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Úvod
Příběh - lákavá nabídka spoluprožít něčí úděl, osud. Možnost převtělit se,
být někým jiným. Přijmout jiné vlastnosti, nahlédnout do jiných srdcí a do
jiných myslí.
Příběh z historie nás zavede do naší netušené paměti. Někde v nás drime
historická zkušenost. Jsme pokračovatelé. (Kráčející?) (Pokrokoví?)
S příběhem přichází hrdina. Hrdina jako synonymum pro označení hlavní
postavy, či hrdina jako ten, „kdo vyniká statečností, odvahou uplatněnou
pro vyšší cíl" (1).
Zajímá mě příběh, zajímají mě osudy hrdinů. Příběhy o spravedlivých,
spravedlivě potrestaných, trpících za svůj hřích.
Jakou zaslepující silou se může stát moc, není-li provázena rozumem?
Z jakých kořenů vyrůstá zrada?
V české literatuře najdeme mnoho autorů, kteří čerpají z naší i světové
historie. Eduard Petiška, dovoluji si tvrdit, patří к těm autorům, kteří
vynikají svou všestranností. Spisovatel Eduard Petiška je spisovatelem,
jemuž věnuji téma své diplomové práce. Zaměřuji se na jeho tvorbu pro
děti.
Prohlížíme-li řady dětských knih v knihovnách, je překvapující, kolik knih
autor věnoval dětskému čtenáři. Od leporel pro nejmenší, přes tituly
určené začínajícím čtenářům až po převyprávění pověstí a mýtů, které
psal pro zvídavé děti.

(1) Mejstřík, V. a kol. SCovní^spisotmé češtiny pro škgCu a veřejnost. Praha: Academia, 2003,
S.102. ISBN 80-200-1080-7.
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Má diplomová práce by měla směřovat především к této části Petiškovy
tvorby, ve které zpracovává báje, pověsti a příběhy z různých kulturních
oblastí. Chtěla bych postihnout postavení převyprávěné pověsti
v literatuře pro děti a mládež a zároveň zachytit přínos E.Petišky v této
žánrové oblasti. V rámci rozsahu své práce se pokusím podrobným
studiem a analýzou vybraných děl a zároveň reflexí na tuto část Petiškovy
tvorby najít odpovědi na tyto otázky:
•

Odkud autor čerpal a jak přistupoval к výběru látek?

•

Jaký charakter mají převyprávěné příběhy E.Petišky?

•

Jaký jazyk volí autor vzhledem ke čtenáři?

•

Obstojí kniha převyprávěných příběhů z historie před nabídkami
velkolepých podívaných, která nabízejí kina, videa, DVD?

•

Potřebuje dnešní dítě vzor, hrdinu?
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1. Na cestě к tvorbě
Eduard Petiška ( 14.5. 1924, Praha - 6.6.1987, Mariánské Lázně)

Eduard Petiška-jeden z nej významnějších českých spisovatelů, básník
( např. Okamžiky, Na prázdná místa), romanopisec ( Soudce Knorr, Štěstí,
noc a hvězdy, Srdce, ve kterém bydlím), povídkář a novelista ( Svatební
noci, O motýlu, který zpíval), dramatik ( Loupežnice), esejista ( Velká
cesta к malým dětem) a překladatel ( G.E. Leasing, J.W. Goethe,
H.Heine) oslovil svým dílem řadu čtenářských generací.

Eduard Petiška se narodil 14. května 1924 v Praze a začátek jeho života
stál pod šťastnou hvězdou.
Rodina, do které se narodil, ho obklopovala láskou a bezpečím. Vytvářela
ideální podmínky pro dětství, na které pak vzpomíná celý život, do
kterého utíká v pozdějších letech, aby z něj načerpal látku -stane-li se
spisovatelem- pro svá díla.
Každý člověk v sobě nese dva proudy krve, otcův a matčin. Vliv otcovy a
matčiny rodiny se v Eduardu Petiškovi spojil zvlášť výhodně pro jeho
budoucí život.
Otec básníka pocházel z pražské patricijské rodiny s uměleckými zájmy,
byl velký čtenář a jeho syn mohl čerpat z jeho bohaté knihovny. Mohl
čerpat i z otcova vyprávění. František Petiška, spisovatelův otec, spolužák
Jaroslava Haška a později v zaměstnání druh Franze Kafky, prodělal
románový vývoj od bezstarostného mladíka k muži, jenž prošel první
světovou válkou a vrátil se proměněný, vyzrálý.
Kolik z otcových vzpomínek poznamenalo malého chlapce, který rád
naslouchal vyprávěním... Otec František prošel východními bojišti,
poznal válku v nejotřesnější podobě. ( Onemocněl tyfem a byl jako mrtvý
odvezen na hřbitov. Jen díky tomu, že hrobník už večer nechtěl pohřbívat,
našel ráno vojáka, Petiškova otce, sedět mezi padlými a pokuřovat
cigaretu.) Po svém zázračném zachránění přeběhl do ruského zajetí a
trávil čas jako vychovatel mladého bárina na šlechtické usedlosti
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Po skončení války se vrací do Prahy. Seznámil se s Adeline Winandt,
dívkou z kosmopolitní rodiny s bohatou uměleckou tradicí. Tato dívka se
stala jeho ženou, bydleli v Praze na Vinohradech ve Slezské ulici. V roce
1928 se rodina se čtyřletým Eduardem přestěhovala do Čelákovic.
Krásné dětství v idylickém městě nedaleko Prahy bylo klidným
ostrůvkem, do něhož se spisovatel Eduard Petiška později tak rád vracel.
Ať ve svých povídkách, novelách, románech, ať ve verších, nebo
v dětských knížkách.
Po maturitě (1943) na reálném gymnáziu v Brandýse nad Labem složil
přijímací zkoušky na pražskou dramatickou konzervatoř, ale nenastoupil
na ni. Byl v rámci nuceného totálního nasazení zaměstnán jako pomocný
dělník ve Volmanově továrně v Čelákovicích. Po válce vstoupil v červnu
roku 1945 na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, kde studoval
germanistiku a dějiny srovnávacích literatur. V prosinci 1949 byl
promován na doktora filozofie. V září 1950 nastoupil dvouletou
vojenskou službu nejprve ve Slaném, potom jako redaktor v nakladatelství
Naše vojsko.
„Jeho literární nástup byl oslnivý. První sbírka veršů získává prestižní
cenu Otakara Theera, druhá sbírka o rok později Jubilejní
cenu nakladatelství Družstevní práce, vydává první knížky pro děti,
publikuje v novinách a časopisech, píše pro rozhlas, v sazbě je jeho první
kniha próz, účastní se literárního života, je členem Umělecké besedy,
připravuje se na výzvu Konstantina Biebla na práci filmového scenáristy,
stýká se s velkými postavami tehdejšího uměleckého světa, z nichž mnozí
se stávají jeho blízkými přáteli." (2)

(2) Martin,E. Umění být básníkem. In Vladyková,V. 'Eduard(Petiška. cBi6Gagrafie. Praha:
Odeon, 1999, s. 253. ISBN 80-207-1056
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Tato dráha ale náhle končí. Přichází únor 1948. A následují dlouhá léta,
kdy je možné psát a psát, ale není možné publikovat.
Eduard Petiška se po sňatku v roce 1948 stěhuje do Brandýsa nad Labem
( bydlel v Nádražní ulici č.306, později v ulici U Družstva 1350 a od roku
1977 v ulici Na Dolence 1602).
Začíná svou překladatelskou činnost, jedinou publikační cestu, která mu
zbývá. Rukopisy, které píše, ukrývá, nebo s nimi seznamuje přátele, se
kterými se v těchto letech schází, Františka Hrubína, Jiřího Koláře,
Emanuela Fryntu...
V tomto období začíná psát knížky pro děti. Tvorba pro děti představuje
nej rozsáhlejší část Petiškova díla.
Spisovatel Eduard Petiška zemřel náhle 6. června 1987 v Mariánských
Lázních.
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2. Charakteristika Petiškových knih pro děti
Petiškova tvorba pro děti se vnitřně větví. Jednu její sféru tvoří knížky pro
nejmenší, a to jak texty leporelového typu, tak prózy na rozhraní pohádky
a příběhu z dětského života. Někdy autor inklinuje více к pohádce (ZJžsi
čtu pohádky, (Půjdeme sípro pohádku), jindy spíše к příběhu ze života
( Helenka a (Princezna).

Druhou sféru tvoří převyprávění a literární adaptace, které postupně
zahrnují velmi široký tematický okruh látek světových i domácích,
z antiky i novějších dějin. Tento okruh je předmětem mé diplomové práce,
proto nyní podrobněji jen k Petiškovým textům pro nejmenší čtenáře.

Texty, které psal pro nejmenší čtenáře, vycházejí z prostého
vypravěčského slohu založeném na epické linii jednoduchého děje. Svět,
ve kterém žijí Petiškovi knižní hrdinové, je často úzce vázán na nejbližší
prostor dítěte - dům, zahrada, okolí bydliště. Odtud, z této jistoty, pak
vychází hrdina za dobrodružstvím. Obvykle provázen někým blízkým.
Často je společníkem hrdiny domácí kočka, pes, hračka, která ve fantazii
dítěte ožívá. Putování hrdinů obvykle končí návratem z říše fantazie, snu,
dobrodružství zpět do domova.
Krátké texty vystihující proměnu jabloně v průběhu roku tak, jak je
vnímá malý chlapec Martínek, to je leporelo O jabloňce. Vydáno bylo
poprvé v roce 1954, v roce 1971 byl příběh zařazen do souboru povídek a
pohádek pro děti s názvem Martínkova čítanka.

Podobné texty, které vyšly taktéž v 50. letech 20. století jsou
Jakeše Martme^ztratifi

1956), %ßm se schoval nůž ( 1957). Čtenářsky velmi

oblíbené se staly pohádky o krtečkovi s ilustracemi Zdeňka Milera- Jaк,
кПеЦе kalhotkám přišel{1960\Krtek.a
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autíčko ( 1960).

V obsáhlejších prózách autor nezřídka kontaminuje pohádkové a
příběhové prvky. Např. v (fiirlíéánovi ( 1959), v (Pohádkovém dědečkovi (1958),
v Martínkově čítance (1971 ), vfl(enčtněčítance (1982) i jinde Petiška nejen
rozvíjí své vyprávění do větší šíře a dává mu barvitější podobu, ale také
volně pracuje s tradičním pojetím genologických oblastí dětské
literatury. V širokém proudu inovace moderní pohádky, rozvíjejícím se od
sklonku 50.let 20. století (M. Macourek, O.Hejná) se neangažoval Petiška
radikální přestavbou pohádkového vypravěčství. Jak uvádí Chaloupka (3),
Petiškův nepřímý přínos tkví v tom, jak posouval hranice pohádkového
vyprávění směrem к příběhu či naopak povídkový příběh pro nejmenší
obohacuje pohádkovými prvky.

Toto prostupování žánrů můžeme pozorovat v (ňirfiôánovi. V příběhu
chlapce, jehož jméno je tak neobvyklé, jak neobvyklé jsou jeho zážitky.
Birlibán objevuje svět se svým maňáskem Janečkem, který v Birlibánově
fantazii ožívá. Ocitnou se v Bonbónovicích, v Ňepořádnické Lhotě,
Maňáskově i jinde, všude nacházejí přátele, kterými ale nejsou vždy jen
lidé, ale i míč, panenka...
O přátelství chlapce Olina s liškami, kterým autor dal lidské vlastnosti,
vypráví kniha Olin a lišky ( 1986).
Knihy s označením „první čtení" jsou určeny nejen Aničkám. Jejich názvy
jsou Jlnička malířka ( 1985), Jlnička a 6ásníčka (1987) a po autorově smrti
vydaná ßnicka aflétnička(1995).

( 3)Chaloupka, Otakar . čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež. Praha : Albatros, 1985,

S.312. ISBN 13-783-85.
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3. Literární adaptace pověstí a bájí

„Každý literární útvar má svou historii, bez níž je jeho dnešní stav
nemyslitelný, tak i velká oblast bájí a pověstí. B á j e a p o v ě s t i se
kdysi zrodily za určitého stavu lidské společnosti, v průběhu staletí
přijímaly nové rysy, obměňovaly se, něco se z nich cestou poztrácelo,
něco jiného zvýraznělo. Byla doba, kdy báje a pověst přímo nahrazovaly
dějiny národa." (4)
Od vzniku dětské literatury tvoří pověsti spolu s pohádkami oblíbenou
a bohatou část dětské četby. Pověsti vyprávěly a líčily děje o
nadpřirozených bytostech a úkazech tak, jako by to byla pravda. Pověsti
byly slovním pokračováním pověsti.
Podle námětů a motivů se pověsti dělí na tri skupiny: na historické, místní
a demonologické neboli pověrčivé. Někteří zahraniční odborníci
historické a místní pověsti slučují, tvoří z nich jednu skupinu a označují je
jako kulturněhistorické.
Hlavní cykly českých dějinných pověstí vyprávějí o válkách a vojenských
nájezdech, o časech poddanství a roboty, o útisku a lidových revoltách, o
přírodních katastrofách, povodních, požárech, o epidemiích a
hladomorech, o životě měst a hornických míst. Zvláštní postavení má
okruh pověstí, vyprávějící příběhy z nejstarších českých dějin - o
Velkomoravské říši a o počátcích českého státu. Tyto látky se udržovaly
především literární cestou a působením osvěty a těžko bychom mezi nimi
hledali takové, které žily pouze v ústním podání.

(4)Petiška, Eduard. VeCbd cesta kmaíýmdetem. Praha: Albatros, 1984, s.65.
ISBN 13-852-84.
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M ý t u s neboli báje hrál v dějinách evropské a vůbec lidské kultury
významnou úlohu. Vlastní mýty jsou příběhy a osudy bohů a polobohů
odehrávající se na počátku lidské historie.
Ohlasy, parafráze starořeckých, římských i jiných mýtů procházejí celou
literaturou, písemnictvím středověkým a starším, literaturou novodobou
od minulého století až do dnešních dnů.

Převyprávění dávných příběhů patří také svým způsobem к historické
beletrii. Je to však útvar specifický, autor převyprávění se musí držet dané
syžetové osnovy a ideově tematického plánu. Významný rozdíl mezi
folklórní pověstí a pověstí literární tkví v tom, že spisovatel, když lidovou
pověst upravuje, vybírá z celého fondu vhodné látky. Zvolené látky pak
dále upravuje, vyřazuje z nich motivy a zmínky a naopak rozšiřuje o nové
motivy, retušuje je stylisticky a tím je posouvá do jiné roviny. Autoři
adaptací historických látek se někdy zříkají drastických, obscénních,
pověrečných a náboženských prvků. Převyprávěná, b e l e

trizovaná

p o v ě s t by měla mluvit к současnému čtenáři. Eduard Petiška v úvaze
„O převyprávění pověstí v knihách pro mládež" (1979) napsal, že
„sběratelé zanechali ve svých záznamech a sbírkách neutriděnou směsici
nej různějších příběhů, záleží však na autorovi, aby do tohoto surového
materiálu vdechl život, aby si z něj vybral,co pro svou koncepci potřebuje
a učinil to, co si dovoloval dávný vypravěč: vyprávět pověsti pro svou
dobu, pro své současníky "(5)
Zajímavé je zmínit i fakt, že výběr látek a motivů ovlivňovala jak
individuální, tak historická cenzura. Dokládá to např. upouštění od
náboženských témat v naší poválečné literatuře tohoto druhu.

(5) Petiška, Eduard „O převyprávění pověstí v knihách pro mládež." Literární mésíčníkj,
1979, Č.3, s.3
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V adaptacích historických látek se uplatňuje tedy nejen dobový vkus, ale i
dobové ideové zaměření. ( Připomeňme Petiškovu knihu <Pří6ěhy, na které
svítiío slunce, která při svém druhém vydání v roce 1979 byla zkrácena o
pověsti starého Izraele. Pod názvem (Příběhy starého Izraele vyšly
samostatně až v roce 1990.)
Adaptace pověstí pro děti a mládež je lidová slovesnost určená a
přizpůsobená malým čtenářům. Náleží к oblíbeným a rozšířeným
oblastem dětské literatury. Nepřekonatelným vzorem byl na dlouhou
dobu Jiráskův soubor českých pověstí. Mezi válkami vycházelo poměrně
dost knih literárních pověstí, měly však většinou jen regionální význam a
často nízkou literární úroveň. Na tradici Aloise Jiráska navázal po válce
M.V.Kratochvíl ((Báje a pověsti z ČechA959). Hlavními klady tohoto
pověsťového pásma je výběr látek ( pověsti vybíral přední národopisec J.
Kramařík) a jejich literární adaptace z pera výborného prozaika.
E. Petiška se к pověstem z českého prostředí dostal oklikou přes
jinonárodní látky, přes Staré řecké 6áje apověsti( 1958), <Pří6ěhy, na které
svítilo slunce( 1967) a přes soubor (jolem a jiné židovský pověsti a pohádky

ze staré (Prahy ( 1968). Pověsti Kratochvílovy a Petiškovy se povznesly nad
běžnou úroveň pověsťové produkce po válce.
К dalším spisovatelům, kteří beletrizují pověsti pro dětského čtenáře, se
řadí Adolf Wenig (Staré pověsti pražské), Leo Pavlát ( Osm světel), Hana
Doskočilová (Çolemjosefa ti druzí). Ze studnice židovských pověstí
čerpají také Jiří Kahoun (Çolem, 1997) a Eva Hudečková (cBratříček,
Çolem, 1992,1998).
Helena Lisická je autorkou rozsáhlých souborů Z hradu, zámků a tvrzí
( 1971 ), Z českých a moravských hradů ( 1911), (Pověstí starých měst
Zrcadlo staiých časů (1986).
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4.

Analýza a interpretace vybraných děl

4.1. Báje a pověsti nejstarších civilizací

4.1.1 Starověké Řecko
V roce 1958 vydává Státní nakladatelství dětské knihy Petiškovy Staré
řecké báje a pověsti. Poprvé se tím představila dětskému čtenáři kniha, která
se v letošním roce, 2005, dočkala třináctého vydání. Na webových
stránkách Albatrosu provázela její 12. vydání tato anotace: „Čtenáři
navštíví exotické kraje, seznámí se se záhadnými bytostmi a
podivuhodnými zvířaty, a především s velkou rodinou olympských bohů,
s jejich ctnostmi i slabostmi. V úžasu budou číst o odvážných skutcích a
dobrodružstvích bájeslovných hrdinů a obdivovat jejich srdnatost a
chytrost. Autor oživil nejenom známé postavy, ale vysvětlil i úsloví, která
se užívají dodnes (Achillova pata, Ariadnino klubko, Tantalova muka aj.).
Knížka dává českým čtenářům již bezmála padesát let příležitost
к poznání řecké mytologie."(6)
Řecké báje a pověsti zaujímají obzvláštní místo ve světové literatuře a
umění. Jsou neoddělitelnou součástí všeobecné vzdělanosti. „Odvěké
lidské sny o odpoutání od země a vzlétnutí pod nebesa, jak už o tom snil
Faethón, Daidalos s Ikarem, ovlivňovaly nejen všechny tvořivé síly
lidstva, ale daly křídla i básníkům." (7)

(6) http://vvww.albatros.cz/phprs/rservice.php?akce=tisk cisloclanku=2003122939
/cit.2004-03-08/
(7) Závada, Jaroslav. „Staré řecké báje a pověsti".Ztatý máj 2,1958, č.6, červen, s. 186.
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Jak jsem již zmínila, kniha Staré řecké 6áje a pavěsti byla poprvé vydána
v roce 1958. Petiška ji dedikoval památce Ivana Bureše, Josefa Krále,
Augustina Krejčího, Františka Rutha, Ferdinanda Stiebitze, Otmara
Vaňorného. Obsahovala celkem 25 příběhů : Prométheus, Potopa,
Faethón, Orfeus, Založení Théb, Pentheus, Midas, Tantalos, Pelops,
Niobe, O zlatém rounu, Iason a Medea, Herakles, Perseus, Daidalos a
Ikaros, Theseus, Sisyfos, Bellerofontes, Oidipus a Antigone, Vilemín a
Baucis, Eros a Psyche, Gyges a prsten, Trojská válka, Orestes a
Odysseo vy cesty. Knihu uzavíral příběh, který se odehrává v současnosti.
Dva chlapci poměřují své síly ve střelbě lukem, začínají se hádat. Hádku
přeruší strýc. Vypráví jim o Odysseovi, který prostřelil dvanáct sekyr
jedním šípem. Vypráví o Heraklovi, Prometheovi a o řeckých bozích.
Chlapci pak už vědí, že stát se slavným neznamená jen být silný a
nebojácný, ale také moudrý.
Tato poslední kapitola je od 3 . vydání nahrazena jiným textem s názvem
Poslední příběh bez konce. Závěr knihy tvoří abecední rejstřík vlastních
jmen a místních názvů.
Od 3. vydání (1964) je kniha rozšířena o báji Meleagros.
První vydání ilustroval Václav Fiala, na vnitřní straně desek
knihy zachytil tehdejší představu o kolébce lidstva - mapu Středomoří, do
které usadil hlavní hrdiny bájí.(viz Přílohy)
Tendenční kritiky přijímají Petiškovu adaptaci bájí takto: „Knihuje nutno
v zájmu naší mládeže co nejsrdečněji přivítat. Víme, jak často pokleslo
porozumění a vůbec vědomosti o mnohých antických námětech nebo i
reáliích a jak s těmito potížemi zápasí četní učitelé,. . .když mají . . .znovu
vysvětlovat žákům četné antické mytologické pojmy...." (8)

(8) Tichý, Vítčzslav. „Ke Staiým řeckým bájím a pověstem." Literaiura ve škoCe 6.
1958. č.9, listopad, s. 360.
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Jaroslav Závada zase ve svém příspěvku pro časopis Zlatý máj ( 1958)
píše, že věří, „že mládež pronikne do všelidského kulturního dědictví a
sáhne později i po Homérově Illiadě a Odyssee, ale i po Vergiliovi a
Ovidiovi..." (9)
Dalších vydání se kniha dočkala v letech 1961 (2.vydání), 3. rozšířené
vydání z roku 1964 bylo doprovázeno ilustracemi Zdeňka Sklenáře, jež
byl za ilustrace к této knize v témže roce oceněn Cenou Marie Majerové
a zlatou medailí na IBA v Lipsku. Znovu se na pultech knihkupectví
objevily Petiškovy (Báje v letech 1969, 1971, 1976, 1980,1986,1987,1996,
1999. Nejnovější, 12. vydání je z roku 2002, ilustrovala ho Lucie
Dvořáková.

D ě j b á j í je zasazen do oblasti Středomoří, do doby antiky. Prostředí
a doba spojuje příběhy jednotlivých hrdinů. Vyprávění začíná v hluboké
minulosti, kdy Prométheus, potomek božských Titánů, stvořil prvního
člověka. Prométheus pomáhal lidem osvojovat si dovednosti, učil je žít.
Lidé ale dostatečně nectili nejvyšší božstvo a byli potrestáni. Pandořina
skříňka, do které ze zvědavosti nahlédli, ukrývala nemoci, bídu a starosti.
Vypukly nekonečné sváry mezi lidmi a komplikují tak i vztahy mezi
samotným božstvem. Jedni se snaží svými nadpřirozenými schopnostmi
lidem pomáhat, druzí dbají na přísnou spravedlnost. Po veliké potopě,
kterou Zeus na zemi seslal, se zachránili jen dva spravedliví - Deukalion a
jeho manželka Pyrrha. S pomocí bohyně Themis (Prométheova matka)
zakládají nový lidský rod, nepoddajný, houževnatý a tvrdý jako kámen, ze
kterého se proměnili v člověka. Osudy hrdinů tohoto rodu jsou vylíčeny
v jednotlivých bájích.

(9) Závada, Jaroslav. „Staré řecké báje a pověsti". Zlatý máj 2, 1958, č.6, červeius.
186.
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Syn boha Hélia ve své mladické zbrklosti a nerozvážnosti převrhne
sluneční vůz, ten spálí území, které dnes označujeme jako Afriku,
zamilovaný pěvec Orfeus se pro svou Eurydiku vydá až do podsvětí, králi
z Frýgie pro jeho ješitnost a hloupost narostou oslí uši, Tantalos,
nejbohatší z bohatých, způsobí svou zpupností prokletí rodu...
Příběhy nejsou dlouhé, jsou přizpůsobené vnímavosti a pozornosti
dětského čtenáře. Přesto nejsou ochuzeny o dynamičnost vyprávění,
napětí.

J a z y k , kterým autor promlouvá к mladému čtenáři je jednoduchý,
avšak velmi barvitý. Text tvoří jednoduché věty nebo nepříliš složitá
souvětí. Jak mistrně dokáže autor popsat dramatičnost okamžiku: „Koně
se vzpínají a vrážejí do hvězd a pak se řítí dýmajícími mračny opět
к zemi... Se sykotem se vypařují řeky... Rozpálený vzduch bodá do úst a
do plic... Zmučená země vysílá prosby. . ."(10) К jazykovým
prostředkům, jež podporují napětí, patří zvláště zvolací věty: „ Pojď sem a
rozsuď nás!" (s. 101)
Jindy promlouvá autor ústy básníka: „ . .otevřela Jitřenka na východě
nachová vrata a ukázala sině plné růží. Noc uprchla před červánkem a
nastal čas zapřáhnout ohnivé koně do slunečního vozu." (s.22)
Tragika, která prostupuje bájemi, je autorem dokonale vylíčena:
„Lehký vánek se dotkne Orfeova čela jako poslední políbení a pak stojí na
stezce uprostřed ticha sám a sám." (s.28)
Jinde pak: „ Bez hnutí, ponořena do svého žalu, hleděla Nioba před sebe.
Z tváří jí zvolna ustoupila krev, vlasy ztěžkly, žádný vánek je
nerozčechral. V kamenném obličeji se proměnily oči v kámen... a
z kamenných očí se jí neustávají řinout dva prameny nevysychajících
slz." (s.53)

(10) Petiška,Eduard. Staré řecké báje a pwésù Praha: Albatros, 1996,s.22.
ISBN 80-00-00143-8. Všechny další citáty jsou z tohoto vydání.
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Rovněž následující ukázka dokazuje spisovatelovo mistrovství:
„ Potom jako by náhle jeho slepé oči prohlédly, vzpřímený a pevným
krokem sám vstoupil bez průvodce do háje bohyní pomsty. Hluboko
v houštinách se před ním otevřel vchod do podsvětí. Oidipus v něm
zmizel a země se za ním opět tiše zavřela." (s. 14)
Pro oživení a autentičnost příběhů je do textů zařazena přímá řeč, kterou
často dětský čtenář vyhledává. Dialogy jsou psané mluvným, svěžím
současným jazykem.

Řecké báje a pověsti oplývají množstvím vlastních jmen, v nichž
orientace jak pro dětského, tak i dospělého čtenáře není jednoduchá.
Dovolím si nyní pozastavit se u p r a v o p i s u
řeckých

a

skloňování

v l a s t n í c h j m e n a poukázat na odlišnosti pravopisu a

skloňování, pokusím se nalézt normu, která problém řeší či se
к problému vyjadřuje.
Vím ze své učitelské praxe, že někteří žáci si všimnou odlišného
pravopisu např. v učebnici a v beletrii.
Chaos pro čtenáře může znamenat již psaní antických jmen.
V grafice najdeme nezvyklé délky vokálů ( Mídás, Atlás, Ikaros). Zmatek
při čtení ale může způsobit i řada podivností a nedůsledností při
skloňování vlastních jmen.
V časopise Slovo a síovesnost (1976) vedli pracovníci Ústavu pro jazyk
český diskusi o přijímání vlastních slov z antiky.(l 1) Jejich diskuse se
týkala zejména hlediska bohemistické kodifikace. Lingvisté se shodli
v tom, že je prvořadé, „aby vlastní jména byla plně
identifikovatelná."(12) Pro zjednodušení doporučují důsledně zavádět
dublety, které připouštějí tvaroslovné možnosti přizpůsobování českému
jazyku (např. Paris, 2.p. -isa, -ida).

(11) „Na okraj vydání Encyklopedií antiky". Slovo a sbvesnost.37,1976, s.137-151
ISBN 13-852-84
(12) Tamtéž.
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I v Petiškových

(Bájích

lze najít odchylky v psaní a zejm.ve

skloňování vlastních jmen (Afrodite - 1. vydání z roku 1958, Afrodita 12.vydání z roku 2002, Klotho - v 1. vyd. z roku 1958, Klóthó - vydání
z roku 1996, Klótó-2002).
Nová akademická (Pravidla českého pravopisu ( Praha: Academia, 1993.
ISBN 80-200-0475-0) řeší tyto pravopisné problémy vydáním Seznamu
antických jmen. Je zajímavé, že pravopisná podoba jmen v posledním
vydání Starých řeckých Sájí a pověstí (2002) nerespektuje (Pravidla českého

pravopisu z roku 1993 (např. právě jméno Klótó má podle (Pravidel'podobu
Klotho). ( Pravdou jistě je, že (Pravidla českého pravopisu nemají normu
zákonného nebo administrativního předpisu, nicméně knihu bájí vydává
nakladatelství Albatros a kníhaje určena dětskému čtenáři. Domnívám se
proto, že by mělo respektovat školskou pravopisnou normu. )
Podrobnosti к výše uvedenému lze nalézt v publikaci Oldřicha Uličného
(Prostor pro jazyka

styí ve stati „ O novém šatě starých vyprávění". (13)

Při čtení jednotlivých příběhů vystupují před dětským čtenářem
h r d i n o v é , kteří se dočkají ocenění či slávy ( Psýché ) , i hlupáci, kteří
jsou pro svou hloupost potrestáni nebo zesměšněni ( král Midas). „
Konečně jednou označili bohové hloupost zjevným znamením, myslili si
s uspokojením.
Ale bohužel, ne každého hloupého domýšlivce obdaruje Apollón tak
velkolepým darem "(s.45) V textu jen zřídka objevíme popis zevnějšku
nějaké osoby - „urostlý a srdnatý mladík" (s.56), „urostlý hrdina s tváří
mladého boha" (s.69). Charakter hrdinů je někdy naznačen výstižnými
přívlastky - „lstivý a krutý Pelias" (s.64), „mírný Aisón"(tamtéž),
„zbabělý a slabošský Eurystheus" (s.82)

(13) Uličný, O. Prostor projazy ta styl Praha: Albatros, 1987, s. 153.
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Často je zmíněn původ hrdiny či jeho příbuzenský vztah s jiným hrdinou
bájí. Domnívám se, že Petiškovým záměrem nebylo podat dokonalý obraz
hrdiny, ten přenechává dětské fantazii, nýbrž soustředil se na hrdinovy
skutky a činy, ve kterých se projeví charakter postavy. Na to, jak se
postaví hrdina osudu nebo jak ho přijme, jak jedná s ostatními účastníky
příběhu.
Osudovost, nevyhnutelnost dění, dokáže Petiška mistrně vystihnout: „Jak
rád by byl Kreón všechno napravil, jen kdyby mrtví opět žili. Ale takový
je osud tyranských králů. Mohou jediným rozhodnutím naráz zničit štěstí
a život svých poddaných, ale žádným rozhodnutím nemohou naráz štěstí
poddaných obnovit a nikdy nedovedou mrtvým vrátit život. Smutně žil
Kreón , dokud i jeho neodvedla Smrt do podsvětí ."(s,147)

Bohové, polobohové a hrdinové ukazovali lidstvu, jak si ulehčit život na
zemi. Petiška je přesvědčen, že dítě potřebuje nalézat vzory a ztotožňovat
se s nimi: „Děti přijímají své vzory a idoly velmi vážně. Dítě má
schopnost zmocnit se svého vzoru a stát se jím, ať se děje, co se děje.
Pro tu dětskou opravdovost je právě v raném věku pohádek a bájí, prvních
zkušeností s lidmi a uměním, neobyčejně důležité, s kým a s čím se dítě
setkává." (14)
Petiškovo převyprávění antických bájí sklidilo hned po svém 1. vydání
úspěch a „patří bezesporu do zlatého fondu literatury pro děti a mládež."
(15) Tento citát lze i po třiceti letech, které od roku jeho vydání uplynuly,
potvrdit.

( 14) Petiška.Eduard. Vetfá cesta tmaíým dětem. Praha: Albatros, 1984, s.42.

(15)'NovéfoiAy,1975, Č.47, 19.11.,s.4. Podepsáno
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4.1.2

Starověký Egypt, Mezopotámie a Izrael

„V období jakéhosi zkusmého tání, tedy 2.polovině óO.let, mohla naše
literatura pro děti a mládež poděkovat Eduardu Petiškovi za umělecky i
koncepčně mimořádnou knihu (PH6ěhy, na které s-vítib sCunce. "(16)

Osud tohoto Petiškova byl ale podivný. Poprvé vychází již v roce 1966,
a to ve slovenštině. Pod názvem (Príbehy, na ktoré svietilo since ji vydalo

nakladatelství Mladé letá v Bratislavě v překladu Márie Ďuríčkové.
Vybrané kapitoly o Izraeli mohli rozhlasoví posluchači slyšet ve vysílání
pro mládež již o rok drive (8.2. - 8.3.1965).(17)
Českému čtenáři novou Petiškovu knihu převyprávěných příběhů
představuje nakladatelství Albatros v roce 1967.
Ilustracemi knihu doplnil Karel Teissig. Autor svou knihu věnoval
památce Bedřicha Hrozného, vědci, který dokázal rozluštit klínové písmo
Sumerů,a Františku Lexovi. Petiškův přítel František Hrubín napsal ke
knize působivou předmluvu, ve které uvažuje o dějepravě, o její roli
v působení na vzdělanost. Píše mimo jiné: „ . . .knihou Eduarda Petišky se
vrací našim dětem a vnukům vyprávění, o něž byly dlouho ochuzeny."
V závěru píše: „ A jako v krajinách příběhů, na které svítilo slunce, je
nejvzácnějším darem voda, je stále vzácným darem duch.... Petiškova
vzácná kníhaje nejen plodem studia a vypravěčského umění, ale i lásky
к lidské vzdělanosti a obdivu к lidskému duchu."

První vydání knihy obsahuje 28 bájí a pověstí, prvních deset z nich se
vztahuje к historii starověkého Egypta, jedenáctý až čtrnáctý příběh
vypráví o Mezopotámii, od patnácté kapitoly čteme o osudech Izraelitů.

(16) Malá, Irena. „Děti a stvoření světa".Zbtýmáj 3S, 1991,č.5, září, s.300-301.

(17) Vladyková, V. <EďuarďVelusa (BMiografie. Praha: Odeon, 1999, s.24.
ISBN 80-207-1056-6.
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Petiška vydáním této knihy navazuje na dílo Ivana Olbrachta, který
převyprávěl pro děti nejstarší historii Židů v knize (fiißiicke pň6ěhy ( 1939).
Proč sahá Petiška pro svou další knihu po látce z historie starověkých
národů?
V časopise Křesťanská revue z listopadu 1968 vyšel článek M Hejla, kde
lze nalézt odpověď na tuto otázku. „Eduard Petiška se zmiňuje o pokusu,
aby ministerstvo školství zařadilo do školního vyučování některé biblické
příběhy, jež mají obecnou kulturní hodnotu." A dále : „Ve snaze doplnit
mezery ve vzdělání v této oblasti se spisovatel Eduard Petiška pokusil
sepsat knihu pro děti a mládež, kde by moderní formou podal příběhy
starozákonní dějepravy."(18) Autor příspěvku vyjadřuje svůj obdiv nad
Petiškovým vypravěčským uměním, zároveň ale polemizuje nad tím, zda
je vhodné upravovat a volně zpracovávat texty bible: „Snad se to bude
zdát někomu ne příliš vhodné, doplňovat bibli. Ovšem není to podobné
počínání, jestliže vnášíme do kázání to, co není v bibli?"
Zde si dovoluji diskutovat s autorem článku. E. Petiška jistě neměl
v úmyslu zasahovat do starozákonních textů. Kniha vyšla v době, kdy se
z povědomí lidí pomalu vytrácela biblická dějeprava. V jazyce zůstala jen
přirovnání typu: „starý jak Metuzalém", „zarostlý jak Ezau", „zvědavá jak
Lotova žena". A autor knih pro děti se chtěl pokusit dát dětem knihu
nejstarších příběhů tak, aby jí rozuměly. Tedy převyprávět příběhy
moderním jazykem. Seznámit děti s dějinami národa, který přenesl svou
vzdělanost, svůj jazyk a svoje písmo ne staletími, ale tisíciletími. Ujímá se
textů jako spisovatel, ne jako kněz, který využívá biblických textů pro svá
kázání. Sám Petiška píše v závěru předmluvy: „ Kniha, která leží před
vámi, si nekladla za úkol vědecké cíle. Ráda by vám ukázala důležitou
část pokladu starého písemnictví. A chtěla by vám povědět, že člověk a
lidské myšlení mají na zemi prastaré domovské právo a s nimi i lidská
odvaha, statečnost, houževnatost a touha po pravdě a spravedlnosti. I
touha po kráse."
(18) Hejl, Miroslav. „Prastaré příběhy". 'Křesťanská revue 35,1968, č.9,
listopad. S.216.
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Právě oněch posledních čtrnáct příběhů knihy o životě Izraelitů bylo
vlivem ideologické cenzury při dalším vydání v roce 1979 vypuštěno.
Zároveň v knize oproti původnímu vydání chybějí v úvodu knihy statě
„Izrael" a „Jaký kraj, takoví bozi". Kniha vyšla pod novým názvem (Báje a
pověsti starého Egypta a Mezopotámie.

Pod tímto názvem a opět s ilustracemi Karla Teissiga vyšla kniha ještě
v roce 1980.
Ač byla kniha opět nadšeně přivítána na knižním trhu („ Oživené legendy
poutají dnešního čtenáře svou lidskou vřelostí i dramatickým dějem")
(19), deset let ještě budou čtenáři čekat na její ideologickou cenzurou
nezkrácené vydání.
Po pádu komunismu v Československu (1989) rostla poptávka po
duchovní literatuře národa, a tak 90. léta minulého století můžeme označit
jako boom vydávání biblí určených dětem. A právě v roce 1990 se
dočkaly samostatného vydání Petiškovy (Příběhy starého Izraele
(nakladatelství Martin). Kniha, která „na přebujelých knižních pultech
připadala jak vyplavená perla." (20) Hned následující rok vychází kniha
znovu, v podobném nákladu jako vydání z roku 1990 ( 3 3 000 ks).
Úplné vydání s původním názvem (Pří6ěhy\ na které svítilo slunce vychází
v roce 1998, 3. úplné a zatím poslední vydání je z roku 2003.
S ilustracemi Jindry Čapka ho vydává nakladatelství Albatros. Jindra
Čapek získal za ilustrace v této knize Výroční cenu Albatrosu 1998,
ocenění Zlatou stuhou a v roce 2000 byl zapsán na čestnou listinu IBBY.
Kniha je v těchto posledních výtiscích opět doplněna nezkrácenou
předmluvou „Kdo chce slyšet staré příběhy" a na záložce knihy se znovu
objevila slova Petiškova přítele Františka Hrubína.

(19) Neff, Ondřej. „Vánoční povídání o knížkách a jiných věcech. ßCBatros,
1980, č. 12, prosinec,s.4-5.

(20) Malá,Irena. „Děti a stvoření světa". ZJatýmáj35,1991,č.5, září,s.300-301.
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Nyní ale již k samotným textům knihy. Kniha <Pří6ěfiy, na které svítiío sCunce
je uvedena velmi působivou předmluvou samotného autora, kterou
nemohu v analýze tohoto Petiškova díla opominout. Čteme tu :
„ Sestoupíme spolu o tři až pět tisíciletí do minulosti a vkročíme do krajin
zahřívaných od nepaměti prudkými slunečními paprsky." Dále pak:
„ Rozhrňme tiše nilské rákosí a rozhlédněme se. Po lesklé hladině řeky
plují rybářské čluny z pevně svázaných stonků papyru, štíhlé osobní lodi
úředníků egyptského krále, široké nákladní lodi s nákladem velkých
žulových kvádrů

" (21)

Podobnými, velmi sugestivními větami, zve Petiška čtenáře ke čtení svých
textů. Présens přítomný, jejž záměrně autor užívá, vzbuzuje dojem
opravdovosti, autentičnosti. Čtenář jako by se stával součástí scenérie
starověku. Postavy ožívají a čtenář je přítomen jejich konání. „ Teď se
objevila loď s plachtou, na přídi stojí lodivod a měří olovnicí hloubku
vody..." (s. 9). „Boháč sedí v nosítkách a za ním jdou sluhové a ovívají
ho vějířem." (s. 9) Vnímavý čtenář tak může vidět, ale i slyšet: „ ... a je
slyšet jednotvárné vrzání vahadel..." (s. 9). „ V ulicích proudí čilý život,
rozléhá se volání obchodníků a klepání, cinkání a sykavé zvuky
broušeného ostří nám oznamují, že se blížíme к dílnám řemeslníků."
(s.ll)
Předmluva má ráz i poučný. Petiška seznamuje čtenáře s kulturou
starověkého Egypta, Mezopotámie, čtenář už pak ví, čím a jak se tehdy
psalo, dozví se, co to byly zikkuraty, jaké řeky dávaly kmenům úrodnou
půdu, co zůstalo po izraelském lidu a dodnes hlásá jejich slávu a
moudrost.
Kniha pak pokračuje dvaceti osmi příběhy, každý příběh je uveden
stručným vyjádřením jeho děje. Např. „První příběh vypráví, jak si
Egypťané před dávnými lety představovali zrození země a lidí a jak
slunce poprvé vyšlo na svou pouť."(s. 17)

(21) Petiška, Eduard. „(Příběhy, na které svítito sCunce". Praha: Albatros, 2003, s. 9. ISBN
13-120-KMČ-003.
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Osnova příběhů je podobná. Autor na začátku seznámí čtenáře s místem,
osobami či dobou, kdy se příběh odehrává ( „Před mnoha lety žil v Egyptě
král...", „ V dávných dobách žil uprostřed pouště v malé oáze rolník
Chueanup"...) a pokračuje к okamžiku, ve kterém příběh začíná: „ Když
opět jednou začal stavení obcházet hlad.. ."(s.47), „V těch dobách
povstalo proti egyptskému panství město Joppa..." (s.45) Vyprávění je
podobně jako ve Starých řeckých bájích a pověstech hojně prokládáno přímou
řečí postav.
Příběhy jsou často ukončeny ponaučením: „ Není moudrý ten, kdo kráčí
po cestě jiného. Moudrosti se nezmocníš lstí. Moudrý jde svou vlastní
cestou, moudrý si к vědění pomůže sám." (s.34) Pátý příběh o dvou
bratrech Batovi a Anupovi je zakončen jakýmsi rčením o spravedlnosti:
„ Spravedlnost může často bloudit, ale nikdo ji nemůže zabít, nikdo ji
nemůže umlčet." (s.44) Příběh o králi Šalamounovi nese též ve svém
závěru velkou pravdu: „Když zemřel, zbylo po něm, co zbývá po
spravedlivém člověku. Dobré jméno "(s. 146) Někdy vkládá vypravěč
podbné věty do úst postavám příběhu: „ Malé křivdy jsou jako setba,
z které rostou velké nespravedlnosti." (s.49) „ Je známé, že se zlému
člověku dostává majetku jako trestu." (s.49) Jak moudře hovoří králův
služebník, kterého zachránil kouzelný had po ztroskotání lodi: „ Člověk
nemá nikdy zoufat, nikdy se nemá nad něčím rmoutit, neboť smutkem a
nářkem nezastaví běh událostí. Kdo má moudré srdce, kráčí dopředu a
doufá." ( S.55) Jistě i nejeden dospělý čtenář této knihy se u podobných
pasáží zastaví, přečte si je znova,a ví a zná, jak pravdivá slova příběh
ukrývá.

Hrdinové

příběhů jsou bohové, vládcové, ale i obyčejní lidé. Čteme

o Gilgamešovi, který hledal nesmrtelnost, o bohyni Ištar, která se zaživa
dostala do podsvětí. Osudy některých postav ze starověkých vyprávění
jsou si podobné. Vladař mezopotamského města Kiše Etan se vznesl pod
křídly orla do nebeských výšin podobně jako Ikaros z řecké mytologie,
mezopotámský bůh Ea stvořil z hlíny bytosti, které se podobaly člověku.
Příběh podobný starozákonnímu stvoření člověka.
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Čteme-li pozorně egyptskou pověst o dobytí Joppy, vzpomeneme si na
lest řeckého hrdiny Odyssea. Lstí nebyl tentokráte dřevěný kůň ukrývající
vojáky, ale dvě stě velikých košů, které byly přeneseny do dobývaného
města Joppy, z těch pak podobně jako ve městě Trója vyskákali bojovníci
a dobyli město Joppa. Egyptští bratři Bata a Anup nám možná
připomenou příběh Kaina a Ábela.
Nezmínila jsem v analýze příběhů oněch čtrnáct posledních, které
vyprávějí příběhy biblických postav. Monsignore ThDr. Josef Hermach,
jenž lektoroval text samostatného vydání pod názvem (Příběhy starého
Izraele, ke knize píše: „Svým mistrným perem zachytil Eduard Petiška
příběhy, jejichž platnost je nadčasová..." (Příběhy starého Izraele přibližují
jeden z hlavních pramenů evropské kultury. Vyprávějí o stvoření světa, o
Adamovi a Evě, Kainu a Ábelovi, o potopě světa, o Mojžíšovi, malém
Davidovi a obru Goliášovi, o králi Šalamounovi. . . Gustav Doré je
výtvarníkem, jehož grafiky byly použity к této samostatné knize jako
obrazový doprovod.

Kniha (PříSěhy, na které svítilo slunce byla oceněna jako Nejkrásnější kniha
roku 1967, získala 1. cenu na Fiere di Bologna v roce 1968 a oceněna byla
i na knižním veletrhu v Lipsku v témže roce, kdy obdržela cenu Schönste
Bücher aus aller Welt.
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4.2.

Pověsti a příběhy spjaté s českými dějinami

a lokalitami

4.2.1.

Židovské Město pražské

V jistém smyslu výjimečnou knihou, která představuje první celistvé
zpracování židovské látky na základě četných pramenů, je Petiškova
kniha ĹjoCem a jiné žido-vs^é pcrvěsti a pohádky ze staré (Prahy. Na knižních

pultech se objevila v roce 1968, vydalo ji nakladatelství SNDK v Praze.
Doplněna byla fotografiemi Josefa Proška. O druhé vydání se zasloužilo
nakladatelství Martin v Praze v roce 1992. Pro ilustraci byly použity
dobové materiály, knihu graficky upravil Vladimír Hiibl. Před třemi lety,
v roce 2002, vydává knihu Albatros Praha s ilustracemi Jiřího Běhounka.
(Jiří Běhounek obdržel v roce 2003 Cenu Albatrosu za celoživotní práci
s dětskou knihou a nesmazatelný přínos literatuře pro děti a mládež.)
Při analýze tohoto Petiškova díla využívám právě vydání z roku 2002.
Kníhaje uvedena dedikací : „Památce mrtvých, paměti živých." Příběhy
by měly připomenout život a význam židovského národa na našem
území, měly by dát čtenáři poznat odlišnost a stejnost „vyvoleného"
národa, poznat jeho zvyky, tradice. My, „živí", tak můžeme poznat, jak
žili po staletí lidé, kteří byli pro svou víru pronásledováni, stíháni,
izolováni. Můžeme také poznat jejich moudrost a statečnost.
Soubor židovských příběhů je řazen chronologicky, od příchodu Židů do
Čech až po dobu vlády císařovny Marie Terezie, tedy do druhé poloviny
18. století.
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Kniha obsahuje autorův úvod a pak pověsti, pohádky a legendy, které
jsou rozčleněny do oddílů:
•

V dávných dobách, kdy v Čechách cesty rychle zarůstaly

•

Jako kruhy na vodě se šířila sláva rabínů

•

Než rostlo zdivo synagog

•

Noc, stará vypravěčka, čeká za oknem

a doslov Žil kdysi ptáček Koreh.
Již autorův úvod navozuje mystický kolorit židovských pověstí: „ Tiše a
vážně se valí od Vltavy mlha. Její bílé vojsko postupuje z končiny
nej staršího pražského brodu. Mlha vchází do starého pražského města,
do ulic bývalého ghetta, na starý židovský hřbitov. V jejích sychravých
šlépějích jde soumrak Tiše a vážně uléhá bělavé šero na starobylé
náhrobní kameny židovského hřbitova. Jsou těsně přitisknuty к sobě a
jsou jich tisíce. ..." (22) .
Závěr krátkého úvodu je jako nabídnutá ruka, které se můžeme pevně
chytit a vstoupit bez obav do dob minulých a procházet pak ruku v ruce
klikatými úzkými uličkami židovského ghetta v Praze: „ ... a pak jenom
ticho a soumrak. Je hodina, kdy se probouzejí pověsti a pohádky a
navštěvují ty, kdo rádi naslouchají.
Budeme poslouchat s nimi."
Tak začíná Petiškova kniha, která, dle mého soudu, je z jazykového
hlediska nejpoetičtější.

Odkud přišli Židé do Prahy a kdy? To se dozvíme hned v první kapitole
s názvem O příchodu Židů do Čech. Příchod podivných cizinců, kteří
budou věřit jen v jednoho boha, prorokovala již kněžna Libuše.

(22) Petiška, Eduard. „Çotbn a pné Židovské pověsti а pohádky ze staré (Prahy'.

Praha: Albatros, 2002, s.7. ISBN 13-744-002.
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Židé, Hebrejci, dorazili do Prahy za panování knížete Hostivíta,
pravnuka Libuše a Přemysla. Po desetiletém putování po světě našla
skupina asi sto padesáti Hebrejců svůj domov na břehu řeky Vltavy.
První křesťanský kníže Bořivoj pak přidělil stále se rozrůstající skupině
Židů místo na pravém břehu Vltavy, tam, kde dnes stojí zbytky starého
Židovského Města pražského. Do těchto míst jsou zasazeny příběhy
knihy.
Píše se v nich o synagogách, svatostáncích židů, o moudrých rabínech, o
Židech, kteří jsou za svou věrnost bohu odměněni ( Mordechaj Maisl,
Pinkas), příběhy se vyprávějí i o těch nepoctivých, kteří toužili po
majetku druhých či po bohatství, které chtěli získat nepoctivou cestou
(student, jeNž toužil znovu oživit golema). Osmnáct příběhů věnoval
autor postavě z židovských pověstí jistě nejznámější - rabínu Löwovi a
jeho sluhovi, kterého stvořil, golemovi.
V některých příbězích vystupují pohádkové bytosti a pověst tak osciluje
mezi žánrem pohádkovým a pověsťovým ( skřítkové v pověsti o rabínu
Rašimu , v pověsti o Mordechaj Maislovi, opice s tělem plným dukátů
v příběhu O Pinkasovi).
Petiška v příbězích zmiňuje některé tradice a zvyky, které se pojí
s židovskou vírou. Svátek Pesach, náležící do období křesťanských
Velikonoc, svátek Purim, březnová slavnost, připomínající vítězství
Židů nad nepřáteli, zejména nad nejvyšším ministrem perského krále
Hamaném, který usiloval o úplnou likvidaci židovského národa. ( Při
těchto oslavách např. děti upalovaly Hamana, podobně jako křesťané
pálejí čarodějnice. Městem proudily rozpustilé průvody masek jako při
masopustu.) Dozvíme se, proč Židé nejedí kynutý chléb. „ Všechno
kvasivé bylo pro Židy obrazem hříchu a zla. A pach kvašení připomínal
neblahý pach smrti." (s. 136) Přečteme-li příběh Modlitba za zemřelé,
dozvíme se více o sabatu, každotýdenním svátku, který začíná v pátek
navečer a končí nedělním ránem.
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Židé nesmějí pracovat, rodiny se scházejí ke společné večeři
к prostřenému stolu, čtou v knihách a rozjímají.
Zvláštní výjimečné místo zaujímá v židovských pohádkách a pověstech
moudrost. Jak píše autor v závěru: „Moudrost je lékem i nadějí těch,
kterým osud nedopřál sílu a počestnost." (s.172)
Někdy plyne tato nabytá životní zkušenost z celého příběhu, jindy
z konání postavy příběhu, jinde ji vypravěč přímo vysloví: „ A jako hojí
mast, hojí i radost." (s.127)
„.. neboť žádný člověk nemůže měnit osud jiného člověka, aniž tím
neměnil svůj."

(s. 135) V příběhu Z časů Marie Terezie stojí: „.. a

jako každý, kdo ztrácí, hledá vinu všude kolem sebe, jenom ne u sebe
samé." (s. 154)
Vypravěč vystupuje v pověstech jako pozorovatel, jen někdy přenechá
úlohu vypravěče literární postavě tak jako v kapitole Modlitba za
zemřelé. Zde začíná popisovat své životní cesty muž jménem Solan .
Petiška užil v následující pasáži ich - formu, která oživila tok vyprávění.
Petiška však umí nejen poutavě vyprávět, umí také velice věrně popsat
atmosféru okamžiku, místa. V posledním příběhu o tajuplném „věčném"
Židovi svou schopnost, svůj dar, znovu dokazuje. Čtenář vstupuje do
scenérie soumraku ve městě, cítí to ztišení, které se soumrakem nastalo,
z ulic mizejí lidé, postupně se rozsvěcejí lampy a ožívají stíny předmětů
a budov. Petiška personifikuje noční stíny: „ .. jsou pomalé a lenivé, ale
jsou i stíny, které spěchají, mihnou se okolo tebe ..." I noční stíny mají
své nepřátele: „...a pohltí je tmavý průjezd nebo šero v parku, kde
z houštin vystupuje noc."(s. 167) Autor pak pokračuje, a nám se možná
vybaví atmosféra povídek E. А. Poe: „ Tou směsicí stínů, z nichž každá
má své místo nebo cíl, se proplétá jednou do roka někdo, kdo nemá cíl,
jeho jediná práce je spěch, jeho vlast je všude a nikde. Kudy se mihne,
zmocní se lidí neklid, touha odejít, jako by je někdo z dálky volal.
Veliký neklid se dotkne jejich srdcí a svět jim zašumí v uších jako moře
v prázdné mušli. Na okamžik se jim zdá, že se musí všeho, co je
obklopuje, vzdát, že musí prchnout a svěřit se svému neklidu.

31

Utíkat, ale nevědí kam. Uniknout, ale nevědí čemu." (s.167)
Ale i v jinde se setkáme s Petiškovým jazykovým mistrovstvím. Jen
básník umí takto popsat déšť: „Vítr s deštěm přebíhal ve tmě za oknem
po římsách..." (s. 145) Jinde slovy vykouzlí atmosféru pokojné noci
v domě kupce Pinkase: „... ve vedlejší jizbě pomalu tichl křik a hluk,
děti šly spát a po nich usnula i žena. Ticho objalo dům a v tichu šustily
jen listy knihy v drsných Pinkasových prstech " (s.l 10)
Knihu uzavírá příběh o ptáčku Korehovi, který podle pověsti kladl svá
vajíčka do cizích ptačích hnízd. Svá silná mláďata svolával. A tak
zvláštně křičel, že ostatní ptáci jeho křik nevnímali. Podobně podle
Petišky volají pohádky a pověsti své čtenáře svým hlasem. „Ale každý
ten hlas neslyší a z těch, kdo uslyší, neporozumí každý." (s. 171)
A v úplném závěru se Petiška se čtenáři a jistě i sám se svou knihou, se
svým dílem, loučí: „ A snad je to noc, kdy ptáček Koreh svolává
všechny z rodu spravedlivých, vlídných a moudrých, všechny ty, kterým
láska к vlastnímu národu nevelí nenávidět ostatní národy. A v té milé
pohádkové noci slyší spravedliví a vlídní a moudří ptáčka Koreha a jdou
společně a družně za jeho hlasem." (s.l 72)

Kniha Golem a jiné židovské pohádky ze staré (Prahy byla podobně jako
mnohé z Petiškových knih překládána do jiných jazyků, v roce 1972
byla oceněna jako Nejkrásnější kniha roku v NDR. Některé pověsti byly
převedeny na televizní obrazovku jako televizní inscenace ( O zlatém
pokladu podle pověsti O Mordechaj Maislovi -1994, Rabín a jeho golem
-1995).
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4.2.2.

České hrady, zámky a města

Tři roky po vydání Petiškova Çotema vychází další spisovatelovo dílo
spjaté s historií českého státu. Ne náhodou ho Petiška věnoval památce
Aloise Jiráska, Augusta Sedláčka (August Sedláček byl editor knihy
českých erbovních pověstí, která vyšla ve stejném roce jako Jiráskovy
Staré pověsti čes^é) a Zikmunda Wintra. Myšlenka sepsat pro děti a mládež
knihu, která by vyprávěla o historii naší země, přichází poté, co získal
autor zkušenost s převyprávěním řeckých bájí a pověstí ze starověkých
civilizací, z Mezopotámie a Egypta. Úskalí vydat se do české historie
jistě představovalo prostudovat množství literárně- historických pramenů,
pečlivě je vybrat a utřídit. Čtení o Hradechje poměrně obsahově rozsáhlou
knihou, jež vypráví o počátcích osídlování našeho území v raném
středověku, její poslední pověst spadá do 15. století. Sám autor označil
knihu jako „hrad pověstí". „ Kameny jeho hradeb a věží jsou příběhy,
které se kdysi v minulosti vyprávěly." (23) Pověsti nás vedou po bájných
hradech, vstoupíme do doby vlády Přemyslovců a Lucemburků na našem
území a zastavíme se v době, kdy byl na trůn zvolen muž, jemuž v žilách
nekolovala krev královská, a přesto se stal českým králem - Jiří
z Poděbrad.
V knize nejsou zachyceny všechny pověsti a všechny české a moravské
hrady. „ Petiška totiž nenapsal tradiční soubor krajových pověstí
připínajících se к jednotlivým hradům jako zeměpisným centrům
středověkých Čech, Moravy a Slezska, jak na pivní pohled implikuje
název.

(23) Petiška, Eduard. Z pokladnice příběhů království českého. Praha: Martin, 1994, s.265
ISBN 80-900129-4-9.
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Čtení o hradech v Petiškově pojetí je čtení o nej starší historii naší země od
bájných počátků až po dobu husitskou

Nejblíže pravdě asi budeme,

když předběžně určíme Čtení o hradech jako moderní obměnu Jiráskových
Starých pověstí českých" Takto přijímá novou knihu kritika z roku 1972.(24)
Autor článku zároveň přiznává, že Petiškova kniha „ je oproti Jiráskovi
dynamičtější a čtivější, ve slovní zásobě i větné stavbě více přiblížená
dnešku." (25)
Do knihy bylo zařazeno 39 pověstí, v obsahuje uveden nejen její název,
ale v závorce i lokalita či název hradu, ke kterému se pověst váže. Pro
čtenáře jistě dobrá pomůcka pro to, aby si mohl vybrat a přečíst třeba jen
tu pověst, která vypovídá o historii jeho okolí.
Petiška knihu věnoval svému synovi a všem, kdo se zajímají o historii
naší země.
Petiškův soubor pověstí o českých a moravských hradech vyšel dosud
samostatně pětkrát, v roce 1994, 1995 a 1996 ho vydalo nakladatelství
Martin pod názvem Z pokjadníce pň6ěhů Království českého. Obsahově je

shodný s původním vydáním z roku 1971. Dle mého názoru se jedná o
zdařilou podobu Petiškova díla, zaujme dobovými obrázky hradů,
získaných ze starých souborů a sbírek. A možná si získá dětského čtenáře
svou grafickou jednoduchostí a přehledností. První dvě vydání z roku
1971 a 1979 ilustroval Zdeněk Mézl. Text pověstí je tu rozdělen do dvou
sloupců na stránku, někde je do textu zařazena drobná grafika. Kniha je
po výtvarné stránce estetická. Přesto se domnívám, a mám tu zkušenost
s malými čtenáři, že se v tomto neobvyklém členění textu do sloupců
špatně orientují .( Dovolila jsem si vyjádřit svůj názor jen proto, abych
vysvětlila, proč se mi jeví vydání u nakladatelství Martin pro dětského
čtenáře přehlednější.)

(24) Nezkusil, Vladimír. „Eduard Petiška, Čtení o hradech. Ztaiý máj 16,1972, č.9,
listopad, s. 627-628.
(25) Tamtéž.
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Čtení o hradech ( pro přehlednost budu zmiňovat původní název knihy) není
ale jen souborem pověstí. Každé z kapitol totiž předchází krátký text,
připomínající báseň. Rytmem, grafickou úpravou, jazykem.
Jsou to texty často poetické, petiškovsky prosté, ale přitom plné skrytých
významů. Lyricky zní text, který předchází kapitole „ Z doby tatarského
vpádu":
„ Až ulehneš v létě do trávy,
zaslechneš tiché sykání stébel a klásků,
tráva hovoří u tvého ucha, tráva vzpomíná,
tráva nikdy nepřestává hovořit
o bosých nohách, o střevících a škorních,
o vojenských podrážkách, o letních sandálech,
o kopytech útočících koní, o kopytech krav,
všechno, co po staletí zapomněli dát do knih,
o tom hovoří tráva a hovoří i pod sněhem,
aby nezapomněla, opakuje a opakuje." (26)
Básník dává trávě lidské schopnosti mluvit, vzpomínat a nezapomínat.
Personifikuje ji. Jinde se opakují slovní spojení, aby vytvořila zvláštní
rytmus:
„ Kamkoli půjdeš, poneseš v sobě zemi,
z které jsi vyšel,
kamkoli půjdeš, poneseš v sobě zemi,
o které sníš a po které toužíš." (s. 87, tamtéž)

(26) Pctiška, Eduard. Z pokladnice příběhů 'Království českého. Praha: Martin, 1994, s.162.
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Prchající čas, jeho plynutí, které s sebou nese osudy lidí, do kterých
mnohdy zasáhla jejich či cizí víra, zachytil Petiška takto:
„ A jak šel čas,
zabíjeli pohané křesťany
a křesťané pohany,
a když už nebylo pohanů,
zabíjeli křesťané křesťany
pro něčí lásku
к mrtvým věcem,
jako je kořist a moc." (s.69, tamtéž)

A tak se nechrne pozvat к pověstem samotným autorem:
„ Musíš mít sváteční oči, abys poznal,
že ve všem okolo tebe jsou poschovávány pohádky,
samy počítají do desíti a čekají na tvé: Už jdu."

(s. 190, tamtéž)

Proč zařazuje autor do souboru pověstí básně? Ve své knize Veí^á cesta
£maíým detem( 1984) Petiška píše, že poezie má tu přednost oproti próze,
že je schopna zachytit skutečnost ve své úplnosti. Poezie nás přivede
к poznání, které je přesné a „zvláštního druhu", (s.55) E. Petiška se brání
pověře, která se к poezii váže, že poezie je tu proto, aby okrašlovala.
Naopak, tvrdí Petiška, poezie zápolí o pravdu, o pravdivé vidění světa.
„ I slůvko ,jako', které se v básních objevuje, i všechna přirovnání usilují
o zpřesnění." (s.55)
. „... poezie je velká matka našeho jazyka, rozšiřuje jeho možnosti a
hloubí nové studny řeči, abychom nikdy nežíznili." (s.55) Tento autorův
výrok mě navádí к myšlence, proč asi knihu prózy, pověstí, určené
dětskému čtenáři, doplnil básněmi.
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Domnívám se, že chtěl dítěti ukázat i jiný způsob vyjadřování, krásu
mateřského jazyka. Přitom se nejedná o básně, které by byly založeny na
rýmu (typ, se kterým se dítě setkává nejčastěji), přesto onou hutností a
přesností sdělení a originálním jazykem upozorní dětského čtenáře na
možnosti umělcova vyjádření se. Znovu tím Petiška dokazuje, že jeho
cílem nebylo jen převyprávět národní pověsti, sdělit jejich děj, ale dát
čtenáři po jazykové stránce umělecky kvalitní a přitom srozumitelnou
knihu.
Pověsti v knize jsou řazeny chronologicky, navazují na sebe, často jsou
spojeny hlavní postavou, která vystupuje i v další pověsti. Následuje-li
pověst, která se svým obsahem výrazně posune v čase od pověsti
předcházející, naznačí Petiška v jejím úvodu zkratkou předešlé události,
aby čtenář neztratil historickou kontinuitu. Např. v pověsti O velikém
skoku: „ Po knížeti Mnatovi vládl Vojen, po Vojenovi Vnislav a po
Vnislavovi Křesomysl." (s. 40) Dějiny pochovaly tři generace a příběh
pokračuje vyprávěním o jejich potomcích.
V příbězích procházíme našimi dějinami, navštívíme Velkomoravskou
říši, staneme u počátků šíření křesťanství na Moravě a v Čechách,
staneme se svědky úkladné bratrovraždy, znovu prožijeme příběh Oldřich
a Boženy, Břetislava a Jitky, ubezpečíme se, že v hoře Blaník opravdu bdí
muži v plné zbroji, držící zde věčnou stráž hrdinů, prožijeme osudné
okamžiky posledních Přemyslovců a budeme u toho, když Eliška
Přemyslovna přivede na český trůn prvního Lucemburka. Setkáme se
možná poprvé s postavami neobvyklých jmen jako Stůjmír, Vojmil,
Radislav, Zderad, Hněvsa a Štyrsa, Tuna a Gomon a další.
Jsme pozváni na místa, jež se úzce pojí s historií českého státu.
Ačkoli jsou pověsti napojeny nití času, lze číst jednotlivé kapitoly
samostatně, tak, jak čtenáře zaujmou. Výběrem mu může být jeho
oblíbená historická postava, místo, hrad z jeho okolí apod.
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Tak jako v jiných Petiškových knihách, i ve Čtení o hradech můžeme
obdivovat jeho vytříbený vypravěčský styl, bohatou slovní zásobu a
jazykovou originalitu. Zaujala mě i některá neotřelá přirovnání: „ Půda
nasákla krví jako deštěm v podzimních dnech." (s.36).
„Jako se vosy slétají na sladký koláč, tak se vrhali nepřátelé odedávna na
bohatství naší země." ( s.l 15) „Moc Čechů rostla, jako rosta řeka
s novými přítoky." (s.52) „ Do bojovného vzrušení a do radostných nadějí
na kořist vběhla jak hladový rys zlá zpráva." (s.47)
Když zemřela v příběhu O statečnosti a lásce Bila, vyjádří se Petiška
poeticky, že „odešla к předkům za svým mužem".(s.l6)
Mistrně dokáže autor popsat příchod zimy: „ Zatím opadalo listí z olší při
březích Ohře a mrazivý vítr z hor zastavil řeku. Mokřiny pod hradem
ztuhly a hradby se potáhly jinovatkou." (s. 53)
Popisuje-li hustý les, který prostupoval krajinou Čech, žasneme nejen nad
výstižnými přívlastky: „ Stromy a houštiny se šplhaly po návrších,
obrůstaly kopce a skrývaly v zeleném stínu divou zvěř, balvany, bystré
potoky a záludné mokřiny." (s. 61)
Další citát je z úvodu kapitoly Hrubá skála. Dovolím si ocitovat celý
úvodní odstavec, a to proto, že si naopak nedovolím zasáhnout do tak
půvabného textu: „ V Čechách se prostírá krajina utěšená a líbezná, kde
hnětoucí prsty Stvořitele setrvaly déle než jinde a kde každý kout
prozrazuje radost z tvoření a šťastné oko. Říká se té končině Český ráj a je
v ní mnoho těch znaků, které činí ráj rájem: vonný stín hájů a lesů, bystrá
průzračná voda pramenů i klid lesních rybníků, hebká prsť polí, křehkost
květnatých luk i drsné skály, slunečné paseky na temeni kopců a vlhké
šero skalnatých roklí." (s.l53)
Závěr příběhu, pověsti, v sobě často nese etické poselství: „Co dobyl
meč, bylo ztraceno. Ale co dobyl v té době lidský duch, co dobyla
vynalézavost a dovednost, donesly vlny věků k nám, do našeho století."
(s.68) Zrada a lest se v pověstech dočkají potrestání, vítězí spravedlnost a
dobro.
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I poslední pověst o Jiřím z Poděbrad končí poselstvím. Na pozlaceném
meči kamenné sochy krále Jiřího byla vyryta slova: Veritas vincit. Pravda
vítězí. Petiška v závěru píše, že socha i meč se dávno ztratily, ale slova, co
byla na meči, vešla do vědomí národa.
„ Jako zkušenost i nesmrtelná naděje." (s. 264)
Petiškovo Čtení o Hradech v roce 1972 obdrželo Výroční cenu
nakladatelství Albatros.

Na knihu Čtení o hradech navázal Eduard Petiška sepsáním knihy Čtení o
zámcích a městech. Tato autorova kniha byla poprvé vydána v roce 1979.
I tato kniha byla ilustrována dřevoryty Zdeňka Mézla, též formální úprava
textuje shodná. Pověsti jsou opět rozděleny do dvou sloupců na jedné
stráně, přičemž každá strana je číslována a rovněž každý sloupec textuje
číslován. Kniha má 134 stran a 256 sloupců textu. Pověsti jsou znovu
uvedeny krátkou básní, knihu uzavírá Petiškův text Zámek pověstí. Úplný
závěr knihy nabízí významné letopočty, jež se váží к událostem
popisovaným v knize.
Čtyřicet pověstí provede čtenáře českými dějinami od nástupu Jagellonců
na trůn českých králů a pouť se uzavře v polovině 18. století, kdy vládl
habsburské monarchii, a tedy i Čechám, Moravě a Slezsku, Karel VI.
Příběhy jsou řazeny chronologicky, autor si z české historie ale vybírá
události, hrdiny i místa. V jednotlivých pověstech je často
zakomponováno několik lidských příběhů ( Příběhy ze skla), jiné ale
sledují osud jedné postavy ( O velikém rybnikári, O Faustvi). Nejvíce
pověstí se váže к událostem třicetileté války ( O králi jedné zimy, Po
bitvě, Tresty, O nebezpečných dobrodružstvích pana Haranta, Valdštejn a
hvězdy, Cizí páni, Návrat, Dvě noci v Chebu, O Valdštejnově
hvězdopravci, Švédové, O vojně a verbování, Petrovští.) Z výčtu názvů
pověstí je patrné, že prostor v příbězích je vyčleněn postavě Albrechta
z Valdštejna a Kryštofa Haranta z Bezdružic a Polžic.

39

Pověst O nebezpečných dobrodružstvích pana Haranta je zařazena mezi
pověsti o třicetileté válce, ale příběh sleduje mimořádné cestovatelské
zážitky tohoto českého šlechtice. Ve svých čtyřiatřiceti letech podnikl se
svým druhem Heřmanem Černínem z Chudenic cestu přes Benátky,
Krétu, Kypr, až do Palestiny, Jeruzaléma a Káhiry. Na tu dobu se jednalo
o výpravu nebývalou, a proto snad tento příběh Petiška zařadil do svého
výběru. Snad chtěl poukázat na statečnost a odvahu hrdiny a konfrontovat
tyto vlastnosti s osudem, který byl na straně hrdiny do té doby, dokud
cestoval. Návrat do vlasti znamenal pro hrdinu smrt. A t u j e dějinná
souvislost s předcházejícími pověstmi z období třicetileté války.
Dobrodružné výpravy do neznámých končin světa, kde číhají všelijaká
nebezpečí a nemoci, nemusejí být tak zrádné a nebezpečné jako hloupá
válka mocechtivých lidí ve vlastní zemi.

Příběhu předchází báseň:

„ Člověk, který se vydává do světa
po neklidném moři, obává se právem,
že se ztratí v období vichřic a smrští.
Člověk, který putuje neznámou zemí,
Se obává právem, že v divokých skalách
číhá na něho dychtivá smrt.
Člověk, který se vrátí ze světa, čeká
doma pokoj a klid. Ztratit se doma?" ( 27)

Kryštof Harant z Bezdružic a Polžic byl sťat na Staroměstském náměstí
v roce 1621 jako třetí ze sedmadvaceti obětí

(27) Petiška. Eduard. Čteni o zámcích a městech Praha. Albatros. 1979, s. 75
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A co osudy těch, kdo se obohacovali na neštěstí a válečném utrpení
druhých? Petiška píše o Albrechtu z Valdštejna. Jistě proto, že se jednalo
o osobnost mimořádnou (stratég a vojevůdce byl jistě mimořádný), možná
ale o něm autor dětem vypráví i pro tu pointu, jakou se jeho osud uzavře.
Pro tu spravedlnost, která si nenasytného a chladnokrevného Valdštejna
na hradě v Chebu v roce 1634 poddá. Valdštejn je v knize zřejmě jedinou
postavou, jejíž charakter autor knihy popisuje. Petiška přitom nevystupuje
jako ten, kdo hodnotí Valdštejnovu povahu, nechává promlouvat Keplera,
hvězdáře, který když bylo Valdštejnovi čtyřiadvacet let, sestavil mu na
jeho přání horoskop. „ Keplerova zpráva hovoří o Valdštejnově nepokojné
mysli, chtivé všech novot. Všechno, co je všední, je mu cizí. Alchymie i
kouzla a výjimečné činy prý u něho získávají převahu nad lidskými
zákony, ano i nad lidským cítěním. Bude samotář, nemilosrdný v jednání
s ostatními lidmi, nepozná hluboké lásky, upnutá jen a jen ke své osobě,
bude krutý i ke svým podřízeným a poddaným. Bude šetrný až do
lakotnosti, schopný podvádět, často prchlivý a často navštívený neurčitou
úzkostí...." ( tamtéž, s. 80).
V pověstech knihy Čtení o zámcích a městech můžeme najít i pověst o
Daliborovi z Kozojed ( My jsme tvoji páni), o založení města Kutné Hory
( O havířských osudech), o Ludvíku Jagellonském a tureckých válkách
( O králi, kterému život příliš pospíchal, Z časů turecké vojny), o prvních
Habsburcích na českém trůně.

V závěru knihy čteme pověst o tom, kterak se na Pálavě začalo rodit
dobré víno. Pověsti vyprávějí často i o mužích, kteří umějí trestat zlo, o
zbojnících. Pověst Zbojnické časy a Ondráš o nich vyprávějí. Místo děje
se geograficky posouvá na Moravu,do Beskyd, mezi Vsetín a Jablunkov, a
na Frýdecko. Zůstaneme- li u členění pověstí podle geografie, pak kniha
nabízí i ryze krkonošskou pověst o tamních sklárnách Příběhy ze skla.
Pověst, ve které ožívají n a d p ř i r o z e n é

s í l y , kouzla a čáry.

S nadpřirozenými bytostmi se můžeme setkat i v jiných pověstech této
knihy - samozřejmě s ďáblem v pověsti O Faustovi, pak v pověsti o
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Jakubu Krčínovi z Jelčan, správci rožmberských panství, jenž se podle
pověsti spojil s ďáblem, aby dokázal nemožné - postavit za dvě noci tvrz
Krčin. Chotěš, bývalý zbojník, je zakletý a z jeho dlaně jako kouzlem
vyrůstá vinná réva. Pohádkový žánr nejvíce připomíná příběh O lásce a
proměnách, ve které vystupuje tajemná bytost Meluzína, od hlavy do pasu
člověk, od pasu ryba. Podle pověsti můžeme slýchávat její usoužený hlas
za větrných nocí. Je to zakletá žena, jež zpívá tesklivou ukolébavku
svému opuštěnému synáčkovi.
Možno říci, že pověsti, zařazené v závěru knihy, opouštějí linii, která
jakcjby napojovala příběhy spjaté s českou historií. Více se vzdalují
skutečnosti, nevystupují v nich historicky doložené osoby. Odehrávají se
v neurčitém čase, častěji se v nich vyskytují kouzla a nevysvětlitelné
úkazy. A jak jsem již uvedla, liší se i lokalitou, ze které pocházejí.

Při pozorném čtení Petiškových textů se můžeme dozvědět i něco o
t r a d i c i c h , které provázely oslavy svátků nebo se pojily к životním
událostem lidí. Např. v pověsti O pánech z Rožmberka se píše: „ Pan Petr
Vok neměl ani syna, ani dceru. Proto když na Třeboni zemřel, nesli
v pohřebním průvodu korouhve s rožmberským erbem obráceným dolů na
znamení, že rod zaniká. A vedli v průvodu koně v černém aksamitu
s drahocenně vyšitými erby a všechny ty erby byly obrácené dolů. I
halapartnu nesli obrácenou hrotem dolů. Obrácené erby a zbraně směřující
k zemi hlásaly, že smrt obrátila osud rožmberského domu a ukončila jej."
( s. 47) V pověsti Císař v Praze může čtenář zažít atmosféru, která ovládla
Prahu při korunovaci Rudolfa II. českým králem a zároveň se dozvědět,
které tradice a ceremonie korunovaci provázely ( rozhlaholily se
svatovítské zvony, konala se korunovační hostina ve Vladislavském sále,
ruch a oslavy ovládly i pražské ulice).
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Jak probíhalo vyhlášení války? Jak byli lidé země srozuměni s tím, že
panovník a jeho země vstupují do války? „I bylo vyzváněno v určenou
hodinu po celém Českém království, a kde se kdo nalézal, musil padnout
na kolena a modlit se a prosit za vítězství císařských zbraní nad Turkem.
A byly pak zapovězeny tance, zábavy a kratochvíle, dokonce i posvícení.
Všechny myšlenky měly patřit jen a jen vojenskému vítězství." (s. 28)
Mistrným popisem vykresluje Petiška nákladnost a okázalost oddílů
císařových vojsk táhnoucích do války i slavnostní pohřební průvod na
počest zemřelého panovníka.

J a z y k , to je hlavní spisovatelův nástroj. Nesledujeme-li pouze děj
příběhů a všímáme se i způsobu, jak je autor vypráví, znovu a znovu
budeme nacházet originalitu jazykového projevu, originalitu slovních
spojení a poetiku jazyka spisovatele Eduarda Petišky. Zde jsou některé
ukázky, které jistě potvrdí má tvrzení:
„ Křehká zrcátka ledu praskají pod koňskými kopyty..." (s.80)
„Došky na střechách jsou rozhlodané a trčí z nich načepýřená sláma."
(s.81)
„Pana Kryštofa Haranta roztřese chlad. Přitáhne si plášť к hrudi plné
nevlídných úzkostných pocitů." (s.82)
„Lidské osudy nejsou skleněné, a přece se někdy rozpadají na střepy jako
sklo a mizí nenávratně v čase." (s. 126)
„Válka se převalovala zemí a hnala mladého rytce před sebou jako vítr
plevel." (s. 126)
Poslední pověst je z doby druhé poloviny sedmnáctého století, které
přineslo nejen na území Cech mor. „A mor je host, který se neptá, zda jsi
mladý nebo starý, jestli máš v ruce meč anebo jestli máš prázdnou dlaň."
(s. 127) „Přichází mocný a nemilosrdný. Města jsou plná mrtvých. Lidé
umírají v domech i na ulicích. Staré hřbitovy už nestačí. Zakládají se nové
hřbitovy, morové. Pohřbívá se celou noc...." (s. 128) Všimněme si
krátkých úsečných vět. Dodávají popisované situaci spád, jsou krátké a
výstižné, sdělují fakta.
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A vystihují tak zákeřnost, s jakou nemoc nekompromisně postupovala. A
možná je tento příběh záměrně zařazen na závěr knihy, ve které jsou
vyprávěny události a dějinné zvraty, které si v podstatě způsobovali lidé
sami. Válkami, touhou po něčem, po někom, závistí... Náhle přichází cosi
fatálního, co se vymyká lidské moci, je to jako zdvižený prst lidstvu.
Nemoc, proti které není léku. A neumírají jen zlí a nespravedliví.
Avšak i v Pandořině skříňce zůstala lidstvu naděje. Taktéž Eduard Petiška
uzavírá svou knihu pověstí nadějí, kterou zakomponoval do posledního
příběhu. V době bezmoci a ponížení se začíná ve společnosti šířit hudba,
jak píše Petiška, mateřský jazyk touhy. Jazyk, který promlouvá o klidu a
míru a o štěstí. Petiška přirovnává hudbu ke světlu, které vyzařuje ze
svícnu o mnoha svících a umí tak prozářit lidské duše. Četli jsme o
vojevůdcích, zbojnících, císařích. Teď čteme o umělcích, hudebnících,
kteří měli dar promlouvat Jazykem touhy" nejmocněji. „Vrchnosti
odešly, ale skladby českých skladatelů té doby znějí podnes. Podnes
hovoří jazykem touhy." (s. 130)

Úplný závěr knihy tvoří autorův doslov nazvaný Zámek pověstí. Autor
píše:
„Zámek pověstí je dostavěn a můžeme se rozhlédnout z jeho věže.
Vítězství i prohry našich předků se zapsaly do české, moravské a slezské
krajiny. Do měst, zámků, vesnic i zřícenin, do kamene i toku řek a do
hladin rybníků. Nic kolem nás není neměnné. Všechno vypovídá o čase,
který minul, o lidech, kteří byli." (s. 132)
Kniha Čtení o zámcích a městech získala v roce 1980 ocenění Výroční cena
nakladatelství Albatros.
Knihy Čtení o hradech a Čtení o zámcích a městech vycházejí v roce 1984

jako soubor nazvaný Čtení o hradech, zámcích a městech. Soubor je doplněn
jmenným rejstříkem jak pro část Čtení o hradech, tak pro část Čtení o
zámcích a městech, který poslouží čtenáři při vyhledávání osob či míst, o
kterých se chce dozvědět více. Číslo stránky ho odkáže к určitému
příběhu.
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Nově je zařazeno i kalendárium historických událostí к první části tohoto
souboru.
Čtení o Hradech, zámcích a městech bylo vydáno i cizojazyčně, a to anglicky,
francouzsky a německy.
Některé z pověstí tohoto souboru byly nahrány na zvukové nosiče pod
názvem „Praha v pověstech, mýtech a legendách" .(28)

(28) Vladyková, Věra. 'EduardШй^а (BtíSografie. Praha: Odeon, 1999. Díl 1. Z pohanství
ke křesťanství. Díl 2. Královská Praha, Díl 3. Magická Praha. Praha : Audiostoiy 1997,
s hudbou Jaromíra Klempíře.
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5. Literární pověst versus moderní
masmédia

V následující kapitole bych chtěla sledovat, jaký je poměr mezi knihou
jako tradičním prostředkem umělecké komunikace a moderními
technickými vymoženostmi 21. století. Může ještě kniha nabídnout něco
víc než kvalitní film na DVD? Má současná televizní a filmová tvorba
zájem o zpracovávání látky z naší či jinonárodní historie?
Moderní masové prostředky se staly konkurentem četby a samozřejmě
také tradičního vyprávění. Čtenáři neznají z knížek tolik pohádek a
pověstí, ale zato se na ně dívají často v kině, doma na DVD,
videokazetách.
Pověsti a vyprávění nežily pouze v lidové tradici a v literatuře. Od
počátku 19. století se objevovaly na jevišti a od počátku 20. století
pronikly nejdřív do rozhlasu a do filmu (od dvacátých let) a od padesátých
let do televize. Od vzniku rozhlasu, filmu a televize vztah literatury
к syntetickým masovým prostředkům dostal jinou kvalitu. Úvahy nad
tímto vývojem trvají už od třicátých let minulého století. Po druhé světové
válce se začalo mluvit o „audiovizuálním věku".Mimořádná rozpínavost,
masovost a naléhavost filmu, televize a rozhlasu vedla к rozporným
hypotézám: na jedné straně někteří v těchto masových médiích viděli
hrobaře knihy, na druhé straně jejího spojence a zachránce. (29)
Dnes se stala audiovizuální média běžnou a nepostradatelnou součástí
prožívání našeho světa. Moderní masové prostředky ovládly život a
kulturu dětí dnes ještě intenzivněji než život nás, dospělých.

(29) Zajac,Pavel. „Detská literatura a masová média". Zlatý máj 32, 1988, s.450.
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Jak vnímal televizi a její vliv na dítě autor knih pro děti Eduard Petiška?
Cituji z autorovy knihy

cesta £maíým dětem ( 1984):

„Dítě se dívá. Na televizní obrazovce se mění obrazy a na všech se něco
pohybuje. Jednou člověk, jednou stroj, pak je pořad pro děti, nějaká
děvčátka tancují, hra, reklamy, sport. Dítě se dívá. Rozumí, nerozumí,
dívá se. Přijímá hotové obrazy a jenom málokdy dialog, ve kterém
zajiskří přesný jazyk, většinou slyší jazyk publicistů s ustálenými obraty,
jazyk ekonomů s problematikou, která používá jazyka, ve kterém se
opakují formulace téměř každý den, slyší jazyk sportovních redaktorů,
kterému vystačí poměrně chudý rejstřík slov. Je zajímavé, že i pořady
určené dětem jsou v televizi často postiženy zvláštním zobecněním, které
vyplývá z představy řady pořadatelů takových televizních programů.
Nejlépe to poznáme tam, kde se televizní úpravce zmocní klasického díla
nebo díla obecně známého. Jako by úpravce pudila neodolatelná síla
prostřednosti poztrácet při úpravě humanitní kvality, myšlenkovou
hloubku, krásu jazyka. Náhle vstupují do popředí epizodky, skutečné
dějové uzly plné napětí se nahrazují drobnými senzacemi, dochází ke
zploštění knižní předlohy, někdy dokonce к proměnám, o kterých se dá
těžko říci, že odpovídají předloze. Dítě, které nezná klasickou knižní
podobu příběhu sledovaného na obrazovce, se doví v nejlepším případě
dějovou osnovu, o které si pořadatel takového vysílání myslí, že by mohla
děti pobavit. Je opravdu jenom tohle žádoucí cíl?" (s.38,39)
Ano, dnes už je naprosto jisté, že dítě upřednostňuje vizuální techniku.
Napovídají divákovi, někdy až moc hlasitě a sugestivně, jak vyhlížel
bojovník, rytíř, král, nabízejí i velkolepou podívanou na přírodní scenérie,
hodovní síně atp. Televizní obrazovka ale nenabízí často ve své tvorbě
zpracování historické látky pro dětského diváka. Kdy jsme mohli vidět na
televizní obrazovce umělecky kvalitně zpracovaný příběh z naší historie
určený dětskému divákovi?
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V kapitole o Čtení o zámcích a městech jsem zmiňovala televizní zpracování
některých příběhů z Petiškovy knihy Çolem ( O Mordechaj Maislovi,
Rabín a jeho golem).
Ráda zmíním zdařilou filmovou adaptaci židovské pověsti o golemovi
„Císařův pekař a pekařův císař" (1951), jejíž předlohou se stala divadelní
hra Jiřího Voskovce a Jana Wericha z roku 1931 Golem, či filmové
ztvárnění některých pověstí Aloise Jiráska. Umělecky na výši byly také
dramatické adaptace pověstí, které vznikaly ve studiu Bratři v triku pod
vedením Jiřího Trnky. To je ale již filmová historie. A současnost?
Nebyly by právě Petiškovy pověsti báje vhodným materiálem pro filmové
zpracování?
Boom v natáčení filmů s pověsťovou tématikou přináší americká filmová
produkce. Vzpomeňme velkofilmy Trója, Trójská Helena, Alexandr
Veliký. Americká filmová produkce je štědrá a nešetří na výpravě filmu.
Výsledkem bývá dokonalá podívaná, která nabídne nejenom dětskému
divákovi útok na jeho smysly. Trendem naší doby jsou i animované
filmové verze pověstí a bájí pro děti, např. Herkules.
Osobně nespatřuji v těchto velkofilmech výraznou uměleckou kvalitu,
oceňme však, že tyto filmy zpracovávají historickou látku, kterou dnešní
děti v mnohých případech neznají. V čem shledávám přednosti filmového
zpracování bájí a pověstí? Domnívám se, že filmy tohoto typu mohou
utvořit u dětského diváka povědomí o životě v minulosti a třeba vzbudit i
jeho zájem o historii, o podobné příběhy. Zde se skýtá obrovská šance nás
dospělých, nabídnout dítěti v tomto okamžiku knihu, která podobné
příběhy vypráví. Hrdinské eposy mívají své h r d i n y . Děti hledají a
potřebují v z o r y , postavy a chování, se kterým se mohou ztotožnit. „To,
co malé děti obdivují u svých raných vzorů, to, po čem touží, se velice
podobá touhám a vzorům nej starších bájí, jak je zná lidská paměť"1, píše
Eduard Petiška ve stati Dítě a vzory. (30)

(30) Petiška, Eduard. Vet^á cesta kmaíýmdéum. Praha: Albatros, 1984, s. 40.
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„Dítě má schopnost zmocnit se svého vzoru a stát se jím, ať se děje, co se
děje. Pro tu dětskou opravdovost je právě v raném věku pohádek a bájí,
prvních zkušeností s lidmi a uměním, neobyčejně důležité, s kým a s čím
se dítě setká." (Tamtéž, s.42)
Pověsťové příběhy, báje a eposy jim nabízejí vyprávění, ve kterých vítězí
spravedlnost, moudrost, odvaha, statečnost. I děje příběhů mohou působit
jako vzor, svým příběhem, nakažlivostí vypravěčského projevu. Dítě
začne vyprávět vlastní příběhy.
Co znevýhodní film před knihou? Filmový nebo televizní příběh působí
na diváka přímo, názorně, prostřednictvím smyslů. Nepotřebuje slov. Zde
tkví zásadní rozdíl mezi knihou a audiovizuálními médii. Čtená nebo
slyšená pověst nabízí čtenáři či posluchači slovní a myšlenkovou oporu,
vychovává ho к mluvní pohotovosti a aktivuje jeho jazykovou zručnost.
Literární pověst má vlastnosti, které audiovizuální prostředky nemohou
nahradit. „ Dítě se nedívá trpně na pohyblivé obrázky, je přímo
účastníkem jazyka, toho podivuhodného pochodu v mysli, kdy slova
vyvolávají obrazy, city, myšlenky." ( Tamtéž, s.39)
Velký význam spatřuji v předčítání knih dětem ještě v předčtenářském
věku. Dítě velmi brzo začne vnímat odlišnost jazykového projevu
v běžných dennodenních situacích a umělecky psaném textu. Dítě se stává
vnímavější vůči jazyku a kreativnější i ve svém ústním, později
písemném projevu. Některé dnešní děti nejsou ani schopny naslouchat
textu, pokud к němu nemohou současně vnímat obraz.
Neodsuzujme ale televizi, pro dítě je již naprostou samozřejmostí a naše
argumenty, které by chtěly před dítětem degradovat film před krásnou
knihou, bude odmítat. Věřím, že úspěšné filmové a televizní inscenace
získá pro knižní verzi pověsti nového čtenáře, dramatizace pověstí
probudí zájem poznat jejich literární podobu. Kniha jako starší prostředek
umělecké komunikace těží z popularity filmu, televize i rozhlasu.
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Staré a moderní prostředky by se měly stát spojenci. Jednotlivé prostředky
masové komunikace - kniha, rozhlas, film, televize - spolu nejen soupeří
a nahrazují jedna druhou, nýbrž žijí vedle sebe a navíc se spolu mísí a
navzájem se ovlivňují a prostupují. Literární předloha může posloužit jako
námět к dobrému filmu, jindy naopak zajímavý scénář může být
impulsem pro spisovatele převést divadelní hru nebo filmový scénář do
literární podoby.
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6. Ilustrace ve vybraném díle Eduarda Petišky

V této kapitole jsem si nekladla za cíl sledovat vývoj ilustrace v knihách
pro děti a mládež. Chtěla bych tu představit výtvarníky, kteří svým umem
doprovodili příběhy v knihách Eduarda Petišky. Pokusím se zachytit
osobitý přínos jednotlivých výtvarných individualit.
Současná ilustrace pro děti je výtvarnou činností, ve které naši umělci
získávají jeden mezinárodní úspěch za druhým. Oceňují ji nejen ti, kteří se
výtvarným uměním zabývají. Především však dětští čtenáři, jimž je tento
výtvarný obor bezprostředně určen.
Výtvarné a slovesné umění se skrytě prostupují. Ilustrace má významný
podíl na celkovém uměleckém působení knihy. Vzniká na půdorysu
básně, příběhu, navozuje atmosféru a ducha literárního díla, vizuálně o
něm vypovídá osobitou výtvarnou řečí. Přispívá к rozšíření výchovné
íiinkce knihy.
Dětská kniha je živým organizmem, který se stále vyvíjí nejen s vývojem
výtvarných forem, ale také v konfrontaci s proměňujícími se potřebami
doby. Nadto knihy nejsou jen dílem spisovatele a výtvarníka. Jsou též
záležitostí nakladatelství a širší ediční strategie. Díla Eduarda Petišky,
kterým věnuji svou diplomovou práci, vycházela a vycházejí nejčastěji
v nakladatelství Albatros, jež má u nás téměř šestapadesátiletou tradici ve
vydávání dětských knih. (Nakladatelství vzniklo 15.4.1949 jako Státní
nakladatelství dětské knihy SNDK, v roce 1969 získává nové jméno
Albatros a svoji tradiční značku). Albatros, lze říci, je zárukou vysoké
kvalitativní úrovně knih pro děti a mládež. Tato tendence se obráží
i v grafických úpravách knih, které vydává.
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Staré řecf(é 6áje a povesti je kniha, jež vychází v roce 1958 ještě ve Státním
nakladatelství dětské knihy. První dvě vydání (1958, 1961) ilustroval
Václav

F i a l a (1896 -1980). Patřil spolu se Zdeňkem Sklenářem,

Evou Bednářovou, Karlem Teissigem do generace výtvarníků,
nastupujících na prahu šedesátých let. Tito umělci objevují- mimo jiné
díky nové ediční politice- inspirační zdroje mimo sféru české a slovenské
pohádky, v níž už podle jejich názoru nemohli objevit mnoho nového.
Inspirací pro jejich tvůrčí růst se stávají pohádky a příběhy ze
vzdálenějších zemí Evropy i příběhy mimoevropské. Upoutala je nejen
pouhou změnou „kulisy", ale především odlišnou poetikou i možností
obohatit výrazovou škálu ilustrace o výtvarné postupy, příznačné pro tyto
etnické oblasti a kulturní sféry. Ilustrátoři začali žádat více prostoru pro
dětskou fantazii, pro její uvolnění v oblasti pojmové i čistě výtvarné.
Začali pracovat se zkratkou, s ozvláštněným detailem. Současně se začalo
užívat řady nových, dosud v dětské knize málo obvyklých technik a
prostředků: ke kresbě, barevné kresbě a grafice přibyly kombinované
techniky, koláž, začaly se daleko více uplatňovat čistě typografické prvky.
Do ilustrace pronikal vliv dětské kresby, kresleného filmu, humoru a
propagační grafiky.

Malíř, ilustrátor a grafik Z d e n ě k

S k l e n á ř ( 1 9 1 0 - 1986) se podílel

na výtvarné stránce téhož Petiškova díla od 3. vydání (1964). Inspirací,
která otevřela celé nové období jeho tvorby, byla cesta do Číny, kterou
podnikl v roce 1955. Působil zde jako vedoucí grafik na výstavě
československé kultury. Přes ilustrace к čínským pohádkám se setkává
s látkou Blízkého východu a s látkou starořecké kultury. Srovnáme-li
ilustrace Václava Fialy a Zdeňka Sklenáře v Petiškově knize, nacházíme
dvě různá ilustrační pojetí. Kresba Zdeňka Sklenáře působí dekorativně,
stupňuje poezii a sílu věčně uchvacujícího námětu, vystihuje antickou
monumentalitu. Všestrannou barevností, technickou, kresebnou, barevnou,
kompoziční a významovou bohatostí se stal jeho cyklus jedním ze
základních děl ilustrace dětské knihy.
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V roce 1964 získal Zdeněk Sklenář zlatou medaili na IBA v Lipsku
právě za ilustrace k Petiškovým Starým řeckým bájím a pověstem.

Další osobností generace šedesátých let je K a r e l

Teissig

( nar.1925), výtvarník, ilustrátor, grafik, absolvent české i zahraniční
umělecké školy (Brusel). Jeho umělecké zrání jistě ovlivnilo cestování a
poznávání i mimoevropských kultur ( podnikl cesty do Afriky, na Kubu).
Vytvořil obrazový doprovod ke knize (Příběhy, na které svítíío slunce.
Zvolená grafická technika svou jednoduchostí přibližuje starověkou
kulturu oblasti Nilu, Eufratu a Tigridu. Jeho ilustrace promlouvají ke
čtenáři pouze v náznacích, působí tajemně a exoticky. I tento ilustrátor
obdržel mnohá ocenění - Premio Bologna za ilustrace dětských knih
v roce 1964, vyznamenání v soutěži o nejkrásnější knihu Praha 1969.

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let přibyli další ilustrátoři, kteří
přišli s novým výtvarným pojetím. Nacházejí odpovídající výrazové
prostředky v aktualizaci tradičních technik knižního umění, především
v liniové kresbě, v dřevorytu i v ostatních černobílých grafických
technikách, ale i v koláži, fotokoláži a fotomontáži, jak je to patrné
například v ilustracích Jiřího Šalamouna, Václava Kabáta, Pavla Broma,
Zdeňky Táborské a Zdeňka Mézla. Z d e n ě k

M é z l (nar. 1934),

výrazná osobnost české knižní kultury, je autorem ilustrací ke knize
Eduarda Petišky Čtení o hradech, zámcích a městech. Jeho nej oblíbenější
výtvarnou technikou se stal dřevoryt, technika, která z dětské knihy
šedesátých let prakticky vymizela. Proti přemíře barevnosti začal
zdůrazňovat strohou krásu černobílé, proti náladovosti a lyričnosti
vyzdvihl epické a dramatické prvky. V Petiškově knize dokázal
mimořádný smysl pro atmosféru doby i bohatý objem vědomostí. Součástí
jeho ilustrací v knize je i písmo, které s obrazem vytváří jednotu, tak jako
na starých tiscích. Jeho ilustrační práci se dostalo ocenění doma i
v zahraničí.
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Dalším výtvarníkem, jenž spolupracoval s nakladatelstvím Albatros
a jehož ilustrační tvorba byla zaměřena především na děti, byl

Jiří

Běhounek

(nar. 1929).

Z dětských knih jsou to zejména pohádky z různých koutů světa: čínské,
arabské, židovské, ruské, španělské a další. Ve svých ilustracích často
vytvářel překvapivé bizarní kompozice plné fantazie a vše zpracovával
s neobyčejným smyslem pro detail a jemnost. Jiří Běhounek vytvořil
ilustrace k Petiškovu ÇoCemovi V roce 2004 mu byla udělena cena
Albatrosu za celoživotní práci s dětskou knihou. V letošním roce,
12.7.2005, Jiří Běhounek zemřel.

Nejmladšími výtvarníky, kteří se podíleli na výtvarné stránce nových
vydáníPetiškovýchknih,jsou L u c i e
a

Jindřich

Dvořáková

Čapek.

Lucie

D v o ř á k o v á (nar. 1959)

patří mezi naše nejlepší současné ilustrátory knih pro děti. Zabývá se
ilustrováním knih a časopisů, animovaným filmem, výtvarným řešením
televizních programů pro děti. Spolupracuje s nakladatelstvím Albatros,
Brio, Fragment, dále s časopisy Sluníčko, Mateřídouška a Betynka, a
rovněž s Českou televizí. V roce 2002 vychází 12. vydání Petiškových
Starých řeckých 6ájía pověstí a nový výtvarný doprovod vytvořila právě
Lucie Dvořáková. Za tuto práci byla oceněna Výroční cenou
nakladatelství Albatros.
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Jindra

Č а р e к ( nar.1953)

je autorem ilustrací <Pří6ěhů, na které svítilo sCunce, které vycházejí v roce
2003 již potřetí. Jindřich Čapek absolvoval výtvarná studia ve Švýcarsku,
kam v roce 1969 emigroval. Záhy se začal orientovat na knižní ilustraci,
především na dětské obrázkové knížky. Spolupracuje se švýcarskými a
německými nakladatelstvími, po roce 1989 také s českými
nakladatelstvími Albatros a Brio. Mnohá ocenění za ilustrace obdržel
v Itálii, v Německu, ve Venezuele. V roce 1999 a 2000 získal v Čechách
Cenu českých ilustrátorů, v roce 1999 Cenu Albatrosu.
V knize najdeme drobné ilustrace v úvodu příběhů i celostránkové
obrazy. Jsou na nich zachycené postavy lidské i zvířecí, celý obraz je
vždy laděn odstíny jedné barvy. Obal knihy jako by napovídal název díla
- převládají na něm oranžové, žluté a okrové tóny a sálají ze sebe teplo
krajiny, do které čtenáře Petiškovy příběhy zvou.

Zájem mladých výtvarníků o knižní tvorbu pro děti a mládež nás
ubezpečuje o tom, že tradice vydávání kvalitních knih pro děti a mládež
s vysokou estetickou hodnotou pokračuje. Postavení, jež si ilustrace české
dětské knihy vydobyla, veřejný zájem, široký čtenářský ohlas, upřímná
snaha mnoha výtvarníků, vycházející z uměleckých škol, jsou dostatečnou
zárukou toho, že i v budoucnu bude česká dětská kniha hrát důležitou roli
při výchově mladé generace a že si její ilustrace udrží významné místo ve
stále rostoucí úrovni mezinárodních soutěží.
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Závěr

Závěrem se pokusím shrnout nejvýznamnější rysy Petiškova díla
určeného dětem a vystihnout postavení Petiškových knih pro děti a
mládež v širokém spektru knih pro děti na našem současném knižním
trhu.
Eduard Petiška nezačal svou spisovatelkou činnost tvorbou pro děti. Psal
poezii pro dospělé, překládal z němčiny, publikoval v tisku. Byla to shoda
náhod, která ho přivedla к psaní knih pro děti: společenská a politická
situace v Československu po roce 1948 znemožnila mnohým umělcům
tvůrčí činnost, i Eduardu Petiškovi. A tak se nadějný spisovatel obrací
к dětskému čtenáři, pro něhož začíná a smí psát. Brzy získává významné
místo v literatuře pro děti a mládež. Proč? Má к dětskému čtenáři blízko,
rozumí mu, inspiraci nachází ve svém šťastném dětství. Volí takové
náměty, které jsou dětem blízké. Přizpůsobuje mu řeč, jakou příběh
vypráví. Nechá-li promlouvat v příběhu dětského hrdinu, je jeho řeč téměř
autentická s jazykovým projevem a jazykovou vybaveností skutečného
dítěte. Naproti tomu převyprávění bájí a pověstí a příběhy z historie se
skví jazykem umělecky vytříbeným, originálním. Vyniká v popisu, ve
vykouzlení atmosféry děje.
Nutno ocenit jeho přístup к látkám, jež zpracovával, i jakousi badatelskou
činnost, se kterou se vydával po hledání starověkých příběhů. Oceňme i
historickou pravdivost, přesnost. Pojítkem Petiškových převyprávěných
příběhů je moudrost, statečnost, odvaha, spravedlnost. Jako by příběhy
z historie měly ukázat čtenáři cestu к mravnosti, k tomu, „co se má". A
dokázat na osudech hrdinů i antihrdinů, že kdo sejde ze správné cesty, kdo
ublíží, kdo škodí, kdo je zlý, stihne ho trest. Ne snad hned, ale proto je tu
čas, ten historický, který nám umožní vstoupit hluboko zpět do minulosti,
ale také se přesunout vpřed a podívat se, jak Spravedlnost nezapomíná a
viníka si najde. Kladný hrdina je pro dítě potřebný vzor.
Petiškova převyprávění příběhů z historie doplnila žánrovou oblast
v dětské literatuře.
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Žádný jiný český spisovatel neobsáhl tak širokou látku z historie, jako
právě Eduard Petiška. Nikoliv však na úkor kvality.

O tom, zdaje

kniha čtivá a vhodná pro dítě, rozhoduje ono samo. Dětský čtenář. Knihy
Eduarda Petišky jsou dětmi neustále vyhledávány, na což reagují
vydavatelé dětských knih opakovanými reedicemi jeho knih. Díla Eduarda
Petišky jsou vždy kladně přijímána i odbornou kritikou. Jeho knihy
nezískaly oblibu jen u nás, o čemž svědčí četné překlady do nejrůznějších
jazyků světa.
Ve stati o ilustracích jsem se snažila poukázat na výtvarnou stránku knih
Eduarda Petišky a vyzdvihnout práci ilustrátorů, kteří se z velké části také
podílejí na tom, jak knihu dítě přijme. Lze říci, že textová stránka
Petiškových knih spolu s výtvarným pojetím tvoří jednotu, jejíž
výsledkem je velmi kvalitní umělecká kniha.
Zájem o Petiškovo dílo pro děti ale žel nepronikl do moderních masmédií.
Domnívám se, že filmoví tvůrci by mohli využívat kvalitní české knihy
jako předlohy pro filmy pro děti. Nenechme si podsouvat americkou
filmovou kulturu. Jistě nemá naše kinematografie tolik prostředků, aby
natočila velkofilm typu Trója. Mám však za to, že tak, jak se skvěle
doplňují spisovatelé a výtvarníci knih, mohou přispět svým tvůrčím
způsobem i scenáristé a režiséři, a vyzdvihnout tak kvalitní díla naší české
kultury.
Dílo Eduarda Petišky, snad to má diplomová práce znovu připomněla, je
dílem velmi kvalitní české literatury, která obohatila nejen žánrové
spektrum našeho knižního trhu, ale zejména čtenáře krásnou i poučnou
četbou.
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Resumé
První kapitola přináší krátký pohled do Petiškova života. Sleduje vlivy a
podněty, které ovlivnily Petišku, jako osobnost a Petišku, co by budoucího
spisovatele.

Druhá kapitola je stručným přehledem Petiškovy literární tvorby pro děti.
Naznačuje široké žánrové rozpětí jeho tvorby, proto je pro lepší přehled
rozdělena do dvou sfér - knihy pro nejmenší čtenáře a knihy literárních
adaptací domácích i jinonárodních historických látek, které psal Petiška
pro mládež. Autorka diplomové práce se snažila vystihnout typické znaky
Petiškovy tvorby pro začínající čtenáře.

Třetí kapitola pojednává o postavení pověsti a mýtu v české literatuře pro
děti a mládež, uvádí jména spisovatelů, kteří se zajímají o adaptaci
historických látek a osobitým uměleckým způsobem ji zpracovávají.

Samotná analýza a interpretace Petiškových knih pro děti a mládež
s historickou tematikou je zahrnuta ve čtvrté kapitole. Taje rozdělena na
oddíly a pododdíly podle doby a lokalit, do kterých je téma pověstí a mýtů
zasazeno. Předmětem analýzy je děj, vypravěčský jazyk a výrazové
prostředky, kterých autor používá s ohledem na věkovou kategorii
čtenářů.

Pátá kapitola je zamyšlením nad možnostmi zpracování historických
látek. Uvažuje o dítěti 21. století, zda má zájem o literární pověst či
upřednostňuje rozhlasové či filmové zpracováni příběhu.

Šestá kapitola připomíná význam ilustrací v dětské knize, přináší přehled
výtvarníků, kteří se podíleli na obrazových doprovodech některých
Petiškových knih.
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Anotace
Tato diplomová práce se soustřeďuje na tvorbu Eduarda Petišky
v literatuře pro děti a mládež, zaměřuje se především na literární adaptaci
a převyprávění látek z různých dob. Východiskem je analýza a
interpretace textů, sledování tvůrčího přístupu к námětu vzhledem
к dětskému čtenáři. Součástí práce je stať o ilustracích v jednotlivých
vydáních Petiškových knih, které jsou v práci analyzovány. Autorka
srovnává možnosti zpracování historické látky v literatuře
a v masmédiích.
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Tab.č.l

„Staré řecké 6áje a pověsti"

(údaje

Rok vydáni

1958

1961

1964

1969

1971

1976

1980

1986

1996

Pořadí
vydání

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nakladatelství

SNDK
Praha

SNDK
Praha

SNDK
Praha

Albatros
Praha

Václav
Fiala

Zdeněk
Sklenář

Název knihy

Ilustrace

10.

11.

к říjnu 2005)

2002

2005

12.

13.

Lucie
Dvořáková

Lucie
Dvořáková

Staré
řecké
báje a
pověsti

Václav
Fiala

68

Tab. č.2 ..<Pří6ěfiy, na které svítilo slunce"

Kok vydání

1967

1979

199«

1991

2003

Pořadí vydání

1.

2.

2.
1. samostatné

3.
2.samostatné

3.úplné

Nakladatelství

SNDK Praha

Albatros Praha

Martin Praha

Martin Praha

Albatros Praha

Název knihy

Příběhy, na které
svítilo slunce

Báje a pověsti starého
Egypta
a
Mezopotámie

Příběhy starého
Izraele

Příběhy starého
Izraele

Příběhy, na které
svítilo slunce

Ilustrace

Karel Teissig

Karel Teissig

Gustav Doré

Gustav Doré

Jindra Čapek

69

Tab.č.3

„ ÇoCem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré <Prahy"

Rok vydání

1968

1992

2002

Pořadí vydání

1.

2.

3., 2. v Albatrosu

Nakladatelství

SNDK Praha

Martin Praha

Albatros Praha

Název knihy

Golem a jiné židovské pověsti
a pohádky ze staré Prahy

Ilustrace

Fotografie Josefa Proška

•

Dobové materiály s úpravou
VI. Hübla

70

•

Jiří Běhounek

Tab. č.4 , Ctení o HradecH, zámcích a městech"

Rok vydání

1971

1973

1979

Pořadí vydání

1.

2.

1.

Nakladatelství

Albatros
Praha

Název knihy

Čtení
0
hradech

1984

1989

1994

1. souborné 2. souborné 3. samostatné
3. vy dání
4. vy dání
5. vy dání
Čtení
Čtení
příběhů
o hradech
o hradech
o hradech
Martin
Praha

Čtení
0
hradech

Ctení
Ctení
o
o hradech,
zámcích zámcích
a
a
městech městech

Ctem
o hradech,
zámcích
a
městech

1995

1996

1997

4.samostatné
6. vydání
příběhů
o hradech

5. samostatné 3. souborné
7. vydání
vydání
příběhů o
hradech

Martin
Praha

Martin
Praha

Knižní
klub
Praha
Ctení
o hradech,
zámcích
a
městech

Z
pokladnice
příběhů
Království
českého
Z knih

Ilustrace

Zdeněk
Mézl

W'

W

w

w

71

(Dějiny čes^é
a Diadochus

W

Zdeněk
Mézl

Příloha č. 5
Eduard Petiška (fotografie z 80.1et 20.století)
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Příloha с.6
Ilustrace Zdeňka Sklenáře. Staré řeci[f 6a,e a pověsti

73

Příloha č. 7
Ilustrace Václava Fialy. Staré řec^ báje a pověsti
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Příloha č. 8а
Mapa ke Starým řeckým bájím a pověstem Václava Fialy.
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,

/ dJ £РЛ/5А1-БЛ\

Příloha č. 8b
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Príloha Č.9
n o s t r a Jiřího Běhounka. ÇoCem ajlné žtdovskf pověsit a pohádky ze staré

77

Príloha č. 10
Ilustrace Zdeňka Mézla. Čtení o hradech, zámcích a městech.

78

Příloha č. 11
Ilustrace Karla Teissiga. <M6ěfiy, na faré svítilo slunce.

79

Příloha č. 12
Dustrace Jindřicha Čapka. (Příběhy, na faré svítilo slunce.

80

I

Príloha č. 13
Ilustrace Lucie Dvořákové. Staré ŕecfy 6áje a povesti
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