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Příloha č. 1. 

Pohádka Jezero vráceného meče z knihy Dračí král od Petry Müllerové. 

Zdroj: Müllerová, Petra. Dračí král: vietnamské pohádky. Praha: Dauphin, 2001, s. 55. 

 

 

JEZERO VRÁCENÉHO MEČE 

Uţ je tomu dávno, co ve Vietnamu panovala čínská dynastie Ming. Pod cizím pánem se 

neţilo nijak lehce. Daně se rok od roku zvyšovaly, práce byla čím dál tím nesnesitelnější, 

pomalu nebylo co jíst. Zemi začaly suţovat kruté hladomory. A tak se stalo, ţe se lidé začali 

bouřit. Štěstí se však k povstalcům obracelo zády. V boji je stíhala jedna poráţka za druhou. 

Císař vodní říše Lạc Long Quân se uţ déle nemohl dívat na utrpení lidí a rozhodl se, ţe 

zasáhne do běhu pozemských událostí. 

Za oněch časů ţil i rybář Lê Thành. Jednoho rána se opět vydal na lov, a kdyţ vytahoval sítě 

z vody, zdálo se mu, ţe jsou těţší neţ obvykle. 

Konečně jsem se dočkal pořádného úlovku. Ţe by se do sítí zapletl i nějaký úhoř? Ále, vţdyť 

je to jen kus starého ţeleza. Smůla se mi lepí na paty, povzdechl si v duchu a hodil tyč zpátky 

do vody. 

Znovu rozhodil sítě, ale opět vytáhl jen těţkou tyč. 

Co je to za kouzla a čáry? Ještě jednou rozhodil sítě. Ale ani tentokrát v nich neuvízla ţádná 

ryba, mezi oky sítě se zase zachytila jen tyč. 

„Dobrotivý Buddho, vţdyť je to meč! Chybí mu jen rukojeť!“ Zvolal rybář, kdyţ se na svůj 

podivný úlovek podíval. 

Po nějakém čase se i Lê Thành přidal k povstalcům. Jednou do jeho příbytku zavítal sám 

velitel povstalců Lê Lợi s několika vojáky. Měli za sebou dlouhou a únavnou cestu. Všem se 

ulevilo, kdyţ před sebou spatřili rybářovo obydlí. Představa odpočinku ve stínu rozloţitého 

banyánu a kalíšku osvěţujícího zeleného čaje byly neobyčejně lákavé, protoţe teď, v pravé 

poledne, slunce spalovalo ţhavými paprsky všechno ţivé. Lê Lợi vešel za rybářem do chaty. 

Chvíli přivykal šeru místnosti a najednou zůstal překvapeně stát. Jeho oči přitahoval předmět 

stojící v koutě. 

„Kde se tu vzala taková vzácná zbraň? Ani samotný král by se nemusel stydět, kdyby se 

opásal tímhle mečem. Škoda jen, ţe mu chybí rukojeť,“ řekl Lê Lợi a tázavě se podíval na 

rybáře. Ten naléval zelený čaj a přitom vyprávěl příběh o tom, jak k meči přišel. Vojáci 
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příběh mlčky vyslechli, a kdyţ si odpočinuli, vyrazili na další cestu. Za chvíli si na meč ani na 

podivnou historii nikdo nevzpomněl. 

Čas plynul rychle jako voda v řece a vzbouřence stále stíhal neúspěch. Smutný byl jejich 

vůdce Lê Lợi. Snad mi chvíle samoty udělá dobře, pomyslil si a osedlal svého věrného koně. 

Projíţděl se uţ hodnou chvíli, kdyţ ho náhle upoutala záře vycházející odkudsi z hloubi lesa. 

Jel za světlem, aţ se dostal k vysokému stromu, z jehoţ vrcholku světlo vycházelo. Lê Lợi 

vyšplhal na strom a zjistil, ţe záře je odrazem slunečních paprsků od krásně tepané rukojeti 

meče. 

Kde jsem jen viděl meč rukojeti, přemýšlel Lê Lợi, aţ si vzpomněl na rybáře Lê Thànhe. 

Hned druhý den ho vyhledal a ukázal mu rukojeť. 

„Pane, věř mi, to nebude jen tak obyčejná zbraň. Sama nebesa nám tenhle meč seslala, pravil 

Lê Thành. A skutečně, Lê Lợi se zázračným mečem v ruce vedl svou armádu od vítězství 

k vítězství. Štěstí se trvale přiklonilo na stranu povstalců. Země brzy volně vydechla a novým 

králem se stal Lê Lợi. 

Rok uběhl jako mávnutí kouzelným proutkem. Nový král Lê Lợi teď často pobýval ve svém 

paláci v hlavním městě. Mnoho volných chvil trávil projíţďkami po jezeře v parku paláce. 

Jendou, kdyţ člun ozdobený draky a fénexi opět brázdil klidnou vodní hladinou, vynořila se 

před ním ţelva a promluvila lidským hlasem: 

„Lê Lợii, vrať mému pánovi zázračný meč. Dar císaře Lạc Long Quâna ti pomohl osvobodit 

zemi suţovanou nepřítelem, všude zase vládne klid a pořádek.“ 

Teprve teď Lê Lợi pochopil, kdo mu v nejtěţších chvílích pomohl. Byl to sám císař vodní 

říše. Král bez reptání odepjal meč a podal ho ţelvě, která s ním navţdy zmizela v hlubinách 

jezera. 

Od těch dob jezeru uprostřed Hanoje nikdo neřekne jinak neţ Jezero vráceného meče. 
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Příloha č. 2. 

Lidová pověst „Ţába ţaluje nebi“ vyšla v několika českých překladech. Jeden z překladů, 

který vyšel v knize Dračí král od Petry Müllerové
1
, se nazývá „Bůh deště a tetička pána 

nebes“ Další z překladů je z knihy Vietnamské pohádky od Odolena Klindery a Ivy Zbořilové 

a nazývá se „Ropucha“. 

Zdroj: Klindera, O. – Zbořilová I. Vietnamské pohádky. Praha: Odeon, 1974, s. 249. 

 

ROPUCHA 

Jedno staré přísloví říká: „Ropucha je strýček nebes. Kdo uhodí ropuchu, toho uhodí nebesa.“ 

Poslechněte si, jak toto zvláštní přísloví vzniklo. 

Za dávných a dávných dob, kdy lidé ještě ani nebyli na zemi, bylo jednou strašlivé sucho. 

Takové sucho, jaké nebylo nikdy předtím ani nikdy potom. Všechny řeky vyschly a slunce 

praţilo do písku a kamení na jejich dně. Leklé ryby pluly po hladině kaluţí, které zbyly 

z bývalých rybníků a jezer, prach zvířený na popraskané půdě suchým a ţhavým větrem 

pronikal zvířatům do očí a skřípal jim mezi zuby. Daleko široko nebylo nic zeleného. Nebyla 

ani tráva, na které by se zvířata napásla, a v zeţloutlých a opadaných křovinách nezabzučela 

ani muška. Poslední listí, spálené suchem a horkem, poletovalo po holé a ţhavé zemi. Byla to 

všeobecná zkáza a zvířata i jejich mláďata umírala ţízní. 

Tu se vzchopila ropucha a navrhla, aby poslali do nebe poselství se stíţností. Všichni 

souhlasili a ropucha si jako společníky vybrala lišku, medvěda a tygra. Posli skákali z hvězdy 

na hvězdu, aţ dospěli k nebeské bráně. 

Ropucha jako vedoucí poselství přistoupila k bráně a ostatní zvířata se drţela trochu stranou. 

U brány visel velký buben a ropucha do něho začala bušit, aby na sebe upozornila. 

Za chvilku se brána pootevřela a vyhlédl z ní stráţný duch, aby se podíval, co se děje. Nejprve 

neviděl nic, ale pak objevil u svých nohou malé a ošklivé zvíře s kulatýma vypouklýma 

očima, puchýřovitou kůţí a krátkýma, křivýma nohama. 

Šel ohlásit tu odpornou šeredu, která se opováţila rušit klid nebeských bytostí. Nebeský císař 

se pro tu drzost rozhněval a poslal několik kohoutů, aby toho smělce uklovali. Ale ropucha, 

kdyţ je viděla přicházet, kývla na lišku a za chvíli z nich zbyla jen hromádka peří.  

                                                 
1
 Müllerová, Petra. Dračí král: vietnamské pohádky. Praha, 2001, s. 111. 
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Kdyţ to vládce nebes uslyšel, poslal k bráně smečku psů, kteří, jak lišku ucítili, zuřivě 

zaštěkali a hrnuli se ven. Ale ţába zavolala medvěda a ten je několika ranami svých tlap tak 

spořádal, ţe stáhli ocas mezi nohy a s kňučením utekli. 

Tu Nebeský císař poslal na toho vetřelce četu svých nejzkušenějších vojáků. Ale na pokyn 

ropuchy, které si vojáci ani nevšimli, mezi ně s řevem skočil tygr a ti se dali na útěk, ţe jim 

ani brána nestačila. 

Teď uţ musel Nebeský císař uznat, ţe to jen tak nepůjde, a dal ropuchu přivést před svůj trůn. 

Ta neváhala a pěkně všechno vypověděla, co se na zemi děje, a ţádala, aby císař bezodkladně 

nařídil déšť, který by zachránil nevinně trpící zvířectvo. A císař skutečně hned poručil 

drakovi, který měl na starosti deště, aby nezanedbával své povinnosti a řádně zemi zásoboval 

vodou. 

Brána nebeské vláhy se otevřela a země začala ţíznivě pít spásné proudy. Rybníky se 

naplnily, prameny zazurčely, potoky zabublaly a řeky zahučely, všude vyrazila nová poupata 

a zanedlouho byla země zase zelená a veselá. Ţivot všech pozemských tvorů byl zachráněn. 

A Nebeský císař ropuše řekl: „Abys uţ nikdy nemusela podnikat tak dlouhou a namáhavou 

cestu, postačí, abys pokaţdé, kdyţ v budoucnosti bude třeba deště, jen zavolala k nebi. 

Vţdycky tu bude někdo, kdo tě uslyší a řekne mi to, a já uţ zařídím, aby zapršelo.“ 

A od těch dob ropuchy nikdy nezapomenou pozvednout k nebi svůj hlas, kdyţ svět potřebuje 

vodu. 

Všichni tvorové jsou jí za to také náleţitě vděčni a mluví o ní s patřičnou úctou jako o 

„strýčkovi nebes“. 
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http://www.tvad.com.vn/vn/newsctl.aspx?arId=13651&grpid=93&cms_action=0 

http://roinuoc.org/2011/04/
http://www.tvad.com.vn/vn/newsctl.aspx?arId=13651&grpid=93&cms_action=0
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Obrázek č. 37. Jednoduchý mechanismus s tyčemi. 

Nguyễn Huy Hồng. Vietnamese traditional water puppetry. 5th edition. Hà Nội: Thế Giới  

Publishers, 2010, s. 39. 

 

 

Obrázek č. 38. Umístění loutky na mechanismus s tyčemi. 

Obuchová, Ľubica a kol. Maska, kostým a lidové divadlo. Soubor studií interdisciplinární 

pracovní skupiny „Náboţenské směry v Asii“, Praha: Česká orientalistická společnost, 2001, 

s. 81. 
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Obrázek č. 39. Loutkáři, kteří se učí ovládat loutky. 

http://www.tvad.com.vn/vn/newsctl.aspx?arId=13651&grpid=93&cms_action=0 

 

 

Obrázek č. 40. Loutkáři se učí ovládat loutky z manipulační místnosti. 

http://www.tvad.com.vn/vn/newsctl.aspx?arId=13651&grpid=93&cms_action=0 

http://www.tvad.com.vn/vn/newsctl.aspx?arId=13651&grpid=93&cms_action=0
http://www.tvad.com.vn/vn/newsctl.aspx?arId=13651&grpid=93&cms_action=0
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Obrázek č. 41. Hudební soubor ve vodním loutkovém divadle v Hanoji. 

http://www.tvad.com.vn/vn/newsctl.aspx?arId=13651&grpid=93&cms_action=0 

 

 

Obrázek č. 42. Hudební soubor ve vodním loutkovém divadle v Ho Či Minově Městě. 

http://sawpore.blogspot.com/2010/12/golden-dragon-water-puppet-theatre-ho.html 

 

 

Obrázek č. 43. Ukázka hudebního nástroje monochord. 

http://www.core77.com/blog/object_culture/postcards_from_asia_hanoi_water_puppets_dan_

bau_instrument_15661.asp 

 

http://www.tvad.com.vn/vn/newsctl.aspx?arId=13651&grpid=93&cms_action=0
http://sawpore.blogspot.com/2010/12/golden-dragon-water-puppet-theatre-ho.html
http://www.core77.com/blog/object_culture/postcards_from_asia_hanoi_water_puppets_dan_bau_instrument_15661.asp
http://www.core77.com/blog/object_culture/postcards_from_asia_hanoi_water_puppets_dan_bau_instrument_15661.asp

