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Abstrakt

Poetika prostoru je velmi zajímavá oblast, která byla doposud ve srovnání s ostatními 

poetikami literárního díla z teoretického hlediska opomíjena a kusé informace o ní se často 

skrývaly jen v pracích, jež poetiku prostoru aplikovaly na určitá konkrétní díla. Abych se tedy 

mohla začít věnovat poetice prostoru v pohádkách, bylo nutno v první části mé práce položit 

základy pro samotnou poetiku prostoru. 

Těmi se staly kapitoly, v nichž jsem se zabývala poetikou literárního díla a v nichž 

jsem sesbírala, utřídila a zpřehlednila dosavadní teoretické informace o poetice prostoru 

a jejích částech, prostoru a místě. Z těchto kapitol jsem následně vycházela při specifikaci 

daných pojmů v rámci své práce.  

To mi umožnilo se v druhé části práce plně zaměřit na poetiku prostoru v pohádkách. 

Za materiál zkoumání, na kterém jsem si ověřovala platnost jednotlivých hypotéz, jsem 

zvolila pohádky bratří Grimmů a osm pohádek Erbenových. V rámci svého zkoumání jsem se 

zabývala pojmy jako poetika prostoru v širším a užším smyslu, hranice pohádkového 

prostoru, jeho popis a uspořádání, hlavní a vedlejší hrdina z hlediska poetiky prostoru, cesta 

v pohádkovém prostoru atd.

Daných osm Erbenových pohádek bylo vybráno za materiál zkoumání z důvodu jejich 

velké podobnosti (téměř analogie) s osmi pohádkami bratří Grimmů. Proto jsem je ve třetí 

části své práce mohla použít jako praktický příklad daného teoretického zkoumání a vzájemně 

je porovnat z hlediska poetiky prostoru.

Klíčová slova

Poetika, poetika prostoru, pohádka, Karel Jaromír Erben, bratři Grimmové



Abstract

The poetics of space is a very interesting field, which has been so far marginalized 

from the theoretic point of view in comparison with other types of the poetics of literary 

work. Fragmentary information devoted to this theme has often been hidden in theoretic 

works that applied the poetics of space to some specific literary works. To be able to start 

focusing myself on the poetics of space in fairy tales, I had to lay the basis for the poetics of 

space in the first part of my thesis. 

The basis is built by the chapters in which I was concerned with the poetics of literary 

work and where I collected, organized and made transparent actual theoretic information 

about the poetics of space and its parts, space and place. I used these chapters for 

the specification of the terms used in my thesis. 

That specification enabled me to focus on the poetics of space in the fairy tales in 

the second part of thesis. As my research material I chose Grimms’ fairy tales and eight 

Erben’s fairy tales. I used this material to verify the relevance of particular hypotheses. 

In terms of my research I concerned on topics such as the poetics of space from the wider and 

the closer point of view, the boundaries of the fairy tales´ space, the description and the layout 

of the space, the main and the side character in the terms of the poetics of space, the journey

in the space of a fairy tale etc.

The eight Erben´s fairy tales were chosen as a material for the research owing to 

the strong similarity (nearly analogy) to the eight Grimms´ fairy tales. Moreover, I could use 

these works in the third part of my thesis such as a practical example of this theoretic research 

and compare them.
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POETIKA PROSTORU VPOHÁDKÁCH BRATŘÍ GRIMMŮ A VE VYBRANÝCH 

POHÁDKÁCH KARLA JAROMÍRA ERBENA

1 Několik poznámek k této diplomové práci

Téma poetiky prostoru v literárním díle jsem si pro svou diplomovou práci zvolila 

proto, že již po přečtení prvních děl, která se danou problematikou zabývají, např. Místa 

s tajemstvím od Daniely Hodrové, Poetika míst od kolektivu autorů v čele s Danielou 

Hodrovou či Poetika prostoru od Gastona Bachelarda, mne tato oblast naprosto okouzlila. 

Protože se však jedná o obor velmi rozsáhlý a při jeho zkoumání jsem nechtěla zůstat jen na 

povrchu, rozhodla jsem se jej omezit na literární žánr mně nejbližší, tedy na pohádky. 

Za materiál svého zkoumání jsem zvolila pohádky bratří Grimmů, jimiž jsem se již 

v minulosti zabývala v rámci několika seminárních prací a které znám díky tomu velmi 

podrobně. Jako bohemistka jsem se ale nechtěla omezit jen na německé pohádky a pohádky 

české zcela opomenout, což by zvláště s ohledem na velkou podobnost některých pohádek 

Karla Jaromíra Erbena s pohádkami bratří Grimmů byla škoda. V rámci samotných pohádek 

bratří Grimmů se však jedná o již dostatečně rozsáhlý materiál zkoumání, a proto jsem se 

rozhodla nakonec nezohlednit všechny pohádky Erbenovy, nýbrž jen ty, které jsou pohádkám 

Grimmovým nejpodobnější.

Cílem mé diplomové práce je lépe se zorientovat v problematice poetiky prostoru, 

přispět k položení základů poetiky prostoru v pohádkách, na konkrétních příkladech pohádek 

dokázat své tvrzení a vzájemně porovnat několik vybraných pohádek zmíněných pohádkářů 

z hlediska poetiky prostoru.

Z toho důvodu tvoří tuto práci tři obsahově poměrně uzavřené celky. První část práce 

je výkladová a s pomocí odborné literatury objasňuje tři základní pojmy mého zkoumání, tedy 

pohádku, poetiku literárního díla a poetiku prostoru. Zvláštní důraz je kladen na kapitolu o

poetice prostoru. V ní je sesbíráno, uspořádáno a zpřehledněno množství informací 

z literárně-teoretických děl, která se danou poetikou zabývají. Tato kapitola tak tvoří 

teoretický základ pro mé vlastní zkoumání této poetiky, na něž se zaměřuje druhá část práce.

Na počátku této části se nachází přehled jednotlivých typů prostoru, které 

k literárnímu dílu náležejí a ovlivňují ho. Následně jsou rozlišeny dva druhy literárního 
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prostoru (a v souvislosti s tím také poetiky prostoru), tedy literární prostor v širším a v užším 

smyslu. Prostor v širším smyslu je zde vymezen, jsou definovány jeho hranice a zohledněny 

jeho části. Poté je popsána také jeho součást, která je pro naši práci nejdůležitější: prostor 

v užším smyslu.

Při vlastním výkladu pojmu prostor v užším smyslu a při jeho srovnání s pojmem 

místa se opírám nejen o již zmíněný literárně-teoretický základ, nýbrž svým dílem k výkladu 

přispívá mimo jiné také zohlednění definic daných pojmů ve slovních spisovné češtiny

a vlastností prostoru aktuálního světa.

Po vyjasnění těchto pojmů následuje kapitola zaměřená na prostor v rámci pohádek. 

V té jsou popsány především hranice (horizontální i vertikální) prostoru, umístění 

a rozmístění jednotlivých jeho míst, hranice těchto míst a přechody mezi nimi a v neposlední 

řadě také motiv cesty prostorem. Tato cesta je specifikována, jsou vymezeny její druhy, 

zohledněny způsoby jejího popisu, její jednotlivé části a tvar atd.

Třetí a poslední část této práce tvoří již zmíněné porovnání osmi pohádek každého 

pohádkáře z hlediska poetiky prostoru. Tato kapitola se skládá z části pojednávající 

o kritériích výběru daných pohádek, z přehledů míst, kterými prošel hlavní hrdina v každé 

dvojici porovnávaných pohádek, z části, v níž je poukázáno na problémy provázející 

vytváření těchto přehledů, a z části obsahující porovnání pohádek pomocí přehledů. V této 

poslední části jsou sledovány pravidelnosti v rámci již zmíněných šestnácti pohádek obou

pohádkářů, porovnány společné shody a rozdíly osmi pohádek jednoho pohádkáře oproti osmi 

pohádkám druhého pohádkáře a také popsány vzájemné shody a rozdíly jednotlivých dvojic 

porovnávaných pohádek.

Výsledky práce jsou v závěru shrnuty v samostatné kapitole.
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2 Upřesnění základních pojmů s ohledem na odbornou literaturu

Základními pojmy naší práce je již zmíněná pohádka, poetika literárního díla a poetika 

prostoru1.

2.1 Pohádka

„Pohádka je velmi stará (ne pouze dětem určená) forma původně ústního“ (Stromšík, 

1988: 277) lidového vypravování. Mezi její typické rysy patří (až na výjimky) vítězství dobra 

nad zlem a šťastný konec. Podstatu pohádky tvoří vymyšlený příběh, který neodkazuje 

k žádné „konkrétní historické události, takže čas, místo děje, charaktery a sociální prostředí se 

v pohádce určují jen rámcově, stereotypně (byl jednou jeden, za sedmerými horami).“ (Srov. 

Vlašín, 1977: 285.) Přesné vymezení času a prostoru pohádky není možné už ze samé její 

neskutečné podstaty. Příběh pohádky se nikdy nestal a stát nemohl (byť je možné, že se 

původně inspiroval skutečnými událostmi) již z toho důvodu, že většina pohádek obsahuje 

prvky, jejichž existence se neslučuje se skutečností či jejichž existenci není možno dokázat. 

Takovými prvky jsou např. bájné a biblické postavy (víly, vodníci, andělé), neskutečná místa 

(konec světa, perníková chaloupka), neuvěřitelné děje (použití čar a kouzel) atd.

Pro naši práci jsme zvolili, jak již bylo řečeno, pohádky bratří Grimmů a Karla 

Jaromíra Erbena. K oběma těmto autorům v této části práce zmíníme i několik základních 

informací.

Jacob a Wilhelm Grimmové jsou jedni z nejznámějších německých jazykovědců

a sběratelů pohádek. Jsou mimo jiné považováni za zakladatele germanistiky, vědy 

o německém jazyce a literatuře. Z jejich děl, jež je proslavila v rámci jazykovědy, zde 

nesmíme opomenout Jacobovu Německou gramatiku a také jejich nejrozsáhlejší společné dílo 

Německý slovník. V literární oblasti vydali bratři Grimmové kromě zmíněné sbírky pohádek 

také sbírku německých pověstí a třísvazkovou Německou mytologii.

Pohádky do své sbírky se snažili čerpat především z prostředí lidového, avšak jejich 

hlavními přispěvateli byli ve skutečnosti lidé z vyšších vrstev. Jacobovi šlo především 

o vědecký, a tedy co nejpřesnější záznam daných pohádek, který se neměl nikterak upravovat. 

Tento filolog tělem i duší byl dokonce i proti zjemňování obhroublostí, odstraňování mezer 

                                               
1  Někteří autoři používají pojmu poetika místa (viz např. Daniela Hodrová) a jiní prostoru (např. Gaston 
Bachelard). Jaký je rozdíl mezi těmito pojmy a proč my jsme v názvu naší práce upřednostnili pojem poetika 
prostoru, vysvětlíme později.
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a nejrůznějších chyb. Jeho bratr Wilhelm přistupoval k sebranému materiálu mnohem 

liberálněji a dané pohádky více přizpůsobil pro děti.

Na jejich přístup k pohádkám navázal Karel Jaromír Erben, známý český spisovatel, 

historik, archivář, právník a sběratel lidové tvorby. Ten sbíral nejen slovanské pohádky, nýbrž 

i písně, říkadla a pověsti. Proslavila jej mimo jiné sbírka balad Kytice. Také on sebraný 

materiál upravoval. Mezi jeho několika pohádkami a pohádkami bratří Grimmů je 

nepřehlédnutelná podoba (jednotlivé shody a rozdíly mezi nimi z hlediska poetiky prostoru 

viz kapitola Poetika prostoru v šestnácti porovnávaných pohádkách). Erben byl dokonce 

obviňován z plagiování pohádek bratří Grimmů. Jeho pohádky však pocházely ze 

slovanských (v našem případě českých) zdrojů a jeho údajné plagiátorství se nikdy 

nepotvrdilo.

2.2 Poetika literárního díla

„Smysl tohoto termínu se historicky proměňoval“ (Todorov, 2000: 15) a ještě ani 

v dnešní době se nedočkal jednotné definice a jasného vymezení. Ani tato diplomová práce si 

neklade a vzhledem ke svému rozsahu nemůže klást za cíl objasnění daného pojmu. Naše 

další zkoumání se však bez alespoň rámcového vymezení této poetiky neobejde, a proto se 

obrátíme na dílo, které je v dané oblasti autoritou, a to na Lexikon teorie literatury a kultury

od Ansgara Nünninga. Zde je poetika literárního díla definována jako „nauka o básnickém 

umění, podstatě, formách a druzích/žánrech literárních. Tato nauka určuje konstitutivní 

kritéria a základní pojmy jak literatury obecně, tak i určitého směru nebo pochopení literatury 

jednotlivých autorů. Zároveň představuje ve smyslu filozofických a estetických 

zevšeobecnění literární koncepci charakteristickou pro celé epochy“ (srov. Nünning, 2006: 

604). Z tohoto hlediska k ní tedy budeme přistupovat i v rámci naší práce.

2.3 Poetika prostoru

Poetika prostoru neboli topologie je pokládána za součást poetiky literárního díla 

(srov. např. Hodrová, 1997: 14). Jedná se o obor, který se v užším slova smyslu zabývá 

zkoumáním „funkce a významu (smyslu) určitého místa (topos) v literárním díle“2.

Avšak vzhledem k tomu, že „se literární prostor v širším smyslu slova „prostor“ týká 

všech složek textu“ (srov. Hrbata, 2005: 317), „zahrnou úvahy o prostoru kromě míst jako 

                                               
2  Srov. http://www.souvislosti.cz/298pod.html, 22. 9. 2011.
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takových zákonitě i úvahy o čase, postavách, žánru, stylu, textu“ (srov. Hodrová, 1994: 5) 

a syžetu (Hodrová, 1997: 14). Slawiński mezi odvozeniny prostoru dále zahrnuje také fabuli, 

literární komunikační situace a ideologii díla (srov. Slawiński, 2002: 117). Prostor v tomto 

širším smyslu pak „už není jen jedním z komponentů zobrazené skutečnosti“ (tamtéž), „jen 

prostředkem k jistým účelům, který je zcela podřízen postavám“ (srov. Zoran, 2009: 52), 

nýbrž „je středem sémantiky díla a základem jiných systémů, které se v něm objevují.“ (Srov. 

Slawiński, 2002: 117.)

Poetiku prostoru je možno tedy pojímat nejen jako součást poetiky literárního díla, ale 

hledíme-li na prostor v širším slova smyslu, může poetika prostoru svým rozsahem také celou 

poetiku literárního díla obsáhnout, tedy samozřejmě v závislosti na tom, jak široce chápeme 

pojem poetika literárního díla. Tuto naši úvahu o klíčové důležitosti prostoru v literárním díle 

podporují i myšlenky, jež se vztahují k prostoru aktuálního neboli reálného světa, neboť 

„literární prostor je modelem právě prostoru reálného“ (srov. Hodrová, 1997: 14), a tedy 

s ním má mnohé vlastnosti společné.

Velký význam prostoru přiznávají i někteří filozofové. Zaujala nás např. myšlenka 

Martina Heideggera, na niž poukázal Pavel Matejovič ve své studii Priestor, text a krajina. 

Prostor podle Heideggera je „čírou potencionalitou, ktorá má byť vyplnená vecami.“ [Proto 

hovoří o tzv.] „,nulovém‘ priestoru,“ [který] „pre něj zostáva neviditeľný“ (srov. Matejovič, 

1999: 186). Tento nulový prostor je prázdný a nemá hranice. Protože není zaplněn, není 

možno jej jakkoliv vymezit, a tedy neexistuje. „Existovat začíná teprve skrze subjekty 

a události“ (srov. Hodrová, 1994: 10), jež se v něm vyskytnou, ba co víc, „každá slovní 

informace o postavách, věcech, událostech či o jakýchkoli jiných součástech prostoru nutně 

implikuje prostor, v němž se něco odehrává nebo někdo pobývá.“ (Srov. Slawiński, 2002: 

124.)

Součástí prostoru může být také např. místo. Toto je tvořené „určitým bodem, plochou 

nebo objemem“ (srov. Zoran, 2009: 47) a oproti prostoru hranice má. „Prostor můžeme 

chápat jako soubor, síť míst“ (srov. Hodrová, 1994: 10) a „místa mohou v sobě obsahovat 

další místa“ (srov. tamtéž: 9).

Po objasnění pojmu prostor aktuálního neboli reálného světa se nyní můžeme více 

zaměřit na prostor literární. „Proces, v němž si literatura osvojovala reálný historický čas 

a prostor, [...] nebyl jednoduchý ani plynulý. Osvojovaly se jednotlivé pro danou historickou 

fázi vývoje lidstva dostupné aspekty času a prostoru a současně se vypracovávaly 

odpovídající žánrové metody odrazu a uměleckého ztvárnění osvojených stránek skutečnosti.“ 

(Bachtin, 1980: 222.)
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„Při takovém osvojování reálného světa vzniká podle Doležala faktický narativ, 

deskriptivní. Pokud však naopak text vznikne ještě před svým světem, který je vytvořen až 

v samotném textu, pak se jedná o narativ konstruující, fikční“ (srov. Jedličková, 2005: 186). 

„Text sám o sobě určuje povahu svého [...] modelu vnější reality, a to i v případě, kdy není 

textem utvořen. I tehdy je jím zvolen, modifikován a plně kontrolován.“ (Srov. Zoran, 2009: 

50.)

„V různých literárních druzích a žánrech existují odlišné typy prostorů. Navíc každý 

autor a zčásti i každé jeho dílo představují specifický model světa.“ (Srov. Hodrová, 1997: 

14.) „Tento není nikdy zcela individuální ― vždy do určité míry patří své době, uměleckému 

směru i určitému žánru. Spisovatel sice v díle buduje svůj vlastní prostor, ale z možností, 

které mu nabízí ,prostor‘ doby a toho kterého žánru či žánrové oblasti.“ (Srov. Hodrová, 1997: 

14f.)

„Literární prostor je vytvořen literárními prostředky a nelze jej, jak zdůrazňuje 

Lotman, jednoduše vztáhnout k přirozenému prostoru“ (srov. Hodrová, 1997: 14), byť 

představuje jeho model „a modeluje různé reálné vztahy (časové, sociální, etické)“ (srov. 

tamtéž). „Daná modelovost není totiž nikdy přímočará, jelikož jde o skutečnost jiného řádu.“ 

(Srov. Hodrová, 1997: 14.) Zmínit zde můžeme minimálně dva aspekty, které podkládají toto 

tvrzení.

Za prvé „jazyk nedokáže plně vyjádřit prostorovou existenci žádného objektu“ 

(Zoran, 2009: 41), protože tento „nekonečný objekt (skutočnosť) je modelovaný 

prostřiedkami konečného textu“ (srov. Lotman, 1990: 242), a je tedy nutně schematický. 

„Navíc rozsah literárního popisu je vázán slovníkem, jímž autor disponuje, tzn. nikoli 

komplexním stupněm skutečnosti jako takové, a každá deskripce se podřizuje určité literární 

perspektivě, která se do značné míry vyznačuje osobitými rysy a charakteristikami.“ (Srov. 

Hrbata, 2005: 322.) „Neúplnost je tedy konstitutivním rysem fikčního světa. [...] To, že na nás 

nepůsobí rušivě, je podmíněno charakterem našeho vnímání, které data vnější skutečnosti také 

podrobuje redukci a výběru“ (srov. Jedličková, 2005: 191f).

Za druhé podle Wellka a Warrena „je třeba samotnou literaturu obecně klasifikovat 

jako primárně časové, ne prostorové umění“ (Jungmannová, 2005: 247). To proto, že „text 

existuje a je strukturován především v čase“ (Zoran, 2009: 41) a „čas je v něm předmětem, 

subjektem i způsobem zobrazení“ (srov. Jungmannová, 2005: 247). „Tak zvaná ,prostorová 

struktura‘ není tedy ve skutečnosti nic jiného než nadstavba substance, jejíž základní struktura 

má časový ráz“ (Zoran, 2009: 41). „Čas se v textu zhušťuje, stává se hmotnějším a umělecky 

viditelným; prostor se naopak intenzifikuje, zapojuje se do pohybu času, syžetu a historie,“ 
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(srov. Bachtin, 1980: 222) „takže v jistém smyslu můžeme hovořit o časovém uspořádání 

prostoru“ (Zoran, 2009: 41).

„Srostitost času a prostoru“ nazývá Bachtin (srov. 1980: 222) chronotopem neboli 

časoprostorem. Sám však daný termín nezavedl. „Chronotop byl poprvé použit Einsteinem 

v jeho teorii relativity a své uplatnění našel především v matematické přírodovědě“ (srov. 

Bachtin, 1980: 222). Podle Michaila Michajloviče Bachtina se v případě chronotopu jedná 

o „komplex prostoru a času včetně fyzických objektů, událostí, psychologie, historie atd.“ 

(Zoran, 2009: 43), tedy ve skutečnosti jde o náš prostor v širším smyslu. Jiný autor, který se 

také zabýval chronotopem, Gabriel Zoran, vymezuje chronotop poněkud úžeji. Podle něj je to 

„jen to, co lze integrací prostorových a časových kategorií definovat jako pohyb nebo změnu“ 

(Zoran, 2009: 44).

Z výše zmíněného vyplývá, jak problematické je postavení prostoru v textu. „Lze jej 

chápat různými způsoby, žádný z nich však není tak jasný a jednoznačný jako chápání 

termínu čas.“ (Zoran, 2009: 39.) „O čase můžeme hovořit z hlediska korelace mezi strukturací 

textu a strukturací světa (čas vyprávěný a vyprávění, fabule a syžet), kdežto v případě 

prostoru se zde žádná podstatná nebo trvalá korelace nevyskytuje“ (srov. Zoran, 2009: 39). 

Tímto tvrzením se budeme podrobněji zabývat v kapitole Čtyři druhy času a prostoru.

Nejasnost termínu prostor literárního díla a mnohost možných náhledů na něj vede 

k nutné nejednotě a rozptýlenosti jeho výzkumu.

Zpřehlednit danou situaci se již pokusili mnozí autoři. Např. Zdeněk Kožmín uvádí ve 

své knize Studie a kritiky (srov. 1995: 251), že „analýza časové a prostorové výstavby 

literárního díla se v podstatě pohybuje mezi dvěma póly: deskripcí formálních struktur 

(jazykových, kompozičních) a přístupem obsahovým (motivickým, filosofickým). Tyto 

krajnosti přirozeně nemusejí existovat odděleně.“

Podrobnější rozlišení přístupů s příklady některých směrů výzkumu prostoru uvádí 

dále např. Zdeněk Hrbata (2005: 317): „pojetí a zobrazování prostoru, jeho konstrukce 

a úloha v popisu a ve vyprávění, prostor v literární topologii ― ,poetika míst‘, v tzv. literární 

,spaciologii‘, prostor v teorii ,fikčních světů‘ jakožto konstruktů textové tvorby...“

Nejpodrobnější rozlišení jednotlivých směrů výzkumu prostoru se nám podařilo najít 

v díle Janusze Slawińského, který rozlišuje sedm různých přístupů (viz Slawiński, 2002: 

118―121).

„Různorodé přístupy k prostoru do značné míry vyplývají z různých podob a funkcí 

prostoru v literárním textu“ (srov. Hrbata, 2005: 317). Velká nejednotnost bohužel vládne 

i v této oblasti. Daným jevem my se zde sice podrobněji zabývat nebudeme, protože to není 
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hlavním účelem naší práce, alespoň příklad však na rozlišení funkcí prostoru a pro zajímavost 

i funkcí místa uvést nezapomeneme.

Pokud jde o funkce místa, skvěle nám opět poslouží Poetika míst od Daniely 

Hodrové, kde je „místo pojato jako 1) kulisa, obraz a znak sociálně charakterizovaného 

prostředí; 2) ,hrací plocha‘, případně ,políčko ve hře‘; 3) metafora, metonymie, jako část či 

model mytologicky pojatého prostoru.“ (1997: 15.)

V případě funkcí prostoru se zaměříme na rozlišení, které ve svém díle uvádí Zdeněk 

Hrbata (srov. 2005: 317). Ten rozlišuje čtyři funkce prostoru, tedy 1) prostor jako předmět 

popisu, 2) prostor jako prostředek vyprávění, 3) prostor symbolický nebo ideologický 

a 4) prostor jako prostorová figura. Porovnáme-li uvedené funkce prostoru spolu s funkcemi 

místa, nemůžeme si nepovšimnout významné podobnosti mezi danými aspekty.

„Sledování proměn akcentace toho kterého aspektu [(té které funkce místa či 

prostoru)] a vztahů mezi nimi je v podstatě sledováním proměn žánru, poetik a uměleckých 

škol.“3

                                               
3  http://www.souvislosti.cz/298pod.html, 22. 9. 2011.
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3 Poetika prostoru v naší práci

S ohledem na předchozí kapitolu se zde pokusíme vymezit pojem poetiky prostoru 

v širším smyslu a její části, tedy poetiky prostoru v užším smyslu, jak k nim budeme 

přistupovat v rámci naší práce. V jednotlivých kapitolách se již objeví příklady z materiálu 

námi zvoleného, tedy z pohádek bratří Grimmů a z pohádek Erbenových. Tato kapitola se tak

stane plynulým přechodem mezi kapitolami zcela teoretickými, zabývajícími se přístupy 

odborné literatury k daným poetikám, a kapitolami praktického porovnání vybraných pohádek 

zmíněných pohádkářů z hlediska poetiky prostoru.

3.1 Čtyři typy času a prostoru

Dříve než se pokusíme o definici pojmu poetika prostoru, je důležité si objasnit, jaké 

typy prostoru s literárním dílem vlastně souvisejí. V této kapitole se však nezaměříme jen na 

jednotlivé typy prostoru, nýbrž také na jednotlivé typy času, a to z ryze praktických důvodů. 

Jak již bylo zmíněno, literatura je považována za převážně časové umění, a tak nám popis 

zmíněných typů času pomůže snáze porozumět daným typům prostoru.

Rozlišit můžeme čtyři typy času: čas aktuálního světa, čas představovaný, čas díla 

a čas díla jako předmětu skutečnosti4. Začneme časem aktuálního světa, jehož význam je 

nejzřejmější. Je to čas skutečného trvání či změny jevu, skutečně proběhlé události, to, o čem 

dílo píše, co zobrazuje, čehož model vytváří. Příkladem může být první světová válka, která 

v čase aktuálního světa trvala čtyři roky.

O této válce autor píše. Pro potřeby jeho díla je však nezbytné, aby první světová 

válka z jakéhokoliv důvodu netrvala čtyři roky, jak tomu bylo ve skutečnosti, nýbrž např. 

pouhý rok. Ani tento rok trvání první světové války však není možno v díle se vším všudy 

popsat. Nekonečný svět nelze, jak již bylo zmíněno, popsat pomocí konečného jazyka, neboť 

daný popis nikdy nebude vyčerpávající, a tedy i daný rok trvání války může být představen 

jen zástupně, např. jen pomocí vybraných událostí, změn či trvání jevů, ke kterým v dané 

době došlo. Vše to, jak je daný rok v díle prezentován, představuje čas díla.

O daných čtyřech letech války, které jsou v díle zobrazeny jako pouhý rok, autor však 

většinou nevypráví (popřípadě nepíše) celý rok, nýbrž vylíčí jen již zmíněné vybrané události, 

trvání a změny jevů, které jsou pro jeho příběh důležité, a tak jeho vyprávění či psaní 

o čtyřleté válce může trvat třeba jen pět minut. Zde je důležité zohlednit také čtenáře, který si 

                                               
4  Srov. Ricouer, 2002: 118f: čas vyprávění a čas vyprávěný.
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daný vyprávěný svět představuje ve své fantazii. I ten může daný text o čtyřech letech války 

číst třeba jen pět minut či poslouchat vyprávění jen určitý zlomek času. Dané trvání 

vyprávění, psaní, čtení či poslouchání představuje čas díla jako předmětu skutečnosti.

Poslední typ času, čas představovaný, vzniká pro vnímatele až v momentě, kdy 

posluchač poslouchá vyprávění nebo čtenář čte dílo a představuje si to, co bylo řečeno či 

napsáno. Čas představovaný se stejně jako čas díla jako předmětu skutečnosti netýká však jen 

čtenáře či posluchače díla ve chvíli, kdy dané dílo vnímá, nýbrž také autora díla v okamžiku, 

kdy dílo tvoří. Pak tato představa času existuje ještě před samotným dílem, zatímco v případě 

vnímatele následuje až po vzniku díla, za jistých specifických podmínek dokonce v blízkém 

okamžiku vzniku díla. Vnímatel ani autor si nejsou schopni představit skutečně celé čtyři roky 

či celý rok dané události se vším tak, jak to proběhlo ve skutečnosti. Jejich představa je, stejně 

jako je tomu v případě času díla, redukovaná, výběrová, schematická. Pokud si totiž člověk 

vůbec dokáže představit čas a jeho plynutí, je tomu tak právě pouze pomocí již zmíněných 

událostí, trvání a proměn jevů. Pouze v této formě pak může být čas také vložen na papír. 

V tomto je čas velmi blízký prostoru. Pokud není zaplněn něčím, pomocí čehož bychom jej 

mohli vnímat, ať již jsou to zmíněné události či proměny jevů, pak pro nás neexistuje, protože 

si jej nedokážeme představit. O prázdném prostoru jsme již mluvili v souvislosti s Martinem

Heideggerem, který jej označil jako nulový prostor. Analogicky k jeho nulovému prostoru 

bychom daný čas bez událostí a proměn jevů, tedy čas ve své holé podstatě, mohli nazvat 

časem nulovým, pouhou možností, která se stane skutečnou (vnímatelnou) až teprve ve 

spojení s prostorem a hmotou. Čas představovaný může splývat s časem díla jako předmětu 

skutečnosti. Např. po dobu, po kterou čteme dané dílo, si jej taky můžeme představovat, ale 

dané splynutí nikdy nebude úplné ani přesné. Čas díla jako předmětu skutečnosti je totiž 

časem převedeným především do verbální podoby (nepočítáme sem ilustrace, moderní poezii 

jako kaligramy atd.), je to tedy čas jako slovo (tak je tomu i v případě času díla), zatímco čas 

představy je převážně v obrazech.

Podobně jako čtyři typy času můžeme rozlišit i čtyři typy prostoru, tedy prostor 

aktuálního světa, prostor představovaný, prostor díla a prostor díla jako předmětu skutečnosti.

Prostor aktuálního světa je prostor skutečně existující, smysly vnímatelný, jehož 

model dané dílo představuje. Příkladem může být třeba nějaký konkrétní les se vším, co je 

jeho součástí, tedy se všemi rostlinami, které v něm rostou, se všemi zvířaty, jež jej obývají, 

atd.

Prostor díla je prostor, který vytváří dané dílo. Je to již zmíněný model prostoru 

aktuálního světa. Stejně jako čas díla je i prostor díla nutně schematický, protože není možno 
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popsat realitu v její celistvosti. Tento prostor tedy tvoří jen to, co je v díle skutečně zmíněno 

a co si pod tím v nejužším slova smyslu dokážeme představit. Snáze pochopitelné bude toto 

tvrzení na příkladu. Věta „Vstal, vyjel do lesa a zanedlouho spatřil kousek před sebou 

krásného pyšného jelena, navlas takového, jakého viděl ve snu“ (Grimmové, 1988: 138) nám 

dává jasně na srozuměnou, že jde o les, v němž se nachází tento druh lesní zvěře, ale 

o žádných dalších zvířatech, rostlinách nebo předmětech nalézajících se v lese již není ani 

zmínka, a proto tedy nespadají do prostoru díla, z nějž byla daná věta převzata. Spadají tam 

jenom ty rostliny, bez nichž by existence pojmu les nebyla možná, tedy stromy.

Dané prvky v textu nezmíněné však mohou patřit k dalšímu typu prostoru, kterým je 

prostor představovaný. Ten opět stejně jako představovaný čas vzniká až v průběhu čtení 

nebo poslechu daného díla ve vnímatelově fantazii či při vzniku díla ve fantazii autora 

a neomezuje se jen na to, co je zmíněno v textu, nýbrž jeho hranice se shoduje s hranicí 

čtenářovy fantazie v daném okamžiku, kdy si něco představuje, popř. s hranicí fantazie 

autora, když daný text píše. Oproti prostoru aktuálního světa je i tento, stejně jako je tomu 

v případě času, jen výběrový, schematický, navíc ale může obsahovat jevy, které se v prostoru 

aktuálního světa ani v prostoru díla nenacházejí. V lese reprezentovaném uvedenou větou si 

tedy čtenář může navíc kromě zmíněného jelena představit i další lesní zvířata, lidi, domy 

atd., tedy jevy, jež se v textu nevyskytují. Nakonec je ještě dobré poukázat na to, že mezi 

prostorem díla a prostorem představovaným se vyskytují jisté přechody, o nich viz kapitola 

„Hranice pohádkového prostoru v širším smyslu“.

Poslední typ prostoru, prostor díla jako předmětu skutečnosti, je poměrně obtížné 

vymezit. Analogicky k času jako předmětu skutečnosti můžeme také tento prostor rozdělit na 

dvě části, na prostor mluvený, který ve skutečnosti neexistuje, neboť promluva probíhá pouze 

v čase, ne však v prostoru5, a prostor psaný, který se v prostoru rozkládá. Prostor díla jako 

předmětu skutečnosti, tedy prostor čtený nebo psaný, je prostor slova, věty, stránky, knihy. 

I ten je převážně v nepoměru k prostoru díla. Tak jsou např. rozlehlé země v díle popsány 

v několika málo větách a centimetr čtvereční naopak vylíčen na mnoha stranách.

Původně jsme měli v úmyslu k poetice prostoru přiřadit ze čtyř zmíněných typů 

prostoru pouze prostor díla, který do ní právem náleží. Jistý vliv na poetiku prostoru mají 

však i zbylé tři typy prostoru. Prostor aktuálního světa, jenž je zdrojem inspirace při tvorbě 

prostoru díla, prostor představovaný, který je podle recepční estetiky jediným prostorem díla, 

protože dílo nezačne existovat dříve, než se objeví v autorových, ve čtenářových či 

                                               
5  Úvahy o ozvěně a délce magnetofonové pásky zde vynecháme.
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v posluchačových představách, a prostor díla jako předmětu skutečnosti, např. ilustrace, délka 

popisu atd. Ani ty tedy nebudou v naší práci opomenuty, avšak jejich popis bude oproti popisu 

prostoru díla spíše okrajový.

Nyní se tedy zaměříme na prostor díla, a to prostor v širším smyslu, kterým se zabývá 

poetika prostoru v širším smyslu.

3.2 Poetika prostoru v širším smyslu

Prostor v širším smyslu se týká celého díla, neboť jak tvrdí Daniela Hodrová, 

„v literárním díle-síti vše souvisí se vším“ (srov. Hodrová, 1994: 5). Poetika prostoru takto 

zahrne celou poetiku literárního díla, ba mnohem víc, neboť k poetice prostoru patří vše to, co 

prostor díla ovlivňuje, tedy i prostor aktuálního světa, prostor představovaný a prostor díla 

jako předmětu skutečnosti. Většina součástí poetiky literárního díla však byla již v odborné 

literatuře důkladně popsána, a tedy nemá smysl se na ně v naší práci podrobněji zaměřovat. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dané části zmínit spíše jen okrajově a do centra našeho 

zájmu postavit prostor v užším smyslu. Tímto typem prostoru se zabývá poetika prostoru 

v užším smyslu. Budeme jím v naší práci rozumět místo či souhrn míst určitého díla, v našem 

případě jak celé pohádkové sbírky, tak např. i jedné pohádky. Pojem místo si podrobně 

popíšeme v následujících kapitolách a vymezíme jej vůči prostoru. Dříve než se však 

zaměříme na poetiku prostoru v užším smyslu, popíšeme poetiku prostoru v širším smyslu.

3.2.1 Hranice pohádkového prostoru v širším smyslu

Jak již jsme uvedli v předchozí části práce, naše pozornost se zaměřuje především na 

prostor díla, v našem případě pohádek, a tak tomu bude i v této kapitole. Přesto však ani zde 

neopomeneme zohlednit také hranice již zmíněných zbylých tří typů prostoru, které k poetice 

prostoru v širším smyslu neodmyslitelně náležejí.

Začneme např. prostorem díla jako předmětu skutečnosti. Hranice daného prostoru 

jsou shodné s hranicemi knihy jako předmětu, s hranicemi jejího textu, ilustrací atd.

Jinak je tomu v případě prostoru díla. Dílo vypráví o nekonečném světě pomocí 

konečného textu a tento nutně konečný text vymezuje hranice i pohádkového prostoru. Bylo 

by však příliš snadné a zavádějící usoudit, že místa, postavy, předměty atd., které nejsou 

explicitně uvedeny či popsány v textu, v prostoru díla také neexistují a že se tedy jimi nebude 

zabývat ani poetika prostoru daného díla.
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Ve skutečnosti v díle existuje ještě mnohem více jevů, než je explicitně v textu 

uvedeno. V každém textu totiž vznikají mezery, prázdná a nedořečená místa, která čekají jen 

na čtenáře, aby je při četbě doplnil. Autor v textu zanechává indicie, které mají tohoto čtenáře, 

ať již díky jeho zkušenostem z reálného života, nebo pomocí sesbíraných informací 

z předchozích částí textu či jiných textů atd., dovést k tomu, jak dané vynechané místo doplnit 

ve shodě s představami autora textu. Např. v pohádce bratří Grimmů Vlk a sedm kůzlátek je 

věta: „Běžel zpátky ke kozímu domku, zaklepal a...“ Čtenář si v souvislosti s touto větou 

nepředstaví jen domek, nýbrž i dveře, na něž by mohl vlk zaklepat, přestože tyto zmíněny 

nebyly.

Jiným příkladem může být Erbenova pohádka Hrnečku vař!. Věta z této pohádky 

„Hned si obě sedly a s chutí se najedly; kaše jako mandle“ (Erben, 1949: 102) nám napovídá, 

že v dané pohádce byl přítomen také předmět, pomocí něhož danou kaši postavy jedly, tedy 

lžíce.

Jako třetí a poslední příklad zde uvedeme v pohádkách tolik oblíbené „Byl jednou 

jeden...“ (např. Erben, 1949: 52). Není zde uvedeno místo, kde tento jeden žil, ale my víme 

díky naší zkušenosti s reálným světem, že pokud někdo žil, musel také někde žít, na nějakém 

místě. Tak dané místo může být vymezeno kromě explicitního pojmenování místa i pomocí 

dalších součástí prostoru, tedy např. pomocí postav, předmětů či událostí, což opět rozšiřuje 

hranice prostoru díla.

Protože se zde hranicemi třetího prostoru, tj. prostoru aktuálního světa, podrobněji 

zabývat nebudeme, neboť tyto jsou ve většině případů očividné, zbývá nám vymezit hranice 

již jen posledního typu prostoru, prostoru představovaného.

Základní rozdíl mezi prostorem díla a prostorem představovaným je ten, že prostor 

díla je vždy konečný, zatímco prostor představovaný je buď jen velmi nezřetelně ohraničen, 

nebo žádné hranice nemá. Individuální čtenář či posluchač si totiž může představit při čtení či 

poslouchání určitého textu téměř cokoli a ve svých představách se tak významně 

od skutečného textu vzdálit. U autora je tomu jinak. I ten si sice může při tvorbě textu 

představit a popsat v daném prostoru cokoliv, rozdíl je však v tom, že to, co autor napíše či 

převypráví, je vždy konečné, má hranice. Je možno namítnout, že jakýkoliv text lze 

v budoucnu rozšířit, dopsat, převyprávět či jinak přepracovat, v dané fázi vypracování bude 

však prostor díla vždy konečným.

Prostor, který byl sice původně textem vyvolaný, ale následně šel daleko za jeho 

hranice, prostor, který byl vytvořený vzpomínkami, představami, touhami nebo sny čtenáře či 

posluchače, lze jen s velkou mírou nadsázky řadit ještě k naší poetice prostoru. Tuto velmi 
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subjektivní oblast je téměř nemožné zkoumat, vymezit či jinak uchopit, a tedy by nebylo 

produktivní, abychom se zde na ni podrobněji zaměřovali. Jak však dále uvidíme, nelze ji ale 

ani zcela opomenout, neboť hranice mezi tím, co nám text ještě může poskytnout, tedy 

prostorem díla, a tím, co si již představujeme mimo možnosti daného textu, tedy prostorem 

přestavovaným, je velmi nezřetelná, neboť obě danou hranicí oddělené oblasti jsou více či 

méně subjektivní.

S představou jednotlivých částí prostoru, jež byla vyvolána četbou určitého textu, úzce 

souvisí také to, jak moc se text na danou část prostoru zaměřuje, zda tato část stojí v centru 

jeho pozornosti. Pokud se text soustředí např. více na děj nežli na místo, v němž se děj 

odehrává, je dané místo v představách čtenáře spíše omezeno jen na základní prvky, které jej 

nezbytně musí vytvářet. Skvělým příkladem je zde les. Ve chvíli, kdy v lese dojde ke střetu 

hrdiny s loupežníky, les tvoří jen skupinu stromů, jen kulisu, jen to nejpodstatnější, co si 

vnímatel, tedy čtenář či posluchač, ve spojení s daným místem musí představit, aby bylo 

možno toto místo jako takové označit. Vnímatel nemá zapotřebí si v souvislosti s lesem 

představovat cokoliv dalšího, neboť se plně soustředí na děj. Atmosféra lesa, jeho zvuky, 

případná zvířata v něm žijící, další rostliny v něm rostoucí atd. zůstávají v pozadí, neboť se na 

ně vnímatel ani text nesoustředí. Ve chvíli však, kdy hrdina jen prochází lesem a kochá se 

jeho krásou, představy daného lesa jdou mnohem dále než jen ke skupině stromů.

Každý z nás si s určitým prvkem, např. s předmětem či s místem, spojuje jisté 

konkrétní představy, konkrétní vlastnosti, jaké by daný předmět či místo měly mít, to, jak by 

daný předmět či místo měly vypadat, prvky, jež by měly tvořit jejich součást, atd. Některé tyto 

představy jsou pro většinu čtenářů společné. Příkladem může být to, že pod pojmem les si 

všichni představí skupinu stromů. Jiné představy, které jsou s daným pojmem spojené, jsou 

menšinové až individuální, např. málokdo si u pojmu les ihned představí i bagr. S ohledem 

na představy s daným jevem spojené a míru jejich odchylky od skutečného textu, tedy míru 

jejich subjektivity, lze literární prostor rozdělit na několik skupin. Tyto skupiny nám pomohou 

lépe od sebe odlišit prostor díla a prostor představovaný. U každé skupiny je vždy uveden 

příklad předmětu, místa i prostoru.

První skupinou je literární prostor skutečně čtený. V něm je míra subjektivity čtenáře 

či posluchače nejnižší, protože je tvořen tím, co je v textu skutečně napsáno, popř. tím, co je 

explicitně řečeno, tedy co si v souvislosti s četbou či poslechem textu představí každý 

vnímatel daného textu. V rámci představ se jedná o význam pojmu v jeho nejzákladnější 

podobě, o to, bez čeho by se existence daného jevu neobešla. V lese např. jde o již zmíněnou 

skupinu stromů, bez nichž by les nebyl lesem ve svém primárním významu. Skupina stromů 
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je nejpodstatnější pro to, aby les jako takový mohl být označen. Jde o představu kolektivní, 

převážná část vnímatelů textu si ve spojení s lesem představí skupinu stromů. Ve chvíli, kdy 

by tato představa u daného jevu chyběla, nešlo by tedy např. o skupinu stromů, nýbrž o strom 

jediný či žádný, by se již nejednalo o daný jev v jeho primárním významu. Příkladem může 

být les komínů.

Že si někdo představí v lese stromy jehličnaté, jiný listnaté, někdo zvířata, jiný lesní 

chaloupku, to už do naší první skupiny nepatří, neboť jde o individuální představy, které jsou 

pro existenci lesa v základním významu pojmu nepodstatné. I bez těchto zůstane les v našich 

představách lesem, jde jen o rozvinutí tohoto základního významu.

V případě prostoru se zde jedná o souhrn v textu explicitně uvedených míst. Prostor 

sahá až tam, kde končí poslední takovéto místo. Např. v souvětí „Šel dlouho, dlouho lesem, 

a když konečně z lesa vycházel, viděl před sebou daleké široké moře“ (Erben, 1949: 48) patří 

les a moře do této skupiny. Např. lesní pěšina, po níž nejspíše hrdina šel, břeh moře, na němž 

pravděpodobně stanul, apod. již do této první skupiny nepatří, neboť přestože je lze 

předpokládat, text se o nich nezmiňuje a nepatří ani k tomu nejzákladnějšímu, co je nutno si 

ve spojení s daným jevem představit, aby daný jev jako takový, tedy les či moře, mohl být 

označen.

Posledním příkladem v této skupině jsou princezniny šaty ve větě: „... jdi do své 

komůrky, sundej si kůži z tváře, obleč si ty hedvábné šaty, které jsi měla na sobě, když jsi ke 

mně přišla...“ (Grimmové, 1988: 250). Do naší skupiny opět patří to, co bude v představách 

všech vnímatelů textu společné, že tedy šaty budou z látky, konkrétně hedvábné látky, a že se 

bude jednat o dámský střih šatů. Vlastnosti, jako barva a zdobení šatů, jejich tvar atd. již do 

této skupiny nepatří, neboť toto ani sám text nepopisuje, a proto je to v představách čtenářů 

a posluchačů velmi různorodé.

Druhou skupinou je prostor z textu s různou mírou jasnosti vyplývající, který však 

nebyl explicitně zmíněn či popsán.

Jedná se např. o souhrn míst, kterými při návratu z cest hrdina projde, ale která již 

nejsou přímo v textu uvedená. Jediné, co z textu explicitně vyplývá, je, že se hrdina vrací tou 

samou cestou, jakou šel původně.

Místem z textu vyplývajícím je např. louka či jakékoli jiné místo, na němž stojí zámek 

zmíněný ve větě: „Králevic za ní klusem, až nenadále se octnul u stříbrného zámku.“ (Erben, 

1949: 30.) Toto místo opět není v textu explicitně uvedeno, ale my víme, že existence zámku 

by bez něho nebyla možná, neboť by se daný zámek jen stěží mohl vznášet ve 

vzduchoprázdnu. Pomocí toponu tedy usuzujeme na toponom. Tak tomu však může být 
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i v případě předmětu či postavy pevně s místem spojené. Např. věta „... to tě hned musím 

k našemu panu králi dovést“ (Erben, 1949: 55) v sobě obsahuje představu místa, s nímž je 

král pevně spojen, tedy zámku.

Posledním příkladem jsou opět šaty, jejichž existenci lze odvodit z popisu jejich částí 

či z jejich vlastností ve větě „Otřes se, lísko moje zlatá, obleč mě do stříbra a zlata.“ 

(Grimmové, 1988: 42.)

Ještě subjektivnější a skutečnému textu vzdálenější je prostor možný. Je to vše to, kam 

až daný pojem prostoru, místa či předmětu může ve svém základním významu sahat, co vše 

může tvořit jeho součást, co vše si v jeho souvislosti čtenář může představit tak, aby to ještě 

zůstalo v mezích daného pojmu. Tento prvek není v textu explicitně zmíněn, ani z něj 

nevyplývá, ale většina vnímatelů textu by byla ochotna souhlasit s tím, že do daného prostoru, 

k danému místu či předmětu patří či může patřit.

Příklady již byly zmíněny výše. Za prostor je to ta louka, na níž zřejmě stojí zámek 

v již uvedené větě: „Králevic za ní klusem, až nenadále se octnul u stříbrného zámku“ (Erben, 

1949: 30).

Místem pak je např. les, v němž se kromě skupiny stromů nacházejí i zvířata, lesní 

plody, studánka atd. Poslední příklad se bude opět týkat šatů. Tentokrát jsou to nejrůznější 

typy látek, z nichž mohou být princezniny šaty ušity, které si jen čtenáři nad rámec textu 

dokáží představit tak, aby bylo možno daný jev stále ještě jako šaty označit.

Poslední a také nejvíce subjektivní a individuální skupinou, která již stojí zcela za 

hranicí textu, je prostor fantazijní. Jde o všechny jevy, které si čtenář či posluchač ve svém 

fantazijním světě představí a které v textu uvedeny nejsou, z něj nevyplývají ani s danými 

jevy v textu nejsou spojitelné či k nim nepatří. Tyto by většina čtenářů označila jako pro daný 

prostor, místo či předmět neobvyklé, nevhodné, do nich či k nim primárně nenáležející, 

nikterak neodůvodnitelné, tedy ryze fantazijní.

Příkladem fantazijního prostoru zde mohou být místa, která si čtenář představí mimo 

hranice v textu zmíněných míst. Např. hrdina jde po cestě a čtenář či posluchač si představí, 

že daná cesta vede polem, kolem lesa či hospody atd., aniž by o těchto místech bylo cokoliv 

v textu zmíněno, nebo si za pohádkovým koncem světa představuje další místa, např. moře, 

poušť, vesmír... U našeho oblíbeného lesa se jedná třeba o tučňáka jako jeho obyvatele a u již 

zmíněného příkladu šatů např. o plech, z nějž jsou šaty ušity.

Pro účely naší práce přiřadíme první dva typy prostoru, tedy prostor skutečně čtený 

a prostor vyplývající, k prostoru díla, jímž se budeme v této práci zabývat především, prostor 
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možný a fantazijní pak k prostoru představovanému. Hranice mezi zmíněnými prostory však 

nejsou ani ostré, ani neprostupné.

3.2.2 Součásti poetiky prostoru v širším smyslu

Rozlišíme si zde dvě skupiny daných součástí poetiky prostoru: centrální součásti, 

které literární prostor přímo tvoří, a součásti okrajové, jež daný prostor uspořádávají 

a ovlivňují. Hranice mezi těmito dvěmi skupinami však v žádném případě není neprostupná.

Zaměříme se nejprve na centrální součásti poetiky prostoru. Prostor literárního díla je 

tvořen jedním nebo více místy. Na daných místech se mohou nacházet určité předměty

a postavy. Postavou může být i vypravěč, který se tak stává součástí děje, jindy se naopak 

vyskytuje na svém vlastním místě, které je od prostoru, o němž vypráví, striktně odděleno. 

I toto jeho specifické místo se vším, co k němu náleží, tedy jeho prostor, přiřadíme k prostoru 

díla, pokud se o něm vypravěč zmiňuje. S vypravěčem je dále neodmyslitelně spojeno jeho 

hledisko. Všechny postavy díla nějakým způsobem jednají, čímž velmi podstatně spolu 

s dalšími ději, které na daném místě probíhají, ovlivňují atmosféru tohoto místa. Děje na 

daném místě probíhají v čase a spojují se do fabule díla. 

Fabule, vypravěč a jeho hledisko tvoří plynulý přechod k naší druhé skupině součástí 

poetiky prostoru, a to k okrajovým součástem. Zmíněné centrální součásti poetiky prostoru 

jsou nějakým způsobem uspořádány, což vytváří syžet díla. Prostor literárního díla dále 

ovlivňuje sám autor, který rozhoduje, o jakém prostoru aktuálního světa a jak bude psát, 

popř. vybírá prvky svého fantazijního prostoru a svému dílu dále vdechuje jisté poselství, 

které také může literární prostor díla ovlivnit a výrazně jej posunout, zvláště na jeho 

symbolické rovině. K dílu jako takovému, a tedy i k literárnímu prostoru, dále neodmyslitelně 

náleží čtenář. Podle recepční estetiky totiž každé literární dílo začíná existovat až teprve 

v průběhu jeho recepce. Během recepce díla vzniká v mysli čtenáře představovaný prostor, 

na nějž má velký vliv také to, jak je dané dílo napsáno, tedy styl, literární druh a žánr daného 

díla. Dále jeho představu prostoru (představovaný prostor) mohou ovlivnit např. i kresby, 

které jsou v daném díle uvedeny, a dokonce i rozsah díla. Takto získá vliv na prostor díla také 

prostor díla jako předmětu skutečnosti.

Ne všechny uvedené součásti poetiky prostoru se však vyskytují v každém díle, 

v některých dílech může určitá součást i chybět.
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3.3 Poetika prostoru v užším smyslu

Tato kapitola se již cele bude týkat jen poetiky prostoru v užším smyslu. Zakončení 

v užším smyslu u pojmů prostor a poetika prostoru je zbytečné neustále opakovat, proto je 

dále budeme psát jako v předchozí kapitole již bez daného zakončení, tentokrát však půjde 

o dané pojmy v užším smyslu.

3.3.1 Problematika rozlišení místa a prostoru z hlediska spisovné češtiny

Od našeho původního záměru, tedy opřít se při definici pojmů místo a prostor 

přednostně o vybrané literárně teoretické práce, jež se danými pojmy zabývaly, jsme byli 

nuceni ustoupit. Dané práce nám totiž neposkytly dostatečný teoretický základ pro specifikaci 

zmíněných pojmů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zohlednit i další zdroje. Nejvíce nám 

v této oblasti pomohly slovníky spisovné češtiny6, které nabízely několik definic významů 

místa a prostoru, jež bylo možné aplikovat také na literární prostor. Dané definice si byly 

v jednotlivých slovnících velmi podobné, proto zde uvedeme vždy jen ty nejexplicitnější.

Nejprve se zaměříme na pojem místa. Slovník spisovného jazyka českého (Bělič, 1989: 

93) jej popisuje jako „část prostoru, na které něco je, leží, koná se nebo kde může něco být, 

ležet, konat se“, a také jako „prostor, který někdo zaujímá, který je nějak určen, k něčemu se 

hodí.“ Existence místa podle daného slovníku tedy není vázána na to, zda na daném místě 

něco je či se děje, a dané místo je vždy nějak vymezeno, určeno. Toto místo navíc může být 

součástí prostoru či jiného místa, obecněji prostě „částí z nějakého celku“7.

Definice prostoru je velmi podobná definici místa. Je to prostředí, „kde se něco může 

rozkládati, díti, býti“8. Ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Filipec, 1994: 314) 

je navíc prostor popsán jako „spojité prostředí rozkládající se bez hranic všemi směry.“ Ve 

svém druhém významu je však prostor stejně jako místo „omezený (třemi, řidč. dvěma 

rozměry) n. vůbec nějak blíže vymezený.“9

Významy pojmů místo a prostor se tedy zčásti překrývají. Mnohé synonymické 

slovníky10 uvádějí prostor dokonce jako synonymum pojmu místo, ne všechny však místo 

jako synonymum prostoru. Viz např. Slovník českých synonym od Paly a Všianského.

                                               
6  Jedná se o Příruční slovník, Slovník spisovného jazyka českého a o Slovník spisovné češtiny pro školu 
a veřejnost. Vzhledem k jeho významnosti je možno sem zahrnout také Jungmannův Slovník česko-německý.
7  Příruční slovník jazyka českého, 1937-1938: 859.
8  Příruční slovník jazyka českého, 1941-1943: 1217.
9  Srov. Bělič, 1989: 471.
10  Jako příklad zde můžeme uvést Tezaurus jazyka českého (Klégr, 2007: 108f) či Slovník českých synonym
(Pala; Všianský, 2000: 152, 278).
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Zohledníme-li etymologii obou slov a slova od daných pojmů odvozená, opět 

dospějeme k závěru, že mezi nimi přeci jen jistý rozdíl je. V Českém etymologickém slovníku

Rejzkově (2001: 381) jsme se dočetli, že slovo „místo“ vzniklo z „psl. *město, které nemá 

jednoznačný výklad. Jednou možností je vyjít z ie. *moit-to- ‘vykolíkované místo‘ od *moit-

‘kůl‘ doloženého v lit. miẽtas, lot. miets tv., arm. moitc ‘sloup‘ a snad i lat. mēta ‘kuželovitý 

sloup‘, pak i ‘cíl‘ (↑meta) (HK), jiný výklad dává přednost spojení s lit. maĩstas ‘obživa‘, lot. 

mist ‘bydlet‘, av. maēvanem ‘bydliště, dům‘.“ Pojem místo je tedy podle svého původu 

primárně něčím konkrétním, určeným, vymezeným a není bez hranic.

Jinak je tomu však s prostorem. Tento název totiž pochází z „Všesl. Psl. *prostorъ“ 

(tamtéž: 507), slova odvozeného „od *prosterti ,prostřít‘“ (tamtéž: 507). „Kořen slova, tedy

-střít pochází z psl. *sterti, které je příbuzné se stir. sernim ‘roztahuji‘,…“ (Srov. tamtéž: 

611f.) Tedy se jedná původně o něco, co zvětšovalo svou velikost a překonávalo své původní 

hranice.

K podobnému výsledku jako v případě etymologického slovníku dojdeme i v případě 

slov odvozených od pojmů místo a prostor. Od slova místo jsou odvozena slova jako

nemístný (nepatřící na dané místo, na daném místě nevhodný), místní, pomístní (konkrétně 

určený), umístit, rozmístit (nezřídka na určité místo). Od slova prostor jsou odvozena slovesa 

jako rozprostřít se a rozprostírat se a adjektivum prostorný. V nich je neustále spíše než 

konkrétnost obsažen pojem velikosti či dostatečné velikosti (v případě adjektiva prostorný) 

nebo také zahrnování větší oblasti, která je blíže neurčená (rozprostřít se).

3.3.2 Vymezení pojmů místo a prostor v naší práci

Jak jsme si mohli povšimnout v předchozí kapitole, definice obou daných pojmů je 

v případě mnohých z uvedených slovníků spisovné češtiny vlastně shodná: „Místo i prostor je 

něco, kde něco je, něco se odehrává, popř. tam něco může být, může se odehrávat“ (srov. 

výše).

První význam pojmu jako něčeho nekonečného, neohraničeného, blíže neurčeného je 

přičítán především prostoru. V případě místa se pojem nekonečnosti v námi vybraných 

slovnících nevyskytuje. V této práci tedy také budeme přisuzovat tuto vlastnost pouze 

prostoru.

Ve druhém významu, tedy něčeho ohraničeného, konkrétně vymezeného, určeného, je 

mnohem obtížnější místo a prostor od sebe odlišit. V tomto významu totiž oba pojmy 

splývají, na což můžeme narazit i v již zmíněných synonymických slovnících. Tak tomu bude 
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i v naší práci. Něco ohraničeného, konkrétně vymezeného, určeného bude v některých 

případech místem, v jiných prostorem. Přesto v rámci této kategorie od sebe místo a prostor 

odlišíme a jasně jejich rozsah působnosti vymezíme ― viz následující kapitola.

Daný ohraničený jev stojí buď samostatně, nebo je součástí nějakého většího celku. 

Tento význam bez výjimky mělo ve slovnících jen místo, s čímž zcela nesouhlasíme. Prostor 

totiž může také být součástí místa, například prostor uvnitř plechovky, která leží zahrabaná na 

určitém místě, třeba na smetišti. Místo se tedy může stát částí prostoru, jak uváděly slovníky 

spisovné češtiny, i částí jiného místa, jak zmínila Daniela Hodrová (srov. 1994: 9), a ani 

v případě prostoru tomu není jinak. I ten může být součástí jiného prostoru, nebo dokonce 

místa.

Pro rekapitulaci se tedy význam nekonečna a neurčenosti bude v naší práci vztahovat 

k pojmu prostor, určenosti a ohraničenosti k oběma pojmům a tak tomu bude i v případě 

významu části něčeho.

Ani s tímto vymezením místa a prostoru se však ještě zcela nespokojíme a pro naši 

práci oba tak důležité pojmy ještě detailněji rozvedeme a vysvětlíme.

3.3.2.1 Top, topon, toponom a další upřesnění pojmu prostor

I v této kapitole začneme prostorem. Již jsme definovali prostor jako něco velkého, 

nezřídka neohraničeného, či dokonce nekonečného. Význam pojmu prostor pohádek tedy 

bude zahrnovat všechny prostory (v širším smyslu) všech pohádek jako celku. Pojem prostoru 

v tomto významu se však v naší práci neobjeví.

Protože zcela nesouhlasíme s tím, že by prostor ve svém druhém významu, tedy jako 

něco ohraničeného, blíže vymezeného, nemohl tvořit část jiného prostoru, budeme k němu 

v této práci také tak přistupovat a prostorem pojmenujeme i části tohoto obecného 

pohádkového prostoru. Těmito částmi jsou prostor všech pohádek určité země či oblasti, 

určitého spisovatele, v našem případě Grimmů a Erbena, jediné pohádkové knížky i jediné 

pohádky. Prostorem pohádky se tedy budeme zabývat především, což se odráží také v názvu 

naší diplomové práce. Tento prostor si definujeme jako souhrn všech míst, která se v dané 

pohádce vyskytují (prostor v užším smyslu), spolu se vším, co k daným místům náleží a co je 

ovlivňuje (prostor v širším smyslu).

Pojem prostor použijeme z důvodu přehlednosti dále již jen v jediném významu, a to 

jako prostor mezi něčím, např. mezi dvěma předměty. Tento význam prostoru je totiž 
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u rodilých mluvčích natolik vštípen, že pro pojmenování daného jevu není možno ani v této 

práci použít pojem místa. Ve všech ostatních případech se však již vždy bude jednat o místo.

Vzhledem k tomu, co bylo řečeno v předchozích kapitolách, budeme v naší práci

pojmem místo rozumět nepohyblivé, nepřenosné, ohraničené, určitým způsobem vymezené 

součásti prostoru, které ve chvíli, kdy se začnou pohybovat, měnit svou pozici, polohu či 

začnou být přemisťovány, přestanou být místem ve smyslu této práce. V případě skal a hor, 

bran a dveří, které se otevírají např. na vyslovení jisté kouzelné formule, toto však neplatí, 

neboť se nejen nepohybují samy od sebe, ale navíc ani své původní místo tak úplně nemění. 

Zůstávají s ním spojeny, a tedy budou i v rámci této práce označeny také jako místo.

Při vymezování pojmu místo je důležité jej také odlišit od předmětu. Jako předmět 

bude v rámci naší práce chápána nehybná, neživá a neoživlá, avšak přenositelná či jinak 

přemístitelná součást prostoru, která, pokud se výjimečně pohybuje, nezpůsobuje daný pohyb 

vlastní silou. Abychom to ještě více upřesnili, s ohledem na sedmimílové boty, létající 

koberce atd. se určité předměty v ojedinělých případech vlastní silou pohybovat mohou, ale 

vždy jim k tomu musí být z vnějšku dodán nějaký impulz, např. pomocí kouzelné formule, 

neboť dané předměty se mohou pohybovat jen za splnění jistých podmínek.

Existuje však několik sporných případů, kdy si nemusíme být zcela jistí, zda se jedná 

ještě o předmět, nebo již o místo.

Situaci nám například poměrně komplikují pohádkoví obři. Ti totiž mohou přenést 

původní místa typu zámku, stromu či hory jako by to byly předměty. Stanou se z těchto topů, 

toponů a toponomů pak předměty?

A co případ miniatur? Např. v pohádce bratří Grimmů Skleněná rakev se zámek 

natolik zmenší, že se vejde do skříně a je možné ho přemísťovat. Lze ho již klasifikovat jako 

předmět?

Naším základním kritériem pro označení daných jevů jako předměty je, jak jsme 

uvedli, kritérium přenositelnosti či přemístitelnosti. Tedy ve chvíli, kdy někdo (včetně obra, 

čaroděje, draka…) něco přenáší, i když to bylo původně třeba toponomem, stává se to pro 

účely naší práce předmětem, to samé platí i o miniaturách. Pokud je možno s nimi hýbat, 

přenášet je, přesouvat atd., budou v naší práci pokládány za předměty.

Dalším sporným jevem je loď. Ta má přeci také své vnitřní prostory, také je 

nepřenositelná, přesto se pohybuje a většinou není pevně spojená s určitým místem. Analogií 

s vozem a podle kritéria pohyblivosti i loď bude pokládána za předmět.

Při definici místa si nemůžeme nepovšimnout, že některá místa jsou součástí pouze 

celkového prostoru pohádky, jiná jsou součástí těchto míst a jiná jsou součástí těchto součástí 
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míst. Danou topologickou hierarchii míst je nutno blíže specifikovat a místa jednotlivých 

úrovní od sebe odlišit, neboť mají pro popis prostoru pohádky zásadní význam.

Nejprve je ale třeba tato místa nějak pojmenovat, neboť s názvy místo hlavní, místo 

součást místa hlavního a místo součást místa součásti se opravdu nelze spokojit. Při tvorbě 

daných názvů vyjdeme z pojmu topologie, což je, jak již bylo zmíněno, synonymum pro 

pojem poetika prostoru. Po vzoru daného pojmu nazveme to místo, které je součástí pouze 

celkového prostoru pohádky, a ne jiných míst, toponomem, místo, které tvoří součást tohoto 

místa, tedy toponomu, se stane toponem, a nakonec místo, které je součástí toponu, ponese 

označení top. V rámci naší práce nám bude stačit dané tříčlenné vymezení míst a jejich částí, 

neboť ta místa, která tvoří součásti topů, ani místa dalších řádů zde již zohledňovat nebudeme.

Nyní se na pojmy top, topon a toponom zaměříme podrobněji. Začneme např. definicí 

toponomu. Toponom, jak již bylo zmíněno, není součástí jiného toponomu, je v topologické 

hierarchii nejvýše hned za prostorem. Tvoří uzavřené, nejčastěji jasně ohraničené

celky ― i nebe a peklo mají jisté hranice, kam již nesahají, nejsou nekonečné. Tyto celky jsou 

poměrně samostatné a jako korálky jsou spojeny nitěmi cest hrdinů. Hrdina do nich vstupuje, 

prochází jimi, potkává je jako pocestné (např. hospodu vedle silnice), či v nich dokonce 

nějaký čas pobývá (o tom podrobněji viz dále).

O trochu níže v naší hierarchii je topon. Topony tvoří součást toponomu, jsou 

toponomem obklopovány, s ním pevně spojeny či do něj pronikají, jak je tomu např. u kořenů 

stromů v poli, které tak tvoří součást tohoto pole. Topony se mohou vyskytovat i přímo 

v toponomech, jak je tomu třeba u místnosti v domě či domu v lese. Dalšími příklady toponů 

jsou lesní studánka v lese, ostrov v moři, jednotlivé nepřenosné a nepřemístitelné součásti 

domu, který není již součástí jiného toponomu, atd.

Některé topony v sobě mohou obsahovat další místa, v našem případě pojmenované 

jako topy. Např. v lese je chaloupka a v chaloupce je místnost. Tato místnost je topem. Zde 

můžeme jasně vidět, že ten samý prvek, v našem případě místnost, může být v jedné pohádce 

toponem, v jiné topem. Navíc k takovéto proměně může dojít u toho samého místa i v rámci 

jediné pohádky, kdy např. na začátku pohádky je zmíněn jen samotný dům, který se tak zdá 

být toponomem, zatímco na konci se dozvíme, že tento dům je ve skutečnosti součástí města, 

a tedy toponem, či dokonce topem. Tak je tomu např. v Grimmově pohádce Sladká kaše. 

Máme tedy daný dům od začátku chápat jako topon toponomu město, nebo jako toponom, 

který se na konci změní v topon? Je jasné, že město dům obklopovalo od počátku, jen nebylo 

zmíněno, proto v zájmu přehlednosti daný dům bude od počátku považován za topon 

toponomu město, i když se o daném toponomu dovídáme až na konci pohádky.
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A takových případů, kde problematika rozlišení topu, toponu a toponomu je nejasná 

a činí obtíže, je více. V průběhu psaní této diplomové práce na mnohé z nich ještě narazíme. 

Budeme je však již řešit přímo v té části práce, kde se s nimi setkáme. 

3.4 Místo a prostor v pohádkách

Zatímco až doposud se naše zkoumání vztahovalo na literaturu obecně, v této kapitole 

se již cele zaměříme na popis prostoru v našich vybraných pohádkách. 

Abychom mohli jednotlivá místa, která vytvářejí prostor pohádky, lépe zkoumat, je 

dobré si hned na začátku této kapitoly určit umístění jednotlivých pohádek, vymezit hranice 

pohádkového prostoru a zpřehlednit nejčastější způsoby popisu daných míst. Začneme např. 

daným popisem.

3.4.1 Popis míst

V pohádce mohou být daná místa popsána mnoha způsoby a vzhledem k tomu, že 

jsme se rozhodli k prostoru díla přičíst i prostor z textu vyplývající, tedy nejen prostor v textu 

skutečně zmíněný, můžeme zde prezentovat mnohem širší oblast způsobů popisu.

Popisy míst v pohádkách jsou často velmi strohé, neboť tato tvoří převážně místa 

obecně známá, jako např. les, dům či řeka, která si čtenář i bez podrobného popisu snadno 

dokáže představit.

Místo nemusí vždy popisovat vypravěč, nýbrž popis daného místa se může objevit 

i v průpovídkách postav.

Nejčastějším způsobem popisu místa v námi vybraných pohádkách je explicitní nebo 

zástupné uvedení názvu daného místa, tedy uvedení místa jako celku. K explicitnímu uvedení 

názvu slouží substantiva, a to jak apelativa (např. zámek), tak i propria (např. Brakel). 

Zástupným uvedením názvu je označení místa pomocí adverbií, jako jsou tam, zde, nahoře 

atd.

Toto označení místa jako celku je možno zpřesnit (či znejistit), a to pomocí různých 

druhů přívlastkových vět nebo přívlastků. Těmito mohou být adjektiva (krásný/nějaký dům), 

adverbia (místo nahoře, místo kdesi), přirovnání (dům jako hora), číslovky (několik stromů, 

dva zámky) atd.

Jednotlivá místa jsou také zpřesňována pomocí popisu jejich částí, které jsou s nimi 

neoddělitelně spojené (střecha domu), či prvků, které se na daných místech či v daných 

místech sice pravidelně vyskytují, ale neoddělitelně s nimi spojeny nejsou (král v zámku).
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Tyto specifikující části míst jsou zmíněny buďto předtím, než je uvedeno místo jako 

celek, nebo potom. První případ se nachází např. v pohádce bratří Grimmů Vlk a sedm 

kůzlátek, kde jsou dveře domku zmíněny ještě před tím, než je poukázáno na domek. Takto na 

dané místo jeho jednotlivé části odkazují, jsou indiciemi daného místa. Příkladem druhého 

případu je chalupa v Erbenově pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Zde je nejprve zmíněna 

chalupa na mýtině a teprve pak jsou uvedeny jednotlivé její části, jako půda, světnice atd.

Existují navíc případy, kdy jsou synekdochicky uvedeny jen ty části prostoru, které se 

na daném místě či v něm vyskytují (včetně jiného místa) a toto místo, jež jako celek zmíněno 

není, také zastupují. Takovýchto případů je však velmi málo. Dané části prostoru odkazují 

k jistému místu buď jednoznačně (např. král odkazuje k zámku, lov odkazuje k lesu), nebo je 

dané odkazování nejednoznačné, kdy si nejsme jisti, o jaké místo se jedná. Příkladem toho

může být naše oblíbená věta „Králevic za ní klusem, až nenadále se octnul u stříbrného 

zámku.“ (Erben, 1949: 30.) Zámek totiž musí na něčem stát, ale z textu však není jasné, zda 

stojí na kopci, hoře či na již zmíněné louce.

Popsat dané místo je možné také za pomoci metafor či přirovnání11. Všemi se zde však 

nebudeme zabývat, neboť tato kapitola má být jen ukázkou daných možností, a ne jejich 

vyčerpávajícím výčtem.

Je zde také dobré poukázat na velmi zajímavý jev popisu míst, kterým je takzvané 

„zabalování“ a „rozbalování“ míst12. Rozbalování je jev, kdy je nejprve popsán toponom, pak 

topon a nakonec top a jeho součásti. Tedy nejdříve se seznámíme s prvkem větším, jenž se 

rozbalí a odhalí prvek menší, a tento menší nakonec i prvek nejmenší. V případě zabalování je 

tomu naopak, nejprve se seznámíme s topem, pak toponem a nakonec toponomem. Tedy 

nejmenší prvek je zabalen do prvku většího a ten pak do ještě většího. Zabalování 

a rozbalování se vyskytuje v převážné většině pohádek. Případem zabalování je např. pohádka 

bratří Grimmů Sladká kaše, kdy je nejprve popsán dům, pak ulice a nakonec město. 

S rozbalováním se setkáme např. na začátku Erbenovy pohádky Hrnečku vař: „V jedné vsi 

byla chudá vdova a měla dceru. Zůstávaly v staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou 

a měly na půdě několik slepic.“ V daných větách je nejprve zmíněna vesnice, pak její součást, 

chalupa, a nakonec půda, která se v chalupě nachází.

                                               
11  Dané způsoby popisu srov. Zoran, 2009: 51.
12

  Srov. „zvnitřňování“. In: Dostálová, 2009: 25.
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3.4.2 Hranice pohádkového prostoru v užším smyslu

V předchozích kapitolách jsme si již ujasnili, kam až sahá prostor v širším smyslu, kde 

jsou jeho hranice. Jak je tomu však v případě prostoru v užším smyslu, tedy konkrétně 

v případě našich vybraných pohádek?

Zde můžeme rozlišit dva typy hranic, hranice prostoru horizontálního a hranice 

prostoru vertikálního13.

Začneme hranicemi prostoru horizontálního. Vzhledem k tomu, že prostor pohádky je 

tvořen souborem míst, zdá se být logické, že hranice daného prostoru tvoří ty části hranic 

daných míst, na něž již žádné další místo nenavazuje. Co když ale dané místo má jen velmi 

neurčité či těžko představitelné hranice, jak je tomu např. v případě biblických míst, jakými 

jsou nebe a peklo, či v případě světa, jímž se hrdina toulá? I v takových případech je nutno 

daná místa vnímat jako celek, který hranice má, i když jsou nejasné, neboť nebe, peklo ani 

jim podobné říše nejsou v pohádkách nekonečné.

Jevem opačným je explicitní uvedení hranic prostoru, jak je tomu v případě konce 

světa, za nímž už nic není. Ten je často velmi zvláštní, na jeho místě se totiž vyskytují vzácné 

stromy, mimo jiné strom života, zámky se zakletými princeznami či domovy zvláštních 

bytostí. Do tohoto prostoru je i pro pozitivního hrdinu poměrně těžké se dostat, a pokud má 

odtud něco přinést či zde splnit nějaký úkol, zvládá to ve většině případů jen za pomoci 

okřídlených pohádkových bytostí, jako jsou např. havrani či pták Noh, nebo s pomocí 

kouzelných předmětů.

Zamyslíme-li se však nad problematikou hranic pohádkového prostoru ještě 

podrobněji, může se zdát, že hranice místa v žádném případě nesplývají s hranicemi 

pohádkového prostoru, neboť hrdinové se nikdy nepohybují po celé ploše daného místa, 

nýbrž jen v jeho určité části. Např. když nějaký hrdina prochází lesem, neprojde každý jeho 

kout, ale v pohádce se objevuje (je případně popsána) jen ta část, kterou projde. Tak by 

hranice pohádkového prostoru nesplývaly s hranicemi míst, nýbrž by byly o mnoho užší. Je 

však nutno upozornit na to, že daná místa jsou v pohádce uváděna jako celek ― příkladem 

může být věta: „... zavedl děti do lesa a tam je se zarmouceným srdcem nechal“ (Grimmové, 

1988: 104), a do pohádkového prostoru, jak již bylo zmíněno, patří i ta místa, kterými sice 

žádný hrdina pohádky neprojde, ale která jsou přesto v textu uvedena. Proto pro potřeby naší 

                                               
13

  Srov. pohádky vertikální a horizontální v kapitole: Přechody z jednoho místa do druhého a vertikální 
a horizontální pohádky.
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práce budeme vždy daná místa vnímat jako celky, ač hrdina neprojde všemi jejich částmi a ani 

všechny jejich části nebude možno v pohádce popsat.

Abychom tento aspekt tedy shrnuli, hranice pohádkového prostoru horizontálního jsou

tvořeny souborem těch částí hranic všech v pohádce zmíněných (či z ní vyplývajících) míst, 

které nejsou už spojeny s žádným dalším místem.

Nyní se zaměříme na hranice prostoru vertikálního. Pohádky bratří Grimmů i pohádky 

Erbenovy mají poměrně široký vertikální rozsah, ne však neomezený. Z hlediska vertikálního 

tvoří hranice pohádky nebe jakožto nejvyšší bod, kterého se dá dosáhnout, a peklo, jakožto 

bod nejnižší. Nejvyšší možný bod nebe je jasně daný, nad ním již nic není. Nejnižší možný 

bod je však velmi těžké omezit jen na peklo samotné, do podzemí jsou totiž také situovány 

sklepy, podzemní chodby, nory různých zvířat či další světy. A v pohádkách se nikdy 

nedozvíme, který z těchto prvků je hlouběji položen. Proto by bylo lépe říci, že hranice 

vertikálního světa pohádek jsou tvořeny nebem a světem podzemním.

3.4.3 Umístění pohádek

"Pohádkový příběh začíná expozicí, tedy místním či časovým vymezením děje" (srov. 

Franz, 2008: 30). První místní vymezení v pohádce tvoří místo klíčové, neboť určuje umístění 

pohádky jako celku v prostoru. Všechna ostatní v dané pohádce popsaná místa jsou vymezena 

dále vždy jen ve vztahu k tomuto prvnímu místu. Dané prostorové určení je však na 

počátku našich vybraných pohádek převážně vytlačováno charakteristikou postav. Příkladem 

je věta „Byl jeden král a byl tak rozumný, že i všem živočichům rozuměl, co si povídali.“

(Erben, 1949: 45.)

Vlastností klíčového místa je neurčitost, bližší nespecifikovanost, můžeme říci až 

znejistění, což dokládají časté pohádkové formule, jako „Bylo ― nebylo...“ (Erben, 1949: 52) 

či „Byl jednou jeden...“ (např. Grimmové, 1988: 157), a věty jako např. „V jednom mlýně...“ 

(Grimmové, 1988: 168), „Tři felčaři přesvědčeni, že jsou ve svém umění dokonale vyučeni, 

cestovali světem...“ (Grimmové, 1988: 186) atd. Dané věty situují pohádky do neurčitého 

místa a prostoru.

Umístění jednotlivých pohádek můžeme rozdělit do skupin podle určitosti označení 

místa. Některé pohádky se odehrávají na zcela neurčitém místě. Příkladem může být 

pohádka Pták Noh, která začíná větou: „Byl jednou jeden král, kde panoval a jak se jmenoval, 

to už nevím.“ (Grimmové, 1988: 233.)
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V námi vybraném materiálu se však setkáme i s pohádkami, které se odehrávají sice 

na místě určitém, avšak ve skutečnosti neexistujícím, vymyšleném. Zde můžeme rozlišit více 

typů takovýchto míst. Jedním z nich jsou místa biblická. Příkladem je věta: „Když byli Adam 

a Eva vyhnáni z ráje...“ (Grimmové, 1988: 251.) Dále místa charakterizovaná pomocí 

pohádkových floskulí (např. „Za sedmero horami a sedmero řekami“). Není zde možno 

opomenou ani v pohádkách tolik oblíbený konec světa, který se však na začátku pohádky 

nikdy nevyskytuje. Vymyšlené mohou být také názvy měst a zemí. Příkladem tohoto je věta: 

„Byl jsem v Šlarafii a viděl jsem: ...“ (Grimmové, 1988: 226.)

Ještě menší míra neurčitosti se týká míst označených obecně, např. pomocí apelativ, 

která mohou stát v první větě pohádky buď samotně, nebo v kombinaci se znejišťujícím, či 

upřesňujícím prvkem. Tímto je nejčastěji adjektivum ve funkci shodného přívlastku. 

Příkladem charakteristiky místa pomocí samostatného apelativa je věta: „U lesa bydlel chudý 

dřevorubec...“ (Grimmové, 1988: 29). Na případ znejistění umístění, tedy daného apelativa, 

můžeme poukázat ve větě: „V jedné vsi byla jedna chudá vdova...“ (Erben, 1949: 101). 

Poslední skupinu, tedy skupinu apelativ upřesněných, reprezentuje např. věta: „Byla jednou 

stará, stařičká babička, která žila se svým hejnem husí v pustině uprostřed hor.“ (Grimmové, 

1988: 248.)

Nejvíce určité jsou názvy skutečně existujících zemí a měst, které se však 

v pohádkách objevují jen zcela výjimečně. Tyto mohou opět stát o samotě, jak je tomu 

ve větě: „Šlo jednou jedno děvče z Brakelu do kaple svaté patronky Anny pod 

Hinneborgem...“ (Grimmové, 1988: 215), a mohou být méně („Ve Švýcarech žil jednou starý 

hrabě...“ Grimmové, 1988: 59), či více („Mezi Werlem a Soeistem bydlel muž, jmenoval se 

Knoist...“ Grimmové, 1988: 215) upřesněné.

3.4.4 Pohádky statické a dynamické

Umístění pohádky v prostoru se děje, jak již bylo řečeno, pomocí místa klíčového. To

může být také jediným místem celé pohádky, pokud se daná pohádka neodehrává na více 

místech. Podle tohoto kritéria, tedy počtu míst, můžeme rozlišit pohádky statické, které jsou 

tvořené jen jediným místem hlavním a zároveň klíčovým, a dynamické, které se odehrávají na 

místě klíčovém a na minimálně jednom dalším toponomu, mezi nimiž postavy přecházejí.

Analogicky k tomu můžeme rozlišit místa statická a dynamická14. Statickými jsou ta 

místa, v nichž se hrdinové po určitou dobu zdržují nebo kde již zůstanou, trvale se usadí. 

                                               
14  Statický, dynamický a pohybový hrdina viz následující kapitola.
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Naopak jako dynamická je možno označit ta místa, kterými hrdinové procházejí, kde se 

nezdržují.

Místa statická logicky převažují na počátku a na konci pohádky. Na počátku se hrdina 

určitou dobu zdržuje v nějakém místě statickém, např. v domě rodičů. Pak je tato statičnost 

narušena jistou událostí a hrdina se vydává na cestu. Projde několik míst dynamických a na 

konci cesty se na jiném místě, či opět na místě výchozím usadí a počáteční statičnost se 

obnoví. Tak je tomu např. v Grimmově pohádce Brémští muzikanti.

Příkladem místa, které sice netvoří počáteční ani cílové místo pohádky, ale přesto je 

statické, může být hospoda, kde hrdinové přenocují, či les v Grimmově pohádce Živá voda, 

kde se hlavní hrdina pohádky zdrží rok. Na tomto příkladu můžeme vidět, že statickými místy 

nejsou vždy jen lidská obydlí, jak by se mohlo zdát, ale v nemálo případech jsou jimi i les či 

hora.

Naopak dynamickým místem může být i místo počáteční či konečné. Takto je tomu 

v Grimmově pohádce Tři felčaři. Daní felčaři cestují na počátku pohádky světem a my 

nevíme, odkud přicházejí, a stejně tak na konci pohádky opět do světa odejdou, aniž bychom 

znali cíl jejich cesty.

3.4.5 Uspořádání míst v pohádkovém prostoru

K této problematice jsme již něco málo zmínili v předchozích kapitolách. Nyní se na 

ni zaměříme podrobněji. Jak již bylo řečeno, situování pohádky jako celku v prostoru se děje 

pomocí prvního toponomu, tedy místa klíčového. Ne vždy je jím však první toponom v textu 

zmíněný, nýbrž je to ten toponom, který je prvním v rámci rozvětvené nitě cest všech hrdinů 

dané pohádky. Někdy je totiž nejdříve zmíněno místo, do nějž hrdina dorazí, až mnohem 

později. Ostatní místa jsou prostorově vymezena nejen vůči počátečnímu místu, ale i vůči 

sobě navzájem.

Zde je přínosné zmínit Heideggerovo tvrzení, že „krajina sa objavuje ako rozmanitosť 

možných miest na cestách“ [...] „a je členená podľa charakteru pobytu, ,pravého bytia‘, 

odkrývajúceho jej podstatu v priestore, ktorý je sám osebe a rozptýlený.“ (Srov. Matejovič, 

1999: 186.) Tak je tomu i v pohádce. Celý pohádkový prostor se vlastně skládá z míst, 

kterými vede cesta hrdiny či hrdinů dané pohádky. Jak již bylo naznačeno, nelze však 

opomenout ani ta místa, jimiž sice žádný hrdina neprojde nebo v nichž se žádný hrdina 

nevyskytuje, která však přesto k pohádce náleží. Příkladem může být cesta, kterou se hrdina 
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při svém rozhodování na rozcestí nevydá. Těchto míst je však v pohádce velmi málo a vždy 

jsou přímo spojena s místy, kterými některý z hrdinů prochází.

Dříve než budeme moci pokračovat ve výkladu dané problematiky, musíme si rozlišit 

a upřesnit pojmy postava a hlavní a vedlejší hrdina z hlediska poetiky prostoru. Jak jsme již

zmiňovali na počátku naší diplomové práce, nebude možné se zaměřit zcela jen na jedinou 

součást poetiky prostoru, tedy prostor v užším smyslu, a úplně vynechat ostatní součásti, 

neboť pro popis prostoru je nutno nejen vymezit místo oproti předmětu, ale také oproti 

postavě. Proto se v této kapitole, která primárně přináleží prostoru v užším smyslu, na chvíli 

odvrátíme od popisu vlastností prostoru v užším smyslu a zohledníme také popis postavy, 

neboť toto nám usnadní popis struktury pohádkového prostoru. V rámci tohoto popisu 

nezapomeneme uvést i několik zajímavostí, které se týkají postavy ve spojení s místem.

Při určování pojmu postava v rámci poetiky prostoru nás bude primárně zajímat 

schopnost a šíře jejího pohybu v rámci daného místa či několika míst. Tak budeme moci 

rozlišit postavy aktivní, které jsou schopny se vlastní silou a s jistým úmyslem pohybovat, 

měnit své umístění, svou pozici v rámci místa či několika míst, a postavy pasivní, které 

setrvávají jen na jediném místě a vlastní silou se buď nepohybují vůbec, nebo se o jejich 

pohybu (vyjma toho, že tyto postavy často hovoří) pohádka nezmiňuje. Vymezení aktivních 

postav oproti místu a předmětu je snadné. Místa zůstávají zcela bez pohybu (existují i místa 

s omezeným pohybem, ale ta jsou spíše výjimkou) a spolu předměty nejsou (na rozdíl od 

postav) schopna pohybu úmyslného, záměrného a samostatného.

V případě pasivních postav, které jsou v pohádce spíše raritou, je toto vymezení 

poněkud komplikovanější. Nejčastěji jimi bývají králové, jak je tomu např. 

v Erbenově pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Zde danou pasivní postavu zastupují 

králové dvou měst, které Plaváček navštíví. Tito s ním hovoří, nechají vyčistit studnu či zabít 

hada na kořenech jabloně a Plaváčka následně obdarují. O jejich pohybu (nepočítáme-li to, že 

mluví, k pohybu) však v dané pohádce není ani zmínky. Po určitou dobu nepohyblivé jsou 

také mnohé postavy zakleté, avšak před zakletím nebo po něm se vždy (až na výjimky) 

pohybují, proto tyto není možno řadit k postavám pasivním. Vzhledem k daným zjištěním 

bude pro nás již zmíněná definice aktivní postavy splývat s definicí postavy pohádky 

z hlediska poetiky prostoru vůbec.

Postavami v našich vybraných pohádkách jsou lidské a další pohádkové bytosti, 

zvířata, a v některých případech dokonce i personifikované předměty (viz např. Grimmova 

pohádka Stéblo, uhlík a fazolka) a místa, v něž se mohou postavy proměnit (viz např. 

Grimmova pohádka Nalezánek).
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V případě aktivních hrdinů můžeme podle míry pohybu v rámci místa, či míst rozlišit 

hrdiny statické, pohybové a dynamické. Statický hrdina se sice pohybuje, ale nemění své 

umístění. Takovým hrdinou je např. nemocný král, který leží v posteli. Můžeme si dobře 

povšimnout, že král je ve většině pohádek postavou nejstatičtější. Dané pravidlo však 

potvrzují jisté výjimky. Příkladem může být král v Grimmově pohádce Čertovy tři zlaté vlasy, 

který projde téměř tolik toponomů jako hlavní hrdina. 

Pohybový hrdina je takový hrdina, který se pohybuje v rámci jediného místa. Tímto 

je např. Truda v Grimmově pohádce Paní Truda.

Dynamický hrdina se na rozdíl od pohybového pohybuje v rámci několika míst. Jako 

příklad můžeme uvést Grimmovu Popelku ze stejnojmenné pohádky, která se dostane 

několikrát z domu na zámek a zpět.

Podle délky cest hrdinů v pohádkách můžeme dále rozlišit hlavního a vedlejšího 

hrdinu z hlediska poetiky prostoru.

Začneme hlavním hrdinou. Je jím v naší práci ta postava, která urazí v pohádce 

nejdelší cestu, přesněji řečeno vzhledem k časté relativnosti a neurčitosti pohádkových 

vzdáleností projde největším množstvím toponomů. Můžeme si povšimnout, že délka 

hrdinovy cesty, kterou urazil, je přímo úměrná jeho významnosti pro děj v dané pohádce. 

Hlavní hrdina z hlediska poetiky prostoru splývá s hlavním pozitivním hrdinou pohádky, ale 

nemusí tomu tak být vždy. Např. v Grimmově pohádce Stolečku, prostři se, oslíčku, otřes se, 

klacku, ven! projde vedlejší a negativní postava pohádky, koza starého krejčího, více 

toponomů než hlavní a pozitivní postava této pohádky, a stane se tedy hlavní postavou 

pohádky z hlediska poetiky prostoru.

Dalším zajímavým jevem pohádky je, že nejdelší cestu urazí (až na výjimky) hrdina15, 

a je jedno, zda je to muž, což se děje ve většině případů, či žena, které mnohem častěji přísluší 

role oběti. Pohyb oběti je naopak velmi omezen, přesto oběť není postavou pasivní, vždy se 

určitým způsobem pohybuje.

To, že hlavní hrdina z hlediska poetiky prostoru urazí v dané pohádce nejdelší 

vzdálenost, však ještě neznamená, že svou cestu započne ihned na začátku pohádky a ukončí 

ji až ve chvíli, kdy daná pohádka končí. Zvláště v pohádkových počátcích je nezřídka popsána 

nejprve cesta rodiče hlavního hrdiny a teprve následně cesta hrdinova. Jako příklad je možno 

uvést Grimmovu pohádku Locika. Stejně tak na pohádkových koncích se můžeme setkat např. 

s tím, že poslední místo hlavní tvoří místo trestu negativního hrdiny, na kterém se hlavní 

                                               
15  Hrdinou je v tomto případě myšlen ten, kdo vyřeší konflikt pohádky, kdo někoho zachrání, osvobodí atd.
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hrdina z hlediska poetiky prostoru buď již dávno nenachází, nebo které během celé pohádky 

ani nenavštívil. Tak je tomu např. v Grimmově pohádce Fitcherův pták.

Všechny ostatní postavy, které neujdou v pohádce nejdelší vzdálenost, jsme si v naší 

práci označili jako vedlejší hrdiny z hlediska poetiky prostoru. Můžeme také pozorovat jisté 

tendence ve spojení daných vedlejších postav s místy v námi vybraných pohádkách. S místem 

výchozím jsou spojováni rodiče a sourozenci hlavního hrdiny, s místem cílovým rodiče 

nevěsty hlavního hrdiny, jeho nevěsta či znovu jeho vlastní rodiče a bratři, s cestou škůdci 

a pomocníci a se sekundární cestou škůdci a zachránci. Dokonce i zachránce může být 

vedlejší postavou pohádky, jak je tomu např. v Grimmově pohádce Dva bratři.

Zajímavé je si také povšimnout, jak jsou motivy pohybu místem, či místy a setrvání na 

místě spojeny s dějem. Dobře viditelná je tendence uvádět setrvání na místě jako trest či 

prokletí vedlejšího hrdiny, které stojí v kontrastu s dalekou cestou hlavního a v plnění úkolů

úspěšnějšího hrdiny. Jako příklad je možné zmínit princovy zlé bratry v Grimmově pohádce 

Živá voda, kteří za svou zpupnost uváznou ve strži, či krále v Grimmově pohádce Čertovy tři 

zlaté vlasy, jenž se stane kvůli své touze po bohatství vězněm řeky, přes níž musí navždy 

převážet pocestné. Potrestání setrváním na místě se však nevyhýbá ani hrdinovi hlavnímu. 

Příkladem může být Grimmova pohádka Zlatý pták, kde hrdina stráví určitou dobu na dně 

studny, protože neposlechl radu lišky, či Erbenova pohádka Živá voda, kde je hrdina 

nespravedlivě obviněn a zazděn ve věži, protože věřil proradným bratrům.

Nyní se znovu vrátíme k původnímu tématu této kapitoly, tedy k uspořádání míst 

v pohádkovém prostoru. Je zajímavé si povšimnout, že pohádky jsou ve skutečnosti 

oboustranné větve, jejichž hlavní část tvoří cesta hlavního hrdiny, na niž se cesty vedlejších 

hrdinů napojují a již protínají. V pohádce se nesetkáme s cestou vedlejšího hrdiny, která by 

nebyla alespoň přes cestu jiného vedlejšího hrdiny na cestu hlavního hrdiny napojena. Pro 

snazší představu zde daný motiv větve (popř. ještě lépe rozvětvené nitě) budu používat 

častěji.

Samotná cesta hlavního hrdiny je ve skutečnosti nití, na níž jsou toponomy (mohou 

obsahovat topony a topy) navlékány jako korálky, a tak řazeny za sebou. Tato nit, obohacená 

o převážně nedlouhé nitě cest vedlejších hrdinů, na nichž jsou navlečeny další korálky míst 

a které se na nit cesty hlavního hrdiny napojují, tvoří ve skutečnosti celý prostor pohádky, 

který tak získává niťovitou či lineární povahu míst řazených za sebou, ne rozmístěných 

v prostoru. Nitě samotnou povahu pohádkového prostoru charakterizují ještě lépe než větev, 

protože větev má své součásti určitým a neměnným způsobem uspořádány, což by 

znamenalo, že i jednotlivá místa jsou v pohádkovém prostoru přesně rozmístěna. Tak tomu 
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ale není, nikdy nevíme, kde přesně se daná místa v pohádce nalézají, a protože nitě se mohou 

různě pohybovat, navazovat, skládat atd., jsou jako obrazné přirovnání k cestám jednotlivých 

hrdinů vhodnější. V našich vybraných pohádkách není přesná situace míst hlavních v prostoru 

ani důležitá. S přesnými prostorovými „situátory“, jako na severu, vpravo atd. se, pomineme-

li motiv rozcestí, vůbec nesetkáme. I s ostatními prostorovými „situátory“ typu vedle, naproti, 

uprostřed se v pohádkách hodně šetří, a pokud jsou použity, mají důležitý význam pro děj. 

Mnohem podstatnější než přesné rozmístění toponomů v prostoru je totiž situování těchto 

míst oproti cestě hlavního hrdiny, a to ve velmi zjednodušené podobě, tedy tak, že jedno místo 

navazuje za druhým, jak jím hrdina prochází. Někdy je toto navázání nejasné, mezerovité. 

Příkladem může být věta „Takto šla stále dál a dál do širého světa“ (Grimmové, 1988: 141), 

kdy nevíme, jakými místy postava, na níž věta odkazuje, procházela.

V některých pohádkách se vyskytuje jen cesta jediná, cesta hlavního hrdiny, na niž se 

žádné cesty dalších hrdinů nenapojují. A to buď proto, že se nevyskytují, nebo proto, že 

hlavní hrdina ostatní postavy pouze na okamžik potkává, či s nimi dokonce malý kousek cesty 

ujde, ale o jejich předchozí nebo následující cestě, je-li vůbec nějaká, se nic nedozvídáme. 

Tak je tomu např. v Erbenově pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda, kdy hrdina na své cestě 

pro tři zlaté vlasy potkává jednotlivé postavy u měst, ve městech a u řeky. Daná část jeho 

cesty je tak lineární.

Narušit danou linearitu mohou nejen nitě cest vedlejších hrdinů, nýbrž také návraty 

hlavního hrdiny do vybraných míst. Jeho nit cesty je tak některými korálky (v případě 

symetrických pohádek všemi) provlečena vícekrát.

Dalším porušením dané linearity uspořádání míst je míjení míst. Někdy jde totiž 

hrdina na své cestě jen kolem míst a neprochází jimi. Dokonce po obou stranách jeho cesty se 

mohou nacházet další místa, jimiž daný hrdina neprojde, do nichž nevejde, která pouze míjí. 

I tato však také k pohádkovému prostoru náleží, neboť vždy mají pro pohádku určitý význam. 

Příkladem může být, když hrdina vidí hospodu u cesty, do níž nevejde (viz např. Grimmova 

pohádka Zlatý pták). Ta mu umožňuje zvolit mezi ní a druhou hospodou. Špatná volba 

hospody nakonec zamezí další cestu vedlejších hrdinů a správná volba umožní naopak 

hlavnímu hrdinovi splnit úkol.

Z již řečeného se může zdát, že daná větev či nit cest hrdinů je nepřerušovaná a že 

jednotlivá místa buď jen následují za sebou nebo se větví. Tak tomu však v pohádkách není 

a fabule jejich příběhu se ne vždy shoduje se syžetem. Naopak se nezřídka setkáváme 

s jistými přeskoky nejen v čase, ale i v prostoru, kdy např. sledujeme cestu jedné postavy do 

určitého místa, v určitém místě danou postavu opustíme a přeskočíme na místo, kde se 



40

nachází druhá postava, jejíž cestu následně sledujeme. Tento jev však není v pohádkách častý. 

Příkladem může být Erbenova pohádka Živá voda, kde v jeden moment sledujeme prince, jak 

strádá ve věži, a během chvíle přeskočíme na zámek jeho budoucí nevěsty, kde probíhají 

přípravy na svatbu.

V rámci toponomu jsou topony uspořádány opět podle toho, jak jimi prochází daný 

hrdina. Pohádka sice zná situační adverbia typu vedle, nad, kolem, na sever, vpravo, ale při 

popisu prostorových relací s nimi šetří. Proto rozmístění jednotlivých toponů v rámci 

toponomu, pokud nejsou uspořádány za sebou, jak jimi hrdina prochází, či pokud není jejich 

poloha upřesněna pomocí již zmíněných situačních adverbií nebo vymezena vůči jiným 

toponům, závisí na zkušenosti a představivosti čtenáře. S použitím adverbií vpravo, vlevo, na 

sever, na jih apod. se v pohádkách setkáváme jen za podmínky, že jde o kontrast např. dvou 

cest, té správné a té špatné.

V případě topů a dalších součástí míst je tomu podobně. Přesně rozmístěny v prostoru 

jsou jen zcela výjimečně, situační adverbia se vyskytují zřídka a dané součásti jsou prostorově 

vymezeny především vůči jiným součástem, či je jejich umístění i v tomto případě zcela 

ponecháno na zkušenosti a představivosti čtenáře.

3.4.6 Pojem cesty v pohádkovém prostoru

Nežli se začneme daným pojmem podrobněji zabývat, je třeba si vysvětlit jeho 

význam. Je totiž možno rozlišit tzv. cestu v širším, cestu v užším a cestu v nejužším smyslu. 

Cesta v širším smyslu znamená prostý pohyb nějaké postavy z určitého místa výchozího (přes 

další místa) do určitého místa cílového (místo výchozí a místo cílové viz dále). Tato cesta ve 

smyslu putování lze vymezit v různém rozsahu a její části jsou také cestou, a to až do té 

chvíle, dokud daná postava stále ještě mění své umístění.

Tak můžeme jako cestu v širším smyslu chápat v Grimmově pohádce Jeníček 

a Mařenka putování těchto dětí z jejich rodného domku přes les a chaloupku babizny zpět do 

jejich rodného domku. Cestou je i jejich přechod z domku do lesa, a dokonce i jen jejich 

pohyb v rámci lesa. Cestou v tomto smyslu je tedy souhrn všech nebo jen několika hrdinou 

navštívených míst, a dokonce i jeho pohyb v rámci místa jediného.

Chceme-li být důslední, můžeme říci, že místa statická, tedy místa výchozí a cílová, se 

k cestě nepočítají. Pak vymezíme jen část cesty v širším smyslu, cestu v užším smyslu, kdy se 

jedná o soubor míst, kterými projde hrdina, než dorazí z místa výchozího do místa cílového, 

ale bez těchto dvou okrajových míst.
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Cesta v nejužším smyslu je konkrétním místem, jde o cestu jako toponom, topon či 

top. Je to cesta vždy explicitně zmíněná, která může existovat v pohádce i bez míst, kterými 

prochází. Příkladem takovéto cesty je postranní cesta, na níž sluha zabočí při setkání

s mravenci v Grimmově pohádce Bílý had. Dále v naší práci tyto jednotlivé typy cest 

explicitně rozlišeny nebudou, protože již ze samotného kontextu bude vždy jasně patrné, 

o jaký typ cesty se jedná.

Pojem cesty je z hlediska naší práce velmi důležitý. Ve chvíli, kdy se hrdina pohybuje 

a mění své umístění, je cesta vždy přítomna a s daným hrdinou pevně spjata, a to, jak jsme si 

mohli povšimnout, i tehdy, když není explicitně pojmenována.

Pro zajímavost můžeme ještě poukázat na to, že určití hrdinové jsou spojeni nejen 

s jistým typem místa, kde žijí a z kterého vycházejí, ale dokonce i s jistými typy cest, přesněji 

s jistými typy míst, kterými v určitém pořadí po sobě projdou. Dané typy míst a jejich pořadí 

jsou si pak u stejných typů hrdinů navzájem velmi podobné, či jsou dokonce identické. 

Nejvíce patrný je tento jev u hlavního hrdiny. Pokud je tímto např. princ, je jeho nejčastější 

cestou cesta ze zámku přes les či jiné místo zkoušky do jiného nebo do původního zámku. 

Srov. např. Erbenovu pohádku Živá voda.

3.4.6.1 Popis cesty

Cesta v pohádkovém prostoru může být popsána různými způsoby. Uvedeme si zde 

alespoň ty nejčastější.

V pohádkách se setkáváme především s popisem cesty pomocí míst, jimiž hrdinové 

procházejí či v jejichž rámci se pohybují. Způsoby uvedení těchto míst viz kapitola Popis 

míst.

Specifickým druhem popisu cesty jsou dále jisté pohádkové formule. Některé se 

v dané pohádce často opakují. Příkladem může být „a zase to šlo přes kopce a doliny, vody, 

brody, trávu a kamení, až vlasy ve větru hvízdaly.“ (Grimmové, 1988: 97.)

V neposlední řadě je možno cestu popsat také pomocí jejího uvedení explicitního, 

např. „Sluha zabočil na postranní cestu“ (Grimmové, 1988: 34), či implicitního: „A putoval 

dál, až připutoval k velké vodě.“ (Grimmové, 1988: 53.)

Ani tento uvedený seznam možností popisu cesty není konečný, jsou v něm však 

zmíněny nejčastější jevy.
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3.4.6.2 Části cesty

Pokud jde o jednotlivé části cesty, tedy začátek cesty, cestu v užším smyslu a její 

konec, dané dělení v pohádkách není vždy možné. Ne u všech cest hrdinů totiž známe začátek 

jejich cesty, tedy místo, kde hrdina pobývá dříve, než se na danou cestu vydá, a konec této 

cesty, tedy místo, kde se hrdina usadí a dále již v cestě nepokračuje. Některé pohádky 

zastihnou hlavního hrdinu již na cestě, jiné se s ním na jeho cestě rozloučí. Odkud původně 

vyšel, kam dál jeho cesta vede a jak daleko, se již nedozvíme. Příkladem může být Grimmova 

pohádka Tři felčaři, kde putování hlavních hrdinů na cestě začíná i končí. Tak můžeme místo 

výchozího a cílového místa určit jen místo, na nějž se jako na první, v případě místa cílového 

jako na poslední, zaměří pohled vypravěče, když začne či přestane o daném hrdinovi a jeho 

cestě vyprávět. Někdy nemáme ani upřesněn střed cesty. Tak je tomu např. v případě, když se 

hrdina toulá po světě a my nevíme, jakými místy prochází. Pro jednoduchost jsme toto toulání 

světem v kapitole „Vyjasnění některých s přehledy porovnávaných pohádek souvisejících 

otázek a způsob uspořádání daných přehledů“ označili souhrnně jako toponom svět.

3.4.6.3 Pohádky z hlediska cesty symetrické, asymetrické a lineární

Díváme-li se na tvar cesty hlavního hrdiny, můžeme rozlišit pohádku symetrickou, 

asymetrickou a lineární.

Začneme např. pohádkou symetrickou. Pravou symetrickou pohádkou je taková 

pohádka, kdy hrdina opustí své místo výchozí, nejčastěji svůj domov, projde určitý kus cesty 

až do jistého bodu, kde dosáhne splnění cíle své cesty (tímto je nezřídka zámek), a pak se tou 

samou cestou opět vrátí do místa výchozího, které se tak zároveň stane místem cílovým. 

Kdybychom pak takovouto pohádku rozdělili na dvě části s osou, jež vede přes bod, který se 

nachází na nejzazším místě hrdinovy cesty, zjistili bychom, že dané části jsou z hlediska 

jednotlivých míst identické. K silné symetričnosti tíhne např. Grimmova pohádka Zlatý pták.

Čistě lineární pohádka je naopak taková pohádka, v níž hlavní hrdina vyjde z nějakého 

místa výchozího, projde dalšími místy své cesty a dojde do nějakého místa cílového, aniž by 

se na své cestě kamkoli vracel. S tímto typem cesty se můžeme setkat např. v Grimmově 

pohádce Honzovo štěstí.

Vzhledem k tomu však, že se čistě lineárních a čistě symetrických pohádek vyskytuje 

jen poskrovnu a i v případě symetrických pohádek narazíme často na pohádky, kde některá 

místa v jedné polovině cesty přebývají, jiná chybí, a stejně tak v převážně lineární pohádce se 

mohou vyskytovat sem tam návraty na již projitá místa, je nutno brát toto členění spíše jako 
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jistou tendenci, kdy některé pohádky tíhnou spíše k linearitě, jiné k symetričnosti. Případy, 

které jsme nyní zmínili, bude nejlepší řadit již do skupiny pohádek asymetrických.

S tvarem cesty hlavního hrdiny souvisí také takzvaný motiv doprovázení neboli 

zrcadlení. Hlavní hrdina totiž svou cestu nezřídka neprojde sám, ale jde s někým, kdo ho 

velkou část cesty doprovází (srov. např. Grimmovu pohádku Dva vandrovníci), s někým se na 

své cestě na mnoha místech setkává (srov. např. Grimmovu pohádku Čertovy tři zlaté vlasy) 

či jde po cestě, již buď celou, nebo jen její část buď před ním, či po něm projde jiná postava

(srov. např. Grimmova pohádka Dva bratři).

3.4.6.4 Problematika pohádkových návratů

Pokud jde o návraty do již projitých míst, můžeme v našich vybraných pohádkách 

rozlišit několik typů. Hrdina se vrací na původní místo buď tou samou cestou, kterou šel 

původně, jak je tomu např. v Erbenově pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda, nebo se jeho 

cesta zpět může od cesty tam odlišovat. Tak je tomu v Grimmově pohádce Živá voda. Jistou 

komplikaci určení míst, kterými se hrdina vrací, vnáší do této oblasti zástupné označení cesty 

zpět pomocí slovních spojení a vět typu „a vrátil se domů“, „vydal se na zpáteční cestu“ apod. 

a tendence označovat jednotlivá místa pomocí apelativ bez přívlastků a dalších specifikací. 

Pokud nám totiž nepomohou jiné v textu skryté indicie, nemůžeme si být jisti, jestli se hrdina 

vrací tou samou cestou, kterou šel předtím, nebo jde jinudy, jestli v pohádce podruhé zmíněný 

les znamená návrat na již projité místo, či se jedná již o jiný les atd. Naopak, projde-li hrdina 

bronzovým, stříbrným a zlatým zámkem, je odlišení jednotlivých míst jasné.

3.4.6.5 Místo z hlediska cesty centrální a okrajové

Jak jsme již uvedli výše, k cestám hrdinů, nejedná-li se o cesty lineární, 

neodmyslitelně patří návraty na určitá místa. Místa, do nichž se hrdinové navrací nejčastěji, 

můžeme nazvat centrálními místy pohádek. V daných místech dochází ke kumulaci událostí 

a tato jsou tak pro děj pohádky velmi důležitá. Můžeme se však setkat i s pohádkami, které 

žádné centrální místo nemají, neboť hrdina jednotlivými místy pohádky projde se stejnou 

frekvencí. Takovými pohádkami nejsou jen pohádky ryze lineární, ale i pohádky symetrické, 

kde hrdina dojde z domova do nějakého místa a pak se tou samou cestou vrací zpět domů, 

tedy kromě zmíněného „nějakého“ místa projde všemi místy dvakrát.

Je důležité zde upozornit také na to, že místo centrální pro hlavní postavu, místo 

centrální pro vedlejší postavu a místo centrální pro celou pohádku jakožto místo, do něhož se 
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nejvíce postav navrací a jehož průchodnost je tedy nejvyšší, se nemusí vždy shodovat.

Opakem místa centrálního je místo okrajové. Takovým hrdina projde jen jedenkrát, 

tedy z něj buď jen vyjde a nevrací se do něj, nebo se v něm usadí, aniž by jej kdy předtím 

navštívil.

3.4.6.6 Pohádky expanzivní a pohádky koncentrické

S ohledem na místo centrální můžeme rozlišit pohádky expanzivní a pohádky 

koncentrické. Začneme např. pohádkami expanzivními.

To jsou takové pohádky, jejichž centrálním místem je místo, z něhož se postavy a další 

pohyblivé součásti prostoru pohybují převážně směrem ven. Příkladem expanzivní pohádky 

může být Grimmova Sladká kaše, kdy z domu hlavních hrdinů nejen hlavní hrdinové neustále 

vycházejí (a navrací se tam), ale šíří se z něj i sladká kaše. Dalším takovým příkladem může 

být Grimmova pohádka Zlatá husa, kdy z centrálního místa lesa mnoho hrdinů převážně 

vychází.

Pohádky koncentrické jsou naopak takové pohádky, v nichž většina postav 

a pohyblivých součástí prostoru směřuje směrem do místa centrálního. Příkladů 

koncentrických pohádek je však mnohem méně. Zmínit zde můžeme třeba Grimmovu 

pohádku Dva bratři, kde je možno zámek označit za místo koncentrické, kam se všechna 

zvířata i myslivec neustále navracejí a vcházejí tam tak dlouho, až se v něm konečně usadí.

3.4.6.7 Rozcestí, ukazatele a ukazatelé cesty

Linearita pohádek může být narušena nejen návraty hrdinů, nýbrž i pomocí rozcestí.

Rozcestí se nachází především v lese, kde je označeno stromem či ukazatelem (srov. 

např. Grimmovu pohádku Dva bratři), ale nemusí tomu tak být vždy. Cesty hrdinů se 

rozcházejí často i v rodném domě, v hospodě či zámku. Tak je tomu např. 

v Grimmově pohádce Živá voda.

Hrdinové si na rozcestí vybírají cestu, dobří tu správnou, která vede k princezně či 

k pokladu, zlí tu špatnou, jež je dovede k jejich zkáze. Výběr správné cesty na rozcestí tak 

určuje hrdinův osud. I dobří hrdinové se mohou splést a vydat se špatnou cestou, která je 

dovede do velkého nebezpečí. Příkladem může být Grimmova pohádka Dva vandrovníci.

Výběr správné cesty probíhá buď náhodně, nebo pomocí jistých ukazatelů. Těmi jsou 

věci jako jablko, klubíčko či pírko, zvířata, ať již se jedná o zvíře skutečné, či proměněného

(např. býk v Grimmově pohádce Skleněná rakev), zakletého (jelen v té samé pohádce) nebo 
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zemřelého člověka (příkladem může být vlk v Erbenově pohádce Živá voda), nebo jiné prvky, 

např. světlo (srov. Erbenovu pohádku Dvojčata). Ukazatelem cesty se v neposlední řadě může 

stát také obyčejný (tedy živý, nezakletý a neproměněný) člověk, jak je tomu např. 

v Grimmově pohádce Živá voda.

Oblíbeným motivem je zanechání určitého předmětu na rozcestí, který ukáže, zda je 

druhý bratr v pořádku a naživu, jak je tomu v případě nože v Grimmově pohádce Dva bratři, 

či zda splnil svůj úkol, což se ukáže např. na zasazeném dubovém proutku v Erbenově 

pohádce Pták Ohnivá a liška Ryška.

V mnoha pohádkách se také setkáváme s úspěšným i méně úspěšným označením 

cesty, kterou hrdina původně prošel nebo kterou má teprve projít. Dané označení má hrdinovi 

pomoci najít cestu (zpět). K tomu slouží kamínky, chlebové drobečky, čočka, hrách či popel. 

Drobečky ptáci sezobou, popel vítr rozfouká, ale kamínky na cestě zůstanou a tak je tomu 

i u hrachu a čočky, které, pokud je ovšem ptáci také nesezobou, vzklíčí.

3.4.7 Přechody z jednoho místa do druhého a vertikální a horizontální pohádky

Pohyb jednotlivých hrdinů se neodehrává jen v rámci striktně horizontální linie, nýbrž 

i v rámci linie vertikální. V některých pohádkách jsou přítomné dokonce obě linie. Podle 

daných linií a jejich přítomnosti v pohádkách zde můžeme rozlišit několik skupin pohádek, 

a to pohádky úzce horizontální, široce horizontální, úzce vertikální a široce vertikální neboli 

smíšené.

Pohádky, v nichž se všichni hrdinové pohybují jen po vodorovné linii, nazveme 

pohádkami úzce horizontálními. Jsou to takzvané pohádky „placky“, které se nejen odehrávají 

na zemi, ale navíc v jediné rovině. Cesta hrdinů je pak většinou popsána buď způsobem 

„prošel místem A a ocitl se v místě B“, nebo „vedle místa/ve středu místa A stálo místo B“, 

kdy místa A a B jsou umístěna na stejné rovině. Příkladem takové pohádky je Grimmova 

Liška a paní kmotra. Za úzce horizontální pohádku budeme považovat i takovou pohádku, ve 

které hrdina navštíví zámek a nebude explicitně uvedeno, že by v zámku stoupal po schodech, 

navštěvoval zámecké sklepy či šplhal do věže, tedy že by se v rámci zámku pohyboval po 

vertikální linii.

Druhým typem jsou pohádky široce horizontální. Ty se stále ještě odehrávají na 

zemském povrchu, nicméně ne již ve stejné rovině. Abychom to upřesnili, jejich hrdinové 

chodí do kopce a z kopce, procházejí údolím, potápějí se v moři, šplhají na strom, chodí po 

schodech či po horách a nebo se jinak v rámci země vertikálně pohybují. O těchto jevech není 
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v pohádce úzce horizontální ani zmínka. Příkladem takové široce horizontální pohádky je 

Erbenův Hrnečku vař. Ve chvíli však, kdy by se hrdina vznesl do vzduchu nebo kdy by se 

dostal do jiného světa pod zemí, nejde již o pohádku horizontální, ale vertikální, neboť se již 

nepohybuje na zemi, nýbrž nad zemí či pod ní.

V rámci prostoru široce horizontálního si můžeme všimnout jedné zajímavosti. Čtyři 

nejčastější místa v pohádce, tedy zámek, domek, les a vodu, lze v rámci široce horizontálním 

rozdělit podle dějů, které se tam odehrávají, či prvků, jež se tam nacházejí, na tři úrovně 

(patra) s odlišným významem pro děj.

Začneme např. lesem. Zde můžeme rozlišit patro podzemní, střední dějové a patro 

korun stromů neboli ptačí. Podzemní patro je patrem ukrytých pokladů. V dějovém patře se 

odehrává největší množství dějů a také hrozí největší nebezpečí, je to patro bloudění, zkoušek 

a útrap. Jen v ojedinělých případech může toto patro poskytnout azyl a bezpečí, neboť tato 

vlastnost přináleží především patru ptačímu. V korunách stromů nehrozí žádné nebezpečí, zde 

je naopak možno najít útočiště či se rozhlédnout.

Velmi podobné funkce mají jednotlivá patra i v případě zámku. První patro je patro 

sklepů. I zde se nacházejí poklady (zlato, víno atd.). Další patro je patro dějové, kde v případě 

zakletých zámků opět analogicky s lesem hrozí největší nebezpečí. Toto je místem zkoušky 

a jen ojediněle místem azylu. Mimo tyto vlastnosti oproti lesu toto patro je také místem plesů, 

svateb a hodů. Posledním patrem zámku je patro věží. Toto patro tvoří v našich vybraných 

pohádkách místo vězení nebo trestu a také místo rozhledu.

Stejným způsobem, tedy na tři různá patra, je rozčleněn i dům. Tato patra tvoří sklep, 

obytná část a půda. Obytná část může mít i několik pater, viz např. Grimmova pohádka Pan 

kmotr, a stejně jako v předchozích případech i v tomto středním patře se odehrává nejvíce 

dějů a hrozí také největší nebezpečí, i když dům má nezřídka také funkci azylu a místa 

ochrany. Patro sklepní je patrem uskladnění vína, piva a jídla. Kromě jídla se v něm však 

mohou nalézat také mrtvoly a opět zde hrozí nebezpečí. O mnoho lépe na tom není ani patro 

půdní, které se však vyskytuje v pohádkách poměrně zřídka. I v něm může dojít k vraždě, jak 

je tomu v Grimmově pohádce Tři tovaryši, či v něm může hrozit jiné nebezpečí, jak je tomu 

např. v Grimmově pohádce Pan kmotr. Zcela výjimečně se zde také můžeme setkat 

s uskladněním jídla, jako např. v Grimmově pohádce Obr paleček, či s nalezením pokladu, viz 

Grimmova pohádka Král ze zlatého vrchu, čímž se patro půdní blíží svou funkcí patru 

sklepnímu. Jen ojediněle slouží toto patro také jako místo rozhledu, jak je tomu v případě 

Grimmovy pohádky Ženich vrah.
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Posledním v pohádkách se nejčastěji vyskytujícím místem je voda. I v tomto případě 

mají daná patra podobné funkce jako les. Na dně se nacházejí poklady, ať již je to ztracený 

prsten v mušli, nebo modré světlo na dně studny. Prostřední patro je patro ryb, nymf 

a vodníků, tvoří ho jiný svět, ať již se tento svět nalézá ve studně, či v jezeře. Zde probíhá 

nejvíce dějů, zkoušky hrdinů, hrdinové se zde setkávají s nebezpečenstvím, mohou zde 

utonout. Posledním patrem je vodní hladina. Po ní plují lodě. Toto nejvyšší patro však na 

rozdíl od lesa rozhodně netvoří místo bezpečí, právě naopak. Moře může být rozbouřené, lodě 

se mohou potopit, na lodi se navíc může odehrát nejedno nebezpečenství. Je to tedy patro 

cesty, zkoušky a nebezpečí.

Je velmi zajímavé, že toto členění na tři funkční patra v případě míst, která se oproti 

zmíněným čtyřem místům vyskytují v pohádkách řidčeji, jako je kostel, škola, mlýn, hora, 

jeskyně, louka, cesta jako místo atd., není možné.

Nyní přistoupíme k pohádkám, v nichž převládá vertikální linie. Jedná se o pohádky 

úzce a široce vertikální. Pohádky úzce vertikální jsou takové pohádky, v nichž se hrdina 

pohybuje pouze v rámci vertikální linie, tedy např. z pekla přes zemi do nebe apod. Pohádky, 

v nichž by se hrdina pohyboval pouze po linii úzce vertikální, se v našem vybraném materiálu 

nevyskytují.

U pohádek široce vertikálních se hrdina sice také dostane do světa mimo zemi, avšak 

v tomto případě se navíc vždy nějakou dobu pohybuje po rovině horizontální.

Z již řečeného vyplývá, že si můžeme prostor pohádky z hlediska vertikálního rozdělit 

na tři části, tedy na nebe, zemi a podzemní svět. Všechny zmíněné prostory jsou pro 

pohádkové postavy převážně velmi dobře prostupné. Nebeské bytosti se dostávají na zemi, 

jak je tomu např. v Grimmově pohádce Janek hráč, a pozemské bytosti se mohou dostat jak 

do pekla, tak do nebe a nemusí při tom nutně jít o bytosti zemřelé. Živí lidé sice v námi 

vybraných pohádkách sami od sebe nelétají, to mohou jen bytosti mrtvé, které se promění 

v ptáka nebo např. ve vlka, ale do vzduchu se mohou dostat i jiným způsobem, např. za 

pomoci létajících zvířat (srov. Grimmovu pohádku Pták Noh) či kouzelných předmětů. I 

bytosti z podzemního světa mohou bez nejmenších problémů vyjít na zemi, jak je tomu např. 

v Grimmově pohádce Čert a sedlák. Ne všechny postavy se však dostanou do nebe či do 

pekla tak snadno. Oblíbený je motiv brány, jíž projdou jen vyvolení a která je hlídána 

(v případě nebe svatým Petrem, v případě pekla čerty). Jistou hranici, kterou je třeba 

překonat, může kromě brány tvořit také voda. Touto může být např. řeka, jak je tomu 

v Grimmově pohádce Čertovy tři zlaté vlasy, či studna, která odděluje dva světy v Grimmově 

pohádce Paní Zima.
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Hranice mezi jednotlivými místy pohádek v rovině horizontální jsou velmi podobné 

těm v rovině vertikální. Z jednoho místa do druhého se dá poměrně snadno přecházet. 

V některých případech jsou však jednotlivá místa od sebe oddělena jistými překážkami, jimiž 

je např. opět brána, příkop, řeka, moře, zeď atd. V těchto a jim podobných případech pak 

platí, že překročit dané hranice mohou jen postavy vyvolené, které mají jisté znalosti, 

dovednosti, vlastnosti, řeknou jistou formuli, vykonají jistý skutek či vlastní klíč od brány. 

Pokud tomu tak není, hranice zůstane buď nepřekročena, nebo za její překročení následuje 

trest. Překonat hranice mohou hrdinové také za pomoci zvířecích či lidských pomocníků, 

pomocí kouzelných předmětů atd.
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4 Poetika prostoru v šestnácti porovnávaných pohádkách 

Tato část diplomové práce se zaměří na shody a rozdíly, které se nacházejí v rámci 

několika vybraných pohádek Karla Jaromíra Erbena a bratří Grimmů. Proč jsme zvolili dílo 

právě těchto pohádkářů, bylo již vysvětleno v úvodní kapitole. Nyní je důležité z materiálu 

Erbenových pohádek, jenž je pro naši práci zbytečně obsáhlý, vybrat několik těch, které by 

byly s pohádkami bratří Grimmů co nejpodobnější a jež by tak bylo možno dobře porovnat.

4.1 Kritéria výběru šestnácti pohádek

Ve dvou zvolených sbírkách, jež měly tvořit základní materiál našeho zkoumání, tedy vPohádkách

(1988) bratří Grimmů a v Českých pohádkách (1949) Karla Jaromíra Erbena, jsme se rozhodli najít 

maximálně deset vzájemně si co nejpodobnějších pohádek. Na počátku daného hledání bylo nutno si 

uvědomit, které pohádky bude ještě možno považovat za vzájemně si dostatečně podobné na 

to, abychom se jimi v této kapitole zabývali, a které již ne. Bylo tedy nutno stanovit kritérium 

podobnosti.

Podoba mezi pohádkami má různý rozsah. Jak již poznamenal známý ruský 

pohádkolog Vladimír Propp, mnohé „syžety (a zvláště syžety kouzelných pohádek) jsou 

velmi těsně příbuzné. Určit, kde končí jeden syžet a jeho varianty a začíná druhý, je možné 

jen na základě srovnávacího studia pohádkových syžetů a přesného fixování principu pro 

výběr syžetů a variant.“ (Srov. 2008: 18.)

Z tohoto důvodu jsme se nakonec rozhodli v rámci to, že pohádky musí splňovat 

kritérium dostatečné podobnosti, aby mohli být vybrány jako zástupci pro dané porovnání,

vyjít ze tří hledisek, která jsme uspořádali podle důležitosti pro naši volbu. Prvním 

a nejdůležitějším hlediskem byla podobnost dějové struktury pohádky. Druhým se stala 

přítomnost a uspořádání pro děj podstatných míst. Zde jsme se však často setkávali v dějově 

si jinak velmi blízkých pohádkách s četnými odchylkami. Příkladem může být město jako 

domov matky s dcerou v Erbenově pohádce Hrnečku vař a vesnice v Grimmově pohádce 

Sladká kaše. Třetím hlediskem pak byla analogie nejvýznačnějších motivů a hlavních postav 

pohádek. Příkladem takového motivu jsou tři zlaté vlasy v Grimmově pohádce Čertovy tři 

zlaté vlasy a v Erbenově pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda. I tyto motivy a postavy se ale 

velmi často i v dějově si blízkých pohádkách odlišovaly. Příkladem může být Erbenova 

pohádka Zlatovláska a Grimmova pohádka Bílý had, kde význačný motiv, kterým jsou zlaté 
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vlasy princezny, se v druhé, dějově téměř identické pohádce nevyskytuje. Dalším příkladem 

je postava děda Vševěda z Erbenovy pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda a namísto toho

postava čerta ve stejné roli v Grimmově pohádce Čertovy tři zlaté vlasy.

Pomocí takto určených hledisek se nám podařilo vybrat v každé sbírce osm navzájem 

téměř analogických pohádek. Jde o tyto dvojice pohádek: Tři zlaté vlasy děda Vševěda ―

Čertovy tři zlaté vlasy, Jirka s kozů ― Zlatá husa, Pták Ohnivák a liška Ryška ― Zlatý pták, 

Hrnečku vař ― Sladká kaše, Zlatovláska ― Bílý had, Živá voda ― Živá voda, Dva bratři ―

Drak dvanáctihlavý a Dvojčata ― Zlaté děti.

4.2 Vyjasnění některých s přehledy porovnávaných pohádek souvisejících otázek a 

způsob uspořádání daných přehledů

První otázkou, kterou jsme si museli před vytvořením daných přehledů položit, bylo, 

na které cesty hrdinů pohádek se zaměříme. Původně jsme měli v úmyslu zahrnout do 

přehledu cesty všech pohádkových hrdinů, ale daný přehled by tak byl zbytečně složitý. 

Z toho důvodu jsme se tedy nakonec rozhodli zaměřit se jen na cestu hlavního hrdiny 

z hlediska poetiky prostoru.

Jak již bylo zmíněno, na cestu hlavního hrdiny jsou jednotlivé toponomy navlékány

jako korálky. Na tyto korálky, na jejich typ, uspořádání a vzájemné porovnání v pohádkách 

obou pohádkářů se náš přehled zaměří především. Vzhledem k tomu však, že neuvedením 

toponů a topů (zcela výjimečně také míst nižších řádů) bychom se ochudili o mnoho

zajímavých zjištění, nejsou vynechány ani tyto, ale již se nejedná o jejich vyčerpávající 

přehled.

Jednotlivé toponomy jsou uspořádány v přehledu na řádce tak, jak je popořadě 

navštěvoval hlavní hrdina. Jedna řádka patří pohádce Erbenově, druhá pohádce Grimmově. 

Pro přehlednost jsou od sebe odděleny jednoduchou linkou.

Pro snazší porovnání jsou identické či podobné toponomy v obou pohádkách uváděny 

vždy pod sebou. Rozhodující pro dané řazení pod sebe je však především děj, který se na 

daném místě odehrává, a tedy, pokud se vyskytují identické či podobné názvy míst v obou 

pohádkách, ale shodný či podobný děj spadá do míst neidentických, budou pod sebou 

přednostně zmíněna tato neidentická místa. Pořadí jednotlivých míst nikdy není v přehledu 

uměle přeskupováno, a to ani z toho důvodu, aby pod sebou byla shodná místa se shodným 

dějem.
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Nezřídka jsme narazili na případ, kdy je pořadí dějů shodných v obou pohádkách 

a odehrávajících se na shodných či podobných místech pouze zpřeházeno, jak je tomu např. 

při plnění tří úkolů v Erbenově pohádce Zlatovláska a v Grimmově pohádce Bílý had. 

I v tomto případě se nadále řídíme pořadím míst podle pohádky a uvádíme pod sebou různá 

místa s různým dějem. Dodržujeme však to, aby první, druhý a třetí úkol jedné pohádky byl 

pod prvním, druhým a třetím úkolem druhé pohádky.

V případě, že se v pohádce vyskytuje větší počet toponomů a jediná řádka pro jejich 

výpis nestačí, jsou v přehledu řádky obou pohádek podtrženy dvojitou linkou a řazení 

jednotlivých míst pokračuje opět stejným způsobem pod ní. Znovu jsou tedy na první řádce 

pod dvojitou linkou uvedeny místa z pohádky Erbenovy, na druhé Grimmovy, tyto jsou pak 

od sebe opět odděleny jednoduchou řádkou.

V případě, že je jedno a to samé místo v pohádce pojmenováno více názvy (viz např.: 

„horská strž“/“hluboká rokle“ (Grimmové, 1988: 158)), je nutno zvolit název jediný, který je 

pak v přehledu vždy uváděn, kdykoliv se do daného místa hrdina znovu vrátí. Při volbě názvu 

rozhoduje jeho obvyklost, frekvence jeho užití v jazyce a dále frekvence jeho užití v dané 

pohádce.

Jednotlivá místa jsou pro přehlednost uváděna bez přívlastků a dalších charakteristik, 

které je v textu doprovázejí. Pokud se však v pohádce daný druh místa, například zámek, 

nevyskytuje pouze jednou, nýbrž hlavní hrdina se na své cestě dostává do více různých 

zámků, bude nutno tato místa i v přehledu nějak od sebe odlišit a právě přívlastky shodné, 

přesněji adjektiva, se v daném případě ukázaly jako nejvhodnější řešení.

Místa se stejným názvem a stejným adjektivem označují jedno a to samé místo, které 

se pouze v textu vyskytuje vícekrát, neboť se do něj hrdina vrací. Místa se stejnými názvy, ale 

s různými adjektivy označují různá místa stejného druhu, např. když hrdina na své cestě 

postupně prochází zlatým, stříbrným a bronzovým zámkem. Jen ta místa v přehledu, která 

jsou uvedena ze svého druhu jako první, jsou z důvodu zjednodušení přehledu uváděna bez 

adjektiv, a to i tehdy, když se do nich hrdina následně vrací.

Pokud je adjektivum u místa uvedeno, je vždy jen jediné, jeho volba opět probíhá 

stejným způsobem jako volba názvu místa. Vybrané adjektivum se pak pojí se svým místem 

v přehledu při každém uvedení daného místa, a to i v případě, že se u něho v textu vyskytuje 

již dávno adjektivum jiné.

Pokud daný toponom obsahuje topon, který je také zmíněn v přehledu, je tento topon 

umístěn ihned pod dotyčným toponomem, pro přehlednost je však napsán menším fontem, 

a navíc uveden v závorce. Pod topon je pak umístěn případný top, který je napsaný také 
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menším fontem a umístěný v závorkách dvojitých. Součásti topů a místa dalších řádů jsme se 

snažili již nepopisovat, opět z důvodu přehlednosti. Pokud jsme pro zajímavost v přehledu 

přeci jen uvedli místo nižšího řádu než top, jak je tomu např. v případě kašny na nádvoří 

a dvou studnic na dvoře ve dvojici pohádek s identickým názvem Živá voda, které jsou pro 

náš přehled velmi zajímavé, tak jen na úkor vynechání jiného místa v hierarchii, abychom tyto 

mohli v přehledu uvést jako topy.

V průběhu tvorby daného přehledu vznikly ještě další otázky, na které bylo třeba si 

odpovědět.

První z nich bylo, jak přistupovat k místům, která z textu vyplývají, ale nejsou v něm

uvedena explicitně. Často totiž v pohádkách ty názvy míst, které byly již jednou zmíněny, 

nejsou pří návratu hrdiny na dané místo znovu zopakovány a namísto nich je uvedena jen 

postava (například král) či jiná součást, která je typicky s daným místem spojená (například 

ulice). Někdy je tato součást uvedena ještě předtím, než je dané místo pojmenováno v textu. 

Toto je i případ vyprávění, kdy někdo o daném místě, které pak hrdina navštívil, jen hovoří, 

popřípadě je toto uvedeno v analogické cestě vedlejšího či druhého hlavního hrdiny a při 

návštěvě hlavního hrdiny znovu zopakováno není. Tato místa v textu existují, četné znaky na 

ně ukazují, není tedy možno je neuvést, kde ale najít jistotu, že se skutečně o daná místa 

jedná? V některých případech totiž případné znaky hovoří velmi nejasně. Nakonec jsme se 

tedy rozhodli, daná místa do přehledu zapsat stejným způsobem jako místa explicitně

uvedená, avšak vložili jsme je do závorek. Tak se pak toponom ocitl v jednoduchých 

závorkách, topon ve dvojitých a případný top v trojitých.

Velmi blízký této otázce byl také problém pohádkových návratů. Nemluvíme teď 

o případech, kdy se jedná o elipsu, tedy kdy je v pohádce popsána jen hrdinova cesta tam a při 

cestě zpět již daná místa zopakována nejsou. Takovéto případy jsou v přehledu náležitě 

označeny speciálními znaky, jež jsou popsány ve Vysvětlivkách ke znakům. Jde nám spíše 

o případy, kdy hrdina při návratu prochází více místy než při jeho cestě tam, z nichž některá 

se v jeho cestě tam vyskytují, jiná ne, popřípadě některá místa z cesty tam při cestě zpět 

zmíněna nejsou, jiná ano. Projel hrdina daná místa i při cestě tam a tato místa nebyla jen

zmíněna, nebo se prostě vrací jinudy? Tuto otázku nám pohádky bohužel nezřídka nezodpoví, 

a je tedy nutno ji jistým způsobem vyřešit alespoň pro náš přehled. V něm jsme nakonec tuto 

cestu zpět rozepsali tak, jako by hrdina prostě jel jinudy, tedy všechna místa (i ta opakující se) 

jsou uvedena. Ta, která při cestě zpět znovu zopakována nebyla, nejsou v přehledu uvedena, 

a to ani v závorce, protože nevíme, zdali jimi hrdina skutečně jel.
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Tímto výčtem však naše otázky zdaleka nekončí. Další těžkostí byla problematika 

samotné cesty. Je skutečně možno, jak již bylo zmíněno, brát cestu jako nit, na niž se korálky 

toponomů navlékají, nebo tvoří tato cesta někdy také samotný toponom? V pohádkách

i v předchozí části této práce jsme se mohli přesvědčit, že tomu tak v některých případech 

skutečně je. Někdy hrdina prostě jde svou cestou a není zmíněno, kudy prochází, kterými 

místy, je uvedena jen cesta, či dokonce ani cesta zmíněna není a čteme jen, že „šel za nosem“, 

že „šel dál“ bez uvedení toponomu, jímž procházel, či že prostě „šel do světa“. První dva 

a jim podobné případy jsme v přehledu uvedli jako cestu, avšak opět uzavřenou do závorek, 

neboť nebyla explicitně zmíněna. Případ cesty do světa jsme pojali jako toponom svět, ale tak, 

že následující místa, která by měla tvořit součásti toponomu svět, byla v přehledu chápána 

jako toponomy, a ne jako topony toponomu svět, a to opět z důvodu lepší přehlednosti.

Podobně jako se světem je tomu i v případě království (také země, říše atd.). To bývá 

totiž často zmíněno, ale ne jako místo, kterým hrdina projíždí, nýbrž spíše jako dar, např. za 

osvobození princezny, či v jiné, velmi podobné funkci. Máme tedy chápat království jako 

toponom, jehož topon např. daný zámek tvoří? Nebo raději ne? My jsme se rozhodli zvolit 

druhou možnost a na království jako takové nebude tedy v přehledu brán zřetel. Jedinou 

výjimku tvoří cesta hrdiny přes tři království v Grimmově pohádce Bílý had, kde je zcela 

jasné, že se jedná o tři samostatné toponomy.

Dalším problémem se stalo výchozí místo hlavního hrdiny, i to v pohádkách totiž

velmi často není explicitně zmíněno a místo něj je uveden např. jen rodič hlavního hrdiny, 

popřípadě je dané místo obecně označeno jako domov. My víme, že toto označení zastupuje 

určité místo, a proto i domov je v našem přehledu pojat jako místo hlavní, přestože si pod ním 

nedokážeme mnoho představit. V některých případech však ani pojem domov v textu uveden 

nebyl a byl zmíněn jen rodič hlavní postavy. Pokud daným rodičem byl král, jeho místo jsme 

pojali jako místo typické pro postavu krále, tedy zámek, který je pouze neexplicitně zmíněn, 

a proto uveden v závorce, neboť daná postava v jiném typu obydlí přebývá jen výjimečně. 

V případě však, že daný rodič nebyl králem, situace byla komplikovanější, protože tento mohl 

být spojován s různými typy obydlí, např. s chalupou, domem, pastouškou atd., neboť, jak 

můžeme vidět již z přehledu, chudých obydlí je více druhů a my daný druh obydlí v tomto 

případě jen s pomocí textu neurčíme. Bylo tedy třeba použít nějakého souhrnného označení 

pro tato neexplicitně zmíněná obydlí chudších rodičů. Daný problém nejlépe vyřešil již 

zmíněný pojem domov, který jsme pro jeho neexplicitní uvedení uzavřeli do závorek.

Posledním problémem této části diplomové práce se ukázala být otázka součástí 

jednotlivých míst. Co chápat ještě jako toponom a co již jako topon? Některé tyto problémy 
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byly již vyřešeny v kapitole Top, topon, toponom a další upřesnění pojmu prostor, jiné nám 

zbyly na řešení zde.

Příkladem může být zámecká zahrada. Je ještě součástí zámku, či je to samostatný 

toponom? Nebo je zámek toponem toponomu zámecká zahrada? Pohádka nám na tuto otázku 

neodpoví, proto bylo nutno zvolit kompromis a v přehledu uvést zámeckou zahradu jako 

místo rovnocenné místu zámek. Pokud byl tedy zámek toponomem, stala se jím i zahrada.

U problematiky míst a jejich součástí není možné dále opomenout problematiku vody 

a jejího břehu. Je břeh toponem toponomu voda, či tvoří tento další toponom? Pokud ano, 

máme chápat hrdinovu cestu přes řeku jako cestu třemi toponomy? Tedy břehem, vodou 

a zase břehem? I takovéto řešení je zbytečně příliš komplikované, břeh vody bývá 

v pohádkách zmíněn jen v tom případě, že se na něm odehrává nějaký děj, a takto se na něj 

zaměříme i my. Pokud se na břehu bude odehrávat nějaký děj, na nějž se pohádka zaměří, 

bude tento pro nás toponomem. Pokud již hrdina nebude cestovat přes danou vodu a tato voda 

by tak zůstala v přehledu nezmíněna, uvedeme v přehledu zcela výjimečně u názvu břehu 

přívlastek neshodný, tedy vodu, ke které daný břeh náleží, název pak bude např. „břeh moře“, 

„břeh řeky“ atd. Naopak, pokud bude zmíněna cesta přes vodu a břeh zůstane v pohádce bez 

povšimnutí, ani my jej nebudeme uvádět, a to ani v závorce.

Po vyjasnění všech těchto hlavních otázek můžeme nyní přistoupit k vysvětlení 

jednotlivých znaků, které jsou v přehledu uvedeny, a dále k přehledům samotným.

4.3 Vysvětlivky ke znakům

E: Erbenova pohádka

G: pohádka bratří Grimmů

zámek: v první řádce ― toponom

zámek, 1. zámek, 2. zámek...: jde o různé toponomy se stejným názvem, k nimž nebyla 

v textu nalezena adjektiva, která by tyto odlišila, proto jsou rozlišeny číslem ―

pokud se v přehledu vícekrát vyskytne místo se stejným číslem, jde o návrat na 

stejné místo

zámek: toponom, který se v druhé porovnávané pohádce nevyskytuje, ani v ní není 

zmíněno jiné místo, na němž by se odehrával identický děj jako na tomto místě

zámek: toponom, z něhož hlavní hrdina vychází a kde zároveň žijí jeho rodiče

(zámek): v druhé řádce ― topon

((zámek)): ve třetí řádce ― top
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* (určitý počet hvězdiček) poznámka

→ cesta vpřed

↔ cesta tam a zpět, pokud je před šipkou navíc číslo (např. 3× ↔), určuje to počet 

cest tam a zpět, v případě neurčitého počtu cest tam a zpět, je místo čísla 

uvedeno X (např. X× ↔)

↔→ cesta tam a zpět a znovu tam

proměna v ...: označuje proměnu toponomu v jiný toponom popsaný na druhé řádce

zámek 2× ↔ louka →  moře: při podtržení určitého počtu míst jde o plnění úkolů na těchto 

místech, kdy hlavní hrdina vychází vždy z určitého nepodtrženého místa a jde 

nejprve do prvního podtrženého místa, kde splní daný úkol, vrátí se do 

původního místa a pak z tohoto původního místa jde do druhého podtrženého 

místa, kde splní jiný úkol, a znovu se vrací do původního nepodtrženého místa

― v uvedeném případě vychází ze zámku na louku, splní tam úkol a po 

opětovném návratu do zámku jde k moři, kde splní druhý úkol, poté se znovu 

vrátí do zámku   

► opětovná cesta vpřed, kdy jsou vynechána místa, která v předcházející části 

pohádky tvořila její součást

◄ cesta zpět, kdy místa z cesty tam již nejsou při zpáteční cestě znovu 

zopakována

4.4 Přehledy míst v porovnávaných pohádkách

4.4.1 Porovnání Erbenovy pohádky Hrnečku vař s pohádkou bratří Grimmů Sladká

kaše

E: vesnice*  → les → vesnice ↔  město 

         (náves)                          (náves)             

       ((chalupa))                    ((chalupa))                            

________________________________________

G:  (město)   →  les →  město    ↔  někam 

        ((ulice))                           (ulice)

         ((dům))                          ((dům))                                 

________________________________________

________________________________________
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Poznámky

E: 

* před zobrazeným dějem pohádky chodila hlavní postava do města 

4.4.2 Porovnání Erbenovy pohádky Dvojčata s pohádkou bratří Grimmů Zlaté děti

E:   (zámek) → svět → hustý les  →   město    ↔        les     → pustý les    →   město

                                       (hospoda → (hrad)) (skalka)    (proměna v              (hrad)

                                       krásné město)

__________________________________________________________________________

G:    chatrč → svět → hospoda  →      les       →   vesnice  → hluboký les →  vesnice

(2× proměna v zámek)                                     (houští)            ((domov))         (domek)              ((domov))     

4.4.3 Porovnání Erbenovy pohádky Jirka s kozú s pohádkou bratří Grimmů Zlatá husa

E: (domov) →  cesta  →   město  →    ves  →  rejnička →   město    ↔      les

                                                 (hospoda)                                       (před zámkem→zámek)(smrčina) 

                                           ((sénka, přístěnek))

___________________________________________________________________________

G: domov  →   les   →  hospoda →  (cesta)* →  pole  →   město  3× ↔     les  ↔  **

                          (starý strom)                                                                   (zámek)                         

                                                                                                             ((sklep, dvůr))

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Poznámky

G:

* „... sem, tam, napravo, nalevo, jak Ťulpáska nohy nesly.“

** „... místo, kde kotví loď, co jezdí po souši i po vodě.“: tam se hrdina dostává až ve chvíli, 

kdy se potřetí vrací do lesa
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4.4.4 Porovnání Erbenovy pohádky Zlatovláska s pohádkou bratří Grimmů Bílý had

E:(království)↔louka→(cesta)*→pod lesem u cesty→les                →         břeh moře        

       (zámek)                                               (mravenčí kopec, keř) (jedle)            

  ((král↔kuchyně))                                     

___________________________________________________________________________

G: (zámek)*         →     svět  →   kolem rybníka →(cesta)→postranní cesta→les→ cesty

(jídelna, světnička, král, dvůr, kuchyně)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E: →moře 2×↔ **zelená louka →  břeh moře→ (cesta)***→černý les→ (křišťálový zámek)

           (ostrov)                                                                        (les  →  kraj lesa)        (velká síň)                                          

   ((křišťálový zámek))                                                                                                                                              

___________________________________________________________________________

G: →  město    ↔      břeh moře → zahrada    →tři království → 1. les   →    město

      (ulice→1.zámek)              (strom)          (1.zámek)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E: ****→ ◄/cesta → království

                                     (zámek)

________________________

G: 

________________________

________________________

Poznámky

E:

* „... jel kudy tudy.“



58

** od této chvíle jsou všechna další místa topy toponomu moře a jeho toponu ostrova, i když 

jsou v přehledu uváděny jako toponomy

*** „... šel nazdařbůh kudy tudy, kam ho nohy nesly...“

**** následující místa již nejsou topy toponomu moře a jeho toponu ostrova

__________________________________________________________________________

G:

* „... vyjel nazdařbůh do světa.“ 

4.4.5 Porovnání Erbenovy pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda s pohádkou bratří 

Grimmů Čertovy tři zlaté vlasy

E:   les  →    řeka →  chalupa → cesta →  veliký les     →      zámek → 1. cesta *  → moře →                  

     (mýtina)(lávka, břeh)                                   (domek)                                                             ((břeh))

    ((chalupa))

___________________________________________________________________________

G: vesnice→ řeka→    mlýn   → cesta → les  → 1. cesta → zámek → 2. cesta→ k městu     

      (chalupa)     (hráz)                                             (chaloupka)                                                             (tržiště)

                                                                                                                                                               ((studna))      

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E  → k městu  →   město→ k jinému městu → jiné město    →   černý les→  jiné město

                              (ke králi, jabloň)                             (ke králi, studnice)       (louka)             (studnice)             

                                                                                                                         ((zlatý zámek))

___________________________________________________________________________

G: → 3. cesta→k jinému městu →(4. cesta) →velká voda →    peklo    →    velká voda                                   

                                 (brána, jabloň)                                    ((břeh))              (brána→síň)     ((1.břeh)→2. břeh)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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E: →        město          →    moře      → zámek

                    (jabloň)                   ((břeh))

____________________________________________

G: → k jinému městu → k městu → zámek

              (brána, jabloň)           (tržiště)

                                                   ((kašna))

_____________________________________________

_____________________________________________

Poznámky:

E: 

* „... a šel ― kudy a kam, nevím; ale že mu sudička byla kmotrou, bylo mu snadno pravou 

cestu najít. Šel dlouho a daleko, přes hory doly, přes vody brody...“

4.4.6 Porovnání Erbenovy pohádky Živá voda s pohádkou bratří Grimmů Živá voda

E: (království)             → cesta → město → (1. cesta) →  most → jiné město → les → povětří*                                                                    

        ((zámek))                                                                                                                             (louka)

__________________________________________________________________________

G:   zámek ↔zahrada→ cesta                                

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E:  →  království→povětří → les→ (2. cesta)→ k městu →     3. cesta       →      jedno město    

            (stříbrný zámek)                (louka)                                                                                  

  ((dvě studnice na dvoře, tři pokoje))            

___________________________________________________________________________

        

G: →  království                                 →                cesta→1. říše → 2. říše →  3. říše → moře 

              (zakletý zámek)

((železná brána, tři pokoje, nádvoří s kašnou))                                 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                                            

E: →   království        →  zlatý most  →  království

               (zámek)                                                         (hora)

        ((ke králi ↔věž))                                        ((stříbrný zámek))

                        

____________________________________________________

                                                                       

G: →    zámek → les → zlatá silnice → království  →  zámek

                                                               (zakletý zámek)

                                                                    ((brána))

____________________________________________________

_____________________________________________________

Poznámky

E:

* „Letěli přes hory doly, přes vody brody...“

4.4.7 Porovnání Erbenovy pohádky Drak dvanáctihlavý s pohádkou bratří Grimmů Dva 

bratři

E: domov                                            → svět*  →   les                                                    

___________________________________________________________________________

G: domov X× ↔ dům boháče → les →  svět  →  veliký les → cesta

                                               (dům myslivce)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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E:                                                                  → rovina     →         vršík      →      svět 

                                                                                       (k městu)   (hájek, mezi skalami jezero)  

                                                                                                                           ((dub))                        

___________________________________________________________________________

G: → vesnice → (1. cesta) → (rozcestí)    →  město      →         hora      →      svět 

                                              (strom)             (hospoda)                (kostelíček)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E: →   rovina

             (město)

       ((hospoda → hrad))

____________________________________________

G: →   město*        ↔ začarovaný les

     (hospoda → zámek)     (strom, příkop)          

____________________________________________

____________________________________________

Poznámky 

E:

* „Chodil dlouho po světě sem a tam...“

_____________________________________________________________________

G: 

* „... často jezdil na lov.“
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4.4.8 Porovnání Erbenovy pohádky Pták Ohnivák a liška Ryška s pohádkou bratří 

Grimmů Zlatý pták

E: (zámek)  ↔    zahrada    →    cesta  →     les    →     břeh potoka   →       *   

                    (jabloň se zlatými jablky)               (křižovatka)                                                       

___________________________________________________________________________

G: zámek   ↔    zahrada                        → u lesa → * → vesnice →  pole→*

                         (strom se zlatými jablky)                  (chudá hospoda)                          

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E: →        měděný zámek      →             (*)   →    stříbrný zámek  →      1. les → (*)

               (tři síně, před krále)                                              (tři stáje, před krále)                          

___________________________________________________________________________

G: →k 1. zámku → 1.zámek  → cesta→* → k 2. zámku →  2.zámek→ 1. cesta →  *

               (komnaty, pokoj, vězení, soud)                                               (stáj, vězení, soud)                    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E: →      černé moře                →       **       →1. les  → stříbrný zámek →**→ 2. les 

       (zlatý zámek ↔ zahrada →rybník u lesa)

               ((pokoj))

___________________________________________________________________________

G:  →    zlatý zámek    ↔ hora → (1. cesta)  →               2. zámek    →  (cesta)                     

               (vězení, ložnice)                                                                                                                

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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E: →          měděný zámek        → (**)→ potok               → cesta  →    les  → zámek              

                                                                                                                                  (křižovatka) (mramorová stáj,                                                               

                                                                                                                                 ((strom)) králův + krásný pokoj)

__________________________________________________________________________________________

G: → u 1. zámku → 1. zámek    →             1. les  → vesnice→2. cesta→les → zámek→ 2. les

                                                                                                                                      (studna)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Poznámky 

E:

* cesta do zlatého zámku: „... smetala hory, plnila doly a přes vody brody stavěla mosty...“ 

** cesta ze zlatého zámku: „... huňatým ocasem smetala mosty, dělala doly, stavěla hory, 

    všecko tak, jak bylo dřív.“

___________________________________________________________________________

G:

* liščí cesta: „... přes kopce, doliny, lávky a brody, trávu a kameny...“ (v některých případech 

   nezmíněna)

4.5 Poznámky k přehledům pohádek a k poetice prostoru v daných pohádkách

V této kapitole jsou podrobně rozebrány přehledy daných pohádek. Jak již název 

kapitoly napovídá, nezohledníme však jen ta místa, která jsou uvedena v přehledech, ale i ta 

místa, která sice v přehledech uvedena nejsou, ale s cestou hlavního hrdiny souvisí.

V první podkapitole této kapitoly se nejprve zaměříme na všechny přehledy jako na 

celek a povšimneme si jejich vzájemných shod a rozdílů a dalších zajímavostí. V další 

podkapitole pak v centru naší pozornosti budou stát shody, rozdíly a zajímavosti, které se 

týkají všech přehledů pohádek Erbenových v porovnání se všemi přehledy pohádek bratří 

Grimmů. V poslední podkapitole nás bude zajímat hledání shod a rozdílů v jednotlivých 

dvojicích porovnávaných pohádek.
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4.5.1 Shody, rozdíly a zajímavosti plynoucí ze všech přehledů

Již při prvním pohledu na přehledy je možné si povšimnout, že námi porovnávané 

pohádky nejsou pohádky statické. Ty se celkově jak u Erbena, tak u Grimmů vyskytují jen 

velmi zřídka a naopak velkou část pohádek obou pohádkářů tvoří cesta hlavního hrdiny 

z určitého místa A přes místo nebo místa B (toto či tato se nemusí vyskytovat vždy) do místa 

C, a jde tedy o pohádky dynamické, jejichž děj se odehrává v rámci nejméně dvou toponomů, 

jež jsou spojeny cestou hlavního hrdiny. Tak je tomu i v případě našich vybraných pohádek, 

které všechny mají alespoň tříčlennou strukturu, tedy hlavní hrdinové daných pohádek 

vycházejí z nějakého místa výchozího, projdou nějakými jinými místy / nějakým jiným 

místem, která/které v naší práci pro jednoduchost nazveme cestou16, a dorazí do nějakého 

místa cílového. Toto rozčlenění je velmi zjednodušené a zobecnělé, neboť hrdinové 

nepodnikají vždy jen lineární cestu z místa výchozího do místa cílového, nýbrž na některá 

místa se navrací třeba i několikrát, a místo výchozí a cílové nezřídka dokonce splývají. Při 

bližším pohledu na přehled si navíc můžeme povšimnout, že daná tříčlenná struktura je

v některých případech narušena ještě takzvanou sekundární cestou, díky níž se z tříčlenné 

struktury stane struktura čtyřčlenná.

Na všechny zmíněné pojmy, tedy místo výchozí, cílové, cestu a sekundární cestu, se 

nyní zaměříme podrobněji.

Začneme místem výchozím. To je v našem přehledu tvořeno toponomem, který stojí 

na počátku první řádky, jež zastupuje danou pohádku. Je to místo, kde zastihneme v našem 

případě hlavního hrdinu z hlediska poetiky prostoru, když je poprvé v pohádce zmíněn. Dané 

místo tak tvoří počátek jeho putování, ať již je či není toto místo explicitně uvedeno. 

Vzhledem k chronologické posloupnosti událostí, které se týkají hlavního hrdiny, 

a analogicky k tomu i míst, na nichž se dané události odehrávají, platí v námi 

zvolených pohádkách toto pravidlo bezvýjimečně. Výchozím místem je buďto místo pobytu 

alespoň jednoho z rodičů hlavního hrdiny (viz Erbenova pohádka Jirka s kozú), kdy je dané 

místo pak zároveň místem hrdinova zrození (viz Erbenova pohádka Tři zlaté vlasy děda 

Vševěda), nebo je to místo, kde daný hrdina pracuje (viz Grimmova pohádka Bílý had).

Někdy se může stát, že hrdina vychází z více než z jednoho místa. V prvním výchozím 

místě má své rodiče, v druhém najde svého opatrovníka poté, co rodiče opustí, či jak je tomu 

v případě našich porovnávaných pohádek, je jimi opuštěn. Toto tzv. sekundární místo výchozí 

                                               
16  Zde půjde o cestu v užším smyslu, neboť do ní nebudeme započítávat místa výchozí a cílová a sekundární 
cestu, která by jinak k cestě ještě náležet měla.
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bude však již v naší práci považováno za součást cesty, neboť hlavní hrdina už jen proto, aby 

se na dané místo dostal, musí určitou cestu urazit, ať již aktivně (viz Grimmova pohádka Dva 

bratři), nebo pasivně, tedy bez vlastního přičinění (viz Erbenova pohádka Tři zlaté vlasy děda 

Vševěda).

V případě našich pohádek je výchozí místo hlavního hrdiny také místem klíčovým 

dané pohádky. Výchozí, klíčové a první zmíněné místo pohádky však ne vždy splývají. 

V některých případech je totiž v pohádce nejprve uvedeno místo, kam se hrdina dostává až na 

své cestě. Tak je tomu např. v Erbenově pohádce Jirka s kozú, kdy je nejprve zmíněn král 

a jeho dcera, a tak je nepřímo vymezeno i místo z pozdější hrdinovy cesty, zámek. Prostorové 

vymezení pohádek pomocí klíčového místa je v případě našich vybraných pohádek vždy 

neurčité, neboť se na počátku pohádky, která přímo (pomocí místa) či nepřímo (pomocí 

postav) na dané místo odkazuje, téměř ve všech případech objevuje znejistění typu: „Bylo ―

nebylo“, „V jedné vesnici“, „Byl jednou jeden král“ atd.

Dalším zmíněným typem místa v této kapitole bylo místo cílové. Je jím to místo, kde 

se hrdina rozhodne na konci pohádky zůstat a kde se usadí. V našich porovnávaných 

pohádkách je to převážně místo, kde žije hrdinova budoucí žena, kde s ní hrdina oslaví svatbu 

a kde se usadí.

V některých případech toto místo hrdina na své cestě několikrát navštíví a znovu 

opustí, než se v něm trvale usadí. Je tomu tak např. z toho důvodu, že musí nejprve splnit 

zadané úkoly, jež jsou podmínkou pro to, aby se mohl oženit s princeznou. Příkladem takové 

pohádky je Grimmova Zlatá husa. Pak dané místo není místem cílovým, nýbrž pouhou 

součástí cesty, a to do té doby, dokud se v něm hrdina nerozhodne zůstat.

Nezřídka také místo výchozí s místem cílovým splývá. Příkladem může být ten případ, 

kdy princ získá princeznu, ale neusadí se v jejím zámku, nýbrž s ní jede zpět do otcovského 

neboli výchozího zámku a teprve zde se rozhodne zůstat. Tak je tomu například v Erbenových 

pohádkách Pták Ohnivák a liška Ryška a Zlatovláska či v Grimmově pohádce Zlatý pták.

Nyní se zaměříme na to, jaké typy míst tvoří místo výchozí a místo cílové. Z přehledu 

je jasně patrné, že obě tato místa jsou v případě našich vybraných pohádek bezvýjimečně 

tvořena lidským obydlím, ať již jde o toponomy, či o topony, a ojediněle dokonce o topy. 

Tímto obydlím je zámek (popř. hrad) a dům (chalupa, chatrč, chudý domek, ...). Výchozí 

zámek či domek jsou převážně toponomy. U místa cílového je tomu však jinak, zde převažují 

topony a topy nad toponomy. Toto je velmi zajímavý jev. Místa cílová jsou totiž podrobněji 

popsána, nežli je tomu u míst výchozích. Je na ně soustředěna (alespoň v našich vybraných 

pohádkách) větší pozornost, a tedy se více dozvídáme také o jejich okolí. Toto platí 
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i v případě, že místo cílové s místem výchozím splývá, i pak je dané místo v závěru pohádky 

podrobněji popsáno nežli na začátku, a tedy je nezřídka zároveň uvedeno i místo jemu 

hierarchicky nadřazené. Tohoto jevu si můžeme povšimnout např. v Grimmově pohádce 

Sladká kaše.

Toponom daných výchozích a především cílových obydlí tvoří v případě zámků 

nejčastěji města, u ostatních domů je to různé, někdy je to vesnice, jindy např. břeh moře či 

les, a v jednom případě dokonce také město. Tento jeden případ nám naruší možnost vidět 

kontrast bohatství a chudoby ve spojení s městem a venkovem či s přírodou, neboť převážně 

s městem se pojí bohatý zámek, zatímco prosté domy jsou přednostně spojovány s vesnicí 

nebo s přírodním prostředím.

Dalším zajímavým jevem, jehož si v porovnávaných šestnácti pohádkách můžeme 

povšimnout, je, že typ místa cílového se řídí podle místa výchozího. Když hlavní hrdina 

vychází ze zámku, ať už jako princ nebo jako sluha, zámkem se stane také jeho místo cílové. 

V našich vybraných pohádkách nikdy neskončí hlavní hrdina ze zámku v chudém domě.

Hrdina vycházející z domku najde své štěstí opět v domku, či dokonce na zámku. 

Zámek je zde místem cílovým častěji než domek. Toto vše souvisí již se samotnou podstatou 

pohádky, jejíž neodmyslitelnou součástí je šťastný konec. Nebyla by to totiž pohádka, aby 

v ní hlavní pozitivní hrdina17 nenašel své štěstí, aby se například chudý člověk svými 

schopnostmi nemohl od své chudoby oprostit. Vychází-li tedy takový člověk z domku, má 

dvě možnosti. Buď se dostane na místo podobné, co se bohatství týká, místu výchozímu, nebo 

na místo lepší. Ani v ostatních pohádkách (mimo našich porovnávaných šestnácti) se hlavní 

hrdina nedostane do místa chudšího, než z jakého vyšel. Toto je případ negativních hrdinů, 

pro něž se zmíněný společenský pokles stává trestem (viz např. Erbenova pohádka Tři zlaté 

vlasy děda Vševěda, kde se král stane převozníkem). Pokud jde o (nejen hlavního) pozitivního 

hrdinu, i případná ztráta majetku nikdy není dlouhodobá a poté tento hrdina dostane, co se 

bohatství týče, buď stejně (viz rybář v Grimmově pohádce Zlaté děti), nebo mnohem víc (viz 

Jiřík v Erbenově pohádce Zlatovláska), než měl na začátku, čemuž se přizpůsobí i typ jeho 

cílového obydlí.

Zmíněný vliv výchozích míst na místa cílová můžeme pozorovat např. na dvou 

porovnávaných pohádkách našich pohádkářů, Erbenových Dvojčatech a Grimmových Zlatých 

dětech. Hrdina, který vyjde z chatrče, najde své štěstí ve vesnici, hrdina ze zámku zakončí

svou cestu na hradě.

                                               
17  Tentokrát nemyslíme hlavního hrdinu z hlediska poetiky prostoru, nýbrž hlavního hrdinu pohádky.
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V této souvislosti je dobré také poukázat na proměny míst. Pokud se totiž jedno místo, 

např. v rámci zakletí a osvobození, promění v místo jiné, je tomu tak jako v případě míst 

výchozích a cílových. Tedy v rámci našich vybraných pohádek se místa při své poslední 

proměně mění na místa stejného typu (např. obydlí), která jsou buď na stejné úrovni, co se 

bohatství týče, jako místa před proměnou, nebo na úrovni vyšší. Např. chatrč se změní 

v zámek a pak znovu v chatrč v Grimmově pohádce Zlaté děti. Ne vždy ale např. obydlí 

zůstane obydlím, v některých případech dojde k proměně určitého typu místa v naprosto 

odlišné místo. Např. les se promění v město v Erbenově pohádce Dvojčata. Můžeme se setkat 

i s takovými případy, kdy se při proměně změní jen vlastnosti daného místa, ale typ místa 

zůstane stejný, tedy např. začarovaný les se v Grimmově pohádce Dva bratři po smrti 

čarodějnice více otevře.

V rámci míst výchozích a cílových je dobré také poukázat na to, že místa výchozí 

hlavního hrdiny jsou pro něj vždy také místy expanzivními a místa cílová místy 

koncentrickými. Ostatní místa na cestě, kterými hrdina pouze prochází (je jedno, kolikrát se 

do nich navrací), není možno označit jako koncentrická ani jako expanzivní, protože počet 

jeho vcházení do těchto míst se vždy bude rovnat počtu jeho vycházení z nich, pokud se 

v některém z nich ovšem hrdina neusadí. Tak se také u některých pohádek setkáváme s tím, 

že se v nich nenachází žádné místo pro hlavního hrdinu expanzivní či koncentrické. To je ten 

případ, kdy místo výchozí a místo cílové splynou.

Oproti místu výchozímu a místu cílovému je cesta samotná, co se typů míst týče, již

mnohem více diferencována. Jedno místo mají ale bezvýjimečně všechny primární cesty 

společné, a tím je les. Tímto místem nebezpečenství či zkoušky prošli na své cestě hlavní 

hrdinové všech námi zkoumaných pohádek s jedinou výjimkou, kterou tvoří Erbenova 

pohádka Jirka s kozú. Naši tříčlennou či čtyřčlennou strukturu pohádky by tedy bylo možno 

shrnout ve zjednodušeném přehledu: zámek/domek ― les ― zámek/domek či zámek/domek 

― les ― zámek/domek ― les, pokud je přítomna i sekundární cesta (o tom viz dále).

Další pravidelnost, které si na cestě hlavního hrdiny můžeme povšimnout, se týká míst 

setkání s pomocníky a míst splnění úkolů. Tato místa jsou ve většině případů tři. Zmíněnou 

pravidelnost můžeme pozorovat především na typech míst. Jedním z míst je totiž vždy les, 

dalším určitý typ vodstva (moře, řeka či rybník) a posledním může být leccos. Toto místo je 

nejvíce rozmanité. Je jím např. louka, zahrada, opět les, město, ...

Dále je možno vidět kontrast míst výchozích či cílových, což jsou převážně lidská 

obydlí, a cesty, kde jde spíše o venkovní prostory, jako jsou již zmíněné lesy, nejrůznější 

vodstva a cesty obecně. V případě obydlí na cestě převládá opět buď zámek, nebo hospoda, 
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které jsou ve většině případů součástí města. Domek se vyskytuje jako součást cesty v našich 

vybraných pohádkách jen ojediněle, toulání se po světě a putování přes jiné říše a království 

je však velmi oblíbené.

Na přehledu můžeme názorně vidět, že rozmístění jednotlivých míst, kterými projde 

hlavní hrdina, má již zmíněnou lineární strukturu, která se nikdy nevětví, protože hrdina, 

i když např. na rozcestí vidí dvě cesty, vydá se vždy jen jednou z nich. Navíc motivů rozcestí 

se v našich pohádkách vyskytuje jen pomálu, ať již jsou tvořena lesem, či samotným 

stromem, mnohem častěji se vyskytují místa, kde se sice rozcházejí cesty jednotlivých hrdinů, 

daná místa však explicitně jako rozcestí označena nejsou. Těmi jsou pak především obydlí 

(hospody, zámky a domky).

Něco jiného je však případ návratů, kdy pak hlavní hrdina jednotlivými místy prochází 

víckrát. Na rozložení míst pohádky v prostoru to však naprosto nic nemění a tyto si i nadále 

zachovávají svou lineární strukturu s jedinou výjimkou. Tou je případ, kdy se hrdina 

z jediného místa dostává do dvou a více jiných míst, např. při plnění úkolů, a vždy se pak 

znovu do onoho jediného místa navrací. Tato místa plnění úkolů totiž nemohou stát za sebou, 

nýbrž všechna musí navazovat na to místo, kam se hrdina neustále vrací. Daný jev pak 

narušuje naši lineární strukturu rozmístění míst.

Pro zajímavost se zde v souvislosti s cestou zaměříme také na to, jakými částmi 

jednotlivých míst hrdina prochází. Ty jsou dobře vidět na lidských obydlích. Nejpodrobněji 

popsaný z tohoto hlediska je v rámci našich vybraných pohádek zámek. V zámku jsou 

uvedeny jeho jednotlivé místnosti jako kuchyně, hodovní sál, komůrka s ložnicí, vězení, soud, 

sklep, věž a nádvoří. Nesmíme také opomenout speciální místnosti pro zvířata, jako je např. 

pokoj ptáka Ohniváka a stáj koně Zlatohřiváka.

Oproti zámku mají domky mnohem méně částí. Je to logické, chudá stavení nemohou 

mít tolik různých místností jako zámky. V našich porovnávaných pohádkách se setkáváme 

např. s půdou, světnicí, předsíní a komorou.

Rozdělit na jednotlivé části je možno také místa venkovní, přírodní. I v tomto případě 

při dělení vždy záleží na úhlu pohledu. Les např. můžeme z hlediska horizontálního rozdělit 

na jeho střed a okraj (mýtinu...), z hlediska vertikálního, jak již bylo zmíněno, na kořenové 

neboli podzemní patro, dějové patro a patro korun stromů neboli ptačí.

Poslední součástí pohádkové struktury je sekundární cesta, kterou tvoří bezvýjimečně 

toponom lesa. Může se zdát, že bude velmi obtížné vymezit ji oproti cestě a místu cílovému, 

ale tak tomu není. Ve chvíli, kdy se hrdina na nějakém místě ožení a usadí se, všechna další 

místa, která poté navštíví, jsou součástí sekundární cesty. Toto opuštění místa cílového 
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nezůstane nepotrestáno. Pokud na daném místě ještě svou odměnu, v našem případě svou 

nevěstu, nezískal, a tedy se s ní ještě neoženil a nemůže tak na daném místě svobodně setrvat 

libovolně dlouhou dobu, pak jsou všechna další místa, která navštíví, stále ještě součástí cesty 

(primární).

Dané pohádky, co se jejich z grafu jasně patrné struktury týče, si dále můžeme 

(pomineme-li sekundární cesty) rozdělit na pohádky z hlediska cesty symetrické a lineární. 

Při třídění pohádek do těchto skupin seřadíme dané pohádky podle toho, jak moc tomu 

kterému modelu odpovídají, tedy v pořadí od těch, které jsou čistě symetrickým/lineárním 

pohádkám nejblíže, až po ty nejvzdálenější.

Začneme pohádkami symetrickými. Po vynechání již zmíněné sekundární cesty se 

k tomuto typu dají přiřadit pohádky, jako Hrnečku vař!, Sladká kaše, Pták Ohnivák a liška 

Ryška, Zlatý pták, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Čertovy tři zlaté vlasy, Erbenova i Grimmova 

Živá voda a Zlatovláska.

Spíše mezi pohádky lineární spadají pohádky jako Jirka s kozú, Zlaté děti, Drak 

dvanáctihlavý, Dvojčata, Bílý had, Zlatá husa a Dva bratři.

Co se vertikálních a horizontálních linií týká, setkáváme se v rámci našeho vybraného 

materiálu s pohádkami úzce (Grimmova Sladká kaše) a široce horizontálními (Erbenův Drak 

dvanáctihlavý) či s pohádkami smíšenými neboli široce vertikálními (viz Erbenova Živá 

voda). Žádnou z daných šestnácti pohádek však nemůžeme označit za úzce vertikální.

V rámci vertikální linie tvoří hranice našich vybraných pohádek povětří a peklo. Níže 

ani výše se žádný hlavní hrdina nedostane.

Pokud jde o horizontální linii, hranicí daného prostoru jsou, nepočítáme-li hranice 

míst, jimiž hrdina prochází, místo výchozí a místo cílové hlavního hrdiny, tedy lidské obydlí. 

V případě sekundární cesty se pak hlavní hrdina dostává na své cestě nejdále do lesa.

Další zajímavostí je, že místem centrálním, pokud se vyskytuje, je vždy lidské obydlí, 

a to nejčastěji zámek, řidčeji domek. Jde buď o zámek, odkud hrdina pochází, jako je tomu 

v pohádce Pták Ohnivák a liška Ryška, nebo o zámek, kde žije jeho nevěsta. Příkladem zde 

může být pohádka Zlatovláska. V případě domku je tomu stejně.

I zde jsme však narazili na případy, kdy se v pohádce nevyskytovalo žádné místo 

centrální. Tak tomu bylo buď proto, že hlavní hrdina všemi místy prošel jen jedinkrát a šlo 

tedy o lineární pohádku, jako příklad zde mohu uvést Erbenovu pohádku Drak dvanáctihlavý

(pokud ovšem nebudeme jako místo centrální chápat svět), nebo proto, že se jednalo o 

pohádku symetrickou a hrdina tedy většinou míst prošel dvakrát. Tak tomu bylo v pohádce 

Tři zlaté vlasy děda Vševěda.
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4.5.2 Shody, rozdíly a zajímavosti plynoucí z porovnání přehledů Erbenových pohádek  

s přehledy pohádek bratří Grimmů

Srovnáme-li místa výchozí ve dvojicích porovnávaných pohádek našich vybraných 

autorů, zjistíme, že jsou ve většině případů shodná, což bude představovat naše další pravidlo. 

Velmi zajímavé je také to, že pokud např. dané místo výchozí zůstane neuvedeno a je 

označeno pouze jako domov, je tomu tak v obou porovnávaných pohádkách.

V případě míst cílových platí podobné pravidlo jako v případě míst výchozích, zde je 

zajímavým prvkem to, že shoda míst cílových je podmíněna shodou míst výchozích. Jedinou 

výjimkou je případ, kdy cílovými místy je hrad a zámek. Daná místa jsou si však typově 

velmi blízká, a proto ani v tomto případě není možno považovat naše pravidlo za zcela 

porušené.

Mnohem více rozdílů u dvojic porovnávaných pohádek nacházíme v případě cesty. 

Zde se nejčastěji setkáváme s těmito typy odlišností:

1) Místa v jedné pohádce oproti té druhé přebývají, a někdy dokonce 

vícenásobně. Tento jev však není oproti prvnímu případu častý a převládá u Erbena. 

Příkladem může být pohádka Pták Ohnivák a liška Ryška v porovnání s pohádkou bratří 

Grimmů Zlatý pták. Součástí prvního Grimmova zámku je jedna síň, druhého jedna stáj 

a třetího jeden pokoj ― ložnice rodičů, zatímco u Erbena jsou v prvním zámku síně tři, 

v druhém tři stáje a ve třetím dva pokoje a zahrada.

2) Stejný děj v obou pohádkách se odehrává na různých místech (např. bratři se 

v pohádce Dvojčata rozejdou v lese, zatímco v pohádce Zlaté děti v hospodě).

3) Na stejném místě se odehrává odlišný děj, což může způsobit, že takováto 

místa pak nejsou uvedena v přehledu pod sebou, nýbrž pod sebe jsou přednostně umístěna 

místa odlišná, ale se stejným dějem. Viz předchozí případ.

4) Dvě (popř. tři) v obou pohádkách shodná místa se stejným dějem mají v každé 

pohádce odlišné pořadí. Příkladem může být cesta Plaváčka a Štěstílka pro tři zlaté vlasy, kdy 

oba projdou dvěma městy a dostanou se přes velkou vodu v pohádkách Tři zlaté vlasy děda 

Vševěda a Čertovy tři zlaté vlasy. Zmíněný jev se vyskytuje převážně v případě míst konání 

zkoušky či setkání s pomocníkem.

5) Stejná místa se stejným dějem stojí na odlišné topologické úrovni. Příkladem 

může být chalupa v pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda a Čertovy tři zlaté vlasy, kdy 

chalupa je v pohádce Erbenově topem, zatímco v pohádce Grimmově toponem.
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6) Počet cest z jednoho místa do druhého v jedné pohádce nápadně převyšuje 

počet cest mezi analogickými místy v druhé pohádce. Ani tento jev není častý. Tentokrát se 

vyskytuje především u Grimma, tedy počet cest jeho hlavního hrdiny převyšuje počet cest 

hlavního hrdiny Erbenova. Příkladem může být pohádka Zlatá husa a Jirka s kozú, kdy, 

zatímco u Grimma jde hrdina ze zámku do lesa a zpět třikrát, u Erbena pouze jednou, neboť 

zbylé dva úkoly a cestu s nimi spojenou absolvují jeho společníci.

4.5.3 Shody, rozdíly a zajímavosti plynoucí z jednotlivých dvojic porovnávaných 

pohádek

V rámci této kapitoly, jak již sám název napovídá, se zaměříme na porovnání 

jednotlivých dvojic pohádek obou pohádkářů. Následující podkapitoly mají všechny stejnou 

strukturu. Nejprve se zaměříme na porovnání míst výchozích a cílových a aplikujeme na ně 

naše již zmíněná čtyři pravidla, tedy pravidlo nižší topologické úrovně obydlí cílového oproti 

obydlí výchozímu, pravidlo podrobnějšího popisu místa cílového oproti místu výchozímu, 

pravidlo shody míst výchozích a také míst cílových v obou pohádkách a pravidlo buď shody 

typu místa výchozího a cílového, nebo vyšší úrovně, co se bohatství týče, místa cílového 

oproti místu výchozímu.

Dalším krokem je zaměření se na cestu hlavního hrdiny. Jednotlivá místa na ní jsou 

v daném rozboru popsána vždy jen jednou. A to i v případě, že se hrdina do daného místa 

znovu vrací a v rámci jeho návratu je to samé místo popsáno ještě podrobněji, i pak jsou 

veškeré tyto informace spolu s předešlými informacemi o daném místě shrnuty v rámci 

jediného rozboru místa.

V závěru každé podkapitoly je uvedeno shrnutí, celkový pohled na oba přehledy 

a jejich porovnání.

4.5.3.1 Porovnání Erbenovy pohádky Hrnečku vař s pohádkou bratří Grimmů Sladká 

kaše

V krátkém přehledu míst této dvojice pohádek je možno si již na první pohled 

povšimnout několika rozdílů. První neshoda se týká domova hlavní hrdinky, tedy místa

výchozího a cílového. I když se v případě místa výchozího a cílového jedná vždy v té dané 

pohádce o to samé místo, tedy naše pravidlo shody místa výchozího a cílového v pohádce 

platí, porovnáme-li pohádky mezi sebou, místa cílová i místa výchozí se vzájemně liší. 

Zatímco v pohádce Erbenově se jedná o chalupu, která se nachází ve vesnici, hrdinka 



72

Grimmova žije v domě ve městě. Dané odlišení města a vesnice má vliv i na rozlišení obydlí 

hlavní hrdinky, neboť chalupu bychom hledali ve městě jen stěží. Chalupa je také v rámci 

vesnice poměrně přesně situována, stojí na návsi u silnice, což se dozvídáme až v závěru 

pohádky, tedy pravidlo nižší topologické hierarchie místa cílového oproti místu výchozímu 

zde také platí. V případě domu si naopak nemůžeme být jisti, v které části města se nachází, 

víme jen, že stojí v nějaké ulici. I v tomto případě se však o ulici dozvídáme až v závěru 

pohádky. Kromě daného domu a jeho sousedního domu je ve městě poukázáno ještě na jeden 

dům, a to ten poslední, který kaše nezavalila. Kromě chalupy hlavní hrdinky ve vesnici žádný 

další dům zmíněn není.

U dané chalupy je uvedeno také mnohem více jejích součástí, než je tomu u domu. 

V chalupě se totiž nachází půda, sednice, síň a komora. Nejsou opomenuty ani okno, dveře 

a roztrhaná došková střecha. Takové množství uvedených součástí je v porovnání s tradičním 

strohým popisem domku v pohádkách neobvyklé. Chalupa je navíc stará a žijí v ní chudí lidé. 

V případě domu druhé chudé hrdinky je naopak zmíněna jen jediná a pro děj nejdůležitější 

místnost, a to kuchyně. Je to způsobeno tím, že zatímco se Erben soustředí na popis kaše, jak 

se valí domem, přesněji jeho jednotlivými místnostmi, a v rámci vesnice se kaše dostane jen 

na náves na silnici, Grimmova kaše se z domu dostane poměrně rychle ven a valí se 

jednotlivými částmi města, až ho téměř celé zavalí. Proto Grimmové popisují části města 

podrobněji než části domu. V obou případech je však zmíněno mnohem více částí domů 

v závěru daných pohádek než na jejich počátku, tedy i zde platí pravidlo podrobnějšího 

popisu míst cílových oproti místům výchozím.

V obou pohádkách si dále můžeme povšimnout rozdílného způsobu popisu místa 

centrálního, tedy domova hlavních hrdinek. U Erbena je tento popsán za pomoci rozbalování. 

Nejprve je uvedena v textu vesnice, pak chalupa a nakonec součásti chalupy. Daný popis 

místa obsahují již první dvě věty pohádky. U Grimmů jde naopak o zabalování, které je 

rozmístěno do jednotlivých částí pohádky. V průběhu se nejprve, co se explicitně 

pojmenovaných míst týká, dozvídáme o kuchyni domu hlavní hrdinky, pak o domě 

samotném, ulici a až nakonec o celém městě, v němž dům stojí.

V Erbenově pohádce se také setkáme s toponomem města, tento jen netvoří místo 

výchozí ani cílové. Do daného města na trh chodí Erbenova hlavní hrdinka ještě před 

začátkem pohádky a odchází do něj také, aby mohlo dojít k závěrečné katastrofě. Grimmova 

hrdinka neodejde do města, neboť ve městě se nachází její domov. Místo města je uveden 

neurčitý toponom „někam“, který nám dává na srozuměnou, že není ani tak důležité, kam 

odešla, nýbrž to, že odešla.
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Posledním dosud nezmíněným a také jediným v obou pohádkách shodným 

toponomem je les. Zde dochází k setkání hlavní hrdinky s pomocníkem, v případě Erbena 

také ke složení zkoušky. Toto se odehraje u studny, která se v Grimmově pohádce 

nevyskytuje. Tedy opět Erben situuje dané místo v rámci toponomu přesněji než Grimm, 

jehož hrdinka potká svého pomocníka na neurčitém místě v lese.

Pokud jde o přehled jako celek, jistě nám neunikne to, že klasická tříčlenná struktura 

cesty hlavního hrdiny obydlí ― les ― obydlí je narušena ještě druhým odchodem hlavní 

hrdinky mimo dům. Tento odchod je však velmi obtížné chápat jako sekundární cestu, neboť 

domov se po návratu hrdinky z lesa ještě nestane místem cílovým a hrdinka se v něm 

nerozhodne se usadit, nýbrž opět ho opouští a vydává se na cestu.

V souvislosti s místy je třeba zmínit ještě jednu zajímavost a tou je zjevná Erbenova 

kauzalita a Grimmova náhodnost návaznosti jednotlivých míst. Grimmovo děvče se jednou 

sebralo a šlo do lesa. Proč? To se v pohádce neříká. Erbenova holčička tam šla na jahody, aby 

s maminkou nezemřely hlady. Od stařeny dostala hrneček za dobrý skutek, Grimmova 

holčička jej dostala jen tak, stařena již věděla, co holčičku trápí. Holčička přijde domů a pak

u Grimma někam odejde, nevíme opět proč, u Erbena jde do města, kam chodí pravidelně 

prodávat vejce. Vrátí se domů, až když je prodá, Grimmova holčička se prostě jen po určité 

době vrátí domů atd.

4.5.3.2 Porovnání Erbenovy pohádky Dvojčata s pohádkou bratří Grimmů Zlaté děti

Tato dvojice pohádek je výjimečná, neboť v pohádce Erbenově se vyskytují dva hlavní 

hrdinové z hlediska poetiky prostoru a v pohádce Grimmově hlavní hrdina pohádky a hlavní 

hrdina z hlediska poetiky prostoru jsou dvě různé osoby. Ve všech ostatních dvojicích 

porovnávaných pohádek se podle našich pravidel poetiky prostoru shoduje hlavní hrdina 

pohádky s hlavním hrdinou z hlediska poetiky prostoru, neboť ten, kdo stojí v centru dění 

pohádky, také ujde nejdelší cestu.

U Erbena je volba hlavního hrdiny z hlediska poetiky prostoru, jehož cestu 

znázorníme v přehledu, velmi snadná. Z obou hlavních hrdinů z hlediska poetiky prostoru 

zvolíme toho, který je zároveň hlavním hrdinou pohádky. U Grimma pak, abychom mohli obě 

pohádky z hlediska cesty hlavního hrdiny porovnat, tentokrát (avšak zcela výjimečně) 

budeme muset do přehledu zvolit místo cesty hlavního hrdiny z hlediska poetiky prostoru 

cestu hlavního hrdinu pohádky, neboť právě jeho cesta je obdobná s cestou Erbenova 

hlavního hrdiny z hlediska poetiky prostoru.
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Teprve nyní se můžeme zaměřit na konkrétní porovnání obou zmíněných cest.

Místa výchozí se v obou pohádkách odlišují a zároveň shodují. Je to způsobeno tím, že 

se výchozí chatrč v Grimmově pohádce dvakrát promění v zámek, který tvoří místo výchozí 

také v Erbenově pohádce. Proměněný zámek ale dlouho zámkem nezůstane a brzy se opět 

promění zpět v chatrč, tak se stane dvakrát. Místa výchozí se tedy s konečnou platností 

neshodují, což způsobí neshodu také v případě míst cílových. Těmito nejsou dva zámky, ale 

s odkazem na již uvedené pravidlo shody, nebo alespoň blízkosti typu místa výchozího 

a cílového se hrdina vycházející z chatrče dostává do domku ve vesnici, zatímco hrdina 

vycházející ze zámku se v závěru usadí na místě zámku typově nejbližším, na hradě.

Popis daných míst není podrobný. O místech výchozích se u Grimma dozvídáme jen, 

že zámek byl krásný, až to rybáři vzalo dech, nacházel se v blízkosti vody a v něm byl 

nádherný pokoj a skříň s jídlem, chatrč byla naopak malá a roztrhaná. Je zde možno spatřovat 

kontrast malosti chatrče a velikosti zámku, který se před rybářem vypínal. V blízkosti chatrče 

se nacházejí dvě zlaté lilie, jež jsou pevně spjaty s životy zlatých dětí. Kdyby tyto zemřely, 

lilie se zlomí.

Zámek Erbenův není popsán vůbec, jeho jedinou uvedenou součástí je okno, motiv, 

který se objevuje i v místě cílovém. V blízkosti zámku se dále nachází zahrada a rybník. 

I v případě místa cílového je dané okno jedinou explicitně zmíněnou složkou popisu daného 

místa. Cílové místo u Grimma, tedy domek, je na tom ještě hůř. Nejenže není popsán, není ani 

zmíněn a z textu pouze vyplývá jakožto místo, kde hlavní hrdina spí a kam se vrací. Ani si 

tedy nemůžeme být jistí, zda se domek jedná, a dokonce ani nevíme, zda jsou jeho obyvatelé 

chudí, či ne. Jediné, co víme jistě, je, že se nejedná o zámek, neboť zámky se ve vesnici 

nevyskytují.

V daných dvou pohádkách si můžeme dále povšimnout oprávněnosti dalšího pravidla, 

tedy že místa cílová (v případě obydlí) jsou oproti místům výchozím na topologicky nižší 

úrovni. Tedy zatímco místa výchozí, obydlí hlavních hrdinů, patří na počátku pohádky 

k toponomům, v závěru jsou obydlí cílová tvořena jen topony. Toponomy jsou s těmto topony 

spojeny také podle jistého pravidla, bohatý zámek či hrad se nachází ve městě, nikdy ne ve 

vesnici, domek se naopak pravidelně nachází ve vesnici a spíše výjimečně ve městě. Vesnice 

v pohádce opět není vůbec popsána, zatímco město je veliké a zpočátku potažené černým, 

později červeným suknem. Ve městě se nachází také hospoda, která stojí blízko brány a spolu 

s hradem tvoří součást cesty hlavního hrdiny. Zajímavý je zde motiv přesného umístění 

hospody v rámci města. U zámku toto není třeba, ten stojí tradičně v centru města.
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Zaměříme-li se na cestu, hlavní hrdinové obou pohádek se nejprve vydávají do světa. 

Všechna další místa v přehledu by tedy měla být toponem toponomu svět. My je však pro 

jednoduchost necháme na úrovni světa, tedy budou vystupovat jako toponomy, ač víme, že 

jsou v topologické hierarchii ve skutečnosti níže.

Prvním místem, na které se hlavní hrdinové ve světě dostanou, je rozcestí, kde dojde 

k tradičnímu rozdělení cest bratrů. U Grimma je tímto místem přeplněná hospoda, zatímco 

u Erbena je to ve funkci rozcestí obvyklejší hustý les. Rozcestí v daném lese je označeno 

velikým dubem, před nímž se rozbíhají dvě cesty, jedna napravo, druhá vlevo. Dub je strom, 

který symbolizuje sílu, není tedy náhodou, že právě do něj jsou zabodnuty nože obou bratrů, 

ukazatele zdraví, nemoci či smrti jejich majitele, analogie již zmíněných Grimmových lilií. 

Dalším, v pohádkách často opakovaným jevem je, že se počet cest na výběr rovná počtu 

bratrů, kteří se na rozcestí rozcházejí. Dokonce i přesně víme, který bratr si kterou cestu zvolí. 

U Grimma je tomu jinak, jeho hospoda není jen rozcestím, ale, což je také poměrně častý jev, 

je spojena s motivem první zkoušky, která rozhodne, zda je hrdina hoden svého štěstí. Ten, 

kdo zkoušku v rámci hospody nesloží, je potrestán setrváním na místě, nejede dál (srov. 

Grimmovu pohádku Zlatý pták). V této pohádce však můžeme narazit ještě na zajímavější 

motiv, a to na návrat jednoho z hrdinů domů.

Následující dvě místa vystupují v daných pohádkách v opačném pořadí. Je jimi les 

a obydlí, budoucí místo cílové hlavního hrdiny.

Na cestě Erbenova hrdiny se před lesem vyskytuje jeho budoucí místo cílové, ale ještě 

předtím daný hrdina, stejně jako hrdina Grimmův, navštíví hospodu. Tato má zde však úplně 

jinou funkci než u Grimma, funkci však pro hospody neméně obvyklou, tedy je místem zisku 

informací. Daná hospoda i následující místo cílové jsou topony toponomu město. Návštěva 

hradu zde není tak důležitá, tam dojde hlavní hrdina jen oznámit králi, že se pokusí zachránit 

princeznu.

U Grimma se s budoucím cílovým obydlím hlavního hrdiny setkáme až poté, co tento 

projde lesem. Dané obydlí se nalézá ve vesnici, ale, jak jsme již zmínili dříve, není explicitně 

uvedeno ani podrobněji popsáno. Vzhledem k tomu však, že i toto místo se pro hrdinu stane 

místem nebezpečí, v přehledu jsme nakonec vesnici a les umístili pod sebou, i když by bylo 

vhodnější dát pod sebe ony dva lesy, které v této kapitole alespoň navzájem porovnáme.

Dané lesy jsme v přehledu uvedli bez přívlastku, i když se nejedná o první místo 

tohoto typu v přehledu, a to proto, že u těchto se i v textu žádný přívlastek nevyskytuje. Les 

Grimmův je veliký a hrozícím nebezpečím jsou v něm loupežníci. Tito se skrývají v křoví, 

více částí lesa však v dané pohádce popsáno není. U Erbena je les mnohem členitější. 
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V daném lese stojí skalka, kde v jeskyni přebývá drak. Kontrast k tomuto zlu tvoří symbol 

křesťanství, kaplička pod danou skalkou. Tam má být odvedena princezna. Zlo tedy tentokrát 

nepřichází od člověka, nýbrž z přírody, od zvířete. Zajímavým motivem je také to, že zlo je 

umístěno nahoře, na vrcholu hory, zatímco dobro, představované křesťanským motivem 

kapličky, se nachází dole, u paty skalky. Tato není však místem bezpečí.

Poté, co jsme si popsali cestu, místo výchozí a cílové, se ještě zaměříme na sekundární 

cestu. Tou je v obou případech také les, jen z daných pohádek bohužel není dostatečně jasné, 

zda se jedná o ten samý les, o němž jsme hovořili v předchozím odstavci, nebo zda jde již 

o jiný les. V přehledu jsme zvolili označení jako jiný les.

U Erbena leží tento les na půlnoční straně, je tedy poměrně přesně umístěn oproti 

zámku, což není častý jev. Hluboko v tomto lese je světlo. U Grimma je dané světlo 

nahrazeno snem o krásném jelenovi, který se nakonec v daném lese také objeví. Oba hlavní 

hrdinové se ocitnou v lese v noci, s motivem bloudění v lese je vždy spojena noc. U Erbena je 

navíc zima, a tak si jeho hrdina v lese rozdělá oheň. Zde můžeme vidět motiv kontrastu dvou 

světel, světla ohně, který má hrdinu ochránit před zimou a přitom přiláká nebezpečí v podobě 

babice, a druhého světla v lese, za nímž hrdina původně šel a kvůli němuž se do nebezpečí 

dostal. Zajímavý je také motiv proměny daného lesa ve veliké a krásné město, který se u 

Grimma nevyskytuje. U něj je místo toho zmíněno více součástí daného hlubokého lesa. Jeho 

hlavní hrdina se žene přes příkopy a potoky a dostane se k malému domku. Domek v lese, 

v němž žije osamělá stará žena, je v pohádkách tradičním motivem.

Při celkovém pohledu na přehled si opět můžeme povšimnout, že zatímco se opět

místa výchozí a cílová v obou pohádkách neshodují, v případě cesty k četné shodě míst 

dochází, je však nutno odhlédnout od jejich odlišného pořadí.

4.5.3.3 Porovnání Erbenovy pohádky Jirka s kozú s pohádkou bratří Grimmů Zlatá 

husa

Na začátku daných dvou pohádek tentokrát není explicitně uveden typ obydlí, v němž 

žije hlavní hrdina. Erbenův hrdina odchází od otce, který je pastýřem, Grimmův z domova. 

Vzhledem k tomu, že obydlí Grimmova hrdiny je alespoň jako domov v textu označeno, jako 

domov ho uvedeme i v přehledu. Co ale s domovem Erbenovým? V textu není zmíněna 

vesnice ani město, jejíž součást by hrdinův domov tvořil, pročež bychom jej mohli nazvat 

alespoň domem. Nakonec jsme se rozhodli označit jej také za domov, neboť je to místo, kde 

má hrdina rodiče, ale daný pojem necháme v závorce, protože není v textu explicitně uveden. 
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Oba domovy také nejsou nikterak popsány, dozvídáme se jen, že u Erbena na daném místě 

žije pastýř, otec hlavního hrdiny, u Grimma otec, matka a dva bratři hlavního hrdiny.

Opět můžeme zmíněné místo výchozí porovnat s místem cílovým. I zde platí naše

pravidlo, které při srovnání místa výchozího a cílového poukazovalo na to, že obě místa jsou 

buďto shodná, nebo místo cílové je na vyšší úrovni, co se bohatství týče, než místo výchozí. 

V této dvojici pohádek hrdinové vycházejí z venkovského prostředí, kde tradičně stojí jen 

prosté domy, a dostávají se do zámků, tedy míst na vyšší úrovni.

Platí zde i druhé pravidlo, podle něhož místa cílová jsou na topologicky nižší rovni 

než místa výchozí. Místa výchozí jsou v obou našich pohádkách toponomy, místa cílová 

topony toponomu město. U Grimma bychom toto všechno mohli shrnout ještě pod jiný 

toponom, tj. říši, ale protože jsou pro náš výklad mnohem zajímavější místa konání zkoušky, 

která tvoří součást zámku, tedy dvůr a sklep s vínem, tyto před říší v přehledu upřednostníme. 

Erbenův zámek více popsán není.

Ani naše poslední pravidlo, tedy pravidlo podrobnějšího popisu míst cílových nežli 

míst výchozích, v tomto případě nezklamalo. V místech výchozích u Grimma je zmíněna jen 

hrdinova rodina, zatímco o jejich obydlí se nedozvídáme nic, v případě cílového zámku se 

dozvídáme i o jeho částech. U Erbena je daný zámek nepopsán.

Po popisu místa výchozího a cílového se nyní zaměříme na cestu hlavního hrdiny. 

Prvním místem na cestě je pro oba hlavní hrdiny místo setkání s pomocníky a v případě 

Grimma také místo první zkoušky. U Erbena je tímto místem cesta, kde jeho hlavní hrdina 

potká tři různé pomocníky. Cesta samotná zde však není nikterak popsána. U Grimma se 

jedná o les, kde jsou explicitně zmíněny dva stromy, třetí z textu vyplývá. V kořenech 

jednoho z těch tří stromů sedí zlatá husa.

Následujícím místem na cestě je v obou pohádkách hospoda, zatímco však je tato 

u Grimma toponomem, u Erbena tvoří pouhý topon toponomu město. Grimmova hospoda 

není nikterak popsána, zatímco ta Erbenova je ještě rozdělena na dvě části, síň a přístěnek, 

místo šenkýře a místo jeho dcer.

Také další dvě místa, jimiž hlavní hrdinové projdou, se v obou pohádkách liší. 

Grimmův hrdina jde cestou „sem, tam, napravo, nalevo, jak ho nohy nesou“ (srov. 

Grimmové, 1988: 115) a dostává se do polí. Cesta není explicitně uvedena, ale způsob 

hrdinovy chůze na ni odkazuje, a tak je tato v přehledu vsazena do závorek. Toponom pole 

není nikterak popsán. Erbenův hrdina jde z města do vesnice, v níž je zmíněno jen okno, 

zastupující dům rychtáře. Více se o dané vesnici nedozvíme. Dále hrdinova cesta vede 

rejničkou. I když se daná dvě místa, tedy rejnička a pole, na cestě hrdinů od sebe odlišují, 



78

přesto jsou uvedena v přehledu pod sebou, neboť mají tutéž funkci, hrdinové jimi prochází, 

aby nachytali co nejvíce lidí na svá zázračná zvířata.

Z vesnice se pak Erbenův hrdina vrací znovu do města a přímo před zámek, do kterého 

později také vejde. I hrdina Grimmův přijde do města a ve městě do zámku. Při plnění tří 

úkolů se ze zámku ještě třikrát vrátí do lesa, kde našel zlatou husu, a z lesa pak jde třikrát 

znovu zpět do zámku. Při třetím návratu do lesa lesem projde a dostane se na místo, kde kotví 

loď, jež jezdí po souši i po vodě. Dané místo však není blíže specifikováno a nevíme ani, 

zda-li se hrdina z tohoto místa vrací do zámku stejnou cestou, jakou šel tam, tedy přes les, 

nebo ne. V přehledu jsme zvolili z důvodu snazšího porovnání první možnost, ačkoliv se 

o tom pohádka explicitně nezmiňuje. Po návratu z daného místa se již zámek stane pro 

hlavního hrdinu místem cílovým.

Hrdina Erbenův se ze zámku dostává do lesa jen jedenkrát. Zde je možno poukázat na 

Grimmovo násobení cest oproti počtu cest Erbenových. V lese je smrčina, přímo poukázáno 

je na dvě dřeva a lože jednorožců. Zajímavé je, že hrdina je poslán do skály, ale jde za 

jednorožcem do lesa a tam do smrčiny. Proto jako smrčina je dané místo označeno 

i v přehledu. Odtud se hrdina také dostává zpět do zámku, který se pro něj po překonání 

posledního nebezpečí stane místem cílovým.

Při celkovém pohledu na přehled si tentokrát můžeme povšimnout, že místa výchozí 

se v obou pohádkách nápadně shodují. Stejně je tomu i v případě míst cílových, zatímco na 

cestě se vyskytuje shod jednotlivých míst mnohem méně.

V závěru je ještě dobré poukázat na jeden zajímavý motiv. V Erbenově pohádce 

splývá prostor vypravěčky s prostorem hrdinovým a vypravěčka se, jak tomu u vypravěčů 

nezřídka bývá, zúčastní hrdinovy svatby.

4.5.3.4 Porovnání Erbenovy pohádky Zlatovláska s pohádkou bratří Grimmů Bílý had

Také v případě tohoto porovnání se nejprve zaměříme na místa výchozí a cílová. 

Můžeme si povšimnout, že se typ místa výchozího a cílového shoduje, v obou případech je to 

zámek. U Grimma tento sice není explicitně zmíněn, ale postava krále a další součásti tohoto 

místa na daný typ obydlí odkazují. Mezi oběmi pohádkami se však v místě cílovém přesto 

jistý rozdíl vyskytuje, neboť zatímco u Grimma se jedná o jiný zámek než zámek výchozí, 

u Erbena se jeho hrdina po absolvování své cesty vrací do zámku výchozího, kde se usadí, 

a tento tedy tvoří zároveň i zámek cílový. Když se do něj hrdina navrací, je zmíněna jak cesta, 

tak návrat zpět, proto jsme i v přehledu uvedli značku pro návrat zpět společně s cestou.
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V daných pohádkách platí také pravidlo, že místo cílové je vždy na topologicky nižší 

úrovni než místo výchozí, a to i přesto, že místo výchozí a cílové, jak již bylo zmíněno,

v Erbenově pohádce splynou. Zde totiž na počátku zámek tvoří toponom, zatímco na konci se 

dozvídáme, že je součástí království, a tvoří tak pouhý topon. V přehledu tedy uvedeme 

toponom království i u zámku výchozího, avšak v závorce. V případě Grimmovy pohádky je 

výchozí zámek také toponomem, zatímco zámek cílový tvoří topon toponomu město. Toto 

město neumísťujeme v závěru do závorek, i když v textu není explicitně zmíněno, neboť na 

něj bylo v pohádce poukázáno již dříve.

Pokud jde o jednotlivé součásti uvedených zámků, zde naše pravidlo, týkající se 

podrobnosti popisu míst, již neplatí. Tentokrát jsou totiž mnohem podrobněji popsána místa 

výchozí než místa cílová. Zatímco tedy o cílovém zámku z pohádky Bílý had se dozvídáme 

jen to, že k němu náleží zahrada, a zámek cílový ze Zlatovlásky už více popsán není, 

u výchozích zámků je uvedeno mnoho informací. Součástí výchozího zámku u Erbena jsou 

dvě místnosti s okny, kuchyně a místo, kde je král a daného hrdinu zkouší. U Grimma se 

vyskytuje ještě mnohem více součástí daného zámku, tedy nejen kuchyně a místo, kde je král, 

ale i královská jídelna s tabulí, sluhova světnička s oknem a dveřmi, okno královny 

a zámecký dvůr s tekoucím potůčkem.

Dříve než se hrdina Erbenův vydá ze zámku na cestu, dostane se spolu s králem na 

zelenou louku. Tato není nikterak blíže popsána, ale je důležitým místem pro začátek 

zápletky, neboť právě na ní získá král podezření, že sluha jeho příkaz neuposlechl.

Když oba hlavní hrdinové následně vyrážejí do světa, ani jeden neví, kudy se dát. 

Hrdina Grimmův jede „nazdařbůh do světa“ (1988: 34), hrdina Erbenův jede „kudy tudy“ 

(1949: 46). Zatímco u Grimma je přímo uvedeno, že se jeho hrdina vydává do světa, u Erbena 

tomu tak není. Zde jsme mohli vycházet jen z dané fráze „jel kudy tudy“ a tu označit prostě 

jako zástupce cesty, tedy nechat ji v závorce.

Na jejich cestě následují tři místa setkání s pomocníky, která jsou v obou pohádkách 

velmi podobná. Jde o les, vodu a cestu u lesa. I když následují v odlišném pořadí, vzájemně 

porovnáme jen místa stejná či podobná.

Začneme například cestou. Zatímco u Grimma se hrdinovi budoucí pomocníci nalézají 

v písku na cestě a hrdina je zachrání jen tím, že odbočí na postranní cestu, Erbenovi 

pomocníci jsou v mravenčím kopci pod hořícím keřem, který musí hrdina uhasit. Daný kopec 

se nachází u cesty, která leží v blízkosti lesa.
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U Grimma má les jen velmi málo součástí, neboť v něm je uvedeno jen havraní hnízdo 

a země, na níž leží havráňata. Erbenův černý les je popsán podrobněji, tedy alespoň co se 

umístění hnízda týká, neboť to se nachází na vrchu vysoké jedle.

Posledním místem v daných pohádkách, kde se jejich hlavní hrdinové setkají 

s pomocníky, jsou dvě různá vodstva. Tato místa se liší, neboť u Erbena se v tomto případě 

jedná o břeh dalekého a širokého moře, u Grimma o břeh rybníka. Grimmovy tři ryby se 

zapletou do rákosí, Erbenova ryba je chycena do sítě rybářů. Je sice jen jedna, ale zato velká 

a zlatá.

Erbenovo moře následuje v pořadí míst setkání s pomocníky až na konci, a to proto, že 

přes dané moře se hrdina přeplaví na ostrov, kde stojí křišťálový zámek. Od této chvíle 

všechna následující místa v Erbenově pohádce jsou topy toponu ostrov a toponomu moře. Pro 

jednoduchost jsme daná místa však v přehledu nechali na úrovni toponomů, i když víme, že 

se jedná o topy. Grimmův hrdina se neplaví po moři, místo toho ujde po souši „mnoho 

dlouhých cest“ (1988: 34), až nakonec přijde do velikého města. Zde se vyskytuje motiv 

rozbalování. Tak je tomu také v pohádce Erbenově. Hrdina Grimmův se nejprve dostává do 

města, pak do jeho ulic, dále do zámku a nakonec před krále. Daný zámek již více popsán 

není, neboť jednotlivé úkoly plní hlavní hrdina mimo tento zámek. Hrdina Erbenův nejprve 

přepluje moře, pak se dostane na ostrov, na ostrově vejde do zámku a také přijde před krále. 

Zámek na ostrově je popsán mnohem podrobněji, neboť poslední z úkolů plní hrdina tentokrát 

v zámku. Zde je jedna velká síň, uprostřed ní stojí kulatý stůl a kolem něj sedí dvanáct 

krásných panen. Jen u kulatého stolu si mohou být dané panny skutečně rovny a mohou být 

skutečně nerozlišitelné. Toto jedno místo plnění úkolu přebývá oproti místům plnění úkolů 

u Grimma. Jeho hrdina totiž plní dané úkoly jen na třech místech.

Můžeme si velmi dobře povšimnout, že daná místa, do nichž se hrdina při plnění úkolů 

dostává, jsou si vzájemně v obou pohádkách opět velmi blízká. Jedná se o les, břeh moře 

a louku či zahradu. Porovnáme-li daná místa plnění úkolů s místy setkání s pomocníky, 

můžeme jasně pozorovat, že tato jsou si také velmi blízká, tedy jde ve všech případech o les, 

břeh nějaké vody, především moře, a jen jediné místo se odlišuje, jímž může být cesta, 

zahrada či louka.

Začneme např. Erbenovou loukou a Grimmovou zahradou. Tato je zelená, daleká, 

široká a porostlá vysokou travou. V ní jsou rozsypané drahé perly. U Grimma se jedná 

o pouhé proso, které princezna rozsypala na zahradě do trávy. Blíže však daná zahrada 

popsána není. Proso nedosahuje hodnoty perel, danou ztrátu však vynahradí svým množstvím, 

neboť se jedná o deset pytlů prosa.
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Dále zde porovnáme břeh moře, který hrdinové navštíví, aby z něj vyzdvihli zlatý 

prsten. Dané moře není u Grimma nikterak popsáno, prsten je na dně a hrdinovy tři ryby 

pomocnice mu jej přinesou v mušli. Můžeme si všimnou zajímavé symetrie, neboť danou 

mušli přinese prostřední ryba, navíc mu ji položí na břeh. Moře Erbenovo je čisté a tak 

hluboké, že se nedá dna dohlédnout. Prsten má hbitá štika na ploutvi a velká zlatá ryba mu 

tuto štiku přinese.

Posledním místem, kam se hrdina při plnění své zkoušky dostává, je les. Erbenův 

hrdina jde nejprve „kudy tudy“ (jako na začátku své cesty), až dorazí do černého lesa. Zde se 

setká se dvěma různými pomocníky. Nejprve se zachráněnými krkavci, kteří mu odněkud 

přinesou živou a mrtvou vodu (cesta na dané místo není daleká, neboť mu ji přinesou během 

krátké chvilky), poté s mouchou, jež se chytla na okraji lesa do pavučiny, jež je roztažená 

mezi dvěmi jedlemi. Tuto mouchu hrdina zachrání pomocí živé a mrtvé vody před pavoukem. 

Hrdina Grimmův, než se dostane do daného lesa, proputuje tři království. Součástí toho lesa 

je jen jediný strom. Z jeho větví mu havrani shodí zlaté jablko, které hledal. To rostlo na 

stromě života, který se nachází za mořem na konci světa (konec světa je v pohádkách obvykle 

umístěn za mořem). Tentokrát Grimm dané místo specifikuje mnohem podrobněji než Erben.

Konec světa je velmi zajímavé místo, neboť je to úplně jiný svět (i v pohádkách). 

V něm se nacházejí nejzvláštnější místa, nejpodivnější postavy a nejrůznější kouzelné 

předměty. V pohádkách se vyskytuje mnoho míst za mořem, málokterá z nich jsou však 

označena jako konec světa, přestože jmenované zvláštní rysy mají také. Zajímavostí tohoto 

konce světa je strom života se zlatými jablky. Princeznu, která má neobvyklé zlaté vlasy, 

hrdina také najde za mořem. Navíc jeho krkavci nemusejí letět pro zázračnou živou a mrtvou 

vodu za moře, jak to udělají Grimmovi havrani, nemusejí letět ani daleko, protože tito již za 

mořem jsou a živá a mrtvá voda se nachází na daném ostrově.

Porovnáme-li oba přehledy pohádek jako celek, neujde nám, jak velmi podobné si (co 

se poetiky prostoru týká) navzájem jsou. Nepočítáme-li odlišné pořadí míst setkání 

s pomocníky a plnění úkolů či následný návrat Erbenova hrdiny do počátečního zámku 

a umístění zámku princezny jednou ve městě, podruhé v moři na ostrově, jsou dané pohádky 

z hlediska poetiky prostoru identické.
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4.5.3.5 Porovnání Erbenovy pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda s pohádkou bratří 

Grimmů Čertovy tři zlaté vlasy

I v této pohádce si můžeme povšimnout, že některá naše pravidla neplatí 

bezvýjimečně. Sice se výchozí místa typově vzájemně v obou pohádkách shodují a ta cílová 

také, ale pokud jde o topologickou úroveň, výchozí obydlí tentokrát tvoří top a topon, zatímco 

obydlí cílová jsou toponomy. Toto není zcela obvyklý jev. Jak již jsme uvedli, v pohádkách 

jsou obvykle na počátku (co se obydlí týče) místa na topologicky vyšší úrovni než na konci. 

Pokud jde o ekonomickou úroveň míst výchozích a cílových, setkáváme se zde s druhou 

z našich uvedených možností, tedy že místo cílové, v našem případě zámek, je na vyšší úrovni 

než místo výchozí, zde chalupa.

U Erbena je výchozím místem chalupa v lese na mýtině, tedy místo zcela izolované od 

ostatních, u Grimma chalupa ve vesnici, v níž jsou zmíněni i ostatní lidé. Tato chalupa není 

nikterak popsána, na její stav můžeme usuzovat jen z toho, že její obyvatelé jsou chudí. 

Chalupa Erbenova je naopak charakterizována mnohem podrobněji. Stojí na mýtině v lese,

kam se král dostane, když zabloudí při honbě za jelenem. Chalupa sama je rozdělena na dvě 

části, na světnici, kde se nachází uhlířova rodina, a na půdu se senem, kde spí král. Tato dvě 

místa jsou od sebe oddělena stropem se skulinou, kterou král pozoruje dění ve světnici. 

Nahoře na půdě je tma, dole je světlo, proto král může snadno vidět, co se dole děje. Ve 

způsobu rozmístění postav v rámci domu můžeme spatřovat poukázání na jejich stav ― vyšší 

králův, který se dostane na půdu, a nižší uhlířův, jenž je dole ve světnici. Tma je také často 

spojována se zlem, světlo s dobrem, kontrast temné půdy a jasné světnice může tedy 

představovat kontrast dobrého a zlého člověka.

Co se týká místa cílového, tedy zámku, toto není ani v jednom případě podrobněji 

charakterizováno. Místo výchozí je tentokrát popsáno podrobněji než místo cílové, a tedy zde 

toto naše pravidlo neplatí. V přehledu si můžeme povšimnout, že dané cílové zámky, ač již 

v textu explicitně uvedeny nejsou, jsme neumístili do závorek, a to z toho důvodu, že na ně 

v dřívější části textu již bylo poukázáno.

Prvním místem na cestě hlavního hrdiny je voda, ke které jej u Erbena odveze sluha 

krále, u Grimma král sám. Cesta k vodě není ani v jedné pohádce dostatečně explicitně 

zmíněna, proto jsme ji ani v přehledu neuvedli, u Grimma se jen dozvídáme, že král tam jel 

hezky dlouho. V případě vody se u Erbena jedná o hlubokou a širokou řeku s lávkou 

a explicitně uvedeným břehem. U Grimma je to neurčitá hluboká voda s hrází a tento 

pohádkář, zatímco Erben vymezuje počátek cesty hlavního hrdiny po vodě, tj. lávku, 
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upřesňuje konec hrdinovy cesty, tedy hráz. Voda se k děťátku chová téměř mateřsky: děťátko 

plulo „v košíku po vodě, jako by je kolíbal, a spalo, jako by mu zpíval.“ (Erben, 1949: 53.)

Z vody se děťátko dostává do nového obydlí, které vytvoří jeho sekundární místo 

výchozí. V obou případech se jedná o domy, které se pojí s vodou, tedy o rybářskou chalupu 

a mlýn. Umístění mlýnu je pro pohádky neobvykle přesné, tento se nachází dvě míle před

královým hlavním městem. V jeho blízkosti je také les. Více mlýn však popsán není. 

O rybářské chalupě se dozvídáme jen to, že se nachází blízko řeky.

Hrdina se dále na své cestě dostává do velikého lesa a večer zabloudí. U Erbena je 

součástí lesa houští, cesta a hezký domek, který se objeví, „jako by byl ze země vyrostl“ 

(Erben, 1949: 54). I u Grimma hrdina přijde v lese do chaloupky, ale tentokrát se jedná 

o raubířské doupě. V obou domcích, jak tomu v pohádkovém lese často bývá, žije stará žena.   

U Grimma navíc hejtman a raubíři. Do daného domku se Erbenův hrdina dostává s pomocí 

kmotry, již potká v lese, hrdina Grimmův jde za světlem. To vydává oheň, který je v té 

chaloupce rozdělán. Světlo v lese hrdinu častokrát dovede do nebezpečenství. Ani tentokrát 

tomu není jinak. Součástí chaloupky je dále lavice a dveře, na něž je odkázáno chlapcovým 

zaklepáním. Erbenova chaloupka podrobněji popsána není.

Z chaloupky jde hlavní hrdina cestou na zámek, do budoucího místa cílového, kde se 

však dlouho nezdrží. Daná cesta na zámek je zmíněna jen u Grimma. Ze zámku se vydává na 

cestu za splněním úkolu. Neví, kudy se vydat. Hrdina Erbenův jde „kudy a kam“ [...], „přes 

hory doly, přes vody brody...“ (Erben, 1949: 55) a cestu najde za pomoci kmotry, hrdina 

Grimmův se prostě vydá na cestu, a protože je Štěstílek, ani nebloudí.

Následují tři místa cesty a plnění úkolů, která jsou v obou pohádkách stejná, ale liší se 

jejich pořadí. Jde o dvě veliká města a vodu. My se nejprve zaměříme na daná města.

V prvních dvou porovnávaných městech se nachází jabloň. Tato u Grimma rodila 

dříve zlatá jablka a nyní schne, dokonce ani listí na ní nevypučí, u Erbena nesla „mladicí

jablka“ a už dvacet let nenese ovoce žádné. Může za to had, po jehož smrti se jabloň během 

noci oděje květem. Toho zastupuje u Grimma myš, která hlodá na kořenech. Erbenovo město 

je podrobněji popsáno než Grimmovo, je totiž sešlé a smutné. Jeho hrdina se před tímto, což 

se opakuje i před následujícím městem, nejprve setká s člověkem z města a teprve ten jej 

zavede do města ke králi. Hrdina Grimmův se místo toho domlouvá se stráží v bráně a do 

města nezajde.

Ve druhém městě se nachází u Grimma na tržišti vyschlá kašna, z níž dříve prýštilo 

víno, u Erbena je to studnice, ve které kdysi byla živá voda. Studnici je třeba vyčistit a zabít 

žábu, jež sedí na prameni. I v kašně se tentokrát na dně pod kamením nachází žába. 
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Grimmovo město blíže popsáno není, město Erbenovo je z polovice pobořené. Jistou 

zajímavostí je, že v Grimmově překladu dané pohádky je nejprve kašna uvedena jako studna. 

Je to způsobeno tím, že kašnu i studnu zastupuje v němčině ten samý pojem, přestože 

v češtině se odlišují.

Posledním (námi dosud nezmíněným) místem na hrdinově cestě, než tento dojde do 

místa splnění poslední zkoušky, je velká voda. V obou pohádkách přes ni již velmi dlouho 

převáží převozník. U Erbena dokonce již dvacet let a jeho velká voda je blíže specifikována  

― jedná se o černé moře. V obou pohádkách je dále jako součást vody zmíněn také břeh.

Převozník převáží přes vodu, která tvoří hranici mezi pozemským světem a peklem či domem 

slunce. Tento muž nápadně připomíná Chárona, převozníka ze říše mrtvých. Můžeme si 

povšimnout, že za vodou, zvláště za mořem, jsou vždy zázračnější a cennější jevy než před ní, 

což souvisí s tím, co již bylo řečeno o konci světa. Erbenův hrdina totiž nejprve překročí 

černé moře a teprve pak se dostává do daných dvou měst. Proto se v jeho městech nachází 

jabloň s „mladicími jablky“ a studnice s živou vodou, zatímco u Grimma je voda překročena 

až těsně před peklem, a proto ze studny prýští pouhé víno a na jabloni rostou „jenom“ zlatá 

jablka.

Další zajímavostí zde s vodou spojenou je častý jev typové podobnosti místa vraždy či 

pokusu o vraždu hlavního hrdiny a místa trestu jeho vraha. Dané pravidlo platí i v této 

pohádce, neboť v jejím závěru je trestem pro krále za to, že chtěl hlavního hrdinu utopit, 

nutnost navždy převážet buď přes velkou vodu, nebo přes černé moře.

Dále si také můžeme povšimnout, že cesta zpět je i pro samotného hrdinu o něco 

náročnější než cesta tam, a kdyby nebyl chytrý, nemusel by se již nikdy vrátit, tak jako se to 

stalo králi. Nelze totiž beztrestně navštívit říši mrtvých, vždy hrozí, že se nevrátíme.

Dvě uvedené říše mrtvých v našich pohádkách jsou dva protikladné světy 

s protikladnými vlastnostmi, jeden svět je spojen s nebem, druhý s podzemím. Při vstupu do 

Grimmova pekla prochází hrdina pekelnou branou. Dané peklo jinak od země oddělené není. 

Uvnitř je všechno černé a zakouřené, i když je údajně vysmýčeno. Součástí pekla je pekelná 

síň, kde sedí v širokém křesle vládkyně pekla, čertova bába. Peklu tedy vládne žena. Dále 

jsou zmíněny kouty, které vrchní čert po návratu prohledává, a překvapivě také okna, jež drnčí 

při jeho chrapotu.

Sídlo děda Vševěda, zlatý zámek, stojí uprostřed černého lesa na zelené louce, která je 

plná krásného kvítí. Zajímavý je motiv černého lesa, jenž se zlatem zámku v jeho středu 

kontrastuje (jako den a noc). Les také izoluje daný zámek od předchozích měst. Jistý přechod 

mezi černou barvou lesa a zlatým zámkem, jenž se dokonce „třpytí jako žhavý“ (srov. Erben, 
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1949: 56), vytváří ona louka. Kdybychom chtěli naši představu dohnat ještě dál a pojali daný 

zámek s květinovou loukou jako nebeské království či ráj, mohli bychom černý les postavit 

k tomuto do kontrastu jakožto zástupce pekla, jež je s černou barvou snadno spojitelné 

(u Grimma tomu tak skutečně je), ale tyto představy by byly již příliš zavádějící. Dále je 

možno si povšimnout toho, že dané říše mrtvých jsou vždy odděleny od světa černým místem, 

tedy buď černým mořem, nebo černým lesem. Černá je tma a tma symbolizuje smrt, neboť 

motiv spojení tmy, spánku a smrti je velmi oblíbený.

Zámek i peklo tvoří dva opuštěné izolované prostory. Uvnitř nich kromě osamělých 

starých žen nikdo není. Můžeme si všimnout rozdílu mezi těmito dvěma ženami v jejich 

postavení i umístění. Stařenka sedí v koutě a přede, staří lidé sedávají v koutě, oproti ní sedí 

stará vládkyně pekel v širokém křesle v síni.

Součásti daného zámku se moc od součástí pekla neliší, je tam něco, na čem sedí 

stařenka při předení, je zmíněn kout a okna. Motiv oken je zde propracovaný, slunko zapadá 

na západě, a tedy příchod stařečka se odehraje západním oknem, východ slunce naopak 

proběhne východním oknem. V zámku se oproti peklu navíc vyskytuje káď, pod níž babička 

hrdinu ukryje, a je poukázáno také na kolovrat.

Vše, co jsme v předchozím odstavci o daných dvou porovnávaných prostorech zmínili, 

nás nutí k tomu, abychom si uvědomili, jak jsou dané říše blízké lidským  příbytkům. V pekle 

jsou okna a uklízí se tam, v zámku je káď, kolovrat atd. Navíc nadpozemské bytosti se chovají 

jako lidé, zlobí se, večeří, spí, ... Do obou říší je také velmi snadné se dostat a my nevíme, 

zdali se náhodou dané peklo i zámek slunce nenacházejí na zemi.

Na závěr je dobré porovnat tyto dvě rozdílné říše s lesem, neboť zatímco hrdinové 

ostatních pohádek skládají svou zkoušku především v lese, tvoří místo zkoušky uvedené říše. 

Zajímavé je poukázat na jednu zkušenost primitivních národů, „kde chlapci a dokonce i dívky 

opouštějí své domovy a určitou dobu žijí v buši, která představuje onen svět, aby dosáhli 

zasvěcení. [...] Dané zasvěcení není možné bez rituálního umírání, smrti a vzkříšení, bez něho 

tedy nemohou dospět. Ztracení v buši či v labyrintu, jenž rovněž symbolizuje podsvětí, 

představuje symbolickou smrt.“ (srov. Eliade, 1998: 44f) I hrdinové pohádek při průchodu 

lesem, jenž zastupuje dané podsvětí, dosáhnou splnění úkolu, který jim umožní vstoupit do 

světa dospělých, oženit se, dosáhnout svého štěstí.

V našich dvou porovnávaných pohádkách si můžeme dále povšimnout zajímavého 

motivu překročení vody. Když oba hrdinové poprvé přišli do kontaktu s vodou, měli v ní 

zemřít, podruhé ji překročili, aby se dostali do záhrobních říší.
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Nyní se ještě podíváme na graf jako celek. Můžeme si povšimnout opět velké 

podobnosti míst v obou pohádkách. Jediné dva větší rozdíly mezi danými přehledy spočívají 

v tom, že se od sebe odlišují toponomy výchozích míst a že místa cesty za splněním úkolu 

následují v jiném pořadí, jinak jde v obou případech o téměř identické přehledy daných 

pohádek.

4.5.3.6 Porovnání Erbenovy pohádky Živá voda s pohádkou bratří Grimmů Živá voda

V těchto dvou pohádkách se jejich místa výchozí i cílová plně shodují, ve všech 

případech se jedná o zámek. Zatímco u Erbena tvoří místo výchozí a cílové dva různé zámky, 

u Grimma je určení místa cílového problematičtější, neboť zde na daný post aspirují dva 

různé zámky. Grimmův hlavní hrdina se v jednom zámku, odlišném od zámku výchozího, 

ožení a do zámku výchozího se poté vrací. Nevíme však, kde se nakonec rozhodne usadit 

a který zámek se tedy stane jeho místem cílovým, pohádka nám k tomu více informací 

bohužel neposkytuje. Z důvodu snazšího porovnání jsme se nakonec rozhodli označit za místo 

cílové zámek od místa výchozího odlišný. Díky tomu platí v těchto pohádkách i naše další

pravidlo, tedy pravidlo nižší topologické úrovně cílového obydlí oproti obydlí výchozímu. 

Zámek výchozí je u Grimma toponom, zámek cílový topon toponomu království. U Erbena je 

výchozí zámek toponem toponomu království, a zámek cílový dokonce topem toponu 

křišťálová hora a toponomu království. Toponom království není u Erbena na začátku 

pohádky uveden, a tak i v grafu zůstává v závorkách. Ve skutečnosti by Erbenův zámek měl 

být ještě o jednu úroveň níže, neboť danou křišťálovou horu obklopuje poušť, která se později 

změní v město, ale z důvodu snazšího porovnání jsme v přehledu danou poušť stejně jako 

horu neuvedli, neboť jednotlivé součásti zámku byly pro nás při porovnávání mnohem 

zajímavější. Horu jsme v přehledu zmínili teprve tehdy, když se hrdina do daného zámku 

znovu vrací. Tedy zámek byl dříve v rámci pouště izolovaným místem. Po vysvobození se 

kolem zámku objeví město, kde se nachází mnoho lidí, tedy jeho izolace způsobená zakletím 

je prolomena. Tento jev je v případě zakletých míst poměrně častý. Zámek výchozí u Erbena 

je v přehledu uveden v závorce, protože je na něj odkázáno jen za pomoci krále. Zajímavé 

dále je, že zámek cílový leží u obou autorů za mořem, což se dozvídáme až při zpáteční cestě 

hlavních hrdinů. Jak již bylo řečeno, nejzázračnější jevy, tedy i živá voda, se nacházejí za 

mořem, a toto pravidlo platí i zde.

Co se popisu daných zámků týká, začneme zámky výchozími. Tyto jsou podle našeho 

dalšího pravidla mnohem méně popsány nežli zámky cílové. U Grimmova zámku výchozího 
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se nachází zahrada, která u Erbena chybí. Zde dojde k setkání hlavního hrdiny s prvním 

pomocníkem. Nevíme, zda je zahrada součástí zámku, nebo naopak zámek součástí zahrady, 

proto jsme ji pojali jako další toponom, z něhož se hlavní hrdina opět vrací do zámku. Jedinou 

zmíněnou součástí výchozího zámku je tedy místo, kde v posteli leží nemocný král.

V případě Erbenova výchozího zámku si můžeme povšimnout místa, kde leží král, 

navíc je součástí zámku ale také věž, v níž je hlavní hrdina zazděn. V té věži se nahoře 

nachází malé okýnko.

Zámek cílový u Erbena a u Grimma se liší zvláště počtem některých míst. Můžeme si 

povšimnout, že počet míst v Erbenově zámku převyšuje počet analogických míst v Grimmově 

zámku. Do zakletého zámku u Grimma vede jedna zlatá silnice, jež se stane místem zkoušky 

pro hlavního hrdinu. Na konci té silnice je jedna železná brána, kterou může projít jen 

vyvolený. V případě Erbena se jedná o dva mosty, železný a zlatý, které jsou zakončeny 

dvěma branami, jež vedou do stříbrného zámku. Těmito branami tentokrát může projít 

kdokoliv, ale málokdo z nich opět vyjde ven. Falešní bratři jsou totiž v zámku zazděni ve věži. 

Potká je tedy stejný trest (na analogickém místě), jaký kvůli nim potkal hlavního hrdinu. Dále 

je součástí zámku u Grimma kašna s živou vodou, která stojí na nádvoří. U Erbena se místo 

jedné kašny vyskytují na dvoře dvě studnice, tyto mají navíc zlaté okovy. Ve studnici vpravo 

je voda živá, ve studnici vlevo voda mrtvá.

Co se týče místností uvnitř zámků, jsou v obou případech tři. Od sebe se odlišují tím, 

kdo se v nich nachází. U Grimma po velkém krásném sále se začarovanými princi následuje 

pokoj, kde je krásná princezna, a poté ještě jeden pokoj, pokoj zkoušky, v němž se nachází 

skvostná čerstvě povlečená postel. Velmi zajímavou součástí zámku je také věž se zámeckými 

hodinami.

Pokud jde o místnosti v zámku u Erbena, i u něho se nachází pokoj zkoušky. Do 

tohoto pokoje tentokrát dorazí hrdina nejdříve. Spí v něm dvanáctihlavý drak. V dalším pokoji 

leží na stříbrných postýlkách dvanáct panen a v posledním pokoji na zlaté postýlce spí panna 

jediná. Na stole vedle její postele leží stříbrný pás, který královic vymění za pás svůj. Součástí 

tohoto pokoje je také okno, kterým dá hrdinovi vlk (o něm viz dále) znamení, že je již třeba 

jít. Motiv okna je významný i na konci pohádky, tímto oknem totiž hledí ven synáček 

královny a odhalí tak svého pravého otce. Hledění ven z okna v pohádkách často souvisí 

s motivem poznání. V zámku se dále nachází zlatá skříň s královninými poklady.

Z místa výchozího se hrdinové vydávají na cestu. Samotná cesta se pro Grimmova 

hrdinu stane místem setkání s pomocníkem a také místem jeho první zkoušky. U Erbena je 

tomu jinak, jeho první zkouška proběhne až ve velikém městě. V tomto městě je hospoda, 
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v níž jsou jeho bratři potrestáni za úmyslné zdržení se a hraní v kostky setrváním na místě. 

Čeká je šibenice.

Kromě daného města se na Erbenově cestě vyskytuje několik dalších míst, na která 

u Grimma nenarazíme. Několik dní cesty je od tohoto města vzdáleno jiné město. Ve 

vzdálenosti „co by třikráte z luku vystřelil“ (Erben, 1949: 18) stojí před daným městem most 

přes hluboký příkop. Tento příkop je hrobem dlužníka a budoucího pomocníka hlavního 

hrdiny. Protože je však tento pomocník mrtvý, jde ve skutečnosti o jeho převtělenou duši, 

nemůže se s ním hrdina setkat jako s člověkem, nýbrž potká ho v podobě zvířete. A to na 

místě, které je kromě záhrobních říší nejvíce spojeno se smrtí, v lese (srov. les v předchozí 

kapitole). Zde se k němu tento přidá v podobě vlka. V lese je také krásná velká louka 

s hedvábnou travou, kde hrdina zanechá svého koně a povětřím letí „přes hory doly, přes vody 

brody, až přiletí na jednu horu“ (Erben, 1949: 19). Na dané hoře stojí již zmíněný stříbrný 

zámek.

Podíváme-li se na cesty zpět ze zámku cílového těchto dvou pohádek, povšimneme si 

velmi zajímavého jevu, a to že cesty zpět jsou delší a vedou přes více míst než cesty tam. 

Erbenův hlavní hrdina letí nad mořem. Můžeme si povšimnout, že v povětří nad mořem 

probíhá souboj s drakem. Toto je velmi neobvyklé místo pro daný souboj, s čímž souvisí 

i neobvyklý způsob boje. Místo tradičního sekání hlav totiž hrdina drakovi usekne křídlo a ten 

spadne do moře. Na cestě hrdiny dále není znovu zmíněna louka a je uveden jen les, kde se 

hlavní hrdina potkal s vlkem. My však víme, že tento jel přes danou louku i cestou zpět, 

neboť opět cválá na svém koni, kterého původně na louce zanechal. Proto je daná louka 

v přehledu uvedena v závorce.

Dále se Erbenův hrdina znovu dostává do města, kde jeho bratři uvázli. Tyto hrdina 

Grimmův na své zpáteční cestě vyprosí od pidimužíka. Velmi zajímavé je, že ze zámku až 

k místu, kde stál pidimužík, to trvalo na začátku pohádky „chvíli cválání“, na zpáteční cestě 

se ale Grimmův hrdina dostává do tří dalších zemí, které zachrání. Dále se také plaví přes 

moře. Moře je místo, kde je Grimmovu hrdinovi vyměněna živá voda za vodu mořskou. 

K této výměně, ale tentokrát za jed, dojde u Erbenova hrdiny ve městě, kde se tento zdrží na 

přímluvu bratrů přes noc ― tedy opět následuje trest za setrvání na místě. Jen s pomocí 

pohádky se nedozvíme, zda se jedná o to samé město jako na cestě tam, či zda jde již o město 

jiné, proto jej v přehledu označíme, jako kdyby to bylo jiné město.

Posledním místem, o němž jsme v rámci daných pohádek ještě nemluvili, je les 

u Grimma, kam se hrdina dostává po prvním návratu do výchozího zámku. U Erbena je toto 
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místo nahrazeno věží zámku. Je to místo hrdinovy izolace, osamění, a tak vlastně další 

zkoušky. Teprve poté, co hrdina přestojí i toto, si smí dojet pro princeznu.

Dříve, než shrneme porovnání obou přehledů, je dobré zde upozornit ještě na jeden 

velmi zajímavý jev, a to přerušení děje poté, co je hrdina Erbenův zazděn ve věži a hrdina 

Grimmův ponechán v lese, a přeskočení do zámku cílového a soustředění se na tamější děj.

Porovnáme-li dané přehledy jako celek, můžeme si povšimnout, že se tentokrát, co se 

cesty týče, nápadně liší. Neliší se jen jednotlivá místa v pohádkách vůči sobě navzájem, ale 

především jde o již zmíněný nadbytek některých míst v jedné pohádce, která se ve druhé 

pohádce nevyskytují.

4.5.3.7 Porovnání Erbenovy pohádky Drak dvanáctihlavý s pohádkou bratří Grimmů 

Dva bratři

I v této kapitole se zaměříme nejprve na místa výchozí a cílová. Místy výchozími je 

v obou pohádkách domov hlavního hrdiny. Dané obydlí je jako domov explicitně 

pojmenováno i v textu a není již více upřesněno, o jaký typ domu se jedná. Místy cílovými je 

zámek a hrad. Jde sice o místa nestejná, ale typově velmi blízká. Při porovnání míst cílových 

a výchozích se můžeme přesvědčit o tom, že naše pravidlo nižší topologické úrovně míst 

cílových oproti místům výchozím platí i v těchto pohádkách. Zatímco místa výchozí jsou 

toponomy, v případě míst cílových se jedná o topon, u Erbena dokonce o top. O tom 

podrobněji viz dále.

Také si můžeme povšimnout, že hrdinové se tentokrát z chudoby dostávají do místa, 

co se bohatství týče, na vyšší úrovni. Jejich domy sice nejsou popsány, ale podle postav 

můžeme usuzovat na alespoň přibližnou podobu domu, v němž tyto žijí. Tak je tomu zvláště 

u Grimma, kdy se jedná o domov košťatáře, který je postaven do kontrastu k domu bohatého 

bratra. Ani tento dům však není podrobněji popsán. U Erbena se o majitelích nedozvídáme 

z hlediska jejich bohatství či práce bohužel téměř nic (jen to, že otec hrdiny nechá svého syna 

vyučit myslivcem), a tak jejich charakteristiky není možno vztáhnout ani na daný dům.

Pokud jde o místa cílová, již zmíněný zámek a hrad, tato jsou popsána po vzoru 

našeho dalšího pravidla mnohem podrobněji než místa výchozí. Hrad i zámek stojí ve městě. 

Erbenovo veliké město se navíc nachází oproti Grimmovu městu na veliké rovině. Má mnoho 

věží a dvanáct bran, z brány k půlnoční straně vychází truchlící zástup. Zpočátku je celé 

město potaženo černým suknem, později červeným. Ve městě je hrad a v tom hradě síň, kde 

sedí hosté. K hradu náleží také věž, kam zazdí kočího.
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Grimmovo město je také podrobně popsáno, nejprve je ověšeno černým flórem, pak 

ozdobeno šarlatem. Ve městě jsou uvedeny ulice, na nichž se nacházejí lidé a řezničtí psi. 

V těchto ulicích jsou dále také zmíněny rohy domů a strážní budka. I u Grimma je v zámku 

síň se dveřmi a královskou tabulí, v zámku se však navíc nachází ještě sklep s vínem, z nějž 

vedou schody a v němž je ještě zvláštní malý sklípek. Poslední součástí zámku je pokoj 

princezny, nádvoří a schody, které vedou do zámku.

V souvislosti s Grimmovým zámkem si můžeme povšimnout několika zajímavostí. 

V rámci města jde o místo, kde se vyskytuje v porovnání se všemi místy ve zbylých patnácti 

pohádkách největší množství různorodých postav. Dále je dobré zde upozornit ještě na jednu 

zajímavost, jež se týká rozmístění těchto postav, a to konkrétně krále, princezny, myslivce 

a maršála u svatební tabule. Myslivec je totiž po svém příchodu posazen mezi princeznu 

a krále, maršálovi je oproti tomu vymezena opačná strana stolu, než kde tito sedí. Maršál je 

tak od chvíle, kdy myslivec přijde, vyřazen ze skupiny. Zlo sedí na opačné straně než dobro. 

Místo maršálova trestu se tentokrát od místa jeho provinění typově odlišuje. Maršál je totiž 

roztrhán voly v zámku, zatímco hrdinu zabil na hoře. Drobnou souvislost ale mezi smrtí 

hrdiny a maršálovou pozorovat můžeme, neboť hrdinovi byla useknuta hlava.

Kromě již zmíněných míst cílových se ve městě nachází u obou autorů také hospoda. 

Tato není u Erbena více popsána, jeho hrdina se do ní dostává až po zabití draka, Grimmův 

ještě před soubojem. Oba zde získají informace. O Grimmově hospodě se dozvídáme, že k ní  

náleží dveře, hospodářství, mimo jiné stáj, v jejíž zdi je díra, a louka.

Ještě než se vydáme s hlavními hrdiny na cestu a opustíme místa výchozí, je dobré 

také upozornit na to, že v pohádce Grimmově se setkáváme se sekundárním místem 

výchozím. Toto se u Erbena nevyskytuje. Grimmovi chlapci jsou totiž odvedeni do lesa, 

v němž se dostávají do domu jejich budoucího opatrovníka, myslivce. Tento je vyučí 

myslivosti, čímž se jejich profese vyrovná profesi hrdiny u Erbena. Dům je v přehledu uveden 

ve dvojitých závorkách, přestože je toponem, a to z toho důvodu, že v textu o něm není ani 

slovo. Jisté indicie však na jeho existenci odkazují: dům je zastoupen myslivcem („vzal si je 

k sobě“), hrdinové se tam navrací, večeří v něm atd.

Teprve odsud se vydávají chlapci do světa. Erbenův hrdina do světa vychází 

z domova. V obou pohádkách zakrátko hlavní hrdinové přijdou (znovu) do lesa, kde se setkají 

s pomocníky. U Grimma je daný les veliký a hluboký, nelze ho přejít ani za dva dny. Součástí 

lesa je houští a nedaleko od lesa se nachází vesnice. U Erbena je les rovnou tři dni dlouhý, 

jeho součástí je také pouze houští. Z lesa se Grimmovi hrdinové dostávají znovu do světa, 

který je v přehledu označen jako cesta, až dorazí na rozcestí. Zde stojí neurčitý strom, kam 
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zabodnou nůž, jenž jim má ukázat, je-li druhý bratr v pořádku, a vydají se jeden na jih, druhý 

na západ. Náš hlavní hrdina se vydává na západ.

Z rozcestí se tento dostává, stejně jako hrdina Erbenův, k již zmíněnému městu. 

Hrdina Grimmův do města dokonce vstoupí a jde do hospody, kde získá informace. Tyto 

informace získá hrdina Erbenův od lidí před městem.

V obou pohádkách poté následuje místo zkoušky. U Erbena se souboj s drakem 

odehraje na vrcholu vysoké Dračí hory, která se nachází za městem. Tam stojí malý 

kostelíček, který slouží jako místo azylu pro princeznu, když ji tam hrdina zamkne, a také 

jako místo načerpání síly pro tohoto hrdinu. Na oltáři tam totiž stojí tři kalichy plné tekutiny, 

jež dá hrdinovi velkou sílu. Kalich připomíná grál. Pokud v něm daná tekutina není krví 

Krista, tedy posilňujícím vínem, mohla by být např. svěcenou vodou. V pohádkách často 

právě voda dává sílu, uzdravuje a oživuje. Zajímavý je však nejen obsah, ale i počet daných 

kalichů. Jsou tři, přitom by pro účely děje jistě stačil i jen jeden. V kostele jsou propojeny 

křesťanské motivy s pohanskými. Pohansky zde vyznívá onen meč, který se nachází vně 

kostela pod prahem. Je to dar předků. „Některé kmeny totiž dříve pohřbívali své mrtvé 

v domě, aby s nimi zůstali, později se dané hroby přesuly před dům, poblíž prahu“ (srov. 

Propp, 2008: 205f). Mnozí také věřili, že síla z mrtvého může přejít na živého, např. požitím 

některé části jeho těla, vypitím jeho krve atd. Daný meč je tedy dědictvím předků, samotný jej 

hrdina nemůže uzvednout, ale po vypití daných tekutin získá sílu předků, která mu umožní 

tím mečem draka dokonce i přemoci.

Hrdina Erbenův bojuje s drakem na vršíku za hájkem, kde se mezi skalami nachází 

veliké černé jezero. Drak na tom místě žije, zatímco u Grimma na dané místo jen přilétá. 

Zajímavý je zde podrobný popis bouře, jež je s příchodem draka spojená. Díky tomu se 

dozvídáme, že se v okolí nacházejí stromy a skály. Hrdina tentokrát nezíská svou sílu 

s pomocí víry křesťanské, tedy z kalichů, nýbrž pohanské. Sílu totiž načerpá při spánku pod 

dubem. Již staří Keltové věřili, že stromy dávají sílu, a právě silný dub sílu symbolizuje.

Z místa zkoušky se hrdina nedostane ještě do zámku cílového, nýbrž odchází znovu do 

světa. Hrdina Erbenův dobrovolně, Grimmův nedobrovolně. Až teprve poté znovu přijde do 

města, ve městě do hospody a nakonec do zámku či hradu ― místa cílového.

U Grimma si můžeme také povšimnout, že hrdinova cesta v zámku ani po zabití draka 

nekončí, tento se totiž ještě dostane na sekundární cestu, již tvoří jako vždy les. Daný les je 

začarovaný a nachází se blízko zámku. Hrdina do něj rád jezdí na lov. Do nebezpečí jej 

přivede sněhobílá laň. Kvůli ní hrdina v hloubi lesa zabloudí. S motivem bloudění je opět 

spjata noc. Součástí lesa je strom, na němž sedí babice, oheň, který si hrdina pod stromem 
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rozdělá, a příkop, v němž leží v kámen proměnění zakletí. Les je také opět místem izolace 

a osamění. Poté co je čarodějnice upálena, dochází k proměně lesa, „ten se sám od sebe 

otevře, zjasní a zesvětlá tak, že je z něj vidět královský zámek na tři hodiny cesty“ (srov. 

Grimmové, 1988: 110).

Tentokrát si můžeme povšimnout, že přehled Erbenův je s tím Grimmovým, co se 

typů míst týká, téměř identický, tedy jde alespoň o ta místa, která se u Erbena také vyskytují. 

Grimmův přehled je však mnohem delší, neboť jeho hrdina projde mnohými místy, do nichž 

se hrdina Erbenův nedostane, a navíc svou cestu zakončí teprve až po projití sekundární cesty.

4.5.3.8 Porovnání Erbenovy pohádky Pták Ohnivák a liška Ryška s pohádkou bratří 

Grimmů Zlatý pták

Pokud jde o místa výchozí a cílová těchto pohádek, jejich rozebrání je tentokrát velmi 

jednoduché, neboť se ve všech případech jedná o zámek. Tedy pravidlo shody místa 

výchozího a cílového i pravidlo shody míst výchozích a také míst cílových v obou pohádkách 

v tomto případě platí. Místo cílové a výchozí dokonce splývají. Jediné pravidlo je zde však 

porušeno, a to pravidlo nižší topologické hierarchie místa cílového oproti místu výchozímu, 

neboť tentokrát se i v případě míst cílových jedná o toponomy.

Pokud jde o popis daných míst, místa výchozí jsou v souladu s naším dalším 

pravidlem popsána mnohem méně podrobně než místa cílová. Pokud jde o výchozí zámek 

u Grimma, tento není popsán vůbec, v Erbenově zámku je na počátku uvedena alespoň 

královská síň a místo, kde se nachází král. K zámku náleží utěšená zahrada, která je z již 

uvedeného důvodu v přehledu zapsaná jako toponom. U Grimma se tato nalézá za zámkem 

a je v ní strom, který rodí zlatá jablka. Erbenova zahrada je popsána o něco podrobněji, je 

veliká a krásná a je v ní mnoho vzácného stromoví. I v této zahradě stojí jabloň, která plodí 

zlatá jablka, tato se nachází ve středu dané zahrady. Umístění stromu v rámci zahrady a typ 

stromu připomíná strom života či strom poznání dobra a zla, který stojí uprostřed rajské 

zahrady. Na rozdíl od Grimmovy jabloně nedozrávají na jabloni Erbenově jablka naráz, 

pročež je nemusí král nechat počítat, nýbrž každý den dozraje jen jablko jediné. O to více je 

zdůrazněna jeho vzácnost.

Jak již bylo zmíněno, daný výchozí zámek je v závěru popsán mnohem podrobněji, 

bohužel jen u Erbena, u Grimma se o něm dozvídáme stejně málo jako o zámku výchozím. 

V Ebenově zámku je několik síní, např. pokoj krále, v němž se nachází zlatá klec ptáka 
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Ohniváka a postel, krásný pokoj Zlatovlásky a mramorová stáj koně Zlatohřiváka 

s mramorovým žlabem.

Jako zajímavost je také možno zmínit to, že u Erbena musí hlavní hrdina nejprve ke 

zlatovlasé panně a ke každému zvířeti přijít sám a oslovit je, než se nevěsta rozveselí a zvířata 

začnou žrát, zatímco u Grimma k tomu stačí jen to, že hrdina vejde do zámku.

Oba hrdinové se ze zámku výchozího vydávají na cestu, hrdina Erbenův naráz spolu se 

svými bratry, bratři Grimmovi však vyjíždějí do světa postupně. Můžeme si také povšimnout, 

že zatímco u Erbena se jeho hrdina dostává nejprve na rozcestí a až teprve později se setká 

s pomocníkem, hrdina Grimmův se nejprve setká s pomocníkem a teprve poté se dostane na 

místo, kde se jeho cesta rozejde s cestou bratrů.

Rozcestím u Erbena je křižovatka tří cest v lese. Není třeba ani znovu připomínat, že 

počet cest na rozcestí vždy souhlasí s počtem hrdinů, kteří se tam rozcházejí. Na dané 

křižovatce zastrčí hrdinové do země proutky, na nichž se ukáže, kdo získal zázračného ptáka. 

V závěru pohádky z proutku hlavního hrdiny vyroste krásný košatý strom, proutky bratrů 

uschnou. Dále je součástí této křižovatky křoví a tráva a na daném místě také dojde k vraždě 

a znovuoživení hlavního hrdiny.

Rozlišení cest hrdinů u Grimma se odehraje ve vesnici. V této se nacházejí proti sobě 

dvě hospody. Jedna je jasně osvětlená, krásná a honosná, uvnitř se tancuje, huláká atd. Tam 

zajdou oba bratři hlavního hrdiny a za své rozhodnutí setrvat tam mají být také náležitě 

potrestáni, tedy popraveni na šibenici, z pod níž je hlavní hrdina vykoupí. Druhá hospoda je 

na pohled ubohá, nuzná a smutná, na radu lišky si ji však hlavní hrdina vyvolí k přespání.

K setkání s pomocníkem dojde u Erbena na břehu v trávě, u Grimma přijde liška za 

hlavním hrdinou u lesa.

Dále hrdina Grimmův vyjde do polí a odtud jej liška donese až k prvnímu zámku na 

jeho cestě, když běží „přes kopce a doliny, lávky a brody, trávu a kameny, až vlasy ve větru 

hvízdají“ (1988: 97). Takto se uskutečňují všechny její cesty s hrdinou. I liška Erbenova 

absolvuje mezi jednotlivými zámky vždy analogickou cestu. Sice hrdinu neveze, ale dělá mu 

alespoň huňatým ocasem cestu a „smetá hory, plní doly a přes vody brody staví mosty“ (srov. 

1949: 29).

V prvním zámku žije pták Ohnivák či zlatý pták. Tento zámek je u Erbena měděný 

a nachází se v něm tři síně. V první je dvanáct černých ptáků ve zlatých klecích, v druhé 

dvanáct zlatých ptáků v dřevěných klecích a ve třetí pták Ohnivák. V této síni stojí také dvě 

klece, zlatá a dřevěná. Dále je součástí zámku brána se stráží a místo, kde je král.



94

U Grimma se místo tří síní s ptáky vyskytuje síň jen jediná. V ní je zlatý pták. V jeho 

zámku jsou však i další komnaty. Pokoj ptáka je podrobněji popsán. Opět se v něm nacházejí 

dvě klece, ošklivá dřevěná a nádherná zlatá. Pták je tentokrát již rovnou umístěn v dřevěné 

kleci, zlatá klec je oproti tomu prázdná. Po pokoji jsou jako důkaz jeho krádeží rozhozena tři 

zlatá jablka. Hlavní hrdina se dále dostává do vězení, před soud a na zámecké nádvoří.

V dalším zámku je kůň Zlatohřivák či zlatý kůň. Daný zámek je u Erbena stříbrný 

a opět se tam nachází trojnásobný počet místností se zvířaty nežli u Grimma. Tentokrát se 

jedná o tři stáje. V první stojí dvanáct vraných koní se zlatými uzdami, v druhé dvanáct bílých 

koní s černými uzdami a ve třetí je sám kůň Zlatohřivák. Jeho koryto je ze stříbra (po vzoru 

zámku) a tento z něj žere živý oheň. Podle něj jsou na stěně pověšeny dvě uzdy, zlatá 

a drahými kameny vykládaná uzda se zlatou ohlávkou a černá uzda s koženou ohlávkou. 

Poslední místo, na které je v daném zámku poukázáno, je místo, kde se nachází král.

U Grimma se setkáme se stájí jen jedinou. Hrdina tentokrát volí mezi dvěmi sedly, 

špatným dřevěným a zlatým. I v tomto zámku se dostává do vězení a před soud.

V posledním zámku žije zlatovlasá panna. U Erbena je daný zámek zlatý a nachází se 

v černém moři. Opět si zde můžeme povšimnout oblíbeného kontrastu zlaté a černé barvy. 

I tento zámek se skládá z několika částí, tedy z místa, kde hrdinu uvítá mořská královna, 

a z místnosti, kde hrdina plní dva úkoly. U zámku je také zámecká zahrada a na ostrově se 

dále vyskytuje les a u něj rybník s hrází, místo hrdinova posledního úkolu. U Grimma se 

místo rybníka v blízkosti zámku nachází koupel a součástí zámku je dále ložnice krále, vězení 

a okna zámku. Před zámkem stojí veliká hora, což je místo hrdinovy zkoušky.

Porovnáme-li dané zámky, můžeme si povšimnout, že jsou u Erbena postaveny 

z drahých kovů a čím důležitější postavu hrdina v daném zámku může získat, tím dražší kov 

daný zámek tvoří. Další zajímavostí jsou tři Erbenovy místnosti s ptáky a tři stáje s koňmi. 

Tito totiž mají hrdinovi naznačit, jak se má rozhodnout. Černí ptáci jsou ve zlaté kleci, zlatí 

v dřevěné, černí koně mají zlatou ohlávku, bílí černou.

Při zpáteční cestě Erbenova liška cestu za hrdinou tentokrát boří: „huňatým ocasem 

smetala mosty, dělala doly, stavěla hory, všecko tak, jak bylo dřív“ (1949: 33). Vždy jedou 

také přes les, kde liška skočí přes vývratek a promění se tak poprvé ve zlatovlasou pannu, 

podruhé ve zlatého koně. O Grimmově cestě zpět mezi danými zámky se toho naopak 

dozvídáme pramálo.

Následuje místo, kde se hrdinové rozejdou s liškou, u Erbena je jím to místo, kde se 

hrdina s liškou poprvé setkal, tedy potok. U Grimma se jedná o les.
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Poté se hrdinové dostávají do místa, kde se oddělily jejich cesty od cest jejich bratrů. 

Erbenův hrdina přijde na rozcestí v lese, kde je zabit. Grimmův hrdina dorazí do vesnice, kde 

bratry vykoupí zpod šibenice. Dále se dostane spolu s bratry do lesa, u nějž předtím potkal 

lišku. Tam je vyschlá studna, na jejímž dně je měkký mech, a dále cesta. Tedy ne v místě 

opětovného setkání s bratry, jak je tomu u Erbena, nýbrž až na tomto místě dojde k pokusu 

o vraždu daného hrdiny.

Oba hrdinové se nakonec dostávají do výchozího zámku, jen Grimmův hrdina se 

odtud ještě vydává na sekundární cestu do lesa, kde osvobodí lišku (bratra princezny).

Podíváme-li se na přehled jako celek, můžeme si povšimnout, že v žádné jiné pohádce 

se na cestě nenachází tolik zámků jako v této. Cesta mezi jednotlivými zámky v určité 

pohádce je vždy identická a oba přehledy jsou si velmi podobné. Zajímavý je také jev 

nápadné symetrie obou pohádek.
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5 Výsledky diplomové práce

V průběhu vzniku této diplomové práce jsme dospěli k několika zjištěním, která 

v rámci této kapitoly shrneme. S literárním dílem jsou spojeny celkem čtyři typy prostorů, jež 

musí poetika prostoru zohlednit: prostor aktuálního světa, prostor představovaný (v mysli 

autora, čtenáře či posluchače), prostor díla, tedy popsaný model skutečnosti, a prostor díla 

jako předmětu skutečnosti, např. prostor stránky, knihy, ... Dále jsme rozlišili dva typy 

poetiky prostoru, poetiku prostoru v širším smyslu a její součást, poetiku prostoru v užším 

smyslu.

Při zkoumání poetiky prostoru v širším smyslu jsme došli k závěru, že její součástí 

jsou nejen prvky, jež tvoří součásti prostoru v širším smyslu, jako např. postavy, místa, 

děje, ..., nýbrž také prvky, které daný prostor ovlivňují, tedy žánr díla, jeho styl, prostor 

aktuálního světa atd. Z toho vyplynulo, že poetika prostoru obsahově nejen plně splývá 

s poetikou literárního díla, ale v případě některých definic poetiky literárního díla oblast 

působení poetiky prostoru dokonce přesahuje oblast působení poetiky literárního díla, což 

popírá dosavadní tvrzení o tom, že poetika prostoru je pouhou součástí poetiky literárního 

díla. Dále jsme si povšimli toho, že hranice poetiky prostoru v širším smyslu nejsou v žádném 

případě omezeny hranicemi samotného textu, nýbrž že její hranice tvoří hranice všech čtyř již 

zmíněných prostorů.

Poetika prostoru v užším smyslu je tvořena souborem míst určitého díla, určité 

pohádky atd. Rozdíl mezi místem a prostorem leží podle slovníků spisovné češtiny v pojmech 

ohraničenosti a určitosti či neohraničenosti a neurčitosti. Zatímco první dva pojmy jsou 

vlastností místa i prostoru, neohraničený a neurčený může být jedině prostor. Z tohoto 

aspektu jsme vycházeli, když jsme si definovali hranici mezi místem a prostorem v rámci naší 

práce jako hranici prostoru jedné pohádky. Všechny větší prvky než tento se staly prostorem, 

všechny menší prvky místem. Součástmi míst jsou další místa, které jsme hierarchicky 

rozdělili na toponomy, topony a topy. Toponom je jednotkou hierarchicky nejvyšší a tvoří 

součást prostoru jedné pohádky, top pak jednotkou nejnižší a je součástí toponu a v rámci 

tohoto pak také toponomu. Jednotky nižších řádů než top jsme již v této práci nepoužili.

V rámci poetiky prostoru v našich vybraných pohádkách jsou jednotlivá místa 

popisována poměrně skoupě. Může se jednat o místa vymyšlená, uvedená pouze neurčitě či 

pomocí apelativ nebo o místa skutečně existující. Hranice daných míst je možno rozdělit na

hranice vertikální a horizontální. Hranice vertikální v našem případě tvoří nebe a podzemní 
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svět, zatímco hranice horizontální jsou tvořeny těmi okraji míst v pohádkách, na které již 

žádné další místo nenavazuje. Specifickým typem horizontální hranice je také tzv. konec 

světa.

Podle počtu míst v dané pohádce a přechodů hrdinů mezi nimi jsme rozlišili pohádky 

statické, které jsou tvořeny jen jediným toponomem, v jehož rámci se postavy pohybují, 

a dynamické, tvořené více toponomy. Jednotlivé toponomy jsou v pohádce určitým způsobem 

uspořádány, přesněji jsou navlékány na nitě cest hrdinů jako korálky a mají lineární strukturu. 

Všechny cesty vedlejších hrdinů s korálky toponomů jsou přímo či nepřímo (přes cestu jiného 

vedlejšího hrdiny) spojeny s cestou hlavního hrdiny. Vzniká tak jakási oboustranná větev cest 

hrdinů. Struktura pohádkového prostoru však není tvořena jen místy, kterými projde nějaký 

hrdina. Není možné opomenout ani mnohem menší skupinu míst, kterými sice žádný hrdina 

neprojde, ale která jsou přesto v textu uvedena — např. nezvolená cesta na rozcestí. 

Konkrétní rozmístění jednotlivých míst v toponomu, toponu atd. vzhledem k poměrně 

nízkému počtu prostorových situátorů v pohádkách záleží spíše na zkušenosti (a z toho 

plynoucí představivosti) vnímatele či tvůrce textu.

Podle míry pohybu jednotlivých hrdinů v rámci míst jsme rozlišili hrdiny pasivní, tedy 

ty, kteří jsou buď naprosto nepohybliví nebo jejich pohyb není v pohádce zmíněn, a aktivní, 

kteří se vlastní silou pohybují. Aktivní postavy jsme dále rozdělili na postavy statické, jež se 

sice pohybují, ale nemění své místo, pohybové, které se pohybují jen v rámci jediného 

toponomu, a dynamické, jež se pohybují v rámci více toponomů.

Cesta těchto hrdinů má tři, řidčeji čtyři části: místo výchozí, cestu v užším smyslu, 

místo cílové a sekundární cestu. Rozlišili jsme tři typy cest: cestu v širším smyslu, tedy ve 

smyslu putování, v užším smyslu, tedy cestu jako soubor toponomů mezi místy výchozími 

a cílovými, a v nejužším smyslu jako konkrétní místo, např. kamenitou cestu. Podle tvaru 

cesty hlavního hrdiny z hlediska poetiky prostoru jsme pohádky rozdělili na pohádky 

symetrické, asymetrické a lineární. V případě symetrických pohádek se hrdina v určitém bodě 

své cesty otočí a vrací se celou cestu zpět až do místa výchozího, které tak splyne s místem 

cílovým.

Návraty v pohádkách jsou poměrně problematické, protože nezřídka se explicitně 

neřeší, zda se hrdina vrací tou samou cestou, nebo jde již cestou jinou. Tak je tomu zvláště 

u míst, která jsou pojmenována pomocí apelativ a nejsou již dále upřesněna.

Podle toho, kolikrát se hrdina na dané místo vrátí, dále rozlišujeme místo centrální, 

kam se hrdina v rámci pohádky navrací nejčastěji, a místo okrajové, kterým projde jen 

jedenkrát.
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Místo, ze kterého hrdina vyjde, je místem expanzivním, a místo, do něhož dorazí, je 

místem koncentrickým. Tento jev jsme analogicky přenesli i na pohádky a pohádkami 

expanzivními byly nazvány ty pohádky, kde se vyskytovalo místo centrální, z nějž většina 

hrdinů vycházela, pohádkami koncentrickými pak ty pohádky, jejichž centrálním místem bylo 

to místo, do nějž většina hrdinů směřovala. Při výkladu jsme nezapomněli zohlednit ani 

rozcestí a ukazatele cesty a podle směru cesty jsme dále rozlišili pohádky úzce (jen vertikální 

cesta nebe — země — peklo) a široce (zde kromě vertikálního také horizontální pohyb) 

vertikální a úzce (pohádky „placky“) a široce (v rámci země pohyb horizontální i vertikální) 

horizontální.

Pokud jde o porovnání osmi Erbenových a osmi Grimmových pohádek, zjistili jsme, 

že se jedná o pohádky dynamické, které mají tříčlennou nebo čtyřčlennou strukturu. Tyto 

začínají a končí lidským obydlím, zámkem nebo domkem, a mezi místem výchozím 

a cílovým se nachází cesta, která téměř bezvýjimečně vede přes les. Nezřídka hrdina také 

opouští své místo cílové a vydává se na sekundární cestu, která vždy vede do lesa.

V případě míst výchozích a cílových jsme odhalili čtyři pravidla, která platí i v našich 

porovnávaných pohádkách. Za prvé se místa výchozí a cílová v obou porovnávaných 

pohádkách shodují. Za druhé typ místa cílového je ovlivněn typem místa výchozího, tedy je 

buď na stejné úrovni, co se bohatství týče, jako místo výchozí, nebo na úrovni vyšší 

(domek-domek, zámek-zámek, domek-zámek, ale nikdy ne zámek-domek). Za třetí jsou místa 

cílová oproti místům výchozím podrobněji popsána, s čímž za čtvrté souvisí také to, že stojí 

na nižší topologické úrovni.

Pokud jde o cestu, i zde jsme našli četné pravidelnosti. Např. místa výkonu zkoušky, 

která mohou splynout, či se alespoň podobají místům setkání s pomocníky, jsou v obou 

porovnávaných pohádkách vždy shodná, jen pokaždé jsou v navzájem odlišném pořadí. Dále 

je v případě takovýchto míst často přítomen les, druhé místo tvoří voda a poslední místo je 

různorodé.

Dané vybrané pohádky Erbenovy a Grimmovy jsou si tedy velmi podobné. Nečetné 

odlišnosti, které se v porovnávaných dvojicích pohádek vyskytují, nápadnou topologickou 

podobu daných pohádek v žádném případě nezastínily. Těmito odlišnostmi jsou např. 

nedostatek nebo nadbytek určitých míst, násobení míst (časté u Erbena) či násobení cest mezi 

místy (oblíbené u Grimma), dále stejný děj na různých místech, stejná místa s různým dějem, 

stejná místa a děj, ale jejich různé pořadí, různá topologická úroveň porovnávaných míst, 

různorodé proměny míst atd.
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6 Závěr

Cílem naší práce bylo lépe se zorientovat v problematice poetiky prostoru, přispět 

k položení základů poetiky prostoru v pohádkách, na konkrétních příkladech pohádek dokázat 

naše tvrzení a porovnat z hlediska poetiky prostoru několik vybraných pohádek nejznámějších 

německých pohádkářů bratří Grimmů a významného českého pohádkáře Karla Jaromíra 

Erbena. I přes mnohé těžkosti, které danou práci provázely, se nám tohoto vytyčeného cíle 

podařilo dosáhnout.
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