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Anotace 

Diplomová práce "Morální aspekty v pohádkách" si klade otázky: Můžeme 

najít v pohádkách Boží poselství? Může k nám skrze tyto příběhy mluvit Bůh? Mohou být 

pohádkové příběhy propleteny s dějinami spásy?  

Nejprve se diplomová práce zabývá mýtem, který dal vznik pohádkovým příběhům. 

Zkoumá jeho původ, funkce a poselství. K lepšímu porozumění pohádce a narativu vůbec, 

nám poslouží teorie narativu, teorie a historie pohádky. Dále bude práce zkoumat 

jungovské archetypy, které nám pomohou hledat v pohádkových příbězích poselství pro 

zdařilý život člověka, který je volán Bohem. V další části se práce  zaměří na téma "Dějiny 

lidstva jako sled příběhů." Zamyslí se nad tím, proč se v příbězích vyskytuje pouze 

omezený počet funkcí. Bude zkoumat Ježíše Krista jako prvotní vzor hlavního hrdiny 

pohádek a mýtů, kterému se má lidstvo připodobnit ve svém osobním příběhu. 

Univerzálnost příběhu je demonstrována ve srovnání příběhů hrdinů Starého zákona 

s motivy pohádkových příběhů. 
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Abstract 

This Diploma Thesis "Moral Aspects of Fairy Tales“ asks questions - Is it possible to 

find God´s message in  the fairy tales? Can God speak to us through these stories? Can the 

fairy tales be touched by history of redemption? 

In the beginning, this Diploma Thesis speaks about myth, about it´s origin, functions 

and message, because the fairy tales have their roots in myth. For better apprehension of 

the fairy tales, there is used the theory of narrative as well as theory and history of fairy 

tales. The Diploma Thesis analyzes Jung´s Archetypes. Archetypes help us to find 

messages for good life of human beeing in fairy tales. Another issue is "History of 

mankind as a chain of storries." This issue asks, why there is just few functions in the 

stories. It analyzes Jesus Christ as the first example of a main hero of fairy tales ant myths. 

The mankind should follow him in it´s own storry. Universality of the storries is 

demonstrated in comparing of stories from Old Testament (Jonas, Jakob and Eliah) with 

motives in the fairy tales. 
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Úvod 

Svou práci jsem pojmenovala „Morální aspekty v pohádkách." Abychom porozuměli 

tomuto názvu, je třeba si nejprve ujasnit, co myslím morálním aspektem. Morálka 

je předmětem etiky a označuje obvykle životní praxi jedince, rodiny, či širší společnosti, 

tedy žitou praxi. Etika označuje teoretickou reflexi této praxe.
1
  Morálním aspektem 

myslím přítomnost takových témat v mýtech a pohádkách, která jsou považována 

za mravně relevantní. Právě jejich zohlednění při četbě mýtů a pohádek může divákům 

pomoci v reflexi vlastního jednání. 

Mravní řád byl důležitý už pro řecké tragédie šestého až čtvrtého století před naším 

letopočtem. Divák měl odcházet z divadla očištěn od škodlivých vášní. Antická tragedie 

má dostatečný podklad pro etickou interpretaci, která v tragickém vyústění zdůrazňuje 

smysl mravního poznávání. Divák prožívá tragický osud a uvědomuje si jeho příčiny. 

Vidí, v čem se hlavní hrdina provinil a to ho nabádá, aby se těchto přestupků 

ve vlastním životě vyvaroval.
2
  

Zde se setkáváme s názorem, že nemohou-li lidé uniknout tak vyjímečně těžkému 

osudu, mohou své závazky uspořádat tak, aby za normálních okolností nemuseli řešit 

tak vážný konflikt. Obvyklým postupem je zjednodušení struktury hodnotových 

závazků tím, že se nebude upínat k věcem, které často plodí neslučitelné požadavky. 

Schopnost vyhnout se praktickému konfliktu na této úrovni se považovalo za kritérium 

lidské racionality. Tento názor zapustil hluboké kořeny v evropském myšlení. Lidský 

vztah k hodnotě by neměl být hluboce tragický, ale naopak by měl odstraňovat 

bez trestuhodné nedbalosti či závažné ztráty riziko tragického jevu. Tragédie by pak 

představovala jakési primitivní období etického života a myšlení.
3
  

Dále se v řeckých tragédiích ukazuje, že zranitelné hodnoty (láska, přátelství, 

politická zodpovědnost) jsou nebezpečnými příčinami konfliktu a podněty 

k rozvratnému vzbouření vášní.  

Problematičnost dobra a zla v řecké tragédii je v něčem podobná této problematice 

zachycené mýty a pohádkami, protože ty jsou symbolickými schematickými příběhy. 

                                                 
1
  Srov.: SKOBLÍK, Jiří, Morálka v dialog, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 13-

17. 
2
 Viz. HOŔÍNEK ZdeněkDráma, divadlo, divák, Bratislava: Tatran 1985, 11-20. 

3
 NUSSBAUMOVÁ M.C., Křehkost dobra, Praha: Oikoymenh, 2003,  142-200. 
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které se odpradávna tradovaly z generace na generaci.  Obsahují zkušenosti předků, 

odrážející svět archetypů.
4
  

Také v pohádkách, stejně jako v řeckých tragediích, se setkáváme se zranitelnými 

hodnotami, jako je láska či přátelství, které jsou příčinami konfliktu. Z pohádek 

se můžeme učit o nás samých i světě kolem nás. 

Hlavní otázka, na kterou bych ve své práci chtěla najít odpověď je: Můžeme najít 

v pohádkách Boží poselství? Může k nám skrze tyto příběhy mluvit Bůh? Mohou být 

propleteny s dějinami spásy? 

Na začátku své diplomové práce bych se nejprve zaměřila na mýtus. Odkud mýtus 

přišel, jaké měl funkce, co ho ovlivňovalo. Dále budu zkoumat s jakými morálními 

aspekty se v něm můžeme setkat. Srovnám mýtus a pohádkový příběh. Abychom lépe 

těmto literárním aspektům porozuměli, podívám se na teorii narativu, teorii a historii 

pohádky. Dále budu psát o Jungových archetypech v pohádkách. Budu v nich hledat 

poselství pro zdařilý život člověka směřujícího k Bohu. V další kapitole se zaměřím 

na "Dějiny lidstva jako sled příběhů." Zamyslím se nad vysvětlením malého počtu 

funkcí v pohádkových příbězích a co z toho pro nás vyplývá. Budu se snažit ukázat 

Ježíše Krista jako pravzor (a prvotní vzor) hlavního hrdiny pohádkových příběhů 

a mýtů. Nakonec bych chtěla ukázat univerzálnost příběhů na srovnání pohádkových 

příběhů s vyprávěním o třech hrdinech ze Starého zákona. Těmito hrdiny jsou Jonáš, 

Jakob a prorok Eliáš. 

 

 

 

                                                 
4
 Srov.: Von FRANZ, Marie-Louise, Animus a Anima v pohádkách. Brno: Nakladatelství Tomáše 

Janečka - Emitos, 2008, s. 11. 
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1. Mýtus  

Pokud chceme určitému subjektu porozumět, měli bychom se podívat na jeho původ, 

na jeho kořeny. Proto bych v této kapitole chtěla krátce pojednat o vzniku mýtu, 

o jeho funkcích a aspektech.  

Mýtus nám pomůže v pozdějším hledání společných základů pohádky a teologického 

určení člověka,v  hledání společných střípků prazákladu určení člověka, 

který se roztříštil v původních legendách a mýtických vyprávěních až v našem 

katolickém chápání a myšlení.  

 

1.1 Odkud přišly mýty 

Mýty se rodily v celém lidmi obydleném světě, ve všech dobách i za všech okolností. 

Byly inspirací toho, co mohlo povstat z činů lidského těla i ducha. Z magického okruhu 

mýtů vyvřela filozofická učení, náboženství, umění, společenské formy primitivních 

i historických národů.  

Dokonce i v nejmenší dětské pohádce je skryta schopnost probudit hlubinná centra. 

Mytologické symboly nejsou výplody naší mysli. Nelze je potlačit nebo úplně vymazat. 

Jsou spontánním plodem duše. Každý z nich v sobě nese moc svého zdroje.  Z jakých 

hlubin se vynořují a co nám chtějí říci? Na rozluštění se podílí mnoho disciplín. 

Archeologové zkoumají zbytky lidských osídlení v Iráku, na Krétě či Yucatánu. 

Etnologové pracují s národy, jako jsou například Ostijakové na řece Ob nebo příslušníci 

kmene Bubi na ostrově Fernanda Poo. Orientalisté pracují na rukopisech východu 

či předhebrejských pramenech Písma svatého. Dále jsou zde badatelé v oblasti lidské 

psychologie, kteří se snaží nalézt základy jazyka, mýtů, náboženství, vývoje umění 

a morálních kodexů.
5
  

Badatel Bronislaw Malinovski, po svém výzkumu mytologie na Trobriandských 

ostrovech, popsal své výzkumy ve studii nazvané Myth in Primitive Psychology.  

Malinovski píše, že mýtus v primitivní společnosti, tj. ve své původní živoucí formě, 

není pouhá pohádka, ale žitá realita. Není to svou povahou výmysl, jaký čteme v našich 

současných románech, ale živá skutečnost, o níž se věří, že se zjevila v prvotních 

dobách a od té doby ovlivňuje svět a osudy člověka… Domorodcům potvrzují původní, 

větší a mnohem důležitější skutečnost, která ovládá současný život, osud a práci lidstva. 

                                                 
5
 CAMBELL Joseph, Tisíc tváří hrdiny, Praha: Portál, 2000, 19-48. 
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Její poznání poskytuje lidem na jedné straně motivy pro jejich rituální a morální činy 

a na druhé straně směrnice pro jejich chování.
6
 

 Mytologie je živnou půdou a klade základy. Neodpovídá na otázku „proč,“ 

ale odkud. Mytologie neudává ve skutečnosti příčiny - Dělá to pouze v případě, 

že příčiny jsou -  - počátky prvních principů. Tedy ne pouhé příčiny, ale spíše 

primární substance nebo primární stavy, které nikdy nestárnou, všechno z nich pochází, 

nelze je přesáhnout. Tvoří základ světa, vše na nich spočívá. 

Filosof se snaží proniknout světem jevů. Snaží se, aby mohl říci co „opravdu je.“ 

Vypravěč se vrací do prvotnosti, aby mohl říct co „původně bylo.“ Prvotnost 

je pro vypravěče totéž co pravost. Vypravěč se může ocitnout v prvotnosti, v samém 

středu o kterých hovoří. Člověk prožívá svůj původ díky své identitě. 

„Původ“ znamená v mytologii dvojí: jako obsah příběhu je to „založení“ 

(Begrundung), jako obsah činu je to „zakládání“ (Grundung) města nebo světa. V obou 

případech se člověk vrací k vlastním počátkům, k vynoření něčeho původního, 

kam až může dosáhnout, ve formě prvotních obrazů, mytologémů, obřadů. 

Připusťme, že mytologie má organický původ. Je zde možnost existence psychického 

jádra v jádru samotného života? Jádra, které by nám umožnilo zahlédnout ideální 

světový řád? 
7
 

Ráda bych tyto otázky rozvedla v pozdějších kapitolách s ohledem na dějiny spásy. 

 

1.2 Mýty v řecké kultuře 

S Homérem dochází v řecké kultuře k odmocnění magické moci mýtu a slova. Mýtus 

tak funguje jako fiktivní historka o bozích, která vyjadřuje závažnou výpověď pravdy. 

Kolem roku 500 př. Kr. získává logos charakter poučné řeči, učení a pravdy, 

s níž souvisí i sláva. Logos se stává výrazem pro vztah a správnou proporci, pro smysl. 

Nakonec se stává výrazem světového zákona. Logos tak dostává "znaleckou" strukturu. 

Pro Hérakleita se stává charakteristickým nástrojem myšlení každého myslitele. Díky 

logu je napojen myslitel na smysl celku. Mýtus je vložen básníkům do duše 

jako "vnitřní pravda." Na rozdíl tomu pravda logu vyjadřuje vnitřní řád.  

U Platóna dostává logos metafyzické zakotvení. Mythus se stává zvláštním druhem 

narace. 
8
 

                                                 
6
 KERÉNEY Karl a JUNG Carl Gustav, Věda o mytologii, Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 

2004, 12-13. 
7
 Srov.: KERÉNEY Karl a JUNG Carl Gustav Věda o mytologii, 7-34. 



11 

 

Origenes (2. století po Kristu), v jehož díle najdeme mnoho inspirace platonismem,
9
 

chápe logos jako jediný dokonalý obraz Boha Otce. Logos je slovo, druhá osoba 

Nejsvětější Trojice. Člověk je obrazem Otce, protože je takovým obrazem logu, 

do jaké míry se účastní na bytí a životě vtěleného syna. Jeho účast se uskutečňuje 

stvořením, je zatemňována hříchem, obnovena v řádu spásy a dokonale uskutečněna 

ve věčném životě.
10

 Můžeme z toho usoudit, že v mýtech se zrcadlí cesta 

k připodobnění se logu? Můžeme z mýtů, legend a pohádek lépe pochopit řád Božího 

stvoření? 

 

1.3 Mýtus a starozákonní texty  

Origenes velkou část svých spisů věnoval výkladům Bible. Origenova cesta 

k porozumění Bibli byla přes alegorii. Alegorie byla pro něho cestou k hledání hlubšího, 

skrytého významu.
11

  V mudroslovné a starozákonní literatuře není narace výzvou 

ke kultickému opakování, nepředpokládá se zde ztotožnění s nadlidskými bytostmi. 

U biblického vypravěče se jedná o vyprávění, jehož horizontem je důvěřující vyjití. 

Jde o putování, které je nasměrováno k zaslíbení. Putování je prosvětleno zaslíbením.
12

  

Ve starozákonních textech můžeme vypozorovat, že se uvnitř archaických 

náboženství nashromáždilo velké množství vyprávění.  

Ve vyprávění ve starozákonních textech jsou důležité "smluvní rysy" lidské 

existence: zaslíbení a požehnání. To můžeme vidět například na slibu daném 

Abrahámovi v textech:  

Gn 15 popisuje rituál uzavírání smlouvy proto, aby si čtenář uvědomil závažnost 

vyhlášení smlouvy.  

V Gn 17 se vypráví a smlouvě, změně jména a Abrahamově veliké úctě 

vůči Hospodinu. Vyprávění poukazuje na způsob získání lidské identity. Centrem 

narativu je zaslíbení, v centru zájmu vypravěče je jméno.
13

  

Zaslíbení má přesah do Nového zákona. Například v  knize proroka Jeremiáše 

Hospodin slibuje svému lidu smlouvu novou, smlouvu vepsanou do srdce.
14

 

                                                                                                                                               
8
 Srov:. KEŘKOVSKÝ PAVEL, Bázeň boží a narativní etika, Jihlava: nakladatelství Mlýn, 

2007, 134-141. 
9
 Srov.: LANE Tony, Dějiny křesťanského myšlení, Praha: Návrat domů, 1996,  23-26. 

10
 BOUBLÍK Vladimír, Teologická antropologie, Kostelním Vydří: KNA, 2001, 69-70. 

11
 Srov.: LANE Tony, tamtéž. 

12
 Srov.:KEŘKOVSKÝ Pavel, Bázeň boží a narativní etika, Jihlava:nakladatelství Mlýn, 2007, 134-

141. 
13

 Srov.:KEŘKOVSKÝ Pavel, Bázeň boží a narativní etika, Jihlava:nakladatelství Mlýn, 2007, 114-

115. 
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1.4 Funkce kultu a mýtu 

Plnost člověka není obsažena v jednotlivém členu lidského rodu, ale v celé 

společnosti. Bůh nepřišel spasit jednotlivce, ale celý národ.
15

  

 Jedinec odvozuje od skupiny, kde žije, svůj způsob života, jazyk, myšlení. Z historie 

společnosti, kde dotyčný člověk žije, pocházejí geny, které jsou součástí jeho těla. 

Chce-li se člověk odpoutat od svého společenství, zpřetrhá vazby se zdrojem své 

existence. Proto možná v naší společnosti je mnoho lidí, kteří hledají smysl svého života 

v okultních vědách.  

Kmenový obřad jako je iniciace při narození, svatba, pohřeb slouží životní krize 

jedince do klasických a neosobních forem. Obřady také připomínají všem členům 

společenství poučení o archetypových fazích. Obsahem rituálů je poučení o základní 

jednotě jedince a skupiny. Asketismus středověkých světců či indických jogínů má 

pomoci přesunout individuální vědomí směrem od povrchového oděvu. Meditace 

odpoutávají uchazečovu mysl a cítění od životních nehod a událostí a vedou 

ho k podstatě, dostává se k vlastním základům až k neuchopitelnému uvědomění. 

(K podobným meditacím slouží například exercicie Ignáce z Loyoly.) Z toho pohledu 

mizí otázka sobectví nebo altruismu. Nově zrozená identita jedince zahrnuje smysl 

vesmíru.
16

 Tyto mýty, střípky našeho předurčení a také určité archetypy jsou přítomny 

v pohádkových příbězích.  

 

1.5 Mýtus a sen 

Už v dávných dobách lidé věřili, že sny mají smysl a význam. Věřili, že sny obsahují 

poselství, kterému lze porozumět, jestliže máme k jeho rozluštění klíč. Zmínku 

o jednom nejstarším snu, který se naplnil, máme ve Starém zákoně v knize Genesis, 

kde Josef vypráví svým bratřím sen o snopech.
17

 

V posledních staletích byl výklad snů odkázán do říše pověr. Až začátkem dvacátého 

století Zikmund Freud opět potvrdil, že sny mají význam. Nesníme podle Freuda 

o ničem, co by nebylo důležitým významem našeho vnitřního života. Označil výklad 

snů za tzv. „via regia“ k poznání nevědomí.
18

  

                                                                                                                                               
14

 Jr 31, 31-33 
15

 Iz 60, 1-11 
16

 Srov.: CAMPBELL Joseph, Tisíc tváří hrdiny, Praha: Portál, 2000,  332-339. 
17

 Gn 37,5-11 
18

 Srov.: FROMM Erich, Mýtus, sen a rituál,Praha: nakladatelství Aurora, 1999, s 29-47. 
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Spánek a bdění jsou dvěma póly lidské existence. V bdělém životě máme za úkol 

jednat, ve spánku jsme od této povinnosti osvobozeni. Spánek má funkci sebezakoušení. 

Stává se často, že po probuzení si můžeme vzpomenout na naše sny jen s velkými 

obtížemi. Tato situace je symbolicky znázorněna v řadě pohádek. Pohádkové příběhy 

bývají v noci plné strašidel, dobrých či zlých duchů. S příchodem rána zmizí 

a ze strachu noci ráno už nic nezbývá. Našemu nevědomí tak můžeme porozumět 

dle zásady „Co myslíme a cítíme je ovlivňováno tím, co konáme.“  

 Vědomí je duševní činnost ve stavu naší existence. Zde se v jednání zabýváme 

vnějším světem. Nevědomí je duševní prožívání naší existence, kdy jsme přerušili 

komunikaci s vnějším světem. Zde nejednáme, ale pouze prožíváme sami sebe. Když 

však spíme, je pro nás svět dne stejně tak nevědomý, jako je pro nás nevědomý svět 

noci v našem bdělém prožívání. Je zde rozlišení mezi obsahy myšlenkového procesu, 

které se nepodřizují prostoru a času, a logickými kategoriemi myšlení, které  mají 

prostorově - časovou povahu. Ve spící existenci, kde je nepřítomná i potence jednání, se 

používají kategorie, které se vztahují k prožívání sebe sama. To samé platí i pro cítění. 

Realita světa na nás nějak působí, nějak nás ovlivňuje. Připusťme, že vliv reality na nás 

může mít i špatný dopad. Chybí-li v našem spánku vliv reality, mohou se u nás objevit 

vlastnosti, které jsou nadřazeny těm, jež máme v bdělém stavu. Tím, že ve spánku 

nejsme v kontaktu se svou kulturou, objevuje se jak to, co je v nás nejhorší, tak i to, co 

je v nás nejlepší.  
19

 

Dnešní objevy ukazují, že motivy a logika pohádek a mýtů odpovídají motivům 

a logice snů. K těmto výzkumům velice přispěla psychoanalýza. V souladu 

s tímto pohledem se ozřejmuje to, že ve vyprávěních, která popisují životy legendárních 

hrdinů či duchy mrtvých, nacházíme symbolické výrazy nevědomé touhy, strachu 

a pnutí, které je základem vědomých modelů lidského chování. V mýtech či pohádkách 

můžeme sledovat skryté procesy člověka a to východního i západního, primitivního 

i civilizovaného, současného i starobylého. Tak můžeme pochopit hlubinné síly, 

které formovaly a stále formují lidské osudy, a určují běh našeho soukromého 

i veřejného života.  

Chceme-li porozumět snům, měli bychom se snažit pochopit všechny prvky snu, 

všechny v něm vystupující postavy a symboly jsou součást osobnosti snícího člověka. 

                                                 
19

 Srov.: FROMM Erich, Tamtéž. 
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Totéž interpretační pravidlo platí pro pohádky. Také v pohádkách a mýtech se musíme 

pokoušet porozumět použitým symbolům.
20

 

Mýty nejsou spontánním produktem spánku. Jejich motivy jsou vědomě řízeny 

a jejich funkcí je sloužit jako tradiční jazyk k sdělování tradiční moudrosti. 
21

 

Můžeme také říct, že sen je individualizovaný mýtus a mýtus je odosobněný sen. 

Mýtus i sen nesou symboliku stejným všeobecným způsobem, jako dynamika duše. 

Forma snu je však poznamenána konkrétními těžkostmi a konkrétním životním 

příběhem snícího. Problémy zobrazené v mýtech mají platnost pro celé lidstvo. Hrdina 

mýtu je tedy člověk, který se probojoval svými osobními a historickými omezeními 

ve prospěch všeobecně platných lidských forem. Jeho vize, ideje a inspirace vychází 

z primárních zdrojů lidského života a myšlení. Díky hrdinům v mýtech a stále 

se opakujícím motivům můžeme najít archetypy, které v dějinách lidské kultury 

podněcovaly základní obrazy rituálů, mytologií a vizí.
22

  

 

1.6 Mýtus jako spontánní plod naší duše 

Pokud mýty jsou spontánním plodem duše, musí zde být určitá „prapříčina“, určitá 

inspirace.  

Katolická církev věří, že každý člověk byl stvořen k Božímu obrazu.
23

 Byl Bohem 

povolán k tomu, aby ho poznával a miloval. Vyjde-li se od pohybu, vzniku, nahodilosti 

a krásy světa, můžeme dojít k poznání Boha, který je průvodcem a cílem vesmíru. 

Člověk se svou otevřeností k pravdě a kráse, svým smyslem pro mravní dobro, 

svou touhou po nekonečnu a po štěstí ptá, zda existuje Bůh. Tímto vnímáme zárodky 

své duše. Naše duše nemůže mít původ jinde než v Bohu.
24

  

V Gaudium et spes se píše, že Bůh člověka povolal a volá, aby k němu přilnul celou 

svou přirozeností ve věčném společenství neporušitelného božského života.
25

  

Svatý Pavel mluvil o pohanech: „Neboť co se může o Bohu poznat, je pro ně jasné, 

protože jim to Bůh zjevil. Co je totiž u něho neviditelné-jeho věčná moc a jeho božské 

bytí-to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil.“
26

  

                                                 
20

  RÖHR Heinz-Peter, Závislé vztahy, Praha: Portál, 2011,  24. 
21

 CAMPBELL Joseph, Tisíc tváří hrdiny, Praha: Portál, 2000,  229-235. 
22

 Srov.: CAMPBELL Joseph, Tisíc tváří hrdiny, Praha: Portál, 2000,  21-37. 
23

 Srov.: Gn 1,26n 
24

 KKC, čl  31,32,33,34, Kostelní Vydří: KNA, 2001 
25

 GS 18. 
26

 Ř 1,19-20 
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Sv Justin, který zamýšlel osvětlit božský plán stvoření a spásy, píše ve svých dílech 

(Apologie a dialog s židem Tryfonem), že božský plán stvoření a spásy se naplňuje 

v Ježíši Kristu, jenž je Logos (tzn. věčné Slovo, věčný Rozum, tvůrčí Rozum.) 

Každý člověk jakožto rozumný tvor je účasten Logu, jehož „semeno“ v sobě nosí, 

může tak chápat záblesky pravdy.
27

 

Každý člověk byl stvořen k Božímu obrazu, každý člověk dostal nesmrtelnou duši, 

v které se zrcadlí Boží láska. Lidská přirozenost je volána k Bohu. Mohou mýty 

a legendy vycházet ze zárodků naší duše? Je v nich otištěno povolání člověka Bohem? 

Mýty a legendy daly vzniku pohádkám. Ty pak vzdělávají člověka od dětství 

a připravují ho na život. 

 

1.7 Mýty a přirozený zákon 

Mohli bychom o pohádkách říci, že jsou nositelé a učitelé přirozeného mravního 

zákona?  

Představa mravního přirozeného zákona není biblickou koncepcí. Zdrojem tohoto 

myšlení by mohla být egyptská představa o Maat, která jako první zaručuje řád celého 

kosmu a které jsou podřízeni sami bohové. V biblické tradici řád světa pochází od Boha 

a je jím navržen. V Bibli čteme: „Ale ty jsi všechno uspořádal s mírou, počtem 

a váhou.“
28

 „Hospodin učinil vše ke svému cíli.“
29

 

Klíčovým biblickým textem pro přirozený zákon je Řím 2, 14-16: „Jestliže národy, 

které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, 

i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci 

jak, dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, 

jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle evangelia, 

co je v lidech skryto.“
30

 

Pokud nacházíme odkazy na přirozený zákon napříč kulturami, mohly by mýty 

a pohádkové příběhy, které odrážejí nitro člověka, být nositeli přirozeného zákona?  

Tomáš Akvinský zkoumá mravní a právní řád se zřetelem metafyzickému pojmu 

věčného zákona. Věčný zákon je definován jako plán Boží moudrosti, pokud řídí 

všechno jednání a všechny pohyby. "Jednáním se rozumí oblast lidské praxe a lidských 

dějin, "pohyby" oblast přírody. Obě oblasti jsou podřízeny plánu božské prozřetelnosti, 

                                                 
27

 Srov.: BENEDIKT XVI. Otcové církve, Kostelní Vydří: KNA, 2009,  22. 
28

 Mdr 11,20b 
29

Př 16,4a 
30

 Ř 2, 14-16 
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a tak mají účast na věčném zákoně. Každá jiným způsobem. Proto rozlišujeme 

na věčném zákoně dva způsoby účasti -účast obecnou a účast speciální.
31

   

Obecnou účastí je u Tomáše Akvinského to, že na věčném zákoně mají účast všichni 

tvorové. Na základě stvoření mají totiž určitou substanciální formu, která je vnitřním 

hybným principem jejich akcí a reakcí. Z této substanciální formy vyplývají určité 

přirozené sklony tvorů. Ti na jejich základě směřují ke svým druhově specifickým 

přirozeným cílům. Tvorové obdařeni rozumem mají vedle obecné účasti na přirozeném 

zákoně také účast speciální. Věčný zákon je v Božím rozumu jako projekt. Je to plán 

prozřetelnosti ve vztahu k dění v přírodě a v dějinách. Lidský rozum má účast na lex 

aeterna v tomto prozřetelnostním aspektu. Podílí se na prozřetelnosti tím, 

že sám "opatřuje sebe a jiné." Přirozeným zákonem nazývá Tomáš Akvinský 

právě tuto účast na rozumovém zákoně v rozumovém tvoru.  

Při obecné účasti ne věčném zákoně, je každý tvor coby přírodní bytost 

od přirozenosti tímto zákonem řízen a měřen. Svým druhově specifickým určením 

ve smyslu svých přirozených sklonů. Člověk, jako bytost rozumová, aktivní 

prozřetelnostní činností sám řídí a měří. Božský rozum stanoví zákon jakožto obecná 

prozřetelnost a tomuto zákonu je podřízeno celé stvoření. Lidský rozum podléhá lex 

aeterna, ale tím způsobem, že v účasti na božské prozřetelnosti se na ní podílí jakožto 

na zákonu a sám stanoví zákon. (Tomáš zde pracuje s pojmem zákona, 

který ještě neprošel paradigmatem moderního přírodního zákona. Moderní přírodní 

pravidlo je obecné pravidlo, které abstraktně popisuje nějakou funkční souvislost 

v přírodě. Náš soudobý pojem zákona je ovlivněn moderním pojmem přírodního 

zákona. Pro Tomáše je zákon vždy něco, co souvisí s rozumem. Není to pouze 

abstraktní obecné pravidlo, které je možné použít k popisu či formování funkčních 

souvislostí či způsobů chování. Aktivní ráz přirozeného zákona přísluší pouze člověku, 

ne nerozumným tvorům.)     

Všechny bytosti, včetně člověka, jsou začleněny do systému předem daných, 

druhově specifických, přirozeně ne-libovolných daností, ze kterých vyplývají 

určité přirozené sklony. Myslí se tím přirozené nutnosti, způsob chování, potřeby, 

pudy... Člověk ale u těchto daností nezůstává, je schopen sám vykonávat 

svým rozumem prozřetelnost pro sebe a pro jiné. Je schopen si dávat zákon jednání. 

V tomto smyslu je na základě rozumu sám sobě zákonem. 
32

  

                                                 
31

 ANZENBACHER Arno, Úvod do etiky, Praha: Zvon, 1994, 84. 
32

 Srov.: ANZENBACHER Arno, Úvod do etiky,Praha: Zvon, 1994,  84-86.  
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Mohl by tento Boží řád být obsažen v mýtech a pohádkových příbězích? Pokud jsou 

mýty a pohádky zrcadlení našeho srdce a v našem srdci se zjevuje Boží plán 

s člověkem, mohli bychom říci, že pohádky obsahují přirozený zákon?   

Připusťme, že v kouzelných pohádkách je základní struktura pohádkových příběhů 

uložena v nevědomí. Kouzelné pohádky tedy vypovídají o nevědomí. Je to nevědomí 

jako základní matrice, preexistentní, bezčasé, neomezené, neznámé a nikdy úplně 

poznatelné, pramení z něho naše obavy i největší naděje.
33

 Je možné, aby toto nevědomí 

bylo součástí lex aeterna? Je tedy možné, abychom skrze nevědomí, o kterém 

vypovídají kouzelné pohádky, poznávali přirozený zákon? 

Z hlediska obsahu se tedy jeví lex naturalis jako zákon rozumu, pokud se chápe 

jako to, co rozum poznává spontánně a bezprostředně, takřka s přirozenou nutností. 

Tady nestojí "přirozený v protikladu k pozitivnímu či libovolnému ustanovení, 

ale k tomu, co lze rozumem poznat teprve po dalším hledání. Takto chápaný pozitivní 

zákon zahrnuje pouze nejvšeobecnější etické principy, jako: Je třeba konat dobro, zla 

se vystříhat; každému to, co mu patří aj. S přihlédnutím k zákonu rozumu znamená 

tedy přirozený zákon podle Tomáše dvojí, příkaz člověku a jeho schopnost sebeurčení, 

jednak první nejvšeobecnější základy morálky.
34

 

Nejvšeobecnější základy morálky můžeme vystopovat v mýtech a v pohádkách. 

Pohádky jsou propletené neustálým bojem dobra a zla.  

Weber souhlasí s koncepcí mravního zákona, jestli-že se jí rozumí dvě věci: omezený 

počet všeobecných, ale fundovaných etických základních norem, které se vymykají 

jakémukoli disponování s nimi a odkázanost člověka na to, co je předem dáno přírodou, 

co předchází jeho přirozeným počátkům a danostem, co se nesmí při hledání morálky 

přeskočit. Nauka o přirozeném zákonu staví základy a objevuje cosi v předpolí, neříká 

jak má dům stát.
35

 

Nedávají nám také mýty a pohádky určité směrnice, kterými se můžeme vydat? 

Nedávají nám základy a předpoklady k porozumění našeho nitra?  

 

 

 

 

                                                 
33

 Srov.: STEIN Murray a CORBETT Lionek, Příběhy duše - moderní jungiánský výklad pohádek I., 

Brno: Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka, 2006, 17. 
34

 WEBER Helmut, Všeobecná morální teologie, Praha: Zvon, 1998, 102.   
35

 WEBER Helmut, Všeobecná morální teologie, Praha: Zvon, 1998, 122. 
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1.8 Pohádka versus mýtus 

Na základě antropologických podobností se předpokládá, že mýty a pohádky byly 

odvozeny od iniciačních ritů či jiných přechodových rituálů. Také mohly být jejich 

symbolickým vyjádřením (jako například smrt starého bytostného Já, které má být 

znovuzrozeno na vyšším stupni existence.) 
36

 

Psychologicky orientovaní badatelé zdůrazňují podobnost událostí v mýtech 

a pohádkách se sny dospělých. Proto mohou pohádky vyjadřovat i to, čemu bráníme 

v přístupu do vědomí.
37

 Sen však nemáme ve své moci. Sny jsou často výsledkem 

vnitřních pnutí, z nichž nenacházíme úlevu. 

 Pohádka naopak nabízí úlevu od všech tlaků, slibuje, že bude nalezen šťastný konec. 

Pohádka je výsledkem obecného vědomí a nevědomých obsahů ztvárněných vědomou 

myslí. Onou myslí se myslí souhlasný názor mnoha osob, který je jednotný ohledně 

toho, co lze považovat za lidské problémy a za žádoucí řešení.  

Mýty a pohádky k nám mluví jazykem symbolů s nevědomím obsahem. V obou 

nacházíme stejné typické postavy a situace a stejné zázračné události. Ale existují zde 

také rozdíly. Mezi mýty a pohádkami je odlišný způsob sdělování. Z mýtu máme pocit, 

že se jedná o ojedinělý případ, který by se nemohl přihodit nikomu jinému nikde jinde. 

Jedná se o něco velkolepého a úžasného. Nejde o to, že se zde dějí zázračné věci, ale 

jsou jako zázračné popisovány. Naproti tomu jsou události v pohádkách, které jsou 

často neobvyklé a nepravděpodobné, jsou líčeny jako něco obyčejného, co se může stát 

kdykoli mně nebo komukoli druhému. 

Mýtus a pohádka se často liší také zakončením. Mýtus končí tragicky, konec 

pohádky bývá šťastný. Mýtus je pesimistický, pohádka naproti tomu optimistická. 

Proto některé příběhy obsažené v pohádkových knihách nejsou ve skutečnosti pohádky 

například Děvčátko se sirkami od Hanse Christiana Andersena.  

Typické mýty obsahují požadavky Nadjá, které jsou v konfliktu s činy vycházející 

z našeho Ono a s potřebou sebezáchovy vlastního Já. Pohádka předkládá problémy jako 

docela obyčejné, i když nabízí pro řešení problémů fantazijní symbolické obrazy. 

Pohádka vypráví o obyčejných lidech. Nepojmenovává je jmény jako Héraklés či 

Théseus, ale mluví o děvčátku, či mladším bratrovi.  

                                                 
36

 Srov.: ELIADE Mircea, Myth and Reality, New York: Harper and Row, 1964 
37

 Viz. LAIBLIN Wilhelm, Maerchenforschung und Tiefenpsychologie, Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesallschaft, 1969. 
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Mýty tedy ukazují ideální osobnost, která koná na základě požadavku Nadjá. 

Pohádky zobrazují celistvost Já.
38

     

   

 

               

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
38

 Srov.: BETTELHEIM Bruno,  Za tajemstvím pohádek, Praha: Lidové Noviny, 2000, 36-43. 
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2. Teorie narativu 

Abychom lépe porozuměli pohádce a jejímu poselství, podívejme se na teorii 

narativu. V této kapitole bych chtěla popsat, co to je narativ. Budu se věnovat 

jeho funkcím a prostorové referenci. 

   

 2.1 Narativ a jeho funkce 

Slovo narativ je odvozeno od latinského slova narrare, což můžeme přeložit 

jako vyprávění. Narativ je zpráva, vypovídající o určitých souvislých událostech, 

která může mít různou podobu, jako jsou třeba mýty nebo pohádky.  Můžeme ho najít 

v mnoha formách lidské tvořivosti, jako je film, literatura, divadlo, hudba, výtvarné 

umění
39

...  

Důležitou částí narativu je narativ mode. Narative mode je sled metod, kterými chce 

autor sdělit příběh a jeho zápletky posluchačům či divákům. Mezi narativní mody patří 

nejen vypravěč příběhu, ale také způsob, jakým je příběh vyprávěn.
40

 

Můžeme tedy říct, že příběh má dvě části. První část je příběh neboli řetězec událostí 

(jednání a dění) spolu s tím jsou existenty (postavy, prvky, prostředí). Druhou částí 

je diskurs, který je výraz či prostředek, kterým se obsah vyjadřuje. Mohli bychom říci, 

že příběh je to, co je v narativu zobrazeno. Diskurs je způsob, jakým je to zobrazeno. 

Takové rozlišení známe už od časů Aristotela a jeho spisu Poetika. Aristoteles dělil 

narativ na: napodobení skutečného jednání (praxis), příběh (logos) z nějž se vybíraly 

jednotky, ze kterých se skládala osnova (mythos). 
41

  

Narativ poskytuje komunikativní, kognitivní a integrační rámec který je pružný 

natolik, aby si poradil s každodenními požadavky, do kterých patří: interpretace 

sebe sama a světa kolem nás, zaujímání perspektivy a aktualizace modelů 

pro porozumění světa. Narativ kombinuje vlastnosti jako je formulování smyslu světa, 

lidských osudů a člověka vůbec, má schopnost nahrazovat obecné zákony podrobnými 

popisy toho, proč se objevuje konkrétní událost.
42

  

Události v narativu spolu obvykle souvisejí a navzájem se předpokládají. Vykazují 

zřetelnou organizovanost. Narativy předpokládají na jedné straně transformaci, 

                                                 
39

 http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative 
40

 http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_mode 
41

 Srov CHATMAN Seymour, Příběh a diskurs, Narativní struktura v literatuře a ve filmu, Brno: Host, 

2008,  18-21. 
42

Srov.:  HERMAN David, Přirozený jazyk vyprávění, Brno: Ústav pro českou literaturu, 2005, 7-9. 



21 

 

na druhé samoregulaci. Samoregulace znamená to, že se struktura sama udržuje 

a uzavírá. Transformace tak nevede k překročení hranic struktury, ale plodí pouze 

prvky, které patří do této struktury a zachovávají její zákony. Proces, kterým dochází 

k vyjádření transformačí události, nazýváme její transformací. Do narativu nepatří 

události nebo typu jevů, které „k němu nepatří a nezachovávají jeho zákony.“ 

Do příběhu může být začleněna událost nebo existent, které se nejeví bezprostředně 

jako významné. V určitém okamžiku však musí jejich význam vyjít najevo.  

Narativní diskurs neboli „jak“ se dělí na dvě podsložky a to na narativní formu 

a její manifestaci (její podobu v určitém uměleckém ztvárnění). Přenos narativu závisí 

na vztahu mezi časem příběhu a časem jeho vyprávění, na tom, kdo je zdrojem příběhu 

(narativním hlasem) apod.
43

 

 

2.2 Prostorová reference v příběhu 

Prostorová reference není okrajový rys příběhu, ale jeho centrální vlastnost. 

K lepšímu pochopení prostoru v narativu nám poslouží následujících šest idejí. 

1. Koncept deiktického posunu: Tento koncept značí způsob, pomocí kterého 

vybízí vypravěč příběhu své posluchače, aby se přemístili z "teď" a "tady" 

do světa, kde se odehrává daný příběh.  

2. Rozlišení mezi figurou a podkladem: Jedná se o vztah závislosti mezi jednou 

a více entitami a to mezi umístěným objektem (figurou) a referenčním 

objektem (podkladem). Jazyky tyto vztahy mohou kódovat příslovci místa 

(vpředu, spolu), a předložek (za,s, přes). 

3. Oblasti, mezníky a stezky:  Stezky znamenají cesty, kterými se lze dostat 

z jednoho místa na druhé. Stezky značí pohyb, tedy mají dynamické prostorové 

rysy charakteristické pro narativ. 

4. Rozlišení mezi topologickými a projektivními (vůči vnímajícímu vztaženými) 

umístěními: Toto je důležité pro porozumění prostorům, které nám sdělují 

vypravěči příběhů. Topologie je studiem geometrických vlastností objektů, 

které zůstávají při změně objektu stejné (př. vnitřek krychle). Projektivní 

umístění jsou ta, která se liší hodnotově i interpretačně v závislosti na tom, 

jak jsou nahlížena ( př předek stromu). Narativ je tedy žánr, který závisí 

na zaujímání perspektivy.  

                                                 
43

 Srov.: CHATMAN Saymour, Příběh a diskurs, Brno:vydavatelství Host, 2008, 18-21. 
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5. Slovesa pohybu: Slovesa pohybu se v narativu pojí s projektivními umístěními. 

6. Systémy co versus kde: při zkoumání prostorového jazyka jsou také důležité. 

Systémy "co" se týkají tvarů, systémy "kde" se týkají místa.  

7. Díky těmto idejím můžeme vidět, že prostorová reference v narativech 

neposkytuje pouze popisné pozadí, ale přispívá k vlastnímu vyprávění 

příběhu.
44

 

 

                                  

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Srov.: HERMAN David, Přirozený jazyk vyprávění, Brno: Ústav pro českou literaturu, 2005,  14-

30. 
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3. Teorie a historie pohádky 

V této kapitole bych se podívala na dělení pohádky dle tématu, na důležitost funkce 

jednajících osob.  Budu psát o archetypech, které pohádkové příběhy obsahují. 

 

3.1 Dělení dle témat 

Prvním kritériem pohádek je jejich téma. Pohádky se nejčastěji dělí na pohádky 

s nadpřirozeným obsahem a pohádky o zvířatech. 
45

 Samozřejmě můžeme namítnout, 

že v pohádkách o zvířatech se objevuje nadpřirozený obsah a podobně. Toto dělení 

se však řídí aspektem, který v dané pohádce převažuje. 

 

3.2 Funkce jednajících osob 

Funkce tvoří základní součásti pohádky. Pojem funkce znamená akci jednajících 

osob nezávisle na tom, kdo a jak je plní. Počet funkcí, daný jednotlivým pohádkám, 

je omezený. Posloupnost funkcí je vždy totožná. To však neznamená, že všechny 

pohádky obsahují všechny funkce.  

Podívejme se na ty nejznámější pohádky: Smolíček Pacholíček neposlechne jelena 

a jezinky ho unesou. Kůzlátka neposlechnou maminku, otevřou vlkovi a ten je sní. 

Červená Karkulka neposlechne maminku a sní ji vlk. Na těchto příkladech vidíme, 

že pohádkové postavy dělají často jedno a totéž. Můžeme říci, že v pohádkách 

vystupuje postav velice mnoho, naproti tomu máme velice málo funkcí. 

Z toho vyplývají dvojí vlastnosti pohádky: její mnohotvárnost, pestrost a barvitost 

a naproti tomu její jednotvárnost a opakovatelnost.  

Posloupnost funkcí v pohádkách je vždy totožná.
46

 Funkce působí jako vzorce 

chování, mají svůj vlastní význam, intencionalitu a je jim vlastní chronologická 

posloupnost.
47

 

První fází pohádkového příběhu označuje Propp jako "výchozí situaci", ve které jsou 

uvedena jména postav, jejich počet, jejich role a charakteristiky. První část pohádky 

autor nazývá jako přípravnou část. V průběhu přípravné části se uskutečňují následující 

                                                 
45

 Dělení podle Vsevoloda F. Millera. Srov.: PROPP Vladimir Jakovlevič, K historii problému, in 

Morfologie pohádky a jiné studie, Praha:  Nakladatelství H and H, 2008, 15-24. 
46

 Srov.: PROPP Vladimir Jakovlevič, Morfologie pohádky a jiné studie, Praha:Nakladatelství H and 

H Vyšehradská, 2008, 15-24. 
47

 STAIN Murray a CORBETT Lionel, Příběhy duše I., Brno: Emitos a Nakladatelství Tomáše 

Janečka, 2006, 12. 
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funkce: 1. Jedna z postav opouští domov. Důvodem k odchodu bývá nevyváženost. 

Zpravidla odchází pohádkový hrdina. 2. Hrdinovi je něco zakázáno. Následuje 

3. porušení zákazu a v důsledku toho pak 4. vystoupení škůdce, negativní postavy, 

který se snaží vyzvídat a nakonec se mu 5. podaří získat informace o své oběti. 

6. Škůdce se snaží oklamat svou oběť, aby se zmocnil jí nebo jejího majetku. Může 

při tom na sebe brát jinou podobu. 7. Oběť podlehne úskoku a tak bezděčně pomáhá 

nepříteli. Tuto funkci Propp pojmenoval pomahačství. 8. Škůdce působí újmu a škodu. 

Je navozena nerovnováha a vyvstává potřeba 9, intervence pohádkového hrdiny. 

Na začátku pohádky se může projevovat stav nedostatečnosti, například jako touha 

po něčem, co zjevně chybí. Škůdcova ničemnost je v pohádkách prezentována 

rozličnými formami. Důsledky takovýchto situací jsou stejné. Kladná postava musí 

zasáhnout do děje. Nyní se uplatňuje 9. funkce: Neštěstí či nedostatek vyšly najevo. 

K hrdinovi se někdo obrací s prosbou nebo rozkazem. Je někam vyslán či propuštěn. 

Setkáváme se se dvěma typy hrdinů. Aktivně hledajícím a obětí (postiženým).  

10. Hledající hrdina se rozhodne aktivně čelit výzvě, toto v sobě zahrnuje volní jednání, 

které je pro tyto hrdiny příznačné. Oběti, které jsou vyhnané, zabité, začarované 

či zaměněné se nesnaží o vysvobození. V psychologickém pojetí se tato oběť 

coby hrdina vyznačuje posedlostí a agresí.
48

  

Podobný souběh funkcí můžeme vidět například u Červené karkulky, Šípkové 

Růženky, O Budulínkovi atd. V Bibli můžeme tuto strukturu pozorovat v knize Genesis, 

kde čteme o prvním lidském hříchu a ztrátě milosti. Evě a Adamovi je zakázáno jíst 

ze stromu poznání. Nepřítel v podobě hada je pokouší tak dlouho, až se mu podvolí. 

Následuje trest - vyhnání z ráje. Rovnováha je narušena.
49

 Přichází hrdina, 

který má usmířit lid s Bohem, který je má navrátit do otcova domu. Byl poslán Bohem, 

sám se rozhodl spasit svět.  

„Přišel tedy syn poslaný od Otce, který si nás v něm před stvořením světa vyvolil 

a předem určil k přijetí své děti, protože si předsevzal v něm všechno obnovit. 

Aby tedy Kristus splnil otcovu vůli, uvedl v život nebeské království na zemi, zjevil 

nám jeho tajemství a svou poslušností uskutečnil vykoupení.“
50

 

Vraťme se zpět k funkcím v pohádkách. 11. Pokud hrdina opustí domov, začíná 

pro hledajícího hrdinu pátrání, pro oběť strádání. Zde se na scéně objevuje nová 

                                                 
48

 Srov.: STAIN Murray a CORBETT Lionel, Příběhy duše I., Brno: Emitos a Nakladatelství Tomáše 

Janečka, 2006. 
49

 Gn 3-4 
50

 LG 3. 
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postava: dárce či opatřovatel, se kterým se hrdina setkává „náhodně.“ Ještě než hrdinovi 

poskytne pomoc, přiměje ho k podstoupení různých zkoušek. 12. Může po něm žádat 

opakované přinášení osobní oběti nebo aby plnil na první pohled nesplnitelé úkoly. 

Hrdina musí vycítit důležitost dárce a věnovat se provedení úkolů 13. Teprve až ukáže, 

že je hoden podivuhodných schopností, dárce mu poskytne kouzelné prostředky 14. 

Funkce těchto kouzelných prostředků je zabezpečit mimořádnou a neočekávanou 

pomoc. Poté je hrdina přenesen, nebo přiveden k místu, kde se nalézá hledaný předmět. 

K místu, kde se bude odehrávat to podstatné. Může dojít k zámku s uvězněnou 

princeznou. Zámek stojí na území ovládaném neblaze proslulým protivníkem našeho 

hrdiny. Zde hrdinu čeká 16. boj se škůdcem, s pramenem zla. 

17. Během této konfrontace dochází k označení hrdiny. Hrdina je zraněn, nebo něco 

dostane... Zranění svědčí o hrdinném činu, je symbolem hrdinství a je spojeno 

s částečnou proměnou hrdiny. 18. Hrdina v boji vítězí, porazí svého škůdce. 

19. Počáteční nerovnováha je odstraněna. Pohádka ale ještě nekončí a nekončí ani 

hrdinovo pátrání. 20. Hrdina se vrací domů, tam ho ale ještě může zaskočit 

21. pronásledování či zapuzení nepravým hrdinou. Hrdina musí plnit další zdánlivě 

nemožné úkoly. Hrdina se i s tímto vypořádá a záporná postava je potrestána 

a definitivně zničena. Zde se pohádkovému hrdinovi dostává plného uznání a ocitá 

se v novém postavení. Hrdina získává nové vzezření. Tato funkce se nazývá 

transfigurace. Hrdina usedá na trůn... 

Propp stanovil celkem 31 funkcí, ale neplatí, že by byly všechny označeny 

ve všech pohádkách.
51

   

Rozpoznání stálých funkcí v pohádkách je pro morální tematiku velmi důležité. 

Stálé funkce příběhů nás vedou k morálním poselstvím, k uvědomění, k archetypům 

myšlení, jednání a vývoje lidského jedince.  Stejně jako je v pohádkách mnoho hrdinů, 

kteří jednají podobně, tak i my lidé, ačkoli je nás mnoho, procházíme stejnými 

životními etapami a řešíme podobné problémy.  

Podíváme-li se podrobně na druhý model funkcí, nemohli bychom tam nalézt schéma 

Ježíšova příběhu? Není podoben hrdinovi, který musí v mládí podstoupit různé 

zkoušky, aby mohl stanout před místem, kde se má utkat s nepřítelem? Aby mohl 

stanout na kříži a svou smrtí nepřítele přemoci? Nevrací se poté náš hrdina k Otci? 

Však dějiny spásy nejsou plně u konce. "V den soudu, na konci světa, přijde Kristus 

                                                 
51

 Srov.: STEIN Murray a CORBETT Lionel, Příběhy duše I., 12-16.   
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ve slávě, aby dovršil konečné vítězství dobra nad zlem, které rostly společně v průběhu 

dějin jako obilí a koukol."
52

 Nemůže toto být zakončení největšího příběhů 

všech příběhů? 

 

3.3 Spojování funkcí 

Můžeme si všimnout, že funkce nenásledují vždy jedna za druhou. 

Pokud jsou funkce, které jdou za sebou, uskutečňovány různými postavami, pak druhá 

postava musí vědět, co se stalo do této doby. Díky tomu byl v pohádkách vypracován 

celý systém, který informuje o budoucnosti. Pokud zde tento systém chybí, postavy 

jednají ex machina nebo jsou vševědoucí. Tímto informováním se v pohádkách spojuje 

jedna funkce s druhou. Forma informování o ději může být přímá, nebo může být 

vložena do dialogu.
53

 

 

3.4 Motivace 

Motivacemi nazýváme příčiny i cíle postav, které je vedou k těm či oněm činům. 

Jedná se o méně určitý prvek než funkce, přesto mohou dodávat pohádce zvláštní, 

výrazné zbarvení. Můžeme vypozorovat, že v pohádkách jsou totožné nebo podobné 

činy motivovány nejrůznějším způsobem
54

 

 

3.5 Symbolický jazyk našeho nevědomí 

Literární teoretik Lévi-Strauss označoval jazyk pohádek jako metajazyk, analytičtí 

psychologové mluví o symbolickém jazyce.
55

  

V mýtech a pohádkách jsme svědky dramatických událostí, které jsou nemožné 

ve světě, který je řízen zákony času a prostoru: hrdina opouští svůj domov a zem, 

aby zachránil svět, nebo prchá před svým posláním a žije v břiše velryby, umírá a rodí 

se znovu.  

Různé národy vytvořily různé mýty. Navzdory těmto rozdílům mají jedno společné, 

jsou psány symbolickým jazykem. Symbolický jazyk je jazyk, ve kterém jsou vnitřní 

zážitky, city a myšlenky vyjádřeny tak, jak by byly smyslovou zkušeností vnějšího 

                                                 
52

 KKC Odst. 681, 184. 
53

 Srov.: PROPP  Vladimir Jakovlevič, Morfologie pohádky a jiné studie, Praha:Nakladatelství H and 

H Vyšehradská, 2008,  60-63  
54

 Srov.: PROPP Vladimir Jakevlovič, Tamtéž. 63-65. 
55

 STEIN Murray a CORBETT Lionel, Příběhy duše, 16. 
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světa. Tento jazyk má logiku odlišnou od běžné logiky. Je to logika, ve které nevládne 

čas a prostor, ale intenzita a asociace. Je to jediný univerzální jazyk, který je stejný 

ve všech kulturách v průběhu dějin. Je to jazyk s vlastní gramatikou a syntaxí, kterému 

člověk musí rozumět, chce-li porozumět smyslu mýtů, pohádek a snů. Mýty, sny 

a pohádky jsou důležitou komunikací člověka se sebou samým. Je důležité porozumět 

jejich jazyku, abychom neztratili značnou část toho, co známe.
56

  

A právě sny jsou důležitou součástí našich pohádkových příběhů. Sny se mohou stát 

našimi průvodci a zavést nás až do našeho nevědomí. Obsah nevědomí je nejskrytější 

i nejznámější, nejtemnější i nejpřesvědčivější. Vyniká v něm nejtemnější úzkost 

i největší naděje. V pohádkách se mluví o zvláštních, pradávných, vzdálených a zároveň 

důvěrně známých dějištích. Ta podněcují cestu do nitra mysli, do království nevědomí 

a nevědění.  

Tak jako se ze snů probouzíme schopnější vypořádat se s úkoly všedního dne, 

tak i pohádka navrací hrdinu, který je lépe vybavený pro život, do skutečného světa. 

Podle nových výzkumů, které se zabývaly sny, má člověk, který nemá sny, sníženou 

schopnost zvládnout realitu. Člověk, který sní, může ve snech propracovat problémy, 

které ho zužují.
 57

 

 

3.6 Podstata symbolického jazyka 

Symbol se často definuje jako „to, co zastupuje něco jiného.“ Symbol je něčím mimo 

nás a symbolizuje často něco v nás. Jazyk symbolů je jazykem, ve kterém vyjadřujeme 

vnitřní zážitek, jako kdyby šlo o smyslové vnímání, o to co konáme, nebo o to 

co se nám stalo ve světě věcí. V symbolickém jazyce je vnější svět symbolem světa 

vnitřního, symbolem naší duše.  

Rozlišujeme tři druhy symbolů: konvenční, nahodilé a univerzální. Konvenční 

symbol je nejběžnější. Často ho používáme v běžné řeči. Vezměme si například slovo 

„stůl.“ Předmět stůl nemá s hláskovým útvarem nic společného. Jediný důvod, 

proč předmět symbolizuje, je konvence, že se tento daný předmět označuje 

tímto slovem. Konvenčními symboly mohou být i obrazy. Například vlajka, která 

symbolizuje určitou zemi nebo kříž, který je konvenčním symbolem křesťanské církve. 

Ale význam kříže, který vztahujeme k Ježíšově smrti, k vzájemnému pronikání hmotné 
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a duchovní roviny, pozdvihuje vztah mezi symbolem a tím, co symbolizuje. Pozdvihuje 

ho na rovinu konvenčních symbolů. 

Opakem konvenčního symbolu je symbol nahodilý. Například někdo v určitém městě 

prožil smutek. Ono město ale neobsahuje nic smutného či veselého. Symbol sladěnosti 

z onoho města činí osobní zážitek, který je s ním spojen. Nahodilý symbol může sdílet 

pouze ten, kterému jsme o zážitcích spojených s tímto symbolem povídali. Nahodilé 

symboly se proto v pohádkách vyskytují jen zřídka. Mezi universálním symbolem 

a tím co reprezentuje, existuje vnitřní vztah. Ve zkušenosti člověka je zakořeněno 

mnoho univerzálních symbolů. Určité tělesné jevy poukazují na určité citové 

a duchovní zážitky. Své citové zážitky vyjadřujeme řečí fyzikálního světa tzv. symboly. 

Univerzální symbol vyrůstá z našeho těla, smyslů i ducha. Je společný všem lidem. 

Lidská bytost, která má s ostatními lidskými bytostmi společné podstatné tělesné 

i duchovní vybavení, je schopna mluvit a rozumět symbolické řeči založené 

na společných vlastnostech. Proto nacházíme symbolický jazyk mýtů v různých 

kulturách.
58

  

Proto nalezneme podobné symboly například ve východním náboženství, křesťanství 

i v pohádkách. 

 

3.7 Stručný přehled historie 

Už Platon se zmiňuje o tom, že ženy vyprávěly svým dětem symbolické příběhy-

mythoi. Pohádky tedy už v této době souvisely s výchovou dětí. Filozof a spisovatel 

Apuleius, žijící ve 2. století po Kristu napsal pohádku Amor a psyché (podobná dnešní 

Kráska a zvíře), kterou uvedl v knize Zlatý osel. Z toho vyplývá, že motiv dívky 

vysvobozující zvířecího milence existuje skoro dva tisíce let. Máme ještě starší 

záznamy pohádek. Našly se na egyptských papyrech a stélách. Hrdinové jsou dva bratři, 

Anup a Bata. Jedná se o zřejmou paralelu k pohádkovému typu dvou bratří, 

která je přítomna dodnes. Neměnnost základních motivů, která trvá více než tři tisíce 

let, je překvapivá. 

V 17. a 18. století se v Evropě pohádky vyprávěly jak dospělým, tak dětem. U lidí 

na venkově bylo vyprávění příběhů jejich hlavní duchovní činností. 

V 18. století začal o pohádky vědecký zájem. Pohádky studoval Winkelmann, 

Hamann a J.G. Herder. Herder věřil, že v takovýchto vyprávěních se nalézají pozůstatky 
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staré, dávno zasuté víry, která se vyjadřuje v symbolech. Toto religiózní pátrání 

po něčem, co lidem chybělo v oficiálním křesťanském učení, se stalo prvním podnětem 

ve tvorbě bratrů Jakoba a Wilhelma Grimmů. Do té doby byly pohádky vnímány stejně 

jako nevědomí. Sbírka bratří Grimmů měla veliký úspěch. Silný dojem vyvolal veliký 

počet stále se opakujících motivů. Stejná témata se objevovala v různých variantách 

ve francouzských, ruských, finských a italských sbírkách. Paralelně se u Herderera 

probudil zájem o pozůstatky „staré moudrosti“ či „víry“. Bratři Grimmové mluvili 

o „rozbitém krystalu, jehož střepy nacházíme rozeseté v trávě.“ V této době se objevuje 

takzvaná „symbolická škola“. Základní myšlenkou této školy bylo, že mýty 

jsou symbolickým výrazem hlubšího filozofického poznání, které obsahuje mystické 

učení o Bohu a o světě.  

Vzniklo více hnutí a škol, které se začaly věnovat pohádce. Například Ludwig 

Laistner se zabýval hypotézou, že základní motiv pohádky a místní pověsti pocházejí 

ze snů. Tuto teorii rozvinul George Jakob Traum, ale neuspěla. Jedna ze škol, které 

postupně vznikaly, se nazývá literární. Škola zkoumá rozličné druhy vyprávění, 

jako je mýtus, pověst, zábavný příběh… Pohádkovým příběhům se také věnoval 

C.G.Jung, o kterém pojednám později.
59

 

 

3.8 Náboženství při vzniku pohádek 

V pohádkách se velmi často vyskytují náboženské motivy. Většina pohádkových 

příběhů vznikala v dobách, kdy náboženství bylo nedílnou součástí života. Záleželo 

na oblasti, kde pohádka vznikala. Příběhy tisíce a jedné noci jsou plny odkazu 

na islámské náboženství.  

Mnoho pohádek bratří Grimmů začíná nebo obsahuje motivy křesťanského 

náboženství. Například pohádka Mariino dítě. Pohádka začíná stejně jako pohádka 

O Jeníčkovi a Mařence. Chudí rodiče se nemohou o malou dcerku postarat. Zjeví se jim 

Panna Maria a vezme si ji do nebe, kde se o ni stará. Když je dívce 14. let, svěří 

ji Panna Maria klíče od třinácti komnat, z nichž pouze dvanáct smí otevřít. Dívka 

neodolá pokušení nahlédnout do třinácté komnaty, zapře to a vrací se němá na zem. 

Projde krutými zkouškami. Má být upálena na hranici. V tom okamžiku si přeje pouze 

jediné a to vyznat se ze svého činu. Nabude znovu hlasu, vyzná se a Panna Maria 

jí přisoudí štěstí na celý život. Poučení plyne takové, že hlas používaný ke lžím nás 
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vede k zatracení. Hlas vyjádřený k lítosti a pravdě nás vykoupí. 
60

 V této pohádce 

můžeme nalézt inspiraci prvním listem sv. Jana: "Říkáme-li, že jsme bez hříchu, 

klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáme své hříchy, on je tak věrný 

a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti."
61

 

 Další pohádky bratří Grimmů, obsahující náboženská témata, jsou například 

Omlazený mužíček, Chuďas a boháč... 
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4.  Archetypy v pohádkách 

V této kapitole budu psát o tom, co nám mohou pohádky sdělovat, jaké v nich může 

být obsažené poselství. Budu vycházet z knihy Morfologie pohádky od Vladimíra 

Proppa, ze které jsem vycházela v kapitole Teorie pohádky. Dále budu vycházet 

archetypů, jak byly popsány C. G. Jungem.  

Nejprve se  zaměřím na to, co je archetyp a co se rozumí pojmem kolektivní 

nevědomí. Dále budu popisovat určité archetypy, jako je stín či  animus a anima. Popíšu 

jednotlivé funkce pohádky. Nakonec se zmíním o svědomí a důležitosti obrácení, které 

můžeme v pohádkách nalézt. 

 

4.1 Co to je archetyp?  

Slovo archetyp pochází z řeckého slova „archaios“ a „typos“. „Archaios“ znamená 

starý, původní, existující na počátku. „Typos“ znamená ráz, stopa, otisk, podoba, 

postava, obrys, znak, dojem. Slovo archetyp tedy znamená pravzory patřící celému 

lidstvu, bez rozdílu ras, původu, vzdělání atd…
62

 

Archetyp představuje určitý psychický impulz. Působí jako magnetické pole, 

které se rozpíná všemi směry. Proud určitého archetypu tak může probíhat ostatními 

archetypy. Často archetyp svádí intelektuály k tomu, aby v něm viděli pouze 

intelektuální myšlenku. Nesmíme však přehlížet emocionální a citový faktor.  

Pohádky představují archetypy v jejich nejjednodušší, nejhutnější a nejpřesnější 

podobě. Podle Marie-Louise von Franz všechny pohádky usilují o popsání jedné 

psychické skutečnosti. Tato neznámá skutečnost je však velmi obsáhlá a pro nás těžko 

rozpoznatelná. Proto je třeba stovky pohádek, aby jí pomohly našemu vědomí 

zprostředkovat. Jung nazývá tuto skutečnost „Selbst“, tedy bytostné já. Různé pohádky 

zobrazují různé fáze této skutečnosti. Některé, zabývající se počátečním stadiem, 

se zabývají setkáním vlastního já se stínem a obrácením hrdiny. O setkání se svým 

stínem se zmíním v pozdější podkapitole.  

Jiné pohádky zkoumají zkušenost mezi animem a animou a otcovskými 

a mateřskými obrazy, které stojí za nimi. Jiné popisují motiv nedosažitelného 

nebo obtížně dosažitelného pokladu. Každý takový archetyp je jedním aspektem 

kolektivního nevědomí, zároveň však zobrazuje i celé kolektivní nevědomí.  
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S archetypy je to jako s rostlinami. Jako nemůžeme zkoumat rostliny, aniž bychom 

zkoumali zem, v níž rostou, tak nemůžeme zkoumat mytologii bez člověka. Podle Marie 

- Louise von Franz, která vychází z jungovské archetypové psychologie, jsou v lidském 

nevědomí všechny archetypy navzájem kontaminovány. Důvodem je nejspíš fakt, že 

v nevědomí je čas i prostor relativní. Jako bychom zde měli množství obrazů, které jsou 

všechny zároveň k dispozici. Pouze náhled vědomí je schopen vybrat jeden jediný 

motiv. 
63

 

 

4.2 Kolektivní nevědomí 

Abychom lépe porozuměli tomu, co je to archetyp, chtěla bych se zmínit 

o kolektivním nevědomí. 

V kolektivním nevědomí se nacházejí archetypy. Dřímají v nás a vynořují 

se nezávisle na naší vůli a našem vědomí. Kolektivním nevědomím nazýváme 

nedefinovatelnou a nevysvětlitelnou energii, s kterou mohou jedinci disponovat. 

Jedná se o typické způsoby chování, vzorce psychického vnímání, které jsou společné 

pro všechny lidi.  

Obrazy, symboly, motivy kolektivního nevědomí nacházíme v mýtech, pohádkách, 

legendách, ve snech, ve folklóru či ve zvycích.  

C. G. Jung zkoumal kolektivní nevědomí při studiu nevědomí černochů v Africe. 

Podle jeho výzkumů vyplynulo, že archetypy nejsou kolektivní vzorce dané rasovým 

dědictvím, ale kategorie představ, protože je nacházíme u bělocha, černocha i indiána.
64

  

Zde bych se ráda vrátila k předchozí podkapitole 1.6 , která se jmenuje "Mýty 

jako spontánní plody naší duše." Pokud jsou stejné archetypy obsažené v každé kultuře, 

může v nich být vtištěno povolání člověka Bohem? 

Archetypy se pokládají za prapůvodní univerzální vrozené formy. Jsou to pudové 

vzory vnímání, myšlení, chápání, cítění, jednání. Jsou v nich obsaženy pravěké 

zkušenosti lidstva. Archetypy byly v průběhu tisíciletí zformovány lidskou zkušeností 

do podoby současných hodnot a emocí.  

Některé ze známých archetypových motivů jsou: postava malého chlapce 

nebo děvčátka, hrdina, který musí přemoci draka či jiné nebezpečí, sestup hrdiny 

do jeskyně nebo podsvětí, obraz velryby, která hrdinu pozře.  
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K archetypu hrdiny se dostaneme v pozdější kapitole "Dějiny lidstva." Prozatím 

uvedu jen jeden příklad k analogii pohádek a Bible: Příklad Červené Karkulky a Jonáše. 

Stejně jako Karkulku sežere vlk, pozře Jonáše velryba, aby mohli oba projít životní 

zkouškou.  

Ve všech motivech a archetypech jde o mysterium člověka ve třech stavech.: 

1. Lidskou pozemskost, člověk ve stavu hříchu je znázorněn jako: Dvůr, chudobný 

a někdy i hloupý mládenec nebo děvče, 2. Cestu očištění značí překonání různých 

nebezpečí. 3, Obrácení nalezneme v obrazech jako je: palác, vrchol, výstup, chrám, 

ráj...
65

 

 

4.3 Animus a anima 

Důležitými archetypy v mýtech a  pohádkách podle C. G. Junga, jsou archetypy 

animus a anima.  

Obraz duše každého jednotlivce nazývá Jung animou. Udržuje vztah 

mezi já a nevědomím. Pokud není rozeznána, je rovna stínu. Anima se u ženy nazývá 

animus, u muže zůstává její název anima. Měli bychom s ní neustále pracovat, 

nebo přijdeme o individualitu, svou osobnost a ztratíme se sobě i druhým. Kontakt 

s animou se může vytratit vlivem nemoci, vášně, touhou po moci, pýchou, samolibostí. 

Anima spojuje a sjednocuje. Představuje archetyp života. Jedná se o zděděný obraz 

ženy v nevědomí muže. Personifikuje všechny ženské tendence v mužské duši. Značí 

ženskost, cit, slabost, vroucnost, instinkt, intuici, intimitu. 

Animus rozlišuje, poznává, rozděluje. Jedná se o zděděný obraz muže v nevědomí 

ženy. Představuje jednoznačnost, formování všeobecného mínění, ducha, moudrost, 

moc, sílu, bezcitnost, zaujatost, agresivitu. 

Přijmout svou animu či anima je důležité pro rovnováhu mezi naším intelektem 

a citem.
66

 

Mnoho pohádek se dotýká problému animy a anima. Jako příklad uvedu pohádku, 

která se jmenuje Černá princezna. V této pohádce se anima projevuje jako temná síla. 

Černá princezna každou noc vystupuje ze své rakve a roztrhá vojáka, který ji právě 

hlídá. Aby ji náš hrdina vysvobodil, musel si lehnout do rakve princezny, zavřít oči 

a přestat se hýbat. Musel projít symbolickou smrtí, sám sebe symbolicky usmrtit, musel 
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se odevzdat a všeho se vzdát. V tomto místě mohla anima projevit všechny rozličné 

aspekty, které jsou jí vlastní. Princezna byla vysvobozena.
67

                

 

4.4 "Sám" 

Podle C.G.Jung je „sám“ složka duše, která překračuje oblast času, osobního bytí. 

Ve složce „sám“ se podle Junga setkává  já s nevědomím – Božím hlasem v nás. 

Vědomí a nevědomí se v této složce navzájem doplňují v kompenzačních vztazích. 

Sám je nadřazené já. Člověk se stává sám sebou, když jedná samostatně, vědomě, 

zodpovědně, nedá se lehce ovlivnit. Nesvaluje svou vinu či svou neschopnost 

na jiného.
68

 Proto musejí hrdinové v pohádkách často vykonat hrdinské skutky sami...  

Krásným příkladem je pohádka od Boženy Němcové „Statečný Mikeš.“ Příběh 

vypráví o truhláři Mikešovi. Když Mikeš dospěl, vydal se ze svého rodného domu 

na zkušenou. Cestou potkal dva chasníky, Bobše a Kubu, které přibral s sebou. Došli 

do města, kde jedli a pili, až všechny peníze prohýřili. Doneslo se jim, že ze zámku 

se ztratily tři princezny. Rozhodli se, že je půjdou hledat. Došli do jeskyně. Tam našli 

jídlo a pití. Po hostině šli spát, jen Bobeš musel zůstat sám na stráži. Zjevil 

se mu mužíček s dlouhými vousy a červeným pláštěm. Druhý den se Mikeš s Kubou 

rozhodli, že půjdou na lov a Bobeš zůstane doma. Cestou z jeskyně našel Mikeš 

pergamen, který by po přečtení měl každého, kdo je mrtev, vzkřísit. Bobeš zůstal doma, 

opět se mu zjevil mužíček, který ho donutil vlézt do komína pro maso. Vtom mu podtrhl 

žebřík a Bobeš spadl dolů jako mrtvý. Když se kamarádi vrátili, Mikeš ho díky 

pergamenu vzkřísil. Druhý den hlídal Kuba. Také potkal mužíčka, také spadl 

ze žebříku, také ho Mikeš vzkřísil. Nakonec hlídal sám Mikeš. Když uviděl mužíčka, 

chytl ho za vousy. Mužíček se proměnil v ježibabu. Aby získala vousy zpět, slíbila, 

že Mikeše dovede k princeznám. Druhý den vedla kamarády ke studni, do které se měli 

spustit. Kuba s Bobšem se bál, proto se spustil sám Mikeš. Na dně studny byla krásná 

zahrada. Mikeš došel k zámku a na radu baby oslepil a zabil lvy hlídající zámek. 

Vysvobodil dvě princezny, které se pomocí Bobše a Kuby dostaly nahoru ze studny. 

Mikeše ale kamarádi schválně nevytáhli. Podřízli mu provaz a on spadl zpět. 

Čarodějnice mu řekla, že ona je ta třetí zakletá princezna, aby ji osvobodil, musí utopit 

velikého draka. Mezitím Kuba s Bobšem pohrozili princeznám smrtí, 
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jestli se o Mikešovi zmíní. Mikeš vysvobodil třetí princeznu a vzal si ji za ženu. Když 

se to Kuba s Bobšem dozvěděli utekli a nikdo je už nikdy neviděl... 
69

 

V pohádce vidíme, že hlavní hrdina musel vykonat největší hrdinské činy sám. 

S mužíčkem i s princeznou musel mluvit o samotě. Do studně vlezl sám, musel sám 

usmrtit nestvůry. Jedině tak mohl získat princeznu. Jedině tak mohl nalézt sám sebe.  

Ve Starém zákoně čteme mnoho příběhů, kde hlavní hrdinové musejí zůstat na čas 

sami, aby mohli dojít proměnou. K tomuto tématu se vrátím v sedmé kapitole. 

Dokonce i v příběhu příběhů učedníci usnuli a Ježíš zůstal sám. V Bibli čteme: Přišel 

potřetí a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Už dost! Přišla hodina, hle, Syn člověka 

je vydáván do rukou hříšníků."
70

 

 

4.5 Strukturální a archetypická analýza pohádky 

Kouzelné pohádky, kterými se zde chci zabývat, v sobě obsahují prvek nadpřirozena. 

Podobně jako u mýtů se v nich projevují božské či polobožské prvky - nevědomí. 

Základní struktura pohádkových příběhů je tedy uložena v nevědomí. 

Vypovídají o nevědomí, z něhož pramení naše obavy i naděje. Popisují jednotlivé střety 

známého s neznámým. Proppovy funkce (o kterých jsem psala v kapitole 

Teorie pohádky) i Jungovy archetypy zobrazují způsob konfrontace s nevědomím, to, 

jak ho lze překonat a získat jeho síly. Pohádka zobrazuje náš strach, touhy i naše reakce 

na něj. Je projekcí do budoucnosti, novým plánem s novými cíli. Je plánem k dosažení 

pokladu, který původně patřil nevědomí. Je to symbolický příběh hledání, rozvoje 

osobnosti a rozšíření vědomí.  

Trochu se vrátím k funkcím, které jsem zmiňovala v první kapitole. První část 

pohádky je označena jako "výchozí situace." Máme zde jistou nevyváženost 

či nedostatek. Z psychologického hlediska tento nedostatek znamená narušení duševní 

rovnováhy. Podle Junga přílišná jednostrannost, špatná souhra vědomí a nevědomí vede 

ke vzniku typických symptomů. Nevědomí koná rušivou činnost, vědomí se stává 

v důsledku své obrany rigidní. Vydání zákazu může znamenat pokus o obranu vědomí. 

Škůdce a protivník reprezentuje nevědomí. Hrdina, který značí naše nejvnitřnější já, 

shledává, že je napaden. Je napaden jednak morálními normami a jejich přísnými 

zákazy, které se podílejí na utváření persony. Na druhé straně je zde sílící tlak 

nevědomí. Škůdce hrdinu vystavuje zkouškám i svodům. Nakonec hrdina souhlasí 
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se škůdcovým návrhem. Hrdinovo porušení zákazu vede k dočasnému vítězství 

nevědomí. Negativní působení se stává znatelným. V této fázi dochází k plnému 

projevené neurotického stavu, včetně deprese a pocitu úzkosti.  

Hrdina si už plně uvědomuje nebezpečí, k pátrání ho dovede bolest a beznaděj. 

Cílem hledání je znovunalezení rovnováhy a vítězství nad nevědomím. Propp rozlišuje 

aktivní a pasivní hrdiny. Pasivní hrdinové v Jungově výkladu můžou označovat 

pacienty, kteří vůbec neusilují o osvobození. Jsou pasivní a skleslí. Stávají se hrdiny 

díky své úpornosti, když přetrpí strádání a bolesti, které jim působí nevědomí. 

Nevzdávají se. Sílu čerpají ze své přirozenosti, ne z vykonaných činů.  

Nyní se objevuje postava dárce, který hrdinovi poskytne kouzelné prostředky. 

Funkce prostředků je zabezpečit neočekávanou a mimořádnou pomoc, kterou hrdina 

potřebuje k tomu, aby úspěšně došel k cíli. Tento dárce se může objevit v přestrojení 

a žádá hrdinu, aby ho osvobodil. Jindy má podobu zvířete nebo osoby nižšího stavu, 

která vypadá komicky, bezmocně, děsivě nebo podivně. Takto se podle Junga během 

osobního hledání, v průběhu osobní individualizace střetává já s vlastním stínem. Stín 

v sobě obsahuje kvality, které nejsou patřičně rozvíjeny kolektivním vědomím. Stín, 

který je vytěsňovaný, potlačovaný, popíraný či nerozvíjený, je částí osobnosti.  

Za hrdinův stín může být považován dárce, svědčí pro to skutečnost, že v mnoha 

pohádkách má něco společného s hrdinou. Také můžeme v dárci spatřit archetypickou 

postavu kejklíře. Kejklíř je polozvíře, podčlověk, polobůh, taškář či šprýmař, 

který se vyznačuje velikou chytrostí a působí jako prostředník mezi nevědomím 

a vědomím. Má dvojznačný charakter proto, že je poznamenán oběma polaritami. 

Je v blízkém kontaktu s nevědomím, zná jeho sílu i moc. Schopnost vypořádat 

se s kejklířem odpovídá schopnosti rozpoznat paradoxní přirozenost nevědomí, 

jeho tvůrčí i destruktivní povahu. Znamená to tedy, že pouze střetnutím se s kejklířem  

- se stínem se já podaří získat pro sebe část síly nevědomí. Díky stínu můžeme 

vysvobodit energii, která je v něm uvězněná. Tuto energii pak můžeme využít k naší 

vědomé realizaci. Někteří pohádkoví dárci se objevují v přestrojení za vězně, kteří 

hrdinu prosí, aby je osvobodil. 
71

 

Stín představuje u každého to špatné, co odmítá u sebe vidět: nepoznané stránky, 

chyby, slabosti, zbytky dětských komplexů, egoismus. Čím o svém stínu hrdina méně 

ví, tím je pro něj a pro jeho okolí více nebezpečný. V konfrontaci se stínem si hrdina 
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plně uvědomuje vlastní podstatu. Stín odráží hrdinovo já. Odhaluje chyby, nepříjemné 

a nepříznivé aspekty jeho osoby. Tyto chyby neuznává, stejně jako my neuznáváme 

chyby, které vidíme na druhých. Pokud přijmeme náš stín, můžeme přijmou i chyby 

druhých lidí. Můžeme pochopit podstatu stínu a ten nám může pomoci poznat vlastní 

povolání.
72

  

Zmínky o důležitosti konfrontace s vlastním stínem nalézáme i v Bibli: "Jak to, 

že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Anebo jak to, 

že říkáš svému bratru: Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka - a hle, trám ve tvém vlastním 

oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl 

vyjmout třísku z oka svého bratra."
73

 Pokud hrdina pozná svůj stín, může se proměnit na 

dárce... 

Dárce hrdinu nejprve přiměje, aby podstoupil různé zkoušky. Hrdina se už setkal 

s nevědomím jako s negativní entitou. Uvědomuje si jeho nebezpečí a je nyní připraven 

mu projevit uznání. Získává tak jeho přízeň i kouzelné prostředky. Hrdina tak může 

měřit síly v přímém boji se zápornou postavou. Jejím přemožením je napravena 

počáteční nerovnováha. Znamená to tedy, že já je schopno čelit nevědomí. Je to krok 

k nastolení rovnováhy mezi vědomím a nevědomím. Díky střetu s nevědomím vyplývá 

hluboká zkušenost. V nevědomí byly hrdinovy odhaleny bezmezné a kouzelné 

možnosti. Hrdina se vrací domů, ale je proměněn. Zde se mu nemusí dostat 

zaslouženého uznání. Symbolicky to znamená odpor, s kterým se hrdina může setkat 

v rámci kolektivity. Můžou to být projevy nepřátelství, které jsou namířeny proti 

odlišnému jedinci. Individualizačním procesem může s úspěchem projít pouze člověk, 

který je individualitou, žije vlastními zkušenostmi, nepřizpůsobuje svou individualitu 

tomu, co je očekáváno.  Nové postavení, které hrdina – já dosahuje, odpovídá postavení 

bytostného já. Proto Jung pojímal neurózy jako potencionálně pozitivní předpoklady, 

díky nimž může nastartovat bytostný proces individualizace. Pouť začíná v bolesti, 

ale cíl je v dobrém konci.
74

  

Může být tento proces individualizace naše cesta k Bohu? Nemyslí Ježíš slovy: 

„Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a své matky, své ženy a dětí, 

svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.
75

“ to, že bychom 

měli zapřít v sobě myšlení našich rodičů (naše nad já) i naše ego, všechny naše snové 
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představy o nás, a spolehnout se pouze na svou individualitu? Na to, jak nás Bůh volá 

každého zvlášť? Nemá nám k procesu individualizace pomoci i  věta  

„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste 

mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé
76

…“? Je možné, 

že když projdeme procesem individualizace, můžeme lépe slyšet Boží hlas? Pokud naše 

nevědomí participuje na lex aeterna, můžeme ho díky konfrontaci s naším nevědomím 

lépe poznat?  

 

4.6 Archetypy a svědomí 

Co z těchto archetypů, které jsou hluboce zakořeněny v pohádkách, můžeme odvodit 

pro morální teologii?  C. G. Jung pomocí těchto archetypů vysvětloval svědomí 

člověka. Podle Junga je tedy svědomí veličina kolektivního nevědomí a obsahuje 

základní pohled archetypických představ. Nevědomí se projevuje při srážce s morálními 

hodnotami, které jsou ve společnosti zastávány. Při tomto střetu se svědomí ohlásí jako 

obhájce hlubších zájmů. Tímto je svědomí, na rozdíl od Freudova pojetí, v němž 

se svědomí formuje v dětství, vrozenou veličinou. Svědomí je původní, přirozená 

skutečnost. Tím se ale podílí na tom, co je podle Junga vlastní každé přirozené 

skutečnosti. To znamená, že jako každá přirozená skutečnost, je složena z protikladů. 

Proto je pro Junga svědomí předmorální a ambivalentní veličina. Může radit k dobrému 

i zlému. Přesto si svědomí zasluhuje poslušnost. Svým zakořeněním v kolektivním 

nevědomí nás přesahuje do nadindividuálního prazákladu člověka. Tento hlas Jung 

označuje jako archetyp sám „Selbst.“ Myslí tím „to“, co se snaží vést jedince 

k individualizaci. Volání hlasu svědomí nás vede k sebeutváření člověka.   Současná 

teologie tomuto Jungovu konceptu vytýká dualismus a individualistický akcent. 

Neprojevuje se zde „dialogická“ struktura svědomí.
77

 

Pro nás to může znamenat zajímavé propojení pohádkového vyprávění s hlasem 

našeho svědomí. Znamená to, že určité mravní požadavky jsou vetkány 

do pohádkového příběhu už od pradávna. Zkoumáním pohádek tak můžeme objevovat 

cestu vlastního i společenského mravního rozvoje.  

V dnešní teologii se považuje svědomí za místo setkávání Boha s člověkem. 

Ve výzvě svědomí můžeme slyšet Boží hlas. Rozhodnutím svědomí odpovídáme Bohu 

samotnému, nikoli pouze normě nebo zákonu. Podle výpovědi Pia XXII. Je svědomí 
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„nejtajemnější jádro, svatyně člověka, kde je sám s Bohem, jeho hlas zaznívá 

v jeho nejhlubším nitru.“  Svědomí je zvláštní instance. Jedinec se může odvolávat 

na své svědomí a to i tehdy, odchyluje-li se od stanovených norem.
78

  

II. Vatikánský koncil upozorňuje na důležitost svědomí. V hlubinách svědomí 

odkrývá člověk zákon, který si sám neukládá, ale který musí poslouchat. Člověk 

má ve svém srdci zákon vepsaný Bohem, v poslušnosti vůči němu spočívá 

jeho důstojnost a podle něho bude souzen. Prostřednictvím svědomí si podivuhodným 

způsobem uvědomuje zákon, který splňuje milováním Boha a bližního. Věrnost 

svědomí spojuje křesťany s ostatními lidmi při hledání pravdy a při pravdivém řešení 

mnoha mravních problémů, které vyvstávají v životě jednotlivců a ve společenském 

soužití. Čím více tedy převládá správné svědomí, tím více ustupují jednotlivci a skupiny 

od slepé libovůle a snaží se podřídit objektivním mravním normám. Nezřídka 

se však stává, že se svědomí vlivem nepřekonatelné neznalosti mílí, avšak tím neztrácí 

svou důstojnost. To však nelze říci tehdy, když se člověk málo stará o hledání pravdy 

a dobra a jeho svědomí se vlivem návyku na hřích ponenáhlu stává téměř slepým.
79

 

Můžeme souhlasit s Jungem v tom, že svědomí člověka přesahuje? Že volání hlasu 

svědomí vede člověka k sebeutváření?  Může se naše svědomí dotýkat archetypických 

představ, které jsou hluboko v něm zakořeněny? Může být v těchto archetypech obsažen 

boj dobra a zla? Může nám proces „Jungovi individualizace“ pomoci k lepšímu 

naslouchání Božího hlasu v nás? 

 

4.7 Setkání se stínem jako cesta k obrácení 

Nyní bych se chtěla vrátit k podkapitole 5.3 "Strukturální a archetypová analýza 

pohádky." Především k pojednání o stínu. Může hrát stín roli v dějinách spásy? Může 

se jednat o dědičný hřích, vzniklý vinou Adama a Evy v ráji? Může se jednat i o náš 

osobní stín, který roste nebo se zkracuje v našich individuálních dějinách? Stín souvisí 

se stínem...  K odpuštění je třeba Boží milosti. Ovšem spoluúčast člověka je 

také velmi důležitá. 

Zmínila jsem se o tom, že stín představuje u každého to špatné, co odmítá 

u sebe vidět. Konfrontace s naším stínem nás může uzdravit. Hrdina musí poznat svůj 

stín, aby mohl porazit svého nepřítele. V pohádkách splňují roli stínu zvířata, obludy, 

draci, vlci nebo sluha, který provází prince či princeznu.  
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Stín může člověka obohatit, pokud se s ním vyrovná. Svůj stín je nevyhnutelné 

poznat a usměrnit ho. Nebezpečí hrozí, pokud se snažíme stín potlačit. Překonání 

nebo uvědomění si vlastního stínu se popisuje mnoha formami těžkého přechodu, úzkou 

cestou, těsnou bránou, velkou trýzní.  

Konfrontace se stínem znamená neskrývané kritické uvědomění si vlastní podstaty 

a vlastní povahy. Nemůžeme změnit nic, co neznáme a nepřijmeme. Konflikt se stínem 

patří k subjektivní náboženské zkušenosti.
80

 Mohli bychom říci, že hříchem Adama 

a Evy získal člověk svůj stín? 

V katolické teologii nám může v konfrontaci s vlastním stínem pomoci svátost 

smíření. Aby člověku mohla být odpuštěna vina, musí jí předcházen poznání a lítost. 

Člověk tedy připouští existenci svého stínu, dokonce o něm i přemýšlí, vyrovnává 

se s ním, lituje jeho temnoty. Člověku se otevřou oči a on poznává to nesmyslné 

a zhoubné ve vlastním jednání. Své jednání vidí takové, jaké je, ničím 

neospravedlněné.
81

  

Uzdravení a vykoupení potřebuje obrácení člověka. Jeho ochotu doznat svou vinu. 

Na vyznání vlastní viny odpoví Bůh odpuštěním hříchů. Vykoupení je trvalá Boží 

nabídka.
82

 

Prvním krokem k obrácení je tedy poznání. Poznání, že "něco," co jsem provedl, 

narušilo v mém životě rovnováhu. Stejně tak začínají pohádkové příběhy - "něco" není 

v pořádku a hrdina se proto vydává na cestu. Poznáním tedy zjišťuje člověk nesprávnost 

svého činu a vidí sám sebe jako viníka. Vědomí nerovnováhy, nesprávnosti či špatnosti 

jednání předpokládá provinění. Takové vědomí je v okamžiku činu potlačeno, 

je překryto jinými představami. Před činem člověk o špatnosti pouze ví, ale ještě ji zcela 

nepochopil. Poznání člověku odkryje oči a on poznává to nesmyslné a zhoubné 

ve vlastním jednání. Takové to poznaní je zprvu něco, co se dostaví samo. Vnutí 

se člověku bez jeho vlastního přičinění.
83

  

Můžeme říct, že podle archetypické analýzy pohádek podle C. G. Junga, se člověk 

v tomto okamžiku setkává s kejklířem nebo se svým vlastním stínem? Poznává v něm 

svou temnou stránku? 

V této situaci by člověk neměl minout kejklíře bez povšimnutí, neměl by svůj stín 

potlačit. Člověk by mu měl pohlédnout zpříma do očí. Měl by mít odvahu přijmout 
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pravdu a neutéci před obviněním. Tím, že člověk pozná svou vinu, tím se uvolňuje 

závislost na ní. Zkušenost vlastní viny může vést k zoufalství nebo cynismu. Proto je 

důležitý druhý krok a tím je lítost.  

K vlastní lítosti dochází až tehdy, když osoba sama, a to aktivním způsobem, zaujme 

postoj k tomu, co se stalo. Vědomě se obrátí proti zlu, které sama v sobě poznala. 

Člověk vědomě odstraňuje své ztotožnění se zlem, stěžuje si a přiznává, že by byl měl 

jednat jinak.
84

   

Můžeme říci, že kejklíř nám pomůže poznat nepřítele? Poznání vlastního stínu 

nám pomůže v boji proti zlému? 

Na Tridentském koncilu byla lítost definována jako anima dolor - bolest ducha. 

Vzdát se falešného hodnotového žebříčku nezřídka znamená rozloučit se s představami, 

do nichž je člověk zamilován. Musí se odpoutat od určité náchylnosti, opustit 

od důvěrných zvyklostí a odříznout cesty k pohodlnému řešení. Rozhodující pro úroveň 

lítosti je motiv, z kterého vyrůstá. "Nedokonalá" lítost má za motiv bázeň a strach. 

"Dokonalá" lítost je konána z motivu lásky. Člověk lituje toho, co se stalo, 

protože tím musejí lidé trpět, a protože se tím člověk dotkl Boha. Taková lítost 

nevychází z pohledu na sebe, ale z pohledu na druhého, tím je opakem hříchu.  Martin 

Luther definoval hříšníka jako "homo curvatus in seipsum." V lítosti lásky je zlomeno 

zahledění se člověka do sebe. V takové lítosti se děje uzdravení, člověk se stává 

svobodným.
85

  

V pohádkách musí hrdina cestou k svému cíli projít často nejednou zkouškou, 

musí vybojovat nejeden zápas. Je hnán láskou, zapomíná na sebe. Pro lásku nemyslí 

na své pohodlí, na své bezpečí. Může ona bolest, kterou musí hrdina při své pouti 

překonat, symbolizovat "animu dolor?"  

Posledním krokem k obrácení je náprava a smír. Náprava není vždycky možná, 

naráží na meze. Zůstává "neblahá sedlina." Důležitá je "lítost z lásky." Pravé pokání 

záleží v tom, že se odstraní pokřivení a uzavření do sebe, egoistická zaměřenost 

na sebe samého.
86

  

Odměnu získá ten, kdo opravdu miluje, kdo se nebojí o svůj život a neuteče 

před drakem. Kdo přes všechna svá zranění v boji vytrvá. Může ona odměna 

symbolizovat svobodu člověka? Jeho usmíření se s Bohem? 
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 Srov.: WEBER Helmut, Všeobecná morální teologie Tamtéž. 
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Konec viny přináší odpuštění. Odpuštění od Boha znamená dalekosáhlé odpuštění 

viny. To neblahé končí a obrací se k možnosti úplně nového začátku. Odpuštění 

je Bohem poskytnuto v naprosté svobodě, člověkem nezaslouženo. Milost začíná 

už s prvními váhavými kroky, jimiž se viník distancuje od své viny. Už to, že člověk 

poznává zlo jako zlo, přichází od Boha. Ani lítost a vůle k novému otevření není 

myslitelná bez milosti a jejího nesení. Odpuštění je dar z laskavosti Hospodina. 

Odpuštění Boží je vázáno na odpuštění bližnímu. 
87

 

V pohádkách se můžeme často setkat s nadpřirozenými jevy, které pomáhají hrdinům 

v jejich boji a cestě za štěstím. Mohou tyto jevy symbolizovat milost, lásku a vůli 

Hospodina, který nám pomáhá v naší cestě za osvobozením? Překoná-li hrdina dlouhou 

cestu a přemůže-li nepříteli, nalezne štěstí. Jeho život se často změní - stane se králem, 

chudák přijde k velikému pokladu apod. Může to být symbolem nového začátku, 

ke kterému můžeme dojít díky obrácení se a odpuštění?  

 

4.8 Proměnění v pohádkách 

Motiv stínu, který pomůže hlavnímu hrdinovy nalézt poklad, můžeme nalézt 

v různých pohádkách. Krásný příklad, kdy stín na sebe bere podobu zvířete, můžeme 

nalézt v pohádce „O třech řečech.“  

V této pohádce otec posílá své tři syny do světa, aby splnili úkoly. Nejmladší nedbá 

o uložený úkol. Místo toho se pokaždé naučí nějakou novou řeč. Nejprve se naučí řeči 

štěkajících psů, podruhé řeči žab a potřetí řeči ptáků. (tzn. řeči vášní, řeči nevědomí 

a řeči ducha.) Na své pouti přijde k hradu a chce v něm přenocovat. Hradní pán 

mu k přespání může nabídnout pouze hradní věž. Avšak poutník je varován, že ve věži 

přebývají divocí psi, kteří už sežrali nejednoho člověka. Mladý muž strach nemá, 

protože řeči psů se naučil na své cestě. Psi ho uvítali s vrtícími ocasy. Druhý den 

se vrátil z věže a řekl hradnímu pánovi: „Ti psi mi pověděli, proč tu jsou a škodí. 

Oni musejí hlídat veliký poklad, který je uložen dole ve věži. Nebudou mít klid, dokud 

nebude vyzdvižen, z jejich řeči jsem vyrozuměl i jak na to.“  Poté co mladík vykopá 

poklad, psi se uklidní, opustí hrad a v celé zemi zavládne mír.  

Žák C. G. Junga, Wilhelm Laiblin shrnuje poselství této pohádky tak, že je pro nás 

důležité naučit se řeč štěkajících psů. Oni nám pak řeknou, že se tváří neklidně proto, 
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že chtějí odvést tvou pozornost ke skrytému pokladu, který na tebe na dně tvé duše čeká 

a jeho vyzdvižení je tvým úkolem.  

Štěkající psi mohou být má přecitlivělost, žárlivost, hněv, vášeň, depresivní nálady, 

úzkosti. Nesmíme je zavřít do věže. Je důležité s nimi hovořit. Místo abychom užívali 

energii k násilnému odstranění chyb nebo k potlačení, měli bychom se naučit 

s nimi navázat dialog.
88

   

Navázání dialogu se štěkajícími psi, nám pomůže jít pod povrch, můžeme se začít 

ptát, proč jsou psi přítomni a proč štěkají. To zvrácené a negativní u člověka nelze 

spatřovat v tom, co on dává znát na venek. Spíše to můžeme poznat ve stanoviscích 

a postojích, které si obvykle neuvědomuje, nebo si je neuvědomuje už jenom nejasně.
89

 

„Štěkající psi“ nás mohou dovést k tomu, že harmonie našeho nitra byla narušena. 

Pohádka o třech řečech pokračuje. Mladý muž přichází k rybníku, kde kvákají žáby 

(které představují řeč nevědomí) o tom, že to bude on, kdo bude v Římě zvolen 

papežem. Jde do Říma, kde právě papež zemřel. Ve Svatopetrské katedrále 

se shromáždili kardinálové k volbě jeho nástupce. Nemohou se sjednotit na žádném 

kandidátu. Proto chtějí zvolit papežem toho, koho jim ukáže zázrak. V tu chvíli vstoupí 

do kostela mladík a na rameni se mu usadí dva holubi. To je pro kardinály znamení 

k jeho volbě. Mladík nezná latinu, ani se nevyzná v liturgii. Ti dva ptáci (řeč ducha) 

mu napovědí všechno, co má říkat. Jeho zvolení papežem, duchovním vůdcem, 

naznačuje proměnu. Protože umí naslouchat řeči psů, žab i ptáků, uvedou 

ho tyto tři jazyky do moudrosti lidské i božské a učiní ho schopným stát se duchovním 

průvodcem jiných. Dokáže si připustit své vášně, dokáže s nimi pracovat. Dokáže 

naslouchat Božímu hlasu. Bůh mu posílá ptáky, kteří symbolizují obraz Ducha svatého, 

kterého nám sesílá Kristus, aby nás uvedl do pravdy.
90
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5. Dějiny lidstva  

V této kapitole budu pojednávat o důležitosti příběhu v našem životě a v lidských 

dějinách vůbec. Zamyslím se nad tím, proč se v příbězích neustále opakují podobné 

funkce. Zkusím připodobnit Ježíšův příběh k příběhu pohádkového hrdiny a k příběhu 

každého z nás. 

 

5.1 Dějiny lidstva jako souvislý sled příběhů 

Připusťme skutečnost, že dějiny lidstva představují souvislý sled příběhů. V jejich 

zpracování - od mýtů, pohádek, přes biblické příběhy až po individuální osudy 

novověkých hrdinů - můžeme vypozorovat typické příběhy a usuzovat 

dle jejich sériového pozorování. Zde je namístě otázka, proč jsou si tyto příběhy typově 

podobné, proč je můžeme rozdělit do různých typových skupin? Odpovědí 

je skutečnost, že příběhy se utvářejí a formují střetem dvou svobod - Boží a lidské. 

Na jedné straně stojí nevyčerpatelná, nekonečná, ryzí tvořivost, na druhé straně stojí 

osobní skutečnost, která je poznamenaná dědičným hříchem. Z toho vyplývá, 

že opakování typů není dáno omezením Boží tvořivosti, ale lidskou hříšnosti 

a její "terapií," která uzavírá kruh příběhových typů. 
91

 

Celé dějiny lidstva prostupuje boj proti mocnostem temnot. Tento boj se zrodil 

na samém počátku světa a potrvá, jak řekl Pán
92

, až do posledního dne. Člověk, 

zapletený do tohoto zápolení, musí neustále zápasit, aby přilnul k dobru. 

Bez velké námahy a bez pomoci Boží milosti není schopen dosáhnout 

vnitřního sjednocení.
93

 

Universální vyprávění způsobuje, že díky příběhům se mohou lidské osudy 

vynořovat ze tmy dějin. Z tohoto pohledu je příběh stvoření akt sui generis, 

který představuje v lidských životech významný akt Boží aktivity. Příběhy zakládají 

dějinnost lidských životů a jejich spjatost - pouze v tom případě, jsou-li chápány 

jako společenství podstat, které jsou různé, ale přesto patří k sobě. Dějinnost a vzájemná 

propojenost dává příběhů jejich individuálnost a vzájemnou "cizost". Toto je nutnou 

podmínkou, aby se příběhy mohly prostoupit a nesplynout v jeden veliký chaos.  
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Díky střetávání více příběhů, můžeme hovořit o oběti. O oběti, jako o bytostném aktu 

samotné lidské podstaty, která je uskutečnitelná pouze tváří v tvář příběhu někoho 

jiného. Také lidské utrpení je snesitelné v okamžiku, kdy je neseno na bedrech příběhů 

jiných bytostí. Díky příběhům můžeme tak lépe pochopit a unést význam oběti i utrpení. 

Smysl individuálního příběhu můžeme lépe pochopit díky jeho zrcadlení 

v jiném příběhu. Míra odstupu k vlastnímu příběhu, která je pro pochopení nás samých 

velmi důležitá, se nazývá moudrostí.  

Příběh nelze oddělit od řeči. Příběh je přímo vtělení řeči. Pro lidi je důležité 

solidarizovat své příběhy, ztotožnit se a prolnout s příběhy jiných.
94

 

Příběhy mohou být chápány jako jeden z fundamentálních zdrojů, které lidé 

používají k strukturování a uchopení svých zkušeností. Díky příběhům můžeme 

pochopit události, které bychom jinak chápali pouze s obtížemi, nebo bychom je vůbec 

nebyli schopni pochopit. Badatelé doložili ústřední pozici narativu jako diskursního 

žánru
95

  

Podle Terryho Pratchetta se lidský mozek vyvíjel k tomu, aby chápal svět 

skrze modely. Mohou to být modely vizuální, chuťové nebo vyprávění. Příběhy 

jsou malé mentální modely světa. Daly by se přirovnat k řadě myšlenek natažených 

jako korálky v náhrdelníku. Každý korálek vede k dalšímu.
96

Z toho vyplývá, 

že princeznu získá vždy nejmladší syn nebo že druhé prasátko skončí špatně. 

 

5.2 Proč vyprávíme příběhy? 

Příběhy vyprávíme z různých důvodů: abychom si zapamatovali naši minulost, 

abychom se pobavili v přítomnosti, abychom našli nějaký směr pro naši budoucnost. 

Vyprávíme příběhy našim dětem od té doby, co jsou schopni jim naslouchat. 

Od té doby, co jsou naše děti schopny mluvit, vyprávějí příběhy nám. Brzy je začnou 

hltat skrze knihy. Zdá se, že člověk je závislý na vyprávění příběhů. Mnoho příběhů, 

které vyprávíme, zvláště pokud je vyprávíme často, se stávají příběhy, 

podle kterých žijeme. V narativu jsou často obsaženy a formovány 

významné skutečnosti lidského života, i když mnoho lidí může namítnout, že se jedná 

"pouze o příběh."  
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Příběhy, které vyprávíme, mají na nás různé účinky. Některé slyšíme 

či převyprávíme jednou a rychle zapomeneme. Jiné vyprávíme častěji, ale s ironickým 

či skeptickým tónem, který nám umožňuje, udržet si od příběhů odstup. Na druhé straně 

velké množství příběhů, které vyprávíme, morálně formuje naše životy. 

Ať už si to uvědomujeme, či nikoli. Některé příběhy, které nás formují, jsme slyšeli 

jako děti, nebo byly skryty v románech, které jsme přečetli jako dospělí. Zajisté 

jsme také morálně formováni historickými událostmi, které často slýcháváme. Příběhy 

jsou vyprávěny našimi rodinami, přáteli a vyprávějí o nich samých. Mnoho příběhů 

také převezmeme z televizních pořadů, které často sledujeme. Narativ  může obsahovat 

příběhy, které skrytě lžou o základních předpokladech naší kultury.
97

  

Tímto faktem se zabývá dekret II. Vatikánského Koncilu - Inter Mirifica. 

Ten připomíná příjemcům, tj. čtenářům, divákům zvláštní povinnost a to pečlivě 

rozlišovat informace, které přijímají.
98

 V dnešní době často slyšíme o nedostatku. 

O tom, že musíme první získat to či ono zboží, aby nás ostatní nepředběhli. 

Z poslouchání a vstřebávání těchto příběhů však nevyrosteme. Blahobyt a konzumní 

společnost nám začíná brát svobodu. Zapomínáme, že většina příběhů, které vyprávíme 

dětem, a které nás naplňují pocitem štěstí, vypráví o hojnosti a štědrosti. Bohužel 

tyto příběhy, pokud podle nich nežijeme, se často rozplynou stejně jako vzpomínky 

z dětství. V naší kultuře se snaží ekonomické zájmy ovládnout naše životy. 

Proto je většina příběhů, kterými nás masírují hlavně média, zaměřená 

na náš nedostatek a naši potřebu toho či onoho. Velmi často těmto příběhům uvěříme 

a stanou se součástí našeho života. Samozřejmě, že toto není jediná cesta všech členů 

naší kultury.  Jiné příběhy se mohou stát součástí našich životů. Můžeme si oblíbit 

Vánoční Koledu od Charlese Dickense, kde hlavní hrdina pozná svou lakotu, oprostí 

se od svého egoismu a napraví se. Může nás oslovit Popelka, která našla svoje štěstí 

díky třem oříškům a byla obdarovaná více, než její sestry točící se pouze kolem sebe 

ve své pýše.  

Který z příběhů nás nejvíce formuje v našem životě? To záleží na tom, 

podle které skupiny příběhů žijeme.  

Příběhy, které nás přesvědčují o našem nedostatku a potřebě materiálních věcí 

získávají nad námi vládu velice snadno, protože jsou zakomponovány do našich 

všedních dnů a jsou nám stále dokola opakovány.  
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  Pro mnohé z nás jsou důležité příběhy, které vyprávějí o historii našeho národa, 

o založení našeho státu. Tyto příběhy kladou důraz na samostatnost a individuální 

svobodu. Často nám vyprávějí, že pokud po něčem toužíme, můžeme to získat soutěží, 

nebo dokonce násilím.  

Jako křesťané si často vyprávíme příběhy, které nesou určité poselství. 

Snažíme se těmito příběhy být formováni. Vyprávění příběhů ovlivňuje naše skutky. 

Skutky, které často děláme, ovlivňují naše návyky, zvyky a sklony. Naše sklony 

a zvyky jsou faktory, které nejvíce formují náš charakter
99

  

 

 

5.3 Dějiny lidstva – boj proti mocnostem temnot 

Připusťme, že mýty či pohádky se formují střetem dvou svobod. Neustálé boje 

mezi dobrem a zlem, mezi láskou a egoismem, mezi životem a smrtí zobrazují boj 

proti mocnostem temnot. Měli bychom se blíže podívat na dějiny spásy a na zápletku 

prvotního hříchu.  

Dějiny spásy jsou dějinami velkých Božích skutků. Jejich obsah je závislý na Božích 

spásonosných činech a postupném zpřítomňování Boha v dějinách a ve světě. Proto se 

veškerý význam dějin - světa i člověka - dá objasnit ve světle Božích spasitelných 

úmyslů.
100

 Řekneme-li, že mýty a pohádkové příběhy zobrazují význam světa i člověka, 

můžeme říci, že zobrazují Boží spasitelné úmysly? 

Abychom lépe pochopili teologii člověka a jeho dějin, měli bychom se podívat na 

věčné předurčení. Prvním „teologem“ předurčení je svatý Pavel, který vysvětluje 

do hloubky věčný plán spásy lidstva. Předkládá nám výrazy, které nás uvádějí 

do věčného tajemství spásy. Výraz „úradek vůle“
101

 nám připomíná, že plán spásy 

závisí na věčné Boží moudrosti a lásce. Výraz Boží „blahovůle“
102

 zdůrazňuje 

nezaslouženost spásy, která je obsažena v Boží vůli chtějící milovat. Slovem „záměr“ 

ukazuje apoštol Pavel na neodvolatelné Boží rozhodnutí, na němž závisí postupné 

uskutečňování spásy v Kristu. Dnes se v teologii nejčastěji používá výraz „Tajemství“ 

značící plán, který Bůh pojal od věčnosti, ale zjevil ho až v evangeliu. A to, že spasí 
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všechny lidi bez rozdílu rasy, shromáždí je v Kristu a dá jim účast na jeho smlouvě 

s Otcem
103

 

Pokud mýty a pohádkové příběhy zobrazují tajemství člověka a jeho pouť dějinami, 

obsahují také toto „Tajemství,“ tento Boží plán.  

V Kristu si Bůh volí a předurčuje celé lidstvo s jeho dějinami, s jeho světem. Kristus 

je prostředníkem všech lidí a Bůh v něm chce milovat to, co stvořil a chce být milován 

všemi tvory sjednocenými v Kristu. Cílem předurčení je účast lidského pokolení 

na Kristově „synovství,“ na jeho životě pro Otce, na jeho lásce a smlouvě s Otcem. 

Kristus, chtěný Otcem, není jen Spasitelem, který vede lidi k věčné plnosti lásky, 

ale také Vykupitelem, který svou lásku prožívanou v utrpení a smrti osvobozuje 

celé tvorstvo ode všech forem vlády hříchu. Pro Pavlovo učení o věčném tajemství 

je příznačnou známkou všeobecnost spásy. Vyplývá ze všech základních myšlenek 

o předurčení.
104

 Jediný Bůh, Otec všech lidí, miluje všechny, všemi chce být milován
105

 

a chce spasit všechny hříšníky
106

. Kristus je prostředník všech. Proto Otec vyvoluje, 

předurčuje všechny k účasti na tajemství synovské lásky v Kristu. Chce sjednotit 

v Kristu všechny tvory
107

.  V Kristově církvi jsou shromážděny všechny národy 

světa.
108

 Sounáležitost s Kristem vylučuje a překonává všechny rozdíly mezi lidmi, 

všechny výsady. Definicí církve by bylo: „Kristus všechno ve všech.“
109

 

  

5.4 Kristus jako hlavní hrdina v boji proti temnotě 

Podobnost s Kristem jako hlavním hrdinou našeho věku, který svou láskou 

a utrpením osvobozuje lidstvo od vlády hříchu, můžeme najít s hrdiny mýtů 

i pohádkových příběhů.  

Následování Krista nás uschopňuje jednat správně a konat dobro. Ve spojení se svým 

spasitelem dosahuje člověk dokonalosti lásky a svatosti. Mravní život, vyzrálý z milosti, 

ústí do věčného života v nebeské slávě.
110

 Máme se tedy v našem hrdinství připodobnit 

Kristu. Může být Kristus a toto “připodobnění se“ obsaženo v mýtech, legendách 

a pohádkových příbězích? 

                                                 
103

 Srov.: Ef 1,9 
104

 BOUBLÍK, Vladimír, Teologická antropologie, 11-13. 
105

 Srov.: 1 K 8,6 
106

 Srov.: Ř 3,24 
107

 Srov.: Ef 1,10 
108

 Srov.: Ef 2,14, 3,8n 
109

 Srov.: Ko 3,11, Ef 1,10. 
110

 Srov : KKC čl 1709,  437. 
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Ve starých legendách a příbězích vždy existovali hrdinové, kteří byli obdařeni 

zvláštními schopnostmi. Tyto schopnosti jim byly vlastní od okamžiku zrození, 

někdy dokonce i od okamžiku zplození. Hrdinův život je vyprávěn jako řada 

podivuhodných událostí, jež vrcholí ústředním dobrodružstvím. Toto je v souladu 

s názorem, že hrdinství se nedosáhne, ale je předurčeno osudem. Ve většině popisů 

dětství hrdinů se objevuje téma vyhnanství a pozdějšího návratu. (Mojžíš byl nalezen 

v proutěném košíku apod.) 

 Lidové pohádky často doplňují nebo nahrazují téma vyhnanství motivem 

opovrhovaného nebo jinak postiženého: zneužívaný nejmladší syn nebo nejmladší 

dcera, sirotek, nevlastní dítě, ošklivé káčátko či venkovan nízkého původu. Dítě je tak 

vrženo do vlastních hlubin nebo naopak ven, do neznáma. Setkává 

se s neprozkoumanou temnotou. Je to oblast nečekaných zjevení, vyrůstá v chudobě 

či v samotě. Získává naučení o zárodečných silách, které sídlí mimo oblast zaměřeného 

a pojmenovaného. Héraklés zardousil hada, kterého mu seslala do kolébky Bohyně 

Héra, Mauglí žil s vlky a učil se mistrovská slova, Ježíš uvedl ve zmatek učence… 

Dětský cyklus se uzavírá návratem, nebo poznáním hrdiny. 

Hrdina se často vrací z vyhnanství, aby vykonal skutky hodné muže. Hrdina 

se vydává vstříc svému osudu. Z jeho zralých skutků prýští do světa tvořivá síla. Hrdina 

nezápasí o to, co se událo, ale o to, co se děje. Drak, kterého má usmrtit, je obludným 

patronem daného stavu, strážcem minulosti (např. princ Bajaja.). Hrdina přichází 

z neznáma, nepřítel je obrovský a na svém trůnu zdaleka viditelný. Tento symbol zla 

může být zobrazen jako nepřítel, drak, krutovládce, nebo využívá důstojnost 

svého postavení ke svému prospěchu. Tyranova záhuba tkví v jeho pýše. Je pyšný, 

protože se domnívá, že jeho síla mu patří.  

Hrdina vyrve vládu z rukou nepřítele, získá svobodu vybojovanou navzdory zášti 

nestvůry, životní energii vysvobodí z osidel nehybného tyrana – symbolem 

toho všeho je žena. Ona je druhou částí hrdiny, „v každém z nich je obsažen ten druhý“: 

pokud on je vládcem světa, ona je světem, je-li on válečníkem, ona je slávou. 

Ona je obrazem jeho osudu a je na něm, aby ji vysvobodil z pout současných 

okolností.
111

Onen symbol ženy můžeme v příběhu Ježíše Krista vidět v láce k lidem, 

k církvi. Přišel osvobodit lásku, schopnost milovat: V nové realitě se představuje 

Kristus jako snoubenec, zatímco církev je milovaná a očištěná Snoubenka. 

                                                 
111

 Srov.: CAMPBELL Joseph, Tisíc tváří hrdiny, Praha: Portál, 2000, 279-313. 
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Při definitivních Velikonocích se stává Beránkova krev závětí lásky. Jí se snoubenec 

spojuje se snoubenkou. Svatebními dary jsou voda, krev a Duch. Z Kristova otevřeného 

boku „se rodí“ církev, Snoubenka nového Adama, kterou krev Snoubence navždy 

očistila.
112

 V Lumen Gentium čteme: „Přišel tedy Syn, poslaný od Otce, 

který si nás v něm před stvořením světa vyvolil a předem určil k přijetí za své děti, 

protože si předsevzal v něm všechno obnovit.“
113

 K Božímu lidu jsou zaměřeni i lidé, 

kteří nepřijali evangelium.
114

 Bůh přišel spasit celý svět. 

Hrdina činu je v legendách a pohádkových příbězích nositelem impulzu, 

který na počátku pohnul světem. Zdá se nám, že čin byl vykonán mohutnou paží 

uprostřed nebezpečí a navzdory velké bolesti. Z jiné perspektivy tento čin pouze uvádí 

ve skutek to, co je nevyhnutelné. Nejvyšší hrdina není pouze nositelem dynamiky 

kosmologického pohybu, který zajišťuje jeho kontinuitu, ale také tím, kdo znovu otvírá 

oči. Díky němu bude možné skrze všechny vzniky a zániky spatřit jedinou Přítomnost. 

Symbol hrdinova jednání je meč, znakem hrdinovy reprezentace je žezlo nebo kniha 

zákonů. Charakteristický znakem prvého je získání nevěsty, charakteristickým znakem 

druhého je cesta domů, cesta k otci. Princ po té, co si vybojoval nevěstu, se vrací domů, 

aby ji učinil královnou ve svém království.
115

 „Král zardívající se Popelku vedl 

ke kočáru a do zámku s ní jel už jako s nevěstou. Hned se slavila svatba a král uspořádal 

ples, jaký v městě nikdo nepamatoval.“
116

 

 Ježíš při předpovědi svého utrpení, svého boje s hříchem a temnotou praví: „A já, 

až budu vyvýšen za země, přitáhnu všecky k sobě.“
117

 Po svém vítězství nad smrtí byl 

vzat do nebe a zasedl po Boží pravici.“
118

 Ježíš se navrátil k Otci a svou „Popelku,“ 

svou snoubenku, svou církev volá k sobě. „Proto přináší dokonalé spasení těm, 

kdo skrze něho přistupují k Bohu, je stále živ a přimlouvá se za ně.“
119

 

 Posledním činem v životě hrdiny je jeho smrt nebo odchod. Zde se uzavírá 

poslání jeho života. Hrdina většinou nezemře navždy. Pouze spí a v osudovou hodinu 

povstane nebo mezi námi žije v jiné době (Za devatero horami a devatero řekami…)
120
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 Srov. CAMPBELL Joseph, Tisíc tváří hrdiny, 279-313. 
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5.5 Člověk jako hrdina s posláním osvobodit vlastní „já“ 

Kdo je člověk? Co je jeho poslání? S čím nebo s kým má bojovat?  Jak se má 

připodobnit Kristovu hrdinství? 

Náhled antropologie Písma sv. ohledně struktury člověka vychází z jasného 

a rozhodného přesvědčení o podstatné jednotě člověka. Výrazy „tělo“ a „duše“ 

neoznačují dvě strukturální složky člověka. Vztahují se na celou osobu 

v jejím pozemském rozměru (tělo) nebo nebeském (duše). Pokud mluví semita o těle, 

myslí tím celého člověka, v jeho otevřenosti k hmotnému světu. Když mluví o duši, 

myslí na celého člověka v jeho vztahu k Bohu.  

Duchovní rozměr člověka je základ osobní důstojnosti člověka. Člověk je „osoba“ 

protože je Božím „partnerem,“ je povolán Bohem ke společenství v lásce. Člověk je 

osobou a subjektem, když se obrací svým bytím a svým jednáním k Bohu.
121

                                                     

Věřící i nevěřící soudí, že všechno na světě má být zaměřeno k člověku jako svému 

středu a vyvrcholení. Písmo svaté učí, že člověk byl stvořen „k Božímu obrazu,“ dostal 

schopnost poznávat a milovat svého Stvořitele a byl od něho ustanoven pánem 

nad veškerým pozemským tvorstvem, aby mu vládl a užíval ho k Boží slávě.
122

 

Člověk se nemýlí, když si o sobě myslí, že převyšuje hmotnou skutečnost. 

Když se nepovažuje za pouhou část přírody nebo za bezejmennou jednotku lidské 

společnosti. Tím, co má ve svém nitru, převyšuje vesmír věcí. Do těchto hlubin se vrací, 

když vstupuje do svého srdce, kde ho očekává Bůh, který zkoumá srdce.  Kde on sám 

před Bohem rozhoduje o svém osudu. Dobírá se hluboké pravdy, když uznává, že má 

duchovní a nesmrtelnou duši.
123

 

Základním činitelem lidské důstojnosti je svoboda. Svoboda se zde rozumí 

jako schopnost člověka otevřít se Bohu a chápat se v poznání a lásce jako bytí pro Boha 

a jako bytí s Bohem. Dalším základním kamenem lidské osoby je poznání. Osobní 

poznání vyjevuje bytí a naši osobní situaci před Bohem a před světem. Osobní bytí 

se naplňuje v lásce. Láska je zde myšlena volba zrozená ze svobody a osvícena 

poznáním. Láska je vyznáním naprosté a bezpodmínečné závislosti na Bohu.  

Syn je dokonalým obrazem Otce, protože představuje a zjevuje Otcovu lásku. Člověk 

je takovým obrazem Otce, do jaké míry se účastní na bytí a životě vtěleného Syna.
124
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 Srov.: BOUBLÍK Vladimír, Teologická antropologie, Kostelní Vydří: KNA, 1997, 60-88. 
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  GS 12. 
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 Srov.: BOUBLÍK Vladimír, Teologická antropologie, 60-88. 
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Křesťan, připodobněný obrazu Syna, jenž je prvorozený mezi mnohými bratry, 

dostává „první dary Ducha.“
125

 Mohli bychom ho přirovnat k pohádkovému hrdinovi 

a říci o něm, že získává meč v boji proti nepříteli? Mačetu, aby se prosekal skrze trní 

růží, které na první pohled vypadají velice pěkně, ke komnatě, kde spí jeho pravé já? 

Aby našel obraz Boha ležící hluboko v něm? Hlavním zdrojem síly našeho hrdiny 

je láska ochotná obětovat sebe sama a všeobjímající touha. Jako Ježíš nás vybojoval 

z noci temnoty, my bychom měli vybojovat Boha v našem nitru. 

Doléhá na nás nutnost a povinnost bojovat v mnoha trápeních proti zlu a vytrpět 

i smrt. Ve spojení s velikonočním tajemstvím, připodobněni Kristově smrti a posilněni 

nadějí jdeme vstříc vzkříšení.
126

 Až cestou smrti a vzkříšení se můžeme úplně 

vysvobodit z moci pána temnot, z moci zlého krále, který chce naše nitro pro sebe. 

V pohádce o Zlatovlásce nestačilo, že si Jiřík získal krásnou zlatovlasou pannu třemi 

úkoly a přivedl ji domů. Zlý král se se Zlatovláskou chtěl oženit. Jiříkova láska vedla 

až ke smrti. Ale pohádky nás učí, že láska je silnější než smrt. Láska Jiříkovu smrt 

přemohla. Když Jiřík procitl, byl ještě krásnější než před tím. Zlý král zemřel, Jiřík 

se oženil se Zlatovláskou a stal se králem novým.  

Povolání k boji proti temnotě neplatí pouze pro křesťany, ale pro všechny lidi 

dobré vůle, v jejichž srdci neviditelně působí milost. Kristus totiž zemřel za všechny, 

a protože povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž božské, musíme být 

přesvědčeni, že Duch svatý všem dává možnost, aby se přičlenili 

k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná Bůh.
127

 

Bůh volá k zápasu všechny lidi. Pokud je obraz Boha vtisknut do našeho srdce, 

do naší duše a mýty či pohádkové příběhy jsou plodem naší duše, našeho nitra, můžeme 

říci, že obraz Boha, plán spásy a volání každého z nás může být vtištěno 

do pohádkových příběhů a mýtů? Pokud je člověk „závislý“ na příbězích, pokud 

příběhy formují jeho život, (viz. podkapitola: 6,2 "Proč vyprávíme příběhy") mohou být 

mýty a pohádky určitým voláním a povoláním člověka k Bohu?                                                                                                                     

 

5.6 Pán temnoty 

Každé vyprávění má zpravidla zápletku. V mýtech i v pohádkových příbězích 

je ústředním motivem boj dobra a zla, utrpení a vítězství.  

                                                 
125

 Srov.: Ř 8,29 
126

 Srov.: GS 22. 
127

 GS 22. 
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O zlu se Bible vyjadřuje jako o „Satanovi, svůdci celé země.“
128

 Zlo označuje osobu 

satana, zlého ducha, anděla, který se protiví Bohu. „Ďábel“ (dia-bolos) je ten, 

který „chce překážet“ Božímu úradku a jeho „dílu spásy“ dovršenému Kristem.
129

  

Člověk pokoušený ďáblem nechal ve svém srdci vyhasnout důvěru k Bohu. Zneužil 

tak své svobody a neuposlechl Božího příkazu. V tom spočívá první hřích člověka.
130

 

S Adamovou vinou má souvislost utrpení, které lidstvo tíží, a lidská náklonnost 

ke zlému.
131

 

Písmo svaté vykládá utrpení jako „zkoušku,“ kterou Bůh připravil pro všechny. 

Zdůrazňuje také vztah mezi hříchem a utrpením. Utrpení má jistou spojitost se hříchem, 

ale nedá se nikdy vysvětlit pouze jím. Je to tajemství, s nímž má Bůh svůj záměr, 

je podřízeno tajemství lásky.
132

 Pro Krista je utrpení spojeno s tajemstvím výkupné 

lásky.  

Utrpení se projevuje ve všech rozměrech lidského života: v těle (utrpení tělesné), 

ve společenském životě (utrpení sociální), v životě duchovním (utrpení duchovní), 

ve vztahu s Bohem (utrpení náboženské).
133

  

I v pohádkách a mýtech můžeme vidět různé druhy utrpení např. Popelka má zdroj 

svého utrpení ve společenském životě, ve své rodině žije „na okraji,“ v pohádce 

„Vyprávění o panně Marii,“ hlavní hrdinka trpí, protože lhala panně Marii – utrpení 

ve vztahu k Bohu, v pohádce O Krásce a netvorovi trpí netvor svou podobou – 

zhyzděnou tváří, kterou „dostal“ za svůj předchozí špatný život – utrpení duchovní… 

Smysl utrpení můžeme objasnit, pokud vycházíme z biblického pojmu „zkoušky.“ 

Utrpení je zkouška lásky. Utrpení má být začleněno do lásky a má být přetvořeno 

láskou. Člověk může dokonale prožívat svou lásku na pozadí utrpení a smrti.
134

 

 Podobné téma nalezneme ve většině příběhů. Hrdina musí projít utrpením, aby mohl 

dojít štěstí. Utrpení je zkouška lásky, která mu pomůže zachránit princeznu. Hlavní 

hrdina musí zapřít sám sebe, jít za svým srdcem, aby jeho život došel smyslu 

a naplnění.  

To, co je zvrácené a provinilé leží uložené hluboko v nesprávných základních 

postojích. Tyto trvale vadné postoje jsou vryté do charakteru osoby.
135

  Proto ježibaba 
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z Perníkové chaloupky nedělá dobré skutky. Ani zlé královně, z pohádky Sněhurka 

a sedm trpaslíků, se nezželí a nesmiluje se nad Sněhurkou. Také může královna 

představovat v nás to špatné. Určitý „nádor“ na naší přirozenosti. Necháme-li ho bujet, 

otráví pravdu a krásu v našem nitru. Je to ego, které tu nechce být pro druhého, 

které druhého nepřijímá. Pokud z něho nevystoupíme, nezačneme s ním bojovat, 

nepřebijeme ve svém srdci sebelásku láskou, tak nás zahubí. 

 Hrdina nesmí být uzavřený a lhostejný. Musí se umět postavit proti křivdě a zlu ve 

společnosti. Nemůže se přizpůsobovat okolním věcem a situacím, stáhnout se do svého 

soukromí a do svého ega. Nemůže zůstat bez účasti vůči osudu, štěstí a bídě druhých.
136

 

V pohádce O Zlatovlásce se Jiřík rozdělí s mravenci o jídlo, zachrání ptáčata vypadlá 

z hnízda, daruje rybě život. Věnuje se tvorům zdánlivě nedůležitým a nepatrným. 

Ale díky nim splní všechny úkoly a získá si tak Zlatovlásku. 

Člověk musí neustále zápasit, aby přilnul k dobru. Člověk tak není schopen 

bez Božího působení k dobru přilnout.
137

 

 

5.7 Ježíšův požadavek obrácení 

Pohádky nám popisují proměnu člověka, jeho boj s jeho temnou stránkou, boj 

se špatnými vlastnostmi, boj se zlem. Poražení zla znamená vysvobození a šťastný život 

v harmonii. Může být takto v pohádkách zašifrovaný požadavek obrácení, jako návod 

pro svobodný život člověka? 

Požadavkem obrácení ( se míní rozsáhlá změna smýšlení. Tato změna 

vyžaduje nejen odvrat od zlého, ale změnu celého člověka. Člověk má odpovědět 

novým étosem na příchod Božího království, jež přesahuje všechno nynější.  

Na velmi hluboký moment obrácení ukazují místa, která jsou zaměřena 

proti pokusům sebezajištění. Ten, kdo se snaží zachovat a zachránit, nenašel 

ještě správnou odpověď na příslib konečné božské spásy. Kdo vyznává Boží království 

jako moc vykupující celého člověka, musí také nato sám s celou svou existencí 

přistoupit. Nesmí dodatečně sahat po jiných oporách.
138

  

Hrdinové v mýtech a pohádkových příbězích mohou projít přeměnou pouze tak, 

že se osvobodí od svého ega a prokážou takovou statečnost, že jsou ochotni pro svůj cíl 

obětovat i vlastní život. V pohádce O Zlatovlásce dokázal Jiřík obětovat pro zlatovlasou 
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 Srov.: WEBER Helmut, Všeobecná morální teologie, 267. 
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 Srov.: WEBER Helmut, Všeobecná morální teologie, 267. 
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 CZECH Jan, Biblické příběhy v proměnách času, 7.  
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  Srov.: WEBER Helmut, Všeobecná morální teologie, 56- 60. 
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princeznu i svůj život. Hrdinové jsou poháněni láskou. Láska je to, proč se dokážou 

vzdát sebe sama. Láska koná jejich proměnu, jejich obrácení. 

Přikázání lásky k bližnímu je také jedna ze základních složek Ježíšovské etiky. Láska 

je podmínkou k obrácení. V evangeliu sv. Jana čteme: „To je mé přikázání, abyste 

se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, 

kdo položí život za své přátele.“
139

Ježíš svou lásku projevuje vlastním jednáním 

a chováním. Ve své osobě je „člověkem pro druhé.“ Uzdravuje, pomáhá, těší, 

povzbuzuje. V nasazení pro druhé utlačuje své vlastní potřeby (Mk 3,20). Ujímá se těch, 

kteří byli na kraji společnosti. Vrchol Ježíšovi lásky je ve vydání vlastního života 

na kříži pro druhé. 

Motiv blíženecké lásky je pro Ježíšovu etiku konstitutivní. Nejedná se o etiku 

individua, v centru pozornosti stojí náš bratr, náš bližní.
140

  

Může být důležitost lásky v dějinách spásy motivem mýtů a pohádek? Stojí láska 

jako jejich „pravzor?“ Kdyby hrdinové v kouzelných pohádkách neměli lásku větší, 

než strach o svůj život, kdyby jim láska nedávala sílu k boji proti zlu, 

kdyby jim nedávala dobré srdce a soucit s těmi, které na své cestě potkávají, 

nikdy by nevybojovali princeznu. 
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 J 15,12 
140

 Srov.: WEBER Helmut, Všeobecná morální teologie, 56- 60. 
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6. Universální vlastnosti vyprávění 

V předchozí kapitole jsem psala o tom, že i když máme mnoho příběhu, 

jsou si typově podobné. Jedná se o boj dobra a zla, který prostupuje naše dějiny. 

Poražení zla má za důsledek naši svobodu, naše otevřené a svobodné naslouchání 

Božímu hlasu.  

Proto se pokusím své tvrzení ilustrovat srovnáním jednotlivých motivů v příbězích 

Starého zákona a v pohádkových příbězích, za pomoci Jungových archetypů. Chtěla 

bych se zaměřit na příběh o Jonášovi, Jakobovi a Eliášovi. V příbězích těchto 

starozákonních postav můžeme vidět vzory lidské neposlušnosti, Boží lásky a cesty 

obrácení. Stejně tak v pohádkových příbězích je na začátku určitá disharmonie, 

kdy se hrdina vydává na cestu, aby došel k naplnění svého štěstí. 

 

6.1 Vykoupení ve Starém zákoně 

Abychom lépe porozuměli zvěsti příběhů Starého zákona, chtěla bych se zmínit 

o tom, co ve Starém zákoně znamenala proměna a vykoupení.  

Myšlenka vykoupení hraje ve Starém zákoně ústřední roli. Bůh je často označován 

jako vykupitel. Izraelité zde mají na mysli svou osobní situaci, 

své všednodenní potřeby, nouze a trampoty, svou úzkost a své zoufalství. Bůh svůj lid 

vykoupí, když ho přijdou prosit o pomoc. Bůh je milosrdný a zachraňuje svůj lid 

v nouzi. On je ten, kdo se stará o naše práva a naše blaho tak, jak je to povinností 

příbuzného. Bůh nás chrání, uzdravuje naše rány i nemoci. Je nám oporou i ochranou. 

 Vykoupení zde tedy odpovídá na mnohostrannou nouzi. Na jedné straně 

je tu lidská vina, do které je člověk zapleten a která má i sociální dopad – ztratila 

se důvěra v lidstvo. Stavba Babylonské věže poukazuje na lidské velikášství, 

které končí nepřátelstvím. Lidskou nouzí, ze které Bůh zachraňuje, je nemoc či smrt. 

Také se jí myslí chudoba, odmítání, opovrhování, osamocení. Za lidskou nouzi  se 

považují různá ohrožení přírodními živly, neštěstí, úrazy, ohrožení ze strany nepřátel, 

zlovolníků, kteří se neřídili Božími příkazy.  

Ohrožení nepřátel nemíří vždy pouze ke konkrétním lidem, ale míní ohrožení 

člověka vůbec. Bývá často popisováno mytologickou řečí. Vztahuje 

se na vnitřní soužení, na ohrožení vlastním stínem, hlubinnými vrstvami naší duše. 

Zlými mocnostmi, které v nás působí. Ve Starém zákoně je nouze často popisována 

ve své sociálně politické dimenzi, jako poroba způsobená cizími nároky, jako otroctví, 
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nesvoboda, vykořisťování. Očima Starého zákona zde dochází mnohokrát 

velkými Božími činy, které se kulticky slaví rok co rok. Bůh je od pradávna vykupitel. 

On je tím, kdo i dnes lidi osvobozuje od všech jejich nouzí a provinění.
141

 

 

6.2 Jonáš 

Jeden ze základních typů příběhu, nejen biblického, je příběh o vyvolených, 

kterým je svěřeno poslání. Někteří hrdinové své poslání pokorně přijímají, 

jiní si vymiňují podmínky, jiní se přou a jsou i tací, kteří je nechtějí přijmout, 

nebo před ním utíkají.  

Tím posledním typem příběhu je příběh proroka Jonáše, kterého Hospodin pověřuje 

poselstvím městu Ninive: "Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti 

němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář.“
142

 Jonáš však utekl, 

nastoupil na loď do Taršíše a plul pryč od Hospodina. Na moři se rozpoutá bouře. Jonáš 

je hozen přes palubu a skončí v břiše velryby, která jej po třech dnech vyvrhla 

správným směrem. Nyní ho oslovuje Hospodin podruhé. Jonáš šel do Ninive, aby 

vykonal to, co mu Hospodin uložil. Hlásal, že za čtyřicet dní bude Ninive vyvráceno. 

Celé město Ninive činilo pokání, Bůh se nad ním slitoval. To Jonáše velice rozčílilo. 

Jonáš šel na východ města, kde si udělal přístřešek. Hospodin nechal vyrůst skočci, 

ze kterého měl Jonáš velikou radost. Druhého dne ale nastrojil červa, aby skočec 

zhynul. Tak mohl Jonáš pochopit, jak důležité bylo město Ninive pro Hospodina.
143

 

Paralelu s pohlcením Jonáše velrybou, můžeme najít v pohádce O červené Karkulce. 

Červená Karkulka neuposlechla maminku. Uvěřila vlkovi a ten ji sežral.  

Dítě v tomto místě vyprávění rozumí, že Karkulka nezemřela doopravdy. 

Stejně tak nezemřel Jonáš, když ho spolkla velryba. Každý posluchač intuitivně ví, 

že Jonášův pobyt v břiše velryby má svůj účel. A to ten, aby se vrátil do života 

jako lepší člověk.  

Dítě ví, že když vlk sežere Karkulku, tak jako jiní pohádkoví hrdinové zakusí na čas 

různé druhy smrti - neznamená to konec příběhu, ale jeho součást. Karkulka "zemřela" 

jako dívka, která dovolila, aby ji vlk pokoušel. Když Karkulka vyskočila vlkovi 

z břicha, oživla jako jiná osoba.  Dítě často nedokáže pochopit vnitřní přerod, 

ale dokáže porozumět tomu, že jedna věc je nahrazena druhou. Jedna ze zásluh pohádek 

                                                 
141
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 Srov.: CZECH Jan, Biblické příběhy v proměnách času, 134-140. 
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je učit děti, že taková přeměna je možná. Když Karkulka vyskočila vlkovi z břicha, 

přiznala, že ve vlkově břiše byla tma a ona se bála.
144

 

Stejně jako Červená Karkulka Jonáš neuposlechl příkazu, který dostal. V Bibli 

čteme: "Hospodin nastrojil velikou rybu, aby ho pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 

tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu."
145

 Jonáš 

v břiše velryby myslel na Boha a modlil se. Když ho velryba vyvrhla, uposlechl 

Hospodina. Vstal a šel do Ninive, aby splnil své poslání. Jonáš zažil v břiše velryby 

zrání, zažil v něm svůj přerod. V tísni volal Hospodina. Velryba vyvrhla jiného Jonáše. 

Jonáš přesto nebyl ještě plně proměněn. Nedokázal "zapřít sám sebe," 

proto se na Hospodina rozzlobil, když se smiloval nad Ninive. Bůh, díky skočci, 

vysvětluje lítost zničit Ninive.  

 

6.3 Jákob 

V páté kapitole jsem psala, o tom, že setkání hrdiny se stínem je podle Proppa 

i Junga jedna z funkcí kouzelné pohádky. Stín nás vede k obrácení. Ráda bych v příběhu 

Jakoba pojednala o archetypu stínu a o tom, jakou roli v tomto příběhu setkání 

se svým stínem hrálo.
146

  

Na začátku Jakobova příběhu je podvod. Jakob odkoupí bratrovo prvorozenecké 

právo za mísu čočky. Je tak vypočítavý a mazaný, že pro sebe získá všechny výhody, 

které objeví. Za pomoci matky si lstí vymůže otcovo požehnání. Jákob si myslí, 

že je možné projít životem pouze, když je člověk dostatečně chytrý a rafinovaný. 

Proměnit se ale nemůžeme, když něco máme nebo když něco získáme či se někam 

dopracujeme. Proměnit se můžeme pouze tehdy, pokud jsme schopni lásky.
147

 

 Ve většině pohádek se zlo v dobro obrací díky lásce. Toto téma jsem rozváděla 

v kapitole 6.7.  

Proto Jakob po svém podvodu nenachází klid. Pocítí reakci podvedeného bratra, 

který ho chce zabít. V bratru toužícím po pomstě můžeme vidět Jakobův stín. Jakob 

neutíká pouze před svým bratrem, ale také před konfrontací se svým vlastním nitrem. 

Utíká sám před sebou. Při útěku si pod hlavu místo polštářku položí kámen. Ve snu 

se setkává s Bohem. Bůh ho ujišťuje ve svou ochranu. Slibuje mu, že ho opět přivede 
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do této země. Tento sen a Boží ujištění stojí na začátku Jakobovy proměny. Jakob 

je konfrontován se svým nitrem, se svým nevědomím a v něm s Bohem. Do jeho života 

vniká Bůh a proměňuje jej. Teď má Jakob jít po Boží cestě, na které ho Bůh provází. 

Kámen pod Jakobovou hlavou symbolizuje kameny na cestě, po kterých klopýtá. 

Kameny na cestě mohu zobrazovat co, že když klopýtáme a cesta není jednoduchá, 

nemáme zoufat. Právě tehdy se nám mohou otevřít nebesa. Tyto kameny nás nutí, 

abychom se obraceli do svého nitra a nenechali se spoutat světem kolem nás. V nitru 

nám Bůh ukazuje pravou cestu.
148

  

V kouzelných pohádkách často musí hrdina projít dlouhou cestu, kde na něho číhají 

mnohé nástrahy. Musí projít sedmero hor a sedmero lesů… Pouze tak se může dostat 

k cíli.  

Jakobovi se ve snu zjeví Bůh, promlouvá tak z jeho nevědomí. Sny jsou také velmi 

častým motivem v pověstech. Např. Pověst o hradu Hardstein praví, že pasáčkovi, 

se zjevila krásná panna, která byla na hradě zakletá. Ve snu ho prosila, 

aby ji vysvobodil třemi úkoly… Může nám tímto způsobem nabádat náš vnitřní hlas 

ke správnému směru naší cesty? 

Když se Jakob probudí ze snu, pociťuje bázeň. Je v srdci zasažen Bohem. Jakob 

navazuje vztah s Bohem, navazuje vztah k místu, kde se mu sen zdál i ke kameni, 

na kterém spal. Maže ho olejem. Tato jistota přítomnosti Boha v jeho srdci je základem, 

k proměně Jakobova života.  

Poté co si Jakob vyslouží Ráchel, dočká se syna Josefa a vrací se do své země, 

dostane správu, že jeho bratr Ezau táhne proti němu. Padne na něho strach. Zde je Jakob 

konfrontován s vlastním stínem. Ezau není pouze bratr. Je to vytěsněná myšlenka 

na podvod a zradu. Je to vzpomínka na všechno vytěsněné a nesmířené.
149

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

V pohádce O třech řečech plnili roli stínu štěkající psi, se kterými měl hrdina přespat 

v jedné věži. Když se přes noc se psi "utkal" - porozuměl jim, ráno zmizeli.             

Obsahem stínu, jak už jsem zmínila v kapitole číslo 5., jsou málo hodnotné 

charakterové rysy a vrozené schopnosti vykonávat zlo, škodlivé dětské projevy, 

opakované omyly, egoistické postoje, impulsivní, nekontrolovatelné činy.
150
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Bible vypráví o Jakobově konfrontaci s jeho stínem a o jeho vnitřní proměně 

ve scéně, když v noci bojuje s Bohem. Převádí své ženy i svůj majetek přes řeku 

a zůstává sám. Se svým stínem se musí střetnout sám.  

Jak už jsem zmínila v kapitole 5.4, důležitým aspektem překonání vlastního stínu 

je být sám. Podle C.G.Junga je „sám“ složka duše, která překračuje oblast času, 

osobního bytí. Ve složce „sám“ se podle Junga setkává Já s nevědomím – Božím 

hlasem v nás.
151

 Hrdinové v pohádkách musejí vykonat hrdinské skutky sami. Princ 

Bajaja musí být sám v boji proti draku i statečný Mikeš, o kterém jsem psala 

v páté kapitole, musí projít všemi zkouškami sám. 

Proces zrání líčí písmo jako boj. Proti Jakobovi vystoupí temný muž a bojuje s ním, 

jako by neměl s Bohem nic společného. Jakob bojuje do rozednění o svůj život. 

 Jakob je při svém boji zraněn. Když temný muž viděl, že ho nepřemůže, poranil 

mu kyčelní kloub. Jakob muže přemůže. Poražený, tajemný muž, Jakoba prosí, 

aby ho pustil. Jakob mu však odpoví:
 152

  "nepustím tě, dokud mi nepožehnáš."
153

 Muž 

se Jakoba ptá po jeho identitě. Jakob přiznává to, že je podvodník, přiznává svou vinu 

z minulosti. Po Jakobově doznání ho tajemný muž přejmenovává na Izrael (to je zápasí 

Bůh). Jakob byl zraněn, snad může zranění znamenat to, že Jakob už není tak sebejistý. 

Naučil se spoléhat na Boha.  Jakob se stal sebou samým, stal se svobodným. Nyní 

už je připraven na setkání s bratrem. Bůh mu požehnal.
154

  

V kapitole 5.3 – „Strukturální a archetypová analýza pohádky,“ jsem se zmiňovala 

o stínu, kejklíři - dárci. Pohádkový hrdina v konfrontaci s kejklířem dostane kouzelné 

prostředky, aby mohl šťastně dojít ke svému cíli. Může vypadat jako polozvíře, 

poločlověk, polobůh. Podle C.G. Junga se kejklíř nachází na půli cesty mezi vědomím 

a nevědomí. Dárce podrobí hrdinu k překonání různých zkoušek. Potom mu daruje 

kouzelné prostředky. Zkoumání stínu nás uschopňuje k osvobození psychické energie 

v něm uvězněné, tu pak můžeme použít k naší vědomé realizaci.
155

 

Jakobův stín měl podobu tajemného muže. Také on podrobil Jakoba veliké zkoušce 

 - musel s ním bojovat. Když vyhrál, tajemný muž ho žádal o propuštění.  Jakob si 

nejprve musel uvědomit to, co ho tíží, až potom mu tajemný muž požehnal 

a on ho mohl propustit.  
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V pohádce Ruprcimprcampr dostane královská dcera od skřeta za úkol upříst zlaté 

vlákno. Když se jí úkol podaří, mužíček ji nepustí, dokud ho nepojmenuje pravým 

jménem. I v této pohádce musí hrdinka umět pojmenovat svůj stín, až potom se jí podaří 

získat svobodu.  

 

6.4 Prorok Eliáš 

Eliáš byl plný horlivosti pro Pána Izraele. Vmetl slova Páně do tváře králi Achabovi. 

Potom musel utéct a před králem se skrývat.  Přišel o domov, byl nucen neustále měnit 

místo svého pobytu. Jednoho dne se Eliáš odvážil vyjít ze svého úkrytu a vstříc královi 

vstříc. Vyzval ho, aby shromáždil na hoře Karmel proroky Baala a Ašery. Tam má Bůh 

rozsoudit, která víra vede k životu. Eliáš vyzval lid, aby se shromáždil před oltářem 

Jahvovým. Zde pozřel oheň býka, dřevo, kameny i zemi. Po vítězství jediného Boha dal 

Eliáš pobýt všech 450 Baalových kněží. Nestrpěl žádný kompromis, ten, kdo nesloužil 

pravému Bohu, musel zemřít.
156

 

Může se zdát, že Eliáš je na vrcholu svého úspěchu. Když však k němu Jezabel pošle 

posla, aby mu pohrozila se smrtí, padne na něho strach. Sedne pod jalovec a volá: 

"Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové."
157

 

Bojoval proti Baalovu kultu, už ale nemůže. Nejraději by umřel. Eliáš je symbolem 

člověka, který chce zabít 450 Baalových kněží. Tento obraz může symbolizovat to, 

že chce vytnout všech svých 450 chyb i s kořeny. Chce potlačit všechno, co neodpovídá 

vůli Boží. V postavě Jezabel se setkává s vlastním stínem - s animou, kterou v boji 

za dokonalostí vytěsnil.
158

Anima podle C. G. Junga představuje  ženskost, cit, slabost, 

vroucnost, instinkt, intuici, intimitu.
159

 

 V pohádce Černá princezna, nezkrotná anima vojáky na stráži ovládala. V příběhu 

Eliáše se jedná o opačný problém. On nemohl těžit z jejích dobrých stránek, protože 

ji popřel. Ve svém idealismu popřel část sebe.  

Jonáš je sám sebou natolik zklamaný, že se položí pod jalovec, aby tam zemřel. 

Anděl mu přinese chléb a vodu. Pošle ho na cestu a Eliáš jde. Musí ujít dlouhou cestu. 

Jde pouští, kde je sám. Je sám se sebou konfrontován.
160

 Opět musí být hrdina sám, 

stejně jako Jakob, Jonáš, statečný Mikeš…  

                                                 
156

 Srov.: 1 Král, 17,1-18.46 
157

 1 Kr 19,4 
158

 Srov.: GRÜN Anselm, Obrazy proměnění, 36-43. 
159

 Srov.: PUŠKÁROVÁ Maria, Tajemství milosti, 56. 
160

 Srov.: GRÜN Anselm, Obrazy proměnění, 36-43. 
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  Na hoře Choréb vstoupí do jeskyně, aby tam přenocoval. Bůh mu ale klid 

nedopřeje. Volá ho: „Co tu chceš, Eliáši?“ Odpověděl: „Velice jsem horlil 

pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zničili 

a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, ale i mně ukládají o život, 

jak by mě o něj připravili.“
161

 Hospodin slyší jeho nářek a poručí mu, aby se postavil 

na hoře před Hospodinem. Eliáš tak musí čelit sám sobě, musí podstoupit boj, postavit 

se na hoře čelem větru. Bůh přechází kolem něho. Předcházejí ho bouře, zemětřesení 

a oheň, ale Bůh není ani v jednom z těchto tří obrazů. Bůh není Bohem, který hřmí 

a ničí, jak si ho Eliáš představoval. Je Bohem, který tvoří. Je tichý, chránící, jemný 

a vlídný. Mohu ho poznat, jsem-li zcela sám při sobě.
162

  

Stejně jako pohádkoví hrdinové musejí projít cestu plnou nástrah sami, 

aby naslouchali svému nitru a hlasu v něm, tak musel Eliáš být sám, aby se mohl setkat 

s Bohem.   

V této scéně Bůh proroka proměnil. Učinil z něj člověka mírného, schopného 

naslouchat. Eliáš by nedokázal projít proměnou sám. Pomohl mu anděl s posilujícím 

pokrmem, Bůh ho celou cestu vedl a směřoval k sobě.
163

  

Mohli bychom zde najít paralelu s kouzelnými prostředky, které dostávají pohádkoví 

hrdinové, aby došli k cíli? Podle strukturální a archetypové analýzy pohádky, 

kterou jsem rozebrala v páté kapitole, dostávají hrdinové kouzelné prostředky 

při setkání se svým stínem. I Eliáš po setkání se svým stínem dostává od anděla pokrm. 

Může takové setkání se stínem vést hrdinu k odpoutání od ega? Může hrdinu 

tato konfrontace dovést k pokoře, která mu dříve chyběla? Mohlo toto setkání udělat 

z Eliáše člověka plného pokory, který si uvědomil potřebu Boha? Bůh mu pomohl. 

Poslal mu svůj pokrm a dal se mu poznat. 
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 1 Kr 19,9-11 
162

 Srov.: GRÜN, Anselm, Prorok Eliáš, in Obrazy proměnění, 36-43. 
163

 Srov.: GRÜN, Anselm, Prorok Eliáš, in Obrazy proměnění, 36-43. 
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Závěr 

V úvodu své diplomové práce jsem si položila několik otázek, 

na které jsem se snažila najít odpovědi. Otázky zněly: Můžeme najít v pohádkách Boží 

poselství? Může k nám skrze tyto příběhy mluvit Bůh? Mohou být propleteny 

s dějinami spásy? 

Abychom lépe porozuměli pohádkám, začala jsem zkoumat problematiku mýtu, 

jehož archetypy byli převzaty pohádkou. Mytologie se ptá, odkud člověk pochází. 

Mýtus a rituál určoval zázemí člověka. Legendy a mýty jsou napříč národy velice 

podobné. Mají podobné prvky, podobné zápletky.  Mýty tedy obsahují určité střípky 

lidské identity. Kde je ale tato "praidentita," z které mýty vycházejí?  

Pokud na začátku dějin stál Božský plán spásy, může být obsažen v mýtech a později 

v pohádkách? Sv. Justin, který zamýšlel osvětlit Božský plán stvoření a spásy píše 

ve svých dílech (Apologie a dialog s židem Tryfonem), že božský plán stvoření a spásy 

se naplňuje v Ježíši Kristu, jenž je Logos (tzn. věčné Slovo, věčný Rozum, tvůrčí 

Rozum). Každý člověk jakožto rozumný tvor je účasten Logu, jehož „semeno“ v sobě 

nosí, může tak chápat záblesky pravdy. Každý člověk v sobě nosí semeno Logu. 

Katolická církev věří, že každý člověk byl stvořen k Božímu obrazu, každý člověk 

dostal nesmrtelnou duši, v které se zrcadlí Boží láska. Toto určení člověka mohlo 

formovat vznik mýtů a legend.  Pak tedy v mýtech, legendách a později v pohádkách 

může být otištěno povolání člověka Bohem. 

Dále jsem zkoumala archetypy tak, jak je popsal C. G. Jung, a jejich funkci  

v pohádkách. Archetypy nám mohou pomoci v uvědomění si sama sebe tak, 

jak jsme voláni Bohem. Pohádkové příběhy nám mohou pomoci k obrácení. 

Dalším mým tématem byly dějiny lidstva a důležitost příběhu v těchto dějinách. 

Celé dějiny lidstva prostupuje boj proti mocnostem temnot. Tento boj se zrodil 

na samém počátku světa a potrvá, jak řekl Pán, až do posledního dne. Člověk, zapletený 

do tohoto zápolení, musí neustále zápasit, aby přilnul k dobru. Bez velké námahy 

a bez pomoci Boží milosti není schopen dosáhnout vnitřního sjednocení. 

Právě vyprávění způsobuje, že díky příběhům se mohou lidské příběhy vynořovat 

ze tmy dějin. Existují tedy určité univerzální příběhy, které se často vyprávějí v určitých 

obměnách.  U hrdinů mýtů a pohádkových příběhů, můžeme najít podobnost s Kristem. 

Kristus je hrdinou dějin spásy. Můžeme o něm říci, že je určitým "pra hrdinou" 

i pohádkových a mytických vyprávění. V jeho napodobení se i my stáváme hrdiny 
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našich příběhů a příběhu dějin spásy. Bojujeme se zlem, které můžeme porazit jen díky 

lásce a Boží milosti. Z toho vyplývá, že pohádky mohou být propleteny s dějinami 

spásy. Mohou obsahovat Boží poselství, které nás směřuje k obrácení, k odevzdání 

se Bohu v lásce. Mohou obsahovat Boží hlas, který nás nabádá k připodobnění 

se hlavnímu hrdinovi, k připodobnění se Kristu. 

Abych ilustrovala univerzálnost příběhů, porovnala jsem jednotlivé motivy 

tří starozákonních příběhů (Jonáše, Jakoba a Eliáše) s motivy v pohádkových příbězích. 

Motivy i funkce v starozákonních příbězích a pohádkách byly podobné. Jednalo 

se o proměnění hrdiny a jeho cesty ke svobodě. Důležitým prvkem byla láska a pokora. 

Podobnost funkcí dosvědčuje tomu, že pohádky, podobně jako biblické příběhy, 

obsahují určité směrnice ke svobodě, k obrácení a k dobrému životu. 
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Seznam použitých zkratek 

biblické zkratky jsou použity podle Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Český 

ekumenický překlad, Praha: Česká Biblická společnost, 2007 

GS – Saudium et spes  

LG – Lumen gentuim 

IM - Inter mirifica 

KKC - Katechismus Katolické Církve 
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