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Posudek na diplomovou práci Bc. E l i š k y  P r o k o p o v é  

Technika morbidního v pohádkách 

 

Předmětem své diplomové práce učinila Eliška Prokopová zvláštnosti literární 

antropologie pohádky se zaměřením na jejích morbidní aspekty. Jako východisko svého 

uvažování zvolila Eliška Prokopová v českém bádání k žánru pohádky málo známou, nicméně 

v německém a angloamerickém prostředí velmi vlivnou teorii švýcarského badatele Maxe 

Lüthiho, kterou poprvé rozvedl ve své knize Das europäische Volksmärchen. Form und 

Wesen. Eine literaturwissenschaftliche Darstellung (pův. 1947; diplomantka pracovala s 

anglickým překladem The European Folktale. Form and Nature, 1982). Tímto teoretickým 

východiskem vybočila Eliška Prokopová z dosud převážně „proppovsky“ orientované linie 

českého bádání k žánru pohádky. Max Lüthi rozvinul pozoruhodnou, antropologicko-

esteticky a kulturně-historicky fundovanou teorii pohádky: vychází sice z lidové pohádky, 

zdůrazňuje však, že pohádka jako specifický literární útvar není čistě folklórním výtvorem, 

dokonce, že představa „prapůvodní“ lidové verze pohádek je fikcí: vždy byla spolutvořena 

literárními, „umělými“ prvky. Již samotný titul jedné z pozdějších Lüthiho prací k tomuto 

problému odkazuje: Das Volksmärchen als Dichtung. Ästhetik und Anthropologie (1975; 

Lidová pohádka jako básnictví. Estetika a antropologie). Lüthi ukazuje, že např. pozdější 

zásahy bratří Grimmů do jejich „Kinder- und Hausmärchen“ měly, oproti původním 

sebraným verzím, navozovat právě výraznější „lidovost“ a „prostotu“. Lüthi považuje orální 

tradici za obtížně rekonstruovatelnou a zastává názor, že za „původní“, „folklórní“ možno 

považovat nanejvýš pohádkovou fabuli (tedy typické motivy, postavy a dějovou linii). Proto 

Eliška Prokopová správně zdůrazňuje, že Lüthi trvá „na literárnosti i pohádek lidových“ (s. 

13). Její přístup k Lüthiho teorii, kterou považuje za relevantní i pro pohádky autorské, je 

tedy zcela adekvátní a oprávněný. Na pohádkách Karla Jaromíra Erbena, Hanse Christiana 

Andersena, Oscara Wildea, doplněných o moderní pohádku Příběh nejstarší princezny 

Antonie Susan Byattové, Eliška Prokopová ukazuje, jakým způsobem se s pevnou formou 

lidové pohádky pracuje v „uměl(eck)é“ (autorské) pohádce. Volba těchto pohádek se ukázala 

velmi šťastnou, neboť a na nich podařilo diplomantce přesvědčivě explikovat i verifikovat 

jednu z Lüthiho základních tezí: tezi „abstraktního stylu“ pohádky. Tím má švýcarský badatel 

na mysli, že pohádky charakterizuje odtažitost od skutečnosti, vše je naznačeno pouze 

v obrysech, chybí psychologizace. Zároveň však tendence k „metalizování“ a „mineralizování“ 

živočichů a stejně tak k opakování ustálených formulací (vstupní a závěrečné věty) a čísel (tři, 
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sedm, dvanáct), spolu se zálibou v hyperbolizaci: (bohatství a chudoba, extrémní krása a 

extrémní ošklivost, obři a trpaslíci). Také barevná paleta pohádek je podstatně zredukována, 

dominují kovové barvy, zlatá, stříbrná, „nebarevné“ barvy bílá a černá, také červená, 

z míchaných barev šedá jako barva kovů a kamene. 

Lüthiho teorií se Eliška Prokopová podrobně zabývá v první části své práce, kde 

postupuje po jednotlivých termínech, které Lüthi ustavil jakožto určující prvky stylu 

vyprávění pohádkového žánru. Nejen, že tato kapitola je kvalitním a v českém 

literárněvědném kontextu zřejmě také prvním podrobnějším uvedením do Lüthiho teorie, 

ale podnětnými jsou také autorčiny reflexe Karla Čapka a Waltera Benjamina nebo teorie 

fantastična Tzvetana Todorova: je to právě fenomén zázračna a nadpřirozena, který, jak 

Eliška Prokopová zjišťuje, sbližuje Lüthiho a Todorovovo uvažování. 

Nicméně, třebaže Lüthi trvá na literárnosti lidové pohádky, považovala Eliška Prokopová 

otázku vztahu lidové a umělé pohádky a „kompatibility“ Lüthiho teorie a typologie za příliš 

podstatnou,  než aby zůstalo u pouhého konstatování. Proto této otázce věnuje samostatnou 

kapitolu a dochází, s odvoláním také na koncepci Oldřicha Sirovátky, k závěru, že obě formy 

jsou komplementární, rozdíl spočívá v tom, že autorské pohádky naopak přistupují 

k pohádkové formě podstatně volněji a vědomě ji transformují. Z této perspektivy se umělá, 

autorská pohádka jeví jako „sebevědomá“ metapohádka, jejímž důležitým příznakem je její 

sebereflexe, tedy reflexe vlastní pohádkovosti. Tuto tezi Eliška Prokopová přesvědčivě 

explikuje a verifikuje na moderní pohádce Antonie S. Byattové Příběh nejstarší princezny. 

Druhá část diplomové práce je věnována antropologickým zvláštnostem pohádek, tedy 

jejich zacházení s tělem a tělesností. Na tuto část navazuje poslední kapitola, v níž se Eliška 

Prokopová zabývá pohádkami Karla Jaromíra Erbena, Hanse Christiana Andersena a Oscara 

Wildea, které bývají často hodnoceny jako nepohádkové, a to zejména i pro jistou morbiditu, 

aby na nich ukázala o také „ověřila“ Lüthiho teze a svůj vlastní přístup k literárnímu žánru 

pohádky.  

Ve svém uvažování o morbidních aspektech pohádek se Eliška Prokopová opírá o Lüthiho 

tezi ne-tělesnosti, že totiž postavy pohádek nejsou „z masa a krve“ v bio- a fyziologickém 

smyslu živého a žitého těla, nýbrž z pevného, izolujícího materiálu, s nímž možno, jako 

s pevnou látkou, také „technicky“ zacházet. Použijeme-li v této souvislosti rozlišení pojmů 

„Körper“ und „Leib“, které ve své filozofické antropologii navrhuje Helmuth Plessner, dalo by 

se říči, že toto rozlišení velmi přesně vystihuje specifickou „tělesnost“ pohádkových postav. 

„Körper“ je podle Plessnera „tělo, které máme (německé slovo „Körper“ znamená také 

„těleso“, ve významu fyzikální, geometrické, astronomické atd. těleso), zatímco „Leib“ 

znamená „tělo“, kterým jsme. A právě toto tělo v ontologickém smyslu jako „jsoucí“ tělo, 

jímž v žitém světě jsme, pohádkové postavy nemají.  

Eliška Prokopová ve své práci tato specifika pohádkové antropologie na řadě příkladů 

velmi pěkně rekonstruuje: ukazuje, že pohádkové tělo je více či méně povrchem, který 
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možno libovolně destruovat, proměňovat a zase re-generovat. K nejdůležitějším orgánům 

patří srdce jako orgán emocionálního poznání a lásky, a oči, jako orgán racionálního poznání, 

ale také, v protikladu k srdci, orgán iluze a klamu, ve smyslu: láska dělá vidoucím, nikoliv 

chladná rozumová spekulace. 

Z tohoto hlediska je název „Technika morbidního“ zvolen velmi přiléhavě: pojmy belezza 

a podobně morbidezza zaujímají důležitou pozici v estetických traktátech 16. století, tedy 

epochy doznívající renesance, která v umění výrazně tíhla k dekonstrukci renesančního 

ideálu harmonie a vyváženosti, také pokud jde o tělesné proporce. Na místo tohoto ideálu se 

dostává záliba v překračování hranic, které Lüthi určuje jako důležitý příznak pohádky, 

směrem k nadlidskému, nelidskému i mimolidskému, záliba ve směšování nesourodého, 

v hyperboličnosti, v maximálním zjemňování stylu a stejně tak v jeho naprostém „zdivočení“, 

v bizarních extrapolacích, které mají stejně tak zábavný jako provokativní, ironický i cynický, 

fantasticko-groteskní i děsivě monstrózní charakter, s tendencí k „vykolejení“ do parodie a 

satiry. Nejsou právě toto také příznaky pohádky a její umě(leck)osti? Veršové drama 

pozdního romantika Ludwiga Tiecka Život a smrt malé Červené karkulky (Leben und Tod des 

kleinen Rotkäppchen, 1800) je pozoruhodným příkladem již moderního zacházení s 

pohádkovou látkou, kterou autor proměňuje v travestii pohádky a parodii tragédie, podobně 

jako Tieck převrací pohádkovou látku kocoura v botách (Der gestiefelte Kater, 1797/1811) do 

komické satiry a vtipně ironické hry s intertexty. 

Na autorských pohádkách K. J. Erbena, H. Ch. Andersena, Oscara Wildea i na moderní 

pohádce A. S. Byattové, Eliška Prokopová demonstruje charakteristický rys a prvek 

uměl(eck)ých  pohádek, totiž složitější ztvárnění vztahu dobra a zla, které často není 

potrestáno, jako není často ani dobro odměněno, a také, že do popředí se dostávají morální 

a sociální aspekty v nejširším slova smyslu. 

Závěrem možno shrnout, že diplomová práce Elišky Prokopové představuje samostatný a 

podnětný výkon a přínos s nápaditými interpretačními postřehy, jímž prokázala nejen 

profesionální obeznámenost s problematikou, jíž se ve své práci zabývá, s primárními texty i 

se současným stavem bádání, ale také v ý r a z n o u  s c h o p n o s t  konceptualizace 

teoretického modelu ve vztahu k literárním textům. 

Proto vřele a jednoznačně doporučuji výbornou magisterskou práci Elišky Prokopové 

k úspěšné obhajobě. 
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