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Úvod

Téma své diplomové práce jsem zasvětila pohádce, tedy literárnímu 

žánru, který je jedním z nejcennějších odkazů našeho kulturního dědictví. 

Ideové i umělecké zaměření pohádky a její jazykové bohatství přispívá 

k rozvíjení estetického cítění dětí. V pohádkách spatřujeme protiklady dobra 

a zla, odplatu a pomstu za dobré či špatné konání lidí, pohádky postihují také 

lidské vlastnosti, mezilidské vztahy a lidovou morálku. Pohádka provází život 

snad každého člověka, od dětství až do dospělosti, kdy je jako rodič většinou 

čte nebo vypráví svým dětem.

Také mé dětství je spojeno s pohádkami nejenom českých klasiků, 

Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, ale také se světovými autory. Četba 

pohádek mi přinášela pocit jistoty vtom, že ve světě vítězí spravedlnost. Moje 

první kniha, se kterou jsem se setkala nejprve prostřednictvím svých rodičů, 

byla pohádková. Vždy mě zajímalo, zda je černobíle či barevně ilustrovaná. Při 

poslechu jsem si představovala prostředí a postavy, soucítila jsem s kladnými 

hrdiny a prožívala s nimi jejich osudy. U každé pohádky jsem doufala v její 

šťastný konec.

Ačkoli žijeme v době materialismu, který dětem nabízí množství 

mediálních forem pohádky, věřím, že pohádkové příběhy v literární podobě si 

zachovají svébytné místo v našem životě.

V první části mé práce se zaměřuji na pohádku v literárně -  historických 

souvislostech, zaměřených na české a německé kulturní prostředí. Sleduji 

pohádkovou tvorbu Karla Jaromíra Erbena a bratří Grimmů a jejich 

sběratelskou činnost. Zmiňuji zde oblasti, ze kterých autoři čerpali náměty pro 

své pohádkové příběhy; a také mytologickou teorii o původu pohádky, která je 

vzájemně spojovala.

Cílem diplomové práce se stal srovnávací přístup v analýze pohádek 

Karla Jaromíra Erbena a bratří Grimmů, na jehož základě dochází k odhalení 

shodných či odlišných přístupů k folklorní látce.



1. Lidová pohádka v literárním zpracování

Období romantismu

Romantismus v literatuře tlumočil nárok jedince na volnost a ničím 

neomezované jednání. Snažil se porozumět lidské duši. Současný svět se 

romantikům jevil jako chaotický.

Umělecká tvorba tedy měla učinit v chaosu řád. Znamenalo to, zaměřit 

se na víceznačnost slov, na obrazná pojmenování, na zvukové ladění vět 

a veršů. Čtenář měl být schopen porozumět napovězenému.

Velká pozornost byla věnována pohádce, která žila pouze v ústní 

podobě. Pohádka byla cestou k mýtu i východiskem k obrazům života.

Ideovým a estetickým hodnotám, jež generace romantiků hledala v lidové 

slovesnosti, odpovídala lidová píseň. Poutala tedy především básníky, kteří se 

stávali jejími prvními sběrateli. Ze všech folklorních žánrů se píseň zpočátku 

těšila hlavní pozornosti, zatímco pohádky stály v jejím stínu a teprve 

v 19. století se zesílil zájem o jejich sbírání i o odborné studium.

První evropská sbírka lidových pohádek vznikla v Německu a jejími 

autory byli bratři Jacob a Wilhelm Grimmové.

Se sběrem lidových pohádek začali kolem roku 1807 a ke své práci 

přistupovali s poměrně vyhraněnými představami o metodě zápisů, třídění 

a míře literárních úprav. Své první látky získali v rodném Hesensku od své 

vypravěčky „staré Marie11, která byla hospodyní v rodině jejich přátel. Dalším 

zdrojem byl okruh vypravěčů nebo spolupracovníků, kteří podle daných zásad 

vyhledávali a zapisovali autentická podání. První svazek Pohádek pro děti 

a domov (Kinder -  und Hausmárchen) vyšel v roce 1812 a druhý roku 1815. 

Grimmové však ve sběru látek pokračovali, třídili a zdokonalovali své metody 

a roku 1850 vyšly dva svazky v definitivní podobě, kde jsou zastoupeny 

všechny hlavní pohádkové typy -  kouzelné, zvířecí, pohádky z prostého života 

a žertovné.

Ještě předtím, než se ke slovu přihlásili bratři Grimmové, snažili se 

někteří němečtí básníci či učenci překonat postoj osvícenského 18. století 

k lidové pohádce, snažili se nově pochopit její smysl a porozumět její výpovědi.
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Až teprve Grimmové objevili to, oč jejich předchůdci usilovali -  totiž autentickou 

tvář lidové pohádky, její osobitý obsah i podání. Objevitelský čin bratří Grimmů 

spočíval vtom, že lidové podání pojali jako postačující pramen, nikoli jako 

surovinu pro další literární stylizace a úpravy v duchu dobových názorů a vkusu, 

jak to činili jejich předchůdci.

Podle vědecky přísnějšího Jacoba je pohádky třeba zaznamenávat do 

písmena přesně a totéž stanovisko zastával i jeho více umělecky založený bratr 

Wilhelm. Také on požadoval, aby se pohádky zapisovaly věrně a přesně, se 

všemi zvláštnostmi, s dialektem, bez přidávání nebo tzv. vykrašlování.

Toto všechno neznamená, že Grimmové podali čtenáři pohádky jako 

přesnou kopii ústního podání. To se v jejich době vymykalo jejich technickým 

možnostem. I Grimmové, zejména mladší Wilhelm, pohádky jazykově 

stylizovali, prováděli na nich menší úpravy i motivické korektury, také spojovali 

námětově spřízněné varianty v nový celek. Jejich záměrem bylo vtisknout 

pohádkám působivost.

Jejich dílo znamená základ nejen německé, ale i evropské a světové 

pohádkové literatury a folkloristiky. Grimmové svým vědeckým a zároveň 

uměleckým počinem ukázali, v čem spočívá význam pohádek i celé lidové 

tradice a jak je třeba je dokumentovat.

V německých pohádkách dominuje venkovské prostředí, psychologie 

postav a jejich jednání jsou mnohem výraznější. V řadě motivů se odrážejí 

konkrétní společenské i úzce rodinné vztahy. Je v nich zachycen kus 

skutečného života nejnižších a středních sociálních vrstev. S nimi vstoupilo do 

vyprávění lidové cítění, stejně jako v něm nalezly výraz fantastické představy 

a sny o bezstarostném životě, bohatství a moci i naplnění milostných tužeb. 

Hrdinům německých pohádek vydatně pomáhají nadpřirozené bytosti, často 

náboženské a kouzelné předměty. Celkově mají německé pohádky syrovější 

ráz, který odpovídá jejich lidovému původu. Grimmové se především snažili 

zachytit skutečnou podobu lidových pohádek a neporušit v nich nánosy 

vypravěčské tradice, v nichž lze identifikovat mytologické kořeny, zbytky 

středověkých rytířských románů, ale také motivy ze života.

Pohádky bratří Grimmů si do značné míry podržely svůj charakter, jenž 

se však velmi vzdaluje idealizujícím představám o idylickém půvabu a naivitě 

lidových podání. Motivy úkladů a bezcitných odplat, pochybná morálka



německých postav, známky primitivních citových znaků tedy spíše svědčí 

o opaku. Grimmové se jako první postavili tváří v tvář této méně poetistické 

podobě pohádek, protože pociťovali, že ji nelze oddělit. Tímto přístupem se lišili 

od ostatních sběratelů lidových pohádek své doby, kteří z látek vybírali jen 

některé motivy a zcela volně z nich tvořili vlastní kompozice.

Grimmové svou sbírkou zcela naplnili umělecký a ideový program 

německého literárního romantismu, přičemž dosáhli svého pedagogického 

a výchovného záměru. Dbali na to, aby jejich pohádky byly srozumitelné pro 

děti, aby jim přinášely potěšení a zábavu a poučení o morálních principech.

Autorem, který bratřím Grimmům stál nejblíže dobou i pojetím a u něhož 

rovněž předcházela plodná etapa zájmu o lidovou poezii, studia národopisu 

a dlouhá léta sběru folklorního materiálu,byl

Karel Jaromír Erben (1811 -  1870)

Zabýval se sběratelskou činností lidové poezie. Ve smyslu názorů bratří 

Grimmů hledal v ústní slovesnosti odraz starých náboženských mýtů, které byly 

podle romantické teorie původním obsahem lidové písně nebo pověsti.

Výsledkem Erbenovy sběratelské činnosti byly tři svazky Písní 

národních v Čechách (1842 -  1845), k nimž připojil i řadu nápěvů a důležitou 

studii Slovo o písni národní. Přepracované a rozšířené vydání vyšlo roku 1864 

pod názvem Prostonárodní české písně a říkadla.

S Erbenovou sběratelskou činností souvisela jeho vlastní literární tvorba 

veršovaná a prozaická. Jediná Erbenova básnická kniha vyšla roku 1853 

s názvem Kytice z pověstí národních, podruhé roku 1861 v rozšířené verzi 

pod titulem Pověsti národní. Skoro vesměs jde o skladby baladického rázu, 

založené na různých pověstech národů slovanských i jiných. Sbírka vznikala od 

druhé poloviny let třicátých až do začátku let padesátých.

Vedle básnické tvorby a sběratelství písňového slovanského folklóru 

věnoval dlouholetý zájem o studium lidových pohádek, zvláště slovanských. 

Dokladem toho je jeho edice Sto prostonárodních pohádek a pověstí 

slovanských v nářečích původních (1865), známá také pod titulem Čítanka 

slovanská. Tato sbírka vyšla znovu roku 1869 pod názvem Vybrané báje 

a pověsti národní jiných větví slovanských.
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Největší úsilí věnoval přípravě a vydání pohádek českých. Jednotlivě je 

publikoval od poloviny čtyřicátých let. Knižní vydání již sám nemohl uskutečnit, 

proto je roku 1905 edičně připravil a vydal Václav Tille.

Erbenovy první pohádkářské pokusy sahají do roku 1840. Ve svých 

počátcích hledal orientaci u svých vrstevníků, kteří se zabývali psaním 

pohádek. Erbenovy první pokusy mají charakter lidové povídky, v níž 

pohádkovost spatřujeme jen v podobě nadpřirozeného zásahu. Ale vlastní 

podstata pohádky si Erbena podmaňuje při setkání s dílem Bratří Grimmů, kteří 

jsou pro něj velkým vzorem. Od svých prvních pokusů se Erben obrátil 

k pohádkám kouzelným.

Erbenovi tištěné pohádky se od předchozích lišily převážně vtom, že 

jejich látky jsou vzaty z oblasti kouzelného vyprávění, které i nadále zůstalo 

předmětem jeho pozornosti.

Erben přistupoval k pohádce podobně jako k veršované epice. Vycházel 

ze studia slovanského bájesloví a z teorie o mýtickém základu lidové 

slovesnosti. Erben, stejně jako Grimmové, zastával přesvědčení, že právě 

v kouzelných pohádkách lze nejlépe odkrýt mytologický základ ( zejména stopy 

solárního mýtu a dávných kosmogonických představ), který má povahu něčeho 

pevně daného. Erben si uvědomoval, že tomuto základu odpovídá něco 

obdobně stálého v provedení, ve výstavbě pohádek, že je tu dáno něco jistého 

v proměnlivosti, která je jinak charakteristická pro živé, lidové podání. Na tento 

stálý systém prostředků vytvářejících umělecký obraz v pohádce -  konstrukce 

zápletky, překážky, zkoušky, zobrazení postav, systém jejich opakování, který 

zdůrazňuje vítězství dobra nad zlem, zobrazení postav, vstupní a koncové 

formule atd. -  upřel Erben svou pozornost. Staly se mu základnou pro 

umělecké zpracování. Věděl, že do literatury nelze uvádět pohádku v její 

původní vyprávěné podobě. K tomuto může dojít tehdy, pokud pohádka nabude 

celonárodního významu. A tomu sloužila nejen rekonstrukce jejího původního 

tvaru s mýtickým významem, ale i typizace samotného pohádkového útvaru, 

dosažená využitím a zdůrazněním jeho pevných složek a prostředků. Při této 

typizaci vymizely všechny znaky místního původu, všechny rozpory mezi 

ústním a literárním zněním, všechny nedůslednosti ve výstavbě. Ovšem touto 

monumentalizací, jakož i podtržením mytologického nebo etického významu se 

v pohádkách oslabilo přímé zpodobení reality, zejména u postav se vytratila
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psychologická motivace jejich činů, postavy ztratily svou společenskou 

determinaci. Folklor, v Erbenově pojetí, přestal být živou, aktuální hodnotou, 

stal se kulturním dědictvím, které však mohlo být i nadále prospěšné kultuře ve 

své neporušenosti.

Erben nechtěl svými pohádkami vychovávat bojovat jimi za společenský 

pokrok. Pohádky mu byly materiálem, v němž se obrazí podoba lidového života 

v minulosti. Snažil se zdůraznit původní úzkou příbuznost slovanských nářečí, 

původní jednotu obyčejů, zvyků, postoje k přírodě a životu vůbec u všech 

kmenů slovanských.

Na základě svých zkušeností se dobral k vlastní umělecké tvorbě, v níž 

se definitivně přiklonil ke Grimmovskému pojetí, zejména v pohádkách 

kouzelného typu.

Také v Erbenově tvorbě se projevila symbióza vědce a umělce. Vztah 

k lidové slovesnosti u něho nebyl pouze záležitostí citů a národního uvědomění, 

ale rostl z odborného přístupu k národopisu. Studium specifických znaků lidové 

epiky vedlo Erbena k faktu, že ideová náplň lidových pohádek stojí na pevném, 

v principu neměnném systému výrazových prostředků, jakými jsou zejména 

kompozice, ustálené motivy, typové zobrazení postav, formule apod.

S Grimmy se Erben shodoval v kombinování různých znění jedné látky 

do podoby tzv. „optimálního variantu11, avšak odlišovalo se jejich chápání tohoto 

pojmu. Grimmové kladli důraz na odborné cíle, snažili se o maximální 

zachování jejich původní podoby a s tímto zřetelem také látky upravovali. U 

Erbena převažoval umělecký záměr, kterému dávala prostor mytologická 

koncepce mravního a přírodního řádu ztělesněného v básnických symbolech 

pohádkových hrdinů a dějů. V tomto jádru lidových podání Erben shledával 

hluboké etické, estetické a filozofické hodnoty a naplňovalo jeho představu

o optimálním variantu. Erbenovo básnické zpracování pohádkových látek se 

vyznačuje charakteristickými rysy. Pro ieho dílo je příznačná vyvážená 

kompozice pohádkových syžetů, jež je výsledkem systému mytologických 

symbolů. Nositelem děje je logicky a funkčně spojený sled motivů. Projevují se 

tendence k obecnému zobrazení, což se týká neurčitosti času, místa děje 

a typizace postav. Erbenův vypravěčský styl a jazyk jsou stylizací 

charakteristických znaků lidového podání a mluvy. Ve větné vazbě převažují 

krátké, stručné a výstižné věty nebo souřadná souvětí. Pro lidový způsob
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vyprávění je charakteristická dialogizace a nahrazování opisů přímou řečí. Text 

oživují oslovení, otázky, zvolací citoslovce, ale také přísloví, lidová úsloví 

a ustálené obraty. Erbenovo vyjádření je prosté, svou názorností se snaží 

zachytit podstatu zobrazovaného jevu, což dává textu objektivnost, uměřenost 

a vyváženost. Erben také dokázal zdůraznit zvukomalebné stránky jazyka. Pro 

jeho kompozici je vlastní vyváženost protikladů v motivech, charakterech

i v jednání postav.

Erben svými pohádkami přetvořil romantickou koncepci lidové 

slovesnosti do klasické formy a tím sblížil pohádky s literaturou. Vytvořil normu, 

která je dána schématem syžetovým i ideovým.

Erbenovým hlavním smyslem pohádek bylo vyprávět, pobavit, zachytit 

kouzlo řeči, atmosféru mluveného slova. Lnul k lidu, k jeho životním i poetickým 

názorům. Jeho úmyslem bylo ukázat v pohádkách na mravní klady lidu i na 

hloubku jeho samorostlé vzdělanosti. Natolik se přiblížil duši lidu a jeho 

způsobu vypravování, že se v jeho pohádkách téměř stírají hranice mezi 

lidovým a uměleckým.

Erbenovy pohádky mají kladný lidský obsah -  boj se zlem, statečnost 

hrdinů, víra ve spravedlnost apod., které stojí v popředí ideové výstavby, jsou 

hodnoty zakládající se na tvořivé síle lidu, je v nich vtěleno jeho vidění světa 

a života.

Erbenovo dílo neotvírá nové období literárního vývoje, naopak uzavřelo 

epochu obrozenecké literatury. Jeho dílo nebylo jenom pasivním odrazem 

společnosti, nýbrž podstatně přispělo k jejímu konstituování. Nepodávalo 

konkrétní obraz skutečnosti, ale opíralo se o hodnoty vycházející z lidu.
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2. Charakteristika zvolených pohádkových příběhů

2.1 Živá voda

Syžet Erbenovy pohádky Živá voda i pohádky bratří Grimmů O živé 

vodě se shoduje v cestě kraleviců za živou vodou, která pomůže starému králi 

vyléčit nemoc očí. Král má tři syny a ti se snaží, nejstarší, prostřední 

a nejmladší, přinést otci léčivou vodu. Těžký úkol se podaří pouze nejmladšímu 

synovi, který se však stává obětí lsti svých bratrů a je o živou vodu okraden. 

Svým otcem je odvrhnut a nespravedlivě odsouzen. Pravda se však ukáže, 

viníci jsou odhaleni a potrestáni, starý král je vyléčen a nejmladší syn získává 

krásnou princeznu.

Zpracování námětu K. J. Erbenem a bratry Grimmy je společné 

v několika motivech: v cestě tří bratrů pro léčivou vodu, která by mohla uzdravit 

jejich otce, ve stejném počtu královských synů, kteří se jeden po druhém 

vydávají na cestu pro živou vodu. V obou pohádkách se živá voda skrývá 

v kouzelném zámku, kde má princ omezený čas na její získání a kde se 

setkává s krásnou pannou. Shodným momentem je záchrana starších bratrů 

nejmladším, možnost princů návratu domů kotci, zrada starších kraleviců, 

královo potrestání nejmladšího syna a jeho získání krásné panny ze zámku.

Odlišný přístup sledujeme ve výběru postav, které hlavním hrdinům na 

jejich cestě pomáhají. U K. J. Erbena je princovým pomocníkem vlk, který se 

kralevici odplácí za dobrý skutek. Vlk je duchem zemřelého muže, za něhož 

kralevic zaplatil dluhy. Vlk prince přenáší letem do stříbrného zámku.

Královic přijel do města, zaplatil za toho nebožtíka dluhy a nechal ho pochovat.

Z  toho města přijel pak do velikého lesa; tu se k němu přitovaryšil veliký šedivý 

vlk a lichotil se kněm u jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabit. „Nech meč 

v pošvě a vem mne s sebou, “ řekl vlk, „ budeš mne dobře potřebovati; vím, kam jedeš, 

a chci ti pomáhat radou i skutkem. “ l}

Královic sedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří, výš nežli ten les, níž nežli 

oblaky, huňatým ohonem vesloval, a jako šipka letěli přes hory doly, přes vody brody, 

až přiletěli na jednu horu; ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. 2>

Také u Grimmů vystupují postavy pomocníků. V úvodu pohádky stařec
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prozrazuje princům léčivé účinky živé vody a skřítek se jim snaží ukázat 

správný směr cesty pro živou vodu. První dva bratři jsou však na základě svého 

chování potrestáni a uvězněni ve skalách, ale nejmladšímu princi skřítek 

pomáhá.

Princ osedlal koně, rozloučil se a vyjel do světa. Sotva ujel kus cesty, vyskočil 

před ním z trávy trpaslík a spustil pisklavým hláskem:

„ Kampak, princi, kampak? “

„Nač to chceš vědět, skrčku, do toho ti nic není," odpověděl princ pyšně a 

pobídl koně.

Trpaslík zlostí zčervenal a řekl zlé zaklínadlo. Princ se dostal brzy do hor, a čím 

dále jel, tím bylo údolí užší a nakonec byla cesta tak uzoučká, že nemohl postoupit ani

o krok a nemohl koně obrátit, ani z něho sestoupit. Seděl na koni mezi skálami jako ve 

vězení...3>

„Kampak, princi, kampak? Začal se vyptávat. „Co ti je, skrčku, po tom, kam já  

jedu, “ řekl princ a pobídl koně, ani se neohlédl. Trpaslík opakoval zlé zaklínadlo 

a druhý princ uvázl jako první mezi skalami a nemohlo dopředu ani dozadu. 4>

„ Kampak, princi, kampak? “

„ Hledám živou vodu “

„Jsi zdvořilý, panáčku, neodpovídal js i pyšně jako tví bratři, proto ti rád 

poradím. “ V zeleném údolí stojí zakletý zámek. Tam se vydej ...Až se tam dostaneš, 

naber vody a utíkej ze zámku...5*

„Jeď rovně, “ radil trpaslík, „až uslyšíš stříbrné zvonky, dej se tam, odkud 

vyzvánějí. “ 6)

Liší se i motivy získání živé vody, boj prince se strážci zámku a jeho 

setkání s krásnou pannou. V Erbenově podání je princ vlkem přenesen do 

zámku, kde nabírá živou vodu. Poté se ze zvědavosti vydává na jeho prohlídku, 

kde spatřuje ležet dvanáctihlavého spícího draka, dvanáct krásných panen 

a nejkrásnější pannu se zlatou korunou na hlavě. V jejím pokoji dochází 

k záměně stříbrných pásů.

V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka, měl dvanácte hlav, 

ale spal. V druhém pokoji bylo dvanácte krásných panen, které ležely jedna podle druhé 

na stříbrných postýlkách a všecky spaly. Přijde do třetího pokoje, tu vidí jednu pannu 

samotnou, byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit, ani myslí pomyslit, a kterak 

v pohádce povědít? Spala na zlatém lóži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás



ležel na stole podle ní...Královic odepjal rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl, a pás

té panny vzal s sebou.

A sotvaže na vlka usedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká 

bouře a dvanáctihlavý drak se hnal za nimi a brzy je  dohonil. Ale tu královic vytasil svůj 

meč a uťal jednou ranou drakovi křídlo. Drak padl z oblak dolů do moře a voda z moře 

vystříkla vzhůru až do oblak. 7>

Princ bratří Grimmů se také dostává do kouzelného zámku, kde však 

musí nejprve bojovat se strážci, aby mohl získat živou vodu, ale také jeho 

odchod není jednoduchý. Znovu musí prokázat svou odvahu a zámek opouští 

před spuštěním brány. V jeho konání ho však provází dívka, která mu pomáhá 

a která se nejprve projevuje prostřednictvím svého hlasu a až později odhaluje 

svou tělesnou podobu. Panna princi sděluje, aby se do zámku vrátil za jeden 

rok. Bratři Grimmové zde situaci popisují následovně:

Jestli začnu s jedním lvem bojovat, druhý na mě skočí, uvažoval a nevěděl, ja k  si 

pomoci.

Tu se nad ním ozval dívčí hlas:

„Nakrm lvy, “ a zase: „Nakrm lvy. “

Vytáhl z  brašny dva krajíce chleba a statečně vkročil do nádvoří. Jak ho lvi 

spatřili -  skok a skok, byli u něho. Princ jim  hodil po krajíci chleba, lvi se vrhli na chléb 

a princ rychle prošel do druhého nádvoří.

V druhém nádvoří spali zakletí strážci. Vedle nich na lavici ležel meč a bochník 

chleba. Princ vzal meč do ruky a chtěl je j  potěžkat. Sotva se meče dotkl, uslyšel nad 

sebou zase dívčí hlas:

„ Vezmi meč a bochník, vezmi meč a bochník. “

Princ zvedl hlavu, rozhlížel se, ale nikoho neviděl. Aťsi nevím, kdo na mě volá, 

poslechnu ho, pomyslil si. Vzal meč i chléb a pospíšil do třetího nádvoří. Tady nabral 

ve studni do džbánu živé vody. Jak zvedl džbán na roubení studny, objevila se před ním
Ol

dívka v bílých a stříbrných šatech a krásná, až srdce usedalo:

Výrazný rozdíl ve zpracování K. J. Erbena a bratří Grimmů se projevuje 

ve scéně, kdy nejmladší syn vysvobodí své dva bratry a společně se vydávají 

na cestu domů. U Grimmů je rozvití děje motivicky bohatší. Po cestě domů 

bratři zavítají do království, kde nejmladší syn pomocí svého divotvorného 

meče, sekajícího vše, co mu přijde do rány, zachraňuje lid a zem (K. J. Erben 

naopak děj takto nerozvíjí). Významnou úlohu zde také hraje kouzelný bochník
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chleba, který po odkrojení stále dorůstá. Tato vlastnost se králi cizí země natolik 

zalíbí, že chce chléb získat pro sebe a pro svůj lid.

„Co chceš za svůj zázračný bochník chleba, "zeptal se prince, „koupím je j od

tebe. “

Ani hodně, ani málo, “ odpověděl princ, „ ukaž nám cestu domů a můžeš si 

bochník nechat. “

„ Nedostanete se na cestu domů, k městu táhne mocné nepřátelské vojsko.

„ Snadná pomoc, “ řekl princ, „pojď s námi na městské hradby. “

Král šel s princi na městské hradby. Nejmladší princ vytasil meč a rozmáchl se 

s ním. Meč seskočil z hradeb proti nepřátelskému vojsku a rubal a sekal do nepřátel tak 

zle, že celé vojsko vzalo nohy na ramena a uteklo, odkud přitáhlo.

„Jak se ti odměním, ja k  se ti odměním? “ volal král. Nemohl uvěřit, že nepřítel je  

za horami a v zemi mír.

„ Ukaž nám cestu domů, tím se nám nejvíc odměníš, “ žádal princ. 91

V závěru pohádky se motivuje odhaleni pravého hrdiny. Erbenův 

nejmladší syn je neprávem zazděn na rozkaz svého otce krále do věže, ale vlk 

mu tam nosí jídlo. Pravdu o svém synovi zachránci se starý král dovídá až 

z dopisu královny z kouzelného zámku. Královnin syn nalezne stříbrný pás 

a chce se setkat se svým otcem. Tuto skutečnost K. J. Erben postihuje 

v dialozích.

Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka, a ten rostl vůčihledně, ne po  

rocích, ale po dních. A když mu bylo sedm let, našel mezi poklady matky své v jedné  

zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí:  

„Matičko, co je  to?" -  „To je  otce tvého pás, “ odpověděla královna. -  „A kde je  můj 

otec, abych ho znal? -  „ Počkej, přijde, pošlu pro něj. “ 101

Další odlišnosti nalezneme v závěru vypravování. V pohádce bratří 

Grimmů princezna po roce očekává návrat prince. Ten po vyhnání svého otce 

z domu projíždí světem, vzpomíná na slova princezny a chystá se za ní do 

zámku. Princezna neposílá dopisy a nežádá krále, aby za ní svého syna poslal 

jako u K. J. Erbena. U bratří Grimmů vystupují ještě další postavy, vozkové, 

kteří vezou dary nejmladšímu princi za to, že zachránil jejich zem. Když král 

poznává, že se zmýlil, posílá své další dva syny, aby nejmladšího ve světě 

našli. Princeznino očekávání podávají němečtí autoři takto:
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Minul rok a zakletý zámek v zeleném údolí ožil. Strážci na druhém nádvoří se 

probudili, princezna uvězněna ve věži sestoupila dolů a lvi u vchodu zkameněli. 

Princezna očekávala prince a dala cestu do zámku vydláždit zlatém. Strážcům 

rozkázala:

„Kdo pojede vedle cesty, toho do zámku nevpusťte, ale kdo přijede po zlaté 

cestě, toho zaveďte ke mně, s tím budu slavit svatbu. “ n>



2.2 Kohoutek a slepička

Základním motivem Erbenovy pohádky O kohoutkovi a slepičce 

a pohádky bratří Grimmů Slepiččina smrt je vzájemná záchrana slepičky 

a kohoutka. Kohoutek se slepičkou se vydávají do obory a slibují si, že první, 

kdo nalezne oříšek se o něj rozdělí. V Erbenově pojetí je lakomým kohoutek, 

kterému oříšek zaskočí stejně jako slepičce u bratří Grimmů. Slepička 

a kohoutek se postupně dostávají do řetězce obstarávání předmětů pro získání 

vody na zapití oříšku. Nakonec se podaří donést vodu pro umírající slepičku 

a kohoutka. V Erbenově podání je kohoutek zachráněn, u bratří Grimmů je 

na záchranu pozdě a slepička umírá. Kohoutek slepičku pohřbívá a také zemře.

Pohádkové vyprávění K. J. Erbena a bratří Grimmů je shodné 

v základních motivech. Slepička a kohoutek se vydávají do obory, kde hledají 

oříšky, společně se domluví, že kdo nalezne oříšek jako první, ten se s tím 

druhým rozdělí, obě pohádky poukazují na stejný povahový rys, na lakotu, 

v pohádce bratří Grimmů je lakomou slepička, u K. J. Erbena kohoutek, 

zadávání úkolů a jejich plnění je shodné ve zpracování motivu Erbenem i bratry 

Grimmy a další shoda, která se objevuje v obou podáních, je také konečné 

obstarání vody a splnění všech zadaných úkolů.

Erbenovo pohádkové vyprávění je v úvodu výrazně odlišné od podání 

bratří Grimmů svým barvitějším dějem zaměřeným na detaily. Slepička 

s kohoutkem si v oboře slibují, že se o oříšky budou dělit. Slepička svůj slib 

dodrží a poctivě kohoutkovi daruje půlku svého oříšku, ale u kohoutka se 

projeví jeho lakomost a zatají slepičce, že oříšek našel. Rychle ho spolkne, ale 

ten mu uvízne v krku a kohoutek volá slepičku o pomoc.

Potom vyhrabal kohoutek taky jádro, ale byl lakomý, chtěl je  čerstvě sám pohltit, 

aby slepička nevěděla, a jádro mu uvízlo v krčku. „ Běž honem, slepičko, přines vody, sic 

umru. “ lj

U bratří Grimmů je lakomcem slepička. Také nachází jádro, nechce se 

o něj s kohoutkem dělit a polyká ho sama. Jádro je však moc hutné a slepička 

ho nemůže spolknout.

Slepička našla velikánský ořech, ale nic o něm kohoutkovi neřekla a chtěla ho 

sníst sama. Jádro však bylo tak hutné, že je  nemohla spolknout a uvízlo j í  v krku.
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Slepička dostala strach, že se zadusí, a začala křičet: „ Kohoutku, prosím tě, honem běž 

a přines mi vodu, nebo se udusím. “ 2>

Rozdíl shledáme ve výběru postav, a také v zadání úkolů, které musí 

kohoutek a slepička splnit, aby získali vodu na zapití oříšku. U Erbena zde 

vystupuje více postav a tedy i více úkolů. Některé dialogy a vstupy s přímou 

řečí jsou zveršovány. V Erbenově podání slepička žádá nejprve studánku

o vodu pro kohoutka, ale ta ji posílá pro šátek ke švadleně; švadlena žádá 

střevíčky od ševče, ten štětiny od svinky, svinka mláto od sladovníka, sladovník 

smetanu od krávy, kráva travičku od louky a louka rosu z nebe. Nebe se nad 

slepičkou slituje a dává louce rosu. Díky tomu je možné vyplnit také ostatní 

úkoly a slepička dostává vodu pro kohoutka. Erben popisuje tento řetězec 

událostí následovně:

Slitovalo se nebe nad kohoutkem a seslalo louce rosičku, louka dala travičku, 

kráva smetanu, sladovník mláto, svině štětiny, švec střevíčky, švadlena šátek a studánka 

vody. 3)

Na rozdíl od K. J. Erbena se u bratří Grimmů setkáme s menším počtem 

postav a tedy i skutků, které musí kohoutek vykonat. Kohoutek žádá studánku

o vodu, ta ho posílá pro hedvábí k nevěstě a nevěsta pro věneček k vrbě. 

Kohoutek přináší nevěstě věneček, ta mu dává hedvábí pro studánku a od 

studánky dostává vodu pro slepičku. Kohoutkovo počínání zachycují bratři 

Grimmové takto:

Kohoutek pádil k vrbě, stáhl z větve věneček, donesl je j nevěstě, nevěsta mu dala 

červené hedvábí, kohoutek je  donesl studánce a ta mu dala vodu. “ 41

Rozdíl nalezneme také ve zpracování stejného motivu -  obstarávání 

vody pro kohoutka i slepičku, ale rozdíly postřehneme ve chvíli, kdy K. J. Erben 

nechává kohoutka zahynout a navíc dochází kjeho poučení a nápravě. 

Němečtí autoři tuto skutečnost opomíjejí. Také závěrečná scéna je 

K. J. Erbenem podána poněkud stručněji než u bratří Grimmů.

Slepička j i  nabrala do zobáčku, a jakmile j i  kohoutkovi do krku vpustila, 

sklouzlo mu jadýrko dolů, kohoutek skočil na nožky, zatřepetal křídlama a zakokrhal 

vesele: „Kykyryký!" -  A potom už nikdy lakomý nebyl a upřímně se dělil se slepičkou 5) 

Pohádkové zpracování německých autorů působí poněkud dramatičtěji. 

Kohoutkovi se nepodaří slepičku zachránit, poněvadž je udušena dříve, než jí 

přinese vodu.
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Běží, utíká kohoutek s vodou k slepičce, doběhne k ní, slepička už je  udušená, 

leží, nehýbá se, je  mrtvá. Kohoutka zavalila taková bolest, myslel, že v tu chvíli také 

zemře. 6>

Rozdílný postoj ke smrti slepičky sledujeme u bratří Grimmů. K. J. Erben 

děj uzavírá záchranou kohoutka, ale závěrečná část vyprávění bratří Grimmů je 

detailně rozvinuta motivem pohřbení slepičky, které symbolizuje kohoutkovu 

úctu k ní a touhu o důstojné rozloučení. Do děje zde vstupují další postavy, 

pomocníci, kteří se snaží pomoci kohoutkovi dopravit slepičku přes řeku 

a pochovat ji. Vystupuje zde šest myšek, které staví malý vozík na přepravu 

slepičky. Do vozíku se také zapřahují. Dále se objevuje liška, vlk, medvěd, 

jelen, lev, a také další lesní zvířata. Všichni se vydávají společně s kohoutkem 

a myškami pohřbít slepičku. Na cestě společně překonávají překážky. U potoka 

dochází k utopení všech myšek, které se snaží převést vůz po stéblu slámy. 

Také uhlík, který chce pomoci, se ve vodě uhasí, kámen si lehá přes vodu 

a kohoutek může přejet s vozem. Ostatní zvířátka utonou ve vodě, když se 

chtějí všechna na voze přebrodit na druhý břeh ke kohoutkovi. Děj se uzavírá 

pohřbením slepičky a smrtí kohoutka.

U potoka byl už jen  kohoutek s mrtvou slepičkou, Vyhrabal slepičce hrob, uložil 

j i  do země, navršil na ni rov, sedl si na něj a truchlil a trápil se tak dlouho, až dodýchal
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2.3 Sladká kaše

Erbenova pohádka Hrnéčku, vař! a pohádka bratří Grimmů Sladká 

kaše pojednává o chudé ženě a její dceři, které jsou velmi chudé a živí se jak 

mohou. Jednoho dne dcera potká stařenku, která jí daruje kouzelný hrneček. 

Ten umí vařit sladkou kaši. Dívka dostává společně s hrnečkem radu, jak se 

s ním má zacházet. Jednou si chce matka uvařit kaši, a protože není dcera 

doma, poručí hrnečku sama. Zapomíná však kouzelná slova, která by ho 

zastavila, a tak kaše zavalí celou vesnici. Hrneček nakonec okřikne dcera, 

avšak lidé se musí z kaše prokousávat, aby se dostali z vesnice ven.

Zpracování látky o sladké kaši je v podání K. J. Erbena i bratří Grimmů 

v mnoha momentech shodné, například v soužití matky s dcerou i jejich 

chudoba, společné je také vesnické prostředí, kde obě žijí, darování 

kouzelného hrnečku od neznámé stařenky v lese, kam se dcera vydává, matčin 

nešťastný nápad s vařením kaše v době, kdy není její dcera doma, ale také 

následná pohroma s kaší a důsledky neopatrného zacházení s hrnečkem.

Erbenovo vyprávění je motivicky bohatší a více popisuje prostředí, ve 

kterém matka s dcerou žije. Podrobně zpodobňuje chaloupku a drobné 

hospodářství. Zmiňuje zde také každodenní činnosti, které obě ženy vykonávají, 

aby se uživily. Zaměřuje se na vnější charakteristiku postav a prostředí.

Zůstávaly v staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a měly na půdě 

několik slepic. Stará chodila v zimě na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole 

sbírat, a mladá nosila do města vejce na prodej, co jim  slepice nesly. Tak se spolu 
živily.

U bratří Grimmů se s popisem prostředí nesetkáme. V úvodu vyprávění 

je zmíněno, v jaké životní situaci se obě ženy nacházejí. Také naznačují 

dceřinu víru v Boha. Bratři Grimmové stručně zachycují vnější i vnitřní 

charakteristiku postav.

Byla jednou jedna chudá zbožná holčička, žila sama s maminkou, a byly tak 

chudobné, že neměly už pomalu co do úst dát. J

Zpracování námětu K. J. Erbenem je oproti vyprávění bratří Grimmů 

velmi rozdílné v momentě, kdy se dcera vydává do lesa na jahody, ze kterých si 

s matkou chtějí uvařit sladkou kaši. S sebou si bere kus černého chleba. 

Po práci, když má jahody nasbírané, sedne si ke studánce aby poobědvala.
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chvíli se před ní zjevuje stará žena. Drží v ruce hrnek a žádá od dívky kousek 

chleba. Ta jí dává celý bochník, tedy vlastní oběd. Stará žena jí odplácí dobrý 

skutek zázračným hrnečkem a radou, jak mu poručit, aby začal nebo přestal 

vařit. Poté ji ještě jednou upozorňuje, aby daná slova nezapomněla 

a z nenadání mizí. Erben tuto situaci podává takto:

„Zaplať pán bůh, má zlatá panenko, zaplať pán bůh! Ale když jsi, panenko, tak 

hodná, musím ti taky něco dát. Tuhle ti dám ten hrnéček. Když ho doma postavíš na stůl 

a řekneš: „ Hrnéčku, vař!", navaří ti tolik kaše, co budeš chtít. A když budeš myslit, že 

už máš kaše dost, řekni: „Hrnečku, dost!" a hned přestane vařit. Jen nezapomeň, co 

máš říct. “ Tu j í  ten hrnéček podala a najednou ztratila se zas, holka ani nevěděla kam.3)

Bratři Grimmové popisují tuto skutečnost poněkud stručněji. Není zde 

uveden důvod, proč se dcera vydává do lesa, kde potkává starou ženu. Ta 

nežádá chléb jako u Erbena, ale beze slov jí podává hrneček i s pokynem, jak 

ho ovládat. Zpracování látky bratry Grimmy je výrazně rozdílné od Erbenova 

vyprávění, poněvadž děvče dostává kouzelný předmět, aniž by vykonalo dobrý 

skutek.

Jednou se děvčátko sebralo, šlo do lesa a potkalo cizí stařenku a ta už věděla, co 

holčičku trápí. Podala j í  hrneček, a že prý když tomu hrnečku řekne: „Hrnečku, vař!", 

hrneček uvaří sladkou prosnou kaši, a když mu řekne: „ Hrnečku, dost!", hrneček zase 

vařit přestane. 4>

Shodu nenalezneme ani v situaci, kdy se matka rozhodne uvařit si kaši 

v době, kdy její dcera není doma. Ve vyprávění K. J. Erbena si můžeme 

všimnout barvitějšího a konkrétnějšího popisu děje. Důvodem odchodu dcery 

z domu je prodej vajec ve městě. Poté, kdy děvče opustí dům, matka poručí 

hrnečku, aby vařil, ale nedokáže ho zastavit. U K. J. Erbena zde nalezneme 

detailní popis matčina počínání. Děj graduje, když matka odchází do komory 

pro misku a lžíci na kaši. K. J. Erben ho oživuje a posunuje kupředu.

Když se najedly, vzala mladá do košíčka několik vajec a nesla je  do města. Ale 

musela tam s nimi dlouho na trhu sedět, dávali j í  za ně málo, až teprv v samý večer je  

prodala.

Stará doma nemohla se j í  dočkat, už se j í  taky chtělo jíst, a měla zas na kaši 

chuť. Vzala tedy hrnéček, postavila ho na stůl a sama řekla: „Hrnéčku, vař!" Tu se 

v hrnéčku začala hned kaše vařit, a sotva se stará otočila, byl už plný.
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„Musím si také pro misku a lžíci dojít, “ povídá si stará a jde  pro to do komory. 

Ale když se vrátila, zůstala leknutím jako omráčená: kaše valila se plným hrdlem 

z hrnéčku na stůl, ze stolu na lavici a z lavice na zem. 5>

V podání bratří Grimmů zde chybí bližší vysvětlení, proč dcera z domu 

odešla. Po jejím odchodu matka poručí hrnečku, ale nedokáže ho zastavit.

Jednou holička někam odešla a maminka poručila“ „Hrnečku, vař!" Hrneček 

začal vařit, ale maminka se najedla, až už nemohla. Chtěla hrnečku poručit, aby 

přestal, ale nemohla si vzpomenout na pravé slovo. 6>

Drobné odlišnosti nalezneme také v závěru vyprávění. Sled událostí 

v pohádce bratří Grimmů vrcholí zavalením téměř celé vesnice kaší, avšak 

zbývá poslední dům, zatím kaší nedotčen. Nakonec přichází dcera, která 

hrneček zastaví a tím vesnici zachrání.

Konečně, když už zbývá jediný kaší nezavalený dům, vrátila se holčička a řekla 

pouze: „ Hrnečku, dost!", hrneček se hned uklidnil a přestal vařit; a kdo se chtěl zase 

dostat do města, musel se kaší projíst. 71

V Erbenově zpracování je výrazné stupňování děje, ale také následné 

nastínění možné pohromy, kterou by způsobilo úplné zavalení vesnice kaší, 

kdyby se dcera nevrátila a neukončila vaření kaše.

Zatím bylo kaše pořád víc a víc, a netrvalo dlouho, valila se už jako mračna 

dveřma i oknem na náves na silnici, a kdo ví, jaký by to bylo vzalo konec, kdyby se byla 

právě na štěstí mladá nevrátila a nekřikla: „Hrnéčku, dost!"

Ale na návsi byl už takový kopec kaše, že sedláci, když tudy večer je li z roboty
Oj

domů, nikterak nemohli projet a museli se skrze kaši na druhou stranu prokousat.
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2.4 Tři přadleny

Erbenova pohádka O třech přadlenách a pohádka bratří Grimmů Tři 

přadleny pojednává o chudé ženě a její dceři, která je líná a nechce příst len. 

Matku tím velmi trápí, a tak jednoho dne jí dojde trpělivost a na svou dceru se 

rozzlobí. V této nepříjemné situaci se objevuje královna, kterou zajímá, proč 

dívka tolik pláče. Matka se za svou dceru stydí, a proto královně zalže o její 

lenosti a pravdu obrátí v opak. Královna je potěšena dívčinou zálibou v předení 

a odváží si ji na svůj zámek, kde má pro ni připraveny komnaty plné Inu. Dívce 

slibuje svého syna za muže, pokud dokáže všechen len upříst.

Děvče je zoufalé, s úkolem si nedokáže poradit, ale pomáhají jí tři staré 

přadleny, díky kterým prince získává. Ten se na svatební hostině setkává 

s přadlenami, údajnými tetičkami jeho nevěsty, a je z jejich tělesných proměn, 

které způsobilo předení, velmi vyděšen. Proto své nevěstě zakazuje, aby 

předla.

K. J. Erben i bratři Grimmové se ve zpracování daného motivu 

v mnohém shodují, například v situaci, kdy matka královně zalže o dceřině 

lenosti, také v královnině návrhu odvést dívku do zámku, v úkolu upříst len, 

který zaplňuje tři komnaty a také ve slibu královny, který dává dívce možnost 

získat prince za manžela. Společný je vnější popis tří postav, starých přadlen, 

které mají nápadné části těla - jedna velký ret, druhá nohu a třetí palec; zjevení 

žen u zámku a jejich pomoc dívce v plnění úkolu. Shoda, která se objevuje 

v obou podáních, je v úmluvě mezi dívkou a přadlenami, také v jejím

následném dodržení a svatbě, na Které princ rozmlouvá s podivnými ženami
a zakáže  své žené předeni.

Erbenovo vyprávění je již v úvodu motivicky bohatší. Setkáme se s vnější

i vnitřní charakteristikou postav; s životní situací obou žen, dokonce známe

i jméno dívky.

Byla jedna chudá vdova a měla jen  jednu dceru, a té říkali Liduška. A že neměly 

žádných polí, ba ani jediné kravičky, živily se prádlem. Liduška byla sice velmi hezké 

a způsobné děvče, ale měla do sebe tu chybu, že byla náramně líná. 11

Bratři Grimmové však nepřibližují prostředí, kde matka s dcerou žijí, ani 

jejich způsob života. Stručně se dotýkají jen vnitřní charakteristiky postav, 

jejichž jména neznáme.
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Bylo jedno děvče, líné až běda; nic nechtělo dělat. A ť  mu matka domlouvala 

nahoru dolů, sednout ke kolovratu j i  nepřiměla. 2>

Rozdílů si můžeme všimnout také v situaci, kdy se matka rozhněvá 

na dceru kvůli její lenosti a dává jí pohlavek. Erbenovo podání je oproti bratřím 

Grimmům mírnější.

Jednou to ale matku j iž  omrzelo, i rozhněvala se a dal j í  pohlavek. 31 

Zpracování tohoto motivu bratry Grimmů je poněkud intenzivnější 

a dramatičtější.

Jednou matce došla trpělivost a tak se tuze zlobila, že ztratila vládu nad sebou 

a začala dceru bít hlava nehlava. 4)

Drobné odlišnosti nalezneme také v situaci, kdy královna přiváží dívku 

na zámek a slibuje jí svého syna za manžela, pokud len upřede. K. J. Erben 

zde děj rozvinul, výstižně přibližuje prostředí (kvalitu Inu a honosný kolovrat). 

Nelze přehlédnout jeho idylické podání.

Když do zámku přijely, vzala královna Lidušku za ruku a vedla j i  do třech 

pokojů. Ty byly plné lnu. Od podlahy až ke stropu, a ten byl tak krásný, že se lesknul 

jako stříbro a zlato, a tak měkounký jako nepředené hedvábí. I  pravila královna 

k děvčeti: „ Buď jen  tedy pilná, má zlatá dceruško, a když mi všecek ten len spředeš, 

dám ti svého syna za manžela a budeš královnou.

Nato dala královna přinést drahý, překrásný kolovrat; ten byl ze slonové kosti 

a pera na něm byly zlaté; a k tom velikánský koš civiček ze žluté, voňavé třtiny; nechala 

j i  v tom jednom pokoji s lenem samotnou. 5>

S takto barvitým dějem se u bratří Grimmů nesetkáme. Postrádáme zde 

vřelý královnin přístup k dívce, ale chybí také zmínka o kolovratu. Autoři se však 

blíže dotýkají společenského postavení dívky a jasně je v jejich vyprávění dáno, 

kterého syna královna dívce slibuje.

Když tam přijely, zavedla královna děvče nahoru ke třem komorám, od země až 

ke stropu plným nejkrásnějšího lnu. „Tenhle len mi upřeď, “ řekla královna, „když to 

dokážeš, dostaneš za muže mého nejstaršího syna. Jsi sice chudá, ale na to nehledím, 

tvá píle ti bude dostatečnou výbavou. “ 6>

Rozdílnou dívčinu reakci shledáme ve chvíli, kdy jí královna zadává úkol. 

K. J. Erben popisuje dívčiny myšlenky bezprostředně po odchodu královny 

z místnosti.
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Když královna odešla, sedla si Liduška k oknu a dala se do žalostného pláče; 

nebo kdyby sto let, od rána do večera, a od večera zas až do rána pilně předla, nebylo 

by j í  lze všecek ten len sepříst, co ho tu bylo. 71

Bratři Grimmové přistupují ke zpracování námětu podobně, avšak 

v daném okamžiku cítíme určité napětí.

V dívce by se krve nedořezal, jak  se lekla. Ten len by nespředla, ani kdyby se 

dožila tří set let a předla každý den od rána do večera. 8>

Zřetelný rozdíl ve zpracování můžeme postřehnout v rozvinutí námětu, 

kdy před dívkou stojí těžký úkol, který ji sužuje a neví si s ním rady. K. J. Erben 

děj záměrně rozvíjí a jednotlivě popisuje události všech tři dnů, kdy dívka stále 

pláče a Inu se ani nedotkne. Také je zde poukázáno na královninu počáteční 

shovívavost k dívčině nicnedělání, která se postupně vytrácí a královna děvčeti 

rázně připomíná její úkol a dokonce jí pohrozí uvězněním ve věži, pokud ho 

nesplní.

I  seděla tedy a plakala celou noc, a druhý den až do poledne, a nehnula ani 

rukou ani nohou.

Když bylo poledne, přišla se královna podívat, moc-li j iž  Liduška upředla, 

a velmi se tomu podivila, vidouc, že nebylo lenem ještě  ani hnuto. 9>

O poledni přišla královna a podivila se ještě  více, a zamračila čelo, vidouc, že se 

Liduška potud ještě  ani přádla nedotkla. w>

Když j iž  bylo poledne, otevřela královna dveře; a když viděla, že Liduška zase 

zahálela, rozhněvala se velice a pravila: „Slyšíš, Liduško, dnes je  to j iž  naposledy! 

Jestliže zejtra nebude ještě  ničeho upředeno, nejenže syna mého j iž  nikdy nedostaneš, 

ale dám tebe ještě  zavříti do tmavé věže, kde je  plno žab, hadů a štírů, a nechám tě tam 

umříti hladem, abys mě více nepodváděla a nezahálela. n>

Se stručnějším zpracováním motivu se shledáme u bratří Grimmů, kteří 

přímočaře posunují děj kupředu.

Královna odešla a dívka se rozplakala. Tři dny proseděla v pláči a nehnula 

rukou. Třetího dne přišla královna a viděla, že je  len netknutý. Podivila s, ale děvče se 

vymlouvalo, že se mu strašně stýskalo po domově a nebylo s to něco dělat. Královna 

viděla, že je  smutná jako po pohřbu a vzala je jí výmluvu na vědomí, ale při odchodu 

prohlásila přísně: „ Zítra už se musíš dát do práce. “ ,2>

Shodu nenalezneme ani v okamžiku vzájemného setkání dívky 

s přadlenami. V Erbenově vyprávění se ženy zjevují před oknem a zajímají se
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o příčinu jejího pláče. Dívka se poleká, když spatří jejich ohromný ret, nohu 

a palec. Naproti tomu u bratří Grimmů dívka z okna sleduje, jak se přadleny 

blíží k zámku a kynou jí, aby otevřela okno. S jejím pozastavením se nad jejich 

vzhledem se nesetkáme.

Rozdílný přístup k námětu je zřetelný ve chvíli, kdy ženy na zámku 

předou len. V Erbenově podání vnímáme pozvolné rozvíjení děje. Přadleny 

začínají s předením bezprostředně po svém příchodu a pravidelně nad ránem 

odcházejí a večer se vracejí. K. J. Erben nezdůrazňuje počet dní, během 

kterých ženy upředou všechen len. Pravidelně se však opakují královniny 

příchody vždy v poledne, v královně roste důvěra v dívčinu p íli, ale také výčitky, 

že dívce křivdila. Po upředení Inu ve druhém pokoji královna začíná chystat 

svatbu a když je úkol splněn, přípravy jsou zcela dokončeny.

Určitou ideovost podání postřehneme také u Grimmů. Zřejmé je jejich 

rozvíjení děje. Popisují práci přadlen, jejich pobyt na zámku a královniny 

návštěvy i její rostoucí spokojenost s dívčinou pílí..

Vpustila ženštiny dovnitř, udělala v první komoře do lnu díru, ženy se tam 

posadily a začaly příst. Jedna táhla nit a šlapala kolo, druhá nit slinila, navíjela 

a tukala prstem na stůl; kdykoliv ťukla, spadl na zem veliký chumáč jem ně upředené 

prize. Před královnou dívka své tři přadleny schovávala, a kdykoliv královna přišla, 

ukázala j í  množství upředené příze a královna j i  nemohla vynachválit. Jakmile byla 

první komora prázdná, šlo se do druhé a nakonec do třetí; i tu přadleny brzy 

vyklidily.I3)

Drobné odlišnosti si můžeme všimnout také v reakci prince na šikovnost 

jeho budoucí manželky. Zjednání prince K. J. Erbena pociťujeme určitou 

velkorysost, když své ženě nabízí splnění jakéhokoliv přání. Dívka této chvíle 

využívá a žádá o pozvání svých tetiček na svatbu.

A když byl j iž  všecek ten len ze všech tří pokojů až na poslední vlákno vypředen, 

bylo již  také všecko k svatbě připraveno, a mladý král měl veliké potěšení ze své mladé, 

krásné a pilné nevěsty, a řekl jí: „Žádej ode mne, co chceš, a všecko obdržíš. “ l4)

Dívka ve vyprávění bratří Grimmů o pozvání tetiček na svatbu žádá 

svého budoucího muže i královnu sama a následně dostává jejich svolení.

Ženich byl rád, že dostane takovou obratnou a pilnou ženu a chválil si ji 

do nebes. „Mám tři tetičky, “ řekla dívka princi i královně, „prokázaly mi mnoho 

dobrého, nechci, aby si myslely, že teď, když mě potkalo štěstí, jsem  na ně zapomněla.
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Dovolte mi, prosím, abych je  pozvala na svatbu a aby s námi směly zasednout ke 

svatebnímu stolu. “ -  „ Proč bychom ti to nedovolili? “ usmál se ženich i jeho matka. I5> 

Liší se i přístup autorů k vnějšímu popisu postav přadlen. K. J. Erben 

zdůrazňuje jejich oděv a vzhled, také reakce hostů na jejich příchod. Rozdílný je 

také průběh oslavy a daná chvíle, kdy ženy vstupují do dveří.

A když j iž  bylo v den svatební, a hosti chtěli sedati za stoly, tu se najednou 

otevřely dveře a ty tři babičky, po starodávnu, až ku podivu směšně oblečeny, vyhrnuly 

se do pokoje. ,6>

Hosti hleděli jeden na druhého a byli by se dali rádi do hlasitého smíchu, kdyby 

se byli nebáli krále; a král i královna začervenali se jako pivoňka, ale nesměli Lidušce 

ničeho říci, protože j í  k tomu dali povolení. 171

Bratři Grimmové se na bohatší vnější popis nezaměřují. Z jejich 

výstižného podání si však můžeme dané postavy představit.

Po svatebním obřadě se zasedlo k hostině. Když byli v nejlepším hodování, 

otevřely se pojednou dveře a do slavnostní síně vešmajdaly tři podivné ženské osoby.I8>

Dívka v Erbenově vyprávění se tetičkám věnuje, nabízí jim jídlo a pití. 

Po slavnostním obědě se princ zajímá o podivné části těla všech tetiček. S 

každou jednotlivě promlouvá o příčině její zvláštnosti. Poté, co se princ vše 

dovídá, zakazuje své ženě dotknout se přádla, aby se jí nestalo to samé, jako 

jejím tetičkám.

Když to mladý král uslyšel, ulekl se toho náramně; a hned tu nařídil své krásné 

paní, aby se mu do smrti více žádného přádla nedotýkala, aby taky nedostala takovou 

placatou nohu a takový široký palec a tak ošklivý dlouhý pysk až přes bradu. I9>

Princ bratří Grimmů se na podivné příbuzenstvo ptá své nevěsty 

a s každou z žen rozmlouvá. Následně je také z jejich vzhledu zděšen 

a prohlašuje, že jeho nevěsta již nesmí příst.

Ženich se zděsil. „ Ode dneška mi moje krásná nevěsta nesmí sáhnout 

na kolovrat! “ řekl rázně. Tak se líná dcera zbavila nenáviděného předení. 20)

V závěru vyprávění K. J. Erbena babičky nepozorovaně mizí a nikdo neví 

kam. Dívka na ně vzpomíná.

Zatím se ty tři babičky z pokoje ztratily a žádný nevěděl kam se poděly. Ale 

Liduška, kdykoliv si potom na ně vzpomněla, po každé je  v duchu žehnala, a také jakživo  

žádná manželka tak ráda a věrně nezachovávala, co manžel nařídil, jako mladá 

královna tu královu zápověď. 2,)
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U bratří Grimmů ze děj uzavírá princovým zákazem. Jakoukoli zmínku 

o přadlenách či o dívčině vzpomínání na ně nenalezneme.
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2.5 Zlatovlasá panna

Děj pohádek Zlatovláska od K. J. Erbena a O bílém hadu v podání 

bratří Grimmů se rozvíjí velmi podobně, avšak v mnohém se rozchází. 

Základem obou pohádek je vyprávění o králi a jeho sluhovi. Ten jednoho dne 

ochutná maso, které chystá pro krále a následně zjistí, že díky němu rozumí 

řeči zvířat. Sluha se vydává na cestu, kde pomáhá zvířatům, která mu později 

jeho dobrotu odplácí. Setkává se také se zlatovlasou pannou žijící na zámku, 

do níž se zamiluje. Po splnění tří úkolu sluha získává Zlatovlásku za ženu.

Společným motivem v obou pohádkách je královo i sluhovo ochutnání 

zázračného masa, jejich následná schopnost rozumět řeči zvířat, sluhův odchod 

ze zámku a jeho cesta, na které zažívá dobrodružství a projevuje svou povahu 

v dobrých skutcích. Shodným je také třikrát opakovaný námět sluhovy pomoci 

zvířatům v ohrožení, postavy zvířat zastupující stejný živočišný druh, kterým 

sluha pomáhá a která jsou též spodobněním přírodních živlů -  větru, vody 

a země, sluhovo setkání s krásnou pannou, slib zvířat, která se chtějí sluhovi 

odplatit za jeho pomoc, dodržení jejich slibu, plnění tří úkolů sluhou a získání 

zlatovlasé panny.

V Erbenově podání se setkáváme s králem, který rozumí řeči zvířat. 

Nedovídáme se jeho jméno ani neznáme čas a místo, kde žije, známe však 

jméno sloužícího Jiříka. Víme o příčině jeho schopnosti rozumět řeči zvířat. 

Tento dar získává po ochutnání hadího masa, které mu jednou daruje stará 

babička. Nedovídáme se o důvodu babiččina příchodu. Chybí vnější i vnitřní 

charakteristika postavy Pokrm králi připravuje Jiřík, který od něho dostává 

zákaz maso ochutnat. Sluha je však velmi zvědavý, zakázaný pokrm okusí 

a příkaz krále tím poruší. Od té chvíle slyší cizí hlasy v kuchyni i venku. 

S překvapením zjišťuje, že rozumí zvířecí řeči. V této úvodní části pohádky 

vystupují mouchy, husy a houser.

Když to bylo upečeno, vzal kouštíček na jazyk a pochutnával. Vtom slyší kolem 

uší něco bzučet: „ Nám taky něco! Nám taky něco! “ Jiřík se ohlíží, co to, a nevidí než 

několik much, co v kuchyni lítaly. Tu zas venku na ulici někdo siplavě volá: „Kampák? 

Kampák? “ A tenčí hlasy odpovídají: „ Do mlynářova ječmene, do mlynářova ječmene. “ 

Jiřík koukne oknem a vidí housera s hejnem hus. „Aha, “ povídá, „ taková je  ta ryba? “ l>
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V pohádce bratří Grimmů se také seznamujeme s králem, avšak s velmi 

moudrým. Svou chytrostí je proslulý po celé zemi. Tento král má také zvláštní 

zvyk -  každý den po obědě mu spolehlivý sluha přináší ještě jednu mísu 

s pokrmem. Král vždy stoluje o samotě. (Tento okamžik je v obou pohádkách 

rozdílný, poněvadž král bratří Grimmů ochutnává zázračné maso každý den, 

avšak král K. J. Erbena ho ochutná pouze jednou.) Po nějaké době se sluha 

začíná zajímat o záhadnou mísu, kterou si král každý den poroučí. Když již 

nedokáže udržet svou zvědavost, víko mísy odkrývá, spatřuje v ní rybu, jejíž 

maso vzápětí ochutnává. V pohádce bratří Grimmů vystupují zástupci 

živočišného druhu, vrabci.

Hned dostal chuť ochutnat tu zvláštní pečínku a už se neubránil: odkrojil 

kousíček a strčil ho do úst. Ale sotva měl to sousto na jazyku, uslyšel za oknem podivné 

šuškání tenkých hlásků. Šel blíž, naslouchal a shledal, že to spolu hovoří vrabci 

a vyprávějí si, co všechno viděli na polích a v lese. Hadí maso mu dalo schopnost 

rozumět řeči ptáků a zvířat. 2>

Erben příběh následně rozvíjí, s čímž se u bratří Grimmů nesetkáme. 

Král po obědě poroučí Jiříkovi, aby mu osedlal koně a na projížďce ho také 

doprovázel. Na té oba vyslechnou rozhovor obou koní, při kterém král začne 

podezřívat Jiříka, že rozumí zvířecí řeči. Po příjezdu domů ho podrobí zkoušce, 

aby se přesvědčil, zda mu může dál důvěřovat. Poroučí mu, aby nalil sklenici 

vína. Může však přijít o hlavu, pokud sklenici vínem nedolije nebo naopak 

přelije. V této chvíli vlétnou do místnosti dva hádající se ptáčkové, z nichž jeden 

má tři zlaté vlasy v zobáčku. Nastává chvíle, kdy je Jiřík prozrazen.

V tom přiletěli oknem dva ptáčkové; jeden druhého honil, a ten, co utíkal, měl tři 

zlaté vlasy v zobáčku. „ Dej mi je, “ povídá ten jeden, „ však jsou  moje! “ - „ Nedám, moje 

jsou! Já š ije  zdvihl. “ - „Ale já  je  viděl, ja k  upadly, když se zlatovlasá panna česala. Dej 

mi aspoň dva. “ - „Ani jednoho! “ - Tu ten druhý ptáček za ním, a ty zlaté vlasy 

pochytil. Když se tak o ně letmo tahali, zůstal každému v zobáčku jeden, a třetí zlatý vlas 

upadl na zem, jen  to zazvonilo. V tom se Jiřík po něm ohlídl a přelil. - „ Propadls mi 

život!" vykřikl král. „Ale chci s tebou milostivě naložit, když té zlatovlasé panny 

dobudeš a přivedeš mi j i  za manželku. 3>

V Erbenově podání je důvodem Jiříkova odjezdu ze zámku výše 

uvedená situace. U bratří Grimmů dochází také ke sluhově odchodu, avšak 

z důvodu rozdílné příčiny. Navíc zde vystupuje postava královny, kterou
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u Erbena postrádáme. V den, kdy sluha ochutnává zázračné hadí maso, 

královně se ztrácí prsten. První podezření padá na sluhu, jelikož právě on má 

přístup téměř všude. Král tedy sluhovi hrozí, že pokud prsten do druhého dne 

nenajde, přijde o život na šibenici. Sluha je velmi nešťastný, že král nevěří 

v jeho nevinu, a tak se vydává do dvora, aby popřemýšlel o vlastní záchraně. 

Stává se však svědkem kachního rozhovoru, z nichž jedna si té druhé stěžuje 

na bolest v žaludku způsobenou spolknutím královnina prstenu ležícího pod 

jejím oknem. Sluha tedy kachnu přináší kuchaři, nařizuje mu, aby ji zaříznul a 

dostává se tak k prstenu. Když ho ukáže královi, ten svého jednání velmi lituje a 

nabízí tak sluhovi čestné místo v úřadu, který si vybere. Sluha bratří Grimmů 

má na rozdíl od Erbenova Jiříka možnost svobodné volby, avšak místo 

nepřijímá a vydává do světa.

Sluha teď mohl před králem snadno dokázat svou nevinu. Král viděl, že mu 

ukřivdil, a chtěl to napravit. Vybídl ho tedy, aby si vyžádal nějakou milost, a slíbil mu, 

že mu dá nej znamenitější čestný úřad, který si vybere.

Ale sluha o nic takového nestál a poprosil jenom o koně a o peníze na cestu, 

protože měl chuť podívat se trochu do světa. Když dostal, co chtěl, vydal se na cestu. 4> 

Události, které sluha na své cestě zažívá jsou, v obou pohádkách velmi 

podobné, avšak odlišné detaily nalezneme. V Erbenově zpracování se Jiřík na 

své cestě dostává nejprve k černému lesu, u kterého spatřuje hořící keř 

zapálený pasáky. Pod ním se nachází mravenci, kterým Jiřík pomáhá tím, že 

oheň uhasí.

Pod keřem byl mravenčí kopec, jiskry na něj padaly a mravenci se svými bílými 

vajíčky sem tam utíkali. „ Och pomoz, Jiříku, pomoz! “ volali žalostně, „ uhoříme, i naši 

mladí ve vajíčkách. “ - On tu hned z koně dolů, keř uťal a oheň uhasil. „Až budeš toho 

potřebovat, vzpomeň si na nás a taky pomůžem. “ 5)

Další dobrý skutek Jiřík prokazuje dvěma krkavčím mláďatům, která 

vypadla z hnízda na vysoké jedli. Rodiče je opustili ještě ve chvíli, kdy neumí 

pořádně létat a nedokáží si obstarat potravu. Jiřík tedy zabíjí vlastního koně 

a dává mláďatům maso.

Jiřík se dlouho nerozmýšlel, skočil z koně a vrazil mu do boku meč, aby 

krkavčata měly co žrát. „Až budeš toho potřebovat," krákoraly vesele, „vzpomeň si 

na nás, a taky ti pomůžem. “ 6>
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V této části děje pohádky se setkáváme s postavami rybářů, které Jiřík 

potkává na břehu moře. Rybáři vedou spor o zlatou, právě ulovenou rybu. 

Jeden tvrdí, že patří jemu, protože ji chytil do své sítě, ale druhý mu oponuje 

tím, že rybu chytili na vlastní lodi a vytáhli ji díky jeho pomoci. Jiřík rybu 

od rybářů kupuje a pouští ji na svobodu. Dává jim peníze, ti si je rozdělují, a 

ptají se ho, kam má namířeno. Jiřík jim poví o svém hledání zlatovlasé panny 

a dostává od nich radu i pomoc.

„ Och, o té ti dobře můžem povědít, “ řekli rybáři; „je to Zlatovláska, dcera 

králova z křišťálového zámku tamhle na tom ostrově. Každý den ráno, když se 

rozednívá, rozčesává své zlaté vlasy; jde záře od nich po nebi i po moři. Chceš-li, sami 

tě tam na ten ostrov dovezem, protožes nás tak dobře porovnal. Měj se však na pozoru, 

abys pravou pannu vybral; dvanáct je  panen, dcer královských, ale jen  jedna má zlaté 

vlasy. “ 7>

Sluha bratří Grimmů na své cestě směřuje nejprve k rybníku, kde spatří 

tři ryby uvízlé na mělčině. Slyší jejich nářek a zachraňuje je.

Jednoho dne také klusal po břehu rybníka a uviděl tam tři ryby, které uvázly 

v rákosí na mělčině a lapaly po vodě. Říkává se, že ryby jsou  němé, ale mládenec přece 

jen  zaslechl jejich nářek, že tady mají tak bídně zahynout, a bylo mu jich  líto. Seskočil 

z koně, vyprostil ty tři zajatkyně z rákosí a hodil je  zas do vody. Radostně sebou mrskly, 

vystrčily hlavy nad hladinu a zavolaly na něho:

„Nezapomeneme, že js i  nás zachránil, jednou se ti odsloužíme. “ Sl 

Další dobrý skutek sluha vykonává pro mravenčího krále, který si 

na cestě stěžuje na koně zašlapávajícího po mravenčích poddaných. Jak ho 

sluha uslyší, hned odbočuje na stranu cesty.

Zastavil koně a uslyšel, ja k  si jeden mravenčí král stěžuje:

„Jen kdyby nám tudy lidé nejezdili s těmi nemotornými zvířaty! Hloupému koni 

je  jedno, že jeho těžká kopyta zašlapávají mé poddané. “

Mládenec hned odbočil stranou a mravenčí král za ním volal:

„ My nezapomeneme a jednou se ti odsloužíme. “ 9)

Třetím a posledním skutkem, kterým sluha na své cestě prokáže své 

dobré srdce, je pomoc krkavčím mláďatům,která rodiče vyhodili z hnízda, 

protože je již dál nechtějí krmit. Jiřík seskakuje z koně a vydává se na lov. 

Najednou z houštiny vybíhá kanec, kterého sluha usmrtí oštěpem a dává 

mláďatům potravu.
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Cesta ho zavedla do lesa a za chvíli uviděl vysoko na stromě párek krkavců. 

Krkavčí otec a matka stáli u hnízda a vyhazovali z něho své mladé.

„Pryč s vámi, vy chaso šibeniční, “ křičeli na ně, „my už vás nestačíme dosyta 

nakrmit, však už jste dost velcí, abyste se uživili sami. “

Nebohá krkavčata ležela na zemi, třepala a tloukla peroutkami a naříkala:

„Jak se máme sami živit, když ještě neumíme lítat? Teď už nám nikdo nic nedá 

a musíme umřít hlady. “

Dobrák mládenec seskočil z koně, že jim  půjde něco ulovit. Jako na zavolanou 

vyrazil z houštiny divoký kanec. Lovec mu nastavil oštěp, zabil ho a nechal ho tam, aby 

se krkavčata měla čím krmit. Mladí krkavci přiskákali, pustili se do jíd la  a volali:

„My nezapomeneme, jednou se ti odsloužíme. “ ,0>

V Erbenově pohádkovém zpracování se Jiřík s pomocí rybářů dopravuje 

na ostrov, vstupuje do zámku a žádá krále o Zlatovlásku. Ten Jiříkovi ukládá tři 

úkoly, na každý den jeden.

Prvním úkolem je najít všechny perly Zlatovlásčina náhrdelníku 

rozsypané v trávě. Jiřík se pustí do práce a přitom vzpomíná na mravence, kteří 

by mu mohli pomoci. Ti se však znenadání objeví, všechny perly sesbírají 

a Jiřík tak první úkol splní.

„ Och, kdyby tu byli moji mravenci, ti by mi mohli pom oct!"

„ Však tu jsme, abychom ti pomohli. “ řekli mravenci, kde se vzali, tu se vzali, ale 

kolem něho se jen  hemžili. „ Co potřebuješ? “

„Mám perly sebrat na té louce, a nevidím ani jedné. “

„Maličko jen  počkej, my je  za tebe sebereme." A netrvalo dlouho, snesli mu 

z trávy hromádku perel, nepotřeboval než na tkanici navlíkat. A potom, když už chtěl 

tkanici zavázat, přikulhal ještě  jeden mraveneček, byl chromým noha mu tehdáž 

uhořela, když u nich hořelo, a křičel: „Počkej Jiříku, nezavazuj, nesu ještě  jednu  

perličku. “ U)

Druhý den král zadává Jiříkovi další úkol. Musí přinést zlatý prsten, který 

Zlatovláska ztratila při koupání v moři. Jiřík si neví rady, připlouvá však k němu 

ryba, kterou zachránil před rybáři a vzápětí prsten Jiříkovi přináší. Ten díky ní 

splňuje i druhý úkol.

„ Och, kdyby tu byla má zlatá ryba, ta by mi mohla pomoct! “

Vtom se něco v moři zablesklo a z hlubiny na vrch vody vyplynula zlatá ryba: 

„ Však tu jsem, abych ti pomohla; co potřebuješ? “
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„ Mám v moři najít zlatý prsten, a nevidím ani dna. “

„ Teď právě jsem  potkala štiku, nesla zlatý prsten na ploutvi. Maličko jen  počkej, 

já  ti je j přinesu. A netrvalo dlouho, vrátila se z hlubiny a přinesla mu štiku

i s prstenem.121

Třetím úkolem je přinést živou a mrtvou vodu pro Zlatovlásku. Jiřík je 

bezradný, vzpomíná na krkavce, kteří by mu mohli pomoci. Ti se zničehonic 

objevují a zanedlouho Jiříkovi přinášejí v tykvicích živou i mrtvou vodu.

„ Och, kdyby tu byli moji krkavci, snad by mi pomohli! “

Tu se mu nad hlavou cosi šustlo, a kde se vzali, tu se vzali dva krkavci: „ Však tu 

jsme, abychom ti pomohli. Co chceš? “

„ Mám přinést mrtvé a živé vody, a nevím, kde j i  hledat. “

„ O té my dobře víme. Maličko jen  počkej, my ti j i  přinesem. “ A za malou chvíli 

přinesli Jiříkovi každý jednu tykvici plnou vody: v jedné tykvici byla živá voda, v druhé 

mrtvá. ,3)

Do děje pohádky K. J. Erbena vstupuje nová a později důležitá postava 

mouchy, kterou Jiřík zachraňuje na cestě do zámku. Moucha mu za zachování 

života děkuje a slibuje mu pomoc při budoucím hledání Zlatovlásky mezi 

dvanácti pannami.

Kraj lesa viděl od jedle k jedli rozpjatou pavučinu, prostřed pavučiny seděl 

veliký pavouk; cucal mouchu. Jiřík vzal tykvici s mrtvou vodou, postříkl pavouka, 

a pavouk svalil se na zem jako zralá višně, byl mrtev. Potom postříkl mouchu z druhé 

tykvice živou vodou, a moucha začala sebou házet, vyškrábala se z pavučiny ven a fu k  

do povětří. „ Tvé štěstí, Jiříku, žes mě vzkřísil, “ bzučela mu kolem uší, „ však beze mne 

sotva bys uhodl, která z dvanácti je  Zlatovláska. I4J

Ve zpracování bratří Grimmů se s postavami rybářů ani s lokalizací 

nesetkáme. Sluha přijíždí do města. Náhodně vyslechne hlasatele 

oznamujícího královo rozhodnutí. Král nabízí ruku své dcery tomu, kdo splní jím 

stanovený úkol. V případě neúspěchu přichází uchazeč o život. Sluha se tedy 

vydává k zámku, kde spatří princeznu (z této situace se dovídáme vzhled 

princezny). Její krása ho natolik okouzlí, že zapomíná na hrozící nebezpečí.

V tuto chvíli si můžeme všimnout drobného detailu. Erbenův sluha 

dostává zadání úkolu první den, ale teprve druhý den ho plní. U bratří Grimmů 

je situace jiná. Sluha začíná plnit úkol bezprostředně poté, co se přihlásí 

u krále.
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Nejprve hledá v moři zlatý prsten. V tomto úkolu mu pomáhají tři ryby, 

které dříve zachránil.

A ja k  se tak dívá, najednou vidí připlouvat tři ryby, a byly to právě ty, kterým 

zachránil život. Ta uprostřed nesla v hubě škebli a složila j i  na břeh mládenci k nohám.

A když j i  zvedl a otevřel, zaradoval se: ve škebli ležel ten zlatý prsten. ,5>

Ve chvíli, kdy sluha odnáší prsten do zámku, máme možnost poznat také 

povahu princezny. Je velmi pyšná a nechce mládence kvůli jeho chudobě. Žádá 

tedy, aby splnil ještě jeden úkol. Vlastní rukou v zahradě rozsype deset pytlů 

prosa a přikáže, aby ho do rána sesbíral. Můžeme si všimnout, že Erbenův Jiřík 

má úkoly rozloženy do tří dnů. Naopak v pojetí bratří Grimmů následuje jeden 

úkol za druhým.

Sluha sedí v zahradě a přemýšlí, jak úkol splnit. Než však slunce 

vysvitne, spatří stát všech deset plných pytlů. Proso sesbírali mravenci. Zde 

postrádáme sluhovo vlastní setkání a rozmluvu s mravenci.

Princezna již po druhé zjišťuje, že je úkol splněn, ale stále podléhá své 

pýše. Rozhodne tedy, že si sluhu nevezme za manžela dříve, než jí donese 

jablko ze stromu života. Sluha tedy nasedá na koně a vyjíždí. Z královského 

prostředí se dostáváme do lesa, kde jednou k večeru sluha uléhá pod stromem. 

Ze stromu mu do dlaně padá zlaté jablko. Slétnou k němu také tři krkavci.

„My jsm e ta krkavčata, která js i zachránil před smrtí hladem. Když jsm e  

vyrostli, doslechli jsme se, že hledáš to zlaté jablko. A tak jsm e zaletěli přes moře až 

na konec světa, kde roste strom života, a jablko jsm e ti přinesli.

Mládenec samou radostí spal té noci jen  na půl oka a hned za svítání se vydal 

na zpáteční cestu. 161

V pohádkovém vyprávění K. J. Erbena se setkáme s rozvinutím dějové 

linie bezprostředně poté, co jsou všechny úkoly splněny. Ačkoli byl Jiřík 

potřikrát úspěšný, stále nezískává Zlatovlásku. Čeká ho ještě poslední, stejně 

důležitý úkol. Král ho zavede do místnosti, kde musí správně zvolit či uhodnout, 

která ze zahalených panen je Zlatovláska. Pokud bude Jiřík úspěšný, může si 

Zlatovlásku odvést. Přichází chvíle, kdy je Jiřík bezradný. Znenadání se však 

objevuje moucha, která mu pomáhá zlatovlasou pannu získat. Můžeme si 

všimnout dějové gradace a napětí.

Jiřík byl v největší outlosti, nevěděl, co si počít. Vtom zašeptalo mu cosi 

do ucha: „ tíz-bz! Jdi okolo stolu, a já  ti povím, která to je. “ Byla to moucha, co ji
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vzkřísil Jiřík živou vodou. „ Tahle panna to není -  ta taky ne -  ta taky ne -  tahle je  

Zlatovláska! “ n)

Rozdíl ve zpracování nalezneme také ve ztvárnění postav princezny 

a Zlatovlásky. Bratří Grimmové podávají vnější popis princezny následovně:

Uviděl j i  sedět na pavlánu a je jí krása mu tak popletla hlavu, že zapomněl 

na všecko nebezpečí a ohlásil se u krále jako nápadník. 18)

Vnitřní popis postavy není rozvinut, je charakterizována pouze jedinou 

vlastností. Během vyprávění se dovídáme o princeznině pýše.

Princezna však byla pyšná, a ja k  uslyšela, že to není princ ale prostý mládenec, 

nechtěla ho a žádala, aby nejdřív splnil ještě druhý úkol. ,9)

Ona však ještě  pořád nemohla překonat svou pýchu a řekla:

„Pravda, splnil oba úkoly, ale já  si ho dřív za manžela nevezmu, dokud mi
JO)

nepřinese jablko ze stromu života. “

K. J. Erben však prozrazuje vzhled Zlatovlásky až na konci vyprávění. 

Postavu vykresluje velmi detailně a barvitě.

Uhodls, “ řekl král, a panna hned taky vstala od stolu, odhrnula loktušku a zlaté 

vlasy plynuly j í  hustými prameny z hlavy až na zem, a bylo od nich tak jasno, jako když 

ráno slunéčko vyjde, až Jiříkovi oči zacházely. 2I>

Odlišnosti jsou znatelné také v závěru děje. Erbenovo vyprávění je 

rozvinuté o další okolnosti. Poté, co se Jiříkovi v Erbenově pohádce podaří 

získat Zlatovlásku, nastává okamžik, kdy princezna opouští svůj dům a setkává 

se svým budoucím mužem, Jiříkovým králem. Král je krásnou pannou velmi 

okouzlen a okamžitě poroučí chystat svatbu. Sluhovi Jiříkovi král prokazuje 

milost a místo smrti oběšením volí setnutí hlavy.

„ Chtěl jsem  tě sice dát oběsit pro tvou neposlušnost, aby tě krkavci snědli, “ 

povídá Jiříkovi; ale žes mi tak dobře posloužil, dám ti jen  sekyrou hlavu srazit a pak tě 

dám počestně pochovat. “ 22>

Po vykonání králova příkazu si Zlatovláska vyžádá Jiříkovo tělo. Hlavu 

mu pokropí nejprve mrtvou vodou, poté živou vodou. Jiřík vstává s pocitem, 

jako by se znovu narodil a vypadá mladší a hezčí než dřív. Král vidí jeho 

proměnu a touží být také tak krásný. Rozkáže tedy, aby mu byla sťata hlava. Ta 

je následně polévána živou vodou, ale stále nesrůstá s tělem. Když se tedy 

pokropí mrtvou vodou, nezbývá již ani kapky živé. Králi tak hlava s tělem srůstá,

36



ale nikdo ho již nedokáže oživit. Jiřík se stává králem, neboť je jediným, kdo 

dokáže rozumět řeči zvířat, a Zlatovláska královnou.

A poněvadž království bez krále nemohlo být a nikoho tak rozumného neměli, 

aby všem živočichům rozuměl jako Jiřík, udělali Jiříka králem a Zlatovlásku 

královnou.23>

Podobný závěr u bratří Grimmů nenalezneme. Děj se ubírá kupředu, 

nedochází k žádnému zvratu či jeho rozvíjení. Na základě sluhova úspěšného 

splnění třetího úkolu, tedy získání zlatého jablka, dochází ke svatbě s krásnou 

princeznou, a také k získání jejího srdce.

Když princezně přinesl zlaté jablko, neměla se už na co vymlouvat, a byla 

svatba. Rozkrojili jablko života, snědli ho spolu, a od té chvíle si princezna svého muže 

z celého srdce zamilovala. Byli spolu šťastni jako dva květy na jedné haluzi, a i když jim  

hlavy zbělely, měli se pořád stejně rádi. 24>
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2.6 Tři dary

Společným motivem pohádky K. J. Erbena Tři dary: ubrousek, slepice 

a pytel a pohádky bratří Grimmů Stolečku, prostři se, oslíčku, otřes se, 

klacku ven! je získání tří kouzelných předmětů -  stolečku, oslíka a klacku 

ve vyprávění bratří Grimmů a ubrousku, slepice a pytle u K. J. Erbena. Tyto 

kouzelné předměty hrdinové dostávají za věrné služby či pomoc, ale vzápětí

o některé z nich přicházejí. Jsou jim ukradeny závistivým hospodským, 

u K. J. Erbena společně s jeho ženou, který je však potrestán a vrací vše zpět. 

Shodu spatříme také v odchodu chlapců z domu a vydání se do učení k mistrovi 

či sedlákovi.

Rozdíl nalezneme v odlišném přístupu ke zpracování daného námětu. Již 

v úvodu vyprávění bratří Grimmů si všimneme bohatého rozvinutí děje. 

Setkáváme se s krejčím, který má tři syny. Jména synů neznáme. Chlapci 

pasou, jeden po druhém, kozu, která lže. Vymýšlí si a každý den jejich otci tvrdí, 

že ji chlapci nenapásli a je hladová. Otec se na syny rozzlobí a všechny je 

vyžene z domu. Muž pozná povahu kozy ve chvíli, kdy se jí vydá pást sám. 

Koza se k němu zachová stejně jako k jeho synům. Tehdy si muž uvědomuje 

svou chybu a lituje, že synům křivdil. Koze oholí hlavu, napráská jí bičem 

a vyžene z domu. Lhaní kozy je popsáno následovně:

„Mek, mek, mek,

už bych nepozřela ani lupínek. “

Večer se zeptal: „ Máš dost, kozičko, js i sytá? “ Koza odpověděla:

„ Tak pojď  domů, “ řekl krejčí a zavedl j i  do chléva. Když už vycházel ze dveří, 

ještě  se jednou otočil a řekl s úsměvem: „ Dneska js i se konečně napásla do svtosti, 

viď?" Ale zlomyslná koza se kněm u nezachovala o nic lépe než k jeho  synům  

a zamečela:

„ Z  čeho bych se byla nasytila?

Nic než drobečky jsem  neviděla.

Nesnědla ani lupínek. Mek, mek, mek! “

Krejčí se zarazil a ulekl, uvědomil si, že syny zbůhdarma a nespravedlivě 

zapudil. u

V úvodu pohádky K. J. Erbena se s takto barvitým dějem nesetkáme. 

Dovídáme se o ženě a muži, kteří mají syna Honzu. Ten se jednoho dne
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rozhodne, že se vydá do světa. (Tento moment je v obou podáních rozdílný.

V pohádce bratří Grimmů jsou synové otcem vyhnáni, u K. J. Erbena otec 

Honzu přemlouvá, aby zůstal doma).

„Táto, já  ju ž  u vás nebudu, já  pudu do světa! “ -  A táta poudal: „Ty tam co 

pořídíš, dyž seš tak hlupyj. Vostaň račí doma na peci ležet. “ -  „Jen vy mě, táto, přeci 

pusté, huhlídáte. “ Tak von ten táta poudal: „ Tak di si. “ 2)

Odlišnosti ve zpracování námětu si všimneme také ve výběru postav, 

prostředí, ale také ve způsobu získání kouzelných předmětů. V podání 

K. J. Erbena Honza přichází k sedlákovi. Vykonává u něj tři činnosti, které 

ovládá (pastva koní, mlácení obuškem a ležení na peci). U sedláka slouží tři 

roky a jako výslužku dostává tři groše.

Tak von ten Honza tam u toho sedláka slúžil tři leta, a když jich  buli tři leta, 

poudal: „ Sedláče, tak inčko mi zaplaťte, já  pudu zas domu. “ Tak von mu ten sedlák dal 

tři groše, a Honza bul rád, a skákal po jedny noze až do stropu, že tolik peněz vyslúžil.3>

Ve vyprávění bratří Grimmů se všichni tři synové vydávají do služby 

k mistrovi. Nedovídáme se, jak dlouho v učení zůstávají. Nejstarší syn se učí 

u truhláře, od kterého dostává jako výslužku kouzelný stoleček. Stoleček 

prostírá jídlo a pití, když se mu poručí následovně:

„Stolečku, prostři se. “ 4)

Prostřední syn pracuje u mlynáře, který mu daruje zázračného osla. Osel 

umí plivat zlato na pokyn:

„ Čurymury čáry máry “ 5>

Nejmladší syn se učí soustružníkem. Jeho mistr mu dává klacek v pytli. 

Ten zbije nepoctivého člověka, když se mu přikáže:,,Klacku, ven!" a přestane po 

zákazu: „Klacku, zalez!" 6)

Autoři zde k látce přistupují odlišně. Ve vyprávění K. J. Erbena jsou tři 

groše, které Honza od sedláka dostává, pouze prostředkem k získání tří 

kouzelných předmětů. Honza se během jednoho dne, na své cestě od sedláka, 

setkává s žebráky, které obdaruje, jednoho po druhém, jedním grošem. 

K. J. Erben podává vnější popis postav, který se v jeho vykreslování stupňuje. 

První žebrák je chudý a hladový, druhý chudý, hladový a nemocný a třetí také 

chudý, hladový, ale ještě slepý a skoro nahý. Všichni tři Honzovi oplácejí jeho 

skutek. První žebrák mu daruje dobrou radu, aby neukazoval ostatním, co má;
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druhý kouzelný ubrousek, který dává jídlo a pití na rozkaz:,,Jídlo sem, p ití 

sem !“7)\třetí kouzelnou slepici, které se klepne přes ocas a sypou se z ní dukáty.

Se shodou se nesetkáme ani v pojetí motivu odcizení kouzelných 

předmětů. U bratří Grimmů je zachována chronologie v návratech tří synů 

z učení jako v odchodech z domu v úvodu pohádky. Nejstarší syn se jako první 

vydává k otci a odpočívá v hospodě. Zde se setkáváme s postavou 

hospodského. Jeho jméno však neznáme. Chlapec je od chamtivého majitele 

hospody okraden. Domů přináší falešný stoleček, který ukazuje otci

i příbuzným. Když zjišťují, že nefunguje, vrací se zpět k mistrovi. Stejný osud 

potkává také prostředního syna, který přichází do stejné hospody, o slepici je 

okraden a po neúspěchu doma také odchází zpět do učení.

Nejmladší syn se chystá na cestu domů jako poslední. Dostává však 

od bratrů dopis, ve kterém se dovídá o jejich neštěstí a také o místě, kde byli 

oba okradeni. Když dostává od mistra jako výslužku klacek v pytli, vydává se do 

hospody, kde hospodského potrestá. Přikáže klacku, aby hospodského zbil 

a dostává stoleček i oslíka zpět. Moment přiznání se a vydání odcizených 

předmětů zpět je vykreslen následovně:

...vyskočil a zavolal: „Klacku, ven!" Klacek vyjel z pytle rovnou hospodskému 

na tělo a bil do něho jako do dubu, no to jste neviděli. Hospodský řval jako  tur, ale čím 

hlasitěji křičel tím pádněji mu klacekk tomu udával na hřbetě takt, až se konečně celý 

vyčerpaný svezl na zem. Mladík se k němu naklonil: „Jestli nevydáš zpátky kouzelný 

stoleček, “ řekl, „nepřej si mě. Tanec začne znova. “ -  „Proboha ne, zakňučel poníženě 

hospodský, „ rád zase všechno poctivě vrátím, jen  už nechte toho začarovaného šotka 

v pytli. “ 8>

U Erbena se s podobným zpracováním neshledáme. Honza sice přichází 

také do hospody, ale s ubrouskem i slepicí. Zde vystupuje nejen postava 

hospodského, ale také jeho žena. Oba jsou velmi hamižní a vymění Honzovi 

ubrousek i slepici za falešné. Honza vše zjišťuje až doma, kde otci i příbuzným 

ukazuje své zázračné předměty. Po neúspěchu je Honza velmi smutný 

a opouští domov. Na cestě se setkává s žebrákem, kterého dříve potkal jako 

prvního. Žebrák mu daruje pytel, kterému se poručí: „Šup do pytle!" 9> a každý 

do něj skočí, i když nechce. Radí Honzovi, aby se do hospody vrátil a získal 

ukradené věci zpět.
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Honza vzal pytel a šel zase do hospody: „ Dáte mně ten můj hubrousek a tu mu 

slepici nebo nedáte? “ -  „ Ty starej, vem vobušek a vyholoť ho odtud. “ Tu popadl šenkýř 

tyčku a hnal se po Honzovi. Honza ale nabyl líný, nastavil pytel a poudal: „Šup 

do pytle!" A hned byl šenkýř po hlavě v pytli, jen  vobušek venku zůstal. Tu ho Honza 

vzal a mlátil šenkýře, až prosil: „Ženo, ženo, pomoz!" -  „Pro pána krále, copak 

děláte? Hdyťmně ho zabijete!" -  „Zabije mě, přines mu ten ubrousek a tu slepici. “ l0)

Dalším rozdílem ve zpracování je vykreslení situace, kdy hrdina přichází 

se získanými předměty zpět domů. V pohádce bratří Grimmů se nejmladší syn 

vrací k otci i dvěma bratrům, společně pozvou příbuzné, které podarují penězi 

a hostí je jídlem a pitím z ubrousku. Otec ukončí své řemeslo a žije se svými 

syny v blahobytu až do smrti.

U K. J. Erbena se o setkání Honzy s rodiči nedovídáme. Není ani 

popsáno, jakým způsobem Honza s kouzelnými předměty nakládá. Víme jen, 

že je dlouho živ.

Odlišné rozvíjení děje v závěru vyprávění je patrné v obou podáních. 

Setkáváme se s odlišným typem postav a prostředí. Bratři Grimmové volí 

zástupce zvířecí říše. Vrací se k počínání ulhané kozy poté, co byla sedlákem 

vyhozena z chlívku. Koza se za svou holou hlavu velmi stydí, proto se schovává 

v liščí noře. Když se liška k noře vrací, vidí se v ní blýskat velké ohnivé oči. Má 

strach, že její domov obléhá strašlivá příšera. Pozve si na pomoc medvěda, 

který se však také bojí. Nakonec jim pomáhá včela.

Vlétla do liščího doupěte, usedla koze na hladkou oholenou hlavu a takovou 

silou j i  bodla, že koza vyskočila. „Mé! Mé!" zařvala, vyřítila se z díry jako šílená 

a běžela někam nazdařbůh. A dodnes nikdo neví kam. 11 >

K. J. Erben nás v závěru pohádky přivádí na konec Honzova života. 

Setkáváme se s postavami z pekla i z nebe. Pro Honzu si jednoho dne přijde 

čert, kterého chlapec strčí do pytle a zbije ho. Na sklonku života se Honza 

vydává za svátým Petrem a žádá přijmutí do nebe. Je odmítnut, ale dostává 

nápad:

Co teď dělat: na světě se mu už stejskalo, do pekla nechtěl a do nebe nepustili. 

Ale Honza byl bystry. „ Tak buď tak dobrý a aspoň mi tam tuhle ten pytel vtáhni. “ Vlezl 

si sám do toho pytle a svátý Petr ho tam vtáhl. ,2>
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2.7 Služebníci

Základním motivem pohádky K. J. Erbena Dlouhý, Široký 

a Bystrozraký a pohádky bratří Grimmů Šest služebníků je vysvobození 

krásné princezny z moci čaroděje v podání Erbenově a čarodějnice bratří 

Grimmů. V obou pohádkách je hrdinou princ, který na své cestě za princeznou 

potkává neobyčejné muže. Každý z nich vyniká zvláštní schopností, díky které 

je princ přijímá jako své pomocníky. Společně princi pomáhají plnit tři úkoly, 

které mu pomohou získat princeznu.

Pohádková vyprávění K. J. Erbena i bratří Grimmů se v mnoha směrech 

shodují. Například v královském prostředí, kde žije král se synem v Erbenově 

podání, či královna s dcerou u bratří Grimmů. Také v postavě prince, který se 

rozhodne získat princeznu, a v jeho setkání s podivnými muži, kteří vynikají 

neobvyklými schopnostmi. Společné je také plnění tří úkolů, které princ 

podstupuje společně se svými služebníky. V závěru vyprávění se princi podaří 

zdolat všechny překážky a princeznu získat.

Děj obou pohádek se však v určitých momentech rozchází. V úvodu 

Erbenova vyprávění se dovídáme o starém králi, který má jediného syna. 

S vnější charakteristikou se setkáváme pouze u postavy krále, autor zde jeho 

stáří přibližuje metaforou:

„ Můj milý synu! Víš dobře, že zralé ovoce opadává, aby udělalo místo jinému. 

Má hlava už taky dozrává a snad už brzy na ni slunce svítit nabude; ale prve, než mne 

pochováš, přece bych ještě rád viděl svou budoucí dceru, tvou manželku. Ožeň se synu 

můj!"

Když přijde čas, aby král svému synovi předal královskou korunu, před 

princem stojí závažné rozhodnutí. Otec si přeje, aby si našel nevěstu. Předává 

tedy synovi zlatý klíč od dveří komnaty ve věži. Princ se setkává s dvanácti 

krásnými pannami vymalovanými na obrazech. K. J. Erben zde velmi barvitě 

popisuje místnost i podobu princezen.

Tu byla okrouhlá síň, strop modrý jako nebe v jasné noci, stříbrné hvězdy 

třpytily se na něm; podlaha zelený hedvábný koberec, a kolem ve zdi dvanácte vysokých 

oken ve zlatých rámcích, a v každém okně na skle křišťálovém byla panna duhovými 

barvami vyobrazená, s královskou korunou na hlavě, b každém okně jiná  a v jiném  

obleku, ale jedna krásnější než druhá, div že královic na nich oči nenechal. A když se
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na ně s podivením hleděl nevěda, kterou si vyvolit, počaly se ty panny pohybovat jako  

živé, ohlížely se po něm, usmívaly se, a jen  promluvit. 2>

Princ se zamiluje do ženy, jejíž obraz je zahalen bílou oponou. Zde si 

můžeme všimnout detailnějšího vnějšího popisu jeho vyvolené. Dovídáme se 

nejen o její kráse, ale i o celkovém dojmu, kterým na prince působí.

A tu byla panna v bílém oděvu, stříbrným pasem opásaná, s perlovou korunou 

na hlavě; byla ze všech nejkrásnější, ale smutná a bledá, jako by byla vstala z hrobu. 3> 

Kál je synovou volbou velmi zarmoucen. Vypráví mu, že krásná panna je 

vězněna čarodějem na jeho hradě. Známe také bližší popis místa, kde čaroděj 

žije. Jedná se o železný zámek. I přes toto zjištění se princ rozhodne pannu 

získat.

V pohádkovém vyprávění bratří Grimmů se již v úvodu setkáváme 

s královnou a její jedinou dcerou. Autoři se jen dotýkají vnější charakteristiky 

obou postav, obraznou formu jako u K. J. Erbena zde nenalezneme. O královně 

víme, že je stará a také čarodějnice a o své dceři tvrdí, že je nejkrásnější 

na světě.

Jenže stará čarodějnice neměla na nic jiného pomyšlení, než ja k  vlákat lidi 

do záhuby, a kdykoliv přišel nějaký nápadník, řekla mu, že kdo chce dostat je jí dceru, 

musí napřed splnit úkol, který mu ona dá, anebo zemřít. 4>

Ve vyprávění bratří Grimmů se o kráse dcery čarodějnice doslýchá také 

princ, který prosí otce, aby mu dovolit pokusit se ucházet o její ruku. (Vnější 

charakteristiku postavy krále a prince neznáme). Král však odmítá. Na základě 

jeho rozhodnutí princ na sedm let onemocní a uzdravení přichází teprve 

ve chvíli, kdy král se synovou cestou souhlasí. (Rozdílným momentem v obou 

zpracováních je skutečnost, že u K. J. Erbena se s hrdinou setkáváme již 

v úvodu pohádky, ale u bratří Grimmů až ve chvíli, kdy se dovídáme

o nebezpečí, které čeká každého, kdo se pokusí získat dceru čarodějnice).

Také motiv samotné cesty k princezně je K. J. Erbenem i bratry Grimmy 

rozvíjen odlišně. Shodný je výběr postav pomocníků, které vynikají určitou 

dovedností. Jejich popis a počet se však různí. V pojetí K. J. Erbena se princ 

setkává postupně se třemi muži, kteří se vzájemně znají. Jejich jméno 

napovídá, jakou schopností jsou nadaní. Vnější charakteristiku poznáme nejen 

při jejich setkání s princem, ale také v okamžiku, kdy mu předvádějí své umění.
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Jednotlivé ukázky jsou velmi barvitě podány. První se jmenuje Dlouhý a umí se 

natáhnout do délky.

„Jmenuju se Dlouhý a umím se natahovat. Vidíte-li támhle na té jedli ptačí 

hnízdo? Já vám to hnízdo sundám a netřeba ani nahoru vylézt. “ 1 začal se Dlouhý 

natahovat , tělo jeho fowpem rostlo, až byl tak vysoký jako ta jedle; pak sáhl pro to 

hnízdo a v okamžení smrštil se zas a královici ho podává. 5>

Jméno druhého je Široký a dokáže své tělo rozpínat do šířky.

„Pane, ujíždějte honem - honem zpátky do lesa!" volal Široký a počal se 

nadýmat.

Královic nerozuměl, proč ujíždět; ale vida Dlouhý kvapem uhání k lesu, pobodl 

koně a je l cvalem za ním. A měl svrchovaný čas ujíždět, sic by ho byl i s koněm Široký 

zamačkal, jak  mu břicho kvapně na všecky strany rostlo; byloť ho najednou všude plno,

jako by se byla hora přivalila. Tu potom Široký přestal se nadýmat, odfouknul si, až se 

lesy ohýbaly, a udělal se zas takovým, jako byl prve. 6>

Třetím pomocníkem se stává Bystrozraký, jehož zrak je natolik silný, že 

dokáže vším prohlédnout a vše rozdrtit.

Pak obrátil se ku protější skále, odvázal šátek a upřel na ni své žhavé oči; 

a skála začala praštět a kusy lítaly z ní na všecky strany, a za maličkou chvilku z ní 

nezůstalo nic než hromada písku. A v tom písku třpytilo se něco jako oheň. Bystrozraký 

pro to došel a královici to přinesl. Bylo ryzé zlato.

V pohádkovém vyprávění bratří Grimmů se dovídáme o šesti 

pomocnících, jejichž jména nejsou, až na posledního, zatím zmíněna. Můžeme 

si však všimnout obecného pojmenování, které nám danou postavu přibližuje. 

Důkaz jejich umění není německými autory u všech postav tak vykreslen, jako 

u K. J. Erbena, ale na základě výstižného a barvitého vnějšího popisu se

o jejich schopnostech dovídáme. Muži princi svěřují svou dovednost. Princ se 

nejdříve setkává s „tlusťochem“:

„ Nemyslete si! Že se vám zdám neohrabaný, nic neznamená. Když se jaksepatří
01

roztáhnu, jsem třítisíckrát tlustší. “

Dále s mužem, který má ucho přitisknuté k zemi. Pouze u tohoto 

podivína princ ověřuje pravdu jeho slov:

„A čemu tak pozorně nasloucháš?" -  „Jen tak; poslouchám, co se právě děje 

ve světě. Mým uším neujde nic, slyším i trávu růst. “ - „ Tak mi řekni, co slyšíš u dvora
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staré královny, co má tu krásnou dceru?" -  „Slyším svištět meč, jenž utíná hlavu 

jednomu nápadníkovi. “ 9>

Princ také poznává „dlouhána":

„ To ještě nic není, když své údy pořádně natáhnu, jsem ještě třítisíckrát delší 

a větší než nej vyšší hora světa. 101

Poté potkává člověka se zavázanýma očima, jehož zrak vše zničí:

„ Naopak ", odpověděl muž se zavázanýma očima, „ nemohu si sejmout pásku, 

protože nač se svýma očima podívám, to se roztrhne, tak mocný je  můj zrak a pohled."> 

Pátou postavou je muž, který se na slunci třese zimou:

„Moje přirozenost je  docela jiná, než obyčejných lidí, čím větší horko, tím víc 

mě zebe a mráz mi proniká do všech kostí. A naopak: čím větší mráz, tím větší je  mi 

vedro; v nejkrutějším mrazu nevydržím horkem a uprostřed ohně nevydržím zimou. “ ,2> 

Poslední podivín se jmenuje Jasnooký a dokáže prohlédnout celým 

světem:

„Mám tak jasné a pronikavé oči, že vidím přes všechny lesy a pole, doliny 

a kopce, vidím prostě celý svět. “ I3)

Ve vyprávění bratří Grimmů postrádáme zmínku o směru či cíli princovy 

cesty, jeho služebníci se ho neptají. U K. J. Erbena se princ pomocníkům 

svěřuje, kam má namířeno až ve chvíli, kdy se se všemi seznámí. Pomocí 

Bystrozrakého se dovídá, jak daleká je jeho cesta do zámku a co právě dělá 

jeho nevěsta.

Rozdíl nalezneme také v popisu zámeckého prostředí, kam princ přijíždí 

vysvobodit princeznu. K. J. Erben detailně přibližuje nejen prostor uvnitř zámku, 

ale také jeho okolí. Dovídáme se, že cesta do zámku vede přes železný most, 

který zavírá bránu a tím muže uvězní. Také se dostáváme do konírny, 

zámeckých síní i pokojů, kde stojí zkamenělí lidé. Princ se svými pomocníky 

na zámku večeří. S čarodějem i princeznou se setkávají po večeři, kdy se 

chystají k spánku. Postava černokněžníka připomíná spíše postavu starce, 

nejedná se o klasickou démonickou bytost. Také popis princezny je shodný jako 

v úvodu pohádky:

Vtom nenadále rozlítly se dveře rázem a do pokoje vstoupil černokněžník, 

shrbený stařec v dlouhém černém oděvu, hlavu holou, šedivé vousy po kolena a místo 

opasku tři železné obruče. Za ruku vedl krásnou, překrásnou pannu, bíle oblečenou;
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měla na těle stříbrný pás a perlovou korunu na hlavě, ale byla bledá a smutná, jako by 

byla vstala z hrobu. l4>

Zpracování bratří Grimmů se od podání K. J. Erbena liší v přiblížení 

prostředí, ve kterém princ plní zadané úkoly. Společně s pomocníky přijíždí 

do města, kde žije královna se svou dcerou. Postrádáme zde popis lokality, 

princovo setkání s princeznou i bližší vykreslení postavy královny. 

Nepociťujeme zde napětí jako u K. J. Erbena.

Další odlišnost postřehneme v obsahu jednotlivých úkolů. V Erbenově 

pohádce musí princ po tři noci uhlídat princeznu. Všichni služebníci mu 

pomáhají:

I sedl si podle ní a umínil si celou noc nespát, aby mu neušla; a pro větší jistotu  

natáhl se Dlouhý jako řemen a ovinul se kolem celého pokoje podle stěn; Široký posadil 

se do dveří, nadmul se a zacpal je  tak, že by ani myška nebyla proklouzla, a Bystrozraký 

postavil se k sloupu prostřed pokoje na hlídku. ,5>

První noc však princezna mizí. Bystrozraký se dívá z okna a spatří ji sto 

mil od zámku, uprostřed lesa, proměněnou v žalud rostoucí na špičce dubu. 

Dlouhý ho poté bere na ramena a než vysvitne slunce, přináší princeznu zpět. 

Když ji černokněžník spatří, praská mu jedna obruč v pase. Druhou noc 

princezna opět uniká. Bystrozraký ji nachází dvě stě mil od zámku. Je 

proměněna v drahý kámen a uložena ve skále. Dlouhý přepravuje 

Bystrozrakého k hoře, kterou jedním pohledem drtí a princeznu přináší 

na zámek. Černokněžníkovi praská druhá obruč. Třetí noc se princezna opět 

ztrácí a Bystrozraký ji spatřuje tři sta mil od zámku, leží na dně černého moře 

proměněná ve zlatý prsten. Dlouhý s Bystrozrakým se vydávají pro princeznu, 

tentokrát jim pomáhá také Široký. Prsten leží velmi hluboko, a proto Široký vodu 

z moře upije. Dlouhý nese princeznu, Bystrozrakého i Širokého, kterého však 

po cestě setřese. Voda se z něj vylívá a v údolí se vytváří jezero. Princezna se 

v pokoji objevuje na poslední chvíli. Černokněžníkovi praská poslední třetí 

obruč, rozzlobí se a v podobě havrana opouští zámek.

Černokněžník zlostí zařval, až se zámek otřásl, a tu prásk! Ta třetí obruč pukla 

na něm a odskočila, z černokněžníka udělal se havran a vyletěl tím roztlučeným oknem 

ven. I6>

V pohádkovém vyprávění K. J. Erbena je patrné nejen stupňování 

vzdálenosti úkrytu princezny i obtížnosti úkolů, ale také přiblížení pobytu prince
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i jeho pomocníků na zámku. Význam princezniných proměn je spojen, podle 

výkladu K. J. Erbena, se třemi přírodními živly -  žalud na dubu zpodobňuje 

povětří, prsten v moři vodu a kámen ve skále půdu. Tři pomocníci jsou tak 

nástroji k dosažení těchto předmětů.

Ráno, v poledne i večer našel královic se svými tovaryši v zámku dobrou 

a hojnou hostinu: jídla samy se nosily, víno samo se nalívalo. I7)

Autor také detailně popisuje prostředí čarodějova zámku a nastiňuje tak 

představu události, která se zde kdysi stala.

Všude jako by byl v jediném okamžení život vyhynul. Vjedné síni viděl nějakého 

královice, an držel oběma rukama napřažený tesák, jako by chtěl někoho v půli přetít, 

ale rána nedopadla, zkameněl. Vjednom pokoji byl zkamenělý rytíř, jako by ve strachu 

před někým utíkal, a brnknuv o práh, vzal pochop, ale nedopadl. Pod komínem seděl 

nějaký sloužící, držel v jedné ruce kus pečeně od večeře a druhou nesl sousto do huby, 

ale nedonesl: když mu bylo před samou hubou, taky zkameněl. A mnoho jiných ještě  tu 

viděl. ,H>

Královna bratří Grimmů princi oznamuje, že bude plnit celkem tři úkoly 

a pokud je splní, stane se mužem její dcery. Prvním úkolem je najít prsten, který 

upustila do Rudého moře. Jasnooký se dívá do vody, spatří prsten, Dlouhán 

všechny k moři přenáší a Tlusťoch celé moře vypije. Královna se diví, že princ 

úkol splnil a zadává mu druhý. Musí sníst tři sta volů a vypít tři sta sudů vína. 

Princ požaduje hosty, ale královna mu schvaluje pouze jednoho. Kralevic volí 

Tlusťocha, který vše sní i vypije. Královna se podruhé podivuje, že byl princ 

opět úspěšný, ale v duchu doufá, že nakonec přijde o hlavu. Prozrazuje mu 

zadání třetího úkolu. Jeho obsahem je uhlídat princeznu do půlnoci. Tato část 

pohádky je svými detaily blízká vyprávění K. J. Erbena. Princ bere pannu 

do náručí, Dlouhán se obtáčí kolem nich a Tlusťoch si stoupá ke dveřím. 

Odlišné je však barvitější podání bratří Grimmů. Princ se služebníky bdí 

do jedenácti hodin, poté však podléhají královninu kouzlu a usínají. Procitají ve 

tři čtvrtě na dvanáct. Díky naslouchači brzy zjistí, kde se princezna nachází. 

Sedí ve skále vzdálené tři sta hodin od zámku a běduje na svým životem. 

Dlouhán odchází společně s mužem se zavázanýma očima, který svým 

pohledem skálu drtí a princeznu vysvobozuje. Všichni se do zámku vracejí ještě 

před půlnocí.
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Ve vyprávění bratří Grimmů se nyní objevují vlastní jména Tlusťoch 

a Dlouhán, která v úvodu pohádky výstižně přiblížila dané postavy a byla 

podána jako jména obecná.

Odlišný moment v obou pohádkových podáních postřehneme v reakci 

čaroděje a královny na princovo splnění všech tří úkolů. Jak již bylo řečeno, 

čaroději u K. J. Erbena pukla poslední obruč, zlostí vykřikl a unikl. Královna 

bratří Grimmů se podobně neprojevuje, ale vnímáme její překvapení a následně

i negativní povahový rys. Ačkoli princ překonal její očekávání, královna se 

nevzdává a vymýšlí plán, jak popudit svou dceru proti němu.

Jakmile uviděla dceru v královicově náručí, lekla se a řekla: „ To je  člověk, který 

umí víc, než já. “ A nesměla nic namítat a musela mu dceru slíbit. Stačila j í  pouze 

pošeptat do ucha: „Je to hanba, že musíš poslouchat muže z  takové sprosté holoty 

a nemůžeš si vybrat manžela, který by se ti líbil. “ ,9>

Rozdílem ve zpracování námětu je také popis vnitřní charakteristiky 

princezny. U K. J. Erbena se s něčím podobným nesetkáme. Bratři Grimmové 

nám nastiňují povahu princezny ve chvíli, co jí matka záměrně sdělí svou 

myšlenku. Dívka se na prince rozzlobí a vymýšlí pro něj další úkol, který musí 

splnit, pokud ji chce za ženu.

To hrdou dívku popudilo. Začal přemýšlet, ja k  by se kralevici pomstila. Nazítří 

ráno dala navozit tři sta metrů dřeva a řekla kralevici: „První tři úkoly js i zdárně 

splnil, ale chceš-li mě mít za ženu, nepůjdu za tebe dřív, než někdo bude ochoten 

sednout si rovnou doprostřed hranice dřeva, kterou zapálím, a vydržet v tom žáru. “ 

Myslila si, že žádný z jeho sluhů se pro něho nenechá upálit, a že z lásky k ní si do ohně 

sedne sám a ona bude volná. ~0>

Princi bratří Grimmů pomáhá Zeboun, tedy muž, který mrzne 

v plamenech a naopak. Poprvé si všimneme, že autoři muže pojmenují až 

ve chvíli, kdy jsou uplatněny jeho schopnosti. Zeboun vydrží sedět uprostřed 

hranice tři dny.

Oheň vzplanul, rozhořel se, hořel tři dny, dokud se všechno dřevo nespálilo; 

a když plameny ulehly, Zeboun stál uprostřed popele, třásl se jako osikový list a sténal: 

„ Co živ jsem tolik nemrzl, trvat to ještě o něco déle, byl bych zmrzl na kámen. “ 2I)

Časté je také pravidelné opakování násobků čísla tři - nejprve šest 

služebníků, poté tři úkoly od královny, dále tři sta volů, tři sta sudů vína, tři sta
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hodin je princezna vzdálená od zámku a také tři sta metrů dřeva. Symbolické 

číslo tři se objevuje také v počtu dnů, které Zeboun stráví na hranici.

Rozdílný přístup vnímáme ve spodobnění situace, která nastává 

po splnění úkolů (u K. J. Erbena se jedná o tři úkoly, v podání bratří Grimmů 

princ plní úkoly čtyři). Princezna v pohádce K. J. Erbena děkuje kralevici 

za vysvobození, její štěstí ze záchrany prozradí zčervenání jejích tváří. Autor se 

zaměřuje na popis prostředí. Dovídáme se o změnách, které nastávají. Zámek 

ožívá, zkamenělí lidé i zvířata se probouzí. Princovi se dostává díků nejen 

od princezny, ale také od ostatních vysvobozených. Princ také prozrazuje 

jména služebníků, kteří mu pomáhali.

Ale on řekl: „Mně nemáte co děkovat; kdyby nebylo mých věrných služebníků 

Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, byl bych také tím, čím jste byli vy. “ 22)

Erbenův hrdina se s princeznou a svými pomocníky vydává domů 

v doprovodu zachráněných lidí. Na zámku se princ setkává s otcem a je 

vystrojena svatba, která trvá tři neděle. Také zde spatřujeme magické číslo tři -  

tři pomocníci, tři čarodějovy úkoly a doba tří týdnů trvání svatební hostiny.

S podobným závěrem děje se u bratří Grimmů nesetkáme. Jejich děj je 

rozvinut o další okolnosti. Princ splňuje i třetí úkol, ale zlá královna se stále 

pokouší svatbě zabránit. Po cestě do kostela prince překvapí válečný voj 

poslaný královnou, který však Tlusťoch zastavuje. Část mořské vody dvakrát 

vyplivne a způsobí utopení vojáků. Po nezdařeném pokusu královna povolá 

obrněné jezdce, kteří jsou zničeni pohledem Jasnookého. Poté se koná svatba.

V tuto chvíli se šest služebníků s princem loučí.

„Pane, vaše přání jsou splněna, my poputujeme zas dál za štěstím. “ 23)

U K. J. Erbena se loučí až po svatbě. Princ je přemlouvá, na rozdíl 

od bratří Grimmů, ale neúspěšně.

Když bylo po svatbě, ohlásili se Dlouhý, Široký a Bystrozraký mladému králi, že 

půjdou zas do světa hledat práce. Mladý král jim  domlouval, jen  aby u něho zůstali: 

„Všecko vám dám, co budete do smrti potřebovat, nic nemusíte dělat!" Ale jim  se 

takové líné živobytí nelíbilo, vzali od něho odpuštění a šli přec, a po tu dobu se někde 

ve světě potloukají. 4>

U německých autorů je patrný také motiv ponaučení i odplaty, který 

u K. J. Erbena nenalezneme. Princ vymýšlí lest. Ve vesnici ležící půl hodiny 

před zámkem sdělí své ženě, že si vzala pasáka vepřů a musí společně s ním
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pomáhat jeho otci. V noci jí hospodská vymění královské šaty za venkovské 

a dívka pak osm dní pase vepře. Během těchto dnů si dívka uvědomuje své 

špatné chování a přijímá tuto skutečnost jako trest.

„ Zasloužila jsem si to za svou zpupnost a svévoli. “ Trvalo to osm dní, pak už to 

nemohla vydržet, nohy měla celé rozbolavělé. ~Jj

Pravdu se princezna dovídá v okamžiku, kdy k ní přistupuje několik lidí 

a odvádí ji na zámek k jejímu muži. Ten jí sděluje důvod jejího osmidenního 

údělu, který musela pro svého muže podstoupit.

Vešli do hlavního sálu, tam stál je jí muž v královských šatech. Nepoznala ho, až 

když j í  padl kolem krku, políbil j i  a řekl: „Já pro tebe tolik vytrpěl, proto jsem chtěl, 

abys i ty pro mne trochu trpěla. “ Teprve teď oslavili pravou svatbu, a ten, kdo to 

vyprávěl, litoval, že na ní nebyl. :<>

Němečtí autoři se nezmiňují o princově setkání s otcem ani o osudu zlé 

královny.
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2.8 Rozveselení princezny

Erbenova pohádka Jirka s kozú a pohádka bratří Grimmů Zlatá husa 

vypráví o smutné princezně, kterou chudý chlapec rozesměje pohledem 

na průvod lidí připoutaných ke zvířeti. U K. J. Erbena se setkáváme s kozou 

a u bratří Grimmů se zlatou husou. Obě zvířata jsou zajímavá tím, že každý, 

kdo se jich dotkne, nemůže se odtrhnout. Za rozveselení princezny je chlapci 

slíbena její ruka. Vzhledem k tomu, že hoch pochází z chudých poměrů, není 

vhodným nápadníkem. Je tedy nucen plnit tři úkoly, při kterých mu pomáhají 

služebnícii výjimeční svými dovednostmi. S jejich pomocí překážky zdolá 

a princeznu získá.

V obou pohádkách postřehneme mnoho společného, například 

chlapcovo rodné vesnické prostředí, neobyčejné zvíře, díky jehož schopnosti se 

chlapci podaří princeznu rozveselit, prostředí hospody, kde dochází k přilepení 

tří dívek ke zvířeti, role pomocníků obdařených určitými dovednostmi, kteří 

hrdinovi v plnění úkolů pomáhají, a také chlapcovo získání princezny za ženu.

Rozdílný přístup ve zpracování daného motivu nalezneme již v úvodu 

vyprávění. K. J. Erben nás z počátku seznamuje s králem, který má jedinou 

dceru. Dívka je stále smutná a zatím se nenašel člověk, který by ji dokázal 

rozesmát. O princezně se dovídá chudý chlapec Jirka, syn pastýře, a rozhodne 

se zkusit své štěstí. S popisem prostředí či postavou Jirky a jeho otce se 

nesetkáme. Víme však, že Jirka odchází z domu za doprovodu kozy. Na zvířeti 

je zajímavá neobyčejná schopnost. Kdokoli se jí chytne, nemůže se odtrhnout.

Biti jeden král a měl dceru, a von j i  nemoh žádnej rozesmít, vona biila dycky 

smutná. Tak ten král poudali, hdo hudělá, haby se vona zasmíla, že mu j i  dejí. l>

V pohádce bratří Grimmů se dovídáme o muži, jeho ženě a jejich třech 

synech. Známe jméno pouze nejmladšího syna, které vystihuje jeho osobu. 

Jmenuje se Ťulpas, později už jen Ťulpásek. Jeho vnější i vnitřní 

charakteristika, a také postoj ostatních lidí ktéto postavě, autoři detailně 
přibližují:

Nejmladšímu, protože byl takové prostoduché dobrotisko, říkali Ťulpas 

a poloútrpně, polozlomyslně se nad ním usmívali, neměli ho za nic a při každé 

příležitosti ho odstrkovali. 2>
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Postavou vstupující do příběhu je starý muž, který se setkává nejprve 

s nejstarším chlapcem. Ten se jednoho vydává do lesa kácet dřevo, matka mu 

připravuje koláč a víno. Stařec od hocha žádá jídlo a pití. Stařeček přestavuje 

postavu pomocníka, který své služby nabídne jen těm, kteří si je zaslouží. 

Můžeme si všimnout vnější charakteristiky dědečka. V průběhu vyprávění se 

dovídáme, že je starý, šedivý a malý. Hoch však starce neslušně odbývá. Ten 

proto chlapci přivolává zranění končetiny (paže), které si způsobí sám při 

sekání. Nejstarší chlapec odchází domů. Stejná situace se opakuje také 

u prostředního bratra (ten si poraní nohu). I nejmladší syn se chce vydat 

do lesa. Otec ho však zrazuje, také poukazuje na jeho nešikovnost, ale 

nakonec svolí, tulpásek potkává stařečka a projevuje svou dobrou povahu. 

Ačkoli mu matka na cestu přichystá oschlou placku a zvětralé pivo, obojí se 

proměňuje v koláč a víno v okamžiku, jakmile se o jídlo dělí se starcem.

Tulpásek přijde do lesa a najednou i před ním stojí starý šedivý mužíček, 

pozdraví a řekne: „Nemáš něco kjídlu a něco, čeho bych se napil? Mám ukrutný hlad 

a velkou žízeň. „Mám, ale jenom obyčejnou vodovou placku a láhev zvětralého piva. 

Jestli se s tím spokojíte, posaďme se a pojezme. “ Sedli si, Ťulpásek vytáhl svou placku 

a pivo, nebyla to však placka, ale křehký koláč a ohnivé víno. 31

Na oplátku stařeček poskytuje tulpáskovi dobrou radu, aby rozsekl dřevo 

a vzal si odkrytý předmět. Uvnitř nalezne husu se zlatým peřím, o jejíž 

schopnostech, na rozdíl od Erbenova Jirky, netuší. Zde vnímáme rozdíl 

ve zpracování daného motivu K. J. Erbenem a bratry Grimmy. Erbenova Jirku 

provází zázračná koza již z domu, avšak Tulpáskovi stařeček zlatou husu 

daruje za jeho dobrý skutek, o jejíž kouzelné moci se dovídá později. Ťulpásek 

si musí staříkovu pomoc zasloužit.

„ Máš dobré srdce a rád se dělíš s druhými, za to ti i já  něco nadělím. Vidíš 

támhle ten starý strom? Poražjej a v jeho kořání něco najdeš. “ Podal mu ruku, obrátil 

se a zmizel. 4>

Pohádkové vyprávění K. J. Erbena se rozvíjí o postavy tří pomocníků, 

které Jirka potkává na své cestě za princeznou. Autor zde neuvádí jejich jména. 

První je muž s nohou na rameni, který doskočí sto mil, když ji sundá.

Jirka poudal: „Ty, co máš hen tu nohu na rameně?" A von: „Já, hdyž j i  

shundám, tak doskočím sto mjil. “ 51

Druhý dohlédne sto mil, a proto nosí na očích prkýnko.
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„ Ty, co máš hen tu na vočích prkýnko? “ A von: „Já, hdyž to prkýnko pozvihnu,

tak vidím sto mjil. “ 61
Třetí podivín nese láhev, v níž má strčený palec. Pokud prst vyndá, voda

z lahve se rozlije sto mil daleko.
„ Ty, co hen ten palec držíš? -  „Já, hdy ho vycucnu, dostřiknu sto mjil, a co chci.

'šecko zastřiknu. Chceš-li, vem mě teky do služby, může to bejt tvy chčestí a náše 

teky. “7}
Můžeme zde postřehnout pravidelné opakování magického čísla sto. 

Odlišnosti postřehneme právě v podání motivu, kdy se lidé připoutají ke 

zvířeti. Rozdílné je prostředí i doba. Děj pohádky bratří Grimmů směřuje 

do hospody, kde Ťulpásek přenocuje. Poznáváme nové postavy, tedy 

hospodského a jeho tři dcery. Jejich jména autoři neuvádějí. Vnější a vnitřní 

charakteristiku hospodského nenalezneme, ale o povaze jeho dcer vypovídá 

jejich konání. Zlatá husa je natolik láká, že jedna po druhé, od nejstarší 

po nejmladší, přistupují v noci k huse a snaží se získat zlaté pírko. Jakmile se 

zvířete, a poté vzájemně sebe dotknou, zůstávají přilepené.
A když jednou Ťulpásek odešel, popadla husu za křídlo, že si vytrhne pírko, ale 

prsty a ruka se j í  přilepily ke křídlu a nešly odtrhnout. Za chvilku se přihrnula druhá 

dcera, a také neměla v hlavě nic jiného, než jak honem získat zlaté pero; ale sotva se 

dotkla sestry, přilepila se na ni. Nakonec přišla i třetí dcera. Druhé dvě na ni začaly 

křičet: „Nechoď sem, proboha nepřibližuj se knám!" Ale ona nechápala, proč by se 

knim neměla přibližovat, a pomyslela si: „Když u toho můžete být vy, chci já  taky," 

přiskočila, a jak se sestry dotkla, zůstala na ní přilíplá. Celou noc musely všechny tři
Ol

zůstat u husy.
Ťulpásek ráno opouští hospodu nejen s husou v náručí, ale také se třemi 

dívkami v závěsu. Po cestě se k nim přilepí pan farář, který dívky hubuje, že 

běhají za chlapcem, a kostelník pokoušející se pana faráře z davu vysvobodit 

a také dva kolemjdoucí sedláci. Zástup sedmi lidí přilepených k huse tak

nedobrovolně míří do města.
V polích potkali pana faráře. Sotva pan farář spatřil ten nezvyklý průvod, řekl

rozhořčeně: „Není vam hanba vy nestoudnice, běhat ~a mládencem az do poli, copak se 

to sluší? “ Uchopil nejmladší za ruku a chtěl j i  odtáhnout; ale jak  se j í  dotkl, také se 

hned k ní přilepil a musel klusat za nimi. Za chvíli šel proti nim kostelník a vida pana 

faráře, běžícího za třemi děvčaty, zůstal jako dřevěný. „Kampak tak nakvalt, pane
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faráři? “ volal na něho. „ Nezapomeňte, že máme dnes ještě  jedny křtiny, “ popoběhl 

k němu a popadl ho za rukáv, ale zůstal na něm viset. A jak  těch pět osob za sebou 

klusalo, jsou proti nim z pole dva sedláci s motykami na ramenou. Sotva je  farář 

zahlédl, začal na ně volat, aby mi šli pomoci a jeho kostelníka odtrhli. Sedláci ochotně 

přispěchali, chytili kostelníka za ruku, ale v tu ránu se už nemohli odrthnout a bylo jich  

teď sedm, co běželi ta Ťulpáskem, rázujícím s husou v náručí v čele. 9>

Kdežto u K. J. Erbena přichází Jirka s pomocníky nejprve do města, kde 

žije král s princeznou. Nakoupí zde pentle pro kozu, ozdobí ji a odebírají se 

do hospody. Kozu předávají hospodskému, který ji umístí do pokoje ke svým 

třem dcerám. I v Erbenově vyprávění se částečně seznamujeme s povahou tří 

sester, navíc známe jejich jména, ale postrádáme bližší popis postavy 

hospodského. S myšlenkou odvázat z kozy jednu pentli přichází Manka, která je 

však sestrami Dodlou a Káčou zrazována. Nedá na jejich rady, přilepí se

ke koze a následně i sestry, které sejí snaží pomoci.
Von ten hospodskej měl tři dívčé, a ešte nespály. Tak ta Manka řekla: „ Och, 

hdyby sem já  mohla teky nákej takovej pantl mjít! Já pudu a vodvážu nákej s tý kozy. " 

Ta druhá, Dodla, poudá: „Nechót, von to ráno pozná." Hale vona šla přec. A hdy 

Manka dlúho nešla, řekla ta třetí, ta Káče: „Di tám pro ni. “ Tak ta Dodla šla a třepla 

Manku po hříbetu: „Ipót, nech toho!" a už se vod ní nemohla vodrthnút. Tak ta Káče 

poudá: „I pote, neodvažte je  šecky! Šla a třepla Dodlu po sukni, a už teky nemohla

pryč, mušela při ní vostát. t0)
Druhý den ráno Jirka opouští hospodu s kozou i s dívkami. Společně

procházejí vesnicí a potkávají rychtáře, který se snaží Káču odtrhnou, ale také

se k ní přichytí. Totéž se stane i býku. Zde nalezneme odlišný detail.

U K. J. Erbena se se zvířetem v davu nesetkáme. Pětičlenný průvod směřuje

k zámku.
Šli skrze ves, a von koukal lichtař z vokna. ,,I fuj! pouda, ,, Kačinko, co to, co 

to?" Šel a popád j i  za ruku, chtěl j i  vodtrhnút, a vostál teky při ní. Potom hnál pastýř

krávy rejničkú a bejk šoust se vokolo, huváz, a Jirka teky ho ved.

Rozdíl patrný v obou podáních je v cestě Jirky a Ťulpáska. Jirka účelně 

odchází z domu, aby rozesmál smutnou princeznu, ale Ťulpásek se královo 

oznámení dovídá až ve chvíli, kdy prochází se svým průvodem městem. 

Na rozdíl od pohádky K. J. Erbena se teprve nyní dovídáme o povaze 

princezny, o jejím vystupování a o králově rozhodnutí.
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Přišli do města. Tam panoval král, který měl dceru tak vážnou, že j i  jakživ nikdo

nepřiměl k smíchu. Proto vydal král zákon, že ten, kdo j i  rozesměje, si j i  smí vzít
12)za zenu.

Odlišnost spatřujeme také v náplni úkolů, které musí hrdinové, prostého 

původu, vykonat.
Obsahem prvního úkolu v pojetí K. J. Erbena je cesta pro vodu 

ze studánky vzdálené sto mil. Jirka má na splnění úkolu pouze minutu. 

Pomáhají mu všichni tři pomocníci. Muž s nohou na rameni si nohu sundává, 

dostává se ke studánce, u které usíná. Jirka je nedočkavý, proto žádá podivína 

s prkýnkem, aby se po něm podíval. Probouzí ho vodní gejzír poslaný mužem 

s prstem v láhvi. Jirkova chudoba zde hraje důležitou roli, proto je mu zadán 

ještě druhý úkol. Ten spočívá v zabití jednorožce, který požírá místní lidi. Jirka 

se se svými pomocníky vypravuje do lesa, kde spatřuje tři zvířata. Společně je 

vyprovokují proti sobě a v příznivé chvíli jednorožce zabíjí. Ani po tomto 

úspěchu není Jirkovi princezna vydána. Dokonce se na zámku uvažuje o jeho 

zabití. Tuto zprávu se Jirka dozvídá a svou reakcí okolí vyděsí natolik, že jsou 

proti němu posláni vojáci. Ochrání ho muž s prstem v láhvi, který na ně vystřelí 

proud vody a tím je oslepí. Jirka reaguje takto:

Tak von poudá: „ Och, já  se nebojím: kerak mně tepřiva bulo dvanáct let, já  sem 

jich zabjil jednu dvnáct. “ Hale to bulo tuto, hdy mu máma hupekly rozpíček, vono mu 

na něj vlítlo dvanáct much a von je  na jednu ránu zabjil. I3>

První Ťulpáskova zkouška spočívá v nalezení člověka, který vypije sklep 

plný vína. Vydává do lesa hledat šedivého muže, ale místo něho spatřuje muže 

se zarmoucenou tváří, který je velmi žíznivý. Ťulpásek ho vede do sklepa, kde 

cizinec vyprazdňuje všechny sudy vína. Druhým úkolem je sníst hory chleba, 

opět jiným člověkem. V lese se hrdina setkává s hladovějícím mužem. Právě on 

spořádá ohromný bochník upečený z veškeré mouky nalezené v království. Král 

hrdinovi slibuje ruku své dcery, pokud bude i potřetí úspěšný a opatří mu loď, 

která jezdí po souši i po vodě. Ťulpásek míří do lesa. Spatřuje šedivého mužíka, 

který se mu svěřuje, že mu pomohl ve dvou předchozích úkolech. Také třetí 

zkouška je stařečkem splněna. Jeho přiznání je podáno takto:

Mužíček se na něho usmál a řekl: „Za tebe jsem jedl, za tebe jsem  pil a tu loď ti 

taky ještě  opatřím, a to proto, žes byl ke mně milosrdný. “ Řekl mu, kde kotví loď, která
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jezd í po souši i po vodě, a jakmile s ní Ťulpásek připlul před krále, král už nemohl dále 

dceru odpírat. l4>

V závěru vyprávění K. J. Erbena se dovídáme o konání svatby, další 

okolnosti nám nejsou známy. Bližší popis se týká pouze Jirky, který dostává 

královské šaty.

Tak voni, hdy už vidíli, že jináč není, řekli mu, haby šel, že mu tu dívčí dejí. Tak 

potom mu dali pěkný šaty královský a bula svarba. ,5>

U bratří Grimmů nalezneme rozvití závěrečného děje a navození 

představy o Ťulpáskově životě.

Byla svatba. Po králově smrti zdědil Ťulpásek říši, byl dlouho živ a šťasten se
16)svou zenou.
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2.9 Zlatý pták

Děj pohádky K. J. Erbena Pták Ohnivák a liška Ryška a pohádky bratří 

Grimmů Zlatý pták vypráví o království, kde roste jabloň plodící zlatá jablka. 

Plody se však začínají ztrácet a tři královští princové se snaží vypátrat zloděje. 

Úspěšný je pouze nejmladší, který zahlédne zloděje-zlatého ptáka. Všichni tři 

bratři se ho vydávají hledat. Potkávají lišku, která nakonec pomáhá 

nejmladšímu princi získat nejen zlatého ptáka, ale také zlatého koně a krásnou 

pannu. Hrdinu se však pokouší zabít starší bratři, kteří si přisvojí jeho zásluhy 

a svého otce tak obelžou. Král se však dovídá pravdu, své dva starší syny 

potrestá a nejmladšího stanoví králem a krásnou pannu královnou.

Pohádková vyprávění K. J. Erbena i bratří Grimmů se v základním 

motivu shodují. Společné je královské prostředí, kde žije král se svými třemi 

syny, jabloň plodící zlatá jablka, zlatý pták loupící zralé plody, nedůvěra krále 

ve schopnosti nejmladšího syna, odhalení zloděje nejmladším kralevicem, cesta 

tří bratrů za zlatým ptákem, postava lišky, která se setkává se všemi třemi 

bratry, tři různá království, kde se jednotlivě nachází zlatý pták, zlatý kůň a 

krásná panna a kde princ opakovaně porušuje liščiny rady. Společným je také 

získání ptáka, koně i panny nejmladším princem, podvod a zrada dvou starších 

bratrů, jejich královo potrestání, odhalení pravého hrdiny a svatba nejmladšího 

kralevice s krásnou pannou.

V úvodní části Erbenovy pohádky se setkáváme s králem, o jehož 

postavě se blíže nedovídáme. Autor zde však barvitě líčí podobu královské 

zahrady, kde roste jabloň, na které se každý den urodí jedno zlaté jablko. 

Každou noc však bývá někým utrženo. Král se tím velmi trápí.

Jeden král měl velikou krásnou zahradu. Bylo v ní mnoho vzácného stromoví, 

ale nejvzácnější byla jedna jabloň. Měla každý den jedno jablko, a bylo zlaté: ráno 

odkvetlo, ve dne vzrostlo a do noci dozrálo, a druhé ráno kvetlo zas jiné. Ale žádné to 

zralé jablko nedočkalo se druhého rána, po každé se v noci se stromu ztratilo a nikdo 

nevěděl kam a jak. n

Bratři Grimmové nelíčí situaci týkající se jabloně tak detailně jako 

K. J. Erben. Rozdíl spatříme ve způsobu růstu jablek. U K. J. Erbena dozraje 

jedno jablko denně, kdežto u bratří Grimmů dozrávají všechna najednou.
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Před dávnými a dávnými časy byl jeden král, který měl za svým zámkem 

utěšenou zahradu. Byl v ní i strom, který rodil zlatá jablka. Když dozrávala, král je  dal

spočítat, ale hned příští ráno jedno jablko chybělo. Jakmile to králi ohlásili, přikázal, že
2 )musí noc co noc pod stromem hlídat.

Odlišnost najdeme také v reakci krále na události dějící se v zahradě.

V obou podáních se u stromu postupně vystřídají všichni tři princové, avšak 

v nejmladšího otcové vkládají nejmenší důvěru. V pohádce K. J. Erbena král 

vyzývá nejprve svého nejstaršího syna, aby v zahradě hlídal, a nabízí mu velké 

bohatství, pokud odhalí zloděje a ještě půl království, když ho chytí. To samé 

slibuje také prostřednímu synovi. Bratři Grimmové děj podobně nerozvíjí.

Drobný detail spatříme v samotném hlídání nejmladšího syna u stromu. 

Princ K. J. Erbena se vybaví ježčí kůží, která ho píchne do rukou, pokud usne. 

Přesně o půlnoci princ spatřuje zloděje.

O půlnoci přiletěl zlatý pták, sedl na strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom 

okamžení lupnul královicův samostříl a kalená střela uhodila ptáka do křídla. 3>

Kralevic v pohádce bratří Grimmů celou noc bdí a vidí zlatého ptáka zdáli 

přilétat.

Nejmladší syn si lehl pod strom a snažil se vší mocí, aby na něho nepřišla 

dřímota- Přiblížila se půlnoc a úderem dvanácté se v povětří strhl šum, a princ zahlédl 

v měsíčním světle letět ptáka, jehož peří se blyštělo jako zlato. Pták usedl na jabloň  

a chtěl právě uzobnout jablko, když za ním kralevic vystřelil šíp. 4)

Motiv zlatého pera a následné cesty královských synů za zlatým ptákem 

je autory pojat rozdílně. Erbenův král se od dvořanů dovídá o obrovské ceně 

zlatého pera, ale zatouží po ptákovi z důvodu jeho krásy. Jeho touha je tak 

veliká, že začíná strádat a žádá své tři syny, aby mu ptáka přinesli a vyléčili ho 

pomocí ptákova zpěvu. K. J. Erben vykresluje královo citové trápení a snahu 

jeho synů otcovi pomoci. Poprvé zazní ptákovo jméno.

Dvořané, co tomu rozuměli, pravili, že to péro pochází z  ptáka Ohniváka a že je  

dražší nežli všecky poklady královy.

Od té doby pták Ohnivák už do zahrady nepřiletěl a jablka se neztrácely; ale 

krále už taky nic netěšily, myslil pořád jen na ptáka Ohniváka a velice se rmoutil, že ho 

nemá až mu pak z toho zármutku počalo srdce vadnout.
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V podání bratří Grimmů se na zámku svolává rada, kde je vyslovena 

cena zlatého pera, která je vyšší než hodnota celého království. Král proto 

zatouží vlastnit celého ptáka.

Král svolal svou radu, ukázal zlaté pero a každý z královských rádců se dušoval, 

že pero má větší cenu než celé království. „Jestli je  to pero tak drahocenné, “ prohlásil 

král, „ není mi jedno pírko vůbec k ničemu, musím mít celého ptáka. “ 6)

Příkladem odlišného přístupu k látce je motiv odjezdu tří synů ze zámku.

V pohádce K. J. Erbena odjíždí tři bratři společně a vydávají se každý jiným 

směrem. Vzájemně si domlouvají znamení, které jim napoví, kdo byl v hledání 

ptáka Ohniváka úspěšný.

Potom povídá jeden: „Dejme si tu na tom místě nějaké znamení, kdo se dříve 

vrátí, aby věděl, jak  se druhým podařilo. Zastrčme každý do země proutek: čí prut 

poroste, bude znamení, že ptáka Ohniváka šťastně dostal. “

Bratřím se ta rada líbila, každý si vsadil podle své cesty do země proutek, a pak 

se rozjeli. 7)

Bratři Grimmové vysílají na cestu nejprve nejstaršího chlapce, poté 

prostředního a nakonec nejmladšího. Právě u tohoto prince si všimneme 

s jakou nedůvěrou pohlíží otec na svého syna, s níž jsme se setkali již v úvodu 

obou pohádek. Opětovné pochybování však nalezneme pouze u Grimmů.

Čas míjel, bratři se nevraceli. I nabídl se nejmladší princ, že půjde hledat 

zlatého ptáka a bratry. Otec mu to nechtěl dovolit. „ To je  zbytečné, “ řekl, máš ještě  

méně naděje, že najdeš zlatého ptáka, než tvoji bratři, a octneš-li se v nesnázích 

nebudeš si umět poradit, js i  prosťáček, nemáš Jilipa. “ 8>

Odlišnost spatříme také v setkání lišky s princi. K. J. Erben zde zobrazuje 

lišku jako služebnici, která však pomáhá jen tomu, kdo se o to dobrým skutkem 

zaslouží. Její jméno je Ryška. V případě dvou starších kraleviců dochází 

k totožné situaci. Liška žádá od princů jídlo a pití, ti však po lišce vystřelí 

Nejmladší kralevic se s Ryškou o jídlo spravedlivě rozdělí a dostává se mu její 

pomoci i rad po celou dobu putování. Autor zde barvitě popisuje způsob, jakým 

liška proráží princovi cestu.

„ Dobřes mně nakrmil, dobře ti posloužím. Vsedni na svého koně a jeď  za mnou 

Když uděláš, co ti poradím, pták Ohnivák bude tvůj. “ Potom běžela napřed a huňatým 

ocasem dělala mu cestu: smetala hory, plnila doly a přes vody brody stavěla mosty 9)
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U bratří Grimmů se s něčím podobným neshledáme. Liška pomáhá bez 

příčiny všem třem princům, ale pouze nejmladší se drží jejích rad a dává, 

na rozdíl od svých bratrů, přednost prosté hospodě před honosnou. Jméno 

lišky, podobně jako u K. J. Erbena, zde nezazní.

Přišel k hospodám, u okna té jedné, odkud se ozýval veselý zpěv, šoupání nohou 

a rozpustilé výskání, stál jeho bratr a kýval na něho. Neodolal, vešel dovnitř, začal hýřit 

jako jeho bratr a zapomněl na zlatého ptáka, na otce a na všechno. I0J

Bratry Grimmy je výstižně podána liščina cesta s princem na ocase.

Princ š i j í  sedl na ocas, liška se dala do běhu a upalovala přes kopce a doliny, 

lávky a brody, trávu a kameny, až vlasy ve větru hvízdaly. "J

Okolnosti princova získání zlatého ptáka jsou v pohádkových 

vyprávěních podobná, avšak různá v detailech. K. J. Erben zpestřuje děj 

barvitým popisem prostředí. Setkáváme se s postavou krále měděného zámku 

i s jeho strážci. Bližší popis těchto postav se nedovídáme. V měděném zámku 

se nachází pták Ohnivák. Princ zde prochází komnatami. V první nalézá 

dvanáct černých ptáků ve zlatých klecích, v druhé místnosti dvanáct zlatých 

ptáků v dřevěných klecích a ve třetí sedí na bidýlku pták Ohnivák. Liška princi 

radí aby ho posadil do dřevěné klece. Ten však neuposlechne a sáhne 

po zlaté. Ohnivák začíná pískat a probouzí stráže. V Erbenově pohádce je princ 

postaven před krále a nucen obstarat mu koně Zlatohřiváka.

A král, můj otec, těžce stůně, vadne mu srdce, a nepozdraví se, dokud neuslyší 

tvého ptáka Ohniváka zpívat. A proto tě prosím, dej mi ho. “ -  „Můžeš ho mít, “ řekl 

nato král, „jestliže mi za něj přivedeš koně Zlatohřiváka. “ l2)

Bratři Grimmové princův pobyt na zámku tak široce nerozvíjí. Na rozdíl 

od K J. Erbena zde postrádáme přiblížení podoby zámku i jména zvířat (ptáka, 

koně). Vnější popis se omezuje na prozrazení zlaté barvy jejich těl, o koni se 

dovídáme, že je rychlý jako vítr. Do děje vstupují postavy krále a vojáků. Princ 

je prozrazen, následně uvězněn ale nepředstupuje před krále, nýbrž před soud.

Princ došel do pokoje, kde seděl v dřevěné kleci zlatý pták. Vedle klece stála 

nádherná zlatá klec. Po pokoji byla rozhozena tři zlatá jablka. 131

Podobná situace se ve vyprávění odehrává také při návštěvě druhého 

zámku Princové opět nedbají rad lišky a jsou králem nuceni přivést mu krásnou 

pannu ze zlatého zámku v pohádce bratří Grimmů a Zlatovlásku u Erbena. 

Rozdílné jsou detaily ve zpracování. U K. J. Erbena princ přichází do stříbrného
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zámku, kde upřednostňuje zlatou uzdu před koženou. Kůň proto zařehtá a princ 

je uvězněn. Poté opět předstupuje před krále. Objevují se zde také postavy 

strážců. Prostředí stříbrného zámku je vybarveno následovně:

„Jdi tam v pravé poledne, když budou stížní spát, a nikde se nemeškej. V první 

stáji najdeš dvanácte vraných koní se zlatými uzdami, v druhé dvanácte bílých koní 

s černými uzdami, a v třetí stáji stojí ten kůň Zlatohřivák u svého žlabu. Podle něho 

na stěně uhlídáš dvě uzdy, zlatou a koženou, ale měj se na pozoru: té zlaté uzdy nech

viset a dej mu jen koženou, sic nedobře pochodíš. “ 4>

V třetí stáji stál kůň Zlatohřivák u stříbrného koryta a žral z něho živý 

oheň. Byl tak krásný že na něj královic ani dost nemohl nahledět. Pak vzal ze stěny 

koženou ohlávku s černou koženou uzdou a dal j i  tomu koni Zlatohřiváku. Kůň stál jako  

beránek. I vodí tu podle taky na stěně viset překrásnou zlatou ohlávku, se zlatou, 

drahými kameny vykládanou uzdou, a velice se mu zalíbila. h>

Střízlivější přístup k popisu prostředí je typický pro bratry Grimmy. 

Chybná princova volba zlatého sedla pro zlatého koně místo dřevěného 

zapříčiní jeho opětovné uvěznění. Ve druhém zlatém zámku se objevuje král

a podkoní.
A všechno bylo přesně tak, jak  liška řekla. Princ se dostal do stále, kde stál zlatý 

kůň a světlo od jeho srsti se rozlévalo po celé maštalijako zlatý svit. Ale když mu už už 

chtěl připnout dřevěné sedlo, projelo mu najednou hlavou: „ Takové krásné zvíře přece 

nezohavím tím, že mu dám ošklivé sedlo, ke krásnému oři patří stejně krásné sedlo. “ Ale 

sotva se zlatým sedlem dotkl hřbetu koně, kůň hlasitě zaržál, podkoní před stájí se

probudili, vtrhli dovnitř, zajali ho a odvedli do vězení. I6)

Stejně jako u bratří Grimmů, se i v Erbenově vyprávění dovídáme 

o třetím zlatému zámku. Autor zde uvádí černé moře, kde sídlí mořská královna 

se svými třemi dcerami. Nejmladší z nich se jmenuje Zlatovláska. K. J. Erben se 

zaměřuje na vnější charakteristiku postav královských dcer, postavu královny

blíže nepoznáváme.
Byly jedna ke druhé tak podobny, že by nikdo na světě jich  nerozeznal, a tak

krásny, že se královicovi duch tajil, když jim  hleděl v oči. Každá měla hlavu šátkem 

ovinutou, aby se nevidělo, jaké má která vlasy, a každá taky byla jinak oblečena. Jedna 

měla šátek a šaty na sobě protkávané zlatém a předla zlatým vřetenem; druhá měla 

šátek a šaty vyšívané stříbrem a stříbrné vřeteno v ruce; a třetí měla jen  čistý bílý šátek
, /7»

na hlavě a bílé šaty, a předla obyčejnym vřetenem.
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Princ žádá o Zlatovlásku. Královna ho vyzve, aby si vybral z jejích tří 

dcer. Pokud kralevic Zlatovlásku pozná, může si ji odvést. Princ uposlechne 

liščiny rady a ukáže na dívku nejskromněji oblečenou.

„ Vyber sobě, kterou chceš, “ řekla královna, a královic ukázal na tu bíle 

oblečenou pannu: „Tuhle mi dej!" — „Hoho!“ podivila se královna, „ toho ty sám 

ze sebe nemáš; počkej ještě až do zejtřka. “ ,8>

Ve zlatém zámku bratří Grimmů nežije mořská královna se svými 

dcerami jako u K. J. Erbena, ale král s dcerou, která se chodí v noci koupat. 

Postava krále zde není autory vykreslena, dovídáme se o princeznině kráse. 

Ryška princi radí, aby na ní počkal a políbil jí. Varuje ho však, aby jí nedovolil 

loučit se s rodiči. Kralevic lišku neuposlechne a následně je králem, 

princezniným otcem, poslán do vězení.

Když na celý zámek i okolí lehlo hluboké ticho a krásná princezna vyšla ven 

a ubírala se do koupele, princ vyskočil z úkrytu a políbil ji. Princezna se na něho 

usmála a řekla, že s ním ráda půjde, aby j í  dovolil rozloučit se před tím s rodiči. Princ 

zprvu jejím prosbám odolával, ale když plakala stále víc, ba padla před ním i na kolena, 

změkl a dovolil j í  to. Princezna zamířila do otcovy ložnice, a sotva přistoupila k jeho

posteli, otec se probudil a hned byl vzhůru i celý zámek, prince zajali a zavřeli
, -  ' 19) do vezeni.

Pohádková vyprávění se liší i obsahem úkolů, které musí princové plnit, 

aby získali krásné panny. Erbenův princ si Zlatovlásku zaslouží podstoupením 

další zkoušky, protože je královnou podezírán zcizí pomoci při výběru 

Zlatovlásky. Jeho úkolem je ještě jednou zvolit, která ze tří královských dcer je 

ta pravá. Princ Zlatovlásku však potkává v zahradě a dovídá se, na kterou

z dívek má ukázat.
„Chceš-li mne dnes poznat, dej pozor, okolo které z nás obletovat bude

muška. “20>
Ačkoli princ Zlatovlásku pozná, královna mu ukládá další úkol. Dostává 

síto, kterým musí všechnu vodu z rybníka vylít. V opačném případě přijde 

o život. Opět k němu přichází Zlatovláska a pomáhá mu.

Poté vzala sítko a vhodila ho doprostřed rybníka, Tu se začala v celém rybníce 

najednou voda vařit, a husté mraky valily se z rybníka a kladly se na zem, že ani na tři 

kroky nebylo před sebe vidět.
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Zkouška pro prince bratří Grimmů spočívá v odstranění hory stojící 

v blízkosti zámku. Princ ji musí splnit za sedm dní. Po celou dobu pilně pracuje, 

ale nikam to nevede. Sedmého dne večer se mu zjevuje liška a s úkolem si 

do druhého dne poradí sama.

Ale večer sedmého dne tu najednou byla liška. „Nezasloužíš si, abych se tě 

znovu ujala, “ řekla přísně, „ ale jd i si lehnout a vyspi se, vykonám práci za tebe. “ Zrána 

druhého dne, když se princ probudil a vyhlédl z okna, hora byla srovnána se zemí. 22)

Také odchod ze zlatého zámku není stejný. Král bratří Grimmů svou 

dceru nechává odejít s princem, u Erbena se jedná spíše o útěk. Tato situace je 

popsána takto:

Vtom slyší králevic dupot, a když se ohledl, byla tu liška Ryška a za ní jeho kůň. 

„ Nemeškej, “ povídá, „ vem pannu před sebe ne koně a ujížděj. “ 23)

K řešení problému, který se před prince staví, přistupují lišky rozdílně. 

Erbenův princ získá ptáka Ohniváka, pokud Zlatovlásku předá králi 

ze stříbrného zámku a Zlatohřiváka králi z měděného zámku. Ryška vymýšlí 

plán, díky kterému princi zůstává kůň, panna a nakonec i pták. Sama se 

proměňuje v dané postavy a zpět do liščí podoby se vrací tehdy, pokud někdo 

podotkne, že některá její část těla vypadá jako liščí (u Zlatovlásky oči, 

u Zlatohřiváka ocas).

Liška bratří Grimmů navrhuje princi krásnou dívku unést na zlatém koni. 

Kralevic tedy uchopí princeznu za ruku a vysadí ji do sedla právě ve chvíli, kdy 

mu král koně předává. Totéž princ uskuteční i v měděném zámku, kam vjíždí 

na zlatém koni a unáší ptáka pryč.

Motiv princova loučení s liškou je autory zpracován odlišně. V Erbenově 

podání Ryška princi radí, aby se nikde nezastavoval.

„ Teď už ptáka Ohniváka máš, “ povídá, „ a máš i více, než js i  žádal, už mně 

nepotřebuješ. Jeď domů s pokojem, a nikde se nezastavuj, sic nedobře pochodíš. “ 

A nato zmizela. 24>

Liška ve vyprávění bratří Grimmů prince žádá, aby ji zastřelil a usekl 

hlavu i končetiny. Princ odmítá. Liška ho před odchodem naposledy varuje:

Když i tohle všechno princ vykonal a chtěl se se svými poklady rozjet domů, liška 

ho zarazila: „Nyní by ses mi měl odměnit za mou pomoc, nemyslíš? “ řekla. „A jak? Co 

chceš abych udělal? " zeptal se princ. Až přijdeme tamhle do lesa, zastřel mě a usekni 

mi hlavu a pracky. “ -  „ To by byl pěkný vděk, “ zděsil se princ, „jak můžeš něco
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takového ode mne žádat?" -  „Neuděláš li to, musím tě opustit, “ řekla liška. „Ale dřív, 

než odejdu, dám ti ještě  poslední radu. Dvou věcí se chraň: nekupuj maso ze šibenice 

a nesedej si na kraj studně. “ Dořekla, a už byla bůhvíkde za lesem. 251

Shodu nenalezneme ani v momentě shledání nejmladšího kralevice 

s bratry. Právě v této situaci poznáváme povahu starších bratrů. Ve vyprávění 

K. J. Erbena princ se Zlatovláskou odpočívají na místě, kde s bratry zasadili 

proutky. Mezitím, co spí, přijíždějí na rozcestí také jeho bratři. Závidí bratrovi 

jeho úspěch a nepřejí mu královskou korunu. Proto domlouvají plán 

a nejmladšího prince zabíjí.

Tu zrodili se jim  v srdci myšlenky zlé a řekl jeden druhému: „ Bratr náš dostane 

nyní od otce půl království a po smrti jeho bude jeho nástupcem. Lépe bude, když ho 

zabijem: zlatovlasou pannu vezmeš si ty, koně Zlatohřiváka já, a ptáka Ohniváka dáme 

otci, aby mu zpíval. Tak si usmyslili, tak udělali. Tělo bratrovo rozsekali na mnoho 

kusů, a zlatovlasé panně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluvit. ~6)

V pohádce bratří Grimmů dochází k rozvinutí dějové linie o nové 

okolnosti. Kralevic se s princeznou vrací domů a po cestě nalézá své bratry, 

kteří jsou odsouzeni k smrti oběšením. Princ je vykupuje a zachraňuje jim život. 

Po cestě zpět se ho však bratři pokoušejí usmrtit (v podání K. J. Erbena zde 

samotný moment jejich úmluvy chybí).

V lese byl příjemný chládek, a protože slunce sálalo a pálilo jako čert, starší 

bratři řekli: „Odpočiňme si tu u studně, najezme a napijme se. „ Nejmladší bratr 

souhlasil, a jak  tak s bratry rozmlouval, zapomněl a netuše nic zlého usedl na kraj 

studně Starší bratři na sebe mrkli, odzadu kněmu přiskočili a svrhli ho pozpátku 

do studně. Rychle popadli princeznu, koně i ptáka a ujížděli domů kotci. 27>

Králův zájem o počínání nejmladšího syna spatřujeme jen u Erbena. Král 

bratří Grimmů, se ptá svých synů, zda o bratrovi mají zprávy.

V obou podáních je rozdílná také hrdinova záchrana. Erbenova liška 

polapí vraní mládě kroužící nad mrtvým tělem kralevice a požaduje od jeho 

matky obstarání živé a mrtvé vody. Vrána se vydává k černému moři, odkud 

přináší vodu na vzkříšení prince. Liška zkouší účinek vody nejprve na mláděti, 

které poté pouští na svobodu. Oživlému princi pak dává prosté oblečení a mizí. 

Způsob oživení prince je popisován takto:
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Potom pokropila mrtvou vodou královicovo rozsekané tělo, a hned bylo zas celé, 

ani jizvy nezůstalo na něm; a když ho pak živou vodou pokropila, procitl královic jako
yo\

ze sna, vstal a povídá: „Ach, jak  jsem to tvrdě spal!

Studna, do které byl princ bratři Grimmů svržen, je již vyschlá, a proto se 

princ nezabije. Dopadá do měkkého mechu na dně. Liška mu pomáhá vylézt 

a následně ho varuje před strážci v lese, kteří jsou povoláni staršími bratry. 

Princ potkává chudáka a mění si s ním šaty.

„Ještě nejsi mimo veškeré nebezpečí, “ varovala ho. „tvoji bratři si nejsou jisti, 

zda jsi opravdu mrtev, a dalo les obstavit strážci, kteří tě usmrtí, jakmile tě uvidí. “ 

Kousek opodál u cesty seděl jakýsi chuďas. Princ ho přemluvil, aby si sním vyměnil 

šaty, a takto přestrojen se šťastně dostal ke královu dvoru.

Princův příchod na zámek je autory popsán odlišně. K. J. Erben tento 

motiv barvitě rozvíjí. Kralevic vstupuje do služby ke koním. Do této doby odmítá 

kůň Zlatohřivák žrát, pták Ohnivák zpívat a Zlatovláska mluvit. Jakmile je princ

přítomen, všechno se obrací v opak.

Což js i tak smuten, můj koni Zlatohřiváku? “ Tu poznal kůň po hlase svého 

pána, poskočil si, odfrknul a vesele zařehtal a hned se dal do hrachoviny. 30)

Zpráva o podivném služebníkovi se dostává ke králi, který prince 

povolává k sobě. Ten před jeho očima uzdravuje ptáka Ohnivák.

Což js i tak smuten, můj ptáku Ohniváku? “ -  Pták ho hned po hlase poznal, 

otřásl se, urovnal na sobě peří, počal skákat a žrát a tak krásně zazpíval, že starému
31 \

nemocnému králi srdce hned okřálo.

Nakonec kralevic rozveseluje také Zlatovlásku.

Což js i  tak smutná, nevěsto má? “ -  Panna v okamžení ho poznala, radostí

\ykřikla a objala ho.

Poté princ sděluje otci pravdu o svých bratrech, kteří jsou následně 

na králův rozkaz popraveni. Autor vykresluje reakci krále a jeho synů

na vyslovenou pravdu.
A potom vypravoval jak  se všecko přihodilo, a panna doložila, že jeho bratří j í

pohrozili smrtí, prozradí-li, co učinili. Bratři tu stáli, viděli, že jsou prozrazeni, a třásli 

se jako osika, ani slova nemohli promluvit. Král se na ně velice rozhněval a dal oba

bez milosti odpravit.

Ve vyprávění bratří Grimmů se s podobným přístupem nesetkáme. Princ 

se ocitá na zámku, kůň začíná žrát, pták zpívat a zlatovlasá panna plakat. Král
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se podivuje této změně. Princezna mu přiznává pravdu o počínání jeho starších 

synů. Vzápětí král svolává lidi ze zámku a princezna mezi nimi poznává svého 

pravého hrdinu. Bratři Grimmové popisují situaci stručněji:

Král k sobě povolal všechny zámecké obyvatele; mezi nimi byl i nejmladší princ 

v otrhaných šatech chuďase. Ale princezna ho na první pohled poznala a padla mu 

kolem krku. Král dal starší bratry zajmout a popravit a nejmladšího oddat s krásnou 

princeznou a ustanovil ho svým dědicem. 34>

Děj K. J. Erbena se uzavírá, na rozdíl od pohádky bratří Grimmů, 

svatbou nejmladšího prince se Zlatovláskou.

Potom vzal sobě královic krásnou Zlatovlásku za manželku. Dostal od otce 

svého hned jednu polovici království a po jeho smrti druhou. 35>

Závěr pohádkového vyprávění bratří Grimmů je pojat idylicky. Dovídáme 

se o opětovném setkání mladého krále s liškou (tento moment u K. J. Erbena 

nenalezneme).Ta ho podruhé žádá, aby ji zastřelil a usekl hlavu i končetiny. 

Princ jí , ač nerad,vyhoví a vysvobodí ji ze zakletí. Objevuje se postava muže, 

který je bratrem princovy manželky. Důvod jeho proměny zde autoři neuvádějí.

Nakonec j i  tedy s těžkým srdcem poslechl, a sotva se tak stalo, liška se 

proměnila v člověka a ten člověk nebyl nikdo jiný, než bratr jeho krásné královské 

princezny; konečně byl zbaven kouzla, je ž  ho svíralo. Nic už nechybělo k dlouhému 

spokojenému žití všech, až je  jednoho po druhém odvedla ze světa smrt. 36)
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2.10 Tři zlaté vlasy

Hlavním motivem pohádky K. J. Erbena Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda 

a pohádky bratří Grimmů Čertovy tři zlaté vlasy je cesta chudého chlapce 

pro tři zlaté vlasy Děda-Vševěda v Erbenově podání a čertovy vlasy u bratří 

Grimmů. Činní tak na rozkaz krále, s jehož dcerou se oženil. Král byl svědkem 

chlapcova narození a věštění sudiček, které mu předpovídaly královskou dceru 

za manželku. Král chtěl této skutečnosti předejít a usiloval o chlapcovu smrt. 

Jeho konání však bylo neúspěšné. Když se s hochem po letech setkává, snaží 

se svatbě se svou dcerou zabránit. Ukládá proto chlapci úkol, který on následně 

splní a přinese tři zlaté vlasy. Král je za své chování potrestán.

Obě pohádková vyprávění se v mnohém shodují, například v narození 

dítěte, v předpovědi sudiček, v králově pokusu o usmrcení dítěte, které je 

následně zachraňují prostí lidé. Shodu nalezneme také v setkání krále 

a chlapce, v králově druhém pokusu nechat hocha zabít, ve sňatku chlapce 

s královskou dcerou a v jeho cestě pro tři zlaté vlasy. Společným je také 

spravedlivé potrestání krále za činy, kterých se dopustil.

Rozdíl ve zpracování nalezneme již v úvodu vyprávění. V Erbenově 

pojetí se seznamujeme s postavou krále, který jednou zabloudí v lese 

a přespává u uhlíře, jehož žena čeká dítě. Král je v noci svědkem jeho 

narození, při kterém žena zemře, a slyší také výroky tří sudiček. Ty chlapci 

předpovídají královskou dceru, která se narodila stejné noci, za manželku. 

Po zaslechnutí této zprávy nakazuje hrál sluhovi chlapce utopit.

Král se zamračil zavolal jednoho svého služebníka a povídá: „Půjdeš tam a tam 

do lesa, v chalupě tam uhlíř zůstává; dáš mu tyto peníze a on ti dá malé dítě. To dítě 

vezmeš a na cestě potom utopíš. Neutopíš-li, budeš sám vodu pít!" Služebník šel, vzal 

děťátko do košíka, a když přišel na lávku, kde hluboká a široká řeka tekla, hodil je  

i s košíkem do vody. -  „Dobrou noc, nezvaný zeti!" řekl potom král, když mu to 

služebník pověděl. 11

U bratří Grimmů se setkáme s odlišným pojetím úvodu pohádky. 

Dostáváme se do chaloupky chudé ženy, které se narodí chlapec. Narodí se 

v košilce, proto je „štěstílek" (s tímto obecným jménem se později setkáváme již 

jen jako s vlastním) a sudičky mu předpovídají, že se ožení s královskou dcerou 

za čtrnáct let. O narození dcery se nedovídáme. Král přichází v přestrojení
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do města, aby se dozvěděl, co je nového. Doslýchá se zprávu o předpovědi 

sudiček, která ho rozzlobí, a proto se rozhodne navštívit rodiče narozeného 

chlapce. Nabízí jim velké bohatství výměnou za jejich syna. Ti nejprve nechtějí 

na nabídku přistoupit, nakonec však svolí. Král se pokouší chlapce utopit sám.

Za hezky dlouho dojel k hluboké vodě. Vložil dítě do krabice, krabici hodil 

do řeky a spokojeně si pomyslil: „Sbohem, nezvaný zeti! Žádné strachy, dceruško moje, 

odpomohl jsem ti od sprostého ženicha. “ 2>

Shodné není ani prostředí, kde zachráněný chlapec vyrůstá. 

U K. J. Erbena novorozeně nalézá rybář, který ho se svou ženou vychovává. 

Společně dávají mu jméno Plaváček.

I donesl je  své žene a povídá: „ Vždyckys chtěla mít nějakého synáčka, a tu ho 

máš: přinesla nám ho voda. “ Žena rybářova byla mu ráda a vychovávala to dítě 

za vlastní. Říkali mu plaváček, protože jim  po vodě připlaval. 31

Zachráncem dítěte u bratří Grimmů je mleč, který ho nachází před 

mlýnem dvě míle od královského města. O dítě se stará mlynář s mlynářkou, 

kteří nemají děti. O pojmenování se nedovídáme, autoři však zmiňují chlapcovu 

výchovu.

Odnesl ho do mlýna, a protože mlynář a mlynářka neměli děti, zaradovali se 

a pravili: „Pánbůh nám ho nadělil, necháme si ho. “ Starali se o dítě dobře, vychovávali 

ho k poctivosti a chlapec zdárně dorůstal. 4)

Rozdílná je také doba, kdy se král opětovně setkává se zachráněným 

chlapcem. K. J. Erben popisuje jejich setkání za dvacet let. Král se na své 

projížďce krajinou zastavuje u rybáře na krátké osvěžení. Všímá si jeho syna 

a zajímá se, jak je starý. Následně zjišťuje o koho se jedná a vymýšlí plán, 

kterým by se chlapce zbavil. Vysílá Plaváčka s dopisem do zámku, ve kterém 

přikazuje manželce, aby nechala chlapce zabít.

Králi se udělaly mžitky před očima, zbledl jako stěna; viděl, že je  to ten, co ho 

dal utopit. Ale hned se vzpamatoval, skočil s koně a povídá: „ Potřebuji posla do mého 

královského zámku a nikoho s sebou nemám; může-li mi ten mládenec tam dojít? “ 5>

Král bratří Grimmů se s hochem setkává již za čtrnáct let při lovu v lesích 

v blízkosti mlýna. Když zjistí pravdu, posílá chlapce, za odměnu dvou zlaťáků, 

s dopisem na zámek.
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Král se zarazil a zbledl. Uvědomil si, že hoch není nikdo jiný, než někdejší 

nemluvně, které hodil do vody a řekl: „ Poslyšte, nemohl by mi hoch donést dopis paní 

královně, dostane odměnou dva zlaťáky. “ 6>

Odlišná je také postava, která chlapci zamění obsah dopisu. 

U K. J. Erbena je to sudička, která mu před dvaceti lety předpovídala svatbu.

V noci, když hoch usnul, vytáhla mu babička psaní z kapsy a dala mu tam jiné, 

ve kterém tak bylo napsáno: „ Toho mladíka, kterého ti tuto posílám, dej bez meškání 

s naší dcerou oddat: můj to souzený zeť. Až se vrátím, ať je  vykonáno. Tak má vůle. “ 7>

U bratří Grimmů se děj rozšiřuje o nové postavy. Setkáváme se 

soucitnou stařenkou, která chlapce ukrývá v loupežnickém doupěti. V noci, když 

chlapec spí, se vracejí loupežníci. Všimnou si chlapce a čtou dopis od krále. 

Jeden z loupežníků se nad hochem slituje a změní obsah dopisu.

Otrlému hejtmanovi, který dopis četl, klesly ruce, soucitně se zadíval na hezkého 

spícího hocha. Ale nejen jemu, i ostatním raubířům ho bylo líto. Hejtman dopis roztrhal, 

hodil do ohně a napsal jiné psaní, v němž stálo: Hocha, jenž vám odevzdá dopis, dejte 

neprodleně oddat s mojí dcerou. Král. “ 8)

Rozdílný přístup k námětu spatřujeme také v obsahu zkoušky, kterou král 

připravuje pro manžela své dcery. Král doufá, že hoch úkol nezvládne a z cesty 

se navrátí. Erbenův král požaduje tři zlaté vlasy Děda-Vševěda, král bratří 

Grimmů čertovy tři zlaté vlasy. Zde se poprvé setkáváme se jménem Štěstílek.

Motiv cesty je autory zpracován odlišně. Rozdíl nalezneme ve volbě 

prostředí, postav i okolností. Erbenův Plaváček se nejprve setkává 

s převozníkem na černém moři, který ho přepravuje pod podmínkou, že se 

Děda-Vševěda zeptá, kdy se svého dvacetiletého řemesla zbaví.

„ Hoho, na takového posla dávno čekám! Dvacet let už tu převážím a nikdo mne 

nejde vysvobodit. Slíbíš-li mi, že se Děda-Vševěda zeptáš, kdy bude mé roboty konec, 

převezu tě. “ Plaváček slíbil a převozník ho převezl. 9)

Poté přichází k městu, kde se setkává se starcem. Plaváček mu 

prozrazuje směr jeho cesty a stařec ho vede ke králi. Král žádá od chlapce radu 

týkající se jeho jabloně, která dříve plodila omlazující jablka a již dvacet let 

ovoce nenese. Za jeho pomoc mu nabízí velkou odměnu.

„ Slyším, že jdeš poselstvím k Dědu-Vševědu? Měli jsme tu jabloň, nesla mladicí 

jablka: když někdo jedno snědl třeba byl už nad hrobem, omladl zas a byl jinoch. Ale 

od dvaceti let nenese jabloň už ovoce žádného. Slíbíš-li mi, že se Děda-Vševěda zeptáš,
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je-li nám jaká pomoc, odměním se tobě královsky. “ Plaváček slíbil a král ho milostivě 

propustil. ,0>

Další zastávkou v Plaváčkově putování je město, před kterým chlapec 

spatřuje muže pohřbívajícího svého otce. Opět je předveden před krále, který 

mu slibuje velké bohatství, pokud najde způsob, který by již dvacet let vyschlou 

studnu přiměl dávat živou vodu.

„Slyším, že jdeš poselstvím k Dědu-Vševědu? Měli jsme tu studnici, prýštila se 

z ní živá voda" když s e j í  někdo napil, třeba už umíral, hned se zas uzdravil; a kdyby byl 

už mrtev a tou vodou ho pokropili, zase vstal a chodil. Ale teď už od dvaceti let voda 

přestala téct. Slíbíš-li mi, že se Děda-Vševěda zeptáš, je -li nám jaká pomoc, královskou 

odměnu ti dám. "- Plaváček slíbil a král ho milostivě propustil. U)

V pohádce bratří Grimmů Štěstílek putuje do pekla. Na cestě potkává 

strážného města, který mu vypráví o studně, ze které dříve teklo víno, ale dnes 

je již vyschlá. Štěstílek slibuje radu při zpáteční cestě.

„ Udělej nám tedy něco kvůli, “ poprosil ho strážný. „Máme tu na tržišti studnu. 

Dříve z ní prýštilo víno, teď studna vyschla a nedává už ani vodu. Proč?" -  „Dozvíte se 

to, “ odpověděl Štěstílek, „ ale musíte počkat, až se tudy budu zase vracet. “ l2>

Poté navštěvuje další město, kde se opět od stráže dovídá o stromu, 

který již nerodí zlatá jablka. Štěstílek reaguje stejně.

„Nebyl bys tedy tak hodný a nevysvětlil nám tohle: Měli jsm e u nás ve městě 

strom, rodil zlatá jablka, ale od jistého času schne, ani listí na něm nevypučí. Čím to 

může být? “ -  „ To vám povím, až se vrátím, “ slíbil Štěstílek. I3)

Další postava žádající Štěstílka o radu je převozník. Zajímá se, kdy přijde 

jeho nástupce. I jemu chlapec zaručuje pomoc.

„Buď tak hodný, poutníku, " prosil převozník, „pověz, proč já  tu musím stále 

převážet a nikdy mě nikdo nevystřídá? “ -  „ Povím ti to, “ přislíbil Štěstílek, „počkej, až 

tudy půjdu zpátky. “ ,4>

Cíl hrdinovy cesty je v obou pohádkách různý. Erbenův Plaváček 

spatřuje zlatý zámek na louce, kde se setkává s matkou Děda-Vševěda. Autor 

vykresluje dané prostředí následovně:

Potom šel dlouho a daleko černým lesem, a uprostřed toho lesa vidí velikou 

zelenou louku, plnou krásného kvítí, a na ní zlatý zámek; byl to zámek Děda-Vševěda, 

třpytil se jako žhavý. Plaváček vešel do zámku, ale nenašel tam nikoho, než v jednom  

koutě starou babičku, seděla a předla. I5>
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Štěstílek bratří Grimmů přichází k pekelné bráně, kde nalézá vládkyni 

pekla. Podrobnější popis okolí zde postrádáme.

Převozník ho převezl přes vodu a za chvíli stanul Štěstílek u pekelné brány. 

Uvnitř v pekle bylo všechno černé, začouzené, Vrchní čert nebyl doma. V pekelné síni 

seděla v širokém křesle vládkyně pekla, čertova bába. ,6)

Rozdílu si všimneme ve způsobu pomoci matky Děda-Vševěda a babičky 

čerta. K. J. Erben zde nastiňuje rozmluvu Plaváčka s matkou Děda-Vševěda, 

která chlapce před svým synem schovává v kádi. Dovídáme se o proměnách 

Děda-Vševěda, který zde představuje Slunce, i o jeho možném konání. Matka 

Děda-Vševěda je Plaváčkovou kmotrou.

Babička se usmála a povídá: „ Děd- Vševěd je  můj syn, jasné Slunce: ráno je  

pacholátkem, v poledne mužem a večer starým dědem. Já to ty tři vlasy z jeho hlavy 

opatřím, abych ti taky darmo nebyla kmotrou. Ale tak, synáčku, jak  tu chceš, zůstat 

nemůžeš! Můj syn je  sice dobrá duše; ale když přijde navečer hladový domů, mohlo by 

se lehko stát, že by tě upekl a snědl k večeři. Je tu prázdná káď, přiklopím j i  na tě. “ l7)

V pohádkovém vyprávění bratří Grimmů proměňuje čertova babička 

Štěstílka v mravence.

„Žádáš těžkou věc, “ odpověděla pekelná paní, „až přijde čert domů a najde tě 

tu, půjde ti o život. Ale mně je  tě líto, uvidím, mohu-li ti pomoci. “ Proměnila ho 

v mravence a řekla: „ Zalez mezi faldy mé sukně, tam budeš v bezpečí. “ l8)

Rozdílného podání si všimneme v motivu příchodu Děda-Vševěda 

a čerta. Erbenův popis situace je barvitější.

Najednou strhl se venku vítr a západním oknem do světnice přiletělo Slunce, 

starý dědeček se zlatou hlavou. I9>

Bratři Grimmové jsou zde stručnější.

Nastal večer a čert se vrátil domů. 20)

Různé jsou také odpovědi spícího Děda-Vševěda a čerta. U K. J. Erbena 

Plaváček tlumočí králům i převozníkovi řešení, které mu poradil Děd-Vševěd. 

Od prvního krále dostává dvanáct bílých koní, zlato stříbro a drahé kamení, 

druhý král mu daruje dvanáct černých koní a velké bohatství, převozník ho 

za radu převáží na druhý břeh.

Dejte studnici vyčistit a žábu, co na prameně sedí, zabité a poteče vám voda

zas jako kdy prve.“ J>
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„Dejte jabloň vykopat, najdete pod kořeny hada, toho zabité; potom jabloň zase
2 2 )vsaďte, a ponese vám ovoce jako kdy prve. “

„Až zas budeš někoho převážet," řekl mu potom Plaváček, „dej mu veslo 

do ruky a vyskoč na břeh, a bude ten místo tebe přívozníkem. "23>

Štěstílek bratří Grimmů se vrací s radami. Převozník ho na oplátku 

přepravuje na protější břeh, od prvního strážného dostává dva oslíky 

s nákladem zlata a totéž mu daruje i druhé město.

„Až zas někdo přijde a bude chtít, abys ho převezl, stačí, když mu dáš do ruky 

převoznickou tyč. “ 24)

„Zabijte myš, která hlodá na kořání jabloně a jabloň zase ponese zlatá

jablka. “25)

„Na dně kašny pod kamením sedí žába, zabte j i  a z kašny zase poteče víno. “ 26)

V závěru vyprávění se projevuje hamižná povaha krále, za kterou je 

potrestán. Král vyslechne Plaváčkovo pravdivé vyprávění a zatouží po něčem, 

co nemá. Právě objekt králova zájmu se v obou podáních liší. Erbenův král 

zatouží po omlazujících jablkách a živé vodě.

„Mladící jablka! Živá voda!" opakoval si potichu král. „Kdybych jedno snědl, 

omladl bych; a kdybych i zemřel, tou vodou bych zas ožil!" Bez meškání vydal se 

na cestu pro mladící jablka a živou vodu -  a potud se ještě nevrátil.

A tak se stal uhlířův syn zetěm královým, jak  Sudička usoudila, a král -  snad
r  r  v- v r  *  I  27)ještě  pořád tam prevazi pres cerne more!

V podání bratří Grimmů král zjišťuje, kde Štěstílek přišel k takovému 

bohatství. Štěstílkův úmysl zbavit se krále a pomoci převozníkovi je, na rozdíl 

od vyprávění K. J. Erbena, záměrný. Vymýšlí si lež, které král uvěří.

„Plavil jsem se přes jednu velikou vodu, na jejímž břehu leží místo písku zlato; 

tam jsem si je  vzal. “ -  „Mohl bych si i já  pro nějaké dojít?" zeptal se král a celý se 

hrabivostí třásl. „Můžete si vzít, kolik budete chtít, " odpověděl Šťěstílek. „Převáží tam 

převozník, požádejte ho, aby vás převezl na druhý břeh a tam si naberte zlata, co srdce 

ráčí. "Král se neprodleně vydal na cestu. Došel k vodě, kývl na převozníka. Převozník 

připlul, král nasedl do loďky, a když se přibližovali k druhému břehu, strčil mu 

převozník do ruky tyč, hbitě vyskočil na břeh a utekl. Od té chvíle tam musel převážet

král za trest za svou lakotu.

„ P ř e v á ž í dodnes?" -  „Jakjinak? Sotva se asi našel blázen, který by mu vzal tyč

z ruky. “ 28)
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2.11 Chudoba a bohatství

Erbenova pohádka Almužna a pohádka bratří Grimmů Chuďas a boháč 

vypráví o pocestném, který žádá o přístřeší u bohatých a chudých lidí.

Pohádková vyprávění se v mnohém shodují, například v odvrhnutí 

pocestného bohatými a v opačném chování chudých, kteří jsou za svou 

pohostinnost odměněni. Společná je také závist boháčů a jejich následná snaha 

své chování napravit. Činí tak však jen z důvodu touhy po penězích a majetku.

V obou pohádkách také nalezneme spravedlivé potrestání hamižných lidí 

konajících dobrý skutek pouze z vypočítavosti.

Rozdíl ve zpracování daného námětu postřehneme již v úvodu pohádek.

V podání bratří Grimmů se setkáváme s postavou Pána Boha, který vystupuje 

v roli pocestného žádajícího o nocleh. Autoři se na vnější charakteristiku Pána 

Boha zatím nezaměřují, přibližují nám však jeho myšlenky.

Boháči nepřipadnu na obtíž, “ pomyslel si PánBůh, „půjdu k němu. “ !>

Barvitost se také objevuje v popisu prostředí.

U silnice stály proti sobě dva domy, jeden veliký a krásný, druhý maličký, 

ošumělý. 2>
U K. J. Erbena se setkáváme se syrovějším podáním. Důležitou 

postavou je prostý žebrák, který žádá o jídlo. Nedovídáme se jeho jméno, autor 

zmiňuje pouze jeho chudobu. Popis lokality, jako u Bratří Grimmů, 

nenalezneme. Odlišné jsou postavy obou pohádek. V Erbenově vyprávění 

Erbena známe jména žen, u kterých se tulák zastavuje. Nejprve přichází 

k bohaté Blažkové, jejíž vzhled nám autor neprozrazuje, ale poukazuje na její

povahu.
Ale Blažková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi 

nedala, ano ještě  se naň osopila, a ze světnice ho vy strčíc, ani mu neřekla: „Naděl

Pánbůh! “ 3>
Dále poznáváme chudou Janovou, která se zachová opačně. K. J. Erben 

vyzdvihuje její kladné vlastnosti, později zjišťujeme více o jejím životě. Je 

vdovou a své děti živí sama. Chudého pocestného hostí, přestože si je vědoma

nedostatku jídla pro své děti..
J anová byla dobrá a milosrdná žena; jakmile toho žebráka spatřila, vzala svým

dětem od huby dva kousky chleba, které jim  nyní právě pomazala máslem, a žebrákovi
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je darovala, řkouc, aby mu Pán Bůh něco lepšího nadělil, ona že je  chudá a nic jiného 

v chalupě nemá. 4>

U bratří Grimmů poznáváme boháče a chudáka se ženou. Autoři se 

vzhledu postav nedotýkají, neznáme ani jména, ale povahu jednotlivých osob 

poznáváme na základě jejich jednání. Vnější charakteristika Pána Boha je 

bratry Grimmy spodobněna při jeho setkání s boháčem, který pocestného 

vyhání. Tuto situaci podávají takto:

Jakmile boháč uslyšel klepání na dveře, otevřel okno a ptal se cizince, co chce 

a koho hledá. „Prosím o nocleh," řekl Pán. Boháč si pocestného změřil, a protože 

PánBůh měl prostinké šaty a nevypadal jako člověk, kterému v kapse cinkají peníze, 

zavrtěl hlavou a řekl: „Nemám pro vás místo, komory jsou plné semen a koření, 

a kdybych měl nechat u sebe přespávat každého, kdo zaklepe na mé dveře, mohl bych j í t  

sám brzy po žebrotě. Poohlédněte se jinde. “ 5j

Opačné chování spatříme u chudáků, o jejichž stáří se později dovídáme. 

Ti tulákovi poskytují přístřeší.

„ Zůstaňte tu přes noc, “ řekl vlídně, „ dnes byste už nikam stejně nikam nedošel, 

je  tma. “ To se milému Pánubohu líbilo a vešel k němu. Žena mu podala ruku, přivítala 

ho a řekla, ať si udělá pohodlí a vezme za vděk tím, co mu mohou nabídnout, moc toho 

sice nemají, ale to málo jde z upřímného srdce. 6>

Šel k Pánubohu a řekl mu, aby si lehl do jejich postele a pořádně si odpočinul. 

PánBůh nechtěl staroušky připravit o jejich postel, ale oni nepovolili, a tak nakonec 

povolil on a ulehl do postele. 7>

Odlišná je také doba žebrákova pobytu v prosté chalupě a způsob jeho 

odplaty. Tulák K. J. Erbena přijímá pohoštění chudé ženy a následně její domov 

opouští. Při odchodu jí děkuje:

„ Z a p l a ť Pánbůh, milosrdná ženo, aby ti to Pán Bůh nahradil desateronásobně, 

abys mohla své děti ošatit a byla šťastna, a co dnes začneš dělat, abys dělala do západu 

slunce. “ 8>

Pán Bůh bratří Grimmů přenocuje a druhý den ráno hostitelům nabízí 

splnění tří přání.
„Za to, že jste soucitní a máte srdce pro bližního, přejte si tři věci, splním vám 

/e “ _  n Co bych si lak jiného mohl přát, než věčnou spásu, “ povídá chuďas, 

„a abychom my dva, žena a já, dokud žijeme zůstali zdraví a měli na nejnutnější 

živobytí, za třetí už opravdu nevím, co bych si přál. " -  „Nechceš místo starého domu
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nový?" -  „Ale ano, “ řekl muž, „mohu-li ještě  i ten dostat, to víte, že budu rád. “ Pán 

proměnil jejich starý dům v nový, požehnal jim  a šel. 9>

Odlišný přístup k námětu pozorujeme v popisu událostí po žebrákově 

odchodu z domu. Děj pohádky K. J. Erbena je široce rozvinut. Autor popisuje 

počínání Janové, ale také se dotýká postavy Blažkové. Dovídáme se 

o záhonech, které Blažková prodala své sousedce. Chudá žena vypěstovala len 

a nechala z něj udělat plátno. Poté, co pohostila žebráka, nemá peníze ani jídlo 

pro své děti. Rozhodne se donést látku ke kupci. Ve chvíli, kdy měří plátno, 

uskutečňuje se to, co jí žebrák předpověděl.

I začala to plátno měřit, děti se utišily a ona měřila, měřila pořád bez konce 

a měřila až do západu slunce. Ze svých dvacíti loket tisíce loket naměřila plátna. 

Radosti plná děkovala napřed Pánu Bohu, a chtíc děti co nejdříve posilnit, neběžela 

teprv na konec vesnice ke kupci, nýbrž vzala několik loket plátna a prodala je  Blažkové, 

ovšem za p sí peníze; ale co měla dělat, když se dětem chtělo jíst? I0)

K. J. Erben dále vykresluje konání Janové. Ta látku prodává na trhu 

a získává dostatek peněz, za které si pořizuje drobné hospodářství. Stále však 

děkuje Bohu. Opět zde autor poukazuje na špatnou povahu Blažkové.

Brzy potom koupila sobě Janová dvě krávy, kousek pole a loučky, najala si 

čeládku, chválila Boha i pracovala. Toto štěstí je jí  nebylo Blažkové vhod; i ačkoli nyní 

spolu častokrát jedly i pily, ano se i kmotřily, však upřímná vždycky nebyla Blažková 

k Janové. n>

Rozdílný je také způsob a doba, kdy se bohatí dovídají o příčině 

nabytého majetku chudými lidmi. Boháč bratří Grimmů spatřuje sousedův nový 

dům již po probuzení (postrádáme však bližší popis nového domu) a posílá 

svou ženu pro vysvětlení k chudákům, kteří se s ničím netají a sdělí jí pravdu.

Byl už jasný den, když se bohatec vyhrabal z kanafasu. Vyložil se z  okna a zůstal 

jako zkoprnělý: naproti, kde dřív byla barabizna, stál nový pěkný dům z červených 

cihel. Honem zavolal na ženu: „Pojď sem. Nevíš, co se to stalo? Včera večer tu stála 

ještě stará barabizna a dnes je  tu nový krásný dům. Doběhni naproti, ať ti řeknou, jak  to 

přišlo. “ ,2>

Přístup K. J. Erbena je zcela rozdílný. Bohatá Blažková se Janové 

vyptává, jak nabyla majetek. Během jejich rozhovoru se Blažková zmiňuje 

o svých dětech a muži.
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„Ach má zlatá kmotřičko, kdybyste věděla, jaká časem u mě bývá taky bída; však 

já  mám taky dítky a můj nemůže vystačit; i ačkoli oba dva pracujeme, však to všecko jen  

se projí -  ach milá kmotřičko, jestli vás ten žebrák někdy zas navštíví, řekněte mu, aby 

taky přišel ke mně. I3)

Bratři Grimmové tuto situace vykreslují velmi plasticky. Boháčova žena 

se vrací od sousedů a radí svému muži, aby se vydal za žebrákem. Muž Pána 

Boha dožene a omlouvá se za své chování. Vymýšlí si lež o ztraceném klíči 

od domovních dveří, kvůli kterému ho nemohl pohostit. Boháč vyslovuje tři 

přání. Pán Bůh muži slibuje, že se splní cestou domů, ale neposlouží mu 

k ničemu dobrému. Boháč usilovně přemýšlí, ale žádné přání se mu nezdá dost 

dobré. Nakonec všechna tři vysloví, aniž by chtěl. Vrací se na koni, který se 

vzpíná.

Boháč ho poklepal po šíji: „ No, no, Plavko, buď tiše, “ ale kůň se znovu vzepjal 

na zadní. Sedlák se dopálil a zvolal netrpělivě: „ Kéž by sis zlámal vaz!" Jak to vyslovil, 

bác, byl na zemi, pod ním ležel mrtvý kůň, už se ani nepohnul; první přání bylo 

splněno.I4)

Poté pokračuje pěšky, pociťuje horko a hněvá se na svou ženu, která je 

doma a nemusí nést těžké sedlo jako on.

Při tom pomyšlení dostal zlost a nevědomky prořekl: „ Chtěl bych, aby ona doma 

seděla na tom zatraceném sedle a nemohla z něho slézt a já  se s ním nemusel vláčet. “ 

Sotva dořekl poslední slovo, pocítil na zádech ulehčení, sedlo zmizelo a bohatec poznal, 

že se mu splnilo i druhé přání. I5>

Když muž přichází domů, spatřuje svou ženu sedět na sedle uprostřed 

místnosti.

„Nebreč, vymyslím si něco, co vydá za všechna bohatství světa, budeš mít, nač si 

jen vzpomeneš, jenom zůstaň sedět, kde sedíš. “ -  „ Ty hlavo skopová," rozzuřila se 

žena, „ co mi tady na sedle budou platná všechna bohatství světa. Tys zavinil, že jsem  

tady přikovaná, ty mě zase musíš odsud pomoci. " ,6>

V pohádce K. J. Erbena se žebrák, na rozdíl od německých autorů, 

do vesnice vrací za týden. Opět navštěvuje Janovou, která mu děkuje 

a připravuje pohoštění. Při žebrákově odchodu ho prosí, aby se zastavil ještě 

u Blažkové. Ta když chudáka spatří, namaže svým dětem krajíce chleba, které 

však vzápětí daruje pocestnému. Ten jí žehná na rozloučenou:
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„ Zaplať pánbůh, “ řekl žebrák, „ a jak  co začneš dělat, abys dělala do západu 

slunce. “ A poté odešel. ,7>

Rozdílné zpracování motivu nalezneme v závěru pohádkového vyprávění. Bratři 

Grimmové se zmiňují pouze o chudácích.

Chuďasové v protějším domě však žili skromně a spokojeně až do mírné smrti.,H>

Děj pohádky K. J. Erbena se uzavírá líčením situace, která nastává 

v domě Blažkové bezprostředně po chudákově odchodu.

Blažková měla už připravené plátno k měření a užuž vytahovala z  kouta loket, 

i chtěla měřit; ale v tom děti chtěly pít a sama taky dostala žízeň. Aby nezmařila mnoho 

času, doskočila honem ke studni pro vodu; ale jak  jednu konývku přinesla, běžela 

pro druhou, a jak přinesla druhou, běžela pro třetí, čtvrtou, desátou, a tak bez přestání 

a bez potřeby vodu nosila až do západu slunce. ,9>
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2.12 Zrcadlo

Pohádky Zrcádko od K. J. Erbena a Sněhurka bratří Grimmů vypráví

o královně, která závidí mladé princezně její krásu a snaží se ji zabít. Děvče se 

však setkává se svými ochránci, kteří ji poskytnou nový domov. Ženu nakonec 

nemíjí spravedlivý trest a umírá.

Pohádková vyprávění se shodují v hlavní postavě královny, v její 

nenávisti k vlastní dceři u K. J. Erbena a nevlastní u bratří Grimmů, jejíž krása 

zastiňuje krásu královny. Shoda se objevuje i v přítomnosti kouzelného zrcadla, 

které královnu nejen ujišťuje, že je nejkrásnější ženou na světě, ale třikrát ji také 

podává zprávu o životě princezny. Společným motivem je také nucený odchod 

děvčete ze zámku, její setkání s pomocníky a také s princem, který ji probouzí 

ze spánku.

V mnoha momentech však postřehneme odlišný přístup autorů k danému 

námětu. V úvodu pohádky K. J. Erbena se setkáváme s královnou, která 

se táže svého zrcadla, zda-li žije krásnější žena než ona sama. Kouzelný 

předmět je zde, stejně jako u německých autorů, personifikován a utvrzuje 

královnu o její nepřekonatelné kráse. Dovídáme se bližší okolnosti děje. 

Královna vyšívá pás pro svého muže a ve svých myšlenkách sní o narození 

dcery. Autor zde tuto situaci podává následovně:

Královna šila pás z damašku bílého, růžemi vyšívaný, dar to královi. „Ach, kýž 

dostanu dcerušku, bělejší než padlý sníh a krásnější nežli růže.

U bratří Grimmů vystupuje také královna, která touží po dítěti. Tato žena 

však při porodu umírá. Autoři zde barvitě popisují moment, který v královně 

vzbudí vysněnou představu o podobě své dcery.

Jednu chvíli zvedla oči, vyhlédla oknem na sníh, přitom se píchla jehlou do prstu 

a do sněhu ukáply tři krůpěje krve- A protože červená barva se na bílém sněhu krásně 

vyjímala, kralovna si pomyslila. ,, Ke z bych měla detatko běloučké jako sníh, rumene 

jako krev, s vlásky černými jako eben. “ 2)

Poznámka: Název Erbenovy pohádky „Zrcádko“ ve vydání Českých národních 

pohádek. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1955
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V podání německých autorů dostává narozená dívka jméno podle svého 

vzhledu.

Brzy potom se j í  narodila dceruška sp le tí jako sníh, zardělými tvářičkami 

a lásky temnými jako noc, a proto j i  nazvali Sněhurka. 3>

K. J. Erben se nezmiňuje o narození či vzhledu děvčete, děj se posouvá

0 sedm let dopředu. Královna matka se vzhlíží ve svém kouzelném zrcadle, 

které však její krásu staví za půvab dcery. Tato zpráva ženu rozhněvá a vnukne 

jí myšlenku na zabití své jediné dcery. Nechává proto dívku zavést do lesa, kde 

však princezna nachází útočiště na zámku, kde o ní pečují ptáčkové.

Tato zabloudila k opuštěnému zámku, kdež jen hejno ptáčků j i  obsluhovalo 

a obveselovalo. 4>

Ve zpracování německých autorů se setkáme také s králem, který se rok 

po smrti své první ženy znovu ožení. Bratři Grimmové poukazují na vnější

1 vnitřní charakteristiku postavy královny macechy. Známe její vzhled a také 

posedlost vlastní krásou. Dialogy královny se zrcadlem mají formu veršovaných 

vstupů přímé řeči.

Zrcadlo moje ze všech nejvzácnější, kdopak je  vnáší zemi nej krásnější?"

a zrcadlo odpovědělo: „Krásná je  krásná, naše paní královna, není u nás žena, je ž  se j í
, „  5)  vyrovná, ...

Nenávist macechy nastává v době, kdy její nevlastní dcera dorůstá 

do věku sedmi let. Nyní poprvé zrcadlo vyslovuje pravdu o její kráse. Princezna 

se podobá vlastní matce.

Míjel čas, Sněhurka po nebožce první královně vyspívala a dorůstala do krásy. 

Když j í  bylo sedm let, byla spanilá jako sen, by hezčí než sama královna. Ta jednou zas 

předstoupila před své zrcadlo a zeptala se: Zrcadlo moje ze všech nejkrásnější, kdopak 

je v naší zemi nejkrásnější?" Krásná je, krásná naše paní královna, Sněhurka s e j í  ale

stokrát vyrovná. “ 6>

Královně to vyrazilo dech, zezloutla a zezelenala ^avisti.

Princezna, rovněž jako u K. J. Erbena, je odvedena do lesa. Bratři 

Grimmové tuto situaci detailně popisují. Královna macecha přikazuje myslivci, 

aby její nevlastní dceru usmrtil a jako důkaz požaduje játra a plíce mrtvé 

Sněhurky. Následně se však stáváme svědky rozmluvy Sněhurky s myslivcem, 

která ho prosí o záchranu života ve chvíli, když se jí chystá zabít. Myslivec se
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nad ní ale slituje, i když se obává, že ho královna potrestá, pokud hrůzný úkol 

nesplní. Vymýšlí proto jiné řešení. Královna uskutečňuje podivný rituál:

Myslivci samému tuhla krev v žilách a srdce mu krvácelo soucitem s ubohým, 

dojemně spanilým dítětem. „ Běž si, ubožátko, tak jako tak bych tě nedokázal zabít. “ 

Divá zvířata tě beztak brzy roztrhají, dodal v duchu. Pocítilo velké ulehčení, že j i  

nemusí usmrtit, a když kolem nich běželo právě selátko divočáka, probodl je, vykuchal 

a plíce a játra donesl královně. Kuchař je  musel uvařit v soli a zlá královna je  snědla, 

přesvědčena, že to jsou vnitřnosti Sněhurky. 7>

V pojetí německých autorů si všimneme působivého popisu princeznina 

počínání v lese poté, co se nad ní myslivec slituje.

Ubohé dítě zůstalo v lese samo a mělo takový strach, že úpěnlivě upíralo oči 

na každý list na stromech a nevědělo, jak  si pomoci. Dalo se do běhu, utíkalo přes 

špičaté kameny i mezi trním; lesní zvířata kolem něho míjela, ale žádné mu neublížilo. 

Utíkalo, dokud ho nohy nesly, až se začal snášet večer. S)

Přístřeší Sněhurka nalézá v malém domku, kde, jak později zjišťuje, žije 

sedm trpaslíků. Ti se večer vrací domů a nalézají dívku spící v posteli jednoho 

z nich. Autoři vyprávění oživují vstupy přímé řeči trpaslíků, kteří se po příchodu 

domů pozastavují nad změnami v jejich chaloupce. Dovídáme se co trpaslíci 

celý den dělali.

Když se venku nadobro setmělo, přihrnuli se domácí páni: sedm trpaslíků, kteří 

v horách kutali a dobývali rudu. Rozžehli svých sedm kahánků, a jak  se v chaloupce 

rozjasnilo, viděli, že tam někdo musel být. Nic nestálo přesně na svém místě, vším bylo 

hnuto. 9>

Stáváme se také svědky překvapení trpaslíků z návštěvy Sněhurky 

a jejich podivem nad její krásou. Vzájemně se představí a Sněhurka jim 

vypravuje, co sejí přihodilo v lese. Zůstává v domečku spolu s trpaslíky.

„ Chceš-li se nám starat o domácnost, vařit, stlát, prát, šít a udržovat všechno 

v čistotě, můžeš u nás zůstat a bude ti u nás dobře, “ řekli trpaslíci. „Ano, moc ráda, “ 

odpověděla Sněhurka a zůstala u nich. 101

Odlišné zpracování daného motivu sledujeme ve třech královniných 

pokusech dívku usmrtit. Podvakrát je její snaha marná, protože ptáčkové 

a trpaslíci dívku zachraňují, potřetí se však kouzlo vyplňuje. Královna matka 

K. J. Erbena dívce posílá nejprve jablko napuštěné jedem (nedovídáme se, 

od koho princezna jablko dostala), poté zlatý pás, který má dívku přetnout
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v pase (opět nenalezneme zmínku o prostředníkovi) a nakonec se sama vydává 

do zámku za svou dcerou, kterou políbí, položí do křišťálové truhly a uzavře 

do zlatého stromu, na němž rostou neviditelná jablka a vysloví zaklínadlo:

„ Tak dlouho zavřena býti musíš v stromu tom, až přijde jinoch, jablka najde, 

utrhne a sní. “ n>

Ve vyprávění bratří Grimmů trpaslíci varují Sněhurku před zlou 

macechou. Ta se nejprve převléká za trhovkyni a vydává se přes sedm kopců 

za Sněhurkou. Nabízí jí šněrovačku, kterou Sněhurku stáhne natolik, že ji 

málem udusí. Poté přichází v převleku staré ženy a nabízí dívce hřeben, který 

sama otrávila. Bratři Grimmové se zmiňují o jejích čarodějných dovednostech. 

Nakonec se přestrojí za selku a dává děvčeti jedovaté jablko, po jehož 

ochutnání Sněhurka usíná. (Zde si můžeme všimnout opakování magických 

čísel: sedm trpaslíků, sedm kopců, také tři královniny pokusy usmrtit svou 

nevlastní dceru).

Kousla do jablíčka, první sousto j í  sklouzlo do krku a padla mrtvá na zem. t2>

Všimneme si zde královniny reakce na Sněhurčinu smrt, zaklínadlo jako 

v pohádce K. J. Erbena zde nezazní.

Královna se na ní chvilku pásla krutým pohledem, dala se do hlasitého smíchu 

a ucedila: „Bílá jako sníh, ruměnná jako krev, vlasy černé jako eben! Tentokrát tě tvoji
I 3  1

trpaslíci nevzbudí. “

Děj se rozvíjí o další příhody, se kterými u K. J. Erbena neshledáme. 

Dovídáme se o konání trpaslíků, kteří Sněhurku doma nalézají. Pokoušejí se 

dívku oživit, ale marně. Oplakávají ji tři dny a poté ji chtějí pohřbít. Sněhurka 

stále vypadá jako živá, proto se trpaslíci rozhodnou vložit ji do skleněné rakve 

a na víko napsat zlatým písmem její jméno a královský původ. Následně rakev 

se Sněhurkou vynášejí na kopec a střídavě ji hlídají. S dívkou se loučí i lesní 

zvířátka:

Přicházela zvířata a také Sněhurku oplakávala, první sova, po ní havran, 

nakonec holubička. I4)

Shodu nespatříme ani v motivu záchrany začarované dívky. K. J. Erben 

nás seznamuje s nemocným princem. Tomu se ve dvaceti čtyřech letech zdá 

sen o jablkách ze zlatého stromu, která ho uzdraví. Bloudí tedy lesem a váben 

ptáčky přichází ke stromu. Ti mu ukazují neviditelná jablka, která utrhne a sní.
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Vzápětí se strom proměňuje v křišťálovou truhlu, v níž leží krásná dívka. Princ 

se ji snaží polibkem probudit, ale neúspěšně.

Královic byl zdráv na těle a nemocen láskou; budil, líbal -  žádná pomoc. 

Zarmoucený odešel. >v

Ve vyprávění bratří Grimmů se setkáváme s postavou prince, který 

zabloudí v lese, a sjeho služebníky. Princ spatřuje dívku v rakvi a čte nápis 

na víku. Žádá od trpaslíku, aby mu ji vydali a nabízí za ni cokoliv. Trpaslíci 

odmítají děvče prodat, ale nakonec ji princi darují. Princ poroučí svým sluhům, 

aby rakev odnesli. Jeden z mužů však o rakev zakopává a následným otřesem 

Sněhurce vypadne kousek jablka z hrdla. Dívka se probouzí, spatřuje prince 

a odchází s ním do jeho zámku.

Otevřela oči, nadzvedla víko rakve, vstala a polekaně vykřikla: „Bože, kde to 

jsem?"  -  „ U mne!" zvolal královský princ radostně, a vyprávěl jí, co se stalo. Nakonec 

dodal: „Mám tě raději než všechno na světě, pojď se mnou do otcova zámku a buď mojí 

ženou. “ Sněhurce se líbil, šla s ním a chystali se oslavit slavnou svatbu. ,6>

V pohádkovém vyprávění K. J. Erbena se dovídáme o princově setkání 

se zakletým starcem, žijícím v podzemním křišťálovém paláci. Princ objevuje 

vchod do zámku při své zpáteční cestě lesem. Stařec dává princi radu, jak se 

dostane do paláce, a tak vysvobodí starého muže se zakletí.

„ Tři sta kroků vpravo na předhradí stojí sochy dvě mramorové, obě očima 

v jedno místo upřenýma. Tam kopej. “ -  Kopal a nalezl skřínku s prutem čarodějným, 

kterýmžto když na skálu uhodil, otevřela se a palác křišťálový stál před ním, z něhož 

vyšel stařec, děkuje vysvoboditeli svému a nabízeje se k odměně. I7>

Děj pohádky bratří Grimmů se uzavírá svatbou Sněhurky s princem, 

na kterou přichází také zlá macecha. Autoři popisují její pocity při setkání 

s dcerou a také kruté potrestání, ke kterému dochází přímo na hostině.

A když vkročila do sálu, poznala Sněhurku a strach a hrůza j i  přimrazily 

na místo. Ale v ohni už se žhavily železné střevíčky, sluhové je  kleštěmi vyndali, přinesli 

a postavili před ni. Musela do těch rudě rozžhavených střevíců vklouznout a tak dlouho 

v nich tancovat, dokud nepadla mrtvá na zem. ,8)

V závěru K. J. Erbena zjišťujeme, že ptáčkové ze zámku jsou sestry 

zakleté zlou královnou a jejich otce, starce ze zakletého zámku, vysvobodí 

princ. Společně s princem a kouzelným proutkem přemohou královnu, promění 

ji v kámen a odnáší kouzelné zrcadlo, s jehož pomocí probouzejí dívku.
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Ptáčkové nabudou zpět svou lidskou podobu. Scéna proměn je autory podána 

následovně:

Šli a pomocí prutu přemohli ji, v kámen proměnili a zrcadla se zmocnili. 

Přidržel kralevič zrcadlo před obličej milenky své, obživla v celé kráse své. Přidržel

i ptákům, i jsou učiněni pannami krásnými, dobrořečíce jemu a objímaje otce svého. I9>
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Závěr

V této diplomové práci jsem se pokusila porovnat charakteristické znaky 

pohádkové tvorby Karla Jaromíra Erbena a bratří Grimmů. Soustředila jsem se 

na literární zpracování shodných námětů a na odlišném přístupu k nim.

Pohádka Karla Jaromíra Erbena byla ovlivněna mytologickou teorií, 

na jejímž základě svá vyprávění ztvárňoval. V rekonstrukci mýtů v kouzelných 

pohádkách se shodoval s německými autory bratry Grimmy. Právě kouzelným 

pohádkám věnoval největší pozornost a při jejich zpracování vycházel 

z několika variant. „Přistupoval kpohádkám jako badatel i jako básník. Badatel 

zkoumal co pohádku tvoří, které vlastnosti j i  provázejí, jakou má nejčastěji osnovu, jak  

se rozvíjí je jí děj, ja c í v ní vystupují hrdinové, jaká kouzla v ní působí, v jakých 

scenériích se odehrává. Hledal, co je  za těmito postupy, jaká je  morálka pohádky a jaký  

lidový mýtus stojí u jejího vzniku. “ (Citace:: Kronusová, V: průvodní text. 

In: Erben, K. J.: Zlatý kolovrat. Praha, M F 1976, s. 147)

Největší zájem Karla Jaromíra Erbena a bratří Grimmů se obracel 

ke kouzelným pohádkám. Ve své interpretaci jsem se zaměřila nejen na 

kouzelné pohádky, ale také na Erbenovu pohádku zachovanou v chodském 

dialektu - Jirka s kozú, na pohádku z prostého života - Hrnéčku, vař! i na její 

paralelní podobu v podání bratří Grimmů, Sladká kaše. Z tvorby bratří Grimmů 

jsem zvolila legendární pohádku Boháč a chudák.

Karel Jaromír Erben doprovodil své pohádky výkladem. Ve svých 

poznamenáních vysvětluje na základě mytologické teorie symboliku postav 

a dějů. Erbenova solární teorie se odráží v jeho nejkrásnějších pohádkách -  

Pták Ohnivák a liška Ryška, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda a Zlatovláska. 

Význam pohádky Tři zlaté vlasy Děda Vševěda se vztahuje k zimnímu 

slunovratu a zlatovlasý děd je samo slunce. Tři péra ze slunečního ptáka 

v pohádce Pták Ohnivák a liška Ryška, či tři zlaté vlasy zlatohlavého slunečního 

stařečka, tedy tři sluneční paprsky, znamenají slunečné působení v trojí přírodní 

říši -  ve vzduchu, na zemi a ve vodě. S tímto výkladem se setkáme také 

v pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kde tři služebníci zpodobňují přírodu 

ve svých třech podobách. V této kouzelné pohádce bájeslovné se odrážejí také 

náboženské názory starých Slovanů. Podle Erbena věřili Slované ve dvojici
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Bělboha, boha světlé části roku, počínající zimním slunovratem a vítězící jarem, 

a Černoboha, boha temnoty, zimy, ujímající se vlády od letního slunovratu, kdy 

dne i tepla ubývá. Tito mocní jsou v ustavičném zápasu. Motiv boha zimy je 

v pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký ztvárněn v postavě mocného 

černokněžníka, bohyni léta, živoucí přírodu, představuje královská panna. 

Mladý kralevic, jarní slunce bohyni léta vysvobodí ze zajetí černokněžníka, 

boha zimy.

V pohádkových vyprávěních Karla Jaromíra Erbena a bratří Grimmů se 

často objevuje zápasení statečných hrdinů s temnými silami, osvobození 

nevinných obětí, vítězství dobra nad zlem, plnění úkolů, překonávání překážek

i symbolická čísla a jejich násobky. V pohádkách se nesetkáme s konkrétními 

časovými údaji, u Karla Jaromíra Erbena jsou často nahrazovány obrazy 

z přírody ( např.: „když se slunce schylovalo k západu, když už bylo nad 

západem, a jakmile zapadlo11 apod.). Pohádkovým hrdinům pomáhají 

v překonávání překážek nadpřirozené síly, zvířata, kouzelné věci, sudičky 

a jiné zázraky (Karel Jaromír Erben klade důraz na lidovou morálku, proto se 

pomoc dostává jen těm, kteří si ji zaslouží), díky kterým získávají krásné 

princezny, s jimiž žijí ve štěstí a blahobytu. Králi se nestávají pouze princové, 

ale také prostí hrdinové, kteří dovedou čelit zlým silám a nástrahám. Kladné 

postavy jsou odměňovány, zastíněná pravda se nakonec prokáže a viníkům 

přísluší trest. Děje pohádek jsou mnohdy rozvíjeny o nové situace a postavy.

V příbězích Karla Jaromíra Erbena má slovo váhu a nebere se zpět. Je 

v nich víra nejenom v osud, proti němuž nemá smysl se vzpírat, ale také 

ve spravedlnost. Vlastní jména postav autor volí s charakterizujícím záměrem, 

který označuje již předem původ, schopnosti nebo povahové rysy pohádkového 

hrdiny (Plaváček). Erben užívá českých zdomácnělých jmen (Jiřík, Honza, 

Dodla). Mravní založení postav vyplývá z vnějšího vzhledu, např.: škaredý 

černokněžník z pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký je zápornou postavou 

a oproti tomu spanilá panna z téže pohádky je nevinnou obětí. Popis prostředí 

je autorem líčen velmi barvitě se zaměřením na detaily.

Způsobem Erbenova vyprávění je mnohdy dialogizace a nahrazování 

opisů přímou řečí. Jeho podání je prosté, snaží se zachytit podstatu věci. V jeho 

pohádkách si můžeme všimnout charakteristických znaků lidové mluvy.
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Pohádky bratří Grimmů v porovnání s podáním Karla Jaromíra Erbena 

působí méně idylickým dojmem. V jejich příbězích jsme občas svědky 

strašidelných až drastických scén (rozsekání těla lišky v pohádce Zlatý pták). 

Ve vyprávění bratří Grimmů často dominuje venkovské prostředí, v motivech se 

odrážejí společenské a rodinné vztahy také nejnižších a středních sociálních 

vrstev. Popis prostředí je autory podán velmi stručně a stroze, nezaměřují se 

na detaily. Jména postavy dostávají jen zřídka, avšak autoři je volí na základě 

charakteristiky vnější (např.: Sněhurka) či vnitřní charakteristiky 

(např.: Ťulpásek v pohádce Zlatý pták) nebo na základě určité události (např.: 

Štěstílek v pohádce Čertovy tři zlaté vlasy). Vnější popis postavy není 

všestranný. Pomoc je hrdinům poskytnuta většinou jako samozřejmost a často 

bez vykonání dobrého skutku.

Závěrečné pasáže pohádkových vyprávění bratří Grimmů se často 

rozvíjejí o osudy postav, se kterými se setkáváme již v úvodu pohádky. 

Následně tak čtenářova pozornost ustupuje od hlavního děje, který je autory 

ukončen vracejícím se epizodním motivem (Stolečku, prostři se, oslíčku, otřes 

se, klacku, ven!).

„ Takových drsných a strašidelných rysů, je ž  byly zřejmě odedávna přirozenou 

součástí pohádkového žánru, najdeme ostatně i ve sbírce bratří Grimmů, pod  vrstvou 

Wilhemových úprav (a jestliže se českému čtenáři zdá, že i takto upravené jsou  

Grimmovy pohádky syrovější a méně „ dětské “ než klasické pohádky české, pak to 

nemusíme připisovat své „ holubičí povaze “, ale faktu, že podání Erbena a Němcové 

spadají j iž  do období biedermeierovského vkusu. “ (Citace: Jiří Stromšík: doslov 

Pohádka ve století vědy z knihy Grimmové, J. a W. : Pohádky. Praha, Odeon 1988, 

s. 284)
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Resumé

Tato diplomová práce se zabývá pohádkovou tvorbou Karla Jaromíra 

Erbena a bratří Grimmů, inspirovanou lidovou slovesností a sběratelskou 

činností autorů. V přehledu mapuje jejich pohádkovou tvorbu.

První kapitola věnuje pozornost inspiraci lidovou slovesností v tvorbě 

autorů, mapuje v přehledu jejich pohádkovou tvorbu, představuje přístup 

k lidové látce a mytologickou teorii o původu pohádky.

Druhá kapitola se zaměřuje na shody a odlišnosti ve způsobu literárního 

zpracování vybraných pohádkových příběhů, převážně kouzelných (shodné 

námětové okruhy). Soustřeďuje se na charakteristiku postav, popis prostředí 

a na základní motivy rozvíjející děj.
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