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tří
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Interpretace

kontextové specifikace

je nejšírší

I

Krakatítu

tohoto

o výklad. jernr, jeho podstaty,

usiluje

sobu jeho existe.ncet').

Na prvním místě se urču-

slova.

(t! každý přístup

jeho platnost

ke skuteěnosti,

jeho příčín'

který

pod'mínek a způ-

K tomu se pak d.od.ává, že to pJ.atí í o

každ'émzkoumríní 'tliteraturyl|

jako faktů. Dnrhá specifikace

udává jako sémantÍcké zúŽení, jde prý o tlliterárně
cip1ínu,
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teoríe

jejímž východískem je literární

text

se

vědní d.is-

a cí1eÍ[ je co nej-

ad.ekvátnější pochopení a výk1ad smys1u s1ovesného uměleckého díla|t.
pnoč by nemě1 patřit

Zde zůstává nevysvět1eno,

také soubor děI jed.noho autora,

terpretace

statné ěástí

jeho 1íter.ární tvorby.

d'o literární

popř.

re1ativně

ínsamo-

}'{ukařovskéhoúvod. k Výbonr

z prózy Kar1a čapka má přece povahu literární

interpretace,

tře-

baže osobítě pojaté. Do jaké míry je to spoIeh1ívá práce literár
ně věd'ná, je již
Správně

ji-ná otfzka.

se v Slovníku

ních d'esetiletích

a její

dozna1a interpretace

že se od sebe různé interpretační

Je třeba

také neztrácet

Z větší ěásti

ze zŤetele

rozcbázejí,

jd'e nÍkoliv

prov1zované eseje,

metod'ologíe nebý.

práce nemá1o 1iší.

skuteěnost,

ale nezříata

že se ínterpretač-

i navzájem vylučují.

o věd.ecky založené úvahy, nývrž o ím-

zamýšlené ;at<o návod'y k sanrostatnému uvažová-

ní o smyslu básnického dí1a. Je však možno přípustít'
šina moderních Ínterpretací
sémantícké jednoty

a tvarové celistvostí
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Usí1í o zpevnění teoretických

ce prospívá

navazování

na tradice

že se vět-

dobrou vůlí o postj'žení

vyznaěuje

Běžným jevem je splývtíní interpretačních
tikou.

žecv pos3.ed.-

Z dalšího výklad.u pak

v}Plývál

ní pokusy nejen

l

přípomíná,

teorie

literární

vaIého rozmachu|'a d.á1e se ještě rozvíjí.
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Íntelprctaěníbo

X. šataa cc svýtr názolea.
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nev1děl1
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1 rnohá snahe a tcndencr
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L dl-
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avěta
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šetaa uproatřrd
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a o n1ohž ee nu vůbec oe-
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podaě-

nové a aové Ínterprctaoe;
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děl

přrd't.-

kongtlrrkt1vní

e. dívá na l1ter&ní
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přeEládání.
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reakčnibo tÍrku
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šetaův výrok

v tmto
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příno
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cvěte'

duobovníoh í lo-

i polraěování
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Jdo o catl^nt ar

p1na rozp'c0'

Jež byla

necqlaly

šaraoYa týt]lr.

zrtky1
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nli E€ E eněrtnmoet1

v dneání době' Je více nlž pravděpodobné, b
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použtt k dokroelení
oheoau rrrětr
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ryšlenka Voakovce a
Poáínt

ka Konenrkého Jako nezaněataanor,
noet'

tak docela

který

plot1cocnÍucovgká.

Úebyl

nebo{ není ce1ébo Eonengkého ten,

ne€ n tta

gcotrt.talleí,

poutní-

kdc rr.ní blcilríaí

bezpečnoetli.

ně nebyl.o zaponínáno a aby byJ.y ožtvován,,

lprercdl-

by to oršrn or1ý E6-

Alc

1 pře<lpoklady

Komngkébo gaelouží r1,

a oodnínky nábožengké nystlky

ř1l

Boha.

blz

h.Ledá coclďtní

ueaaký'

ihlubÍ4y

kityty

by 1 této vroholná

coc1a].uí d1gharuoaío
l{ení tedy prvotná

craží.l

Zde !oé-

v trhdlJĚí

protoEr

napovězaÚ1

tedy ze to oltovat
j1etě

drubébo poJ€ t tlo

Je z tohoto

žn tožrc.ct aktua]'lrovlt

v1altuě

nu Žrrrr

a odvo].ával ge na svobodu tígkuo

dop1een věc vyovětllt

tÍ'

tařÁaín

ee

r'r"lčet

poJcv

Žtttrtv

c tehdeJšín

neJdřívc

aby na

Í v tlnešní době. YĚl-

cko zá1eř.í as způeobu, Jakýn se to ě1ní.
šalda upozcrrÍL
tranepozÍoc

v této gouvlaloct1

l1terárních

děl

I.ecké3 nepovažoval' příton
aa konerční zájog
nítnout
JÍné.
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zvláětě
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nepřá1.
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nrž rrně-

ant upozorňovat
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fllnové

řs

necbtěI'

však pÍrdcr

od-

d1vadrlní ě!'
Jakéko1Í pokuely o do ové popularÍzová{í'
nŽe fí1nový způaob podríní
Je navbodď u rclké řady ddl,
nyĚlenkově

gamo aebou (...)

l

f1lnovýoh

také na to.

hutaých a Jadrných'

že Jc zrrazuJa'

rolrrní r

Že byoh g1 takov6bo osudu pÚo'Iabyr1nt

nenueín snad výsIovně

př1p6ninut.
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jlaak
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atoJím al

l
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l\t
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etanovlsku'

ťlě1 a e1oveaných hoťlnot rn1nulost1 je lepšÍ rrež JajLch

aa aě. Všecko je lepší nsž úpJ.ná stsťt. t nr-

níJení a zaponínání

ní horšíbo oaudu pro velEdílo
a hes].o v ěítankácb

títu1

ríplné po-

Jsko pouhý

nrtnu1oet1, rcYz když žlJe

nebo llterárně

příruěkÁob

htatorlckýob

pro m1ádež3 hoch a dívkg sg Dauěí tÍtuIu

nebo hcllu,

přÍ torn nem-;sIí' n1c eÍ přÍton nepřcdetavuJí.
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U toboto
ních potřeb
zaění

Je třeba

dneška. i{áf nás také nsnutí k tonu,
př1pouštěl1

ÍnterprcŮecc

chápání

6e zany6]-et 1 z hledlska

Jea u děl

J!ž vzdáJ,enýob. S laterpretaění

abychon aktr.ral1-

dob rnínrrltÍcbr ducěnínrr
vel1abll1tou

pďí-

ButíE

l u dě]. doby nedávnó a s podobnýB1 Jevy ee běžrrě cgtkávám

tat

Í drrr'

neJeu v l1teratuř.r.

rozdíly

v hodnocení.

t1ků'

ale

getkávám

rozd'íly

ncJcn u školcaýcb

Pokud ce anaží dopraoovat

t v rezÍvá,leěnég obdolí.

opory o K. čapka. Těš11 8€

í draaat1cký

1 !.

čapkove obllba

eplsovatel'

X.

Ton opíral

šataa.

v případě
a rakourkýn

Y názorech
a lltcrární

wou

zdtženllvoet

o svétázaou 1atalpetao1l

půvoČlaíbopotcabĚ.vatelc

kovÍ nepříl1š

buzengtví

er k nágoru

dranatu R.U.Br

Jako proaalk

u čtenrířů nněla roetorpí

K pochybovačrln o čapkově eplaovatclaké

ďapkova glovegaého rl!&Í

ronant1enu'

bl-

Jak o ton cvěděí

velké popuIar1tě

tendeacE Ještě za okupacc a v pocIednícb leteoh
upevňuJe.

co opíraJí

k eanoetatuénu hodnoeení.

Isej1nak tomu bylo
např.

o 1aterprttaění

g nlntž cl

také u publikal

vlagtníuu.

třťL

kulttrr-

r

zaó

Jcště
pe-

valíkogtl

r hodnoconÍ
v1děl

v tgp-

ewopakého lltetárn&o
tlpozo!ňoval

např.

aa Pří.

básníkan R. Eanerllnggn.

na čapka ae mezl gebou tozctt6,ze11 1 krtt1kové

vědol,

kieří

ao k hodnotám Jcho díl.a stavěl1

oclkovl
I

t,
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Pozornoett

kladně.

však zaslouží,

a€

že v něn nacházel1

nedržeJ.í sarctného

textu,

odůvodnění v textu

n€ m aJí.

Týbora

k školnínu

výboru

Do tohoto

z ptózy

važaá mígta poníJeJÍ.

tonu blavně

w

Že ge rozhodla

píneezaě,

podet

uvolÍ]'-

aí prlnc3z;nl

!Éakat1t
odnítns,

JeJí odpovědnogt
avůJ vynáLcz

po

aňatct

zbroJařrkýa

žc někter6. záv pří-

nít čapek arín. lak

Je

když 1ng. Prolcop wtýká

aby g€
Foto,
-Jon
nagnrítfu,. regž toto nařóc-

Prokop odnítns

z 1ntcrnao!;

ehrnrrtích.

ee pak Jeví čtenáří

ccéně ronánrrl

woholné

Kra-

rrkríaek z ronánu

h1avoě tín'

světle o aeí v Jakón ho chtěI

znlvěJšíu

od ,l. Xukařovgkébo.

také něko11t

Hrdína rmánu

příné

|. o aoíněnéu .ívoau

např.
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od původního tertu

!y ae odchyluJí

borjnooerrí

vč.o1' které

čágtí by1 podca v stručďch

obeab ostatních

kat1t,

To platí

poJato

bylo

přÍ tonto

že s€

e aín

tínval wvért

JoJí

t ohcc g ní zůetat

bo nr

vydá.

E takové kap1trrl.aol. so Prokop odbod1árÁ Ještě Jednou'
gc doctává
adreru

r prlncegaÍnou

pražeké ktáolry

žr pracuJe

ro

také varovat

otÍštěua,

wdá

Íp ta nía.

žád'ó,o rozm}uYu g tonšga a chol

podař1J'o v1,robní poatup

rekoagtluoYet.

1 s větou.

tín lvěechaoi

o něnž ec dověděll

pfud nebezpečín YÍuucau Lrakat1tu'

že ac lonĚovt

gmnů g Prahy

příno od 1ng. !onšr'
f1ruu,a

toaumí,

Příalušná

Ža Je za adrcru

Ldyž

a pokouĚí gr zír,tl.l

ponocí ze zaJctí

J1uou abroJařakou

do závodu vpuětěa,

d&l;

ža

1 za c€ n u'

podlc

IÍcní

ho př1toa

když m dověútrzrový'clt
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Jc w
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Tý.bolu
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dodává v náeleduJící

eanon.luvět

'Yšcobno
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1 vĚeohno ortatní, Jen kilyž...F Prokop přcou ián, 1 kiakat1t'
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oběrna uvedcnýn přoáchrízí. ProkopovÍ nabígí pa1nceznln příbrrzďr
1,\
r!

I

ťT

-6-

že ho z internac€

nE EYou odpovědnogt. Prokop náwh
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ž* aa lnr v lnternao1
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nnulaťlnovanénu

nátleku

hledat

(kap.

podlehnr.

tonše - Joa proto'

v nebozpeěí,

že něJaLé-

ronánu

opolu

doslov

od gvěta,

el1něJěín!'

k wdáuí

lkqkatíku

r kdybycbom lq Prokopovo koneěné vítězství
z erot1okého pobJ.ouznění'

střízl1véL
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nín ndstě

nocnoctí'
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*
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bez značných obětí.

oporu v textu
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Je "vzruěuJící
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ži Jo

Cegtu k podob3
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Ínžgnýra Prokopa za uloupe4Ýn
Je Jaeně řeěeno,

Praba 1984'
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tsuriánek

jež vyšla v gérii

dobrodruŽetví

Že z6k1sdeu ťl'ě-

bonlčka za ukradrnýE

nděJ románu udržovan3f pronásl'edovÁnín
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rrž Je gánr 13 rko-
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žg Pro-

kde boJuJr
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|

ad!.!u...

ilrrkařovokébo twzení;

vypaví

mocaoetn1 nnohokrít

za brenígr

odbodlá Jct

aby sr dověděl

kop ee Jako pohádkový hrdiua

neo zvítézí,'(vLz

rvůJ ÝJr-

Netozvážně Jcdnrí v erotlokén

když ee sán po uzdravení

přátelakýnÍ

36). zao příno

ae dobrovolně

vydává

l{emá tedy v teÍtu

p"i proatě probláĚeaín,

v nebezpeěí'

r'aéínó' líbtt

náLez nenebízí,

poblouzněaí'

od-

l

cegta nladébo v5ncálosoc
Xrakat1tu'.

zg lonšeu'

Y ronríně

t
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Sl!

!itt-]

dovědě]. adresu; výslovně
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teké říká,

že by se |[oušov1 podař11o zrskongtruovat
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napedrre Prokopa,

poučen o toq
i.91'

výrobní poetup pro krapŤa-

je už také

že mugí ?onše varovat;

Úak v,ýr-gbu krakatÍtu

ovtáaá .!ÚénFF sYýÚl

elektro-

magnetÍckýEl'aat1vlnsB1í.

z toho' že ge rozbod1 vyetevlt

oe po rítatu z Baltt1nu do ng-

bezpačí; že buds zBova l.aternováa'

Jasně vyplývá nesprávnost Mu-

kařovgkého tvrzení1 že Prokop př.ekoual v sobě rozPolýr kťlyž odnítlř*fitu
uabídku nneom€ z ení vlády nad svět.E,r. Je přgdcvšín Jaané1 že Prokop neJen že aÍkdy po něčeo takovén netouž1l'

voJenskry využ1l.
,l

dloubo nevěřiJ-'

když eJ.yší' že už je Toneš s8 fiou

Teprve v &ottupu'

kat1t.

a1e že nu by1a úplně cÍzí ryšlenkgr
I

Že lrokop

vlny

ilenapatllo

uvažoval, k tonu byl

kátkářen'

druhou ingtanoí

bo aní'

abJ sÍín n1čivé třoalrav1ny
aby o lozurm,én wužltí

přÍveden tepve

teJennýn dědeěken-ku-

prozňctrlnogtní

rov1ny ronánu.

Br:r1áaek v Eapkovakýoh plaJ'el4oh

nluví

o pottupnén odbalo-

vání clalších nvýznamů.,,Kraketltu. Ved1e složky
genzačnín vynález€ B ř

n1ěky zg ukrgdcďm

nalébavébo problénu celého l1dctva,
a vynalézavýeb ochopnoetí

ívarušuJíoí bonobJasňováaí

je to rý

ada využiJe ovýob tvoř1vých

ka wénu proepěchu nebo ke cléllu zu.L-

ěení] Br.rr1rínrk eám oazosčuJe,
čágt1 ronánu,

třarka-

žc se to týká hlgvně

Prolcopovy lozmluv5r

závěreěné

zábadným dědcěkeu.

a

[ěoo nr-

Jde čtenář také v rozm'luváoh ProkopoÝýoh e CarsoDtn a i . F1nC6ZBOllo

8 Krr}ařovrkébo zrtůrazňovríaí pobádkovýeh
ťlďat1
lze

že k nl. r patří

rryJádřtt

Tato fcnrrle
který

L$

I

tvoří

dějová

ndoela vězn1telo

děJové Jádro

zde Je vězn1telen

Je tř.eba

složkE ronánu1 ktorou

pomáhá Yěan1 k útěkur.

nsJen v pohádkoÝéts typtrr B8o

Y. Ťí1le v SoupÍsu ěeekýoh pohádek zvolťL

kouzelnlcc1
\
ťl

folurúí

í centrální

elenentů

aeJěastěJ1

lázav

Dívba

čeroděJ (odtucl ozac-

čeaí .lívtv). čatoděJ hrdÍnovl r,k1ádétěžké útoty, E #;,:anáhá
(

-Bgv'itri kcuzly p1nit

a rrakcnec s nÍn ae zajetí

nocÍ ov;Ích J<ouae1(.nagici:ý útšt").

uteče' zaae po-

Obcioby k torxrto pohádko-

vó.ul typu se r,''l'ekytuJí také:v epických

u jlovarrů blav-

píopích,

nč na Balkánč:.
h1šÍ

výreznou riějovou sl:žkou Krakatitu

rurl. i Buriánek,
eetkal

hledání

v Iomšově bytěr

"tajemné" krasavice,
kan ho fa]-ešný přítel

a nín, uŽ nenocí stl:ierr;fn a vygílenýra,sgtkal
převzal

jel

o rLÍŽ B C Prokop
odvedl,

když oe

na u].l'cl.. od ní

pro ťonše dopia a větší čágtku .eněz'

zrÁnÁ (v dohodě se sestnlp,

jats rOEpoA-

jím1Ž cbtěla

ne-

ťomšovou uri].errkou, unožrÉt t@lto

rozvrócenénur člověku ogvoboc]it se od nebezpeěí

trsstního

ctí-

hrlnÍ pro dlutry a peněžní pocvodý.
Postavou ?onšovou a jeho příiel.kynč
puje do rorr,:inu 1raciorrální

(ne jojÍ

a dór'ronícký i:ivel.

vrdcer5i v}ruolá v gobč erot1cké vzplanutí
ÍtÍ. Je zv1.áštnÍ, že ženal které Prokopovi

silné

seatryl) v'tu-

dlověk

runavrrě !oZ-

až k sebeznlě€ .

svěť{.la pro ťonša pe.

níze, rresnažÍ se dotazem dotazen u dr. lonše zjistítl
jats te ne.aj1í.
nocnénr ho.ropovi
Překvapuje tailé t,o, že sí Prokop přl
.putování za Tonšen do cizirrg
nerřiponíná sv,lj závazek, odevzdat
rnrr svěřen.J penízen
;:rotický Íivel :-.řevIácr].v Kl.akatitu nad i-livlenn clobr.odruŽ,
nýu (poku se obojÍ Živel příno nespojuje).
V celé centrální

sllžce

r.onáru - poby." .,,a":-finu - s€

vyprávÍ v podstatě o ton,

jak se utvář.í Pr.okopůvvztah k príncezně. Jsou to aai tři

pě-

:ir'y ce].ó}ro ronánu. Y pnrní čssti je věnována.chvilkovémrr errotickéďvzplanutí
v j r e č n é čá s t í t ř€ t í

k dcař{- cjcktor.a tonše tekó hodně uísta, v zás e už erotikou šetř í.

-otVa n,lže být poc}ryby o tom, ře čapek záněrně p, edvádí
Frokopa j:ko človškan kterénu er.otické vzplanutí nedovo}uje
reálně odiradovQfiv5ecbr\y c.ls1e.Jky toho' že oí vynáleaon krakatitu

zkor,rp1:lkova].p:'.edevšín6vou oscbn. situaci.

že nesní dát Kralcatít

k díspozicí

silóa'

která

at,

Uí|čao:anjeol.1
by ho aneuž$r.

I

:]\

i{"1

-9i{enéivša]; jcsnou piedstavu

o ton,' j..k by tonrr nclů zabránit.

Yřdyť jen ťakt sfur že se poíajlilo tak ničivou třaakavinr
vyt
::ořit'
v;roo1li1 by pokusy vyna1ézt nico poJobnóho. r kdyby byly
všechr5r výrobní dokunenty uiajery
bezpeěí,

že se k stejnýn

nebo arrJ'ěer6r, hrozilo

by ne-

výs].edkůn dojde ZEoVae

V podanó kri.tice ..:1trksřovskóholntol?retace
Krakat1tu
(a interprretacÍ z ,lrkařovského v-ycházejÍcích hebg jín tnopirovaných)

jaou těrrkteré vc\ci evldentnÍ,

jiná

ty brrde ješ-

spornét

tě třeba apřesrrít a dcp1nít. svidentní jsou ty l=i*nn'o,",.pretaco'

které jsou v jasnéra rouporu g toxtem ror*áran. E t'atso-

výn přÍpadůo natří např. Buriárr:<ovotvrzení1iiže Kr.akatit je
'vznršujícÍ honlčka za ul<radenýnaenzaěnín vyrÉtezen] ?Í3ece
Éak rpek;itá otázka r jak takové lnterpretační
!Í3rs1Ín'že mjí

oayly vuníEejí.

základ v ětenářstrýeh adaptacícb tgrtur

obvyi;}g;ší ětená,.''skcuadaptací je zkracování textu.
-

l{oj.

čtenář

f -

často neč."eČoet po::ornšrebo nč}:teró prsáže přeskakuje a Y1r.

" tváří

ol. pak rreaprávnou píeóstavu o ton, co všeclino s8 v rcná-

nu Ž1íkáa jak je to vyjádřeno.
iÍukaŤovsf,ýse od ča:kova textu cdc}ryl.uje pťedevěírr tín,
že i<]ealizuje h1avní postavu ronánu. řr:ra např.,

J

Že 1ngr Pro-

kop se po qykonar\.tshhrťinských člnech rra svýcb cegtách
b
"nskonec vítězÍ". Frokop opouřtí B:;lt.pn prot!. avé vů}l' 9 po.
ton n^9evo}odč se a.{n rozhoduje nepť'evzít odpovědnoat 8a Eěja-

J

ké ro].l'tic.l":évyr::iií

+
nčlojtElat,

svér\ovynálau[o o ton, co by ge shrteěaě

ne íká ani on.ani ni ldo jiný. Jen princezna nr před
/+
' ^. {- l
odchoden pi-{.poníná' že-ňějaké záchranné akce pi.edsevza].. lfi.c

urĎité}io reříká

aní cšdečeh-kui<átkóŤ' třotraža nluví

jako roz.

šaťný v1ác-ce nac ooucy lidetva.
2 razhoarrutí

v7irjít

\rár le ee tak zabránÍ
{
ť\ '

,l

1

t:aaskavirq1 jako pohorrné látky

je.jínt

neryp].ý.

zneu.:íií pro vcljensEé úoer"g. ry-

-!o*
k'cvó eventur:litě
konirolního

by se nciilo

zabrúnit

nezirrárodního orgánu,

Zl:nonenutíin progranu

usiluje.
otj=kal

jak se buce situace

ronánu rnĎ]-azajínat
gavici'

která

otúzka,

nu nebyla

jak ge o to z'

se rreřešÍ

dáJ'e vyvÍ.jet. Ilnokopa by v zóvěnr
jnkou ruí}rradusi

ná tůedat za krra-

V ro:nríně není jinat

tsur:ánkoqy fíl-ozofíe

napověže .ile o

lásky'

ii něčeilr jako je fllozofíe

něco rredoeažitelného.

našicb dnl

na výrobu krakatitu

sru:leng.

zena všeobecná plainost

jen z.Í.ízenín nějaké.trg

erotik3r

nčjakjn

zpJ.soben K:ra&atit

a jistě

také nemalá dávka prakt1cké rozvat5r. 0d Prokopovy

níř'í.

ovšern

.Iejía záklaťlen by rnil.o být pře-

t
svčdčení'ž" Fnanže].ské src.louvěje potťebí oboustrannérnl1c

tické

qýbučnosti'

ns rÉž clirazně

by si

Ž:|iré dívka

na vddv:iní neraoh]a nic sl.íbovato

erptic.:ých

výbuřnin

ib závěr
textu.

je nezb;7tná eokratovská

.ieštč několik

Je nožno v nich

trno vl.eetní

vidčt

n(\

adaptacíeh

něco jako zápas čtenář€
nů'Že říd1t

Kdyby se ř'ídíl

by1 by četbou zklan{no

p o1 i1íc1
í ncrut]ros ti

I ve světě

8 autolettrr
rnpř.

so zbrojať'l. nedá do Ž&né}tÓ jednání

ll! l ;:e jín v níčern nepovol.ír

roalirur se rozho$e.

c. KÍlÍll.&'

uněřenoet.

poznrinek o ětenářakých

poij-.ebu ee čtenáŤ Krakatitu

dotrr že se Prolicp

2netecí'

upoaor.niJ. uř prof.

pro

hokop

etto-

záse-

g lůav-

Bfukařovského l.ntar.

jako skuteěná

pootava

sllutečnex }run.lrurÍ ť.ešenÍ,teprwe když ae

iJ čcleěka-kukátkái1 e r

