádkářství byla mnohdy stejná nebo podobná jak v českém,
tak i ve slovenském prostředí. Domnívám se tedy, že jako nelze opomenout
běloruskou a ukrajinskou tvorbu v kontextu ruské tvorby, stejně tak nelze opomenout
ani slovenskou v kontextu tvorby české a potažmo ukrajinské a celé východní
Pohádkové tvorby.
Na Slovensku vynikl v této tradici sběratel Pavol Dobšinský. Vydal knihu
s názvem Slovenské rozprávky. Tak jako v české pohádce, objevují se zde i hrdinové a
tituly jako Nebojsa, Hrdopýška, ale i Radúz a Ľudmila, Dvanáct bratrů a třináctá
s
estra, Tři holoubci, Sůl nad zlato a Zlatovláska.
Geneze: Asi před 170 lety začali tzv. štúrovci sbírat lidové pohádky. Byli to
studenti bratislavského gymnázia, kteří se o prázdninách rozprostřeli po slovenských
Vesnicích a sbírali pohádky. Mezi nimi právě P. Dobšinský. Jeho pohádky vycházely
2
Prvu v malých sešitech.
„Prekrásne a nesmierne cenné je rozprávkové dedičstvo, ktoré nám zanechali
n
aši predkovia. Tí prostí, jednoduchí, nevoľní, kruto vykorisťovaní. Tí, o ktorých
hovorí básnik Milan Rúfus:
«Boli v krpčekoch a v onuckách,
ó, nehanbi sa za ne,
ich nechtíky, vždy zemou umazané.
Veď nezáleží na tom, nezáleží,
v akej šiel obuvi ten, ktorý teraz leží blízučko pravdy.»

(Ďuríčková, M. - báseň M. Rúfuse in: Dobšinský, P.: Slovenské rozprávky.
Mladé létá, Bratislava 1980, str. 242.)
Věrnou představu nám dává slovenský spisovatel, patriot Milan Rúfus, který se
^Xi ad fuj e jak k hrdinům, tak k tématům: „Vy so zatajeným dychom počúvate, jako
°Polvár raz medený, strieborný alebo zlatý vyskočí na vranom koni a s princezninho
°bloka zlatý prsteň, zlaté jabĺčko a zlatú šatku uchytí. /.../ Poslucháčov zaviedli
P°hádky do čarovného světa princezen, princov, černokňažníkov, stríg. Ale aj do
SVe
ta smelých Jankov, Poplvárov, krásných Aniček, Mahulien, stúžtičiek, sluhov a
Pastierikov. Chudoba ich vyháňala z domu a museli podstúpiť vaľá tvrdých skúšok,
tym prekonali mnohé prekážky. Lebo rozpravka je už taká. Mí svojho obi n'beného
dinu. Povodí ho svetom - nesvetom, dožičí mu prežiť čáry aj nečary, ale nedovolí
Prehrať. Pre jeho čisté srdce a nesmrtelnost' sa mu vždy bohato odmení." (Rúfus,
in: Dobšinský, P.: Slovenské rozprávky. Mladé létá, Bratislava 1980, tiráž.)
Literárně teoreticky i poeticky se sám autor vyjadřuje ke své práci takto:
"Slovenské povesti sú výtvory prostonárodnej slovenskej poézie, ktorých pôvod a
P i a t o k padá hlboko do časov najprošieho národného povedomia. A tak ony sú tie
^jprošie kvety poézie jeho vykvitnuté na jarnom sluku obrazotvornosti národa eště
Radého, a znázorňujú nám tu najprošiu povědomost' národného ducha." (Dobšinský,
Slovenské rozprávky. Mladé létá, Bratislava 1980, tiráž.)
„Zázraky v rozprávkách rozprávajú sa tak jako najprirodzenejšie veci. Prisť po
s
* * v starej alebo novej podobe, vypočuť horor vtákov, zverov alebo vecí,
°*umieť sa s nimi, meniť sa na jabloň, studňu, ružový ker, na zelené vtáča, alebo
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hoci na vorové kolesá proti sebe sa spúšťajúce z brehu a tak zápasiace, na plamene,
vzýjomne sa páliace. Na kamenný stép, na chrobáka, putovat k sluncu alebo
mesiačiku, podstreliť nohu dňu, aby nesviatilo ešte - to sa tu v týchto rozprávkach
Slncový kôň, O svetskej kráse a v ostatných rozpráva jako zázraky. Najväčšie čudá
rozprávajú sa bez senzácií, so zvláštnou epickou ekonomišnosťou. Hranice medzi
prirodzeným a nadprirodzeným, medzi snom a skutečnosťou, medzi viditelným a
neviditelným svetom zmizli dokonale. Oboma svetmi prechádza sa volne krížomkrážom, ako jedným svetom, lebo v rozprávkach je to zázračne - jeden svet."
(Krčméry, Š. in: Dobšinský, P.: Slovenské rozprávky. Mladé létá, Bratislava 1980,
tiráž.)
(VIII. II.) Česká regionální folklórní pohádka
„Krajinný ráz jednotlivých oblastí, sociální a hospodářské poměry
obyvatelstva, jeho zaměstnání a úroveň osvětová nepochybně působily na formu látek
i na způsob zpracování. /.../ Pročtete-li naše sbírky pohádek, zapsané přímo z úst lidu,
přesvědčíte se, že na Valašsku, v krajích lašských, na Hané, ale také v Podkrkonoší,
v Pošumaví, v jižních a severovýchodních Čechách, na Českomoravské vysočině, na
Slovensku a porůznu i jinde měli jsme a namnoze podnes máme pohádkáře, obdařené
vzácným nadáním vypravovat živě, jadrným jazykem, umělce slova, kteří dovedou
obestříti starou cizí osnovu našich lesů, rybníků, luk a rázovitých vesnic a samot."
(Horák, J.: České pohádky. SNDK, Praha 1958, str. 374.)
Veselé anekdoty o svých krajanech vypravovali hlavně na Hané. Hanáci se
scházeli na svých besedách, tzv. plkotačkách. V jejich vypravováních se objevuje
Především zámožný zemědělec - sedlák, který je přesvědčen o tom, že Haná je
zámožný, úrodný kraj, nejkrásnější na celém světě. Mezi jazykovými prostředky
Převládá břitký humor.
Sepjetí hudebního a výtvarného talentu se projevuje v pohádkovém
Vypravování na Slovácku (Moravském Slovácku), kraje bohatého na víno. Styl
Výpravo vám je výbušný a veselý.
Podivuhodné legendy jsou příznačné pro Lašsko. V pohádkách se velmi často
°bjevuje zbožnost.
Pro Valašsko, dříve chudý kraj, kde museli tamější obyvatelé těžce pracovat,
a
by se uživili, je příznačný statečný styl, plný obrazných konstrukcí. Vypravují se
^zné legendy o Radhošti, o hlubokých lesích, jeskyních a propastech s divokými
dra
ky, černokněžníky a opuštěnými chlapci, kteří v horách našli poklad. Sběratelem
г
této oblasti je znám V. Tille.
Jihočeské roviny, rybníky, nad nimiž krouží tisíce ptáků, staré hráze, vroubené
staletí duby, brčálově zelené pastviny, hluboké strouhy, kterými plyne voda
sr
ašelinou, zádumčivá Blata, kde se vznáší mlha - to vše sloužilo jako podklad pro
tamější vypravování. Jihočeši věřili v tajemnou sílu vody, o které vypravovali různá
Přísloví:
„Sedě u vody, vždy čekej bědy!"
„Voda je dobrý sluha, ale zlý pán."

Vznikají i povídky o lidech, které tajemný hlas vlákal do bezedného bahna, o
ětýlkách, které zavádějí pocestné do osamělých tůní, o vodníkovi, který se dovede
^ ě n i t v rybu a s divokým smíchem vyskočí rybářovi ze sítě.

Sv
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Obyvatelům Chodska nikdy nechyběl humor a vtip, byli hlavně dřevorubci,
kteří opěvovali chodské lesy. Vyprávěli povídky o pokladech, lesních bytostech,
záhadných pocestných, které se objevují v lesních samotách.
Na Moravě vešli ve známost sběratelé pohádek J. Menšík a J. Soukup.
Z Čech je znám ještě, kromě Němcové a Erbena, Jakub Malý, který vydal
první sbírku českých pohádek v roce 1838, ale také J. Košín z Radostova.
Z Orlických hor, z okolí Letohradu, Žamberka a Pastvin vešel ve známost
Antonín Špinler, sběratel pohádek Lakomá selka, O celenském kříži, Holubí
studánka, Čertova stodola, O kobylím dole, O Suchém vrchu, Poklad na Hejnově,
Neratovský jezdec, Pašerácká a jiných. Pocházel ze Studeného.
„Základy vzdělání na studenecké škole získal i bořitavský rodák, vesnický
učitel Antonín Špinler, autor několika knih pohádek a povídek z našeho kraje. /.../ Po
ukončení studia na Učitelském ústave v roce 1935 působil krátký čas na místní škole.
Od roku 1946 žil s rodinou vTěchoníně, kde byl ředitelem základní školy. /.../ Ve
svých knihách O bílé lišce, Lidé od Orlice /., Lidé od Orlice II., Na modrou stranu,
Pašeráci se vyznal ze své velké lásky к rodnému kraji. /.../ Poslední kniha Pod suchým
vrchem vyšla v roce 2000, tedy již po jeho smrti. Zemřel v listopadu 1999."
(Horníčková, H.: Studené a Bořitov. Kartonáž a knihařství, Jablonné nad Orlicí 2003,
str. 4.)
Uveďme např. pohádku O Studeneckých skalách, kde Špinler, kromě důkladného
°Pisování regionu a barvitého děje, připomíná tragický konec: Krejčí Mihulka nestačil již zastat
Práci, vzal si Marjánku od mlýna, která se stala mistrovou v jeho dílně. Ušila si překrásné šaty,
t[
m ale provokovala všechny chasníky v okolí Mladkova a Těchonína. Po čase mistrová
zaměstnala i učedníka Ondru, do kterého se zamilovala. Jednou, když šli oba spolu s mistrem
Pa víkendovou procházku do Studeneckých skal, Ondra pod tíhou emocí shodí mistra ze
skály zvané Rozhledna. Oba se vzali, ale nevyhnuli se božímu potrestání. Ondra přišel o ruku,
o tu, kterou shodil mistra dolů. Mistrovou náhle přestal zajímat a vyhnala ho z domu. Ale ani jí
ne
minul trest - vypadaly jí všechny vlasy. Nakonec se v chudobinci zbláznila. „Hlava, která ten
2|
očin vymyslela, opršela a zbláznila se." (Špinler, A.: O bílé lišce. OFTIS, Ústí nad Orlicí
1
993, str. 73.)

V Podkrkonoší se dobrodružně vypravovalo o podivných cizincích, kteří
chodili do hor pátrat po drahých kovech a po návratu vypravovali o nebezpečných
dobrodružstvích, které zažili na horských srázech a v bouři a mlze. Typickým znakem
Je
popis divoké krkonošské přírody. Vznikla postava mocného horského ducha
%bcoula - Krakonoše, který rád pomáhal chudým sirotkům a zbloudilým stařenkám
*°řenářkám, ale vtipně se mstí lakomcům a nepoctivým úředníkům.
Na toto téma je znám cyklus Krakonošových pohádek jako Večerníček pro děti, který
Vsilá Česká televize. Krakonoš na začátku opakovaně opěvuje krkonošskou přírodu, květenu
a 2
Wectvo, a trestá lakomce Trautemberka, který vykořisťuje Kubu.

v

Jedním z nej významnějších sběratelů pohádek z oblasti Podkrkonoší byl
ulolog a středoškolský profesor Josef Štěpán Kubín.
„Prof. Josef Štěpán Kubín zaznamenal ve svých knížkách životopisné údaje o
Ce
lé řadě vypravěčů. Ve sbírce Lidové pohádky z českého Podkrkonoší, Podhoří
?a
Padní /.../ uvedl jméno vskutku nevšední vypravěčky Anny Kuličkové. Bylo jí 70 let
a
Žila jako vdova v městském chudobinci v Jičíně. Vypravovala Josefu Kubínovi 50
celou sbírku, která v uvedeném podání vyplnila téměř 100 stran, tedy celou
Uihu. Prof. Kubín poznamenal: «Kuličková je rozená pohádkářka. Mezi sty vypravěči
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nestihl jsem osoby, aby s takovou lehkostí líčila děj slovem tak výmluvným a
pohotovým. Tón její mluvy je vždy veselý, jímavým zvukem jakoby kouzlila
pohádkové ovzduší.» (Horák, J.: České pohádky. SNDK, Praha 1959, str. 379.)
Kniha Lidoví baječi z roku 1950 je právě výborem z Kubínova stěžejního
několikasvazkového sběratelského díla Lidové pohádky z českého Podkrkonoší (1922
- 1926). Jedná se o lidové podání pohádkové i povídkové, které je zapsáno s dějovou i
jazykovou přesností. Vypravěči jsou tzv. typy lidových básníků-vypravěčů, mnohdy
jsou to výminkáři a výměnice, chalupníci, vysloužilí čeledínové, zemědělští a tovární
dělníci, vesničtí chudí z chudobinců a pastoušek. Mnohdy se jedná o povídky
humorné, ale i trpké. Tento výbor povídek z Podkrkonoší má pro svůj dialekt velmi
osobitý jazyk. Sběratelské činnost Kubínova má autobiografickou spojitost, autor
pocházel z Jičína, kde jeho otec vlastnil hospodářství a obchodoval s ovocem. Doma
se povídalo za „dlouhých zimních večerů" při dračkách peří, sousedských návštěvách
apod. To všechno patrně vedlo Kubína ke studiu filologie na filosofické fakultě pod
vedením Jiřího Polívky.
Dílo Lidové pohádky z českého Podkrkonoší obsahuje sedm svazků Hrozné
díío, Blesky nad hlavou, Divoké povídky, srdce v bouři a Stíny jdou za námi. Co se
táče jazyka, autor ponechává výrazy jako: marný = nemocný, chmerek = mech, osobný
~ urostlý, převrhnout = přemoci, řešit = hubovat, miklovat mečem = ohánět se mečem,
kycan = vepř, čemelit = utíkat, hurtasit = křičet, hamule = bobule a další výrazy.
Fonetická stránka je v díle ponechána, autor popisuje a objasňuje v předmluvě
výslovnost. Na konci díla je zařazen seznam lidových baječů, kteří pohádky
vypravovali, např.:
„Tajchmanová Kateřina, vdova po krejčím, 81 letá, leccos zná z tradice, zejména po
Pradědečkovi f Kosinoví, jenž si rád vyprávěl na večerních besídkách sousedských. К četbě
se nikdy nedostal. (Sedlák, Odpustky, Hloupý Honza v Kostnici)." (Kubín, J.Š.: Lidoví baječi.
Československý spisovatel, Praha 1950, str. 381.)

V roce 1958 vydává Rudolf Lužík knihu s podtitulem Folkloristické dílo
osefa Štěpána Kubína a hlavním názvem Kladské povídky. Původně byly tzv.
Povídky kladské vydány jako vědecká příloha v Národopisném
věstníku
československém z let 1908 - 1914. Podruhé, v roce 1908 vyšla kniha v Mladé frontě.
D
o druhého vydání je zařazen tzv. povídkový fragment Vo dvanácti koníčkách. Kubín
všem povídkám sepsal Lidomluvu Čechů kladských v roce 1913, kde vykládá
Jednotlivé výrazy lidových vypravěčů. Knihy jsou opatřeny lingvistickým komentářem
J
iřího Polívky. Kubín vydává v roce 1914 také Kladské povídky {Kladské písničky).

J

„Bylo mi osum let, dyž sem poprvé slyšel lidovou písničku. Zpívalo ji děvče ze
sousedství stejneho věku, Emča Barošová. Poslouchám, poslouchám udiven, a jako že mě to
^ytne do tenat. /.../ Písnička mi vzbudila všechen cit, vzbudila ve mně neznámé dojmy."
\Kubin, J.Š.: Kladské povídky. Československý spisovatel, Praha 1958, str. 7.)
"Udopisec jen nesbírá nějakou tradici, jak se někdy neznalecky říkává. Jeho práce jest
Ijsilovné bádání od člověka к člověku, zpytavá sondace co a jak. Dyž pak látka snesena,
Vstaví z ní celkovou budovu naukovou." (Kubín, J.Š.: Kladské povídky, Československý
spisovatel, Praha 1958, str. 9.)
pamatuji si jmenovitě na mladší ženu Kocourkovou z Brad, /.../ za hovoru vyprávěla všelijaké
, ®rty, např. o židu, jak tancoval v trní, taky mám dodnes v paméti úryvek jakési legendy lidové,
* t e r ou deklamila:
«Vítám tě, Smrt milá, kde jsi byla,
že jsi tak dlouhý čas zapomněla 80

Byla jsem v Indii na Východu,
vedla jsem císaře na soud Bohu Posaď se, Smrt milá, na lavici,
po tak dálné cesté odpočiň si nemohu prodleti, musím jiti,
musím taky tebe sebou vzíti.»

(Kubín, J.Š.: Kladské povídky. Československý spisovatel, Praha 1958, str. 8.)
Uveďme si nyní některé pohádky: Pohádka Švec Libor je příběhem o silákovi,
který v turnaji přemohl obra, je doložena v Čechách zvláště ze severovýchodní a
východní oblasti. Připomíná pohádku Silný Ctibor B. Němcové. Vysvětlení, proč má
lev hřívu jenom na hlavě, nám podá pohádka Brunclíkův lev. Pohádka o profesorské
zbrklosti se jmenuje Toulačka. Poněkud neslušný ráz má povídka o putující mrtvole
Farář a řezník. V pohádce Vandrouní a lejthar účtuje hostinský lžíci polévky po
groši, voják kupuje hostinského hlavu místo plece apod. Povídka Hastrman pojednává
o Hastrmanových námluvách. Humorka o živé soše se jmenuje Švec svatým
Florijánem, kde světci mají jména jako Kryšpín, Martin a Štěpán. Pohádka o
vzkříšené nevěstě se jmenuje Kupcova Nanynka. Jak tři dcery nemocného otce jdou
Pro vodu postupně do studny, kde je ženich, se dočteme v pohádce Jak se Líza vdala.
Povídkou o strašidlu je Mariacelská svíčka. O kajícím se loupežníkovi si počteme
v
pohádce Loupežník a kaplan. Vyprávění o zaklínací čarodějné knize najdeme
v
pohádce Vohniví muži.
Dále uvedu jen některé tituly: Z oblasti Malé Čermné je to Hurdálek na
Sandru, Chlupatej syn, Vo jednom šlechtici a Chytrá dcera. Z oblasti Německé
Čermné uvedu Jak se stal nezdara králem. V Jakubovicích jsou to Vo
svatováclauským vojsku a Vo Brunclíkoj. Z oblasti Máchovské Končiny jsou to tituly
Hromovitej Čeledín, Lívacor, Rytíř Bambus a Vo jednom šouci. Pohádky zVostré
Hory zahrnují názvy Čertova skála a Vděční psi. Z Blažejova uvedu Perníkovou
chalupu.
„Během doby poznáte mezi lidem zajímavé jedince, kteří se vší snahou, smýšlením,
osobitými sklony... valné liší od svého okolí. Příroda je nadala plodnější myslí, plnějším
Sr
dcem, vyhradila jim nejeden výlučný rys, kterým přečnívají sousedy. I mezi Kladskými
Poznáš takové. Jsou to rozumci a humoristi, povídkáři a zpěváci, všichni živá kniha, jež se
ochotně hlásí к slova tam, kde duševní žízeň pálí nejvíce." (Kubín, J.Š.: Kladské povídky,
československý spisovatel, Praha 1958, str. 397.)

Jazyk je pro dnešního čtenáře mnohdy nesrozumitelný, objevují se výrazy jako
Př.: abrglaube = pověra, blinkat = zvonit, cabit = plakat, handra = hadr, chalpa =
c
halupa, chramost = šumot, charuzna = zchátralé stavení, chňáp = těžká ruka, drenda
^ hubatá žena, vzít za držák = chytit za slovo, drnohrejz = lakomec, dudlik = uzlík,
bába = buchta, breknout = křiknout, březka = bříza, kalý = dobrý, kloc = hadřík, ksift
obličej, kunfus = pomatenost, koupil si mušku = je trochu opilý, pít do oupadu = pít
^ к pádu, do němoty, ostejdat se = stydět se, pohádka = hádanka, přestinek =
Sv
ětnička, puclák = baňatý hrnek, vóra = zboží, vosobný = mohutný, zasvinčovat =
ža
klít a další výrazy.

na

V roce 1958 vydává své dílo Jiří Horák s názvem Čarodějná mošna s
Podtitulem Pohádky národů. Dílo obsahuje 64 pohádek. Náměty jsou o zvířatech,
e
Sendární, žertovné, satirické. Autor čerpal látku především od moravských
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vypravěčů, navazoval především na známého moravského sběratele Beneše Metoda
Kuldu (1820 - 1903). Kulda zapisoval pohádky přímo z úst Moravanů v padesátých
letech 19. stol. Dostal se к sběratelské práci tak, že jako student byl přemluven svým
přítelem, knězem Františkem Sušilem, sběratelem lidových písní, aby jel do lázní do
Rožnova na Valašsku a po dobu pobytu zapisoval pohádky. Autor záhy vydal sbírku
Pohádky a pověsti národu Moravského. „Jakmile nastal večer, plnila se jizba
prostranná a u oken otevřených naslouchal vypravovatelům a vypravovatelkám zástup
nezřídka tak veliký, že před domem jen stěží projiti se mohlo." (Kulda, В. M.:
Moravské pohádky, pověsti, obyčeje a pověry. Národní knihovna, díl 13, Praha 1892 1893, str. 439.)
Co se týče jazyka, J. Horák ponechává ve svých pohádkách např. tyto výrazy:
čamrda, čamrha = hračka, jakýsi knoflík s hřídelníkem uprostřed, čep = dřevěná zátka
v sudu, čtvrtíce = stará míra, asi 7, 7 litru, dráb = obecní vrchnostenský zřízenec,
hlídač, dratev = obuvnická konopná nit, facír = povaleč, člověk bez zaměstnání,
fěrtoušek = ženská zástěra, filec = ranec, tlumok, furiant namyšlenec (vzpoměňme
např. jihočeské dílo L. Stroupežnického Naši furianti), fušer = neodborník, grešle,
groš = mince, hambalek = vodorovný trám spojující krokve střechy (K. Gott zpívá
např. známou píseň Išjol macek do malacek, kde hambalek zmiňuje), homolka =
kulatý sýr, hřbílko = kartáč na dobytek, humno = zadní část statku, hůra = půda,
konšel = radní, kontrakt = smlouva (v ruštině existuje toto slovo), krapet = trocha,
křivák = kapesní nůž, limb = prostor mezi peklem a nebem, „předpeklí", kde duše
Čekaly příchodu Vykupitele (dnes očistec), loktuška = šátek, metešiti = utíkati,
Motovidlo = přístroj na namotávání příze, mušketýr = panský sluha, pantok = tesařská
sekyra, pasák = dnešní odbíjená podávky = vidle, modré pondělí = svátek, prorub =
°tvor v ledu, ruchat = orat, rychtář = starosta, ale také soudce, sedmnáctník = stará
mince, 17 krejcarů, šlejšky krátké tlusté nudle, stárek = starší dělník ve mlýně,
střechýl = rampouch, krápník, šalanda = místnost, kde spali čeledíni, špalek, klát =
úly na včely, tolar = stříbrná mince, vazák = provaz, kterým se přivazovaly krávy ke
Žlabu, vejlupek = zralý ořech, který se sám vyloupl, verpánek = ševcovská stolička,
Zhotovená z verpánu= modřínu, vindra = půl haléře, žernov = mlýnský kámen a žíla =
silná bič.
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(IX.) Východoevropská folklórní pohádka
(IX. I.) Ruská folklórní pohádka
Při studiu z různých materiálů jsem získal dojem, že nej rozsáhlejším oddílem
ruské lidové slovesnosti jsou právě pohádky. Nejprve tedy vhled do ruského folklóru
z obecného hlediska.
Slovesnost vzniká v ruských zemích nejprve orálně, písemně se objevuje v 17.
století. Z ruského písemnictví není dochován žádný tzv. littera scripta manet = text
skladeb, neboli „co je psáno, to je dáno". Lidoví vypravěči - skazitělé (jak uvedu
později) byli povětšinou negramotní lidé. Folklórní slovesnost byla spojena se
zpěvem, recitativem nebo hudebním nástrojem, na který se drnkalo, stejně jako tomu
bylo i v českých zemích. Vypravěče - kejklíře pronásledovala mnohdy církev. Ve
folklórních dílech vystupovaly často postavy jako domovoj, vodjanoj nebo lešij, což
byli jacísi živlové, kteří byli uctíváni proto, aby neškodily. Folklórní slovesnost se
z hlediska teorie literatury vyznačovala trojstupňovým opakováním děje a
stereotypními formulemi = loci communes.
Četně jsou ve folklóru zastoupeny pracovní písně, zaříkadla, zaklínadla, což
jsou formule, založené na magické moci slova, kalendářní obřadní poezie, koledy,
Písně předpovídající budoucnost, jarní písně, žňové písně, svatební písně, vesické
Písně, pláč, žalozpěv a přísloví.
„Žánry ruského lidového folklóru tvoří dvě velké skupiny: prozaické útvary
(pohádky, pověsti, legendy a jiná vyprávění o tom, co se stalo. Ať už ve skutečnosti,
nebo ve fantazii) a lidové písňové žánry (byliny, historické písně, balady, romance,
'—/ písně, spojené vánočním hádáním budoucnosti, pláče). Zvláštním žánrem je lidové
drama, relativně méně populární než v evropských zemích katolického náboženství.
Specifickou tématiku tvoří duchovní písně /.../, v níž je určující vliv církevní
ideologie. I do nich pronikají prvky lidové víry." (Fojtíková, E. a kol.: Staroruská
Stanka. SPN, Praha 1989, str. 15.)
V 18. století je v ruském prostředí pohádka psána v různých žánrech. Objevuje
Se
zvířecí epos, mytologická pohádka, dobrodružná pohádka, pohádka ze života,
satirická pohádka a pohádka filozofická. Snad neznámější je pohádka kouzelná, která
^Vchází z mýtu. Zde se kouzelné postavy střetávají s lidmi a snaží se určovat jejich
*ivot a směřovat je nepříznivým směrem. Oproti nim se objevují dobré kouzelné síly,
které člověku pomáhají. Jakmile se spojí s činností hrdinů, přemohou všechna zlá
k°uzla. Pararelou našich pohádek jsou pohádky O Ivanuškovi (Сказка о Иванишке) a
0
Hlupáčku Jemeljovi (Сказка о глупом Емеле).
„Za socialismu prožívá folklórní tvorba všech druhů renesance - je
s
Polečensky doceněna a s růstem kulturnosti obyvatelstva nachází mnoho stoupenců."
Fojtíková, E. a kol.: Staroruská čítanka. SPN, Praha 1989, str. 17.)
Známou ruskou pohádkou je vyprávění O Hoři, který představuje jakéhosi
Personifikovaného dvojníka, který zahubí toho, ke kterému se připojí. Jedná se o starý
^ientální motiv, se kterým se můžeme setkat v pohádkách jako Suďba (Судьба),
Su
ďbina (Судьбина), Talan (Талан), Učasť (Участь), Goije (Горе) nebo Goijuško
Горюшко). V české literatuře tvoří protějšek Bídy Boženy Němcové. V ruské
Pohádkové literatuře 18. století zaujímá přední místo pohádkář - sběratel pohádek A.
• Afanasjev.
Především v českém prostředí vešla ve známost ruská vypravěčka pohádek I.
^arnauchovová se svou sbírkou „Ненаглядная красота", což je soubor ruských
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lidových pohádek. Najdeme zde pohádková vyprávění O měděném, stříbrném a
zlatém carství, Kuzma Brzobohatý, Dva Ivanové, Létající koráb, O medvídku,
Vousáčoví, Horynoví a Dubinoví, O Finístoví, jasném sokolu, O překrásné Vasílíse a
pohádku Krása nesmírná. Jako náš ilustrátor se uplatnil v těchto pohádkách
především Václav Fiala.
Legendární pohádka s protagonistíckým titulem Kulihrášek začíná tradičním
incipitem „Za devatero horami, řekami, v jednom carství, na jednom panství, na moři oceánu
..." a odehrává se na ostrově Bujan. Do prosaického vyprávění jsou vloženy veršované
pasáže: „dub zelený, pod dubem vůl pečený a ten vůl má v boku nůž nabroušený"
(Karnauchovová, I.: Krása nesmírná. LN, Praha 1977, str. 111.) Z hlediska reálií nezapomíná
tato pohádka ani na tzv. široké ruské srdce: „Kdo tu pohádku bude poslouchat dál, toho
pozveme na bál, dáme mu krásnou dívčinu, k tomu sobolí kožešinu, sto rublů na svatbu a
Padesát na hostinu." (Tamtéž, str. 112.) V pohádce vystupují dědek s bábou, Sedmihlavý
drak, Kulihrášek s dvěma sourozenci a krásnou sestrou. Děj: Dva bratři se vydají na pole.
Když jim chce sestra donést chléb a kvas, potká Sedmihlavého draka, který ji zavleče do
Zlatého zámku. Nutí ji к sňatku. Bratři po ni pátrají, dostanou se do zámku, ale drak je vždy
usmrtí, protože nesní méděný chléb s železnými boby. Líčení smrti je tragické, vypráví se, jak
drak bratra zabil a pověsil na vrata apod. Zajímavé jsou významy barev: černá zobrazuje něco
odporného, zlého: „Přišla к draku a poklonila se mu až к černým nohám." (Tamtéž, str. 114.)
Černou i červenou barvu mají i zámky v lesích, čerti apod. Líčení porodu je velmi krásné
opsáno: „A tu najednou bába vidí, jak se po cestě kutálí hrášek. Sebrala ho a snědla. A z toho
hrášku pak porodila děťátko, kterému dali jméno Kulihrášek." (Tamtéž, str. 116.) Že je
bohatýrský aspekt přítomen téměř ve všech ruských pohádkách si všimneme např. „Matičko
drahá, nechte mne, ať se před cestou vyspím. Odhánějte ode mne mouchy. I usnul
bohatýrským spánkem. /.../ Malíčkem se dotkl dubové klády a ta se rozletěla na třísky.
Kulihrášek do nich foukl a rázem shořely na šedivý popel." (Tamtéž, str. 120.) Stejně tak jako
v
Pohádkách českých se i v ruských objevuje krkavec: „Přiletěl krkavec s mláďaty a začali
oklovávat dračí hlavy. Kulihrášek popadl jedno krkavče za nohu a tu zvolal krkavec lidským
hlasem ..." (Tamtéž, str. 121.) I živá a mrtvá voda, stejně jako v českých pohádkách, se
Nachází v ruských: „Přines mi živou a mrtvou vodu. /.../ Všichni se vrátili domů a pak žili ve
zdraví a ve svornosti a vždycky jedli do sytosti." Tolik explicit. (Tamtéž, str. 121.)

Pro úplnost uveďme, že ruské lidové pohádky vydal též A. Něčajev, M. G.
^oskobojnikov a G. A. Monoščikov.
(IX. I. II.) Ruská pohádka a ruský skaz
V rusko-českém porovnávacím aspektu bude nutno odlišit od sebe dva žánry:
^ská pohádka a ruský skaz.
Ruský skaz je prozaická (málokdy poetická) forma epického vyprávění v ichformě a s přímou řečí. Jazyk skazu je přizpůsoben (individualizován) stylu vypravěče.
Objevují se v něm vulgarismy, tím se liší od pohádky, kde se vulgarismy téměř
^vyskytují. Jedná se o velmi starý způsob vypravování, který je ovlivněn autorským
s
Ubjektem a tím tedy zúžený pohledem vypravěče. Témata skazu otevírají soudobé
Problémy, někdy problémy nedávné minulosti. Vedle termínu сказ se užívá i termínu
РУССКИЙ народный рассказ. Skazem píší klasičtí autoři 19. století, např. A . S.
N. V. Gogol a další. Ve 20. století píše skaz hlavně Zosčenko. V české teorii
jjteratury užíváme pojmu přímé vyprávění. Původci skazu byli až do 17. století
l
doví zpěváci, tzv. skazitělé (сказители), kteří zpívali za doprovodu tzv. guslí
^Усле).
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(IX. I. III.) Ruské byliny
Velmi důležitou úlohu v ruské literatuře, ale i v literatuře české (F. L.
Celakovský Ohlas písní ruských 1929) hraje starý žánr bylin. Byliny (был = událost)
jsou ruské lidové písně o událostech, které se v minulosti staly ve staré Rusy. Tento
žánr se objevuje již v 10. století a trvá až do 16. století. Protagonistou = hlavní
postavou bývá většinou bohatýr, který se těší neobvyklé síle a zdraví. Bohatýr slouží
panovníkovi a Rusi.
„Hrdiny jsou bohatýr i, ochraňující zemi před nepřáteli - tzv. kyjevský cyklus,
nebo kupci, zajíždějící do dalekých zemí za obchodem - tzv. novgorodský cyklus."
(Fojtíková, E. a kol.: Staroruská čítanka. SPN, Praha 1989, str. 34.)
Styl se vyznačuje obraznými konstrukcemi, jako např. epitetami - tzv. básnickými
přívlastky konstantními (básnický přívlastek zdůrazňuje určitou vlastnost osoby,
předmětu nebo jevu, někdy i autorův hodnotící nebo citový vztah; rozlišují se
přívlastky ustálené, tzv. epiteton constans, a ozdobné, tzv. epiteton ornans) - např.
opakuje se širé pole nebo zelený háj, epiforami (opakováními stejných slov na konci
veršů), anaforami (opakováními slov na začátku veršů) a pararelami. Archiv
zaznamenává množství okolo dvou tisíc bylin.
„V odlehlých oblastech Ruska se až do našeho století dochoval zvláštní druh
lidového eposu zvaný starina, později bylina." (Fojtíková, E. a kol.: Staroruská
čítanka. SPN, Praha 1989, str. 33.)
U nás vynikl jako ilustrátor ruských bylin ve známost především Mikuláš
Aleš (1852 - 1913) svými perokresbami. V Rusku je znám jako ilustrátor národní
Umělec Sergej Timofejevič Koněnkov (1871 - 1971), zobrazující především pohanská
božstva, jako bouře, vichřice apod.
Didaktické příklady: Zkusme si cvičně zanalyzovat několik ruských bylin tak, aby
aši studenti na gymnasiu získali věrný přehled o díle, i když ho neznají a nikdy předtím jej
n
ečetli. Protože se může jednat i o materiál к výuce ruské literatury v hodině češtiny, vyberme
si
pro cvičení čtivý překlad Z. Psůtkové (Karnauchovová, I.: Ruští bohatýři. Byliny. Albatros,
p
raha 1984.):
Dílo s protagonistickým titulem VOLHA VŠESLAMOVIČ začíná incipitem: „Zapadlo
s|
uníčko za vysoké hory, po nebi se rozsypaly houfy hvězd. Právě v tu chvíli na matičce Rusi
Pfišel na svět mladičký bohatýr Volha Všeslamovič." (str. 11). Jedná se o prozaický literární
druh epický a lidový pohádkový žánr. Z hlediska kompozice mluvíme o chronologii. Rozsah
Je
asi tři normostrany. Časoprostor je naznačen konkrétními reáliemi: Kyjev, Zlatá horda, ale i
°becnými pojmy: les, širé lány, za hory, za lesy... Vypravěč je zde nadosobní (objektivní,
s n
eangažovaným postojem) a mluví к implicitnímu čtenáři. Jediným tématem je protiútok
^ohroženého bohatýra zlému Sultánovi. Postav není mnoho, protagonistou je Volha,
Mdlejšími postavami pak jeho matka, družina, Sultán Beketnič se ženou Azvjakovnou. Jazyk
Je
s obraznými konstrukcemi - epiteton ornans, metaforami, familierismy, osloveními a dialogy.
; explicitu se hovoří o vítězství, konec je štastný: „Pamatuj, Sultáne, že na matičku Rus jsi
tu
*e krátký! /.../ Naše města nikdy pálit nebudeš a knížetem kyjevským už teprve se
n
®staneš." (str. 17) Fabule: Volha už v kolébce prosí matku, aby mu oblékla brnění místo
p|
enek. V patnácti sestaví skupinu, která bojuje proti Sultánovi, který chce dobýt Kyjev, aby se
st
al knížetem. Ústředním motivem je sen sultánovi milenky Azvjakovny o zápase bílého
s
okola ( = Volha) a černého havrana ( = Sultán). Smyslem díla je uvědomit čtenáře o
ne
ohroženosti ruského bohatýra a o nezničitelnosti Ruska.
Dílo s protagonistickým titulem MIKULKA SELJANINOVIČ začíná incipitem: „Časné
ľ"áľ1a, sotva sluníčko vykouklo nad stepí, vydal se bohatýr Volha na cestu, aby v trhovních
^ s t e c h Gurčevci a Ořechovci vybral daně." (str. 19) Jde o prozaický druh epický a lidový
Řádkový žánr, s nadosobním vypravěčem, který používá obrazného jazyku a mluví tak
, 'Wicitnímu čtenáři. Celostní kompozice je chronologická, bez dějových odboček. Rozsah
^yiiny jsou asi dvě normostrany. Postavy jsou Volha, družina, oráč (Mikula Seljaninovič).
asoprostor je určen konkrétními městy, trhem s kupci, třídenní cestou, pirožky. Tématem je
t r e s t á n í zlého činu a nespravedlivé vykořisťování. Fabule: Volha se setká s oráčem, který
n

\
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chce na trhu nakoupit sůl. Trhovci m to nedovolí, chtějí po něm mýtné. Oráč s Volhou a
družinou jedou potrestat chamtivé kupce. Smyslem díla je upozornit na to, že vydéračství
musí být potrestáno a jedině neohrožení lidé ubrání sebe a svou zemi.
Dílo s protagonistickým titulem BOHATÝR SVATOHOR začíná incipitem: „Ach
vysoké, prevysoké jsou na Rusi Svaté hory, bezedné jsou jejich úžlabiny, strašlivé jak peklo
jejich propasti." (str. 23) Je to prozaický literární druh epický, se začleněnou písní. Jde o
lidový pohádkový žánr. Vystupuje zde opět nadosobní vypravěč, který využívá obrazného
jazyka a mluví tak к implicitnímu čtenáři. Kniha je v rozsahu třech normostran. Kompozice
je opět chronologická, bez dějových odboček. Vystupuje zde několik postav: protagonista
Svatohor, Mikula Seljanovič, kovář, nevěsta. Časoprostor naznačen obecnými pojmy dlouhou cestou, lesem, ale i konkrétní Svatou horou. Tématem je láska, pomoc v nemoci,
vysvobození ze samoty. Fabule: Svatohor je takový silák, že ho to až tíží, každý se ho bojí,
proto je opuštěný. Potká Mikulku Seljanoviče, který mu poradí jít ke kováři a dovědět se tak
vlastní osud. Poté se Svatohor setká s nehezkou nemocnou dívkou. Chce jí utnout hlavu, aby
se netrápila, ale meč padne na zem. Položí tedy vedle ní měšec s dukáty a odejde. Dívka po
probuzení vidí měšec a meč, uzdraví se a zkrásní. Jde hledat Svatohora, za kterého se vdá.
Smyslem konkrétního vyprávění je uvědomit si, že láska je mocnější než nemoc, a že ze
samoty lze najít východisko.

Byliny posloužily i jako inspirativní zdroj pro moderní literaturu. Co se týče
ruské literatury 20. století, mnozí autoři z pohádkových bylin vycházejí dodnes,
zmiňují souvislost s bylinami ve svých dílech tam, kde by to čtenář nejméně očekával:
»Poslední větší prací Mariny Cvetajevové před opuštěním země, zmatené a zdivočelé
Říjnovou revolucí, byla poéma Klikaté uličky, inspirovaná duchem a slovníkem
lidových ruských pohádek. Ovšem motiv ženského čarování, tak častý v lidové
slovesnosti, vyklenula do přesahu navýsost mytického. Folklorní látka, rytmická a
e
ufonická magie říkadel či zaříkadel, bohatý rejstřík lidového i vysoce poetického
Jazyka, to vše bylo prožitým gestem jejího rozloučení s domovem. Sama později
vysvětlovala obsah poemy: <Otevřte Byliny a najdete pohádku o Márince, co žije v
Ignatěvské uličce a čaruje se závěsem, ohlupuje dobré mládence a proměňuje je v
tury. U mě to dělá slovy, hebkými slovíčky, pod jejichž bzučením je možné všecko.
Ze závěsu, těch nebes nad postelí, se může stát plachta, a už je tu i říčka, rybka a tak
dál, a leitmotivem je pokušení. Pokušení tělem, pak duší>" (Šrůt, P. Poezie
v
rozhlase. Klikaté uličky.Český rozhlas 3 - Vltava, 29. 7. 2003, 10.00 hodin,
dostupné na WWW: <www.rozhlas.cz/vlt/roz>.)
(X. II.) Alexandr Nikolajevič Afanasjev
Výše jmenovaného autora záměrně neuvádím v samostatné kapitole pouze ruských
Pohádek, neboť, jak vyjde později najevo, Afanasjev sbírá, kromě pohádek ruských, i pohádky
bè
loruské a ukrajinské. Bylo by to tedy zařazení zavádějící.

Připomeňme si Afanasjeva nejprve v rámci biografického kontextu.
Alexandr Nikolajevič Afanasjev se narodil roku 1826. Dětství prožil v malých
l s t e c h , kde jeho otec vždy pracoval jako právník. Afanasjev vystudoval gymnázium
Voroněži a s úspěchem absolvoval Právnickou fakultu Moskevské státní
°nionosovy univerzity. Jakmile se však střetl s ministerskými úředníky, octl se
v e
xistencionální nejistotě. Po ukončení studií nastoupil do archívu moskevského
Ministerstva zahraničních věcí. Tady pracoval 13 let. Zdejší podmínky mu umožnily
Publikační činnost v Biografických zápiscích (Биографические записки), kde
°tiskuje právní texty, různé komentáře a historické studie. Afanasjev velmi rád četl
s
°učasnou ruskou literaturu, zabýval se především satirou. V jeho díle najdeme i práce
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věnované démonologii a magii. Afanasjev vydal také Sbírku přísloví, O strýčku
hospodáříčkoví, O čarodějství na staré Rusy a O zoomorfních božstvech Slovanů.
Sběrem historických i literárních pramenů natolik upoutal Ruskou
geografickou společnost, že mu tato společnost dala k plné dispozici svůj archiv, aby
na jeho základě pořídil sbírku pohádek.
Ve 2. polovině 19. století Afanasjev vydal Ruské lidové pohádky (Народные
русские сказки). Tato sbírka ale neobsahuje jen ruské pohádky, ale také pohádky
ukrajinské a běloruské. Tato sbírka přispěla v Rusku k rozvinutí tradice ruské lidové
slovesnosti, neboť předtím se vydávaly pohádky především francouzské.
Jaká je geneze jeho děl: Afanasjev při zpracovávám pohádek volil tzv.
vědecký přístup, usiloval totiž o úplnou dokumentaci lidového tradování
v teritoriálním rozsahu. Shromažďoval materiál starých rukopisů a zapojil do své
práce i V. I. Daľa, známého především jako autora nejrozsáhlejšího výkladového
slovníku. Za jeho pomoci se Afanasjevovi podařilo vybudovat dílo, které je pokládáno
zajedno z nejlepších dokumentů lidové slovesnosti.
Zmíníme se nyní o samotném literárním díle: co se týče textologie a textové
adaptace, tak Afanasjev zásahy redaktorů omezoval pouze do malé míry.
Do jazyka zasahoval tak, že zachovával všechny jeho dialektismy, které
interpreti předtím zaznamenali. Texty se snažil sjednotit při jejich fonetickém přepisu.
Jakmile Afanasjev usoudil, že text se musí upravit, provedl to pouze po stránce
stylové.
Afanasjev se zprvu vyvaroval jakýchkoliv tématických zásahů. V některých
Publikacích najdeme tvrzení, že Afanasjevova tvorba postihla lidový folklór mnohem
věrněji, než tvorba bratří Grimmů. Grimmovská sbírka byla pokládána ještě v době,
kdy nad pohádkami pracoval Afanasjev, za jakýsi vzor, podle jakého se měly pohádky
zpracovávat. Jakmile se tedy Afanasjev od tohoto vzoru odchýlil, literární kritici mu
to vytýkali. Afanasjev opatřil náležité texty pohádek autorským komentářem, který
vysvětluje dobové prvky zachycené v textu. Afanasjev navazuje na dílo svého
Předchůdce F. I. Buslajeva.
Co se týče pojetí mýtu, Afanasjev mýtus chápal tak, že prvotní společnost v
Podstatě mýtus neznala, ale znala svůj jazyk, který byl velmi bohatý na metafory.
Afanasjev byl toho názoru, že jakmile se vytratil smysl pradávných obrazných
Pojmenování, která se stala pojmenováními pro určitou reálně existující skutečnost,
Vznikly báje. Tak např. jakmile obrazná konstrukce nebeské oko přestala být chápána
Jako tropus, vytvořila se tím představa slunečního božstva.
Co se týče časoprostoru, je zajímavé, jak Afanasjev chápe génia loci = tzv. ochranný
duch místa. Afanasjev byl toho názoru, že mýty byly nějakým způsobem převedeny na
ге
т a připoutány vždy k určité lokalitě a k určitým historickým událostem. Právě
básníci prý vytvořili na základě mýtů systém božstev a příběh o začátku a konci světa.
Co se týče celostní kompozice, Afanasjev se snažil zobrazit pohádkovou
tvorbu v plném rozsahu, proto vydal v samostatném svazku Pohádky legendární.
Kritika přijala Pohádky legendární různě. U středních vrstev čtenářů vyvolaly
ne
Čekaný ohlas, ale velmi pobouřily církev. Církev viděla v lidovém výkladu
křesťanství urážku oficiálního náboženství a rouhačství. Jakmile tedy sbírka byla
v
ytištěna, ihned ji zabavila cenzura a nedostala se ani do prodeje.
Afanasjev se pokusil vydat soubor Pohádek novelistických, žánrovou variantou
У tedy byla také pohádka novelistická. Afanasjev měl připraven i rukopis na základě
dokumentů V. I. Daľa, ale opět narazil na kritiku. V pohádkách se totiž vyskytovaly
d
°st otevřené popisy situací erotické povahy a také ostrá společenská satira, která
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nazývala duchovenstvo společenstvím všech nectností. Sbírka v Rusku nevyšla, ale
Afanasjev ji vydal anonymně v Ženevě pod Názvem Zakázané pohádky (Русские
заветные сказки). Nevíme sice, jak se mu to podařilo, ale předpokládá se, že sbírku
vydal, když jel na studijní cestu do zahraničí.
Za nepovolené vydání si Afanasjev nesl následky. Po návratu ze studijní cesty
byl propuštěn z archívu a byla mu zakázána i jakákoliv činnost ve státní službě.
Afanasjev pak do samé smrti živořil.
Ani těžké finanční podmínky Afanasjeva však neodradily od toho, aby vydal
Výbor pohádek pro děti (Собрание русских сказок для детей). Vydal také třídílnou
sbírku Poetické názory Slovanů na přírodu (Поетические воззрения славян на
природу), což je vlastně dílo mytologického charakteru.
V prvním svazku se Afanasjev zabýval vzájemným vztahem člověka a přírody.
Rozebírá jednotlivé mytické představy o nebi a o zemi, vykládá metaforická
pojmenování slunce, mraků a deště. Rozebírá také bájeslovné podání o Perunovi,
kterého nakonec objevuje i pod převlekem křesťanského světce. Do povědomí
ruského čtenáře vychází tituly jako Kostějovo vejce a Létající koberec a čapka.
Ve druhém svazku se autor zabývá mýty o vodě a ohni, kultem stomů, vykládá
Původ představ o stvoření světa a člověka a končí rozborem zobrazení draka, obra a
trpaslíka.
Třetí svazek autor věnuje slovanské démonologii, čarodějům, vědmám a
lidovým svátkům.
V bylinné epice mají podle Afanasjeva postavy bohatýrů svůj původ ve
Zosobnění přírodních sil. Zaříkadla chápe jako zbytky slovanských modliteb a
hádanky j ako zbytek starého metaforického jazyka.
Vybrané fabule: Pohádka z Afanasjevovy sbírky Ruské lidové
pohádky
protagonistickým titulem Jednooká bída začíná incipitem (= první věta v knize) „Byl jednou
jeden kovář. Říká si: Na světě je prý bída, půjdu ji hledat." Vystupují zde tři protagonisté:
kovář, švec, bída. Kovář se ševcem chtějí vědět, jak bída vypadá, a vypraví se tedy do lesa.
Když Bídu potkají,tak ona ševce upeče a sní. Krejčí jí tedy chce vypíchnou oko, ale Bída mu
uteče do lesa. Když ji jde kovář hledat, uvidí sekyru se zlatým topůrkem zaťatou do kmene
s
tromu. Jakmile se sekyry dotkne, příroste mu k ní ruka. Ruku si tedy uřízne a utíká do vsi,
a
by varoval lidi. V explicitu (= poslední větě v knize) volá bída: „Mně neunikneš".
Pohádka O Vasilise Popovně začíná incipitem: „V jednom panství, v jednom carství žil
kdysi mužik a ten měl dva syny." Vystupují zde dva protagonisty: mladší voják a car. Nejprve
Se
vypráví o dvou synech, z nichž starší se dopracuje na generála, zpychne a k bratrovi se
n
ezná. Jakmile mladší bratr narukuje na vojnu, s bratrem se setká, ale ten ho tak urazí, že
^ladší bratr uteče do lesů. Setká se tam neznámým s člověkem, oba přespí u jedné babky,
která o nich řekne loupežníkům. Když jsou na útěku, neznámý muž radí vojákovi, aby se na
v
°jnu vrátil, že se za něj přimluví u cara. Vyjde najevo, že muž je ruský car. Udělá z mladšího
v
°jáka generála a staršího vyžene.
Pohádka s protagonistickým titulem Chamtivá stařena je obdobou známé pohádky O
?
'ařé rybce. Zde místo rybky vystupuje strom, který poté, co stařena zatouží být Bohem, ji
Zornění v medvědici.
Pohádka také s protagonistickým titulem Ivánek a čarodějnice je syntézou dvou
Zářných pohádek Ovečky a vlk a Perníková chaloupka.
s

(IX. III.) Ukrajinská folklórní pohádka

Jak

Kromě toho, že některé ukrajinské lidové pohádky sesbíral Afanasjev, u nás
o samostatný žánr nejsou příliš známé.
Co se týče ukrajinského folklóru, ve známost vešel A. L. Metlynskij (1814 , který uspořádal v roce 1854 Sborník ukrajinských lidových písní.
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Z prostudovaného materiálu jsem nabyl dojmu, že Ukrajina se proslavila více svými
bajkami, než samostatnými lidovými pohádkami. Ukrajinští spisovatelé zde navazují
na ruského Krylova a řeckého Ezopa.
Spíše pro zajímavost si uveďme tituly jako Charkovské bajky (Básni charkovskija,
1837), které píše prozaickou formou H. S. Skovoroda (1722 - 1794), Pán a pes (Pan ta
sobaka, 1818) P. P. Hulaka-Artemovského (1790 - 1865), bajky L. I. Borovykovského (1808 1889) s názvem Bajky a pribajutky, (1852). Dále píše bajky i M. Šaškevic (1811 - 1843), L. I.
Hlibov (u kterého je jazyk bajek nejvíce podobný jazyku Krylova, ale i tématicky se Krylovovým
bajkám podobá, neboť útočí také na tehdejší společenský život na Ukrajině). „Je
navýznamějším ukrajinským bajkárom 19. stor." (Malá encyklopédia spisovateľov světa.
Obzor, Bratislava 1981, str. 240.)
L.l. Hlibov je zajímavým i proto, že např. Jeho lyrická báseň Stojí hora vysoká (Stoiť
hora vysokaja, 1859) zlidověla, stala se tedy folklórem i přesto, že jejího autora známe.
Podobně je tomu i u S.V. Rudanského (1834 - 1876), který zpracovával humorné anekdoty na
základě folklóru za pomoci tzv. spiromoků (atypické Rudanského verše). Jakmile však tyto
anekdoty zveršoval, ony později zlidověly.

Rudolf Hůlka přeložil Ukrajinské lidové pohádky zahrnující např. tituly jako
Vrabec a větev, Lištička - sestřička, Ubohý vlk, O chudém chasníkovi a královně,
Přišla kosa na kámen a Chudý boháč, Osud.
„Žil jednou jeden velmi chudý muž. Jednou si ulehl ke spaní, ale za nic nemohl usnou,
Pořád přemýšlel: «Proč se chudým lidem tak těžce na světé žije, ale proč boháči peníze jen
shrabují?»" (str. 111) - tolik incipit. Děj se dále rozvíjí: jakýsi člověk mu daruje pytlík s penězi,
který sype dukáty. Chce si přes noc vytahat dukáty, a pak pytlík zahodit do vody. Bylo mu to
"to udělat... Přestává jíst. Zemře jako stařec s pytlíkem v rukou.

U nás je známější ukrajinskou sběratelkou lidových pohádek Oxana
Ivanenková. V roce 1960 u nás vyšel překlad jejího Slaměného býčka v ukrajinském
originále pod názvem Ukrajinskí narodni kazky, 1950. Překladem se zabývala L.
Mlynská a ilustrátorem byl Michael Romberg. Knížka je opatřena verši Marie
Marčanové.
O chudém mládenci a carevně (Pro bidnogo paruka i carivnu) je ukrajinská lidová
Pohádka, začínající klasickým icipitem „Byla v lese jednou jedna chaloupka a v té chaloupce
ž
'la matka se synem. Neměli ani kouska pole, protože kolem dokola byl hustý les, a tak museli
'chleba kupovat." (O chudém mládenci a carevně. Albatros, Praha 1977, str. 7.) Syn odchází
*°upit chléb, potká stařečka se psem, který ho vede utratit. Syn psa z lítosti koupí. Opět se
Situace opakuje třikrát - potká sedláka, koupí od něj kocoura, nakonec chasníka, od něj
k°upí hada. Had byl mluvící, daroval synovi prsten, se kterým když otočí, sluhové udělají
v§
e, co si bude přát. Vykouzlí si tedy chléb. Po nějaké době se syn hodlá oženit, matka ho
Posílá do paláce pro carevnu (u nás princezna). Ta si klade podmínku - opět třikrát - ušít
j e v í c e , které jí budou sedět, ušít svatební šaty a postavit most z paláce do kostela, kde
°ude svatba.Vezmou se, carevna se ptá za čas muže, jak to dokázal, ten jí poví o prstenu.
0r|
a se zmocní jeho prstenu, káže sluhům muže uvěznit do jakéhosi sloupu a zanést daleko
moře. V sloupu s ním zůstávají ti, jimž pomohl - kocour a pes. Nastávají celkem komické
S'tuace, kdy se podaří kocourovi zmocnit prstenu, ale pes na něj naléhá, aby mu sdělil, zda-li
má. Ten nakonec prsten, který má v puse, při odpovědi pustí do moře. Zajímavé je, jaké
^milosrdné podmínky si zvířata kladou: buď druhý učiní to, co chci, nebo ho usmrtím. „Ptám
e
tě, kocoure, držíš ten prsten pevně? Odpověz, nebo bude zle, shodím tě do vody! /.../ Tak
^ Neodpovíš, počkej, hned tě shodím..." (Tamtéž, str. 29.) Nakonec oba chytí žabku, kterou
Pět vydírají: „Vylovíš nám z moře prsten? Jestii ne, už tě zpátky nepustíme." (Tamtéž, str.
1

Poté se situace opakuje se žabkou Kuňkalkou: „Když zapíráš, tak té nepustíme к matce!"
amtéž, str. 29.) Nakonec se jim podaří dosáhnout svého a syna osvobodí. Trest je
Onačen v explicitu: „Carevnu pak za všechno příkoří, co mu způsobila, mládenec vyhnal a
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sám s matkou, kocourem a psem tam možná spokojeně hospodaří dodnes." (Tamtéž, str.
33.)

(IX. IV.) Bohatýrské pohádkové eposy
Václav Černý, Michaela Tvrdíková a Ivo Vaculík se zabývali překladem
východoevropských pohádek. Vycházeli z několika eposů. Uvádím jejich původ a
první známý zápis, také název pohádky a vysvětluji specifické výrazy.
Ruský epos O starém kozákovi Iljovi Muromci vypovídá o tom, jak Ilja
Muromec chrání svatou Rus před Tatary cara Kalina. Epos O nezbedném mládenci
Vasilijovi Buslajeviči hovoří o protagonistovi, který tak dlouho provokoval, až byl
popraven.
Geneze díla: Ruské byliny byly samostatně zapisovány a studovány od druhé
poloviny devatenáctého století a byli to zejména skazitělé ze severního Ruska, kteří
zanechali nesmírné bohatství skladeb písňových i prozaických, jež zpracovávají
nejrůznější látky. Tyto skladby jsou uloženy v mnoha sbírkách, z nichž za jedna z
nejdůležitějšíh považujeme dílo: Гилфердинг, А.Ф.: Онежские былины. МоскваЛенинград, 1949.
Jazyk: bojar = šlechtic, chán = tatarský panovník, ataman =
kozácký velitel, Pečeněhové = svaz bojových tureckých kmenů, kočovaly v 10 - 11
století ve stepích mezi Donem a Dněprem, popové a diákoni = pravoslavní duchovní.
Kalmický epos O mocném Džangarovi vypovídá o hrdinovi, který chránil se
svými bohatýry zemi Bumbu.
Geneze díla: Tzv. Kalmická džangariáda je stará přes sto let. Sbírali ji kalmičtí
a ruští autoři. Původ: „Калмицкий народный эпос." Москва 1958.
Jazyk: bešmet = prošívaný kabát, chán = tatarský panovník, kumys = zkvašené
kobylí mléko, mangasové = původní obří lidožrouti.
Karelský epos O potměšilém posměváčkovi Lemminkäinenovi vypráví o
člověku, který se vetřel na svatbu ženy a jaké překážky musel potom překonat.
Geneze díla: Za základní text Karelského Kalevalského eposu je považována
Kalevala E. Lönnrota, kterou v Čechách překládal J. Holeček, v rusku jsou to
autentické zápisy V.l. Jevsejeva v rusko-karelské sbírce: Евсеев, В.И.: „Карелские
Народные песни." Москва-Ленинград 1950.
Jazyk: АНТО = karelský bůh moře, Ahtola = Ahtova říše v moři, Estové =
Estonci, kanfele = starobylý strunný nástroj, Lonhi = mocná kouzelnice, vládkyně
v
Pohjole a Topiole (dnešní Laponsko), Mana, Tuoni = karelský bůh podsvětí, pán
Uad mrtvými, Tuonela, Manala = podsvětí, říše mrtvých, Ukko, Jumala = bůh slunce,
Vellama = Ahtova žena.
Karakalpacký epos O krásné Giilajymě vypráví o dívce a čtyřiceti
krasavicích, kteří zdatně bojují za nogalskou zemi.
Geneze díla: Zpracování tohoto eposu vychází z ruského textu: Таджибаев, К:
"Цорок девушек." Каралпацкая народная поезия, Москва 1951.
Jazyk: báj = kníže, boháč, chán = tatarský panovník, jurta = přenosné obydlí,
SQ
xaul = stepní keř, vezír = panovníkův rádce, ministr.
Tátský epos O synu Zólově mluví o bohatýru Rostamovi a o jeho
P°divuhodném dobrodružství.
Geneze díla: Tátský rostamovský epos zapsal v roce 1958 A. Kukulu dle
y^právění A. N. Kukulieny z Machačkaly. Původ: „Татские народные сказки".
Махачкала, 1964.
Jazyk: dév = nadpřirozená zlá bytost, chúrcí tchána = jakási veřejná jídelna
90

pro pocestné, Káfirové = lidé muslimského náboženství, pádišáh = panovník.
Baškirský epos O bohatýru Uralovi pojednává o hrdinovi, který válčil
s draky, hledal živou vodu a zemřel pro štěstí lidu.
Geneze díla: Epos zapsal v roce 1910 M. Burangulov dle zpěvů dvou lidových
vypravěčů Gabita a Hamida. Původ je v baškirsko-ruském vydání: „Башкирский
народный эпос", Москва 1977 a v ruském básnickém překladu „Героический эпос
народов СССР". Москва 1975.
Jazyk: batman = stará orientální jednotka hmotnosti, přibližně 180 kg, džir =
obr.
Kavkazský epos O starém Chadymovi hovoří o tom, jak Chadym koval se
samým kovářem bohem Ťlapšem.
Geneze díla: Tzv. Nartský epos severozápadního Kavkazu vychází ze zápisků
osetských, potom čerkézských (adyhejských a karbadských) a nakonec abchárských.
Dodnes se vedou polemiky, kterému národu tento epos patří. Zápis: Narther kanadské vydání, Kalčik 1951. Jako nej pravděpodobnější se zdá, že každý z národů
vnesl do eposu svůj vklad, a protože nelze jednotlivé složky od sebe oddělit, jde
zřejmě o společné vlastnictví.
Jazyk: fasápší = povzbuzení při práci, pozdrav, thamata máf = zdvořilé
oslovení starého člověka, warada = refrén západokavkazských písní, chunš = budiž,
ať se stane.
Jakutský epos O osamělém Er-Sogotochovi pojednává o hrdinovi, který
vydobil v boji krásnou Okeidém-kuo, byla mu uloupena a jeho syn Basymiži ji
osvobodil.
Geneze díla: Jakutská oloncha byla zapsána tak obtížně, že není dobře
srozumitelná, protože sběratelům pomáhali pologramotní Jakuti, tudíž se nepodařilo
spolehlivě skladby zapsat. Skazitělé byli S.V. Jastremskij s pomocí Jakuta A.P.
Afanasjeva a G.V. Sinobojeva, ale jejich text se ztratil. Publikován byl pouze ruský
Překlad: Попов, H.A.: „Якутский фолклор". Москва 1936. Text byl doplněn ještě
A.N. Simoljovičem a J.M. Tagerovou, aby se v něm čtenář vyznal.
Jazyk: abásové = zlé, černé nadpřirozené bytosti, ajú = dobré, bílé
Nadpřirozené bytosti, maral = sibiřský jelen, Nurgun = kladná oblíbený jakutský
hrdina, ulus = obvod několika lidských sídlišť, země Kimen-Imen a Tomon-Imen =
Podsvětní krajiny.
Kazašský epos O chrabrém a svéhlavém Kozu-körčepoví vypráví o
bohatýrovi, který se věrně miloval se sličnou Bajan-slu až do smrti.
Geneze díla: Jedná se o zápis V. Z. Baranova z roku 1899, ale nakonec byl
Publikován v knize: Сиделников, В.И.: „Казахские сказки". Алма-Ата 1962.
Jazyk: Alláh = muslimský bůh, dombra = strunný nástroj, karkara = ženská
°zdoba, sajga = druh antilopy, sultán = kmenový náčelník.
Nanajský epos O kouzelném Sennovi mluví o hrdinovi, který přemohl
kamenného muže bez srdce.
Geneze díla: Epos byl překládán písněmi (ženy nesměli zpívat, proto byl
^užskou záležitostí), podobně jako epos ostatních tunguszko-mandžuských národů,
^azýval se Chudé naj nimgami. Text je zdoby 1952, student V. Beldy jej vyprávěl
•I- Penopové. Obsahuje starobylé motivy osamělého lučištníka, únos dívky obludným
Wákem apod. Otištěn v knize: Воскобойникова, В.И., Меновщикова, Г.А.: „Сказки
бродов Севера". Ленинград 1959.
Jazyk: keta = lososovitá ryba.
Arménský epos O holobradém Davidovi ze Sasunu pojednává o bohatýrovi,
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který přemohl egyptského krále.
Geneze díla: Arménská vyprávění o recích ze Sasuny jsou známy z poloviny
19. století z Jižní Arménie (Turecko). Vystupuje v nich protagonista David ze Sasunu,
který vede boj s egyptským králem. Toto e zachyceno v knize: Sasunci Davith,
Jerevan 1961.
Jazyk: gusan = středověký arménský lidový pěvec, sár = orientální hudební
strunný nástroj.
(DC. V.) Alexej Nikolajevič Tolstoj
„ Když jsem byl malý, a to už je velmi, velmi dávno, četl jsem jednu knížku. Jmenovala
se Pinocchio neboli dobrodružství Buratina, dřevěného panáčka. Často jsem vyprávěl
kamarádům, děvčátkům a chlapcům Buratinova zajímavá dobrodružství. Ale knížka se
ztratila. A tak jsem vyprávěl pokaždé jinak a vymýšlel si příhody, které v ní vůbec nebyly. Teď,
po mnoha letech, jsem se upamatoval na svého přítele Buratina a napadlo mě vyprávět vám
podivuhodný příběh o dřevěném človíčkovi." (Tolstoj, A. N.: Zlatý klíček aneb Buratinova
dobrodružství. LN, Praha 1970, str. 7.)

Sběratelem ruských lidových pohádek se stal i Alexej Nikolajevič Tolstoj,
který píše Ruské národní pohádky.
Geneze díla: „Můj úkol byl jiný: zachovat při sestavování sborníku všechnu
svěžest a bezprostřednost národní pohádky. Za tímto účelem postupuji takto:
Z četných variant národní pohádky vybírám jen varianty nej zajímavější,
nejpodstatnější a obohacuji je jinými variantami, výraznými jazykovými prostředky a
látkovými podrobnostmi. Rozumí se, že musím к takovému svodu pohádek
z jednotlivých částí něco dopisovat nejen к jejich restaurování, něco pozměnit,
doplnit, co chybí, ale dělám to v témž slohu a jsem přesvědčen, že překládám čtenáři
Pravou národní pohádku, národní tvorbu se vším jazykovým bohatstvím a
vypravěčskými zvláštnostmi." (Tolstoj, A.: Ruské národní pohádky, SNDK, Praha
1962, str. 46.)
Kompozice: Pohádky Tolstého zahrnují tituly jako: Mužik a medvěd, Zvířátka
v
jámě, Kohoutek a slepička, O mlsné koze, Měchýř, stéblo trávy a bílý střevíc, O
Šedohnědém koni, Carevič Ivan a šedý vlk.
Adaptace: Překladem pohádek Tolstého se zabýval Miroslav Heřman. Knihy
Jsou doplněny četnými ilustracemi Františka Říhy.
(IX. VI.) Krymské pohádkové legendy
„Lidové pohádky, pověsti a vyprávění baví děti všech národů. Každý národ má
é příběhy, které zachycují nejen národní historii, ale také typické vlastnosti nebo
^vyky. Hrdiny ruských pohádek jsou stateční a silní bohatýři, v našich pohádkách se
ža
se často vyskytuje nějaký přihlouplý hrdina, který nakonec přece jen dojde ke
s
yému štěstí. /.../ Většina národů se snažila prostřednictvím legend vyrovnat se se
Skladními otázkami lidského bytí. Jak vznikl svět? Kdo stvořil člověka? A proč jsme
^koví, jací jsme? /.../ Lidová vyprávění sloužila našim předkům jako určitý morální
Zákoník. Lidé v nich hledali pomoc, pokud se potýkali s nějakými těžkostmi v
r
°dinných a partnerských vztazích. I Indiáni měli řadu vyprávění, která v sobě
s
krývala radu a poučení v otázkách manželství, výchovy dětí či jiných ryze lidských
Náležitostech." (Těhtalová, M.: Recenze, [cit. 2003-06-2003]. Dostupné na WWW:
^tp://\vww.portal.cz/vydavatelstvi/pohadky>.)
Sy
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Adaptace: Ctirad Kučera uspořádal a přeložil krymské legendy. U nás tyto
legendy vycházely v pohádkovém zpracování spolu s ilustracemi E. Bednářové.
Historický kontext a reálie: Nejstarší obyvatelé Krymské oblasti jsou Kimmeriové,
Skytové a Taurové, kteří tu sídlili v 6. století. Zakládají zde své kolonie i Řekové, z nichž
nejvýznamnéjší byl Chersones, městský stát nedaleko dnešního Sevastopolu. V 5. Století
před Kristem vznikl ve východní části otrokářské carství, později ve 3. století před Kristem
Skytský stát. Posléze pronikli na pobřeží Římané, Gótové, Hunové, Avaři, Chazaři,
Pečeněhové, Polovci, Slované a další kmeny. Ve 13. století obývali poloostrov Tataři, kteří ho
pojmenovali Kyrym ( = pevnost ). Kyrym se stal provincií Zlaté hordy, vznikl Krymský chanát.
Po příchodu Benátčanů se tato oblast stává mezinárodním tržištěm na otroky. Roku 1883 byl
Krym připojen к Rusku, roku 1921 vznikla samostatná SSR v rámci RSFSR, později v roce
1945 Krymská oblast RSFSR a roku 1954 byl Krym předán Ukrajině.

Geneze díla: Z hlediska literárněhistorického kontextu uveďme, že dramatické
dějiny a romantická příroda pomohly ke vzniku řady legend, některé se uchovaly již
v zápisech řeckých autorů. Systematicky se krymským legendám věnovali až ruští
badatelé a sběratelé. V roce 1883 vydal první sbírku krymských legend V. Ch.
Kondaraki. Řada vydání vyšla ze sovětského období, zejména po druhé světové válce.
Zjistilo se zatím devět poválečných vydání o celkovém nákladu několik set tisíc
výtisků. V lidovém podání dochází к určitým změnám, legendy se aktualizují nebo
vznikají zcela nové (např. o událostech 2. sv. války nebo Občanské války).
„Český zájem o Krym je tradiční, zejména od poloviny 19. století. Přispěly
к němu události Krymské války, vystěhovatelství Čechů na Krym a zvláště pak cesty
Českých spisovatelů a jejich výtěžky (S. Heller, A. Heyduk, S. Čech, J. Zeyer, J. S.
Machar, J. Koženský, ...). Bohatá je naše literatura o Krymu z poválečného období
(dojmy F. Kafky, D. Fialy, odraz v poezii J. Nohy, I. Skály, L. Stehlíka, A. Vaněčka,
•••). Zde jsou někdy promítány i motivy krymských legend." (Kučera, C. in:
»Крымские легенды." Симздат, Симферопол 1957, стр. 59.)
Kompozice: Legendy obsahují tituly: Plačící fontána
Bachčisarajského
Paláce, O medvědí hoře, Tajemný nápis u Massandty, Hrdá Ajše, Mamajův hrob, O
Prameni pod Aj-Petri, Oxana, Zlatý břeh.
Geneze a fabule jednotlivých legend: V Plačící fontáně je protagonistou chán
Kym-Gyrej (f 1740), krutý člověk s nevázaným způsobem života, za což se mu
dostalo přezdívky deli-chan (bláznivý chán). Plačící fontánu vytesal na jeho příkaz
Mistr Omer v roce 1764 v sídelním městě Bachčisaraji. Inspiroval se jí A. S. Puškin
v poémě Bachčisarajská fontána. Vznikl podle ní balet B. Afanasjeva, objevuje se i
v díle Mickiewitze a jiných autorů.
Legenda Kovář z hory Demerži je řeckého původu. Hora Demerži (1356 m) je
Pojmenována podle vsi Demerži, jejíž obyvatelé se zabývali kovářstvím. Vlivem
er
oze jsou na ní četné skalní útvary, které daly původ legendě.
Legenda O medvědí hoře se vztahuje skutečně k Medvědí hoře Aju-Dag (565
rri
)5 která leží na jižním krymském pobřeží východně od Gurzufu. Na jejím úpatí je
*ábor Artěk. Hora svým tvarem připomíná skutečně medvěda.
Na vrcholku Medvědí hory jsou zbytky velmi starého opevnění, zřejmě ještě
ř e c k é h o původu. O tom vypráví legenda O skalách z Gurzufu. Naproti Gurzufu se
toi z moře dvě navzájem velmi podobné skály - Adalary ( = blíženci).
Legenda O Rusalce z Mischoru hovoří o tureckých pirátech, kteří často
Popadali krymské pobřeží a unášeli dívky a mladé ženy, které pak prodávali do
ls
tanbulských harémů.
Tajemný nápis и Massandry je legenda o jedné z nej starších osad na Krymu.
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Hrdá Ajše je legenda z prostředí Tepe-Kermen, což je stará pevnost na
vrcholku hory blízkého Čufut-Kale.
Vládce Zlaté hordy Mamaj byl poražen knížetem Dmitrijem Ivanovičem
Donským v bitvě na Kulikově poli roku 1380. S nevelkým oddílem i svými poklady
utekl na Krym, kde byl v tom samém roce zabit.
Legenda O prameni pod Aj-Petri vznikla na základě skutečnosti, že v podhůří
Krymu jsou četné minerální prameny.
Legenda O sedmi studních vznikla na základě stejnojmenné vesnice, ležící
severovýchodně od Feodosije, městě kdysi velmi chudém na vodu. Jiná legenda téhož
názvu vypráví o boháči německého původu (němečtí kolonisté se zde usazovali
koncem tohoto století), který zakázal volný přístup ke studním a začal vodu prodávat.
Voda poté zmizela.
Turci v roce 1475 dobyli Mangup, hlavní město knížectví Theodoro
(jihozápadní oblast Krymu), které se pod tureckým panstvím jmenovalo Mangup-kale.
Byla zde silná turecká posádka a vězněni zajatci (např. posel Ivana Hrozného). O tom
vypráví legenda O chytrém kozákovi a lakotném Turkovi.
Legenda Oxana odráží skutečnost pustošivých nájezdů krymských Tatarů na
ukrajinském a ruském území. V Kafe (dnešní Feodosije) bylo největší krymské tržiště
na otroky.
O tom, jak svévole tureckých správců dostoupila vrcholu zvláště v posledních
letech tureckého panství na Krymu, vypráví legenda Zlatý břeh. V jiných zápisech má
legenda název Zlatá pláž. Jedná se o stejnojmennou pláž západně od Jalty.
Legenda O kolébce schované na hoře Basman se váže к hoře vysoké 1176 m
vjihozápadní části hlavního hřebenu. Její jeskyně stejně jako jeskyně vjiných
městech daly vzniknout různým legendám o uschovaných pokladech. Tato legenda
Pojednává o boji původního obyvatelstva proti Janovanům, kteří se usídlili na Krymu
koncem 13. století po dohodě s Tatary.
(IX. VII) Běloruská folklórní pohádka
V zásadě můžeme říci, že málokdo ví, že právě pohádka O lišce Ryšce je
Původem běloruská ústní lidová slovesnost. V Bělorusku zpracoval národní pohádky
A. Jakimovič. U nás se stala skvělou překladatelkou těchto pohádek Zdenka
ôergrová. Ilustrátorkou byla hlavně T. Běrazenská. Při prostudování pečlivého
Překladu jsem si všiml několika shodných rysů s ostatními slovanskými pohádkami,
Především východními. Jsou to z hlediska teorie literatury převážně: porušení
Myšlenkové logiky, časová alogičnost, magické číslo tři a gradace. Z hlediska děje a
vlastností přisuzovaných hrdinům: mazaná liška, dědek je utlačovaný bábou, která
Vede a určuje, co se bude dělat, devatero království apod. (viz níže). Tato pohádka je
Velmi obratně sepsána jak dějově, tak jazykově.
Literární analýza: „Byl jednou jeden děda a babka. Neměli žádné hospodářství, jen
®dnu slípku Čubatku. Žili, žili, až se dožili toho, že neměli co vařit. Babko, babko, uvař třeba
Cu
batku, ne?..." (Jakimovič, A.: Lyška Ryška. Junactva, Minsk 1981, str. 2.) Tolik incipit
^hádky s několika hrdiny, kde protagonistkou je mazaná liška, která obelstí všechny
Pirata/ Slepici Čubatku nechtěla babka z lítosti uvařit. Slípka to slyšela, přinesla tedy babce
a
*oli. Porušení myšlenkové logiky je patrné např.: „Dědo, můj dědo, copak bychom se
Ujedli jedné fazolky? Ani nenajdu tak malý hrnek." (Tamtéž, str. 3.) Fazoli zasadili v chalupě,
ji nevyhrabali ptáci, ale jak roste, naráží do 1.) postele, 2.) stropu a 3.) střechy - magické
c,s|
o tři. Babka s dědou řeší situaci tím, že strop, postel i střechu rozeberou. Časová
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alogičnost je patrna, pokud si např. uvědomíme, jak fazole roste dlouho, dědek s babkou by
za tu dobu hlady dávno zemřeli apod. Nakonec fazole vyroste do nebe, děda vezme pytel a
lusky otrhá. Před každou činností se ptá babky, co má udělat. Doklad gradace a repetice:
„Vyloupala babka lusky, usušila fazole na peci, rozemlela je a zadělala v díži na těsto. Těsto
kynulo a kynulo a leze ven z díže. /.../ A nakonec kyne a kyne a leze ven na přípecí." (Tamtéž,
str. 6.) Upeče tedy mazanec, který se dokutálí až do lesa, kde z něj liška Ryška vyjí střidku
(vnitřek), nasype dovnitř šišky a běží ho směnit к pasákům za býčka. Pasáky tedy obelstí, pak
uvidí vůz, který patří muži, jenž oře pole. Zapřáhne vůz a ujede. Potká vlka: „Kam jdeš,
kmotro? Ptá se. Za devatero království do devatera království." (Tamtéž, str. 9.) Číslo devět.
Namluvila mu, že jede do kraje, kde se potuluje mnoho beranů. Vlk ji prosí, aby ho vzala
sebou - putování odněkud někam. Potkají medvěda - situace se opakuje, vezme ho sebou,
prý je tam hodně medu. Na cestě se jim zláme oj, liška je posílá pro nový, ale oni přinesou
zlámané klacky. Jde tedy sama, ale mezitím vlk a medvěd vycpou býčka, na kterém jeli,
slámou, a utečou. Velmi zajímavě je naznačen časoprostor: „Ať šla liška dlouho nebo to
nebylo dlouho, na cestě ji zastal podzim." (Tamtéž, str. 13.) Jazykové konstrukce: „Zub mi
netrefí na zub" (Tamtéž, str. 11.), praví vlk, když se třese od nastuzení. Bezmezná hloupost:
Vlk je znovu napálen, liška mu radí, aby přinesl ovci na ušití kožichu. Poté ho zavede ke
krejčímu, který má hřebce, hodí mu kolem krku laso, aby ho přitáhl к hospodáři - ten z něj
stáhne kůži. Ovce, kteří vlk přinesl, sní. Vidí ji medvěd, říká mu, že ji mozečky. Ten neví, oč
jde, nechá si poradit: „Mozečky jsou z hlavy, rozběhni se a hlavou o dub mozek vyskočí. Liška
Ryška se najedla mozečků a šla je zapít vodou ze studánky." (Tamtéž, str. 17.) Tolik explicit
díla.
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(X.) Didaktické hledisko
„ Umělecký význam pohádek
v jejich výchovném jádře. "

tkví

především

Jiří Horák

V jakém předmětu látku probírat: Při výuce ruského jazyka a literatury se
můžeme, zvláště na gymnáziích (ať už literárních, jazykových nebo klasických) dostat
к výkladu ruských pohádek či LPDM. Samozřejmě se tohoto tématu můžeme
dotknout při probírání F.L. Celakovského v rámci české literatury při hodině české
literatury. Konečně i v hodinách světové literatury je možno zmínit se o ruské
pohádce a o jejích specifických znacích a odlišnostech. Nutno dodat, že i při výuce
dějepisu mohou některé ukázky z ruských bylin pomoci, např. proto, aby si studenti
utvořili představu o smýšlení Rusů, o tom, jak je ruský člověk vychován, co si nese
v sobě jako národní archetyp. Méně často se asi setkáme se seznámením bylin při
hodině zeměpisu.
Jaké didaktické pomůcky zvolit: Pro interpretaci pohádek si můžeme zvolit
z různých děl přeložených do češtiny nebo ponechat originální knihu. Za důležitou
pokládám i ilustraci pohádek, např. bohatýrů, obrů, kouzelných bytostí apod. Slouží to
к lepšímu vnímám a dlouhodobějšímu zapamatování. Jako nezbytné se mi jeví použití
mapy pro výklad ruských bylin v kontextu konkrétních reálií (Kyjev, Bělorusko,
Ukrajina, Rusko, putování Zlaté hordy apod.). Pokud zbývá na školách čas, můžeme
zvolit poslech audiokazety nebo dokonce méně dostupné videokazety pro konkrétní
ukázku.
Jak interpetovat dílo učitelem: Didaktická interpretace nevyžaduje oproti
interpretaci vědecké přílišnou komlexnost. Můžeme si ji představit jako rozhovor o
textu a o konkrétní zemi.
„Didaktická interpretace vychovává kultivovaného, tj. citlivého a
inteligentního čtenáře, nikoli historika, kritika, teoretika ani autora, /.../ formulovat
jednoduché, smysluplné a zajímavé otázky a vést zvědavý a naslouchající dialog
s žákem i textem." (Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele. PeFUK, Praha 2001, str.
262.)
Jak interpretovat dílo studentem: Školní interpretace je tu už vlastním
výkonem studenta, kdy má možnost pohovořit o díle, vyslovit svůj dojem, podělit se o
subjektivní příjemný či nepříjemný zážitek. Zde můžeme zadat drobnou seminární
práci, kterou student před ostatními může přečíst, nebo zvolit psaní eseje, při které má
student větší možnost volnosti.
Při interpretaci každé pohádky bychom měli brát v úvahu toto zařazení: Jaký je
to literární druh a jaký žánr. Jaká je prvotní percepce textu, tj. zda vyvolává nudu,
údiv, odpor, zda je jednoduchý, náročný apod. V litcrárněhistorickém kontextu
pohovoříme velmi krátce o biografických faktech, orientační data (kdy pohádka
vznikla, kdo ji uspořádal apod.). Zmíníme se, že nejde o autorství, ale lidovost
(folklór), pojem vysvětlíme. Jaký je jazyk, tj. jaké obrazné konstrukce se zde objevují,
je-li jednoduchý nebo složitý, jde-li o překlad nebo originál apod. Jaké má dílo
přibližný rozsah, uvedeme např. v normostránkách A4. Co je tématem konkrétních
bylin, a to ústředním a vedlejším. Téma můžeme hledat spolu se studenty na základě
četby, nebo jej již na začátku naznačit. Učitel by měl usměrňovat, pokud by zjevně
docházelo к dezinterpretaci (výklad naprosto mylný, zjevné nepochopení smyslu
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díla) nebo к různým hyperinterpretaeím (domýšlení důsledků díla, které ale dílo
nenaznačuje) či к jakýmsi nedotaženým podinterpetacím (neúplný výklad smyslu
díla). Ptáme se, jaké se objevují v pohádkách postavy, kolik jich asi je celkem (zda-li
mnoho či málo), kolik je vedlejších = druhopásmových a kolik hlavních, jaké má
vlastnosti protagonista = hlavní postava = hlavní hrdina - tedy charakteristika
postav. V rámci charakteristiky postav zmíníme charakteristiku vnější (jak postava
vypadá zvenku, oblečení, budí-li např. odpor, soucit apod.) a vnitřní. Projevuje-li se
zde nějakým způsobem vypravěč, zda ho vnímáme v ději nebo je na pozadí (je tedy
objektivní = nadosobní = vševědoucí). Jaký je styl textu, čím se např. ruské byliny
odlišují od ostatních pohádek, zvi. českých. Jaká je kompozice jednotlivých pohádek,
jde-li o jednotlivé příběhy krátké, nebo celostní příběh dlouhý. A konečně co je podle
studentů smyslem díla a proč se o něm učíme. Studenti za pomocí učitele by měli
zformulovat určité otázky, zamyšlení a výzvy, к nimž je dílo nabádá. Na tomto
základě mohou vyslovit jakousi úvahu, kde určí obecné téma bylin.
Výrazy jako např. nadosobní vypravěč či vnější charakteristika apod.
nebudeme studentům zmiňovat, slouží jen pro nás.
(X. I.) Didaktické dovednosti
"Pohádky jsou první horory, s nimiž se člověk setkává. Každá kultura je má jiné, ale
takové pohádky bratří Grimmů jsou jeden větní horor než druhý. Ruské pohádky jsou zase
plné uřezaných hlav. Pohádky měly vytvářet první dětské zkušenosti a postoje a udržovat děti
v poslušnosti. Teprve pozdější pohádky, třeba příběhy Václava Čtvrtka, jsou založené jinak,
obsahují laskavost. To je reakce na změny ve světě, který dnes odstrašující zážitky nabízí na
každém kroku. Ani přes poslech a četbu klasických pohádek nebyly generace dětí
frustrovanými chudáky. Déti možná jako malé mají strach z nadpřirozených bytostí, ale jejich
osobnost postupné vyzrává a tyto strachy ztratí. Pohádky stejné jako detektivky měly pro
čtenáře v určitém véku zástupnou roli. Čtenář hledal v knihách to, co nezažil ve skutečnosti.
Proto bych se nedivil, že dnes, kdy je možné sledovat na chodníku honičku policejních aut a
prchajícího bankovního lupiče, by se čtenáři upínali к romantické literatuře." (Čimický, J.:
Rozhovor pro ČTK. [cit. 2004-03-31] Dostupné na WWW: <htttp://www.cr.cz/vlt/roz>.)

S ruskou LPDM nebo přímo s ruskými, ukrajinskými i běloruskými
pohádkami můžeme seznámit děti už v mladším školním věku skrze slabikář nebo
ruský bukvar. Zde jsou zařazovány kratičké texty ruských autorů do českého
slabikáře v překladech tak, aby to odpovídalo náročnosti a věku dítěte a zároveň
s touto tvorbou bylo dítě nepřímo seznámeno. V osmdesátých letech to byly např.
texty se slovy na procvičení slabikotvorné souhlásky s jednoduchým dějem, např. E. I.
Caruškin Kdo dupe za dveřmi? (dva kluci se bojí v noci být sami, protože slyší dupot
na verandě domu, nakonec se ukáže, že je to ježek) a Vlček, což byl text na procvičení
ď, ť, ň. Vladimir Sutějev psal např. krátké říkanky jako Tři kočičky apod. Český
slabikář obsahoval v tuto dobu i krátké poučné příběhy např. podle Osejevové
Babička nebo podle K. D. Ušinského Čtyři přání. Náš slabikář s ruskými texty byl
opatřen ilustracemi především V. Junka.
„Kočko, kočko, kočkatá,
kde máš svoje koťata?
Drápky tiše tasila
a pak zhurta pravila:
To vám říkat nebudu!
A šla bydlet na půdu."
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Страница букваря А. И
ьоскрееенской (1962).
тии „ Г к . ^ Л Ю , С Т р а ц ? , я и з хрестоматии «Смена» (худ. в . Фаворский).

г

„„„., „ И л л ю с т р а ц и я из учебника а н г л и й с к о г о я з ы к а (худ
Г. Филипповский)

я д к £ т р а н и ц а учебной к н и г и
Я. А. Коменского «Мир чувственных вещей в картинках,» (1658).

Страница б у к в а р я И. Ы.
•Ниошникова «Живые звуки д л я
детей» (1927).

И л л ю с т р а ц и я из учебника
30-х гг. (худ. П. А л я к р и н с к и й ) .

ит\

И л л ю с т р а ц и я из «РодЯ» слива» К. Д. Ушинского
(1865).
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штау:
Страница «Букваря» I
Кариона Истомина (1692).

Ukázky ilustrací ruských malířů
A. L Voskresenské, V. Favorského, I. N. Šapošnikova, P. Aljakrinského,
K. Istomina a K. D. Ušinského

(Sutějev, V.: Tři kočičky, in: Fabiánová, I. a kol.: Slabikář. SPN, Praha 1986,
str. 113.)
Jako pomůcka pro čtení mohou posloužit velmi malým dětem z literatury
česká, velmi jednoduchá, rytmická říkadla Josefa Lady už jen pro krásné ilustrace
tohoto národního umělce, poté doplnit říkadly ruskými (v českém překladu) např.
Genadije Cyferova a jiných:
„Skákal pes přes oves,
přes zelenou louku,
šel za ním myslivec,
péro na klobouku."

(Lada, J.: Říkadla. Albatros, Praha 1978, str. 2.)
„Žilo jedno slůně,
zdálo se, že stůně."

(Cyferov, G.: O hodném slůněti. Progress. Moskva 1975, str. 1.)
„Maminko, tatínku! Ukazujte tyto obrázky svým dětem a přitom jim předčítejte říkadla
pod nimi. Děti budou sledovat vaši řeč, výraz vaší tváře, slovní rytmus a rým, dějový spád. Při
častějším opakování, které si vynutí, budou se k vám již připojovat slovy i celými větami.
Nakonec vyčtou z obrázků celá říkadla sami. Tak se bude rozvíjet jejich cítění a myšlení i
zdokonalovat jejich řeč, posilovat jejich paměť. To vše bude dobrou přípravou pro jejich
budoucí práci ve škole." (Pospíšil, A.: Tam na hrázi u rybníka. SNDK, Praha 1961, str. 8.)

Domnívám se, že první seznámení dětí s ruskými lidovými pohádkami by bylo
vhodné četbou rodiči z tzv. pohádkových lístečků. Jsou to jakési soubory asi osmi
pohádek, velmi krátkých textů, mezi nimiž najdeme, kromě pohádek ruských a
českých, i tvorbu běloruskou, ukrajinskou a jiné evropské i světové překlady. Pro
malé dítě, které ještě neumí číst je tento pracovní žánr vhodný, domnívám se, hned
z několika důvodů: 1) seznámení se s obsahem pohádky, 2) krátký neúnavný text, 3)
za každou pohádkou je napsáno, z jaké země pochází. Pohádkové lístečky - ruské jsou
opatřeny ilustracemi především H. Wernischové, I. Klečky, V. Stárka, R. Maláta a
dalších. Najdeme zde např. ukrajinskou pohádku O Chudákovi a vraním králi nebo
Jak žebravý vlk oženil kralevice s princeznou, lotyšskou pohádku Čert čeledínem nebo
Kouzelný tolar. Ukrajinské pohádky převyprávěla Zdeňka Králová a lotyšské Alois
Rohlena a Vlasta Zemánková.
S velmi oblíbenou autorskou pohádkou Jen počkej, zajíci! Od A. Chajta a A.
Kurlj andského se naši malí čeští čtenáři mohou seznámit prostřednictvím obrázkové
skládanky z edice Hvězdička v podám překladatele Josefa Bruknera, které mají na
každé stránce pod obrázkem krátký text, zpravidla o jedné nebo dvou větách. Mohou
samozřejmě vidět i filmové zpracování výtvarníků V. M. Koťočkina a S. K.
Rusakova, kteří jsou i ilustrátory těchto skládanek.
Pohádky, ať už pro školní četbu, četbu individuální nebo pro předčítání rodiči
dětem, jsou vydávány v nakladatelstvích. Mezi přední česká nakladatelství (zaniklá i
trvající) se specifikem na vydávání dětské literatury patří: Albatros, Pragotisk, SPN
(především učebnice a práce s didaktickým zaměřením), Liesna, SNDK, Svoboda,
Nakladatelství Raduga, Lidové nakladatelství, G+W, Českoslovemský spisovatel Zlatý klíček, Severočeské nakladatelství, Klub mladých čtenářů, Naše vojsko
100

(literatura pro starší děti, dobrodružná próza), Carmen, Alter, Kryštov v Rychnově nad
Kněžnou, Panorama, TJ Bohemians v Praze (např. Kája Mařík), Blok Brno, Cesty,
Slovart, nakl. Knižní klub, Novina Praha, Práce (dětská poezie) Kruh Kradec Králové,
Dálky (mayovky), nakl. Václava Petra v Praze a Panorama. Mezi nedávno vzniklá
patří Paulinky, SiD and NERo, nakl. M. Hrádka v Nymburce, Sen, Dětský svět v Ústí
nad Labem, Junior, Egmont a Librex. Mezi dětská ruská nakladatelství patří:
Progress Moskva, Деткиз Москва-Петроград, Малыш Москва, Наука Москва,
Государственное издательство художественной литературы Москва, Детская
литература Москва, Государственное издательство детской литературы Москва.
Za běloruská nakladatelství uveďme především Junactva Minsk, za ukrajinská
nakladatelství např. Veselka.
Vraťme se opět k lidové tvorbě. Zkusme si nyní sestavit vlastní vypravování
pro žáky a studenty o tom, jak folklórní pohádka vznikla. Vypravujme tak, aby to
zaujalo studenty. Volme výrazy jako např. za starých časů, ve slovanských jizbách,
neznámý chudý hrdina apod. tak, abychom navodili dojem, jako bychom pohádku
sami vypravovali:
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ЛИТЕРАТУРА»

(X. II.) Didaktický výklad
(X. II. I.) Nejznámější pohádky
Připomeňme si, z hlediska všeobecného didaktického výkladu, nejkrásnější
pohádky z různých zemí, pro nás známé pohádky od Anglie po Rusko a Rumunsko,
od Dánska až po Itálii. Jsou to pohádky, kterými se těšili obyčejní lidé v těchto
zemích. Ti pak své poznatky předali sběratelům, kteří je zapisovali. Někteří zanikli,
někteří zůstali dodnes známí. Inspirujme se pohádkáři jako je zakladatel Charles
Perrault, který žil ještě v dobách, kdy se šermovalo s meči a nosily se kokrhele a ženy
nosily široké krinolíny.
V Dánsku vynikl Hans Christian Andersen (1805-1875). Známe jistě
Pohádky o zimní královně, O Louskáčkovi a O cínovém vojáčkovi. V Německu se
proslavili bratři Jacob (1785-1863) a Wilhelm Grimmové (1786-1959), první
vědečtí pohádkáři. Z našich pohádkám si zapamatujme Boženu Němcovou (18201862) a Karla J. Erbena. V Rumunsku sbíral a poté zveršoval Petre Ispirescu
(1830.1887) Rumunské pohádky. V této zemi jsou známé i pohádky Crengovy a
Eminescovy. Na staré Rusi sbíral tuto tvorbu A. N. Afanasjev.
A. N. Afanasjev (1826-1871) je ruský kritik, mytolog a sběratel pohádek. „Se
zvláštní zálibou se věnoval studiu bájeslovnému, proto také sbíral památky literatury
prostonárodní. Jeho osmisvazková sbírka ruských pohádek Ruské národní pohádky
vyšla v Moskvě v letech 1855-1863 a patřila ve své době knejbohatším sbírkám
tohoto druhu." (Klementinová, D. a kol.: Evropské pohádky. Albatros, Praha 1971,
str. 173.)
V Itálii je to Ghuardo Nerucci (1828-1906) - Šedesát pohádek montaleských,
v Anglii pak Josef Jacobs (1854-1916), který vynikl svými anglickými pohádkami a
poté Dalšími anglickými pohádkami. Za Francii připomeňme Charlese Perraulta
(1828-1703) a jeho Pohádky matky husy (zveršované i v próze), které byly přeloženy
téměř do všech evropských jazyků. U našich slovenských sousedů je znám Pavol
Dobšinský (1828-1885), ve Francii je to Jeane Marie Leprince de Beumantová
(1711-1780), která psala i spisy pedagogické.
(X. II. II.) O původu lidových pohádek
Jak to všechno začalo? Za starých časů, kdy se zřídkakdy cestovalo a železnic
a aut ještě nebylo, lidé putovali pěšky nebo na koních. Putovali ze vsi na poutní místa,
na trh, na žně. Lidé od jara do zimy pracovali na polích, krmili dobytek, ale vedle toho
musili do roboty, která byla velmi vyčerpávající. Po senosečích a žních se robotníci
vraceli pozdě večer, potom teprve mohli pracovat na vlastním hospodářství. Lidé se
nesměli bez povolení vrchnosti ani stěhovat, každé panství tvořilo uzavřený celek,
lidé se odlišovali kroji.
Přesto cesty pusté nebyly, jezdili po nich zcestovalí formané se zbožím. Lidé
od nich slýchali různé historky, tím měli aspoň trošku kontakt s okolním světem.
Když přicházel do vsi mladý tovaryš, aby se zdokonalil v řemesle, ohlašoval se
písničkou. Obyčejně putoval od města к městu a zažil při tom nejednu příhodu.
V hostincích se zastavili onehdy poutní muzikanti - houslisté, cimbálisté a
různí pocestní, kteří se nazývali kramáři. Mezi nimi se objevili i kořenářky, brusiči a
jiní řemeslníci, kteří nabízeli vsi své služby.
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Všichni tito lidé se toulali celý rok, od jara do zimy, přicházeli na svátky,
poutě, posvícení. Najedli se, napili a za nocleh mnohdy i poděkovali tak, jak kdo
dovedl - jeden dobrou radou, druhý písničkou, třetí vypravováním. Lid poutaly hlavně
zprávy z vojny, ze světa, z okolních vesnic, o loupežnících a zbojnících. Mnozí
vypravěči dovedli vzbudit zájem povídkami o strašidlech, světýlkách, vodnících,
pokladech ve skalách, které se otevírají na Velký pátek a o lakotných sedlácích a zlých
selkách. Mnohdy kořenářka, která uzdravovala bylinkami lidi v chalupách, přidávala
jednu příhodu za příhodou. Mluvila o čarovném lese, o čarodějích, o obřím zámku
v pustých skalách, o jezeru, kam lítaly panny-labutě. Kořenářka mívala vděčné
posluchače, ať to byly děti či dospělí lidé. Ti sedívali u pece v chalupě, kouřili, pili a
poslouchali. Staří výminkáři, děti, děvečky i junáci si zapamatovali, co slyšeli,
mnohdy si upravili vypravování po svém a předávali jiným lidem dál, obyčejně
v zimě, kdy sníh zavál cesty a putování bylo obzvláště stížené. Děvčata a hoši scházeli
se po draní peří - na dodernou, nebo na přástky. Děti sedávali na peci u svíce, nic
nedutajíce, a postavy z příběhů se jim stále oživovaly v mysli a zůstávaly v paměti
mládeže po několik pokolení.
V starých jizbách a komnatách povídali se pohádky zděděné po předcích, kteří
je slyšeli od potulných pocestných. Druhým pramenem byla kázání. Kazatelé
zdůrazňovali mravní zásady a náboženské představy o světě vůbec.
Vedle slova mluveného existovalo i slovo psané a později tištěné. Lidé se
upínali především к bibli, ke spisům náboženským a ke sbírkám duchovních písní, ale
u nás se ve librářích (seznamech knihoven) v 16.-17. století udávají též knížky
zábavné - tak řečené knížky lidového čtení. Obsah byl různý - látka řecká, latinská
nebo východní, která pronikala mezi lid v 15.-16. století. Zapamatujme si např.
povídku O Meluzíne nebo O Fortunatovi, který získal divotvorný klobouk a kouzelný
měšec.
Za dávných dob lidé věřili, že v přírodě existují bytosti podobné člověku, že
zvířata, stromy a rostliny, skály, řeky, moře a rybníky, slunce, měsíc a vítr, to vše že
rozumí lidské řeči a zasahuje do lidských osudů. Věřilo se, že duše živých lidí jsou
spojeny s mrtvými, že tedy nějakým způsobem mrtví mluví к pozůstalým členům
rodiny a celého rodu. Duchově předků, kterým pozůstalí prokazovali úctu, chránili a
pomáhali živým, ale byli i duchové zlí, kteří škodili a zjevovali se jako strašidla, draci
a jiné příšery. Myslelo se, že čarodějnice a čáryfukové dokáží člověka přimrazit,
proměnit ve zvíře, strom nebo kámen, že kouzelná slova nebo zaříkávadla mají
tajemnou sílu.
Tak se stalo, že se v našich pohádkách dočtete o kouzelných lesích
s měděnými stromy, vypravuje se o řece, kde je na břehu čert převozníkem, o
stříbrných horách a zakletých zámcích. Najdeme v nich i začarovaný mlýn - klepáč, na
potoce uprostřed hlubokých lesů. Vyslechnete i rozhovor tří švadlen, které se baví o
tom, jakého si přejí ženicha. Podíváte se do bohatého statku, kde nerozvážná matka
s moudrou kmotřičkou připravují tři šišlavé nevěsty na ženichovu návštěvu. Bohatá
baronka sama kupuje zajíce, aby měla pečeni pro hosty. V pohádkovém zámku plném
zlata a drahých kamenů královna přináší čaroději starou lampu a vymění ji za novou
apod. Setkáte se s potrhlým ševcem, který se rozběhne do pekla s dárkem pro
Lucifera, s myslivcem, který domnělými kouzly vytrestá lakomého kmotra,
s
vysloužilcem, který vyžene čerta z pustého mlýna.
Všimněte si jazykových zvláštností, jakých přirovnání pohádkáři užívají.
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Třeba pohádkář z Podkrkonoší poví o babce čarodějnici, že „měla dobře sto let na
hřbetě, celá už křivá a scvrklá ešče húř než zbabčilé padavce", jiní zobrazí chaloupku
poustevníkovu, která „byla jako klícka pro kanára, všecko mechem pěkně vobložený,
u vrátek březovej křížek s klekátkem", o chudých lidech slyšíme, že „když chodila
Nouze krajem, u nich se zastavila", kováři, který nepracoval, „do výhně nalezli
švábi". Prožijte si pohádku zcela nerušeně a po svém.
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(X. I.) Pohádka o krávě Hnědce
motivy prozaických ruských národních pohádek napsal veršem
Leo Vaniš

Žili, byli v jedné zemi
car s carevnou, dceru měli.
Dcera krásná, oči hnědé,
bílé zuby, tělo snědé.
Líce plny jasné barvy,
podivil by se Darwin.
***

Kmotra Smrt však nevybírá si,
brzy carevně život uhasí.
Carevna, pak záhy umírá,
car ovdovělý, smutkem skomírá.
Smutek snad zatemněl mu hlavu,
vzal si ženu, krutou ježibabu.
Ježibabě zrodily se dcery,
jedna dvě, druhá tři oči měly.
Macecha nenávidí dceru nevlastní,
bije ji, je-li sama doma s ní.
***

Princeznu vyhnala na pastvu s kravou,
dá jí chléb a káže: „Pást kravku travou!".
Večer dcera chléb jí odevzdá,
babě však chování její se nezdá.
Druhý den Marja znovu odchází,
sestra však na pastvu ji provází.
Bába sestru proto k Marje dala,
by jí při pastvě tajně pohlídala.
Referovat měla, až se obě vrátí,
netušila však, že ji spánek schvátí.
Co tedy Marja pila a jedla,
to bohužel sestra nezahlédla.
***

Ježibaba tak se zlobila,
že Marju málem zlostí zabila.
Ježibaba sestře velmi hubuje>_
pošle druhou, ať dozví se, jak to je.
Jde tedy Marja s trojokou dcerou,
107

na pastvu s kravkou obě se derou.
Marja se uspati sestru chystá,
Zpívá ji, už je si spánkem jistá.
Však dvě oči sestry usnuly,
ale třetí brvy se ani nehnuly.
Marja toho si vůbec nevšímá,
Klidně dál sestře píseň zazpívá:
„Spi, sestřičko moje,
zavři očka troje."
***

Sestra večer vše matce pravila,
Baba káže, by kravku se ihned zabila.
„Poraž, starý, krávu Hnědku,
beztak v chalupě není со к snědku!"
Maija prosí: „Nech z ní střívko!"
„Nu jak si přeješ, milá dívko."
Car svou kravku Hnědku porazí,
co však zří, ho v zádech zamrazí.
Ze střívka vyrůstá keř bílý,
na něm sedí ptáci roztomilí.
I jahody se zrodí v keři
a kol ptáci pějí dceři.
***

Osloví zpěv i spanilého carevice,
a všimne si té sličné krasavice.
.Která z vás natrhá mi mísu těchto plodů,
ta jistě plna je všech tělesných svodů.
Za ženu ji tedy pojmu,
bych nabažil se toho dojmu.
Se mnou v zámek, dívko, půjdeš,
mou ženou, navěky už budeš."
***

Ježibaba, jak slova zřela,
ústa její rázem oněměla.
„Jdi, vlastní dcero," praví babice,
„naber jahod, co jen nejvíce!".
Jak sestra první, tak sestra druhá,
carevice nezaslouží si za druha.
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K jahodám nemohou se přiblížit,
ptáci chystají se jim ublížit.
Macecha sestrám krutě láteří,
zlým okem svým vždy si je přeměří.
***

Že to jen snaha marná však byla,
macecha nakonec i to pochopila.
Maija tak zkusila sama své štěstí
a ptáčci náhle schovají se v klestí.
I mohla tedy jahod sbírat plody,
nechť carevic vystrojí svatební hody.
Dala Maija princi dar, by žas,
ten neváhal a strojil hodokvas.
I já jsem na té svatbě byl,
víno, kvas i vodku pil.
***

Však není vždycky jenom mile,
aby nepřišly zlé chvíle.
Otci Maija synka přivedla
však macecha jí zničit dovedla.
V husu Marju proměnila,
dcerou vlastní zaměnila.
Princ nepozná to, baba myslela si,
však nevěděla, jak zle naběhla si.
Však dobří lidé mezi námi,
všimly si čar té staré báby.
***

I žil na zámku stařeček,
Ivánkův byl to kmotříček.
Nemluvně vzal k husám, zkrátka,
by mu řekly, kde je matka.
„Husy drahé, řekněte mi,
kde je matka, ukažte ji!"
Husa jedna změnila se,
náhle byla matkou zase.
„Dnes i zítra nakrmím tě,
pak odletím, moje dítě."

Stařeček jde s děckem domů,
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chtěl nápravu, nevyšlo mu.
Děj se znovu opakuje,
trest pro babu požaduje.
„Znovu půjdu, co dít se může?
Hejno husí snad vypomůže."
Od hus radu požaduje,
teď ho Ivan následuje.
„Moje husy, povězte mi,
kde je matka, přiveďte ji!"
Husa jedna změnila se,
opět matka v plné kráse!
„Dnes naposled nakrmím tě,
pak odlétám, moje dítě."
I slyší Ivan, pak však rozhodně
bílý šat husí vhodí do ohně.
•**

I vrátili se všichni domů,
matka, Ivan, stařec k tomu.
Jak macecha toto spatřila,
tvář její strachem se zardila.
I sestru nehodnou neminul trest,
za to, jakou podstoupila lest.
Princ zuřivě se rozběsnil,
„Pryč s nimi!" - křičel ze všech sil.
.Podvedly mne jednou, klamat budou dál."
Neváhal již více, obě katu dal.
***

Princ s Marjou žijí šťastně dodnes,
všechno zlé čas dávno odnes.
Pohádky šťastný to je konec,
končí verše, cinká zvonec!
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(XII.) Pohádka o kozlovi
motivy prozaických ruských národních pohádek napsal veršem
Leo Vaniš
Stařec s babkou spolu žili,
sotva kozla uživili.
Děd řemesel moc neuměl,
střevícům on však rozuměl.
Při práci zvykl kozel na dědu,
šel za ním všude, dozadu, dopředu.
** *

Jednou, jdou spolu do lesa, a nato:
kozel vyhrabe pytel - v něm zlato!
Dědeček doma s radostí skáče,
babička dojetím slzy své pláče.
Dědeček za tohle děkuje Bohu,
tančí a plesá, div nezlomí si nohu.
„Bože, děkuji ti za ten poklad,
vždyť já už prosil tě o zlato snad stokrát!"
Však náhle on uvědomí si ten klam:
„To přeci kozel, tomu díky vzdám."
* **

I nastaly časy pro kozla skvělé,
češou ho, krmí, ba přímo skvěle!
Však přichází smrt - zvířata děsí,
i kozla sebou jednou odvede si.
„Kozel pohřeb zaslouží si skvělý,"
děd к popu jde - však je moc smělý.
Popovi pohřbít kozla děd uloží,
ten prst však na čelo své přiloží.
„Zbláznil ses, ty jeden dědku starý?
Pěkně ti děkuju, takové dary!"

„Pravoslavný byl," dědek praví,
pop pochybuje, je-li děd zdravý.
Děd náhle ukáže rubly popovi,
on shrábne je a jdou к zvoníkovi.
Ten slyšíc, co dědek žádá,
hbitě mu fiolí přetáhne záda.
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Pak rublů i zvoník všimá si ale,
řeč náhle mění, děd je zván dále.
* **

Běž rychle za našim kostelníčkem,
ať rychle zvoní kozlovi umíráčkem.
Kostelník slyšíc, oč dědek prosí,
tahá ho za vlasy, škube mu vousy.
Jakmile nabídne rubly i jemu,
spatří však náhle celou tu změnu.
Pohřeb se konal, kozel se spustil,
víko se dovřelo, dědek se postil.
* **

Nějakou dobu, všechno je v klidu,
náhle pak změna, biskup jde к lidu!
Když se to doví, přijede drožkou,
povolá popa: „Kápni! A božskou!"
Pop vida biskupa, trestu se lekne,
nabízí sto rublů, před Otcem klekne.
Raděj dá peníze, biskupa uplatí:
„Jen ať mne proboha církev nezatratí!"
Ostuda veliká, kdo se tak chová,
biskup i pop - křiváci oba.
• **

Všichni snad uznáte, tuhletu hrůzu,
z lidí když nadělaj peníze lůzu.
Dědeček v bohatství žije si s babičkou,
konec je pohádky, s verzí tak kratičkou.
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