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I. ÚVOD 

Pohádky provázejí člověka od jeho nejútlejšího věku v podstatě po celý život. Jejich 

obsah, způsob podání a vnitřní reakce na pohádku ovlivňuje osobu nejen po dobu vyprávění 

či vystavení pohádce, ale i mnohem později, aniž si to člověk je schopen připustit. 

Touha po dobrém konci je zakotvena v každém z nás. Navykli jsme si, že pohádka má 

mít dobrý konec, pokud pro nás není zjevný, cítíme jakési rozladění. 

Pohádky H. Ch. Andersena jsou dnes označovány za "klasiku". Setkala jsem se však s 

mnoha reakcemi, kdy sice bereme na vědomí, že jde o mimořádného autora a dílo, avšak 

vnitřně jej neuznáváme, jeho tvorba se nám nelíbí. Je nám cizí. Byla jsem tím překvapena. Já 

osobně mám Adersenovy pohádky ráda - byť se přiznám, prozatím jsem se nedonutila 

přečíst např. Sněhovou královnu. Nevadí mi, že všechny konce nejsou vždy přesně ve shodě 

s tradičním ideálem dobra, vítězícího nad zlem. Jejich "dobrý" konec totiž není na první 

pohled možná příliš patrný. Ale cílem poslechu nebo čtení jakéhokoliv textu přece není jen 

tupé vyposlechnutí sdělení, ale také úvahy a přemýšlení o nabytých informacích, "prožití si" 

osudu hrdinů. Strohé předložení událostí a fakt příběhu s kladným koncem bez větších 

konfliktů někdy člověka uklidní, ale nelze se podobnou duševní stravou živit neustále. 

Andersen je považován za zakladatele autorské pohádky. Kouzlo jeho pohádek dle mého 

názoru tkví v jedinečnosti vyprávění a bohaté slovní zásobě, v imaginaci, s níž nás uvede do 

svého světa a dokáže nás v něm udržet. Postavy v jeho pohádkách nejsou ryze „černé nebo 

bílé", mají své dobré i špatné stránky. Právě to se mi na jeho pohádkách líbí. Příběh je 

vyprávěn a v jeho průběhu je možné se hlouběji zamyslet právě nad jednáním postav, jejich 

myšlením a cítěním - a dle dané situace či konfliktu s postavou soucítíme nebo v nás naopak 

její jednání vzbuzuje nesouhlas, někdy až odpor. V podstatě je možné si pomocí 

Andersenových příběhů prožít situace, které nás, byť v různých obměnách, v životě potkají. 

Pohádka sama o sobě je vlastně stále živým žánrem - vypráví se již od nepaměti. Doby, 

kdy se právě vyprávěním lidé sbližovali, jsou minulostí. Teplo hromadně vyposlechnutého 

příběhu nahradila kniha, později rádio, film - dnes dokonce prostorový 3D film. Ve shodě s 

těmito proměnami tedy dochází i k proměnám a úpravám dávných příběhů. Současný čtenář 

může těžko chápat některé zastaralé výrazy - což vede k jazykovým úpravám, zároveň se 
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však objevila potřeba zestručnění a celkového zjednodušení klasických pohádkových 

příběhů, která vyplývá právě z našeho uspěchaného stylu života, kdy se snažíme o maximální 

úsporu času, často však i o úsporu naší vnitřní snahy. 

Cílem mé diplomové práce je porovnat originální verze Andersenových pohádek 

s verzemi upravenými, a na základě toho vysledovat tendence těchto úprav. Pro porovnání 

jsem vybrala satiricky laděnou pohádku Císařovy nové šaty a Mořskou ženku, která je 

v podstatě autobiografickou pohádkou o Andersenově nenaplněné lásce. Záměrně jsem 

vybírala známé pohádky, jejichž úpravy jsou dosti četné, a zároveň pohádky, které se svým 

obsahovým zaměřením velmi liší. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Hans Christian Andersen 

Narodil se 2. dubna 1805 v dánském městečku Odense na ostrově Fynu jako syn 

chudého ševce. „Sám jeho životopis je trochu pohádkovým, přinejmenším celá jeho první 

třetina se odehrává přesně podle scénáře Ošklivého kačátka".(Josková, s. 2) (Příloha č. 1,2) 

Městečko Odense bylo tehdy asi šestitisícové, čisťounké a ospalé, s životem pěkně 

usedle uspořádaným do hodně feudálních a cechovních přihrádek. Rodina Hanse Christiana 

patřila do té nejspodnější: matka vypomáhala praním, jeho otec byl švec - příštipkář, který 

se nemohl stát cechovním mistrem. Otec své sny uložil do synka (patřil k těm neklidným 

duchům, toužícím po něčem vyšším, po vzdělání a po umění). Předčítal mu Holbergovy hry, 

vyrobil mu loutkové divadlo a vymýšlel se synkem pro divadlo repertoár, učil jej zpívat. 

Hans Christian byl mimořádně zručný - od mládí si sám šil kostýmy pro své loutky a po celý 

život byl proslulý dovedností vystřihovat humpoláckými nůžkami z papíru nejyemnější krajky 

a celé figurální výjevy. (Příloha č. 3) 

Když Andersenův otec poměrně mladý umíral, dal své ženě pro 19. století dosti 

netypický příkaz: „Ať se chlapec rozhodne pro co chce, i kdyby to byla ta největší hloupost 

na světě, nesmíš mu bránit." Matka synovi nakonec nebránila a Hans Christian - čtrnáctiletý, 

vytáhlý, hubený výrostek s velkýma rukama, dlouhým nosem a zářivě modrýma očima, 

s ranečkem s loutkovým divadlem, jídlem na cestu od maminky a několika ušetřenými tolary 

- se vydává na několikadenní cestu dostavníkem do Kodaně (Příloha č. 4). Tam totiž stojí 

Královské divadlo. S sebou má doporučující dopis pro primabalerinu, ihned jí předvádí 

jakýsi strašný dupák. Ale nevyhodila ho - poslala jej za dalšími divadelními činiteli, které 

taktéž uvedl do rozpaků. „Ošklivé kačátko", dítě odmalička ve všech ohledech odlišné od 

ostatních, muselo být nadáno mimořádným kouzlem osobnosti. Směs houževnatosti a 

zároveň zranitelnosti, krajní plachosti a udivující sebejistoty vrozeného talentu, dětinské 

naivity i nadprůměrné inteligence, družnosti i snílkovství k němu po celý život přitahovala 

lidi, získával si snadno přátele i mecenáše." (Josková, s. 3) 
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Postupně selhal balet, zpěv i divadlo a hrozilo, že se bude muset vrátit domů a vyučit se 

krejčovině, v což matka stále doufala. Cítil se být předurčený hercem, ale po celou dobu 

v Kodani ve volných chvílích psal - verše, komedie, tragédie, náčrty románů po vzoru 

Holberga, Shakespeara a Waltera Scotta. V divadle chtěl vyniknout, ale psaní pro něj bylo 

jako dýchání a jeho dosud nevyhraněný talent dostával svůj tvar. V šestnácti poslal svou 

tragédii pod jiným jménem do Královského divadla - v odmítnutí mu napsali, že divadlo 

nemůže uvést hru někoho, komu chybí nejzákladnější vzdělání. V necelých sedmnácti poslal 

další tragédii, ale odmítnutí už nebylo tak příkré. Našli se lidé, kteří v rukopise postřehli 

mimořádný talent a ředitelství divadla navrhlo Andersena na stipendium (uděloval jej král), 

které by mu umožnilo doplnit si vzdělání a složit zkoušku na univerzitu. Naproti tomu 

Frajerová uvádí, že ředitel Královského divadla J. Collin nechal Andersena vystudovat za 

vlastní peníze - maturoval r. 1828. (Frajerová, s. 6) Březinová k Andersenovu školnímu 

prospěchu poznamenala: „Přísní kantoři mu nedokázali vštípit ani správný pravopis. Jenže 

nevalný žák dokázal vyprávět úchvatné příběhy, pravopis nepravopis. Zakrátko se svými 

romány, cestopisy a životopisy proslavil po Evropě." (Březinová, s. 1) 

V sedmnácti letech tedy vstoupil na latinskou školu ve Slagelse, aby se připravil na 

spisovatelskou dráhu. Brzy se pokusil o první básně, vyšly v roce 1827 (některé z nich byly 

později zhudebněny Edvardem Griegem). Ve škole si vzdělání doplnil a složil zkoušku na 

univerzitu, ale odnesl si také celoživotní trauma - až do smrti jej občas děsily sny, ve 

kterých se mu zjevoval ředitel školy (Simon Meisling), který Andersena patologicky 

nenáviděl a pronásledoval tak, že citlivý chlapec neměl daleko k sebevraždě. (Josková, s. 3) 

„Kultivace mladého ctižádostivce však nikdy nebyla dotažena do konce - symbolicky to 

ukazuje fakt, že se Andersen až do smrti neobešel bez pečlivých korektorů, kteří mu 

opravovali pravopis." (Březinová, s. 28) 

Během studií na univerzitě psal naplno a mnoho. Psal s obnovenou sebedůvěrou, začínal 

se prosazovat. Ale dříve než doma byl uznán v cizině. Kritika mladého básníka nešetřila. 

Snášel to těžce a nabytou sebedůvěru zase ztrácel. V roce 1829 vydal svou první prózu -

humoristický cestopis - Pěšky od kanálu holmského k východnímu cípu Amagru. Kniha 

měla dosti velký úspěch.. Poté vydal větší množství dramat, básní, obrazů z cest po 

evropských zemích a románů. Andersenovy romány, hry a básně byly tehdy velmi oblíbené, 

ale spíše v cizině než v Dánsku. 
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Během zahraničních cest také navštívil Čechy - poprvé v roce 1831, kdy zavítal do 

Českosaského Švýcarska, k Pravčické bráně a do Hřenska; podruhé v červenci 1834, kdy 

zde pobyl týden a navštívil Prahu, Teplice a Petrovice. Do českých zemí zavítal ještě v letech 

1846, 1851, 1854, 1869 a 1872, kdy se v podstatě vracel na místa, která si v mládí oblíbil. 

Nově navštívil také Pardubice a Brno. (Kolín, 1995, s. 4) O návštěvě (v roce 1841) se 

zmiňuje ve svém cestopise Básníkův bazar. (Semeráková, s. 5) (Příloha č. 5) 

Soukromý život tohoto jasného, přátelského a jemného člověka šťastný nebyl. V mládí 

zažil dost pokořování a také dvě nešťastné lásky - šťastnou nepotkal vůbec. (Josková, s. 5) 

Březinová ale uvádí opak: „Znal jen platonická vzplanutí, a to navíc především k mužům, 

což citlivě rozkrývají jeho novodobí životopisci, Britka Jackie Wullschlagerová a Dán Jens 

Andersen. V oficiální brožuře k dvoustému jubileu najdeme toliko obligátní fotografie 

švédského Slavíka Jenny Lindtové a kupecké dcerky Riborg Voigtové, k nimž Andersen 

choval sice vřelé, ale podle vlastních slov sesterské city." Cigner (Cigner, s. 29) taktéž tvrdí, 

že Andersen byl platonickým ctitelem mužů, byl citlivý, osamělý a pro mnohé lidi podivín. 

Povahově byl veselý a přátelský, ale zrazovaly ho nervy - od dětství trpěl depresemi a 

stavy úzkosti. Díky své dětské otevřenosti a důvěřivosti spolu s přecitlivostí se snadno stával 

obětí bezohledných lidí, kteří se vyžívali v urážkách nevinnosti. A tak se zaštítil fantastickým 

světem, kde se mohl bezpečně vyzpovídat z nejniternějších pocitů a nálad a nalézal zde 

útočiště - harmonii, laskavost, vlídnost a toleranci. (Josková, s. 5) 

V dubnu 1835 bylo uvedeno drama Improvizátor. Taktéž napsal „pár pohádek pro děti". 

Přítel Órstad tvrdil: „... pokud Improvizátor přinese Andersenovy slávu, pohádky mu 

přinesou nesmrtelnost, neboť je to prý nejdokonalejší věc, jakou kdy napsal." Andersen se 

ale zdráhal příteli uvěřit. 

Titul první pohádkové knížečky, která udělala „díru do světa", zněl: „Eventyr, Fortalte 

fon Bórn" - Pohádky, vyprávěné pro děti. (Josková, s. 5) Josková dále uvádí: „Pro nás 

bude dost pikantně znít názor jednoho z kritiků, který Andersenovi radil, aby nemrhal 

časem. Osobně prý nemá nic proti pohádkám pro dospělé, ale domnívá se, že tento druh 

literatury se nehodí pro děti, protože ty mají dostávat do ruky četbu s vyšším posláním a ne 

pouze pro zábavu!" Dánský časopis „Litteraturtidende" (Literární noviny) srovnával 

Andersenův sloh s přestavitelem tehdejší učesané poezie „vzdělanců", dnes již zapomenutým 

Molbechem, a dával samozřejmě jeho stylu přednost před Andersenovým. Jiný časopis si 

vzal na mušku morální stránku pohádek a dokazoval, že je pro děti škodlivé, aby četly 
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pohádky, v nichž princezna líbá vojáka (pohádka Křesadlo), v nichž selka hostí za mužovy 

nepřítomnosti kostelníka (pohádka Mikula a Mikulka), v nichž dítě nabude prý nesprávných 

představ o jemnosti vznešené dámy (pohádka Princezna na hrášku) (Rak, s. 258). 

Romantický „zlatý věk dánské literatury" také uznával jen kultivovanou až vyumělkovanou 

řeč, zatímco první pohádkář světa vnesl do literatury pro děti řeč přirozenou hovorovou a 

dětsky jasnou. (Hanžlíková, s. 79) Andersenovy pohádky však způsobily mohutný průlom 

do konvencí soudobé literatury. 

Cigner (Cigner, s. 29) se zmiňuje i o vzhledu Andersena - „... byl velikánem nejen dílem, 

ale i ve skutečnosti. Měřil 185 centimetrů - o dvacet centimetrů více než průměrný 

spoluobčan - a nosil boty číslo 47!" 

Údaje o spisovatelově úmrtí se v literatuře liší. Andersen zemřel 4. srpna 1875 po tříleté 

těžké nemoci ve své vile. (Vrchlický, s. 8) Oproti tomu Gluckselig uvádí, že zemřel v domě 

svých přátel nedaleko Kodaně. (Gluckselig, s. 10) 

Per Šmidl (dánský spisovatel) (Smidl, s. 3) ve svém článku „Syn ševce, nebo krále?" 

uvádí zajímavou věc - totiž možnost, že Andersen nemusel být synem chudého ševce, nýbrž 

levobočkem prince Christiana Frederika, později dánského krále Christiana VIII. V roce 

1987 totiž univerzitní rektor Jens Jorgensen vydal knihu s názvem H. C. Andersen -

pravdivý mýtus. Podle Jorgensena byl Andersen synem prince Christiana Frederika a 

komtesy Elisy Ahlefeldt - Laurvigové, po narození byl dán do péče ševce a jeho ženy, která 

tehdy pracovala jako kojná. Odborníci zabývající se Andersenovým životem však knihu 

strhali - pro ně hovořila matrika jasně a princ Christian Frederik a komtesa Elisa údajně 

nebyli v době početí ani na stejném místě. Spisovateli Rolfu Dorsetovi v Odense přišlo 

zvláštní, že andersenovští badatelé se tuto teorii snažili „zničit". Sám totiž zjistil dvě 

okolnosti v Andersenově životě, které nelze opominout a obě souvisejí s Andersenovým 

finančním zajištěním: 

Jorgensen pravdivě poukázal na to, že byť by byla obuvníkova rodina skutečně 

chudá, nebyli na tom až tak špatně, jako kdyby museli žít jen z vlastních příjmů, 

po období mladického strádání (v letech 1819 - 1822) byl Andersen po královské 

intervenci poslán na latinskou školu s neslýchané vysokou státní podporou. 

V březnu 2004 vydal tedy Rolf Dorset knihu s názvem Dítě nebes. Kniha o původu H. C. 

Andersena. V ní došel ke stejnému závěru jako Jorgensen - „Andersen musel být králův syn, 
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protože jinak zůstává v jeho životě mnoho nejasností. Jak jinak lze vysvětlit, že se dítě, 

vyrostlé v chudé ševcovské rodině, stalo oním Hansem Christianem Andersenem, který 

přišel s námětem k pohádce o ošklivém káčátku poté, co získal informace o svém původu?" 

Dorset poukazuje na to, že princ Christian Frederik a komtesa Elise Ahlefeldt - Laurvigová 

se v době početí skutečně nacházeli na jednom místě a opravdu byli i milenci. Dále Dorset 

upozorňuje na to, že princ Christian Frederik byl skutečně „záletník" a že se v době 

Andersenova narození nemanželské děti šlechticů obvykle umísťovaly do chudých rodin a 

posléze dostávaly finanční podporu. V takových případech se dokonce nezákonně 

manipulovalo i s církevní matrikou, aby skutečný původ těchto dětí nikdy nevyšel najevo. 

„Dorset nepředkládá žádný konečný důkaz o tom, že by byl Andersen synem krále, ale 

dokazuje, že určité předpoklady pro platnost této teorie existují a že takový svět fantazie, 

v němž se zrodily slavné pohádky, musel vzejít z něčeho zcela mimořádného." (Smidl, s. 3) 
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2. Pohádka z literárního hlediska 

Současný pojmový význam slova pohádka se vyvinul z polského gadač neboli mluvit, 

vyprávět, tlachat. (Peterka, s. 223) 

Pohádka je žánr lidové slovesnosti a patří k nejstarším literárním útvarům. (Křivánek, 

Kupcová, s. 37). Není vázána na konkrétní čas a prostor, zakládá se na fantastickém 

příběhu - přesto postihuje základní lidské touhy, životní principy a pravdy. Uplatňují se zde 

magická čísla (3, 7, 9), ustálené formule vstupní (např. Za devatero horami...; Byl jednou 

jeden král. . .) a závěrečné (např. Zazvonil zvonec a to je pohádky konec.; A tak žili, a jestli 

neumřeli, žijí dodnes.) Motivy bývají důsledně opakovány - např. tři přání, tři úkoly, tři 

synové, tři dcery. 

Podle Křivánka a Kupcové se pohádky se dělí na: 

kouzelné (fantastické): v nich se objevují např. začarované krajiny, draci, ježibaby, 

mluvící zvířata... Hrdinové v nich mohou zemřít i znovu ožít, mohou mluvit 

kouzelnou řečí atp. 

legendární: jsou založeny na biblických námětech a postavách 

novelistické: v nich převládá běžná životní skutečnost, vítězí moudrost hrdinů nebo 

jejich důvtip. Často se přibližují jiným druhům prózy (např. anekdotě, novele, 

povídce). 

Později vznikaly pohádky umělé (nebo také autorské nebo moderní) (Křivánek, 

Kupcová, s. 37). 

Autorská pohádka 

Dnes figuruje autorská pohádka jako žánr specializovaný na dětského čtenáře (Peterka, 

s. 234). Nemálo umělých pohádek se však obrací zároveň, anebo především k dospělým 

(Exupéry: Malý princ, Andersenovy pohádky...). Andersen sám uvedl: „ Když jsem si 

představoval, že se moje pohádky vypráví dětem, viděl jsem při nich otce s matkou a jim 

jsem také chtěl dát něco na uvážení." (Kaňa, přebal knihy) 

Autorská pohádka je tedy mladším útvarem než pohádka lidová (folklorní), je 

subjektivnější - obsahuje např. autobiografické motivy, zvýrazňuje individuální styl autora, 
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literární styl doby. Kompozice je složitější, bližší povídce. Reálné a aktualizační prvky jsou 

zde silněji zastoupeny - filozofické a etické problémy, sociální konflikty, civilizační změny -

a kouzelné motivy se stávají součástí každodenní reality. Děj umělé pohádky se obvykle 

odehrává v určité době nebo jmenované lokalitě. Toto je zvláště patrné v pohádce 

novelistického typu. 

Peterka dále uvádí, že se žánrové varianty autorské (umělé) pohádky liší: 

vztahem k pohádce lidové, 

tématikou, 

účelem. 

Autorské pohádky tedy dále rozděluje na: 

- autorské pohádky podle lidových motivů, kdy na rozdíl od klasických adaptací, je 

folklorní materiál vědomě a dost volně přetvářen podle vlastního uměleckého záměru 

- např. pohádky zveršované, zdramatizované nebo zfilmované; 

pohádky iluzivně folklorní, kdy ve stylu lidové pohádky je vyprávěn původní 

příběh s vlastními postavami, 

pohádky se zvířecím hrdinou, které obsahují antropomorfízované zvířecí postavy 

nebo kombinaci zvířecích a lidských postav, 

pohádky symbolické, kdy příběh má hlubší významy podobenství, zvýrazňuje 

myšlenkový obsah a mnohdy je určený spíše dospělým než dětem, 

pohádky parodijní, autor se zaměřuje na konvence folklorní pohádky, ale 

humorným způsobem je karikuje, neguje, 

pohádky moderní, v nichž se vyprávění blíží povídce, pohádku odlehčuje, zrcadlí 

v ní současný způsob života a myšlení, objevují se technické a společenské reálie, 

kouzla se prolínají s každodenností, 

pohádky nonsensové, v nichž je využíván absurdní humor, typicky dětská 

alogičnost, asociativnost a spontánní žvatlavost, tradiční model mravokárné pohádky 

se v zájmu motivace k samostatné tvořivosti potlačuje, 

kreslený pohádkový seriál (pohádkový komiks) nebo animovaný či loutkový film, 

kdy ilustrace má proti textové složce dominantní postavení. 
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3. Pohádka z pedagogického hlediska 

Rudolf Steiner už v roce 1908 řekl: „Protože lidská bytost v dítěti souvisí ještě 

s prapůvodním způsobem s veškerým bytím, s veškerým životem, potřebuje dítě 

pohádky coby potravu duše." (Streit, s. 59) 

Dospělí budou vždy znovu okouzleni nad způsobem, jakým dětská fantazie dokáže 

„okřídlit" věci zcela obyčejné. Dnes už je všeobecně známý léčivý význam fantazie a její 

hry. Už před více než 150 lety napsal německý pedagog Jean Paul ve své učebnici 

pedagogiky: „Dáte-li dítěti suchou větev, jeho fantazie na ní dá vykvést růžím. Dejte mu 

lupínek růže a bude po vodě řídit kouzelnou lodičku." (Streit, s. 12) 

„Je-li hra činností vnější, pak poslouchání pohádek směřuje dovnitř. Při hře se síly 

fantazie sbíhají do vnějšího volního jednání, avšak poslouchání pohádek působí 

bezprostředně na vnitřní citový život." (Streit, s. 12) Fantazie disponuje silou k vytvoření 

vnitřního obrazného života - a to vyprávěním pohádek a čtením kvalitních pohádkových 

knížek. Podle Streita (Streit, s. 11) fantazii velmi pomáhají zdravé přírodní obrazy, 

kterých má duše málo v přetechnizovaném a městském prostředí. Pohádky tedy mohou 

mezi čtvrtým až osmým rokem dětského věku oživit vnitřní duševní svět fantazie i 

v případě, že vnější okolí jej beznadějně postrádá. 1 podle Andersena (Březinová, s. 1) 

není třeba fantazii u dětí krotit, nýbrž podněcovat. 

Streit (Streit, s. 14) dále poukazuje na to, že bez pohádkové výživy zůstanou dětské 

duše vnitřně tupé, neohebné a citově chudé. Přihlédneme - li k ztechnizovanému 

prostředí i prostředí bez přírody, které se kolem dětí vyskytuje, mohou dětské duše 

vnitřně úplně otupět. Pohádky tedy dnes mají stále důležitější poslání a je zapotřebí jimi 

duši povzbudit, zaplnit a rozveselit. Pohádky na gramofonových či magnetofonových 

páskách či na CD ale nenahradí neumělé matčino vyprávění. Je důležité, aby dítě 

přijímalo „zdravé" obrazy, které jeho fantazii utvářejí zdravě. Ve věku od čtyř do 

dvanácti let dítě přímo lační po obrazech a zábavní průmysl toho přímo využívá. Uvidí -

li však falešné obrazy a obrazy nepřiměřené jeho duši, jeho fantazie se deformuje. 

Přehnanou a rozrušenou fantazii Streit nazývá fantastikou - což je podle něj 

zchaotizovaná dětská fantazie, jejíž představy se vytrhly z lidských proporcí a změnily se 

v senzace, nadsázky nebo kýč. Má na mysli zvláště současné komiksové sešity, vydávané 

pod jménem Walta Disneye. Výrazné a křiklavé barvy už samy o sobě poškozují dětský 
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jemnocit pro barvy. Tyto pohádky podle Streita (Streit, s. 17) obluzují prostou dětskou 

fantazii, u citlivých dětí se obrazy vtiskují do citlivých hlubin a takové děti nesnášejí 

agresivní karikatury. Dětem je tedy třeba zprostředkovat obrázky s poctivou fantazií, 

přemrštěnou fantastikou jim mateme duši; jejich cítění zesuroví. Naopak je třeba čím dál 

tím více dopřát dětem klidu, ticha a dobrosrdečnosti, nikoliv umělé bičování 

obrazotvornosti, které se objevuje v médiích. 
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4. Smysl a vnitřní hodnota pohádek 

Podle Streita (Streit, s. 24) téměř každá pohádka začíná harmonickou situací, která je 

později porušena. „Zlatý věk", „rajská pohoda", „staré dobré časy" jsou narušeny boji a 

nebezpečenstvím, lidé se proviní, štěstí se naruší a následuje „vyhnání z ráje". V realitě 

každé dorůstající dítě musí vnitřně a později také zvnějšku něco podobného prodělat -

krok do světa, ven z ochranného náručí a péče matky. 

Po narušení úvodní pohádkové harmonické situace se v pohádce objevují různé 

symboly zla: obrazy zla, pýchy, zloby, zbabělosti, hlouposti, žádostivosti, lakoty. 

Pohádkové postavy se zapletou, zabloudí, někdy jsou ponižovány. Pohádkoví hrdinové 

bloudí bez ochrany. Zdá se, že zvítězilo zlo a „temnota". 

Do této beznaděje však přichází pomoc nebo dojde k nějakému neočekávanému 

obratu, přicházejí „poslové" dobra, odvahy, sebepřemáhání, nesobeckosti a odevzdanosti 

- dobro musí zvítězit nad zlem. 

Streit (Streit, s. 25) uvádí, že pro dětský život ve fantazii je tento načrtnutý sled 

obrazů v pohádkách nedocenitelný. Dítěti dodává morální podnět pro nadcházející tvrdé 

životní skutečnosti, aby je prožívalo se soucitem, spoluúčastí a radostí - tak jako 

v dětství prožíval vroucí spojení s postavami svých pohádek, aby se dokázal se situacemi 

přímo ztotožnit (tvá bolest je má bolest, tvé slzy jsou mé slzy, tvé štěstí je mé štěstí). 

Když dítě zažije v pohádce nápor zla a strach z něho pronikne hluboko do jeho mysli, 

prožitek z všeobecně platné spravedlnosti se stává intenzivnějším. Tento prožitek pak 

utváří lidský charakter - každá dobrá pohnutka dojde odměny a každá špatnost bude 

potrestána. Dítě si tedy ve vlastním světě fantazie vyzkouší spolu se svými hrdiny 

odvahu, vytrvalost, věrnost a lásku k dobru. 
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5. O Andersenových pohádkách 

Ve dvacátých letech se do dánského literárního romantismu začal vkrádat realismus a 

v měšťanských světnicích zavládl harmonický a poněkud nevzletný biedermaier (biedermaier JLS 

= umělecký sloh, který vycházel z klasicismu a empíru, byl určen středním vrstvám 

měšťanstva, uplatnil se v malířství a uměleckém řemesle střední Evropy vletech 1815 -

1848; Ottová všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích A - L, s. 137). Andersen se však 

v kodaňské biedermaierovské společnosti nezabydlel a její vzdělanostní ideál a kultivovanost 

mu zůstaly cizí. (Březinová, s. 28) „Hned několik Andersenových textů líčí situaci outsidera, 

který se musel vzdát svého původu, aniž ho cele přijal nový svět. To zachycuje slavná 

pohádka Malá mořská víla (1837), kde mořská bytost za nesmírných obětí opustí svět 

dětství, ale v tom novém, lidském ji nikdy nepřijmou jako plnohodnotnou bytost. Vysněný 

princ v ní vidí sice roztomilé a věrné, ale přece jen pouhé dítě. A návrat zpátky pod mořskou 

hladinu už není možný." 

První sešit pohádek (1835) obsahoval pohádky: Křesadlo, Kuba a Kubík, Princezna na 

hrášku a Iduščiny květiny. První tři jsou převyprávěné lidové pohádky, poslední je původní, 

a ve všech do jedné vystupuje Andersenovo alter ego. „Pohádku o malé Idušce lze nazvat 

autorovým programovým prohlášením. Opěvuje se v ní fantazie a vysmívána je tu šosácká 

přízemnost a nevzletné rozumářství, zosobněné mrzoutským panem radou. Poprvé zde 

Andersen uplatňuje nezvratnou inovaci: nechává ožít věci. Ve svých pohádkách chce 

apelovat na dětskou imaginaci a antropomorfízuje prosté, všední předměty." (Březinová, s. 

31) Biedermaierovská kritika se pohoršovala i nad nekultivovaným jazykem pohádek -

Andersen se snažil napodobit hovorovou řeč a přirozený jazyk. ,J tady byl revoluční, 

jaktěživ se na stránkách dánské knihy neobjevilo tolik zvukomalebných citoslovcí. ... Už 

mudrcové starověku soudili, že říkat pravdu lze, jen je třeba ji šikovně zaobalit. Říkali tomu 

bajka a Andersen si ve svých pohádkách počíná stejně jako otrok Ezop. I proto od roku 

1858 trvá na přiléhavějším názvu pohádky a povídky." (Březinová, s. 31) 

Hlavní umělecký význam tedy mají jeho pohádky a povídky. V nich nalezl slovesnou 

formu, která mu byla nejbližší. Náměty čerpal z lidových písní, pohádek a pověstí, ale i z 

tehdejšího života dánského měšťanstva. V pohádkách - jako je Velký mořský had nebo 

Pradědeček - se ozývá Andersenův obdiv k technickému pokroku v době kolem poloviny 
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19. stoleti. Valná část pohádek má ale námět zcela původní - autorova neobyčejně živá 

představivost zpracovává dojmy a zážitky denního života. (Malá bibliografie..., s. 3) 

Andersen sám své pohádky rozdělil na pohádky ze světa fantazie a z reálného světa. 

Čerpal pro ně náměty z dánských i cizích lidových pohádek a pověstí, z orientálních motivů i 

z vlastní fantazie nebo skutečnosti. (Hanžlíková, s. 79) 

Charakteristickým rysem Andersenových pohádek a povídek je prolínání pohádkové 

formy s realistickým obsahem. V jeho pohádkách vystupují živí, skuteční lidé se svými 

ctnostmi i chybami. Pohádková forma nesloužila autorovi k vytváření nepravděpodobných 

dějů, kladných nebo záporných postav, ale byla prostředkem k mravnímu poučení a k 

básnickému a lidskému pohledu na všední věci a události. Chudí lidé v jeho pohádkách a 

povídkách vynikají ušlechtilostí a duševní čistotou. Sympatizuje s utiskovanými, s 

porozuměním líčí jejich slabosti a drobné chyby. S jemnou, ale účinnou ironií dovedl 

zesměšnit hloupost a nadutost lidí, zakládajících si na majetku nebo urozeném původu. 

(Malá bibliografie..., s. 3) 

V předmluvě Andersenových pohádek z roku 1924, které z dánštiny přeložil Jaroslav 

Vrchlický a předmluvu taktéž napsal, se uvádí: „Našel se teprve v báchorce, pohádce, kde 

dovedl spojití měkký cit, bohatou obraznost a vtipnou satiru v malé okouzlující obrázky, 

které, původně pro děti určeny, brzy se staly i hledanou a ceněnou četbou dospělých. Jeho 

dobrota spojená s lehkou ironií a nad obojím zvláštní opar poesie prostonárodní vytvořily 

z pohádky pro děti celou říš bezmezné obraznosti, ve které se zrcadlila nejen současnost, 

nýbrž celý život lidský jako v pestrém kaleidoskopu. Celkový jeho názor světa jest 

optimistický. Jeho pohádky vždy zůstanou svěží a vždy mu uhájí nesmrtelnost. Je v nich 

tolik svěží přirozenosti, naivnosti, poesie, hluboké moudrosti životní, obraznosti pod 

závojem lehounké ironie, dobroty srdce, lidskosti, krásy a pravdy v dětském rouchu a 

podání, a přece i pro dospělé veliké váhy a hloubky. " (Vrchlický, s. 1) 

Jan Rak v Doslovu v Pohádkách a povídkách II (Rak, s. 257)) taktéž uvádí: 

„V literatuře má Andersen svoje pevné místo: realismus a víra v člověka, láska 

k vykořisťovaným, která prostupuje jeho dílo, i jemná ironie, s jakou píše o lidských 

slabostech a předsudcích, to všechno jsou vlastnosti, kterými si získal srdce milionů lidí." 

(Rak, s. 257) 

Frajerová uvádí: „Jenom pohádky mu umožnily vypovídat se ze všeho, co ho tížilo. 

Nejvíce asi neopětovaný cit, který v nesmírné hloubce cítil ke krásné R1BORG 
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VOIGTOVÉ. Ač zůstal neopětován, žil tímto vztahem alespoň ve snech a obětoval mu 

otrocky vše. Z totoho důvodu se nikdy neoženil ani nejevil zájem o jiné ženy. Zbyla mu 

pohádkově krásná iluze lásky a jeho literární tvorba, do níž dal všechno, co měl. Andersen 

vložil do pohádek všechno, co sám cítil, co chtěl prožít, co si vysnil a čeho se bál." 

(Frajerová, s. 6) 

Březinová (Březinová, s. 2) napsala: „Pro svá zásadní poselství si vybral dětský jazyk a 

formu pohádky. Spíše než pohádky bychom měli říkat příběhy, protože o pohádky v běžném 

slova smyslu jde jen zřídka. Andersen vynikal v umění převléci myšlenku do příběhu. 

Obdobně můžeme Andersenovy příběhy vnímat dětsky naivníma očima, ale i očima 

dospělého, který si z nich bere docela jiné p o u č e n í . ,e n ^ d ě , že Andersenovo postavení 

citového i sociálního outsidera dodává jeho příběhům hloubku." 

Linhart (Linhart, s. 5) se zmiňuje o autorových cestách po naší vlasti, kterou měl rád -

v jeho pohádkách se však kupodivu žádný výraznější dojem z Čech neobjevil. V cestopisné 

beletrii ale můžeme najít zmínky i celé pasáže o jeho zážitcích z Čech a Moravy. Své dojmy 

a postřehy zachytil na deseti stránkách svého cestovního deníku, z něhož později čerpal pro 

„Pohádku mého života." 

Za nejautobiografičtější bývá považován příběh ošklivého kačátka, žijícího v posměchu a 

osamění. I Andersenův snad nejslavnější příběh o malé mořské víle nese podle Cignera 

(Cigner, s. 29) řadu autobiografických rysů - malá mořská víla totiž, podobně jako autor, 

ve svém životě neprožívá radost z naplněné lásky - a v jejím v příběhu se tento motiv 

objevuje. (Cigner, s. 29) 

Podle Matouška (Matoušek, s. 12) Andersen svými pohádkami a příběhy buduje 

stylistické rysy moderní pohádky - personifikaci neživých hrdinů, alegorii, syntézu 

mytologicko - folklorních prvků s umělou tvorbou a dar pointy. 

„H. CH. Andersen byl snad prvním pohádkovým vypravěčem, který do svých příběhů 

vložil znepokojující poselství moderní doby. Jeho pohádka už setřela onu jednoznačnou 

hranici mezi dobrem a zlem, v jejichž vzájemném střetu musí být zlo poraženo, postavy už 

mají složitější a rozporuplnější vnitřní život. Dějištěm příběhů se stal celý svět a hrdiny vedle 
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nadpřirozených bytostí, králů a princezen třeba slavík, krtek nebo cínový vojáček." 

(Stehlíková, s. 19) 

Bednářová (Bednářová, s. 65) cituje ve svém článku Terri Windlingovou (americká 

spisovatelka a editorka dětských knížek): „Andersenovy magické pohádky chutnaly jako 

čokoládový dort po dietě z celozrnné ovesné kaše. Jeho hlas vypravěče promlouval k dětem 

povědomě, měkce, spiklenecky. I když obsahují křesťanské motivy (typické pro prózu 

devatenáctého století), jsou jeho pohádky obdivuhodně zemité, anarchické, cynické, 

fatalistické." Bednářová dále v témže článku sama uvádí: „Jeho příběhy se odehrávají tady a 

teď. V magických a přitom současných, obyčejných kulisách." 

Michl v článku o Andersenově sborníku (Michl, s. 7) uvádí, že v autorově uměleckém 

předivu se ve zdánlivě jednoduchých historkách objevují pro čtenáře další roviny poznání, 

odraz jejich vlastních duševních stavů a životních zkušeností. Andersenův sborník (Andersen 

og Verden - Andersen a svět) čítá asi 560 stran a byl vydán po 1. mezinárodní konferenci o 

H. Ch. Andersenovi konané v létě roku 1991 v Odense. Podle Kdichla je ve Sborníku 

uvedeno, že Andersenovy skutečné umělecké záměry podle Andersenova vlastního názoru 

zůstaly v podstatě utajeny, dokonce i v pohádkách - děti, jak sám prohlásil, chápou jen 

„stafáž", kdežto vlastní jádro je určeno pro dospělé čtenáře. 

Johan de Mylius v témže sborníku charakterizuje Andersenovo dílo takto: „V 

Andersenově díle jako celku nachází obdobu jádro uměleckého usilování v soudobé i starší 

literární tvorbě, ale také zárodky pozdějších proudů - v symbolismu a expresionismu - jako 

důkaz beznadějného hledání metafyzických zkušeností, projev zklamání a ztracených iluzí ve 

světě, který není schopen poskytnout nám odpověď na naše otázky. 

„Po jazykové stránce je pro Andersena příznačná snaha opřít se o lidový jazyk, prostý 

všech vyumělkovaností a „učeností". Pokud jde o zobrazení skutečnosti, je Andersen 

významným realistou dánské literatury. Ať píše pohádky, které jsou ztvárněním lidové 

tradice (např. Křesadlo), anebo vytváří podle zážitků, dojmů a zkušeností pohádky naprosto 

původní (Ošklivé kačátko, Iduščiny květy aj.), do všech proniká prvek kritiky společenského 

zřízení, i když někdy velmi jemný a zastřen vlivy prostředí, v němž žil a jemuž často 

podléhal." (Rak, s. 259) Radou pohádek a povídek se vine nit satiry, odkrývající hloupost, 

omezenost, ziskuchtivost a nečitelnost nadutých králů, knížat, šlechticů i povýšených a 

20 



samolibých měšťáků. Projevuje se však také oslava technického pokroku - oslava železnice 

(Šňůra perel), telegrafu a podmořského kabelu (Velký mořský had) i v ocenění díla 

dánského fyzika H. Ch. Órsteda, objevitele elektromagnetismu (Pradědeček)." 

Horáčková (Horáčková, s. C/5) cituje přímo Andersena: „Císařovy nové šaty a Malá 

mořská víla jsou kromě jednoho příběhu z Improvizátora jediná práce, která na mne 

zapůsobila, když jsem ji psal." 
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6. Andersenova pohádková vydání u nás 

„Andersenova pohádková tvorba se dostala do rukou českých čtenářů nejdříve v časopise 

Lumír, později ve výborech i v souborném vydání ve třech svazcích v překladu Jaroslava 

Vrchlického vletech 1901 - 1902 a později v pěti dílech vletech 1902 až 1915. Později 

vyšly ještě několikrát, vždy s ilustracemi předních výtvarníků, např. Cyrila Boudy." (Linhart, 

s. 5) 

Matoušek (Matoušek, s. 12) uvádí přesnější informace: roku 1863 se objevil výbor 

Povídky a báchorky, pořízený J. M. Boleslavským. „Andersen byl posléze „zčešťován" a 

„vzděláván" například K. B. Kobrem (1868), Bedřichem Peškem (1874) či P. J. Šulcem 

(1885):činili tak ale prostřednictvím němčiny a pouze přetlumočili již přetlumočené, nebo 

dokonce předlohu volně adaptovali. Roku 1902 se Andersenovi věnoval i básník a dramatik 

Jaroslav Vrchlický: patrně jej podle nordisty Fróhlicha převedl opět prostřednictvím třetího 

jazyka, neboť se vědělo, že dánsky neumí." (Matoušek, s. 12) Za překladatelsky seriózní 

českou verzi Andersenových pohádek považuje Matoušek až překlad Gustava Pallase 

(1914-1916), jež se dočkala reedic ještě v 70. letech. „Kolektiv našich nordistů pak roku 

1955 sestavil a převedl soubor 26 nejznámějších pohádek, jež nezaměnitelně ilustroval Jiří 

Trnka (roku 1968 za něj od IBBY obdržel Andersenovu medaili)." (Matoušek, s. 12) 

Jeho pohádky byly inspirací i pro malby Otakara Štafla, Jiřího Trnky a Vincenta 

Hložníka. Zhudebnil je Oskar Nedbal. Literární historici a bibliografové napočítali půldruhé 

stovky Andersenových pohádek a příběhů v češtině. Nejúspěšnější interpretkou 

Andersenových pohádek byla bezesporu národní umělkyně Růžena Nasková. (Linhart, s. 5) 

Vágner ve své recenzi (Vágner, s. 7) uvádí, že Andersenova díla vyšla u nás v celé řadě 

edicí. Za nejproslulejší však považuje edici z let 1954 - 1955 s ilustracemi Cyrila Boudy. O 

výboru Sněhová královna (v překladu Boženy Kóllnové - Ehermannové s ilustracemi 

Dagmar Berkové) se vyjádřil takto: „ ...obsahuje 15 nejslavnějších příběhů, a i když ve 

shodě s dobou svého prvního vydání (1979) pomíjí ty ideově problematické (jako např. 

Bórglumský biskup a jeho družina), i tak záslužně udržuje povědomí o velkém dánském 

spisovateli." Vágner dále uvádí: „Čas na rmutné příběhy dlouhých večerů už bohužel minul. 

Tomu proto musí odpovídat i „moderní" překlad a ilustrace. Musí být hladké, půvabné a na 

první pohled líbivé. Jan Rak si v roce 1954 mohl ještě dovolit mocně volat: „ - kdepak, 

pýcha to všechno byla, pýcha!" Kóllnová -Ehermannová už musí zjednodušovat na: „Co 
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vás vede - vytahovaly se." Místo stružky u chodníku, plné svinstva, jak ji zasmušile 

ukazoval Cyril Bouda, nabízí Berková půvabný pantoflíček." 

V roce 1995 vydalo nakladatelství Brio ve spolupráci s firmou REBO knihu 

Andersenových pohádek, kterou nově přeložil František Frólich a ilustroval Miroslav 

Dismas. Kniha byla vydána v Bratislavě a současně byla přeložena do francouzštiny, 

němčiny a nizozemštiny. (Matoušek, s. 12.) 

Stehlíková se v recenzi (recenze knihy H. Ch. Andersen: Pohádky, nakladatelství IKAR, 

1998; překlad Gustav Pallas, ilustrace Michail Fjodorov) vyjadřuje k ilustracím 

Andersenových pohádek: „Křehká krása Andersenových pohádek , jejich nostalgie i humor 

poskytovaly a stále poskytují nevyčerpatelné podněty také ilustrátorům - Cyril Bouda, Jiří 

Trnka nebo Květa Pacovská, Josef a Jindra Čapkovi, jejichž ilustrace vycházely v zahraničí. 

Fjodorovy ilustrace přecházejí z jedné stránky na druhou jako souvislé pásmo. Vytvářejí 

obrazovou paralelu textu, citlivě reagují na jeho ladění, kdy se podle jednotlivých pohádek 

střídá touha, stesk, smutek, osamělost, láska i humor. Někdy jsou to výpravné scény, jindy 

se vedle sebe volně řadí několik motivů a vše rámují detaily na horní lince stránky, které 

napovídají nebo dokreslují příběh. S ilustrátory, kteří se dnes objevují na mezinárodním 

pohádkovém trhu, spojuje Fjodorova inspirace různými stylovými obdobími a směřování 

k miniaturní malbě, o níž se dnes věří, že je dětem nejpřístupnější." (Stehlíková, s. 19) 

Pražské nakladatelství Brio se zhostilo úkolu nově zpřístupnit Andersenovo dílo. První 

svazek o téměř šesti stovkách stran vyšel v únoru 2005 pod názvem Pohádky. „Jedinečnost 

projektu Bria spočívá v komfortu redakční přípravy, výtvarném doprovodu, ale také 

v typografickém zpracování. Brio zvolilo modernizaci devět desítek let starého překladu 

Gustava Pallase. Přestože existují uvedení do češtiny starší (už v 70. letech 19. století tak 

učinili Bedřich Peška a J. M. Boleslavský) i novější, je Pallasovo dílo v českém kontextu 

nahlíženo jako klasické. Kvalita převodu nevyžadovala zásadní úpravy, korekce na 

původním textu neparazitují. Jejich smyslem a cílem zdá se být snaha o přiblížení jazykové 

zkušenosti současných dětí mladšího školního věku. Nakladatelství Brio dlouhodobě dbá na 

grafické zpracování a ilustrace vydávaných knih způsobem, jenž je v našich podmínkách 

nadstandartní. Vklad grafičky Clary Istlerové je kultivovaný a povyšuje pohádky na cenný 
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artefakt. Dílo ilustrátorů Kamily Standové a Dušana Kállaye však je samo o sobě hodnotou, 

bez vazby na představované texty." (Reissner, s. 20) 

Šubrtová (Šubrtová, s. 40) uvádí: „Pomineme - li komerční edice ostudné úrovně, které 

dánského pohádkáře předkládají v edicích z druhé i třetí ruky (například ostravské 

nakladatelství Librex vydalo Pohádky Hanse Christiana Andersena, přeložené z polských 

převyprávění v české úpravě Jiřího Lukšína, cestu přes polský překlad zvolilo i 

nakladatelství Svojtka & Co. v souboru Nejkrásnější pohádky, text Sněhová královna 

z pardubického vydavatelství Filip Trend je pořízen dokonce z ukrajinské verze dánského 

originálu), pak důstojnou poctu autorovi představují zejména dva ediční počiny. Albatros 

vydal v reedici z padesátých let 20. století první reprezentativní svazek Andersenových 

slavných i méně známých pohádek pod názvem Pohádky a povídky již v roce 2003, nyní ho 

následuje druhý soubor. S ilustracemi Cyrila Boudy se tak představí více než polovina 

spisovatelovy pohádkové produkce." 
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I1L PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Charakteristika pramenů 

Pro srovnávací analýzu původní a adaptované verze klasických pohádkových příběhů 

jsem si vybrala dvě z nejznámějších Andersenových pohádek - Císařovy nové šaty a 

Mořskou ženku (v překladu Gustava Pallase; Jan Rak v knize H. Ch. Andersen: Pohádky 

z roku 1956 tento název pohádky překládá jako Malá mořská víla ). 

Jak jsem uvedla v teoretické části, překlad Andersenových pohádek od Gustava 

Pallase lze považovat za autentický překlad originálu. Jako původní verze jsem tedy použila 

již zmíněný překlad, který vyšel v nakladatelství Albatros pod názvem Hans Christian 

Andersen: Pohádky v roce 1957 s ilustracemi Jiřího Trnky. 

K pohádce Císařovy nové šaty patří dvě Trnkovy ilustrace - první zachycuje město a v 

něm dva podvodníky (Příloha č. 6), druhá císaře se dvěma podvodníky u prázdného stavu 

(Příloha č. 7). 

K pohádce Mořská ženka (Příloha č. 20, s. 1 - 13) patří dvě větší barevné ilustrace 

(Příloha č. 11, 12a)) a jedna menší černobílá na konci pohádky - otevřená mušle, ve které je 

místo perly srdíčko (Příloha č. 12 b)). První barevná ilustrace zachycuje malou mořskou vílu 

u keře na dně moře spolu se sochou chlapce, druhá ilustrace malou mořskou vílu, jak drží 

princovo tělo nad hladinou rozbouřeného moře. 

Jako příklady adaptací jsem vybrala následující texty: 

- Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů a H. Ch. Andersena - Malá mořská víla (Příloha č. 

20, s. 1 5 - 2 1 ) , Císařovy nové šaty (Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů, Blesk, Ostrava 

1993, s. 5 4 - 7 7 , s. 190-208); 

- Moje nejoblíbenější pohádky - Císařovy nové šaty; Malá mořská víla (Příloha č. 20, s. 13, 

14) (Moje pohádky, AXIÓMA, Praha 1997, s. 110 - 113, s. 114 - 121); 

- Kouzelný svět pohádek - Malá mořská víla (Příloha č. 20, s. 14, 15) (Kouzelný svět 

pohádek, JUNIOR Bratislava 1994, stránky v knize nejsou číslovány); 

- Ariel - malá mořská vila (Příloha č. 20, s. 21 - 26) (Walt Disney, EGMONT ČSFR, 

Bratislava 1991). 
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Kniha Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů a H. Ch. Andersena byla poprvé vydána ve 

Velké Británii v roce 1984 nakladatelstvím Octopus Book Limited pod názvem The Best 

Fairy Tales, původní edice © Gruppo Editoriale Fabbri 1976. Přeložila Ing. Magda 

Pecoldová, typograficky upravil akademický malíř Josef Mokrášek. 

Adaptace Císařových nových šatů obsahuje 21 ilustrací, z nichž některé pokrývají téměř 

celou stránku. Vezmeme - li v úvahu, že adaptace je rozmístěna na 23 stranách (včetně 

textu), ilustrace svojí velikostí pokrývají minimálně polovinu (místy spíše dvě třetiny) 

z prostoru, který je pohádce v knize vyhrazen. Ilustrace se nejvíce přibližují realitě, postavy 

jsou reálné a nadsazené, jejich komičnost se promítá jak v obličejích, tak i postojích. Plochy 

jsou propracovány, kontury jsou využívány málo, jsou nahrazeny barevným kontrastem. 

Pevně je zde dodržen barevný kontrast, odstín vzniká lomením barvy (přidáním bílé do 

použité barvy) (Příloha č. 8, 9). 

Adaptace Malé mořské víly obsahuje 12 ilustrací, z nichž opět některé pokrývají téměř 

celou stránku (Příloha č. 16, 17). Pohádce je v knize vyhrazeno 18 stran. Ilustrace působí 

snově, neskutečně jak v barevnosti, tak i v zobrazování jednotlivých obrazových prvků. 

Teplotní kontrast je vždy téměř perfektně vyvážený. Hloubka prostoru je vyjádřena, 

k vyjádření objemu využívá kontrastu bledých a sytých barevných tónů. 

V obou případech tedy ilustrace vyplňují minimálně z poloviny celý prostor pro pohádku. 

Ilustrace k jednotlivým pohádkám se od sebe značně liší, jako by je maloval úplně jiný autor. 

V obou případech jsou ilustrace barevné, vždy doplněné textem, který čtenáři oznamuje, ke 

které pasáži příběhu patří (např. s. 68 - 69 ilustrace dvou podvodníků a krejčovského 

mistra, který hledí na prázdný stav: „Zíral na prázdné rámy, jako by obdivoval bohaté vzory 

látky. "; s. 192 - ilustrace malé mořské víly, která sedí ve své mořské zahrádce a pozoruje 

sochu chlapce: „Den za dnem sedávala princezna v zahrádce a hleděla na sochu. "). 

Kniha Moje nejoblíbenější pohádky byla poprvé vydána nakladatelstvím HAPPY 

BOOKS v Miláně v roce 1996. Údaj o překladateli knihy není uveden, ilustrátory knihy jsou 

Giovanni Giannini a Violayne Hulné. Zatímco na obalu (deskách) knihy je uveden název 

Moje pohádky, na úvodní stránce v knize je uveden název Moje nejoblíbenější pohádky. 

Všechny pohádky v knize jsou rozčleněny do očíslovaných odstavců (přesněji řečeno 

očíslovaných bloků). 
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Na čtyřech stranách digestu (digest Císařovy nové šaty) najdeme tři velké barevné 

ilustrace, které zaujímají více než tři čtvrtiny stránky. Digest je rozčleněn do sedmi bloků 

textu. 

Barva v ilustracích je plošně nanášena. Objevují se nadsazené a zjednodušené detaily, 

zvláště obličejové - nosy jsou přehnané, z předu kulaté, ze stran „skoby". Oblečení je 

dekorativní (vzorované lístečky, ostrými vlnovkami). Šaty jsou celkově oproti 

zjednodušenému pozadí zdobné. Kompozice v prostoru není příliš hluboká, hloubka 

prostoru je spíše potlačována. Ilustrace je pestrobarevná, ale chybí jí barevný kontrast, který 

je nahrazen tenkou, pevnou, jednotažnou konturou. Kontrast světla a stínu zde není. Chybí i 

zobrazení „materiálovosti" předmětů (např. kámen, dřevo). 

Poměr ilustrace k textu je v případě digestu Malé mořské víly velmi podobný jako 

v digestu Císařových nových šatů - tedy osm stran, sedm velkých barevných ilustrací 

(zaplňují taktéž ze tří čtvrtin stránku, popřípadě dvoustránku). Hloubka prostoru je mnohem 

více vyjádřena oproti ilustracím k Císařovým novým šatům. Dekorativnost je zde patrná, ale 

vše je zjednodušeno. Ilustrace jsou výrazné, pestrobarevné, odpovídající dětským potřebám. 

Umístění obrazových prvků do jednotlivých plánů vyjadřuje hloubku prostoru. 

Autoři ilustrací postupovali, dle mého názoru, velmi netradičně. Až při detailním 

pozorování ilustrace jsem si uvědomila, že ačkoliv je na stránce zdánlivě Jeden velký 

obrázek", tento „obrázek" ve většině případů obsahuje několik momentů příběhu v časovém 

sledu za sebou. Dalo by se říci, že se ilustrátoři pokoušeli zároveň o jakýsi „neohraničený" 

komiks. - Např. na dvoustraně 114 - 115 (digest Malá mořská víla) (Příloha č. 13) je 

vyobrazena rozlehlá mořská krajina, kdy: 

v levé horní části moře je princova loď, kterou z povzdálí pozoruje malá mořská 

víla; 

v levé dolní části víla zachraňuje prince a pluje s ním ke břehu; 

v pravé horní části je nádherný zámek a dvě krásně oblečené urozené dívky, které 

kráčejí k moři; 

v pravé střední části se princezna sklání nad princovým unaveným tělem a 

- z pravé dolní části toto vše pozoruje malá mořská víla! Toto vše je však jedním 

obrázkem! 

Na dvoustraně 112-113 (digest Císařovy nové šaty) (Příloha č. 10): 

- v levé horní části vidíme císaře, jak si prohlíží svoje nové šaty v zrcadle na balkóně zámku; 

27 



- v levé dolní části prchají dva podvodníci ze zámku; 

- ve střední části dvoustrany se císař a pážata připravují na průvod; 

- v pravé části prochází císař průvodem a u něho se objevuje malé dítě. 

Kniha Kouzelný svět pohádek obsahuje místo původní informace o prvním vydání 

originálu pouze údaj: © Hemma Belgium.Textem knihu opatřil J. Barnabé, ilustroval C. 

Busquets, přeložila PhDr. Hana Kašparovská. Zajímavé je, že (ač je v publikaci uveden 

OBSAH pohádek) stránky v knize nejsou číslovány. 

1 v tomto digestu (Malá mořská vila) ilustrace převažují nad textem (Příloha č. 14, 15) -

z více než tří čtvrtin pokrývá stránky velká barevná ilustrace. Všechny postavy - výjimkou je 
V 

čarodejnice a král s královnou - mají opět dětský obličej i postavu. Všechny postavy mají 

modré oči. Malá mořská víla působí navíc oproti princezně jako o několik let mladší 

děvčátko. Jde o plošně kolorovanou kresbu, na obrysových částech jsou zesíleny kontury. 

V rámci rozvoje pohádky kontury přispívají k dramatičnosti zobrazeného děje. Velké plochy 

jsou „natřeny" v jednobarevném tónu. Plošná barevnost je tedy markantní. Vyjádření 

prostoru není hluboké. 

U knihy Ariel - malá mořská víla je (krom údaje o českém vydání) uvedeno pouze to, 

že ji z německého pramene přeložil Vítězslav Grepl. 

V této publikaci převažuje taktéž velmi výrazně grafická stránka nad textem, ilustrace dle 

mého názoru obsahují nejvíce „provokujících", sytých a kontrastních barev, které upoutají 

čtenářovu pozornost. Barevnost je zjednodušená, plošná, vše je striktně ohraničeno 

konturami. Barvy jsou výrazné. Postavy vyjadřují typicky americký ideál krásy - panenka 

Barbie a Ken. Kladné i záporné postavy v pohádce vyjadřují svůj klad či zápor již použitím 

barev samotných - harmonické barvy u postav kladných, disharmonické barvy u postav 

záporných (Příloha č. 18, 19). 

Jedličková (Jedličková, s. 161) nazývá adaptace, které jsou zkrácenou úpravou 

uznávaného, klasického literárního textu, DIGEST. Digestem tedy shodně nazývám všechny 

pohádkové adaptace s výjimkou pohádek Císařovy nové šaty a Malá mořská víla 

(Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů a H. Ch. Andersena). Tyto dvě verze totiž dle mého 
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názoru nejsou zkrácenou úpravou v pravém slova smyslu - naopak většinou jsou tyto 

pohádkové adaptace ještě rozšířeny. Pro tyto dvě adaptace tedy budu používat pouze název 

adaptace 

Původní verzi vždy stavím do popředí a vyznačuji tučným písmem, adaptace nebo digest 

oproti tomu kurzívou. 
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2. Císařovy nové šaty 

Původní verzi pohádky (překlad G. Pallas, Albatros, Praha 1957) jsem rozdělila na 

jedenáct částí. K nim jsem přiřadila obsahově podobné části adaptovaných pohádek. Pro 

lepší orientaci jsem každou z částí opatřila názvem, jako by se jednalo o kapitolu. 

1. část - Císařova „parádivost" a situace u dvora 

Původní verze: 

Před mnoha lety žil jeden císař. Nosil tuze rád krásné nové šaty a vydával všechny 
své peníze na to, aby byl hezky vyšňořen. Nestaral se o své vojáky a o svůj lid, 
nestaral se o divadlo ani o hony, staral se jenom o to, aby se mohl často ukázat 
v nových šatech. Měl zvláštní kabát na každou hodinu denní, a jako se říkávalo o 
jiných králích, že právě jsou v radě, tak o něm se říkalo pokaždé, když se po něm 
někdo ptal: „Císař je v šatně." 

A) Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů a H. CH. Andersena (dále používám jen část 
z názvu knihy: Nejkrásnější...) 

Před mnoha lety žil jeden císař, který tuze rád nosil nové šaty. Všechny šatníky v jeho 
paláci byly plné nádherných vestiček, blůz a plášťů. 

Dvorní tesaři vyráběli celé dny police pro boty, kterých už byly tisíce, ale císař si stále 
kupoval stále nové a nové. Měl červené boty a modré boty, žluté boty i hnědé boty. Některé 
z nich měly zlaté přezky, jiné zase stříbrné a další byly s mašlemi. 

Císař měl také klobouky, všechny velice krásné, a většina z nich byla zdobena 
načechraným peřím a velkými sponami. Některé klobouky měl císař na hlavě třeba jen 
jedinkrát. Pokaždé chtěl mít něco zaručeně nejnovějšího. Nové věci měl tak rád, že klobouk 
nebo blůzu či plášť prohlásil za staromódní, pokud si je oblékl více než dvakrát v týdnu! 

Císař byl prostě posedlý novými šaty a každý to věděl. Jeho poddaní museli odvádět 
vysoké daně, aby císař měl dostatek zlata. Tím platil za hedvábí a brokáty a husté samety, 
jež si nechal vozit z cizích zemí. Nejbohatší v jeho říši byl ten, kdo dokázal navrhnout nové 
oblečení, třeba jezdecké kalhoty nebo přepychové košile či nabírané límečky. 

Je to smutné, ale císař se příliš nestaral o opravdu důležité věci, třeba o stavbu lodí 
nebo o dobré vztahy s jinými zeměmi. Když za ním přišli vyslanci nebo ministr zahraničí, 
obyčejně byl velmi zaměstnán svými novými šaty. A pokud si někdo opravdu přál císaře 
najit, šel nejprve do šatny. 

Císař zbožňoval také zrcadla. Po celém paláci jich byla spousta a císař zaměstnával 
celou armádu leštičů. Ti celé dny nedělali nic jiného, než že ta zrcadla čistili a leštili. 

Císařova vášeň pro nové oblečení a jeho záliba v nových a krásných látkách přiváděla 
ke dvoru mnoho kupců. 

„Musíme mluvit s císařem," říkali. „Chceme mu ukázat štůček modrého sametu a 
nádherné dlouhé brokáty. Bude je jistě obdivovat. " 

Někdy měl císař z návštěv kupců radost, jindy ne, avšak nikdy neodmítnul setkat se 
s nimi. Co kdyby měli výhodnou nabídku! 
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B) Moje nejoblíbenější pohádky (dále používám jen část z názvu knihy: Moje...) 

Před dávnými časy žil císař, který všechny peníze utrácel za parádu. 

Původní verze čtenáře stručně seznamuje s povahou a zálibou císaře, kterou je oblékání 

a móda. Přesto je zde patrné, že za oblečení utrácí své peníze, nikoliv peníze dvořanů či 

peníze císařské pokladny. 

Úvodní část čítá 87 slov, jimiž autor bohatě, ale přitom nikterak „rozvláčně" popsal 

zálibu císaře (módu a oblékání), ale i situaci v císařství. 

Adaptace A) dle mého názoru až příliš obšírně a detailně popisuje císařovu zálibu v 

oblékání. Vyjmenování barev bot či částí šatstva je velmi podrobné, čtenáři neponechává 

mnoho prostoru pro fantazii. Detailní je také popis toho, koho všeho císařova záliba 

zaměstnává - tesaře, leštiče zrcadel, kupce. 

Zmiňuje se zde i „ vykořisťování" poddaných - platí velké daně, aby měl císař na utrácení 

dost financí - v originálu císař utrácí své peníze. 

Zdůrazňuje se zde také „zbytečnost" králova počínání - viz. podtržená část v textu. 

Čtenář je přímo upozorňován na to, čeho si má všimnout - viz. podtržená část. 

Tato pasáž obsahuje 320 slov - tedy zhruba čtyřikrát více než originál! Autor adaptace se 

zaměřuje na nepodstatné části, uvádí explicitní informace, které čtenáře sice podrobně 

seznámí s císařovou zálibou, zároveň však posunují těžiště úvodní části právě do detailního 

líčení císařské záliby (v tomto podání bychom mohli říci až úchylky). 

Vyvstává otázka, co bylo v této části adaptace záměrem autora? Domnívám se, že je zde 

patrný silně výchovný a vzdělávací záměr - tedy „zopakování či prohloubení znalostí" o 

částech oblečení, povoláních a taktéž několikeré zdůraznění toho, čeho by si čtenář měl 

povšimnout (viz. podtržený text)! 

Digest B) je ochuzen o císařovu radost z nového oblečení, která jej ovšem vede 

k zanedbávání péče o poddané. Takové pojetí asociuje spíše panovníkovu touhu rozhazovat 

nesmyslně peníze a zdůrazňuje marnotratnost, se kterou tak činí. 

Část „před dávnými časy..." chce působit poeticky. Dochází tu k ledabylé aplikaci 

tradiční pohádkové formule a tedy k nerespektování žánrového modelu, neboť tato 
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Andersenova pohádka je pohádkou moderní, nikoliv klasickou (folklorní)! Naproti tomu 

vyjádření „utrácel všechny peníze za parádu" tuto pohádkovou poetičnost doslova ubíjí. 

Úvodní část digestu obsahuje 11 slov, tedy téměř osmkrát méně nežli originál. Snaha o 

srozumitelnost textu pomocí radikálního zkrácení je přehnaná a příliš přímočará. 

Dílčí závěr: Zatímco verze A) je zbytečně rozšířená a poněkud se v ní vytrácí a 

zpomaluje lineární pohyb k zápletce, verze B) je zkrácena až příliš. Míra informací vzhledem 

k originálu je tedy v A) zahuštěna, v B) „zředěna" - v obou případech ovšem 

s problematickým výsledkem. 

2. část - Příchod tkalců, zázračná látka a zadání práce 

Původní verze:Ve velkém městě, kde bydlil, bylo velmi veselo. Každého dne tam 
přicházelo mnoho cizinců. 

Jednoho dne tam přišli dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a říkali, že dovedou 
utkat nejkrásnější látky, jaké si jen možno pomyslit. Nejenom barvy a vzory jsou 
neobyčejně krásné, ale šaty, které jsou z jejich látky ušity, mají podivnou vlastnost. 
Jsou totiž neviditelné pro každého, kdo se pro své povolání nehodí, ale také pro toho, 
kdo je neodpustitelně hloupý. 

To by přece byly krásné šaty, pomyslil si císař. Kdybych je měl na sobě, mohl bych 
poznat, kdo v mé říši se nehodí k úřadu, který zastává. Také bych rozeznal chytré od 
hloupých. Tak ať mi honem takovou látku utkají! 

I dal oběma podvodníkům mnoho peněz, aby se dali do práce. 

A) Nejkrásnější . . . : Jednoho dne přišli do města dva cizinci. Jeden byl kulaťoučký 
dobromyslný tlusťoch. druhý vysoký a vážně vypadající hubeňour. 

„ Určitě jdou za císařem, " řekla při pohledu na ně jedna z žen u kašny. „ Vypadají jako 
tkalci." 

V tu chvíli se ti dva cizinci začali vyptávat na cestu do paláce. Vysvětlovali, že chtějí 
císaři sdělit něco, co mu udělá velikou radost. 

Ti dva byli ve skutečnosti pořádní lotři, jenže velice chytří, a jak šli do paláce, 
rozmlouvali o svém plánu. 

„Bude snadné přesvědčit toho marnivého blázna, aby nás vyslyšel, " říkal ten hubený 
ničema. 

„Zvlášť když mu řekneme, že umíme utkat nejkrásnější látku, jakou kdy kdo viděl," 
dodal ten tlustý. 

„Nebude nás moci odmítnout, " zasmál se. 
„Musíme ale vypadat velmi seriózně, " varoval jeho přítel, když se palác objevil 

v dohledu. „Nejprve musíme císaře přesvědčit, aby nám dovolil přivézt do paláce 
tkalcovský stav. " 
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„Pak mu řekneme, že za služby dvou tak zkušených tkalců bude muset zaplatit spoustu 
zlata!" chechtal se ten tlustý darebák, který měl protivný zvyk smát se všemu, co řekl. 

„ Vyjednáváni nech na mě, " upozorňoval jeho kumpán. „ Uvidíš, že komnatu v paláci i 
stav dostaneme co by dup. " 

A měl pravdu! Jak císař uslyšel, že tkalci umějí utkat tu nejnádhernější látku na světě, 
dal jim pytel zlata a poručil, ať ihned začnou pracovat. Tkalci postavili v paláci stav. 

„Než začneme," řekl ten hubený tkadlec poníženě, „musíme Vaše nejmocnější 
Veličenstvo upozornit, že naše šaty mají úžasnou vlastnost. Jsou totiž neviditelné pro 
každého, kdo se nehodí pro svůj úřad anebo kdo je hloupý... " 

„ÁA, rozumím, " řekl císař. „Uvidí je pouze ti, kteří jsou dost chytří a kteří si zaslouží 
být ve vysokém úřadě!" 

B) Moje...: Jednoho dne přišli na jeho dvůr dva podvodníci. Představili se jako zruční 
tkalci a krejčí. Zruční? Co to povídám? Byli to přímo kouzelníci! Tvrdili, že dokáží utkat 
sukno obdařené zvláštní vlastností: mohou je vidět jen moudři lidé, pro hlupáky je 
neviditelné. „ To je přesně to, co potřebuji. " řekl císař. 

Dal tkalcům peněz jako máku, obrovské stavy, zlaté a stříbrné nitě... 

V originální verzi se císař nestará o panovnické povinnosti, přesto jsou lidé ve městě 

veselí. Přicházejí dva podvodnici, vychvalují své umění - v podstatě kouzelnou látku. 

Panovník však chápe jejich kouzelnou moc tak, že bude - li mít šaty na sobě, pozná 

hloupost ostatních - v podstatě se jedná o absurdní věc - hloupost nerozezná vlastnictvím 

šatů, ale vnějšími projevy okolních lidí (např. úžasem). 

Důvody pro vlastnictví šatů jsou tři: 

- mít krásné šaty, 

poznat, kdo se nehodí k vykonávání dané práce, 

- poznat, kdo je hloupý. 

Nejedná se tedy pouze o ryze sobecké důvody. 

Tato část obsahuje 124 slov. 

A) Město není nikterak vylíčeno - pouze „město", v originální verzi jde o veselé město, 

plné cizinců - veselí a cizinci ve městě jsou v adaptaci zřejmě automaticky předpokládáni. 

Zatímco Andersen nečiní mezi oběma podvodníky rozdíl, adaptace je rozlišuje na 

„dobromyslného tlusťocha" a „vysokého, vážného hubeňoura". Dochází tak v podstatě ke 

generalizaci postav za základě vzhledu, čímž autor čtenáře nepřímo nabádá k podobnému 

třídění lidí v životě. Po tomto rozlišení však autor adaptace stejně dodává, že oba jsou 
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velkými lotry - předchozí specifikace byla tedy matoucí. Je však možné, že autor adaptace 

chtěl čtenáře upozornit na to, že podstata lidských charakterů nemusí být na první pohled 

zřejmá, což by opět ukazovalo na všudypřítomný výchovný a vzdělávací cíl adaptace. 

V tak krátkém úseku textu byly použity hned čtyři výrazy, které jsou negativně, až hanlivě 

zabarveny (tučně zvýrazněná slova v ukázce). Jedná se o slova, která bud' použili 

podvodníci nebo jsou jimi označeni vypravěčem. Znovu se tedy objevuje pedagogický záměr 

adaptace - v tomto případě poukázání na „záporné" podvodníky. 

Dále je prostřednictvím rozhovoru popisována prohnanost obou podvodníků. Jejich 

negativní charakteristika se dále stupňuje: „chechtal se ten tlustý darebák, který měl 

protivný zvyk smát se všemu, co řekl. " Oživení situace pomocí přímé řeči má za následek 

spíše rozmazávání a natahování charakteristiky postav bez zjevného posunu ke konfliktu. 

Císař v adaptaci stojí zpočátku pouze o krásnou látku, teprve později se dozví o 

„kouzelné" moci látky. Zaujme jej, že látku - šaty „Uvidí je pouze ti, kteří jsou dost chytří a 

kteří si zaslouží být ve vysokém úřadě!" Oproti originálu tedy dochází ke změně funkce 

„kouzelné látky". 

Adaptace obsahuje 269 slov, jde tedy o více než dvojnásobné rozšíření originálu, opět 

však nejde o jeho obsahové prohloubení, nýbrž naopak o jeho významové „rozmytí" 

nadbytečným opakováním těchže informací. Autor adaptace v této části taktéž použil slovo 

SERIÓZNĚ, což je opět v protikladu k Andersenovu stylu, kde expozice neobsahuje jedinou 

informaci, která by byla nesrozumitelná. 

V adaptaci B) je posunuto místo děje - město (originál) X dvůr (digest). 

Podvodníci se vychvalují - dokáží vytvořit zvláštní látku, kterou vidí jen moudří lidé. 

Autor digestu vypustil informace o „kráse" látky, i její funkci „neviditelná pro každého, kdo 

se pro své povolání nehodí". Císař tedy v digestu usiluje pouze o rozlišení hlupáků a 

chytrých lidí! Došlo tedy k posunu a redukci funkce kouzelného předmětu (látky). 

V textu se objevují řečnické otázky, které ve čtenáři mohou vzbudit pozornost (Zruční? 

Co to povídám?). Ve skutečnosti jde o ironii (viz. podtržená část) a výchovné upozornění 

zároveň. Ironie dětskému čtenáři není nikterak blízká, ani ji nevyžaduje. Tento "motiv" 

současné dítě sice zná, ale např. z kreslených filmů Walta Disneye: Rychlá rota aj. 
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Digest obsahuje 60 slov, tedy polovinu oproti originálu. Jako v předešlé části je množství 

informací redukováno. 

Dílčí závěr: I když jsem pro potřeby porovnání text rozdělila do dvou částí, v podstatě 

jsou obě části expozicí. 

V ideálním případě přináší expozice čtenáři čas na to, aby se s postavami sblížil, vžil se do 

jejich situace. 

V adaptaci A) je expozice velmi a obšírná, „zpestřená" výčtem císařova oblečení a 
Af A 

intrikami podvodníků. Ač jejoživen přímou řečí, působí rozvláčně, chybí napětí, zvědavost 

na další rozvoj příběhu. Záměr autora adaptace je však zřejmý - výchovně vzdělávací. 

Adaptace B) je oproti originálu „akční" až příliš, míra informací je zředěna, v podstatě 

jde o prostý výčet okolností tak, aby rychle vyvstal konflikt. Vše ještě podtrhuje ironie a 

řečnické otázky v ní obsažené. O záměru autora digestu ještě nejsem v této části analýzy 

plně přesvědčena. 

3. část - Práce tkalců, císařovy pochybnosti a vyslání poctivého ministra 

Původní verze: Ti si tedy sedli za tkalcovské stavy, dělali, jako by pracovali, ale 
neměli ani nitku příze. Zato tím pilněji požadovali nejjemnější hedvábí a vzácné zlato. 
To strkali do svého vlastního rance a pracovali u prázdných stavů dlouho do noci. 

"Teď bych už přece rád věděl, jak jsou daleko s látkou", pomyslil si císař. Ale bylo 
mu tak trochu divně okolo srdce, když si pomyslil, že ten, kdo je hloupý nebo se 
nehodí ke svému úřadu, nemůže tu látku vidět. Domníval se sice, že on sám se nemusi 
obávat, ale pro jistotu chtěl poslat někoho napřed, aby se podival, jak práce 
pokračuje. Všichni lidé v celém městě věděli, jakou podivnou moc látka má, a všichni 
toužili spatřit, jak pošetilý nebo hloupý je jejich soused. 

"Pošlu tam svého starého, poctivého ministra", pomyslil si císař. "Ten pozná 
nejlépe, jak látky přibývá, neboť má rozum a nikdo se nehodí ke svému úřadu lépe 
nežli on". 

A) Nejkrásnější.: Brzy si na tržišti vyprávěli o těch dvou chytrých tkalcích a o úžasných 
šotech, které právě tkají pro císaře. 

„Musí být obdivuhodné, " říkala jedna z žen. „Slyšela jsem, že denně dostávají zlato, 
aby mohli koupit hedvábí... " 

Mezitím dva falešní tkalci předstírali práci a posílali císaři zprávy o nádherných 
vzorech, které zrovna tkají. Císař toužil tu látku uvidět, chtěl vědět, jak práce na ní 
pokračuje. 
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„Půjdu a podívám se, jak jsou daleko, " říkal si. Ale pak ho napadlo: „ Co když tu látku 
neuvidím? Možná, že nejsem dost chytrý nebo dost moudrý... " 

Císař byl ješitný a nafoukaný a moc nevěřil, že by byl hloupý. Ale pro jistotu se rozhodl, 
že místo sebe pošle svého nejstaršího a ne/věrnějšího ministra. 

B) Moje..: Podvodníci předstírali usilovnou práci. Stavy však zůstávaly prázdné. „Zajímalo 
by mě, jak jsou daleko, " zabrumlal si císař pod knír po nějakém čase. Měl však na paměti, 
že hlupákům není dáno kouzelnou látku spatřit. Bál se do dílny vstoupit, aby nebyl 
nepříjemně překvapený. Poslal tam tedy ministra. 

Podvodníci žádají hedvábí a zlato až po započetí práce, "pracují dlouho do noci u 

prázdných stavů" - autor tedy nepřímo vysvětluje, že práci pouze předstírají. 

Císař by rád viděl, jak práce pokračuje, ale má trochu o sobě pochybnosti - jako by 

zpytoval své svědomí, což jej poněkud „polidšťuje" - "Ale bylo mu tak trochu divně okolo 

srdce, když si pomyslil, že ten, kdo je hloupý nebo se nehodí ke svému úřadu, nemůže tu 

látku vidět." Také je zde poukázáno na to, jak jsou lidé škodolibí - "...všichni toužili 

spatřit, jak pošetilý nebo hloupý je jejich soused." - Svět tedy není viděn černobíle, všichni 

mají své chyby - císař i jeho poddaní. 

Obavy před ponížením císař vyřeší vysláním ministra, neboť se o něm domnívá, že je 

chytrý a hodí se k výkonu své práce. 

Originální verze obsahuje 151 slov. 

A) V originální verzi není v této části textu již o obdivu k práci tkalců zmínka, taktéž tam 

nenajdeme informaci o „denní platbě zlatem". Dalo by se říci, že autor adaptace jejím 

prostřednictvím poukazuje na klepy, závist vůči tomu, kdo získal dobře placenou prácí a ,A 

lidské „tlachání". Toto poukazování opět působí velmi výchovně. Adaptace se snaží o 

oživení přímou řečí, ale v konečném výsledku tato část pasáže působí jako nepodstatná 

vsuvka. 

Autor adaptace na rozdíl od originálu přímo pojmenovává činnost tkalců - tedy 

„předstírání" práce. Císař v tomto podání také touží látku vidět až na základě zpráv a 

míněni lidí (viz. výše podtržená část - přičemž v originální verzi lidé toužili látku spatřit, 

ale nebylo jim to umožněno). 

Císařovy pochybnosti jsou zde také vykresleny jasně, převedeny do přímé řeči. Navíc 

jsou zde přímo pojmenovány císařovy vlastnosti - ješitnost, nafoukanost. Autor adaptace 
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taktéž používá výrazů: dost chytrý nebo dost moudrý... ", což jsou v podstatě synonyma, 

takže jejich užití ihned za sebou postrádá smysl. Dále je zde užito superlativů k vyjádření 

respektu k osobě ministra: „... nejstaršího a nejvěmějšího... " - prozrazují obecný sklon 

zjednodušujících adaptací k nadsazování. 

Oproti originální verzi je tedy pojmenována řada vlastností nebo činností velice 

přímočaře, přesto adaptace obsahuje 116 slov - její délka se tedy téměř vyrovná originálu. 

Oproti předešlým částem této adaptace nedochází tolik k dalšímu zahušťování originálu 

nepodstatnými detaily. Záměr autora adaptace je opět výchovně vzdělávací. 

B) První tři věty této části jsou zhuštěny přesně podle originálu. 

Císaře nezajímají vzory nebo barvy, ale výsledek - kolik látky je již hotovo - zřejmě se 

předpokládá, že se mu vše bude automaticky líbit. Císař je zvědavý, ale zároveň se bojí sám 

látku zkontrolovat, bojí se, aby se neukázalo, že je hloupý. Nezabývá se však tak úzkostlivě 

tím, koho na kontrolu vyšle - jednoduše pošle ministra. O jeho kvalitách či pravdomluvnosti 

vůbec nepochybuje nebo jim nevěnuje pozornost. Text originálu je v digestu radikálně 

zkrácen, vypuštěn je trojí účinek látky. 

V textu se objevuje slovo s citovým zabarvením („... zabrumlal..."), ale také sled 

negativně zabarvených vět (viz. podtržená část). 

Digest obsahuje 46 slov, tedy zhruba jednu třetinu z originálu. Jelikož se jedná téměř o 

identické „okleštění" pohádky na základě originálu, záměrem autora digestu bylo zřejmě 

zkrácení textu a tím přiblížení se čtenáři, jehož by obšírnější text odrazoval. 

Dílčí závěr: Adaptace A) tuto část nijak záměrně „nenatahuje", výchovně vzdělávací 

záměr je však stále patrný. Přestože si autor adaptace pohádku lehce upravil, jedná se o 

zhruba stejně dlouhou část jako originál. Digest B) je radikálním zkrácením originálu, ale 

zároveň je zde použita část původní přímé řeči. Záměr autora digestu je zde jasný - přiblížit 

pohádku méně zkušenému čtenáři. 

4. část - Návštěva ministra, obdiv „ničeho", zpráva císaři 
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Původní verze: I šel starý počestný ministr do místnosti, kde oba podvodníci seděli 
a pracovali na prázdných stavech. 

"Probůh!" pomyslil si starý ministr a vyvalil oči. "Vždyť já nic nevidím!" Ale 
nahlas to neřekl. 

Oba podvodníci jej prosili, aby byl tak laskav a přistoupil blíže. Pak se ho tázali, 
není-li ten vzor krásný a barvy nádherné. Ukazovali přitom na prázdné stavy a ubohý 
starý ministr vyvaloval oči. Neviděl ovšem nic, poněvadž tam nic nebylo. 

"Panebože," myslil si, "cožpak jsem hloupý? To bych byl nikdy nevěřil. Nikdo se o 
tom nesmí dozvědět. A že bych se nehodil ke svému úřadu? Ne, to přece nejde, abych 
se přiznal, že látku nevidím!" 

„No, neříkáte tomu nic?" zeptal se jeden z tkalců. 
„Ó, je to nádherné! Opravdu, překrásné!" řekl starý ministr, dívaje se na prázdný 

stav brýlemi. „Ten vzor a ty barvy! Ano, řeknu císaři, že se mi to náramně líbí!" 
„No, to nás těší!" pravili oba tkalci a nazývali barvy i zvláštní vzorek podivnými 

jmény. Starý ministr dobře poslouchal, aby mohl říci totéž, až se vrátí k císaři. A také 
tak učinil. 

A) Nejkrásnější: Ale pro jistotu se rozhodl, že místo sebe pošle svého nejstaršího a 
nejvěmějšího ministra. 

I šel ten starý muž do komnaty, kde tkalci seděli u svého stavu. Hledí, hledí - ale nic 
nevidí! 

Padla na něj veliká úzkost. Když císaři prozradí, že látku neviděl, jistě bude z úřadu 
propuštěn. Vracel se a celý se třásl. A pak císaři řekl, že látka je tak krásná, že se to ani 
popsat nedá. 

„ Ty barvy jsou prostě skvostné, Vaše Výsosti, " šeptal, „ a vzory jsou velmi neobvyklé a 
krásné. " 

B) Moje ...: Ten si u prázdných stavů vyslechl jásavé výkřiky falešníků. Radovali se 
z krásy sukna, které již utkali. Co se to se mnou děje? Pomyslel si ministr. Vždyť nic 
nevidím! Ale ze strachu, aby nebyl považován za hlupáka, na sobě nedal svůj zmatek znát. 
Dával naopak pozor, jak tkalci látku popisují, aby ji stejně vylíčil císaři. 

V originální verzi je uvedeno, že jde o "starého a počestného ministra" - tedy člověka, 

na jehož kvalitní a dlouholetou práci je možné se vždy spolehnout. Ministr se leká toho, že 

látku nevidí, snaží se pořádně se dívat, ale nic nevidí. Začíná o své inteligenci pochybovat. 

Pochybuje také o kvalitě své práce - přestože byl dosud přesvědčen, že není hloupý a svoji 

práci zastává velmi dobře. Není možné, aby se někdo dozvěděl, že nic nevidí - otřáslo by to 

i jeho dosavadní prací. Uchyluje se proto ke lži - vychvaluje látku v podstatě nic neříkajícími 

slovy; "nádherné, překrásné!". Dále popisuje podvodníkům, co bude císaři tlumočit. Tkalci 

jsou potěšení a popisují ministru divnými jmény barvy i vzorek. 

V této fázi dochází k tomu, že se ministr odhodlává záměrně ke lži - nic nevidí, ale císaři 

chce vše popsat tak, jak to popisovali tkalci. 
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Děj se tedy začíná komplikovat, zápletka nabírá na intenzitě, objevuje se rozpor mezi 

pocitem vlastní úspěšnosti v úřadě (zadané práci), míněním o vlastní inteligenci a zároveň 

poznáním, že zřejmě dosavadní kladné pocity byly jen klam. 

Věta: "A také tak učinil." nás informuje o výsledku ministrova dilematu - raději 

přetlumočí to, co slyšel, než aby uznal, že nic nevidí, a zpochybnil tak svoji práci i 

inteligenci. Pro čtenáře se nabízí otázka k zamyšlení: Jedná se tedy skutečně o poctivého 

ministra? Vždyť toto sdělení si s jeho výsledným činem odporuje - naopak se objevuje místo 

poctivosti vypočítavost, i když je zmírněna oním vnitřním sporem mezi pravdomluvností a 

pochybnostmi o sobě samém. 

Tato rozporuplná pasáž obsahuje v originálu 177 slov. 

V adaptaci A) není ani zmínky o „poctivosti" - ministr je popisován jako „nejvěrnější". 

Originál i adaptace se shodují v tom, že jde o starého muže. Věrnost a poctivost však 

nejsou synonyma! 

Ministr po shlédnutí prázdných stavů nezažívá pocity pochybností nad svojí prací, ale 

strach před propuštěním. Pro dospělého čtenáře dnešní doby jistě ne zrovna neznámá 

záležitost. Tímto je však zápletka posunuta spíše k existenčním obavám než k morálnímu 

dilematu a schopnosti uznat svoji chybu - v tomto případě spíše než uznat chybu uznat 

„neschopnost". 

„Nejvěrnější" ministr se ve shodě s původní verzí uchyluje ke lži. Ale zatímco ministr 

v originálu přetlumočí, co mu bylo sděleno, ministr v digestu si popis vymyslí, což posiluje 

jeho nedůvěryhodnost. 

Z ministrova dramatického dilematu je vypuštěn dialog mezi ním a podvodníky a jeho 

velmi důležitý vnitřní zápas. Z původní vypjaté situace se stává suchopárné vyprávění, jen 

pouhý popis. Text je redukován tak rázně, že čtenáři není dopřáno času ani prostoru se 

s postavou ministra sblížit, prožít její vnitřní konflikt, který je velmi důležitý. Také tato část 

adaptace je oproti první a druhé části zkrácena, ochuzena o důležitá fakta a vnitřní konflikt 

ministra a jeho následné řešení - to vseje nahrazeno existenčními obavami. 

Z kompozičního hlediska převedení dialogu do referující řeči vypravěče vede ke ztrátě 

gradace a napětí. Původní verze působí mnohem živěji a dramatičtěji. 

Digest obsahuje 84 slov (originál 177 slov, tedy přibližně dvojnásobek), zdánlivě tedy 

adaptace rychle spěje k cíli. 
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Adaptace B) Ministr si nejprve vyslechne u prázdných stavů chválu a teprve potom 

zjistí, že nic nevidí? Autor digestu úplně porušil časovou následnost děje, logické pořadí 

příčiny a následku ( v tomto případě:„nevidím, proto pochybuji"). 

Celá situace na mne působí tak, jako by si ministr myslel, že je nějak nepříjemně 

očarován - "Co se to se mnou děje? " Jako by se hloupým teprve stával! Jedná se jakoby o 

oživení této redukované verze. 

Ministr se zároveň obává, aby nebyl za hlupáka považován. Krom tohoto označení 

však pro něj nějaké další důsledky ze situace neplynou! Je také velmi vypočítavý - téměř 

okamžitě analyzuje situaci: nechci být označen za hlupáka, nesmím na sobě nechat znát 

zmatek, musím dávat pozor, jak tkalci látku popisují a to stejné pak říci císaři. V tomto 

případě postupuje shodně s originálem - zapamatovat si, jak látku popisují jinni, a to 

tlumočit dál. Nesnaží se tedy látku nijak "přikrášlit", nemusí se spoléhat na svoji vlastní 

fantazii nebo výřečnost. 

Text je zkrácen, jeho redukcí dochází k zploštělému vyprávění, odstranění napětí, které 

nezesílí ani pokusem o zachycení pochybností pomocí otázky (viz. podtržená část). 

Digest obsahuje 55 slov, tedy zhruba jednu třetinu slov použitých v originálu. 

Dílčí závěr: Obě verze se shodují ve zkrácení textu a v důsledku toho dochází spíše k 

suchému referování a ztrátě dramatičnosti. Výchovný cíl v adaptaci A) přetrvává, stejně jako 

ve verzi B) přiblížení textu originálu méně zdatnému čtenáři. 

5. část - Další „platba" a tkaní 

Původní verze: Podvodníci pak žádali ještě větší množství peněz, více hedvábí a 
zlata, jehož prý potřebuji do tkaniva. Strkali všechno do vlastních kapes a na stav 
ovšem nepřišlo ani vlákno. Tkali pak dále jako předtím na prázdném stavu. 

ó) Nejkrásnější..: Císař, potěšen ministrovou zprávou, nechal poslat pro ty dva cizince. 
Dal jim další pytle zlata a přikázal, aby pilně pracovali. 

Nepraví tkalci slíbili, že budou pracovat ještě mnohem usilovněji. Pak se vrátili ke 
svému prázdnému stavu a předstírali, že vybírají nová hedvábí. Radili se o barvách, které 
použijí, a jaké nové oslnivé vzory vyzkoušejí. 

li) Moje...: Panovník byl nadšený a vyplatil tkalcům mimořádnou odměnu. 
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Po kladném hodnocení své práce ministrem žádají podvodníci další odměnu. Císaři ani 

nikomu z jeho poddaných nepřijde divné, že potřebují hedvábí a zlato - jak například nijak 

neupravené zlato „vmísí" do tkaniva? Již zde je patrná narážka na hloupost císaře, na 

neschopnost domyslet detaily, na to, že se zajímá pouze o výsledek, nikoli o průběh akce. 

Císař prozatím projevil jen své obavy, aby výsledek (tedy látku) „viděl", a ověřil si tak své 

kvality panovníka. Pokud pro čtenáře „kvality" panovníka již neztratil v části, kdy po 

nesmyslné látce touží (dobrý a chytrý panovník se přece projeví svými činy, nikoliv 

schopností „vidět takovou látku"), zajisté je ztrácí teď. 

Císař tedy léčku neprohlédl a tkalci pokračují v práci a ve lsti. 

Originál obsahuje 36 slov. 

Adaptace A) se oproti originálu liší - v originálu o odměnu žádají podvodníci, v adaptaci 

naopak císař odmění tkalce sám. Ti za další zlato přislíbí ještě usilovnější práci. Autor 

adaptace se zjevně řídí heslem - čím více peněz dostanu, tím lépe budu pracovat! - dochází 

tak ke změně příčiny a následku jednání postav. Zároveň je zde patrná snaha o zesílení 

dramatičnosti situace: zvýšením odměny přece tkalci více riskují. Ve skutečnosti však 

dochází k uklidnění situace - neboť podvod nebyl odhalen a tkalci byli odměněni! Jestliže 

předchozí části působily výchovným či vzdělávacím dojmem, tato část je doslova 

antivýchovná! 

Dle porady, kterou tkalci po odměně konají, to vypadá, že budou pracovat na úplně nové 

látce - s novými vzory a barvami. Text je tedy znovu zahuštěn, bohužel o informace, které 

se odlišují od originálu a s pohádkou přímo nesouvisí. 

Adaptace obsahuje 54 slov, opět tedy více než originál. 

V originálu podvodníci o odměnu žádají, v této části digestu B) je jim bez ověření 

(přesvědčení se na vlastní oči) vyplacena. To vše se děje na základě kladného (a 

nepravdivého) hodnocení ministrem. Odkrývá se zde pošetilost, důvěřivost a pravděpodobně 

strach císaře - pošetilý, neboť očekává nemožný výsledek; důvěřivý, neboť se spoléhá pouze 
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na reference ministra - byť jej nehodnotí alespoň jako „důvěryhodného či poctivého" (viz 

výše); strach, neboť se nehodlá na látku ani jít podívat. Proč asi? 

Oproti originálu zde chybí informace, jak práce pokračovala dále - byla intenzivnější, 

stejná? 

Text digestu je zkrácen zhruba na jednu čtvrtinu originálu, digest obsahuje pouze 8 slov! 

Z této části nelze usuzovat o jiném záměru autora, než - li o přiblížení v originálu „dlouhé" 

pohádky netrpělivému čtenáři a snaha rychle dospět k závěru. 

Adapatace A) si zachovává strategii zřejmou z první a druhé části - tedy rozšíření a 

výchovný záměr. Digest B) zkracuje původní text až neúměrně. Míra informací, které 

přináší, je doslova zanedbatelná - obsahuje pouze ty informace, které jsou nezbytně nutné 

k tomu, aby vůbec nějaký posun byl možný. 

6. část - Další kontrola poctivým úředníkem., reakce lidí 

Původní verze: Císař poslal brzy zas jiného poctivého úředníka, aby se podíval, jak 
tkaní pokračuje a zdali látka bude brzy hotova. 

Dařilo se mu jako ministrovi. Díval se a díval, ale poněvadž tam nebylo nic kromě 
prázdných stavů, nemohl ovšem také nic spatřit. 

„Nuže, není to krásný kus látky?" tázali se oba podvodníci a ukazovali a 
vysvětlovali pěkný vzorek, který tam však vůbec nebyl. 

„Hloupý přece nejsem," myslil si úředník. „A že bych se nehodil ke svému 
dobrému úřadu? No, to by bylo opravdu směšné! Ale nedám nic najevo!" 

Chválil tedy látku, kterou neviděl, a ubezpečoval podvodníky, jakou má radost 
z krásných barev a pěkného vzoru. „Ano, je to vskutku nádherné!" řekl pak císaři. 

Všichni lidé v městě hovořili o nádherné látce. 

A) Nejkrásnější...Během té práce se na ně přišla podívat řada dvorních dam i urozených 
pánůAni oni nic neviděli, ovšem nikdo se neodvážil to přiznat. 

Když přešlo několik týdnů, císařova netrpělivost rostla. Chtěl vědět, jak dlouho ještě 
bude tkalcům trvat práce na látce a poté na ušití šatů. Nejprve si pomyslel, že půjde a 
podívá se sám. Ale jako by ho cosi od toho zrazovalo, a tak poslal pro vrchního komorníka. 
To byl velmi poctivý muž. 

„ Běž ke tkalcům, " poručil mu, „ řekni jim, ať ti ukážou, co mají hotovo. Pak mi to 
přijdeš oznámit. Spoléhám na tebe, že mi šaty dobře popíšeš. " 

V tu chvíli vstoupil jeden z těch lumpů do trůnního sálu a žádal o další hedvábí. Císař 
mu ochotně poskytl nové cívky s mnoha zářivými barvami. 

„Mám nesmírně rád modrou barvu," dodal ještě, když se podvodník chystal odejít. 
„Nezapomeňte na to." 

42 



Tlustý tkadlec s prohnaným úsměvem přikývl a s úklonami vycouval. 
Podvodnici bydleli ve čtvrti hodně vzdálené od paláce. Vrchní komorník se tam vydal 

ještě téhož dne. Doslechl se totiž, íe odpoledne tkalci nepracuji 
„ Císař přikazuje, abyste mi ukázali stav, " řekl, když mu jeden z darebáků přišel otevřít. 

„ Chci se sám přesvědčit, jak daleko jste s prací. " 
„ Velmi rád, " řekl na to ten lump a plnil svůj cestovní vak hedvábím a zlatými nitěmi. 

„Jen chvilinku počkej, vrátím se za okamžik. Mohu tě ujistit, že budeš velmi příjemně 
překvapen. " 

Oba tkalci doprovázeli vrchního komorníka zpět do paláce a cestou mu s nadšením 
vyprávěli o své práci. 

„Barvy tě oslní, " říkal jeden. 
„Kouzelné vzory tě naplní údivem, " sliboval druhý. „Stěží najdeš slova, jimiž bys látku 

císaři popsal. " 
„ Udělám, co budu moci, abych císaři všechno pravdivě vylíčil, " řekl vrchní komorník 

důstojně, když vstupovali do komnaty s tkalcovským stavem. 
„ Tak tady to je!" zvolal hlasitě hubený podvodník. „Jen se podívej, není ta látka prostě 

nádherná? Nevypadá zrovínka tak, jakjsme ti ji popsali? " 
„Podívej se na ty barvy!" vykřiknul druhý tkadlec. „ Už jsi někdy viděl takovou oslnivou 

modř? A co vzory — nejsou skvostné? " 
Vrchní komorník zíral na prázdný stav. Protřel si oči a znovu se na něj zadíval. Neviděl 

vůbec nic. Rámy byly prázdné. Avšak jako všichni ostatní i on dobře věděl, že nádhernou 
látku spatří jen ti, kdo si zaslouží vysoké postavení u dvora. On sám mezi ně zjevně nepatří. 
Jinak by přece látku uviděl! Ale copak to může připustit? Ne, ne, musí lhát! A čím déle tam 
stál, tím bylo snadnější vyřknout slova jako: Velkolepé! Úžasné! Prostě nádhera! 

Pak tkalce opustil a šel referovat císaři. 
„ Řekni mi, můj vrchní komorníku, " začal císař, „ co si myslíš o práci těch tkalců? " 
„Mistrovské! Nádherné!" vykřiknul chudák komorník. „Nikdy jsem ještě nespatřil 

takové barvy. A vzory vetkané do látky jsou vskutku umělecké!" 
„Ach!" zvolal potěšené císař. „Tobě mohu věřit. Už se těším na okamžik, kdy tu 

skvostnou látku spatřím na vlastní oči. Materiálem zklamaný nebudu, to vím už teď. " 
Vrchní komorník se uklonil a začervenal. Byl to ve skutečnosti velmi poctivý člověk a 

nebylo pro něj snadné císaři tolik lhát. 
„Nebylo by moudré, " navrhnul konečně, „poslat na prohlídku látky také krejčovského 

mistra? Teď, když máte, Vaše Výsosti, zprávu o látce, bude potřeba přemýšlet, jaké šaty zní 
budou." 

„ To je výborný nápad!" souhlasil císař a předvolal krejčovského mistra. 
„Běž ihned ke tkalcům, "poručil císař, „a prohlédni si látku. Chci, abys mi řekl, na jaké 

šaty se bude hodit. " 
„ Zajisté, zajisté, " klaněl se krejčí. „ Už běžím. " 
Když krejčí vstoupil do komnaty, tkalci předstírali, že pilně pracují a horlivě ho zdravili. 
„Právě se dohadujeme, že pro tuhle část látky použijeme více modrého hedvábí, " 

vysvětloval hubeňour. „Ale samozřejmě si ceníme i tvého názoru. " 
Krejčovský mistr přistoupil k prázdným rámům. Zkoumal je zblízka jako by hluboce 

přemýšlel. Neviděl ovšem nic, ale byl příliš zbabělý, než aby to prozradil. Věděl velmi 
dobře, co to znamená, že se pro své vysoké postavení zrovna moc nehodí. 

Mumlal si něco pod nosem - to aby tkalci věděli, že je docela klidný. Pak jim řekl, že 
mínění po něm nesmějí chtít tak najednou. 
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„Dejte mi chviličku, musím si prohlédnout to hedvábí, " řekl. „Ano, ano. Myslím si, že 
byste měli vzít víc modré. Je to jedna z císařových nejoblíbenějších barev. " 

A zíral dál na prázdné rámy, jako by obdivoval bohaté vzory látky. 
„ Vynikající nápad!" zvolal hubeňour. „ Vezmeme ještě více modrého hedvábí a možná 

taky více niti." 
Poté, co krejčovský mistr věnoval tkalcům deset minut ze svého drahocenného času, 

odkráčel. Ale cítil se bídně a byl převelice sklíčený. Ach bože, teď bude muset něco říci 
císaři! 

„Jsem dost chytrý, abych ho přesvědčil, že jsem skutečně viděl tu nádhernou látku?" 
ptal se sám sebe. „Nu, prostě řeknu, že zní budou krásné šaty. A možná navrhnu, aby si 
stejnou látkou císař ozdobil i klobouk. " 

Císař nebyl v trůnním sále, ale venku na nádvoří, protože se právě vrátil z projížďky 
v kočáře. 

„ Budete mít z šatů opravdu radost, " říkal krejčovský mistr císaři, kráčeje k němu. „Jsou 
pozoruhodné, ujišťuji vás. Dovolil jsem si říci tkalcům, aby do látky přidali modré hedvábí. 
Má takový zajímavý odstín - a je to vaše oblíbená barva... " Krejčovský mistr se zarazil, 
protože mu došla slova. Avšak císař se potěšené usmíval. 

B )Moie...: 
Digest tuto část neobsahuje. 

Císař se očividně ubezpečuje vysláním dalšího poctivého úředníka. Má o sobě zřejmě 

větší pochybnosti než je schopen si přiznat. 

Úředník již nezažívá takové dilema jako ministr. V pasáži působí úředníkova vnitřní řeč 

mnohem sebevědoměji než ministrova. Chválí tedy látku, jak je od něj, coby "chytrého a 

poctivého úředníka", očekáváno. V podstatě skutečně nemá jinou možnost, jak si zachovat 

svoji reputaci. 

Následkem obou kontrol a stálého císařova zájmu se o látce všude hovoří. 

Originál obsahuje 120 slov. 

Adaptace A) si děj značně upravila - látku vidělo - nevidělo mnoho lidí, všichni ji chválili, 

císař se podívat nešel. Přejde několik týdnů. Císař je netrpělivý, ale zjevně se více bojí, nemá 

odvahu - proto vysílá další osobu - vrchního komorníka. Opět je zde zdůrazněno, že jde o 

„velmi poctivého" muže! Císař sám komorníkovi uvádí a zdůrazňuje, jak na něho spoléhá! 

Vyjadřuje tím nepřímo svoje pochybnosti. 

Komorník kontroluje podvodníky týž den, záměrně odpoledne, neboť se doslechl, že 

tkalci odpoledne nepracují. Mění se místo děje, tkalci bydlí jinde ve městě, komorník jde za 
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nimi a společně se vracejí zpět do paláce, cestou tkalci látku vychvalují. Po prvním čtení 

jsem si této změny nevšimla - domnívala jsem se, že tkalci bydlí v paláci, když tam 

požadovali komnatu. V podstatě je adaptace v této části zbytečně rozšířena o nepodstatné 

informace, odvádějící od ústředního tématu. Epizoda nemá žádný vztah k hlavnímu ději, ale 

vzhledem k výchovnému záměru adaptace se jedná o pozvolné nastolování mravního 

konfliktu, jakousi jemnou gradaci, která se dále stupňuje za pomoci trojí kontroly: 

ministr v adaptaci žádný konflikt nezažívá, spíše existenční obavy, 

komorník chce krom kontroly látky zkontrolovat taktéž podvodníky samotné, 

krejčovský mistr zažívá nejdelší obavy a vnitřní konflikt. 

Vnitřní konflikt ministra v originálu nelze srovnat s jednáním ministra ve verzi A), neboť po 

něm kontroluje látku komorník a posléze ještě krejčovský mistr! Magické číslo „tří 

kontrolorů" poukazuje na folklorní pohádku. Dochází k natahování děje a snaze 

kontaminovat autorskou pohádku s pohádkou folklorní! Během dialogu komorníka 

s podvodníky je v přímé řeči naznačeno úlisné až familiární jednání podvodníků 

s komorníkem. Stupňování napětí pomocí tří postav, kdy každá následující zažívá o něco 

těžší momenty než předchozí, v konečném důsledku překombinované, dramatičnosti 

nepomáhá ani využití dialogu. Gradace založená na rituálním trojím opakování posouvá 

vrchol napětí. Záměr autora - výchovné působení - je opět až antivýchovné, navádějící 

k podvodům a lžím (viz. A čím déle tam stál, tím bylo snadnější vyřknout slova jako: 

Velkolepé! Úžasné! Prostě nádhera!) 

Existenční obava převažuje nad poctivostí. Čím déle komorník obdivuje a chválí „nic", tím 

lépe mu lhaní a chvála jde! Má toto snad čtenář chápat jako pobídku, že lhaní je hračka, 

když se provozuje dostatečně dlouho? 

Císaři komorník látku vychválí. Císař zdůrazňuje svoji důvěru v komorníkův názor 

(,Ach!" zvolal potěšené císař. „ Tobě mohu věřit. Už se těším na okamžik, kdy tu skvostnou 

látku spatřím na vlastní oči. Materiálem zklamaný nebudu, to vím už teď. "). Komorník se 

studem začervená, následuje pasáž, kdy je opět vypravěčem zdůrazněno, že jde o velmi 

poctivého muže (Jtyl to ve skutečnosti velmi poctivý člověk a nebylo pro něj snadné císaři 

tolik lhát. "). Komorník však i přes svoji „poctivost" císaři lže - jak to, že je tedy „velmi 

poctivý"? 
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Komorník zjevně nechce být v neobvyklé situaci sám, proto pod záminkou vyřešení 

střihu šatů navrhuje císaři, aby vyslal na kontrolu dalšího člověka, tentokráte krejčovského 

mistra. Císař nadšeně souhlasí. 

Krejčovský mistr také nic nevidí, autor adaptace mluví o jeho zbabělosti. Nechce přiznat, 

že nic nevidí. Ale ve své podstatě jsou přece zbabělci všichni, kdo látku neviděli, ale přesto ji 

obdivovali - v tom tkví sarkasmus celé pohádky! Autor adaptace zde uvádí, že tkalcům 

krejčí věnoval „deset minut svého drahocenného času". Vzhledem k pohádce je tento údaj 

informací nepodstatnou. Jde sice o upřesnění dané situace, ale v kontextu se jedná o 

zavádějící informaci, která navíc s žánrem pohádky nemá nic společného! V pohádce je sice 

čas přísně lineární, nikoliv však přesně a detailně určený! 

Zajímavé je, že u stavu mistr myslí na to, že se pro své postavení nehodí, zatímco při 

cestě k císaři uvažuje o své inteligenci! Přemýšlí nad tím, zda - li je dost chytrý, aby 

přesvědčil císaře, že látku viděl. Ve skutečnosti přece nejde o "chytrost", ale je zde patrná 

vypočítavost, lišáctví, v podstatě dostatečně velká schopnost přesvědčivě lhát. Situaci vyřeší 

z hlediska své práce - tedy krejčovství - látka je tak pěkná, že bude dobré ušít z ní ještě 

doplňky. Vnitřní konflikt krejčího je převeden do přímé řeči - promluvy k sobě samému. 

Kýženého zvýšení napětí tím ale není docíleno, úvaha je krátká a čtenáři není poskytnut 

dostatečný prostor pro to, aby se vžil do jeho dilematu. 

Je zde další odporující si a nepodstatná informace: 

císař nebyl v trůním sále, 

císař se vracel z projížďky, byl na nádvoří. 

Na začátku (v první části mnou rozdělené adaptace) je ale uvedeno, že kdokoli chtěl císaře 

najít, našel ho přeci v šatně! Byl snad panovník na projížďce kočárem proto, aby si 

zkontroloval císařství nebo kvůli předvedení nějakých nových šatů? Když už autor adaptace 

nastínil tento fakt, který vyvrací předešlé tvrzení, chybí zde citelně vysvětlení důvodu 

císařovy cesty! 

V podstatě je tato část adaptace obohacena o nepodstatné, někdy dokonce i zavádějící 

informace či epizodické prvky. Gradace napětí pomocí tří „kontrolorů" se vzhledem 

k přílišné délce pasáže nekoná, ba dokonce působí opačným dojmem. Rozšíření oproti 

originálu (originál obsahuje 120 slov, adaptace 844 slov!) se proto jeví jako zbytečné! 

V adaptaci jsou použita cizí slova: referovat, materiál - opět tím dochází k porušení 

pravidla, kdy jedním ze záměrů adaptace je srozumitelnost pro čtenáře. 
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Dílčí závěr: Snaha o „vylepšení" originální pohádky je v této části vzhledem k její délce 

nejmarkantnější. K obsahové stránce, či spíše jejích zbytečnostech, jsem se již vyjádřila 

výše. Použití cizích slov a snaha o kombinaci pohádky autorské a folklorní je zarážející a 

poukazuje zjevně na neznalost obou žánrových variant a jejich odlišností. Silný pedagogický 

záměr přetrvává i této části. 

?. část - Sám císař kontroluje látku 

Původní verze:I chtěl to císař sám uvidět, dokud látka ještě je na stavu. S houfem 
vybraných mužů, mezi nimiž byli také oba staří, poctiví úředníci, kteří tam již dříve 
šli, odebral se k oběma lstivým podvodníkům. Ti tkali dál ze všech sil, ale bez nití a 
tkaniva. 

„Opravdu, toť velkolepé!" říkali oba poctiví úředníci. „Račiž se, Vaše Veličenstvo, 
podívat, jaký to vzorek, jaké barvy!" I ukazovali na prázdný stav, neboť myslili, že 
ostatní zajisté vidí látku. 

"Copak to je?" myslil si císař. "Vždyť já nic nevidím! To je přece strašné. Což 
jsem hloupý? Nehodím se k tomu, abych byl císařem? To by bylo nejstrašnější, co by 
se mi mohlo přihodit!" 

„Ach, to je věru krásné," ubezpečoval císař podvodníky, „to zasluhuje mé nejvyšší 
spokojenosti!" A pokyvoval spokojeně a díval se na prázdné stavy. Nechtěl říci, že nic 
nevidí. 

Celý průvod se dival a díval, ale nikdo ze sebe nevypravil nic více nežli ostatní, a ti 
zase říkali po císaři: „Ach, to je věru krásné!" I radili císaři, aby si vzal tyto nové, 
nádherné šaty poprvé na sebe při velkém průvodu, který se měl konat. 

"Toť velkolepé, nádherné, skvostné!" šlo od úst k ústům a všichni byli nad tím 
velmi rozradostněni. 

Císař dal oběma podvodníkům zavěsit do knoflíkové dírky rytířský kříž a 
propůjčil jim titul dvorních tkalců. 

A) Nejkrásnější...: „Víš co, " řekl konečně, „navštívím sám ty dva chlapíky. Od svých 
ministrů jsem již o nich slyšel jen dohrou zprávu. Jsem přesvědčen, že v žádném případě 
nebudu zklamán." 

„Dobrá, zavedu vás k nim," ulehčené souhlasil krejčovský mistr. „Uvidíte na vlastni 
oči, jak krásná látka to je." 

A vedl císaře zpět do paláce, šťastný, že císař nezapochyboval o jeho slovech, ani ho 
nepodezíral, že něco není v pořádku. 

Ti dva podvodnici měli ale velice dobré uši a včas zaslechli, že se blíží císařská 
družina. Měli dostatek času zau jmout místa u stavu. Ani se neotočili, když císař se svými 
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ministry vstoupili do komnaty. Místo toho předstírali, že jsou zcela zaujati svou prací -
která tu vůbec nebyla! 

Chudák císař! Radostný úsměv se mu ztrácel z obličeje, jak hleděl na stav. Copak má 
něco s očima ? 

A jak císař zíral na ten prázdný stav, pomyslel si krejčovský mistr, že musí říci slova 
chvály o tkalcích, a ozval se: „Neměl jsem pravdu, můj pane? Nejsou ty barvy skvělé a ty 
vzory neobvyklé? " 

Na okamžik nebyl císař mocen slova. Pak pravil, jak nejvznešeněji mohl: „Ano, ano, ta 
látka je prostě skvostná. Mám z ní velikou radost. " 

Nevěřícně vrtěl hlavou a ptal se sám sebe, zda přece jen netrávil příliš mnoho času 
s novými šaty, místo aby se věnoval státním záležitostem. Možná už se za císaře vůbec 
nehodí 

To pomyšlení ho natolik zmohlo, že musel vyjít na čerstvý vzduch. Tkalci ho vyprovázeli. 
Ukláněli se a usmívali a znovu žádali zlato. 

„Dostanete, co žádáte, " řekl císař. „Ale teď mi povězte, dobři muži - kdy bude látka 
hotová k nastříhání? " 

„ Už je skoro hotová, pane. " Řekl jeden. 
„Doufáme, že ji dokončíme dnes, " dodal druhý s hlubokou úklonou a širokým úsměvem 

na tlustém obličeji. 
Téhož odpoledne si tkalci přinesli své nůžky a křídu a měřidlo a dali se do práce. Aspoň 

tedy předstírali práci. Chodili po místnosti, měřili, nebo seděli u stolu, nůžky v ruce. Ale 
nikdo se na ně nepřišel podívat. Všichni se obávali, že tu velkolepou látku neuvidí. 

Podvodníci byli příliš chytří, aby spěchali. Střihat šaty pro nejvyššího a nejmocnějšího 
císaře bylo přece ze všeho nejdůležitější. 

Jejich hra na předstírání trvala ještě celý další týden. Na konci sedmého dne šli za 
císařem a sdělili mu, že nyní jsou připraveni k první zkoušce. 

B) Moje ...: Císař usoudil, že teď už se na sukno může jít podívat. Když ho viděl i ten 
ňouma ministr... V doprovodu dvořanů vstoupil do dílny. „Není to nádherné sukno?" 
zeptal se jeden z podvodníků. - Co se to děje? Nic nevidím! Úpěl v duchu císař. Jsem snad 
hlupák? Nahlas však řekl: „Je překrásné!" A ostatní se připojili: „Skvostné!" Kdo by chtěl 
být považován za hlupáka!? 

Císař získává odvahu až po shlédnutí látky oběma, pro něho "důvěryhodnými" muži. 

Vydává se na kontrolu látky společně s nimi a "s houfem vybraných mužů". Je tedy 

patrné, že si nepřeje, aby shlédnutí látky byli přítomni kdejací lidé. Dává přednost těm, které 

si vybere sám. Pravděpodobně se obává nějakého podvodu a zároveň je pro něho látka tak 

vzácná, že ji prozatím smí spatřit krom tkalců jen vyvolení jedinci! 

Podvodníci vychvalují látku. Císař je ale zděšen - nic nevidí. V hloubi duše uvažuje, co 

se děje, zda - li je hloupý nebo se do svého úřadu nehodí. Sám pro sebe si také přiznává, že: 

„To by bylo nejstrašnější, co by se mi mohlo přihodit!" 
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Císař se snaží maskovat danou situaci tím, že látku chválí, což po něm stejně vykonávají 

i účastníci průvodu. Nastává tedy absurdní moment, kdy vlasně sám sebe vhání do pasti! 

Přiznáním skutečnosti by se vyhnul dalším trapným událostem, avšak vítězí u něj snaha vše 

utajit - přičemž mu vlastně vůbec nedochází další vývoj událostí - tedy, že bude třeba se v 

šatech z nové látky také ukázat na veřejnosti. 

V této části tedy dochází k velkému napětí, satira nabírá na obrátkách. Vždyť přece 

jedním z úkolů panovníka je právě dobrý odhad dalších událostí, správný předpoklad 

možných důsledků, kvalitní taktika (kdy ustoupit, kdy naopak vstoupit "do boje"), čestné 

chování vůči poddaným, přiznání vlastních chyb a omylů, případně odstoupení z fúnkce, 

kterou nejsem schopen dostatečně kvalitně vykonávat! Snaha nedat nic najevo jej tedy 

vtahuje do kolotoče, z něhož nelze bez újmy vystoupit. 

Císař vše doslova korunuje udělením rytířského kříže oběma podvodníkům a 

propůjčením titulu dvorních tkalců. 

Originál obsahuje 214 slov. 

V adaptaci A) se na základě kladných hodnocení od mistra krejčího panovník odhodlává 

tkalce navštívit. V přímé řeči sám císař zdůrazňuje, jak je nyní uklidněn a vůbec neuvažuje o 

možném zklamání. 

Následuje rozšíření textu o epizodu v původním Andersenově znění neobsaženou - úlevu 

mistra nad tím, že dokázal spolehlivě lhát a nad tím, že císař si látku zkontroluje osobně. 

Čtenář by tuto pasáž mohl chápat jako dobrý návod k tomu, jak v případě potřeby zalhat! 

Výchovný záměr je antipedagogický, navádějící k podvodům a lhaní. 

Podvodníci předstírají práci a císař žasne. Pochybuje o svém zraku. Mistr krejčí svým 

dotazem ohledně látky císaře v podstatě nutí k vyjádření. V adaptaci tak dochází 

k prolínání pochybností císaře, dialogu o kráse látky a znovu se vracejících pochybnosti 

císaře nad sebou samým. Vnitřně rozvažuje "...ptal se sám sebe, zda přece jen netrávil 

příliš mnoho času s novými šaty, místo aby se věnoval státním záležitostem. Možná už se za 

císaře vůbec nehodí." (Autor adaptace anachronicky používá moderní termín „státní 

záležitosti" ). Ve shodě s originálem již v této části přemýšlí nad sebou samým jako císařem. 

Verze se od originálu liší tím, že v originálu odmění císař podvodníky sám, v adaptaci o 

odměnu podvodníci žádají. Tím se zdůrazňuje, že pochybnosti císaře jsou (oproti originálu) 

tak silné, že se na nic jiného nedokáže soustředit. 
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Situace se mění, tkalci „začnou" stříhat, předstírají práci - najednou je nikdo nechce 

zkontrolovat. V textu je uvedeno: „Ale nikdo se na ně nepřišel podívat. Všichni se obávali, 

že tu velkolepou látku neuvidí. " Jak je možná tato změna? Vždyť přece doposud byli všichni 

na látku velmi zvědaví a žádný z lidí, kteří látku viděli, přece nahlas nemluvil o tom, že nic 

neviděl. Záměr autora adaptace v tomto případě přesně nechápu. K čemu měla tato 

nesmyslná zmínka sloužit? - asi jen k „zaplácnutí" textu. Podobné počínání ovšem vede 

k neuvědomělým nelogičnostem. 

Dalším nepodstatným údajem je informace, že stříhání podvodníkům zabralo ještě další 

týden. Jde o velmi zbytečné rozšíření originálu, které je opět „protipohádkové" (neexistuje 

přesný čas, čas je lineární, následný, nikoliv přesně ohraničený). Přesný čas je zmíněn hned 

dvakrát po sobě ( ještě cely další týden. Na konci sedmého dne... "), vzdělávací cíl je 

naprosto jasný: připomenout čtenáři, že týden má sedm dní! Část končí ohlášením první 

zkoušky šatů. Jak se v té dlouhé době choval císař, o čem přemýšlel, co jej trápilo nebo 

naopak těšilo, chybí. Když mu bylo tak špatně po kontrole látky, musela na něho tato 

skutečnost přece zapůsobit! 

Adaptace obsahuje 373 slov (originál zhruba o 100 méně). Některé pasáže jsou ve shodě 

s originálem, jiné chybí a jiné jsou naopak včleněny, ale děj bezprostředně neovlivňují, opět 

se jej spíše snaží rozšířit, ale bez jasnějšího důvodu. Výchovně vzdělávací záměr nechybí ani 

v této části. 

Císař v digestu B) v předchozí části vysílal na kontrolu látky ministra, o němž nebyly 

uvedeny bližší informace (v originálu je ministr poctivý, chytrý, hodí se ke svému povolání). 

V této části digestu však císař ministra nazývá ňoumou. Domnívá se tedy patrně, že jde o 

člověka, který mnoha věcem nerozumí, označením ňouma a zdůrazněním: „Když ho viděl i 

ten ňouma ministr... " navíc ministra zesměšňuje - v originálu je pro císaře právě ministr 

velmi důležitou osobou, na niž se lze spolehnout. V podstatě zlehčuje i fungování 

„kouzelné" látky - viděl ji přece i ňouma! Digest se tedy od originálu v této části zpočátku 

velmi liší, dochází k zesměšnění důležité osoby. Císař tím navíc sebe považuje za osobu 

nadřazenou všem ostatním. V podstatě je poukazováno na to, že císař je velmi pyšný. 

Digest dále velmi redukovaně kopíruje originál - císař má o sobě pochybnosti, ale látku 

nahlas chválí, stejně ji chválí i dvořané. Věta: „Kdo by chtěl být považován za hlupáka!? " 

v podstatě souhrnně vysvětluje celou situaci. Z digestu se však v důsledku toho vytrácí 
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komika, která je v originálu. Trochu dramaticky působí využívání krátkých vět, situace jimi 

dostává spád, ale bez vtipu. 

Digest obsahuje 63 slov, zhruba jednu třetinu originálu. 

Dílčí shrnutí: Obě verze jsou oproti originálu zkráceny. Zatímco verze B) téměř kopíruje 

originál (výjimkou je ironizující zmínka o ministru), verze A) je i ve zkrácené podobě 

„obohacena" o nepodstatné epizody. 

8. část — Oblékání šatů 

Původní verze:Po celou noc před odpolednem, kdy se měl průvod konat, bděli oba 
podvodníci a pracovali při více nežli šestnácti rozžatých světlech. Lidé měli vidět, jak 
mají naspěch, aby dohotovili císařovy nové šaty včas. Dělali, jako by sundávali látku 
ze stavu, stříhali do vzduchu velkými nůžkami, šili jehlami bez nití a nakonec řekli: 

„Hle, nyní jsou šaty hotovy!" 
Císař se k nim dostavil sám se svými neivznešenějšími kavalíry a podvodníci 

zvedali každý jedno rameno do vzduchu, jako by něco drželi, a říkali: „Hle, tu jsou 
kalhoty, zde je kabát, zde plášť!" a tak podobně. „Jsou tak lehké, jako by byly 
z pavučiny. Myslil bys, že na sobě nic nemáš, ale v tom je právě jejich přednost." 

„Ano," říkali kavalíři, ale neviděli nic, protože tam také nic nebylo. 
„Račiž nyní, Vaše Veličenstvo, nejmilostivěji odložit své šaty," pravili podvodníci, 

„a my vám oblékneme tyhle nové, tady před tím velikým zrcadlem." 
Císař odložil všechny své šaty a podvodníci dělali, jako by mu oblékali každý kus 

nových šatů, které ušili. Chytili jej okolo pasu, jako by mu něco přivazovali - to měla 
být vlečka - a císař se obracel a otáčel před zrcadlem. 

„Ach, jak krásně sluší! Jak krásně padnou!" říkali všichni. „Jaký to vzorek, jaké 
barvy! Toť jsou drahocenné šaty!" -

„Venku stojí lidé s nebesy, která budou nesena nad Vaším Veličenstvem při 
průvodu," pravil vrchní ceremoniář. 

„Nuže jsem hotov!" řekl císař. „Nepadnou dobře?" 
Obrátil se ještě jednou před zrcadlem, neboť to mělo vypadat, jako by se díval na 

svůj oblek. 

A) Nejkrásnější...: „Přinesli jsme vám ukázat dosud nehotový oblek, pane, " řekl jeden 
tkadlec. „ Uvidíte sám, jak nádherně vypadá, i když na něm bude ještě hodně práce. " 

Chudák císař se chabě usmál, jak mu tlustý tkadlec zvedl ruce. Vůbec nic neviděl. Ale 
věděl, že ostatní, kteří si svá místa u dvora zaslouží, šaty viděli a práci tkalců chválili. Ať se 
děje cokoliv, nikdo z jeho dvořanů nesmí poznat, že on sám nic nevidí - nic, ani nitku 
z toho drahého hedvábí do látky vetkaného! 

„ Ten oblek je skvělý," řekl nadšeně. „Přijďte dnes odpoledne do mých komnat, 
vyzkouším si ho." 
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Podvodníci byli se slovy císaře spokojeni a odcházeli. Nesli neviditelný oblek, jako by to 
byla nejvzácnější věc na světě. 

Příští hodiny strávil císař nervózním čekáním na tkalce. A když přišli, trpělivě stál a 
usmíval se, zatímco mu oni zkoušeli neviditelnou vestičku a kalhoty. 

„Jak se cítíte, pane? " otázal se jeden. 
„Kalhoty bychom mohli trochu zabrat, " řekl druhý. 
„Dobře, ale jen trošičku, "přikývnul císař a stále se usmíval. 
Tkalci mu přislíbili, že šaty budou hotovy včas pro chystaný velký průvod. Všichni lidé 

měli stát kolem cest, aby viděli císaře v jeho nádherných nových šatech. Tkalci se ale 
průvodu zúčastnit nechtěli. Místo toho běželi do svého domu. Tam už na ně čekala všechna 
jejich zavazadla, plná zlata, stříbra a hedvábných nití. Podvodníci je popadli a spěchali 
z_města. 

Moje...: Digest tuto část neobsahuje. 

Podvodníci předstírají usilovnou práci. Dostavuje se císař. Satira opět nabírá na 

obrátkách, neboť císaři, ač si je vědom toho, že nic neviděl, nedochází, že v "šatech -

nešatech" půjde v průvodu v podstatě nahý. Spoléhá na to, že podvod mu na veřejnosti 

projde. Nezažívá zřejmě žádné obavy nebo stud. Neuvědomuje si, že (pokud by látku 

opravdu viděli jen chytří lidé, patřící do svého úřadu) pro ostatní "nevyvolené" poddané 

bude stejně nahý. Jak nadutý, hloupý a zbabělý tedy je! 

Během oblékání podvodníci rozhánějí císařovy pochybnosti slovy: „Jsou tak lehké, jako 

by byly z pavučiny. Myslil bys, že na sobě nic nemáš, ale v tom je právě jejich přednost." 

Císař se nechává uchlácholit. Celá situace je velmi komická - nahý císař je v podstatě 

pantomimicky oblékán podvodníky před zrcadlem, sám se pantomimy účastní svým 

otáčením před zrcadlem, kavalíři šaty chválí. Ceremoniář zdůrazňuje nesení nebes nad 

hlavou císaře. Císař se naposledy prohlíží před zrcadlem, ptá se, zda mu šaty dobře padnou. 

Představa nadutého a hloupého císaře, jak stojí nahý před zrcadlem a prohlíží spokojeně 

sama sebe - to je velmi směšná situace. Zároveň vše působí i škodolibě - patří mu to, dostal, 

co si zasloužil. 

Originál obsahuje 245 slov. 

A) Hned na začátku je zdůrazněno, že jde o zkoušku šatů. Následuje jakási vnitřní řeč 

císaře, kdy přemýšlí o svých kvalitách - v originálu je císař doslova jako beránek, 

nepřemýšlí, nemluví, poslouchá. Vnitřní myšlenkový tok císaře je vsunut do děje jako 
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zbytečná informace, která již byla v předchozí části vyřčena, je však bezpochyby motivován 

výchovností adaptace. Dochází k „natahování" děje. 

Část, kdy je popisováno čekání císaře na odpoledne, je znovu v rozporu s originálem - v 

něm skutečně působí císař jako beránek bez myšlenky a bez obav. 

Následuje pasáž, která není pro děj pohádky podstatná - pasáž o dalších osudech tkalců 

- tedy útěku. Jejich další počínání není pro dějovou linii nutné. 

Výchovný záměr je velmi silný, ale vede od původního sarkasmu v originálu spíše k 

lítosti a soucítění s ubohým panovníkem. Rozšířením děje o tyto pasáže tedy dochází k 

převrácení původního záměru. 

Originál obsahuje 245 slov, adaptace 222 slov. V rámci této délky je sice zkrácen 

originál, ale naopak vsunuty další činy podvodníků a pasáž vztahující se k lítosti nad 

císařem. 

Dílčí závěry: Adaptace A) opětovně rozvádí děj pohádky, obohacuje ji o nový prvek -

ukázku nehotových šatů, kdy císař opět zažívá nutnost utajení podvodu, dochází mu 

absurdita situace (tedy domluvený průvod v šatech, jejich zkouška). Zkoušku domlouvá na 

odpoledne - údaj pro čtenáře v originálu ne zcela podstatný. V adaptaci je uveden záměrně, 

autor adaptace poukazuje na císařovu nervozitu před zkouškou. Přesně je také 

poznamenáno, jaké části oblečení bude mít císař na sobě - vestičku a kalhoty. Vestička je 

slovo zdrobnělé - v kontextu tento údaj působí jako malá vesta. Jako by autor adaptace 

snažil císařův šat a průběh jeho vytvoření ještě více zesměšnit. V originálu má císař ušit celý 

šat a vlečku k tomu. 

9. část - Příprava na průvod 

Původní verze: Komorníci, kteří měli nést vlečku, sahali rukama k podlaze, jako by 
vlečku zvedali. Šli se vztaženýma rukama, neboť nesměli dát najevo, že nic nevidí. 

A) Nejkrásnější...: Adaptace tuto část neobsahuje. 

li) Moje...: Nadešel den slavné přehlídky, na které se chtěl císař poddaným pochlubit 
novým šatem. Podvodníci přistoupili k císaři se zdviženýma rukama - předstírali, že cosi 
drží. „Nyní se, Milosti, laskavě svlékněte, abychom vám mohli obléci tyto čarokrásné nové 
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šaty." Zatímco jej falešní mistři svého řemesla „ oblékali", vzhlížel se polonahý císař 
v podvlékačkách v zrcadle a kontroloval každý steh. 

Ceremoniář ohlásil, že přehlídka může začít. „ Výborně, jsem připraven!"přikývl císař. 
Pážata se sklonila pro lem panovníkovy vlečky - tak krásný šat se přece nesmí ucourat - a 
opatrně císaře následovala. Největší pozor však dávala na to, aby nikdo nepoznal, že ve 
skutečnosti nedrží vůbec nic. 

K předstírání se z obav o svoje místo či o pochybnostech o inteligenci uchylují všichni, 

kterých se situace týká. Komorníci tedy pantomimicky znázorňují nesení vlečky. 

Originál obsahuje 24 slov. 

Adaptace A) tuto pasáž redukovala natolik, že ji úplně vypustila. 

V digestu B) dochází k rozšíření oproti originálu. Císař se kontroluje v zrcadle, ale na 

sobě má podvlékačky (originál: „...císař odložil své šaty..."). Shodně s originálem pážata 

nesou císařovu vlečku. Důvody se však liší: 

- v originálu kvůli tomu, aby nebylo poznat, že nic nevidí, 

- v digestu kvůli tomu, protože „... tak krásný šat se přece nesmí ucourat... " Zdánlivě tedy 

pážata látku vidí a mají obavu o její poškození. Výraz „ucourat" je hovorový, až hanlivě 

zabarvený. V podstatě je tato část věty velmi ironická. 

Digest je téměř ve všech částech zkráceným originálem, v této části naopak dochází 

k rozšíření a obohacení. Vzhledem k délce pasáže a jejímu obsahuje patrné, že vrchol napětí 

je posunut do této části. 

Digest obsahuje 100 slov, tedy zhruba pětkrát více nežli originál. 

10. část - Pní vod 

Původní verze:A potom kráčel císař v průvodu pod krásnými nebesy a všichni lidé 
na ulici a v oknech říkali: „Ach, jak překrásné jsou nové šaty císařovy! Jak 
nádhernou vlečku má u pláště! Jak dobře mu padnou!" 

Nikdo nechtěl dát na sobě znát, že bud' se ke svému povolání nehodí, nebo že ie 
velice hloupý. Žádné císařovy šaty neměly takový úspěch. 
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A) Nejkrásnější..: Jaký to byl směšný pohled na pošetilého císaře, když se vydal ulicemi! 
Žádný z jeho poddaných se však neodvážil ani jen pousmát - dokonce ani když jeden 
z dvořanů předstíral klopýtnuti o císařovu vlečku! 

li) Moje...: Císař kráčel vpodvlékačkách po náměstí a lidé s obdivem vzdychali. „Jak 
nádherné šaty!" 

Císař kráčí v průvodu pod nebesy, poddaní šaty chválí. Následuje opět zmínka o vlečce a 

pak jemné, ale stručné vysvětlení situace - poddaní nechtějí dát najevo, že jsou hloupí nebo 

že se ke své práci nehodí. 

Originál obsahuje 59 slov. 

Verze A) se shoduje jen v tom, že průvod začal. Autor adaptace zdůrazňuje absurditu a 

směšnost situace. V originále je císařův šat zpočátku chválen, v adaptaci je haněn již od 

začátku - dochází k logickému lapsu, neboť odhalení teprve přijde! Autor tím předčasně 

vyjadřuje, že není třeba ani soucitu, ani lítosti, ale spíše odsouzení císařova počínání. 

Zároveň upozorňuje na to, že se nikdo nesměje ani klopýtnutí o vlečku. Chvála šatů 

poddanými se v adaptaci taktéž neobjevuje, tudíž není možné do děje vnést zmínku o 

původním účelu látky (respektive šatů) - tedy rozpoznání hlupáků a lidí nehodících se do 

svého úřadu. Celkově je tato část v závažných momentech redukována na strohé, rázné až 

odsuzující vyprávění. 

Adaptace obsahuje 33 slov. 

Verze B) je velmi zjednodušena - císař kráčí v podvlékačkách, čím dochází k 

jeho zesměšnění. Vypuštěním vysvětlující pasáže dochází k posílení grotesknosti celé 

situace. 

Digest obsahuje 14 slov, zhruba jednu třetinu z originálu. 

Obě upravené verze textu jsou oproti originálu zkráceny. Digest B) si i ve zkrácené verzi 

zachovává mnohem větší podobnost s originálem. 

11. část - Odhalení 

Původní verze: „Ale vždyť na sobě nic nemá!" zvolalo jednou malé dítě. 
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„Panebože, toť hlas nevinnosti, slyšte!" řekl otec a druh druhu šeptal, co dítě 
pravilo. 

„Nemá na sobě nic, říká tamhleto dítě, nemá na sobě nic!" 
„Vždyť na sobě nic nemá!" volal konečně všechen lid. To císaře mrzelo, neboť se 

mu zdálo, že lid má pravdu. Ale pak si pomyslil: „Nyní musím setrvat v průvodu až do 
konce." I počínal si ještě hrději a komorníci si vykračovali a nesli vlečku, která tu 
vůbec nebvla. 

A) Nejkrásnější...: Až pak se ozval dětský hlas: ..Podívej se. tatínku! Podívej! Náš 
mocný císař na sobě nic nemá!" 

„Buď zticha," šeptal jeho otec. Ale lidé kolem už se začínali usmívat, potom 
pochechtávat a jejich smích sílil, až byl docela hlasitý. 

V náhlém poznání marnivý císař pochopil, že byl oklamán a podveden. Ale protože to 
byl mocný císař, s modrou krví v žilách, zvednul hlavu a kráčel dál a dál celou tou dlouhou 
ulici. 

B) Moje...: V davu stál také klouček zvědavka. Zatahal tátu za rukáv: „Jaké šaty! Vždyť 
císař je skoro nahatý. Má na sobě jenom spodky!" - „Psst, tomu nerozumíš!" umlčel ho 
otec. Ale to už se náměstím jako tichá a později stále zvučnější pošta neslo: ., Císař je ve 
spodkách!" A panovník dál pyšně kráčel městem. Tolik nechtěl být za hlupáka, až byl za 
toho největšího. 

V originálu je zvolání dítěte naprosto nevinné, nechápající, otec dítěti věří, nezesměšňuje 

jej. Nakonec volá všechen lid. Císař ještě pochybuje o tom, zda má lid pravdu, ale tvrdošíjně 

zůstává v průvodu v domnění, že si zachová tvář. Společně s tím tak jednají i komorníci. 

Originál obsahuje 83 slov. 

V adaptaci A) je zvolání dítěte prvoplánové, otec dítě okřikne, dav se začíná smát a 

smích sílí. Císař náhle chápe své počínání - vše ukazuje na úpravu, která má s originálem 

pramálo společného. Vše je předimenzované, řeč dítěte ani neodpovídá realitě. Shoda je 

v části poslední - kdy císař hrdě kráčí dál, aby si zachoval tvář, k čemuž pochopitelně 

nedojde. 

Adaptace obsahuje 72 slov, je redukována oproti originálu. 

První dvě věty digestu B) připomínají spíše pohádkové líčení nežli závěr pohádky samé. 

Přímá řeč dítěte má ale rysy dětské promluvy, čímž odpovídá originálu. Otec však dítě umlčí 

větou, kterou rodiče poměrně často používají. Postřeh dítěte je šeptán davem. Panovník dál 

kráčí průvodem a smysl pohádky je dovysvětlen až poslední větou - jakoby se jednalo o 

shrnutí pro nepozorné čtenáře. Verze je zkrácena nepatrně - 61 slov. 
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Shrnutí originál X adaptace (digest) 

Pro přehlednost jsem se pokusila shrnout výsledky srovnání do tabulky: 

v 

Část Originál; 
(počet slov) 

Adaptace Nejkrásnější...; 
(počet slov) 

Digest Moje...; 
(počet slov) 

1. Císařova 
„parádivost" a 
situace u dvora 

přímá řeč; 87 slov 

přímá řeč, zdůraznění, čeho si 
má čtenář všimnout, 
výchovně vzdělávací záměr 
autora; rozšíření 320 slov 

snaha o folklorní 
pohádku; zředění 
úvodních informací, 
redukce textu, 11 slov 

2. Příchod 
tkalců, 
zázračná látka 
a zadání práce 

popis města, 
zadání práce, tři 
důvody pro 
vlastnictví šatů; 
124 slov 

dialog, popis vlastností 
podvodníků, změna smyslu 
látky, užití cizích slov, 
výchovně vzdělávací záměr; 
zahuštění informací, rozšíření 
adaptace, 269 slov 

přímá řeč, posunutí 
místa děje, přirovnání, 
řečnické otázky, 
ironie, redukce smyslu 
látky; redukce textu, 
60 slov 

3. Práce 
tkalců, císařovy 
pochybnosti a 
vyslání 
poctivého 
ministra 

přímá řeč, 
škodolibost lidí; 
151 slov 

dialog, denní platba, 
pomluvy, obrácení lineárního 
času, synonyma, užití 
„superlativ"; redukce textu, 
116 slov 

částečné zhuštění dle 
originálu, přímá řeč, 
sled negativně 
zabarvených vět, slova 
s citovým zabarvením, 
záměrem je přiblížení 
pohádky dětskému 
čtenáři; redukce textu, 
46 slov 

4. Návštěva 
ministra, obdiv 
"ničeho", 
zpráva císaři 

dialog, těžiště 
vnitřního sporu 
ministra; 177 slov 

přímá řeč, pochybnosti 
ministra, posunutí zápletky, 
suchopárné vyprávění, ztráta 
gradace, akčnosti; redukce 
textu, 84 slov 

porušení časové 
souslednosti děje, 
odstranění napětí, 
zploštělé vyprávění, 
pochybnosti ministra; 
redukce textu, 55 slov 

5. Další 
"platba" a 
tkaní 

vyprávění, popis 
situace; 36 slov 

vyprávění, narážka na „tržní 
ekonomiku", změna 
v placení, uklidnění; zahuštění 
textu, 54 slov 

vyprávění, platba na 
základě referencí a 
vlastní vůle - změna 
jednání císaře z 
hlediska příčiny a 
následku, záměr: 
přiblížení originálu 
dětskému čtenáři, 
snaha rychle dospět k 
cíli; redukce textu, 8 
slov 

6. Další 
kontrola 

dialog, reference 
úředníka; 120 

těžiště vyprávění převedeno 
do dialogu, cizí slova, 

celá část zcela 
vypuštěna 
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poctivým 
úředníkem, 
reakce lidi 

slov zápletka mimo hlavní děj, 
trojí kontrola, stupňování 
vnitřních konfliktů 
„kontrolorů", přesné časové 
určení; rozšíření textu, 844 
slov 

7. Sám císař 
kontroluje 
látku 

dialog, 
pochybnosti 
císaře nad sebou 
samým, udělení 
vyznamenání; 214 
slov 

dialog, pochybnosti císaře, 
žádání odměny 
podvodníky,užití „superlativ", 
antivýchovný záměr, užití 
soudobého termínu, 
stupňovaná příd. jména, 
skrytá ironie, opakování 
magie, čísla tři, vzdělávací cíl; 
zahuštění a zároveň zředění 
informací, rozšíření, 373 slov 

zesměšnění ministra i 
látky, hanlivý výraz, 
redukovaná kopie 
originálu, krátké věty 
způsobující napětí a 
spád, chybí vtip; 
redukce textu, 63 slov 

8. Oblékání 
šatů 

dialog, komická i 
škodolibá situace, 
sarkasmus; 245 
slov 

ukázka nehotových šatů, 
zdrobnělé slovo, zesměšnění 
císařových šatů, úprk 
podvodníků z města, 
výchovný záměr, lítost vůči 
panovníkovi; lehké zkrácení 
textu a zároveň jeho 
rozvedení, 222 slov 

celá část zcela 
vypuštěna 

9. Příprava na 
průvod 

předstírání, 24 
slov 

celá část zcela vypuštěna 

rozšíření oproti 
originálu, ironie, užití 
hovorového až 
hanlivého výrazu, 
posunutí vrcholu 
napětí; zahuštění textu, 
100 slov 

10. Průvod 

přímá řeč, chvála 
šatů, zmínka o 
vlečce, vysvětlení 
situace; 59 slov 

zdůraznění absurdity a 
směšnosti situace, hanění šatu 
- logický laps před 
odhalením, zmínka o vlečce 
(poprvé!), chybí chvála šatů a 
tím pádem zmínka o účelu 
látky, strohé, rázné, 
odsuzující vyprávění; redukce 
textu, 33 slov 

zjednodušení děje, 
zesměšnění císaře, 
redukce textu vyznívá 
jako ironie, užití stejné 
části věty z originálu; 
redukce textu, 14 slov 

U. Odhalení 

Nevinné zvolání 
dítěte, dialog 
mezi lidmi, hrdost 
a tvrdošíjnost 
císaře a 
komorníků; 83 
slov 

prvoplánové, nedětské 
zvolání, smích až výsměch 
lidí, shoda v hrdosti císaře, 
výchovný záměr, odsouzení 
až opovržení císařem; 
redukce, 72 slov 

pohádkové líčení, 
umlčení dítěte otcem, 
vysvětlení závěru 
pohádky v poslední 
větě; lehké zkrácení, 
61 slov 
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Celkem počet 1320 2387 (téměř dvojnásobek 419 (zhruba jedna 
slov 

1320 originálu) třetina originálu) 

Posuny, ke kterým došlo v adaptovaných verzích bych charakterizovala takto: 

adaptace A): 

snaha o dějovost, akčnost pomocí dialogů, vedoucí k natahování děje, 

snaha o oživení děje informacemi, které s dějem přímo nesouvisí, 

naproti tomu krácení, až vypuštění informací, které originál obsahuje, nebo jejich 

náhrada 

nerespektování žánrového modelu, 

narušená následnost událostí, nadbytečná gradace na základě trojího opakování, 

užití cizích slov, 

oslabení napětí, oddálení vrcholu napětí, 

přílišná ironie a zesměšňování 

příliš silný a prvoplánový výchovně vzdělávací záměr 

adaptace (digest) B): 

- radikální krácení, zploštělé vypravování, ztráta celé řady informací, včetně vnitřní 

motivace příběhu, 

nerespektování žánrového modelu (oproti adaptaci A) ovšem v mnohem menší 

míře), posunutí vrcholu napětí, 

- snaha o dějovost, „akčnost", porušení časové následnosti, ztráta napětí, 

použití ironie, zesměšnění, ale chybí vtip, 

snaha o srozumitelnost textu, vedoucí k těžkopádnosti příběhu. 

Obě verze jsou kratší, redukované oproti originálu. Přesto verze B) je věrnější kopií 

originálu, verze A) si děj upravuje podle svých potřeb - tedy výchovných. Výchovné 

zdůraznění či vysvětlení situace ale neodpovídá originálu, na rozdíl od něho císaře 

jednoznačně odsuzuje, čtenář by jím měl opovrhovat. 

Ani jednu z adaptací bych dětem v žádném případě nepředkládala bez alespoň částečné 

znalosti pretextu. V obou dochází k posunům, které jsou ovlivněny jejich záměry (verze A) 

výchovný a vzdělávací, verze B) snaha o zpřístupnění mladšímu čtenáři, a v důsledku toho 
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redukce originálu). Verze B) je mi přesto obsahově bližší, mnohem důsledněji zachovává 

linii původního příběhu a nerozmělňuje ji zbytečnými podrobnostmi, které svou 

nekoncízností v posledku vnášejí do textu zmatek. 

60 



3. Mořská ženka 

Vzhledem k délce této pohádky (i jejích adaptovaných verzí) jsem zvolila jinou metodu 

prezentace výsledků srovnávací analýzy originálních a upravených verzí - opisy originálu i 

adaptovaných a digestovaných verzí jsem umístila mezi přílohy (Příloha č. 20) a zde se budu 

věnovat rozboru vybraných úseků originální verze Andersenovy pohádky a jejich porovnání 

s příslušnými úseky digestů a adaptací. 

Způsob rozvíjení děje se v jednotlivých adaptacích liší. Proto jsem uspořádala dějová 

schémata všech sledovaných verzí do tabulky. Jako první je v tabulce umístěna originální 

verze, k ní přiřazeny digesty a adaptace. Každý úsek děje (originálu i digestů a adaptací) 

jsem očíslovala. Pro adaptace (i digestované verze) používám označení velkými tiskacími 

písmeny a částmi z názvů knih, ve kterých jsou upravené verze obsaženy, takto: 

- digest A) Moje nejoblíbenější pohádky - dále jen A) Moje... 

- digest B) Kouzelný svět pohádek - dále jen B) Kouzelný... 

- adaptace C) Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů a H. Ch. Andersena -

dále jen C) Nejkrásnější... 

- adaptace D) Ariel - malá mořská víla - dále jen D) Ariel. 

Do tabulky jsem taktéž zkráceně zapisovala posuny děje, ke kterým v jednotlivých 

zněních dochází. 
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Originál Digest A) 
Moje ... 

Digest B) 
Kouzelný ... 

Adaptace C) 
Nejkrásnější... 

Adaptace D) 
Ariel 

1. popis dna 
moře, jeho krás, 
života v něm 

2. zmínka o 
království na 
dně moře 

1. zmínka o 
zámku na dně 
moře 

2. popis dna 
moře 

ne 

2. popis královské 
rodiny: král -
vdovec, stará 
matka (chytrá, 
hrdá na svůj 
vznešený rod), 
šest princezen 

3. zmínka o 
králi, šesti 
princeznách -
mořských vílách 

2. zmínka o 
králi a sedmi 
dcerách 

1. malá mořská 
víla žije s otcem 
a pěti sestrami 
na dně moře 
4. zmínka o 
něžné péči 
babičky 

ne 

3. popis 
království, 
zahrádek 
princezen 

4. zmínka o 
nejmladší víle, 
která slaví ve 
stejný den 15. 
narozeniny a 
vyplouvá na 
hladinu 

ne 3. popis paláce, 
zahrad, 
zahrádek 
princezen 

3. shánění věcí lidí 
ve vracích lodí, 
jejich ukládání do 
jeskyně v moři 
10. trest Krále 
Tritona - rozbití 
nashromážděných 
věcí v jeskyni, 
včetně sochy 
prince 

4. popis nejmladší 
princezny: 
podivuhodná, 
mlčenlivá, 
zamyšlená, 
obdivuje svět lidí, 
touha poslouchat 
často vyprávění o 
něm 

ne 3. zmínka o 
nejmladší dceři 

5. popis 
princezen, 
zejména 
nejmladší -
babička se o ni 
starala více než 
o jiné - tichá a 
mírná, ráda 
poslouchala o 
světě lidí 

1. Ariel je 16. let 

S. vysvětlení: 
přelom 15. roku -
princezny smí 
vyplout na 
hladinu; 
vysvětlení: každá 
ze sester o rok 
mladší, nejmladší 
princezně je tedy 
10 let 

ne ne 6. vysvětlení: 
přelom 15. 
roku, smí 
princezny 
vyplout na 
hladinu 

ne 

6. znovu popis 
nejmladší 
princezny: žádná 
není ke spatření 
světa tak dychtivá 

ne ne ne ne 
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jako ona a nemá 
nejdéle čekat; 
obdivuje každou 
noc svět lidí, 
pozoruje ze dna 
moře hladinu, 
plující lodě 
7. vystoupení 
první princezny na 
hladinu; popis, co 
viděla: veliké 
město 

ne ne 8. Žádost 
princezny o 
popis 
vystoupení na 
hladinu: 1. 
sestra - popisuje 
nehezké šedé 
město, na dně 
moře je krásněji 

ne 

8. ještě větší 
touha nejmladší 
princezny po 
výstupu na 
hladinu na základě 
vyprávění 

ne ne ne ne 

9. vystoupení 
druhé princezny 
na hladinu; popis, 
co viděla: barvy 
při západu slunce, 
hejno letících 
labutí 

ne ne 9. 2. sestra 
popisuje: západ 
slunce, hejno 
labutí - „docela" 
se jí líbil 

ne 

10. vystoupení 
třetí princezny na 
hladinu; popis, co 
viděla: nádherné 
lesy, zelené 
výšiny, hrající si 
děti ve vodě 

ne ne 10. 3. sestra 
popisuje: děti 
v zálivu, ale 
nechtěně je 
polekala 

ne 

11. vystoupení 
čtvrté princezny 
na hladinu; popis, 
co viděla: širé 
moře, plující lodě 
po něm, hrající si 
delfíny, obdiv 
nebe 

ne ne 11. 4. sestra: 
širé moře, lodě, 
racci; na dně 
moře je lépe 

ne 

12.vystoupení 
páté princezny; 

5. vystoupení 
víly na hladinu 

ne 12. 5. sestra: 
nesouhlasí 

ne 
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popis, co viděla: 
moře v zimě, 
ledové kry, jež 
vypadaly jako 
hory, bouři na 
moři 

vidí 
plachetnici a 
prince, zamiluje 
se do něj 

s předchozí, 
viděla moře 
v zimě, lodě a 
ledovce 

13. princezny 
srovnávají 
pevninu a hlubinu 
moře: jsou 
lhostejnější, touží 
po domově, „dole 
u nich doma je 
přece jen 
nejkrásněji" 

ne ne ne ne 

14. společné 
vystupováni sester 
na hladinu před 
ztroskotáním lodi, 
snaha zpěvem 
uklidnit 
trosečníky 

ne ne 13. společné 
vystoupení 
sester na hladinu 

ne 

15. znovu touha a 
stesk nejmladší 
princezny po 
světě lidí, ale 
nemůže plakat 
(mořské ženky 
nemají slz)a trpí 
tím ještě více; svět 
lidí i lidi samotné 
by měla velmi 
ráda 

ne ne 14. přání 
vystoupit se 
sestrami na 
hladinu, ale 
nemůže plakat 
(mořské víly 
neumí ronit slzy) 

ne 

16. přípravy na 
vystoupení 
nejmladší 
princezny na 
hladinu: babička ji 
zdobí na znamení 
urozeného stavu 
(8 zakousnutých 
ústřici v ocasu, 
věnec z bílých 
květin - perel) 

ne ne 15. příprava na 
vystoupení na 
hladinu -
babička vílu 
zdobí věncem 
z bílých 
mořských květin 
na znamení 
nového 
postavení; 
upozornění; aby 
princezna nebyla 
zklamaná 
z toho, co uvidí 

ne 
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17. výstup 
nejmladší 
princezny a popis: 
západ slunce, klid 
bezvětří, veliká 
loď a oslava na ní, 
princ s černýma 
očima, oslava 
princových 
narozenin 
(„nebylo mu jistě 
mnoho přes 
šestnáct let), 
ohňostroj; obdiv 
Jiřince 

1. oslava 
princových 18. 
narozenin na 
moři 

4. patnáctiletá 
nejmladší dcera 
vystupuje na 
hladinu, je 
zvědavá 
7. zmínka o 
princi z lodi 

16. výstup víly 
na hladinu: 
klidná a hladká 
hladina, noční 
obloha a 
hvězdy, loď a 
oslava na ní, 
elegantní muž -
princ 

5. výstup Ariel 
k lodi (může 
vystupovat, kdy 
chce); popis oslavy 
na lodi, krásný 
mladý princ Erik 

18. bouře na moři ne 5. vystoupí 
právě, když 
zuří bouře 

17. bouře na 
moři 

6. bouře na moři 

19. potopení lodi; 
zpočátku radost 
pnnc bude s ní 
dole v moři, pak 
obava - princ 
nesmí zemřít!; 
záchrana prince, 
mořská ženka 
nedbá na 
nebezpečí, které 
hrozí i pro ni 
(trámy, stěžně 
také ji mohou 
zranit - není tedy 
doslova 
kouzelnou, 
nadpřirozenou 
bytostí) 

6. lítost nad 
tím, že princ 
nemůže být 
s vílou vede 
k slze víly - ta 
rozpoutá bouři, 
potopení lodi 

6. potopení 
plachetnice; 
starost víly, zda 
někdo přežil 

18. potopení 
lodi; hledání 
prince, touha 
mít jej ve svém 
království, pak 
obava - nesmí 
zemřít 

7. na lodi hoří, 
Erik zachraňuje 
svého psa Maxe, 
výbuch na lodi 

20. záchrana 
prince, plují celou 
noc, princ nic 
nevnímá, mořská 
ženka jej ukládá 
na souš; příchod 
mladé dívky 

7. záchrana 
prince, uložení 
na souš, 
příchod mladé 
dívky, víla 
zakouší bolest, 
když to spatří 

7. záchrana 
prince, uložení 
na pevninu; 
odnesení prince 
jeptiškami 

19. záchrana 
prince, plují 
celou noc, princ 
nic nevnímá; 
osudy lodi a lidí 
na ní; radost ze 
záchrany prince, 
jeho uložení na 
souš; snaha 
prince probudit; 
přání, aby jej 

8. záchrana prince, 
Ariel s ním pluje 
ke břehu 
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lidé zachránili; 
příchod mladé 
dívky 

21. návrat domů; 
je zamilovaná, ale 
zasmušilá ještě 
více, nic sestrám 
nevypravuje, vrací 
se na místa, kde 
prince zanechala, 
ale nevidí jej, je 
ještě více 
zarmoucena, 
objímá sochu 
prince ve své 
zahrádce, o 
zahrádku se jinak 
nestará (ač ji dříve 
milovala) 

ne 8. zamilování 
se víly do 
prince 

7. zanedbávání 
zahrádky kvůli 
touze spatřit 
lidi; dárek od 
sester - socha, 
touha po světě 
lidí 
20. víla se musí 
vrátit domů (je 
již pryč dlouho); 
smutek víly, 
radost sedět u 
mramorové 
sochy 

9. zamilování Ariel 
do Erika 

22. svěření se 
setře 

ne ne 21. starost 
babičky a sester 
o vílu, víla je 
vyzvána 
nejstarší sestrou 
ke svěření se 

ne 

23. sestry 
naleznou místo, 
kde princ bydlí; 
společná výprava 
sester na dané 
místo; princezna 
prince často 
pozoruje 

ne ne 22. sestra ví, 
kde princ bydlí, 
ukazuje místo 
víle; pozorování 
prince; snaha 
rozveselit 
smutnou vílu 
příběhy o lidech 

ne 

24. obdiv lidí, 
přání být jednou 
z nich 

ne ne ne ne 

25. dialog 
s babičkou o světě 
lidí, nesmrtelných 
lidských duších, 
touha mít lidskou 
duši 

8. dialog 
s babičkou o 
lidské duši, 
touha víly po 
lidské duši 

ne 23. dialog 
s babičkou o 
lidských duších; 
touha stát se 
člověkem 

ne 

26. vysvětlení, jak 
získat lidskou duši 

ne ne 24. vysvětlení, 
jak získat 
lidskou duši 

ne 

27. ples v moři, 
žalost mořské 

ne ne ne 2. oslava v moři, 
chystaný zpěv 
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ženky po princi 
(ač by mohla být 
šťastná) 

Ariel 

28. odhodlání a 
úprk za 
čarodějnicí 

9. odmítnutí 
vzdát se lidské 
duše, víla 
vyhledá 
mořskou 
ježibabu 
(čarodějnici) 

ne 25. rozhodnutí 
navštívit 
mořskou 
čarodějnici 

4. popis mořské 
čarodejnice Uršuly 
11. Uršula chystá 
pomstu 

29. popis 
strastiplné cesty 
(mořský vír, 
prudké proudy, 
les smrtících 
polypů, bahnité 
místo v lese se 
svíjejícími 
ohyzdnými 
mořskými hady, 
dům čarodejnice 
z lidských kostí) 

ne ne 26. hrůzostrašná 
cesta za 
čarodějnicí 

ne 

30. rozhovor 
s čarodějnicí, 
upozornění na 
úskalí při 
proměně a 
nezamilování se 
prince do mořské 
ženky 

10. rozhovor 
s ježibabou 
(ježibaba je 
nepříjemná), 
upozornění na 
úskalí při 
proměně a 
nezamilování se 
prince do víly; 
víla souhlasí 
s podmínkami 

9. čarodejnice 
proměňuje ocas 
víly v nohy (bez 
nápoje, 
upozornění...!) 

27. žádost o 
pomoc; oslovení 
čarodejnice 
„matičko"; 
čarodejnice je 
zlá, nepříjemná; 
upozornění na 
úskalí, pokud 
víla nezíská 
princovu lásku 

12. smlouva 
s Uršulou (Ariel 
bude tři dny 
dívkou - výměnou 
za hlas) 

31. platba hlasem 
(vyříznutí jazyka), 
příprava a vaření 
nápoje 

11. platba 
hlasem, předání 
kouzelného 
nápoje 

ne 28. předání 
nápoje, platba 
hlasem 

13. proměna Ariel 
v dívku na dně 
moře 

32. cesta 
mořským lesem a 
víry zpět, tajné 
rozloučení s 
domovem 

ne ne ne ne 

33. bolestná 
proměna, nalezení 
princem 

12. bolestná 
proměna, 
nalezení 
princem 

10. představení 
se princi, princ 
si vílu zalíbí 

29. bolestná 
proměna, 
nalezení princem 

14. nalezení Ariel 
na břehu erikem 
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34. život 
s princem, 
zažívání štěstí i 
bolesti zároveň 
(štěstí - může být 
s princem, bolest 
- při každém 
kroku) 

13. popis 
bolesti při 
chůzi, ale 
zažívání štěstí 

11. tajný, ale 
šťastný život s 
princem 

30. život s 
princem 

15. popis dvou dnů 
s princem, jeho 
čím dál větší 
zamilování do 
Ariel (leč Ariel 
nemá hlas jako 
dívka z pláže) 

35. návštěva 
sester; spatření 
smutného otce i 
babičky 

16. zmínka o 
sestrách, které 
vílu navštěvují, 
aby ji 
povzbudily 

ne 31. touha spatřit 
otce, babičku a 
sestry, touha vše 
jim vysvětlit; 
setkání se 
sestrami, 
vyprávění 
situace sestrám 

ne 

36. popis života 
s princem; popis 
dívky, kterou 
princ miluje, 
naděje princezny 
k získání princovy 
lásky 

14. víla tančí 
pro prince, ale 
ten miluje dívku 
z pláže, jež jej 
nalezla 

ne 32. popis života 
s princem 

ne 

37. odjezd na 
návštěvu 
k sousednímu 
králi (snaha o 
sňatek ze strany 
rodičů) 

15. cesta na 
svatbu (předem 
plánovaná, 
jakoby 
příkazem) 

12. rozhodnutí 
rodičů o 
princově svatbě 

33. plán rodičů 
oženit prince, 
odjezd za 
krásnou 
princeznou 

ne 

38. příjezd krásné 
princezny, 
zásnuby a svatba 

17. poznání 
dívky z pláže 
v princezně, 
svatba 

ne 35. svatba 
prince 

16. příjezd krásné 
princezny Vanesy s 
„Arieliným 
hlasem" (hlasem 
dívky z pláže) -
kouzlem 
proměněná Uršula 
využívá Arielin 
hlas 

39. oslava svatby 
na moři, 
vzpomínky 
mořské ženky, 
snaha „užít" si 
poslední večer 
tancem, 
očekávání smrti 

18. tanec víly 
na základě 
požádání 
prince; 
19. loučení víly 
se životem 

13. svatba, víla 
sama pláče 
v loďce na moři 
- všichni byli 
veselí! 

34. pochybnosti 
o princových 
citech; sestry 
chtějí požádat 
čarodějnici o 
pomoc 

17. chystání svatby 
s Vanesou; 
odhalení podvodu 
pomocí zvířecích 
přátel 

40. oběť sester, 20. oběť sester, 14. předání 36. oběť sester, ne 
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získání nože -
možnost 
vykoupení 

získání dýky -
možnost 
vykoupení 

dýky od sester 
k zabití prince a 
návratu mezi 
mořské víly 

získání nože 

41. 
neuskutečněný 
pokus ženky o 
záchranu 

21. 
neuskutečněný 
pokus víly o 
záchranu 

15. odhození 
dýky do vody 
bez pokusu o 
záchranu 

37. 
neuskutečněný 
pokus víly o 
záchranu 

ne 

42. proměna 
mořské ženky 
v pěnu a dcery 
vzduchu 

22. proměna 
v mořskou 
pěnu; vysvětlení 
dobroty a lásky 
srdce -
proměna v duši 

16. utopení víly 
(sebevražda) 

38. proměna 
rovnou ve 
vzduch či duši 
(přesně 
neurčeno) 
41. nový domov 
v nebesích 

ne 

43. první 
vysvětlení 
možnosti získání 
duše, slzy mořské 
ženky 

23. vysvětlení 
důvodu 
proměny v duši 

17. vysvětlení -
víla raději 
zemřela, 
protože ji 
NIKDO neměl 
rád!!! 

ne ne 

44. princ a jeho 
žena mořskou 
ženku hledají, 
neviditelné 
rozloučení 
mořské ženky 
s princem 

ne ne 39. princ vílu 
hledá, 
neviditelné 
rozloučení se s 
princem 

ne 

45. další 
vysvětlení 
možnosti 
urychlení získání 
duše, návod pro 
děti k pomoci 
mořské žence 

ne ne ne ne 

ne ne ne ne 18. boj Erika, 
Tritona a Ariel 
s Uršulou, 
poražení Uršuly 

ne ne ne ne 19. Triton 
proměňuje Ariel 
v lidskou bytost, 
svatba Erika a 
Ariel 

7 153 slov 845 slov 303 slov 3 285 slov 2 430 slov 
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Z tabulky je tedy zřejmé, že digest A) a adaptace C) i D) si dějovou následnost upravily. 

Porovnáním délky textů adaptovaných verzí je také zřejmé, že všechny adaptované verze 

jsou zkrácené oproti originálu: 

- digest A) zhruba na jednu třetinu, 

- digest B) je přibližně dvacetřikrát kratší verzí nežli originál, 

- adaptace C) je necelou polovinou originálu, 

- adaptace D) je přibližně třetinou originálu. 

V upravených verzích tedy dochází ke zkrácení až úplnému vypuštění některých pasáží, 

které v originální verzi napomáhají pochopení vnitřní motivace jednání postav. Naopak 

některé pasáže, které upravené verze obsahují, jsou pozměněny natolik, že mění jednání 

postav i příběh samotný (např. viz. adaptace D) Ariel, digest B) Kouzelný...), 

Porovnání částí originálu s upravenými verzemi: 

I. Úvodní část 

Ve všech přiložených textech jsem úvodní části vyznačila kurzívou (viz. přílohy textů 

pohádky Mořská ženka a jejích adaptací). 

V originální verzi je úvodní část velmi dlouhá (viz. příloha, text označený kurzivou), ale 

vše (popis královské rodiny, mořského království a života v něm) je směřováno k pochopení 

a vhledu do situace. Těžištěm úvodu je vlastně vyprávění a popis, dále pak charakteristika 

postav, zvláště postavy malé mořské ženky, která ač by zdánlivě mohla být v tak krásném a 

šťastném království veselá a šťastná jako její sestry i babička s otcem, touží od útlého věku 

po světě lidí a obdivuje jej. Ráda by do světa lidí patřila, zajímá ji vše o lidech. Tato touha 

není jen pouhým poblouzněním, které časem pomine - naopak je dlouhodobá, princezna se 

snaží světu lidí přiblížit (zahrádka - květnice ve tvaru slunce, červené květiny v ní - ze 

současného hlediska psychologie barev je červená barva barvou života, děje, krve - opět 

symbolu života; kruh - slunce symbolizuje řád, souměrnost, uzavřenou skupinu). Její touha 

po světě lidí a zároveň nenaplněný a neuspokojený život pod hladinou moře je bohatě 

vykreslen. Nade vší pochybnost je čtenáři dáno najevo, že princezna do svého podmořského 

života téměř nepatří a není v něm dostatečně šťastna, byť je obklopena milujícími osobami. 
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Také je zde patrné, že pochází v podstatě z neúplné rodiny, kde chybí nejbližší člověk -

matka. 

Úvodní část pokračuje popisem zážitků z prvního vystoupení jednotlivých sester, dále 

informací, že mořské víly nemohou plakat a proto jsou mnohem „nešťastnější", a končí 

dobou, kdy je nejmladší princezně patnáct let a je považována za dospělou - může poprvé 

sama vystoupit na hladinu. 

V úvodu bylo použito 1 651 slov. 

Digest A) Moje... naopak začíná pohádkovou formulí a líčením osudů prince - slaví na 

moři osmnácté narozeniny. Tento údaj současnému čtenáři napovídá, že princ je již 

dospělým. Princezna naproti tomu slaví Jen" patnácté narozeniny, přestože jsou velmi 

důležité. Údaje o mořském dnu, království nebo životě v něm jsou vypuštěny. 

V digestu tedy dochází ke změně perspektivy - jako by hlavním hrdinou byl princ, nikoliv 

mořská víla. Vypuštěním informací o touze víly po světě lidí může ve čtenáři vzniknout 

dojem, že se vše z následujícího děje stalo jaksi „náhodou" - „obyčejná" mořská ženka se 

teprve ke všem následujícím změnám odhodlá, ale prvoplánově po nich netouží, prostě 

„přijdou" samy, vyplynou ze situace. 

Motiv vílích slz je v této části zcela vypuštěn - je tedy ochuzen o důležitý existenciální 

motiv. 

V úvodu bylo použito 78 slov. 

Digest B) Kouzelný... ve velmi zkrácené a zjednodušené podobě „kopíruje" originální 

verzi (krásný zámek na dně moře, král a sedm dcer, nejmladší je právě patnáct let). 

Vypuštěním charakteristiky mořské víly (jejího obdivu k životu lidí a zároveň touhy po něm) 

se její první výstup na hladinu stává pouhou zvědavostí a podobně jako v předchozím 

digestu následující pasáže působí spíše jako sled náhod, nežli dlouhodobá snaha patřit do 

jiného světa. 

Motiv vílích slz je v této části opět zcela vypuštěn. 

V úvodu bylo použito 43 slov. 

Adaptace C) Nejkrásnější... se snaží v rámci zkrácení kopírovat originál, přesto dochází 

k záměně sledu motivů (viz. tabulka výše) a dalším úpravám (viz. podtržený text v příloze): 
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- babička se o nejmladši vílu stará prioritně oproti sestrám, 

- krom popisu autor adaptace využívá o živení dialogem, 

- změna jednání postav (mořská ženka zanedbává zahrádku, pečuje o ni znovu lépe až po 

obdarování sochou mladíka; nechce čekat na svoje první vystoupení na hladinu), 

- snaha vykreslit život ve světě lidí spíše negativně, s upozorněním, že podmořský svět je 

mnohem lepší. 

Motiv neschopnosti plakat zůstává zachován ve shodě s originálem 

Úvodní část adaptace zaujímá 1 000 slov. 

Adaptace D) Ariel začíná retrospektivou (Ariel je šestnáct, měla by myslet na vdávání, 

ale má jiné zájmy) - teprve potom následuje celé vyprávění příběhu. 

Jak je zřejmé z tabulky uvedené výše a podtrženého textu v příloze, adaptace si příběh 

značně upravila, dochází ke: 

- změnám časového sledu motivů 

- využívá komiky a sarkasmu, 

- hojně využívá dialogu, je zde velmi razantně patrná snaha o dramatizaci děje, jeho rychlý 

spád, 

- hrdinové jsou pojmenováni, konkretizace postav (mořská víla Ariel, král Triton, kamarádi 

platýz Fabius, krab Sebastian, racek Filip; murény Hafíe a Rafie, čarodejnice Uršula) 

- obsahuje odbočky - líčení prohledávání vraku lodi; zvířecí kamarády a pomocníky (platýz 

Fabius, krab Sebastian); zápletku se žralokem, který chce Ariel ublížit; komickou situaci 

s Filipem a česáním se vidličkou, 

- dochází ke změně charakterů postav - Ariel je veselé, bezstarostné „děvče", Triton nemá 

rád svět lidí, Uršula již v prvopočátku klade na Ariel nástrahy z důvodu pomsty Tritonovi. 

Ve shodě s originálem Ariel touží po světě lidí, zajímá se o něj, líbí se jí věci lidí, které 

jsou na dně moře. Ale motiv Arieliných slz je vypuštěn, taktéž chybí popis království, život 

v něm (popis je omezen na chystanou oslavu), princezniny rodiny. V této verzi se Ariel smí 

vynořit na hladinu kdykoliv. 

Úvod adaptace obsahuje 633 slov. 

Dílčí závěry: 
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Oproti originálu adaptované a digestované verze používají ve svých úpravách v úvodní části 

těchto postupů: 

- zkrácení až úplné vypuštění některých částí původního příběhu, 

- záměna následností děje, popřípadě retrospektiva, 

- využití vstupní pohádkové formule, 

- změna úvodního místa děje, 

- oživení dialogem, 

- změna jednání a chování i vnitřní motivace postav, 

- záměna popisu prvního vystoupení sester - negativní vykresleni světa lidí, 

- změnám následností času, 

- využití komiky a sarkasmu, 

- snaha o dramatizaci děje, jeho spád mířící rychle k zápletce, 

- pojmenování hrdinů, konkretizace postav, 

- odbočky nesouvisející s hlavním dějem. 

2. První vynoření malé mořské víly, bouře a záchrana prince 

Ve všech přiložených textech jsem tuto pasáž vyznačila podtržením (viz. přílohy textů 

pohádky Mořská ženka a jejích adaptací). 

V originální verzi se mořská ženka vynoří při západu slunce, moře je klidné, spatří loď 

s krásným princem (má velké černé oči, není mu více než šestnáct let). Mořská ženka vidí 

oslavu a ohňostroj, náhle se rozpoutá bouře a potopí loď. Zpočátku si ženka přeje, aby princ 

zůstal pod hladinou s ní, ale uvědomí si, že by zemřel. Proto hledá prince mezi troskami, 

nehledí na vlastní nebezpečí (láska a obdiv k člověku je silnější než obava o vlastní život). 

Nechá sebe a prince unášet proudem, drží mu hlavu nad vodou. Bouře pomine k ránu. 

Mořská ženka ukládá princovo tělo na pevninu poblíž nějakého kostela nebo kláštera. 

Originál obsahuje 929 slov. 

Ve verzi A) Moje ... dochází k velké redukci textu, která by ani tak nevadila - evidentně 

je záměrem autora digestu přiblížení pohádky méně zdatnému čtenáři - pak ale nastupuje 

velmi podstatná proměna motivu slz\ V originální verzi je v úvodní části vysvětleno, že 
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ženka nemůže plakat a tím více se trápí. V této verzi se víla do prince zamiluje, je jí líto, že 

s princem nemůže být, a uroní slzu, která spustí bouři („... mořský král nesnese zármutek 

svých dcer..."). V podstatě je ona slza a lítost nad nemožností propojení světa v hlubině se 

světem lidí spouštěcím mechanismem dalšího děje - což neodpovídá originální verzi! 

Během záchrany prince není nutná žádná obava o vlastní bezpečí víly, s princem dokonce 

dopluje k pevnině - opět dochází k proměně jednání postav a vypuštění některých částí. 

Tato část obsahuje 156 slov. 

Ve verzi li) Kouzelný ... se víla vynoří již za bouře na moři a rovnou vidí, jak se potápí 

plachetnice. Má obavu o lidí na plachetnici, s mladým princem pluje celou noc, z posledních 

sil jej vytahuje na pevnině na břeh nedaleko kláštera. 

V podstatě dochází přílišnou redukcí textu k logickému lapsu - víla něco (loď) vidí 

poprvé a ihned má obavu o přežití lidí na lodi? Děj je radikálním zestručněním okleštěn o 

spoustu informací, takže jeho průběh působí až neskutečným a nepravděpodobným dojmem. 

K posunu děje dochází doslova vyumělkovaným způsobem. 

Tato část obsahuje 107 slov. 

V úpravě O Nejkrásnější... se ve shodě s originálem víla vynoří na klidném moři, 

ozářeném noční oblohou, spatří loď a na ní elegantního prince. Vypuštěna je část o oslavě a 

ohňostroji. Náhle se moře rozbouří, loď se potopí a princezna hledá prince. Přeje si, aby byl 

s ní na dně moře, ale uvědomí si, že by zemřel. Tímto dochází k logickému lapsu. Ve shodě 

s originálem jej zachraňuje a nechává oba nést proudem k pevnině. Během záchrany však 

nemusí dbát na svůj život, neriskuje jej pro prince! 

Oproti originálu se zde objevuje snaha o oživení pomocí přímé řeči - promluvy víly. 

Tato část adaptace obsahuje 526 slov. 

V úpravě D) Ariel víla uvidí ze dna moře loď a vynoří se u ní - doslova se cíleně za lodí 

pouští - čímž opět dochází k záměně, úpravě jednání postav. Spatří krásného prince -

Erika. Probíhá oslava, náhle se rozpoutá bouře, blesk uhodí do lodi a ta začíná hořet. Erik 

• zachraňuje svého věrného kamaráda psa Maxe a sám je výbuchem na lodi smeten do moře. 

Ariel zachraňuje prince (nehrozí jí žádné nebezpečí) a plave s ním ke břehu, kde díky rackovi 
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Filipovi dochází ke komické situaci (Filip poslouchá princovu nohu místo srdce). Ariel 

radostí zpívá, slyší Maxův štěkot a prchá. 

Tato část je oživena dialogem mezi princem a jeho poddanými, komickou situací 

s rackem Filipem. Pozměněno je jednání postav, dochází k obohacení o zápletku se 

záchranou Maxe a přiblížení se dnešní době (a akčním filmům) výbuchem střelného prachu 

na lodi. Znovu se objevuje druh aktualizace (pozitivní vztah ke zvířatům je preferován nad 

vztahem k bližnímu), kdy se ze zvířat stávají domácí mazlíčci a kamarádi (Max). 

Tato část obsahuje 305 slov. 

Dílčí závěry: 

V této části adaptací dochází k těmto posunům oproti originální verzi: 

- záměna motivu slz - je spouštěcím mechanismem dalšího děje 

- proměna jednání postav a vypuštění některých částí 

- přílišná redukce textu vedoucí k logickému lapsu 

- okleštění o spoustu informací, v jehož důsledku příběh působí až neskutečným a 

nepravděpodobným dojmem 

- k posunu děje doslova až vyumělkovanou formou 

- oživení pomocí přímé řeči 

- pozměnění, úpravě jednání postav 

- oživení dialogem, komickou situací 

- obohacení o zápletku, která s dějem přímo nesouvisí, 

- přiblížení se dnešní době (výbuchem střelného prachu na lodi) 

- vnesení prvku aktualizace (pozitivní vztah ke zvířatům je preferován nad vztahem 

k bližnímu). 

3. Kouzelný nápoj 

Tyto pasáže jsem v příloze textů pohádek označila tučným písmem. 

V originální verzi ženka prince miluje natolik, že se odhodlá jít k mořské čarodějnici, 

které se jinak velmi bojí, s žádostí o pomoc a radu. Musí absolvovat hrůzostrašnou cestu, 

kde na ni číhají nebezpečí. U čarodějnice jsou také tlustí, odporní vodní hadi, které má 
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čarodějnice ráda. Čarodějnice se sice ženčinu přání vysmívá, ale zároveň ji třikrát 

upozorňuje na úskalí a následky, které z proměny plynou. Uvaří nápoj a vyřízne žence jazyk. 

Tato pasáž zahrnuje 947 slov. Celá část obsahuje obrovské napětí, způsobené strachem 

ženky, nástrahami při cestě, velmi podrobným a rozfázovaným vysvětlením všech následků a 

odhodláním mořské ženky všechna úskalí přesto podstoupit. Kdyby těchto informací nebylo, 

dalo by se říci, že se jedná o velmi drastickou scénu. Andersen ale dokázal svými popisy 

zjemnit situaci natolik, že si čtenář uvědomí, že oběť mořské ženky je nutná, nelehká, ale 

také uvědomělá - nejedná se o nějaký bláznivý nápad, ale zralou úvahu, nikoliv 

vypočítavost. 

V digestu A) Moje... je celý text velmi zhuštěn, a tím ochuzen natolik, že záměr víly 

působí jako chladná vypočítavost, jednání čarodějnice jako zlé, výsměšné a sarkastické. 

Zmírnění promluvy čarodějnice („...Já tobě nožky, ty mě svůj libý hlásek") pomocí 

zdrobnělin působí spíše výsměšně. Celá scéna svojí snahou o spád a akčnost vyznívá velmi 

hrubě, drasticky, přestože oproti originálu zde chybí zmínka o vyříznutí jazyka víly. 

Snaha přiblížit pohádku dnešnímu čtenáři je zřejmá také použitím ironie („...dvě 

maličkosti..."). V zásadě je tento úsek podobný rozhovorům z již zmíněné tvorby W. 

Disneye, kde je ironie a sarkasmus často používán. 

V textuje také použito hanlivě citově zabarvených slov (zachechtala, jedubaba, odfrkla). 

Tato část obsahuje 141 slov. 

V digestu li) Kouzelný... je použito 42 slov. Dochází nejen k redukci textu, který je 

tímto přeměněn na ploché referování, zároveň však k totálnímu vypuštění scény s nápojem a 

jeho výměnou za hlas víly! Autor digestu si tímto vypuštěním děj upravil natolik, že víla se 

dokonce princi sama představí! V podstatě tím dochází k totálnímu odklonu od 

Andersenova tématu a změně celé náplně a smyslu pohádky. 

V podstatě je čtenář odkazován na znalost pretextu a zároveň je mu dáno najevo, že tato 

verze pohádky by mohla dospět k tolik očekávanému kladnému konci, kdy se princ do víly 

zamiluje a ona získá lidskou duši. 

Část adaptace Q Nejkrásnější... začíná přáním víly mít nohy jako princ. Víla se 

rozhodne zajít k mořské čarodějnici - důvod cesty je vynechán, takže výprava působí 
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zdánlivě jako pouhá přátelská návštěva . Po hrůzostrašné cestě víla poněkud familiérně 

oslovuje čarodějnici. Čarodějnice s vílou ale nezachází stejným způsobem - je zlá, vysmívá 

se víle pro její přání. Víla přesto netrpí žádnými obavami (i po upozornění čarodějnice). 

Oproti originálu má již čarodějnice nápoj připraven! Dochází tedy opět k záměně jednání 

postav. 

Celá pasáž je vedena ve výchovně - vzdělávacím duchu, úcta a pokora při jednání se 

staršími; vysvětlení, proč vypít nápoj až na pevnině. V textu je užito hanlivě citově 

zabarvených slov (baba, úšklebek) a slova lichotného (matičko). 

Adaptovaná část obsahuje 250 slov. 

Adaptace D) Ariel využívá motivu mořských hadů z originálu - zde však získávají 

podobu pomocníků čarodějnice Uršuly a mluví - dochází k aktualizaci pomocí zvířecích 

hrdinů. Dovedou Ariel k Uršule, která má pro ni připravenou smlouvu. Celá pasáž se snaží o 

zasazení pohádkového děje do dnešních poměrů - smlouva, podpisy, důležité listiny. 

Zároveň Arielini kamarádi Sebastian a Fabius naplňují výchovný záměr, když Ariel od 

podepsání smlouvy zrazují. Ve smlouvě je uvedeno, že proměna bude trvat po tři dny -

dochází tedy k „montáži" umělé pohádky a klasické pohádky, pro kterou je magické číslo 

tři příznačné. Kouzelný nápoj je nahrazen zaklínadlem, což vede k dalšímu, v tomto případě 

vzdělávacímu záměru (po proměně Sebastian a Fabius rychle plují s Ariel k hladině, protože 

jako člověk nemůže ve vodě dýchat) a zároveň tento motiv značí snahu o zvýšení napětí. 

Celé těžiště pasáže tkví v dialozích mezi zúčastněnými osobami. V pasáži bylo použito 

194 slov. 

Dílčí závěry: 

Pasáž o cestě k čarodějnici a následné získání nápoje nutného k proměně je jednou ze 

stěžejních částí pohádky. Odráží se v ní ženčino odhodlání, které nemůže zmírnit ani 

vyříznutí jazyka (neschopnost mluvit), ani hrozba obrovské bolesti, či smrti v případě 

neúspěchu. Andersen zde opět poukazuje na obrovskou touhu ženky po světě lidí a zvláště 

touhu po lásce prince, zároveň nevykresluje postavu čarodějnice v „černobílém" podání -

žence se posmívá, ale pomůže jí; čarodějnice není jen zlá bytost, má i své dobré stránky - má 

ráda své hady. 
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Adaptované i digestované verze si dějovou linku uzpůsobily s použitím těchto postupů: 

- zhuštění a ochuzení textu v takové míře, že záměr vily působí jako chladná 

vypočítavost a jednání čarodějnice jako zlé, výsměšné a sarkastické, použití 

zdrobnělin, které působí spíše výsměšně; 

- snaha o spád a akčnost, která vyznívá velmi hrubě, drasticky; 

- použití ironie, hanlivě citově zabarvených slov; 

- redukce textu a zároveň jeho přeměna na ploché referování; 

- vypuštění hlavní scény s nápojem a jeho výměnou za hlas víly, které vede k 

totálnímu odklonu od Andersenova tématu a změnu celé náplně a smyslu 

pohádky; 

- zabudování výchovně - vzdělávací záměru do pohádky; 

- užití hanlivě citově zabarvených slov při popisu zdánlivě záporného hrdiny 

(čarodějnice); 

- aktualizace za použiti motivu (mořských hadů) z originálu; 

- snaha o přiblížení či zasazení původního pohádkového děje do dnešních 

poměrů; 
- „montáž" umělé pohádky a klasické pohádky; 

- využití dialogu pro oživení, snaha o akčnost pohádky. 

4. Chystaná svatba 

Tyto pasáže jsem v přiložených textech pohádek vyznačila znovu kurzívou. 

V originální verzi má princ odcestovat do země sousedního krále - je to však záminka 

jeho rodičů, kteří jej chtějí oženit s dcerou sousedního krále. Princ se návštěvě nebrání, 

oženit se s dívkou však nechce, raději by si vzal mořskou ženku, nežli cizí princeznu. Když 

ale princeznu spatří, pozná v ní dívku, která jej našla na břehu po potopení lodi a do které se 

zamiloval. Chystá se svatba, které se má mořská ženka také zúčastnit. Po celý obřad však 

ženka nic nevnímá, myslí jen na to, co ve světě lidí ztratila. 

Tato část obsahuje 552 slov. 
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Digest A) Moje ... začíná v podstatě rozkazem krále princi k vyplutí do sousedního 

království za účelem sňatku s princeznou, kterou princi rodiče vybrali. Princ proti tomu 

vůbec neprotestuje! Dále (téměř v samém závěru pohádky!) se objevuje první bližší zmínka 

o sestrách víly, které za ní připlouvají každý večer! Víla ale nemá hlas a nemůže si jim 

postěžovat. Odjíždí s princem. Ten pozná v princezně dívku, jež jej zachránila a ihned se 

slaví svatba. 

Krom silné redukce informací a přímo rozkazu krále - tedy pozměnění jednání postav se 

objevuje první bližší zmínka o sestrách mořské víly\ Do této chvíle bylo pouze v začátku 

pohádky uvedeno, že mořský král má šest dcer. Z počáteční „nepodstatné" informace se 

najednou stává důležitá součást závěru! 

Digestovaná část obsahuje 87 slov. 

Digest B) Kouzelný... pokračuje dál ve svém změněném ději (viz. předchozí porovnání) 

- víla tajně žije s princem. Očekávání kladného konce nelze čtenáři vytknout, byť slovo 

„tajně" evokuje jakousi zradu. Následuje jen nepatrná shoda s originálem - rodiče princi 

vybrali nevěstu. Oproti originálu však princ nikterak neprotestuje a slaví se svatba. 

Princ se zde (na rozdíl od originálu) chová jako poslušný syn nebo vypočítavý člověk, 

který byť zažívá pocity štěstí s blízkou osobou, uchýlí se ke zřejmě výhodnějšímu jednání, 

které rodiče podporují. Doslova se jedná o podraz vůči víle! Odklon v ději digestu od 

pretextu je již velmi silný. Zdá se, že autor digestu poukazuje na krutost a vypočítavost 

lidského světa. 

Část digestované verze obsahuje 32 slov. 

Adaptace Q Nejkrásnější... v této části okamžitě informuje čtenáře o tom, že princ 

svoji společnici považuje za sestru (v originální verzi by si raději vzal za ženu mořskou 

ženku nežli cizí dívku, kterou mu rodiče vybrali), čímž dává čtenáři najevo, že mořská víla 

v podstatě nemá žádnou šanci lidskou duši získat. Princ se plánu rodičů nebrání. Mořská 

ženka již vzniklou situaci považuje za prohranou a přemýšlí nad tím, co se s ní stane -

v originální verzi však na základě rozhovoru s princem nemá o svojí další existenci či 

možnost svatby prince pochybnosti. Dochází k úpravě, pozměnění jednání postav. 

K předzvěsti konce (smrti) mořské ženky přispívá i fakt, že se v této části objevují sestry 

mořské ženky, které se ji snaží uklidnit a povzbudit. Zároveň nabízí, že pro záchranu mořské 
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ženky navštíví mořskou čarodějnici. Toto vsunutí budoucího jednání sester mořské víly 

nekoresponduje s originálem - jedná se o změnu časové následností. 

Princ se do cizí princezny zamiluje, slaví se svatba. 

Autor adaptace se uvedenými fakty snaží čtenáře připravit na krutý konec, který 

mořskou ženku čeká. 

Adaptace obsahuje 184 slov. 

Adaptace D) Ariel pokračuje ve svém pozměněném plánu - Uršula se vydává za 

krásnou dívku s použitím Arielina hlasu, princ se do ní okamžitě zamiluje - .. Tak jsem tě 

přece našel, má jediná lásko. " V textu adaptace však nikde nenalezneme ani zmínku o tom, 

že by princ někoho hledal! Buď se jedná o nekvalitní a neúplný překlad nebo autor 

adaptace předpokládá znalost pretextu. 

Erik je cizí dívkou Vanesou okouzlen a chce se s ní hned druhý den oženit. Filip ale vidí 

pravou tvář Vanesy - Uršuly a společně se Sebastianem se snaží Uršuliny plány překazit. 

Vše tlumočí Ariel. Dojde k odhalení Vanesiny pravé tváře. Bohužel poněkud pozdě - třetí 

den Arieliny proměny v člověka končí, mění se opět v mořskou vílu a Uršula mizí s Ariel 

pod hladinou. 

Těžiště této části adaptace (stejně jako předchozích) je dialog, který jakoby doprovází 

celou pohádku. 

Adaptovaná část obsahuje 361 slov. 

Dílčí závěry: 

Na této části se jasně ukazuje, že zdánlivě nekomplikovaný a jasný děj, který je 

v originálu, lze pojmout různě a proměnit místy až k nepoznání. Autoři adaptovaných i 

digestovaných verzí použili těchto postupů: 

- z počáteční „nepodstatné" informace se najednou stává důležitá součást závěru!; 

- silná redukce informací, kterým dochází k pozměnění jednání postav 

- změna, přizpůsobení si děje, které logicky vede k očekávání kladného konce ; 

- odklon v ději digestu od pretextu, čímž poukazuje na krutost a vypočítavost 

lidského světa; 

- snaha připravit čtenáře na krutý konec, který mořskou ženku čeká, změna 

časové následností. 
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- nekvalitní a neúplný překlad, kdy zároveň autor adaptace předpokládá znalost pretextu; 

- těžištěm pohádky je dialog. 

5. Závěr 

Zakončení jednotlivých digestovaných i adaptovaných verzí je společně s úvodem 

v podstatě nejzajímavějšími částmi. V přiložených textech jsem tyto části označila opět 

podtržením. 

V originální verzi si mořská ženka velmi statečně snaží užít zbytek večera i noci - tančí a 

směje se. Sestry jí dávají dýku, kterou „zaplatily" čarodějnici svými vlasy. Ženka prince 

nezabije, jde vstříc smrti a za rozbřesku skáče do hlubin. Nezmění se však v mořskou pěnu, 

ale „odchází" k dcerám vzduchu. Cestou poprvé pláče. Dcery vzduchu žence vysvětlí, co se 

děje a že může získat duši, dokonce ještě dříve než za tři sta let. Láska mořské ženky sice 

není naplněna, přesto pohádka končí kladně - za svoji odvahu a neskutečnou lásku může 

mořská ženka duši získat. 

Část obsahuje 732 slov. 

Digest A) Moje... je samozřejmě zkrácen oproti originálu, ale v zásadě se v závěrečné 

části téměř shoduje s originálem. Navíc je přímo popsáno (vysvětleno), proč došlo ke 

změně víly nikoliv v mořskou pěnu, ale rovnou v duši. Digest je „doplněný" o věneček 

z kvítí, který zbyl na hladině po víle. Zřejmě má symbolizovat nevinnost, možná vzpomínku. 

Tato část obsahuje 142 slov. 

Digest li) Kouzelný ... se obsahově velmi liší. Víla je sama v malé loďce a pláče. Sestry 

přinesou dýku, ale víla raději volí vlastní smrt (shoda s originálem). Celý závěr (..Tak 

skončil příběh malé mořské víly, která chtěla zemřít, protože ji nikdo neměl rád.") je 

však nejen drastický, ale zároveň naprosto neodpovídá originálu! Když jsem tento digest 

četla poprvé, doslova mne zamrazilo. Co asi musí dítě cítit, když si takovou pohádku 

přečte? Kam se poděla poetika a kladný konec (možnost získání duše, když už ne princovy 

lásky)? Bez znalosti pretextu se nedivím, že by se někomu mohly zdát Andersenovy pohádky 
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drastické nebo morbidní. Troufám si říci, že tímto závěrem dochází k naprosté ignoraci 

původního díla. 

Digest obsahuje 79 slov. 

Adaptace C) Nejkrásnějši ... popisuje, že víla je smutná. Dále však pokračuje ve shodě 

s originálem - víla nezemře, ale dostane se do nového domova na nebesích - obrazně řečeno 

získá duši. Chybí mi zde však vysvětlení, proč se tak stane (jako v originální verzi). Zjevně je 

od čtenáře očekávána předchozí znalost pretextu. 

Adaptace obsahuje 129 slov. 

Adaptace D) Ariel končí naprosto odlišně od originálu. Mezi Ariel, Erikem, Tritonem a 

Uršulou dojde k boji. „Dobro" vítězí nad „zlem" - a tak Erik spolu s Ariel a Tritonem 

zneškodní Uršulu. Znovu je zdůrazněna naprosto logická věc - že spolu s koncem Uršuly 

končí i všechno zlo. Dochází k „nápravě" Tritona, který ač svět lidí nemá rád, plní Arielino 

přání a proměňuje ji v člověka. Nechybí ani vsunutí Filipovy promluvy o budoucím štěstí 

Ariel a Erika - jedná se o potvrzení, že věci maji takto skončit. Jako by autor chtěl dát 

najevo, že jeho „zakončení" slavné pohádky je mnohem lepší než původní. Toto potvrzení je 

zároveň zlehčeno vtipem (racek je expert na svět lidí). 

Dílčí závěry: 

Svým zakončením adaptace i digesty pokračují ve shodě s úpravami, ke kterým došlo 

v předchozích částech. Vypuštěním informací dochází k různým posunům, a tím i různým 

zakončením. V závěrečných částech bylo použito těchto mechanismů: 

- vypuštění informací, zkrácení textu, 

- zploštění děje ve strohé referování, 

- drastické zakončení, naprostá ignorace původního díla, 

- vypuštění informací na základě předpokladu znalosti pretextu, 

- zdůraznění logické informace, 

- zlehčení situace vtipem. 

Charakteristika postav v jednotlivých adaptacích a digestech 
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V důsledku úprav dochází v jednotlivých adaptacích a digestech k rozdílnému vykreslení 

postav. Jelikož rysy osob ovlivňují i jejich jednání, pokusila jsem se shrnout jejich vlastnosti. 

Originál: 

Žádná z postav nedostala konkrétní jméno. 

Mořská ženka je zamyšlená, mlčenlivá, skromná (stačí jí socha chlapce, sestry sbírají 

téměř vše z vraků), od mládí se zajímá o svět lidí a má jej ráda. Seznamujeme se s ní jako 

teprve desetiletou. Touží po tom, až se bude moci poprvé vynořit. Její vlasy mají barvu 

mořské pěny. Zamiluje se do prince, ale svádí v sobě několik bojů - zachránit prince, když 

bude sama ohrožena?, opustit rodinu a dát se na nejistou cestu k princovu srdci?, zabít 

prince a zachránit si život, když se princ oženil s jinou? 

Mořský král je vdovec, o dcery se mu stará jeho matka, proti světu lidí nic namítá. Dceru 

má velmi rád a rád by ji viděl zpět mezi mořskými bytostmi než mrtvou - společně se svou 

matkou princeznu i prosí, aby se vrátila. 

Babička mořské ženky, králova matka, je vznešená, moudrá a hrdá (na svůj původ) 

bytost. 

Princezniny sestry jsou vždy o rok starší, podělí se o zážitky z prvního vynoření, mají 

svoji sestru velmi rády a snaží se jí pomoci - jak najít prince, tak i dostat svoji sestru zpět 

mezi mořské bytosti. Nevadí jim obětovat kvůli tomu svoje krásné vlasy. 

Mořská čarodějnice je ošklivá bytost, která princeznu upozorní na všechna úskalí její 

přeměny. Nemá žádné postranní úmysly, jak ze situace vyzískat co nejvíce. Dalo by se říci, 

že jde o neutrální postavu. 

Princ je téměř neutrální postavou - má rád mořskou ženku, ale je zamilovaný do cizí 

princezny a nakonec je šťasten, že šiji může vzít za ženu. Není mu více než šestnáct let. 

Digest A) Moje... 

Ani zde nemají postavy jméno jako v originálu. 

Mořská víla slaví patnácté narozeniny. Pociťuje lítost, může plakat. Na základě 

zamilování se do prince chce získat lidskou duši. Pro princovu lásku udělá cokoliv. 

Mořský král nemá rád zármutek svých dcer. Jiná zmínka o něm v textu není. 

Babička víly si s vílou povídá o nesmrtelných duších. Jiná zmínka o ní v textu není. 
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Princezniny sestry jsou starší, jejich pět. Nechtějí, aby sestra zahynula a tak obětují svoje 

vlasy k její záchraně. 

Mořská čarodějnice odtažitá, škodolibá, přesto vílu upozorní na úskalí a pomůže jí. 

Princ slaví osmnácté narozeniny. K víle cítí spíše dojetí. Jedná na základě přání rodičů. 

V jedné pasáži vílu spíše využívá (rozkaz „... zatanči nám..."). 

Digest li) Kouzelný... 

Ani zde nemají postavy jméno jako v originálu. 

Mořská víla slaví patnácté narozeniny, je zvědavá na svět lidí - má se poprvé vynořit. Je 

starostlivá, jestli bouři někdo přežil. Zamiluje se do prince, nechá se čarodějnicí proměnit. 

Princi se představí, žije s princem tajně. Z nešťastné a zhrzené lásky raději umírá. 

Mořsky král má sedm dcer. Jiná zmínka o něm v textu není. 

Čarodějnice pouze promění vílu v člověka - jiná zmínka o ní textu není. 

Sestry víly se snaží zachránit mořskou vílu. Sester je šest. Jiná zmínka o nich v textu není. 

Princ žije tajně s vílou, líbí se mu, ale nakonec vyhoví přání rodičů. 

Babička víly v tomto digestu vůbec nefiguruje. 

Adaptace O Nejkrásnější... 

Ani zde nemají postavy jméno jako v originálu. 

Malá mořská víla nejkrásnější a nejmladší ze sester. Je tichá a mírná a sní o světě lidí. 

Zamiluje se do prince, vyhledá mořskou čarodějnici, ke které se chová s velmi zdvořile -

místy až familerně. Víla sestrám vypráví, že nemůže prince opustit, i když má svůj domov 

ráda. 

Král moře má šest dcer a úžasný zámek na dně moře. Je vdovec. Váží si babičky 

mořských vil. 

Babička víly něžně pečuje o vnučky. V paláci vládne pevnou, ale laskavou rukou. O 

nejmladší vnučku se stará více než o její sestry. Na žádost malé víly jí často vypráví o světě 

lidí. 

Sestiy víly jsou velice krásné. Svět lidí se jim v podstatě líbí, ale raději mají podmořskou 

hlubinu. Snaží se zachránit svoji sestru. 

Čarodějnice v podstatě neutrální osoba. 
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Princ elegantní, krásný, draze oblečený muž. Oblíbil si krásnou mořskou vílu., je 

okouzlen jejím tancem. Nechce zpočátku splnit přání rodičů - raději by si vzal mořskou vílu, 

která je mu tolik oddána. 

Adaptace D) Ariel 

Dochází k pojmenování, konkretizaci postav. Do děje jsou "zašroubováni" I zvířecí 

pomocníci a kamarádi. 

Ariel je stvoření veselé, živé, radostné, sbírá všechny lidské poklady i přes otcovu 

nevoli. Neposlouchá otce a snaží se najít si cestičku, jak dostát toho, co chce. Má rudé 

vlasy. 

Triton je mocný a silný pán moře, má autoritu, nemá rád lidi. 

Babička vil v adaptaci vůbec nevystupuje. 

Princ je mladý, krásný, lidé o něm říkají samou chválu. Erik je navíc ještě o nebojácný a 

odvážný - zachrání svoji lásku před Uršulou. 

V Disneyově verzi se sestry o Ariel vůbec nezajímají a jsou zde zmíněny jen jednou 

Uršula je stvoření zlé, pomstychtivé, útočné a nevyzpytatelné. Chce se hlavně plánovaně 

pomstít. 

Ariel má zvířecí kamarády - věrného platýze Fabia, popletu racka Filipa, kraba 

Sebastiána. Objevují se také zlé murény Hafie a Rafie a žralok, který chce Ariel a Fabiovi 

ublížit. Erik má věrného psa Maxe. 

Jak je z tohoto porovnání patrné, vypouštění nebo zahuštění či záměna informací 

ovlivňuje výslednou charakteristiku osob. V podstatě dochází k zploštění povah 

zúčastněných osob, či jejich úplnému vypuštění. Chybí tak psychologická hloubka jednání 

postav, která je v originálu obsažena. 

V adaptaci D) Ariel jsou osoby pojmenovány, včetně postav zvířecích. Ani jedna z 

vystupujích postav neodpovídá z hlediska psychologie postavám v originální verzi. 

Z hlediska vykreslení postav se originálu nejvíce přibližuje adaptace Q Nejkrásnějši... . 

Shrnutí originál X adaptace (digesty) 

Po obsahové stránce se adaptované a digestované verze shodují v těchto částech: 
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- mořská ženka (víla) je dcerou vládce moře, má sestry (počet sester se liší), 

- mořská ženky (víla) vypluje nad mořskou hladinu a zamiluje se do prince, kterého zachrání 

od utonutí při bouři, 

- mořská ženka (víla) se chce stát člověkem a být princi po boku až do smrti, 

- mořská ženka (víla) musí obětovat svůj krásný hlas, aby mohla být na čas člověkem 

(výjimkou je digest li) Kouzelný ... - zde víla neobětuje nic!), 

- po proměně najde mořskou vílu na břehu princ, vezme ji k sobě a má ji velice rád 

(výjimkou je digest li) Kouzelný ... - kde se víla princi sama představí!), 

- v adapatacích Q Nejkrásnější... a D) Ariel má čarodějnice ve své blízkosti mořské hady -

murény, 

- v digestu A) Moje... a adaptaci Q Nejkrásnější... mořská ženka nakonec získá duši za 

svoji nesobeckou lásku. 

Z jazykového hlediska používá Andersen v originální verzi bohatou slovní zásobu, 

používá: 

přirovnáni - voda modrá jako lístečky nejkrásnější chrpy, jasná jako nejčistší sklo, modrá 

jako sirný plamen. Používá také vhodně zdrohněliny - lístečky, malá sestřička, čisťounkými, 

větérek, dále personifikaci - třepotala světélka, zvony hlaholí, nebe se klenulo, loď sténala a 

praštěla, epiteton - růžová zář, teplá sluneční zář. Slova lichotná - babička, ale zároveň i 

slova hanlivá - stařena. Používá mnoho přívlastků a příslovečných určení, aby situaci či 

danou skutečnost lépe přiblížil, umožnil rozjet naši představivost na plné obrátky (palčivá 

bolest, výmluvné oči, velmi smutně svýma temně modrýma očima). S využitím takto 

bohatého jazyka čtenář v podstatě nepotřebuje další ilustrace - vše je v textu - klid a krása 

podmořského světa, soužení a trápení nad věcí, která nemůže být, "lidský" boj se sebou 

samým, napětí a strašidenost, když princezna jde k čarodějnici. Poněkud morbidní je 

vyříznutí princeznina jazyka. Dále následuje pohoda a radost, ale zároveň napětí a obavy, 

když princezna tráví čas na souši spolu s princem a nemá tušení, jak situace dopadne. 

Digest A) Moje... i digest B) Kouzelný... je jazykově chudý. Digest A) Moje... oživuje 

průběh děje dialogem, používá rovněž přirovnání. Objevují se také negativně až hanlivě 

citově zabarvená slova. Celý text je silně redukován. V digestu li) Kouzelný... není použito 
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ani dialogu, ani přirovnání, objevuje se pouze slovo zdrobnělé (sestřičky). V podstatě se 

jedná o jednu z jazykově „nejchudších" verzí. 

Adaptace Q Nejkrásnějši... používá "nejbohatší" jazyk. Celá pohádka působí nejvíce 

poeticky. Autor adaptace hojně využívá popisu k lepšímu a hlubšímu pochopení děje a 

jednání postav, zároveň se snaží o oživení dlouhé pohádky dialogem. Využívá taktéž 

zdrobněliny, ale i hanlivě citově zabarvená slova. Nechybí ani přirovnání. 

Adaptace D) Ariel působí jazykově velmi stroze - děj je v podstatě převeden do dialogu, 

popis chybí, je nahrazen celoplošnými ilustracemi - prostředí i postavy samotné jsou velmi 

barevné a barvy odpovídají i situaci - veselé a velmi barevné v době radosti, tmavé, ponuré 

barvy při napětí. Nechybí ani pro Disneyovu tvorbu typické zlehčování situace, či vtip -

racek tvrdí, že Erik je mrtvý - nebije mu srdce - a přitom "poslouchá" Erikovu nohu, vidlička 

asi slouží k česání vlasů - a tak si Ariel češe vlasy vidličkou. Šťastným koncem, kdy si princ 

Ariel vezme za ženu, je divák (čtenář) opět ochuzen o hloubku (v Andersenově verzi) 

negativního zážitku, který se přece stane alespoň trochu kladným, když princezna usiluje 

alespoň o nesmrtelnou duši a konečně sejí uleví, když může jako lidé plakat. 

Posuny, ke kterým došlo v adaptovaných verzích bych charakterizovala takto. 

digest A) Moje...: 

užití pohádkové formule, 

záměna následnosti děje, 

záměna úvodního místa děje, 

redukce textu, 

záměna motivu slzy, která se stává spouštěcím mechanismem dalšího děje, 

zmírnění promluvy čarodějnice, 

užití zdrobnčlin, které v kontextu vyznívají spíše jako výsměch, 

snaha o spád a akčnost děje, která v kontextu vyznívá hrubě a drasticky, 

užití ironie, hanlivě citově zabarvených slov, 

doplnění o motiv věnečku kvítí v závěru pohádky. 

digest B) Kouzelný...: 

- radikální krácení a zjednodušení děje, ztráta celé řady informací, včetně vnitřní 

motivace příběhu. 
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přílišná redukce textu vedoucí až k logickému lapsu, 

okleštění o důležité informace, takže sám děj působí až neskutečně, 

- totální vypuštění některých motivů (obětování hlasu kvůli proměně v člověka), 

odkaz na znalost pretextu, 

totální odklon od původního Andersenova tématu, čímž dochází ke změně smyslu a 

náplně celé pohádky, 

razantní úprava, od které čtenář logicky očekává kladný závěr, 

odklonem v ději digestu od pretextu poukazuje autor na krutost a vypočítavost 

lidského světa, 

úpravou závěru dochází k naprosté ignoraci původního díla. 

adaptace C) Nejkrásnější... 

v rámci zkrácení se snaží kopírovat originál, 

záměna časové následností, 

snaha o oživení dialogem, přímou řečí (promluva víly), 

změna jednání postav, 

užití hanlivě citově zabarvených slov, lichotných slov, 

silný výchovně vzdělávací záměr autora digestu, 

- snaha připravit čtenáře na krutý konec, který vílu čeká - předzvěst konce mořské 

víly promluvou sester, 

očekávaná znalost pretextu. 

adaptace /)) Ariel 

užití retrospektivního času, 

změna časové následností, 

užití komiky a sarkasmu, 

převedení děje do dialogů ve snaze o akčnost, zvýšení dramatizace děje, 

konkretizace pomocí pojmenování postav, 

změna jednání a chování postav, 

aktualizace pomocí zvířecích postav, 

snaha přiblížit text současnému čtenáři, 

- přenesení, úprava motivu mořských hadů - stávají se z nich pomocníci - záškodníci, 

- snaha o přiblížení či zasazení pohádkového děje současné době, 

88 



vnesení výchovného záměru, 

„montáž" pohádky klasické a pohádkou umělou, 

nekvalitní nebo neúplný překlad, 

zdůraznění naprosto logické věci, 

zahuštění děje epizodami se zvířecími hrdiny, 

změna, nerespektování původního závěru v líbivý konec. 

Všechny verze jsou kratší, redukované oproti originálu. Digest A) Moje... a adaptace Q 

Nejkrásnějši... jsou věrnější kopií originálu, verze li) Kouzelný...a verze D) Ariel si děj 

upravují podle svých potřeb, přičemž o nějakém hlubším záměru autora digestu B) 

Kouzelný... nejsem nikterak přesvědčena. Zdá se mi, že prvoplánově mělo jít o zkrácení 

originálu, ale autor zřejmě nedočetl Andersenovu pohádku do konce nebo ji vůbec 

nepochopil! Záměr adaptace D) Ariel je hlavně komerční - snaha nalákat čtenáře na dobrý 

konec a líbivé ilustrace. 

Ani jednu z adaptací bych dětem v žádném případě nepředkládala bez alespoň částečné 

znalosti pretextu. Verze A) Moje... a C) Nejkrásnějši... isou mi přesto obsahově bližší, 

mnohem důsledněji zachovávají linii původního příběhu a nerozmělňují ji zbytečnými 

podrobnostmi nebo ji naopak neochuzují o důležité informace. 
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IV. ZÁVÉR 

Od prvního vydání Andersenových pohádek uplynulo již více než jedno století. Je proto 

zřejmé, že se dnešní vydavatelé snaží přiblížit tyto pohádky dnešnímu čtenáři, jeho nárokům 

a požadavkům. 

Cílem mé diplomové práce bylo na základě porovnání originálních verzí Andersenových 

pohádek s verzemi upravenými identifikovat mechanismy, ke kterým v těchto úpravách 

dochází. 

Způsob uchopení klasického textu a jeho následné úpravy se liší jak podle záměru autora, 

tak podle potřeb čtenáře. V dnešní uspěchané a přetechnizované společnosti je nakladatelské 

podnikáni podřízeno zvláště tržní ekonomice a komerčním účelům. Kniha se stala 

spotřebním zbožím, které se snaží konkurovat televiznímu zábavnímu průmyslu. 

Nadprodukce knih vede mnohdy k omezení jejich kvality - ať už po stránce obsahové, 

ilustrační nebo tiskové. 

Často dochází k ochuzení, zkracování či natolik pozměněné úpravě, že z původního 

klasického díla zbude pouze přefiltrované torzo, jež někdy stojí až na pokraji brakové četby. 

Upravené verze již zmíněných pohádek rozděluji z hlediska rozsahu na verze adaptované 

a verze digestované, přičemž v obou těchto skupinách najdeme jak texty zachovávající 

základní dějovou linii, tak texty pozměňující děj originální verze téměř k nepoznání. 

Hlavní principy jsou však pro všechny uvedené verze společné: 

1. vizuální stránka je dominantou celé publikace, tvoří jakýsi nedílný doprovod k textu, 

ilustrace je v podstatě "dopovězením" příběhu 

2. ilustrace jsou často nekvalitní, byť líbivé, s množstvím kontrastních barev, určené 

především k zaujetí čtenáře 

3. překlad většinou není kvalitní, objevují se stylistické i gramatické chyby 

4. použité prameny jsou zatajovány nebo nepřesně uvedeny 

5. dochází k používání velkých typů písma, které mají opět nalákat méně vyzrálé 

čtenáře 

6. výsledné texty jsou jazykově ploché a stylisticky omezené 

7. děj je krácen nebo naopak nefunkčně natahován 

8. dochází k narušováni dějových schémat, schémat motivace jednání postav 

9. žánrový model autorské pohádky není respektován 
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10. vyprávění co nejrychleji spěje k akci 

Digestované verze původní text zkracují. Záměrem autora digestu je přiblížení textu 

méně zdatnému čtenáři. Zkracování většinou vede ke ztrátě celé řady důležitých informací, 

někdy až ke ztrátě vnitřní motivace příběhu. Obrazná implicitní sdělení jsou nahrazena 

strohým referováním. Výsledkem je oslabení pohádkové atmosféry, ochuzení čtenáře o 

emocionálně estetický zážitek, který se kniha snaží nahradit ilustracemi. 

Adaptované verze některé skutečnosti opakovaně čtenáři připomínají či vysvětlují. V 

některých pasážích děj natahují, zahušťují nepodstatnými informacemi, čímž obrací 

čtenářovu pozornost k nedůležitým faktům 

Z jazykového hlediska jsou digestované verze chudé, převažují věty jednoduché. Dialogy 

jednotlivých postav jsou zkráceny nebo vypuštěny či přeměněny v ploché referování. Příběh 

tím působí těžkopádně a stroze. Neschopnost nepřímo znázornit některé skutečnosti se 

digesty snaží nahradit použitím negativně až hanlivě citově zabarvených slov. 

Adaptované verze naopak využívají z valné většiny dialogy, kterými se snaží popisy 

skutečností oživit. Tato snaha ovšem opět vede ke ztrátě těch informací, které dialogem 

nelze dostatečně vyjádřit. V adaptovaných verzích je děj často ve snaze umocnit napětí 

neúměrně rozveden, což v konečném důsledku vede ke ztrátě dramatičnosti celého příběhu. 

Doplnění textu o motivy současné doby je projevem úsilí přiblížit text dnešnímu čtenáři, 

avšak tento mechanismus ubírá příběhu na jeho pohádkovosti a poetičnosti. 

Z hlediska výtvarné stránky jsou často používány ilustrace nižší umělecké hodnoty. Ve 

většině případů se jedná o nápadné, nerealistické obrázky, které jsou na první pohled pro 

dítě líbivé, ale zároveň tak jednoduché, že dítě nikterak nerozvíjí, pouze zaujmou. 

Upravené verze k nám přicházejí ze zahraničních nakladatelství. Bibliografické údaje jsou 

neúplné, chybí autor pretextu. Autor úprav někdy chybí úplně. V některých publikacích je 

jako původní autor uváděn autor úprav původního textu. 

Na základě provedených srovnávacích analýz a na základě zjištěných společných znaků 

jsem rozdělila upravené verze jednotlivých pohádek do tří skupin: 

1) upravené verze, které téměř zachovávají dějové schéma pretextu, zjednodušení se týká 

pouze jazykové stránky textu 
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a) pohádka Císařovy nové šaty z knihy Moje nejoblíbenější pohádky. Copyright 

HAPPY BOOKS, Milano 1996. Copyright AXIÓMA, PRAHA 1997. 

b) pohádka Malá mořská víla z knihy Moje nejoblíbenější pohádky. Copyright 

HAPPY BOOKS, Milano 1996. Copyrighr AXIÓMA, PRAHA 1997. 

c) pohádka Malá mořská víla z knihy Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů a H. 

Ch. Andersena. Poprvé vydáno ve Velké Británii, Octopus Books Limited, 

1884. Původní edice Copyright Gruppo Editoriale Fabbri 1976. Přeložila Ing. 

Magda Pecoldová. Copyright BLESK, Ostrava 1993. 

2) upravené verze, které upravují nebo zásadně mění dějová schémata a motivace 

jednajících postav přo zachování hlavních atributů pretextu 

a) pohádka Císařovy nové šaty z knihy Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů a H. Ch. 

Andersena. Poprvé vydáno ve Velké Británii, Octopus Books Limited, 1884. 

Původní edice Copyright Gruppo Editoriale Fabbri 1976. Přeložila Ing. Magda 

Pecoldová. Copyright BLESK, Ostrava 1993. 

3) upravené verze, pro které je pretext pouze námětem 

a) Disney, W.: Ariel - malá mořská víla. Copyright Disney. Z německého pramene 

přeložil Vítězslav Grepl. EGMONT ČSFR, Bratislava 1991. 

b) pohádka Malá mořská víla z knihy Kouzelný svět pohádek. Text J. 

Barnabé.Copyright Hemma Belgium. Přeložila PHDr. Hana Gašparovská. Copyright 

JUNIOR, Bratislava 1994. 

Tato přepracovaná díla jsou pro děti vskutku lákavá, přesto si myslím, že lepší by bylo 

držet se mnohem více původní pohádky - čtenář je tak často ochuzen o spoustu zážitků, 

které k životu a jeho zvládání patří. Dnešní doba je sice poněkud hektická, vztahy mezi lidmi 

jsou leckde značně narušeny, ale přesto taková díla mohou vést citlivou dětskou dušičku k 

mylným představám a očekáváním. Ať už se jedná o upravené pohádky, povídky, romány, 

báje - téměř vše je podřízeno snadnému zaujetí čtenáře či diváka. Je otázkou, kolik lidí 

později sáhne po originálním díle, které už není možná tak líbivé, zato má jistou hloubku, 

kterou upravené verze vesměs postrádají. 
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V. POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY 

Prameny: 

1. Andersen, H. Ch.: Pohádky. Albatros, Pruhu 1957. 

2. Disney, Walt: Ariel malá mořská víla. EGMONT ČSFR, Bratislava 1991. 

3. Nejkrásnějši pohádky bratří Grimmii a H. Ch. Andersena. Blesk, Ostrava 1993. 

4. Moje nejoblíbenějšípohádky. AXIÓMA, Praha 1997. 

5. Kouzelný svět pohádek. JUNIOR, Bratislava 1994. 

Použitá literatura: 
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okresní knihovna Olomouc. OKS Olomouc 1972. 
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10. Horáčková, A.: Muž, jemuž přinesly slávu pohádky. Mladá fronta Dnes, 
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VI. RESUMÉ 

Hans Christian Andersen je považován za zakladatele autorské pohádky. Jeho pohádky 

byly původně kritikou zavrženy, ale lidé si jeho tvorbu přesto oblíbili. Do pohádek vnášel 

svoje pocity i myšlenky. Jelikož ani doba jeho pohádkám neubrala na oblibě, objevují se 

jejich přepracované verze. Mezi nejznámější pohádky (krom celé řady dalších např. Ošklivé 

kačátko, O princezně na hrášku, Sněhová královna) patří Císařovy nové šaty a Malá mořská 

ženka. 

Ve své práci jsem podrobila srovnávací analýze právě tyto dvě autorské pohádky a jejich 

upravené verze. Cílem bylo zachytit mechanismy změn a úprav, které použili autoři 

upravených verzí. 

V rámci analýzy jsem se také pokusila zohlednit grafickou a výtvarnou stránku 

sledovaných upravených verzí. 

Srovnávací analýzu pohádky Císařovy nové šaty jsem provedla na základě porovnání 

originální verze (s použitím překladu Gustava Pallase) a jedné digestované a jedné 

adaptované verze. 

Srovnávací analýzu pohádky Mořská ženka jsem provedla na základě porovnání 

originální verze (s použitím překladu Gustava Pallase) a dvou digestovaných a dvou 

adaptovaných verzí. 

Zjistila jsem, že upravené verze používají některých shodných postupů. Na základě 

provedené srovnávací analýzy jsem jednotlivé upravené verze pohádek rozřadila do tří 

skupin. 

1) upravené verze, které téměř zachovávají dějové schéma pretextu, zjednodušení se týká 

pouze jazykové stránky textu 

2) upravené verze, které upravují nebo zásadně mění dějová schémata a motivace jednajících 
i-

postav přo zachování hlavních atributů pretextu 

3) upravené verze, pro které je pretext pouze námětem. 
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VIL ANOTACE 

Práce se zabývá srovnávací analýzou originálních verzí dvou Andersenových pohádek 

(Císařovy nové šaty a Mořská ženka) a jejich adaptací a digestů. Na základě analýzy byly 

definovány mechanismy, které upravené verze používají. Podle charakteru a rozsahu úprav 

použitých v digestech a adaptacích jsem jednotlivé upravené verze pohádek rozdělila do tří 

skupin. 

1) upravené verze, které téměř zachovávají dějové schéma pretextu, zjednodušení se týká 

pouze jazykové stránky textu 

2) upravené verze, které upravují nebo zásadně mění dějová schémata a motivace jednajících 

postav při zachování hlavních atributů pretextu 

3) upravené verze, pro které je pretext pouze námětem. 
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VITI. KLÍČOVÁ SLOVA 

Autorská pohádka, adaptace, digest, H. Ch. Andersen, Walt Disney 
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Úplné znění použitých pramenů 

Mořská ženka (Andersen. H. Clu: Pohádky. Albatros. Praha 1957. s. 186 - 202) 

Daleko na širém moři je voda tak modrá jako lístečky nejkrásnějši chrpy a tak jasná 
jako nejčistši sklo. Ale je velmi hluboká. Žádné kotevní lano by nedosáhlo ke dnu a na dně 
by se musilo postavit na sebe mnoho kostelních věží, než by se dotkly hladiny. Tam dole 
bydlí mořské bytosti podobné lidem, a přece tak docela jiné. Jednají a cítí jako lidé, ale 
jejich tělo se podobá přece jen více rybám. 

Ale ne abyste si myslili, že tam je jenom holé, písčité dno; nikoli, rostou tam 
nejpodivnější stromy a rostliny, které mají tak ohebné stonky a listí, že se při nejmenším 
pohybu vody hýbají, jako by byly živé. Všechny ryby, malé i velké, rejdí mezi větvemi jako u 
nás ptáci ve vzduchu. Na nejhlubším místě v moři stojí zámek mořského krále. Má korálové 
zdi, dlouhá, špičatá okna z nejjasnějšího jantaru a střechu ze samých mušlí, které se 
otvírají a zavírají podle toho, jak se voda hýbe. V každé z těchto mušlí leží živá perla a 
jediná taková perla by byla největši ozdobou koruny královské. 

Král moře tam dole byl již mnoho let vdovcem a jeho stará matka mu vedla domácnost. 
Byla to chytrá žena, ale velmi hrdá na svůj vznešený rod. Proto nosila dvanáct mušliček na 
ocase, kdežto ostatní urození u dvora jich směli nosit jenom šest. Jinak zasluhovala hodně 
chvály, protože měla tuze ráda malé mořské princezny, své vnučky. 

Princezen bylo šest a byly to roztomilé děti. Nejmladší, nejhezčí ze všech, měla pleť 
jasnou a jemnou jako růžový lístek a oči modré jako nejhlubší moře. Jako všechny její 
sestřičky měla však místo nohou rybí ocas. 

Celý dlouhý den směly si princezny hrát dole v zámku, ve velkých sálech, kde ze zdí 
vyrůstaly živoucí květiny. Veliká jantarová okna zámku se otvírala a jimi vplouvaly dovnitř 
ryby, jako u nás vlétají vlaštovky do stavem, když otevřeme dveře. Jenomže ryby pluly 
klidně až k samým princeznám, braly jídlo z jejich rukou a nechávaly se od nich hladit. 

Před zámkem byla veliká zahrada s ohnivě rudými a temně modrými stromy. Plody 
stromů zářily jako zlato a květiny svítily jako hořící oheň a stále pohybovaly stonky a 
lupínky. Země byla z nejjemnějšího písku, ale modrá jako sirný plamen. 

Nad tím vším dole spočívalo podivuhodné modravé světlo. Spíš bys myslil, že stojíš 
vysoko nahoře a vidíš jenom nebe nad sebou a pod sebou, nežli že jsi na dně mořském. Za 
bezvětří bylo vidět slunce, které se zdálo purpurovou květinou, z jejíhož kalichu proudí 
veškeré to světlo. 

Každá z malých princezen měla své místečko v moři, kde mohla hrabat a sázet, co sama 
chtěla. Jedna dala své květnici podobu velryby, druhé se zdálo lepší, bude - li se její 
květnice podobat mořské žence. A nejmladší princezna udělala svou zahrádku docela 
okrouhlou jako slunce a měla v ní jen květiny, které zářily červeně. 

Tato princezna byla podivuhodné dítě. Bývala mlčenlivá a zamyšlená. Její sestry se 
zdobily nejroztodivnějšímí věcmi, které dostaly ze ztroskotaných lodí, ona si však vybrala 
růžové květiny, které se podobaly slunci tam vysoko nahoře, a pak jenom krásný 
mramorový sloup. Tento sloup představoval krásného chlapce, který byl vytesán z bílého 
jasného kamene, a spadl při ztroskotání lodi až na dno mořské. - Princezna zasadila u 
sloupu růžovou smuteční vrbu, která pak vyrostla v krásný strom a svými čerstvými větvemi 
splývala přes sloup až dolů k modrému písečnému dnu. Tam se její stín jevil fialový a 
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pohyboval se jako větve. Vypadalo to, jako by si vrchol a kořeny spolu hrály a navzájem se 
líbaly. 

Princezna neznala větší radosti než poslouchat o lidském světě tam nahoře. Stará 
babička musela vypravovat všechno, co věděla o lodích, městech, lidech a zvířatech. 
Zvláště se princezně zdálo podivně krásné, že nahoře na světě květiny voní, neboť na dně 
mořském nevoněly, a že lesy jsou zelené a ryby, které tam létají ve větvích, dovedou zpívat 
tak hlasitě a krásně, až milo poslouchat. To babička nazývala rybami naše ptáčky, jinak by 
jí vnučky neporozuměly, když ještě nikdy ptáka nespatřily. 

„Až vám bude patnáct let," říkala babička, „ budete se smět vynořovat z moře, sedět při 
svitu měsíce na skalních útesech a dívat se na veliké lodi, které tudy plují. Uvidíte i lesy a 
města!" 

Následujícího roku bylo jedné ze sester patnáct let. Protože pak byla vždycky jedna o 
rok mladší než ta druhá, bylo nejmladší z nich jenom deset let, a scházelo jí tedy ještě 
plných pět let, nežli si bude smět vyjít nahoru z mořského dna a podívat se, jak to u nás 
vypadá. Sestry si však navzájem slíbily, že každá bude ostatním vypravovat, co spatřila a 
nalezla nejkrásnějšího v prvý den svého pobytu nad vodou. Jejich babička jim toho totiž 
ještě nevypravovala dost a bylo ještě velmi mnoho, o čem by se byly rády dozvěděly. 

Žádná však nebyla tak dychtivá jako nejmladší, právě ta, která ještě měla nejdelší dobu 
čekat a byla tak nemluvná a zamyšlená. Mnohou noc prostála u otevřeného okna a dívala 
se vzhůru temně modrou vodou, v níž ryby mrskaly ploutvemi a ocasy. Viděla měsíc a 
hvězdy, jejichž zář ovšem byla skrze vodu hodně bledá, zato však se zdály mnohem větší, 
než jak se jeví našim očím. Když pak se pohybovalo něco jako černý mrak nad nimi, tu 
věděla, že je tu buď velryba, plovoucí nad vodním palácem, nebo také snad loď s mnoha 
lidmi, kteří zajisté ani nepomyslili, že dole spanilá mořská ženka vztahuje bílé ruce 
k lodnímu trupu. 

Když tedy bylo nejstaršíprincezně patnáct let, směla vystoupit nad hladinu mořskou. 
Když se vrátila, vyprávěla o tisícerých věcech. Ale nejkrásnější, jak pravila, bylo ležet 

v měsíční záři na mělčině v klidném moři a dívat se na veliké město na samém pobřeží, kde 
se třepotala světélka jako tisíce hvězd, naslouchat hudbě a hluku a hřmotu vozů i lidí a 
dívat se na množství kostelních věží a bání, v nichž hlaholí zvony. 

A právě proto, že tam nahoru nesměla, toužila nejmladší sestra nejvíce po tom všem. 
Ach, jak naslouchala vyprávění o světě! A když pak navečer stála u otevřeného okna a 
dívala se nahoru skrze temně modrou vodu, myslila na veliké město s veškerým jeho hlukem 
a hřmotem, a tu sejí zdálo, jako by slyšela kostelní zvony zaznívat až sem dolů. 

Rok nato směla druhá sestra vystoupit vodou vzhůru a plavat, kam bude chtít. Vynořila 
se právě, když slunce zašlo, a co spatřila, pokládala za nejkrásnější. 

Nebe vypadalo jako zlato - tak vypravovala - a mraky, ano, jejich krásu ani nedovedla 
popsat! Byly červené a fialové a pluly nad ní. Ale daleko rychleji nežli ony letělo přes vodu 
hejno labutí jako dlouhý, bílý závoj tam, kde stálo slunce. Ona k němu rovněž plavala, ale 
slunce již zapadlo a růžová zář pohasla na moři i na mracích. 

A opět za rok vystoupila vzhůru třetí sestra. Byla nejodvážnější ze všech, proto plavala 
proti proudu široké řeky, která vtékala do moře. 

Spatřila krásné zelené výšiny s révovím, viděla zámky a dvorce, jež vyvstávaly mezi 
nádhernými lesy. Slyšela, jak všichni ptáci zpívají, a slunce zářilo tak teple, že se musela 
často ponořovat pod vodu, aby si ochladila rozpálený obličej. 

V jedné malé zátoce spatřila zástup lidských dětí. Běhaly docela nahé a šplouchaly se ve 
vodě. Chtěla si s nimi hrát, ale ony utekly poděšeny a pak přiběhlo černé zvíře - byl to pes, 
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ale ona ještě nikdy neviděla psa - a štěkalo na ni tak strašlivě, až se polekala a opět se 
vrátila na širé moře. Ale nikdy nedovedla zapomenout na nádherné lesy, zelené výšiny a 
roztomilé děti, které dovedly plavat po vodě, třeba neměly žádných ploutvi. 

Čtvrtá sestra nebyla tak odvážná; zůstala venku uprostřed širého moře a vypravovala, 
to že bylo nejkrásnějši. 

Bylo vidět na mnoho mil kolem dokola a nebe se klenulo nahoře jako veliký skleněný 
zvon. Viděla lodi, ale jen ve velké dálce; vypadaly jako rackové. Veselí delfíni dělali 
přemety a velryby stříkaly nozdrami vodu, takže to vypadalo, jako by kolem bylo tisíce 
vodotrysků. 

Pak došla řada na pátou princeznu. Její narozeniny připadaly na zimu, a proto spatřila, 
co ostatní napoprvé neviděly. 

Moře bylo docela zelené a kolem dokola pluly veliké ledové hory. Každá vypadala jako 
perla - tak vyprávěla princezna - ale přece byla mnohem větší než kostelní věže postavené 
lidmi. Měly nejpodivuhodnější tvary a zářily jako diamanty. Posadila se na jednu 
z největších, ale všichni plavci se zděšeně křižovali, když pluli okolo místa, kde ona seděla a 
nechávala vítr pohrávat svými dlouhými vlasy. 

Kvečeru se však nebe zatáhlo mraky, blýskalo se a hřmělo a černé moře zvedalo kry do 
výše, až zářily při oslňujících blescích. Na všech lodích stáhli plachty; zavládla na nich 
úzkost a hrůza. Ona však klidně seděla na své plovoucí ledové hoře a dívala se, jak modré 
blesky klikatými paprsky sjíždějí do pěnícího se moře. 

Když některá ze sester vystoupila poprvé nad vodu, byla vždy u vytržení nad novými a 
krásnými věcmi, které spatřila. Ale když nyní už byly dorostlými dívkami a směly 
vystupovat, kdy chtěly, byly lhostejnější a opět toužily po domově. Po krátké době dokonce 
říkaly, že dole u nich doma je přece jen nejkrásněji. 

Často navečer chopilo se všech pět sester za ruce a vystupovaly řadou nad vodu. 
Měly krásné hlasy, půvabnější než člověk, a když se stahovalo k bouři a ony se 

domnívaly, že ztroskotají lodi, pluly před loďmi a zpívaly krásně, jak pěkně je na dně 
mořském, a prosily plavce, aby se nebáli tam sestoupit. Leč ti nemohli porozumět jejich 
slovům a myslili, že je to bouře. Proto nesestoupili dolů, aby se podívali na ty krásy, a když 
se jejich loď ponořila, utopili se všichni a dostali se jen jako mrtvoly do zámku mořského 
krále. 

Když sestry tak ruku v ruce vystupovaly mořem vzhůru, tu zůstávala malá sestřička 
docela sama dole, dívala se za nimi a bylo jí, jako by se měla dát do pláče. Leč mořské ženy 
nemají slz, a tak trpí ještě mnohem více. 

„Ach, kdyby mně již bylo patnáct let!" říkala. „Já vím, že bych měla velmi ráda ten svět 
tam nahoře i lidi, kteří na něm bydli a pracují!" 

Konečně jí bylo patnáct let. 
„Hleď, nyní jsi již dospělá," řekla jí babička, stará královna vdova. „Pojď ke mně, ať tě 

ozdobím jako tvé ostatní sestry!" 
I položila jí věnec bílých lilií na vlasy, ale každý lístek květu byl polovina perly. A 

stařena rozkázala osmi velikým ústřicím, aby se pevně zakously do princeznina ocasu na 
znamení jejího vysokého stavu. 

„Ach, to bolí!" volala mořská ženka. 
„I pro parádu již něco musíme snést!" namítla stařena. 
Oh, jak ráda by byla princezna setřásla ze sebe všechnu tu nádheru a ten těžký věnec! 

Její červené květiny v zahradě by jí mnohem lépe slušely, ale netroufala si to změnit. 
„Sbohem!" řekla a vystupovala lehká a jasná jako bublina vodou vzhůru. 
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Slunce právě zapadlo, když vynořila hlavu nad vodu, ale všechny mraky ještě zářily 
iako růže a zlato a uprostřed bledě modré oblohy svítila překrásně jasná večernice. 
Vzduch byl jemný a svěží a moře v bezvětří docela klidné. 

Kolem plula veliká loď se třemi stožáry. Jen jediná její plachta byla vytažena, neboť ani 
větérek se nehýbal. V lanoví a na ráhnech seděli námořníci, zněla tam hudba a zpěv. Když 
pak nastala tma, rozžehlo se na lodi na sta barevných světel, takže to vypadalo, jako by 
vlajky všech národností vlály vzduchem. 

Mořská ženka plula až k oknu kajuty, a kdykoli ji voda zvedla do výše, mohla se dívat 
dovnitř čisťounkými skleněnými tabulkami, jasnými jako zrcadlo. Tam stálo mnoho 
vyšňořených mužů, ale nejkrásnější byl přece mladý princ s velkýma černýma očima. 
Nebylo mu jistě mnoho přes šestnáct let a měl dnes narozeniny, a proto se pořádala veškerá 
ta oslava. Námořníci tančili na palubě, a když mladý princ vystoupil, vzneslo se na sta raket 
do vzduchu: zazářily, že bylo jasno jako za dne, až se mořská ženka polekala a ponořila ke 
dnu. 

Ale brzy opět vynořila hlavu, a tu jí bylo, iako by všechny hvězdy padaly k ní dolů. 
Ještě nikdy neviděla takové ohňostroje. Veliká slunce se točila dokola, nádherné rakety se 
vymršťovaly do modrého vzduchu a všechno se odráželo od jasného, klidného moře. 

Na lodi bvlo takové světlo, že bylo vidět neimenší ráhno, neřkuli člověka. Jak byl mladý 
princ krásný a jak tiskl mužům ruce a jak se usmíval, zatímco hudba zněla do jasné noci! 

Připozdívalo se. ale naše mořská ženka nemohla odvrátit oči od lodi krásného prince. 
Barevná světla zhasínala, rakety již nelétalv do vzduchu, nezněly již rány děl, ale 

hluboko dole v moři to hučelo a šumělo. Mořská ženka si chvílemi lehala na vodu a 
houpala se nahoru - dolů, takže mohla vidět dovnitř kajuty. 

Ale loď se dala do rychlejší jízdy, plachta za plachtou se rozvinovala; vlny se zvedaly 
výše, veliké mraky vystupovaly, blýskalo se ve velké dálce. A to se rozpoutala strašlivá 
bouře! Proto se lodníci chopili plachet. Veliká loď se houpala v letmé jízdě po divokém 
moři, voda se zvedala iako veliké černé hory, které iako by se chtěly převalit přes stožáry, 
ale loď klesala jako labuť dolů mezi vysoké vlny a dávala se opět zvedat na vzdouvající se 
vody. 

Mořské žence se zdálo, že je to náramně zábavná jízda, ale lodníci byli jiného mínění. 
Loď sténala a praštěla, tlusté fošny se prohýbaly pod silnými nárazy, jimiž moře vráželo do 
lodi. Stěžeň se přelomil v polovině, jako bv to byla třtina, loď se zmítala z boku na bok a 
voda vnikala do jejích útrob. 

Tu viděla mořská ženka, že lodi hrozí nebezpečí, a sama se musila mít na pozoru před 
trámy a lodními troskami, které pluly po vodě. Jeden okamžik byla taková tma, že neviděla 
téměř nic. Ale když se pak blýskalo, rozjasnilo se zase tak, že poznávala všechno, co se 
dálo na vodě. Každý pracoval na záchraně lodi, jak nejvíce dovedl, ale ta se přece jen 
rozbila. Obzvláště pátrala mořská ženka po krásném princi a viděla, jak klesá do mořské 
hlubiny. 

Zpočátku se velmi zaradovala, že se princ dostane dolů kní. Ale potom si 
vzpomněla, že člověk nemůže žít ve vodě a že se princ nemůže dostat dolů do zámku 
jejího otce jinak nežli mrtvý. 

Ne. nesmí zemřít! 
1 plovala k němu mezi trámy a břevny, které pluly po moři. Zapomněla nadobro, že bv 

ji mohly zabít, ponořovala se hluboko do moře a vystupovala na vlnách opět vzhůru 
mezi trosky, až se konečně dostala k mladému princi. Ten již skoro nemohl plavat 
v bouřlivém moři, a nohy mu začaly umdlévat, krásné oči se zavíraly a byl by jistě zemřel. 
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kdyby se mořská žínka k němu byla nedostala. Držela mu hlavu nad vodou a nechávala 
vlny, aby ii hnaly s ním, kam chtějí. 

K ránu bouře minula; z lodi nebylo vidět ani třísky. 
Slunce vycházelo růžové a jasné a zdálo se. jako by princovy líce tím nabývaly života. 

Ale oči zůstávaly zavřeny. 
Mořská ženka líbala jeho vysoké, krásné čelo a odhrnula mu mokré vlasy dozadu. 

Připadalo jí. jako by byl podoben mramorové soše tam dole v její zahrádce. Líbala jej opět 
a přála si. aby jen zůstal naživu. 

Pak spatřila před sebou pevninu. Byly tam modré, vysoké hory a na jejich vrcholcích 
zářil sníh jako bílé labutě. Dole na pobřeží se zelenaly krásné lesy a v popředí stál kostel 
nebo klášter, to nemohla rozeznat, ale byla to nějaká budova. Citrónové a pomerančové 
stromy tam rostly v zahradě a před branou stály vysoké palmy. Moře zde tvořilo malý záliv, 
klidný a jako zrcadlo hladký, ale velmi hluboký, vroubený skalními útesy, na nichž byla 
vrstva bílého, jemného písku. 

Tam tedy plula s krásným princem, položila ho do písku, ale opatrně, aby měl hlavu 
výše, v teplé sluneční záři. 

Vtom se rozezvučely zvony na velké, bílé budově a již přicházelo zahradou mnoho 
mladých dívek. I odplavala mořská ženka dále za několik vysokých kamenů, které 
vyčnívaly z vody, pokryla si vlasy a prsa mořskou pěnou, aby nikdo nemohl vidět její malý 
obličej, a dávala pozor, kdo přijde k ubohému princi. 

Netrvalo dlouho a přišla tam mladá dívka. Zdála se náramně polekána, ale jen na 
okamžik. Potom přivedla více lidí a mořská ženka viděla, jak princ oživl a jak se usmíval 
na všechny kolem dokola. Ale na ni se neusmíval, vždyť ani nevěděl, že ona jej zachránila. 
I pocítila nesmírný smutek, a když iei odnesli do veliké budovy, ponořila se truchlivě do 
vody a zamířila domů do zámku svého otce. 

Bývala vždv mlčenlivá a zamyšlená, ale od nynějška byla zasmušilá ještě více. 
Sestry sej í tázaly, co spatřila napoprvé nahoře na zemi, ale ona nic nevypravovala. 

Často navečer i za jitra vystupovala tam, kde zanechala prince. Viděla, jak ovoce 
v zahradě dozrálo a jak je očesali; viděla, jak sníh tál na vysokých horách. Ale prince 
nespatřila, a proto se vracela pokaždé domů ještě více zarmoucena. 

Její jedinou útěchou bylo sedět ve své zahrádce a objímat mramorovou sochu, která se 
podobala princi. Svých květin však nedbala, i rostly divoce, přerůstaly stezičky a proplétaly 
svými dlouhými stonky a lístky zeleň stromů, že tam bylo docela tma. 

Konečně to už nemohla snést a svěřila se jedné ze svých sester. Od té se to dozvěděly 
hned všechny ostatní. Ale nikdo víc o tom neuslyšel, jenom ony samy a několik mořských 
žen, které to také neřekly nikomu, jenom svým nejbližším přítelkyním. Jedna z nich 
pověděla ostatním, kdo ten princ je. Viděla také onu slavnost na lodi, věděla odkud princ je 
a kde je jeho říše. 

„Pojď, sestřičko!" pravily ostatní princezny, a držíce se okolo krku, vystoupily dlouhou 
řadou z moře tam, kde věděly, že stojí princův zámek. 

Byl vystavěn ze světle žlutých, lesklých kamenů, s velkými mramorovými schody, 
z nichž jeden sahal až do moře. Nádherné, pozlacené kupole se zvedaly nad střechou a mezi 
sloupy, které obklopovaly celou budovu, stály mramorové sochy, jež vypadaly jako živé. 
Jasným leskem vysokých oken bylo vidět do nádherných sálů, ověšených drahocennými 
hedvábnými závěsy a tapetami a vyzdobených velkými malbami po všech stěnách, že bylo 
rozkoš na to pohledět. Uprostřed největšího sálu šplouchal velký vodotrysk, jehož paprsky 
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vystřikovaly vysoko až ke skleněné kupoli ve stropě, kterou svítilo slunce na vodu a na 
krásné rostliny, jež pěstovali ve velkém vodojemu. 

Nyní věděla, kde princ bydlí, i přicházela sem ještě častěji navečer a nejednou i na noc. 
Plula mnohem blíž k zemi, než by si která z jejích sester troufala, ba pustila se proti proudu 
úzké struhy až pod nádhernou mramorovou besídku, která vrhala návodu dlouhý stín. Tady 
sedávala a hledívala na mladého prince, který se domníval, že je v jasné záři měsíční docela 
sám. 

Spatřila jej často večer, jak pluje za zvuků hudby ve svém nádherném člunu 
s třepetavými vlajkami. Dívala se skrze rákosí, a když vítr vzdul její dlouhý, stříbrně bílý 
závoj a někdo z pozemských lidí do spatřil, domníval se, že je to labuť, která zvedla křídla. 

Slyšela často v noci, když rybáři prodlévali s osvětlenými čluny na moři, jak si 
vypravují mnoho dobrého o mladém princi, a měla radost, že mu zachránila život, když byl 
polomrtvý zmítán vlnami. Vzpomínala, jak pevně jeho hlava spočívala na její hrudi a jak 
vroucně jej líbala. 

Princ o tom však neměl tušení. 
Stále více si oblibovala mořská ženka lidi, stále více si přála, aby mohla vystoupit mezi 

ně; jejich svět sej í zdál mnohem větší než její. Oni přece mohou plout na lodích po moři, 
vystupovat na vysoké hory, vysoko nad mraky! Země, která jim patří, se rozprostírá svými 
lesy a poli daleko, mnohem dále, než mohla dohlédnout. 

Tak mnohé by byla ráda zvěděla, ale sestry jí nedovedly na všechno odpovídat. Proto se 
ptala své staré babičky. Ta znala dobře vyšší svět, jak zcela správně nazývala země nad 
mořem. 

„Když se lidé neutopí," ptala se mořská ženka, „zůstanou naživu a neumírají, jako my 
zde dole v moři?" 

„Ne," řekla stařena, „oni musí rovněž zemřít, ba jejich život je dokonce kratší nežli náš. 
My se dožijeme tří set let, ale když přestaneme žít, stane se z nás jenom pěna na vodě a 
nemáme ani hrob zde dole mezi svými drahými! My nemáme nesmrtelnou duši, my se 
nikdy neprobudíme k novému životu! Jsme jako zelené rákosí, které se nikdy nezazelená, 
když je sestříháš. Lidé však mají duši, která žije stále, žije i když se tělo proměnilo v zem. 
Tato duše vystoupí nahoru jasným vzduchem ke všem zářícím hvězdám. Jako my se 
vynořujeme z moře a díváme se na lidské země, tak oni se povznášejí k neznámým, 
krásným místům, která my nikdy nespatříme." 

„Proč se nám nedostalo nesmrtelné duše?" otázala se mořská ženka smutně. „Já bych 
dala všech těch tři sta let, která mám prožít, kdybych mohla jenom jediný den být člověkem 
a sdílet potom s lidskými dušemi nebeskou říši!" 

„Na to nemysli!" napomínala ji stařena. „My jsme na tom mnohem lépe, jsme šťastnější 
než lidé tam nahoře." 

„Já tedy zemřu a budu plout jako pěna na moři, nebudu slyšet hudbu vln, nebudu vidět 
krásné květiny a rudé slunce! Což nemohu nějak získat nesmrtelnou duši?" 

„Ne," řekla stařena, „ledaže by tě nějaký člověk měl rád tak, že bys mu byla víc než 
otec a matka, že by všemi svými myšlenkami a celou láskou lpěl na tobě a vložil svou 
pravici do tvé se slibem věrnosti zde i na věčnosti. Pak by přešla jeho duše do tvého těla a 
ty bys také byla účastna lidského štěstí. On by ti dal duši, a přece by svou podržel. To se 
však nikdy nestane! Právě to, co je krásné zde v moři, tvůj rybí ocas, pokládají nahoře na 
světě za ošklivé. Tam si nedovedou představit nic jiného, než že musíš mít, chceš - li být 
krásná, dva nemotorné sloupy, kterým říkají nohy." 

Tu si povzdechla mořská žena a dívala se truchlivě na svůj rybí ocas. 
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„Tak jen buďme raději veselé," dodala stařena, „skákejme a tančeme těch tři sta let, 
které smíme prožít! Vždyť je to dost času a potom se nám bude tím příjemněji odpočívat na 
vlnách. Dnes večer budeme mít dvorní ples!" 

To bylo nádhery, jaké není nikdy vidět na světě! 
Stěny a strop velkého tanečního sálu byly z tlustého, ale jasného skla. Několik set 

ohromných lastur, růžových a zelenavých, stálo v řadách po obou stranách, každá 
s modrým plamenem. Osvětlovaly sál, ale také prosvítaly stěnami, takže moře kolem 
dokola bylo úplně ozářeno. Bylo vidět všechny nespočetné ryby, veliké i malé, které sem 
pluly ke skleněným stěnám. Na některých zářily šupiny purpurově, na jiných se zdály být 
ze stříbra a zlata. 

Prostředkem sálu tekla široká, šplounavá řeka a na ní tančily mořští mužové a mořské 
ženky a sami si k tanci krásně zpívali. Tak pěkné hlasy nemají lidé na světě. 

Naše mořská ženka zpívala nejkrásněji ze všech a družky jí tleskaly. I pocítila na 
okamžik radost v srdci, neboť věděla, že má nejkrásnější hlas ze všech tvorů na zemi i 
v moři. Ale hned se zas zamyslila nad sebou a nad světem; nemohla zapomenout na 
královského prince a na svou žalost, že nemá nesmrtelnou duši jako on. I vyplížila se 
z otcova zámku, a zatímco všichni uvnitř zpívali a se veselili, seděla smutně ve své 
zahrádce. 

Vtom zaslechla skrze vodu zvuk lesního rohu, i pomyslila si: Nyní pluje jistě tam 
nahoře princ, kterého miluji víc nežli otce a matku, k němuž se upínají všechny mé 
myšlenky a do jehož ruky bych chtěla vložit štěstí svého života. Všechno bych 
podnikla, abych získala jeho lásku a jeho nesmrtelnou duši! Zatímco mé sestry budou 
tančit v zámku mého otce, půjdu já k mořské čarodějnici, které jsem se vždycky tolik 
bála. Ta mi snad dovede poradit a pomoci. 

I vyšla mořská ženka ze své zahrádky a zamířila k hučivému mořskému víru, za 
nímž bydlila čarodejnice. Ještě nikdy nešla touto cestou. Nerostly zde žádné květiny, 
žádná mořská tráva, jenom holé, šedé mořské dno se prostíralo až k víru, kde voda 
šumíc jako u mlýnského kola, prudce se točila a strhovala s sebou do hloubky 
všechno, co zasáhla. 

Těmito prudkými proudy musila princezna jít, aby se dostala do končin, kde 
bydlila čarodějka. Ale ještě na ni čekal velký kus cesty, tentokrát však příjemné, totiž 
po teplém, dmoucím se bahně, které nazývala čarodejnice svým rašeliništěm. Za tím 
stál její dům uprostřed podivného lesa. 

Místo stromů a křovin byli tu samí polypi, půl zvířata a půl rostliny, a vypadali 
jako stohlaví hadi, vyrůstající ze země. Místo větví měli dlouhé, slizovité ruce s prsty 
jako pohybliví červi, a úd za údem se pohyboval od kořene až k nejvyššímu vrcholku. 
Okolo všeho, čeho v moři dosáhli, pevně se omotali a nikdy se toho již nepustili. 

Naše mořská ženka stanula polekána před tímto lesem; srdce jí bušilo strachem a 
málem by se byla vrátila. Ale tu si vzpomněla na prince a na lidskou duši, a tak opět 
nabyla odvahy. Dlouhé, vlající vlasy pevně si ovázala kolem hlavy, aby ji polypi 
nemohli za ně chytit, ruce zkřížila na prsou a uháněla, jak jen ryba dovede proletět 
vodou, mezi ohyzdnými polypi, kteří po ní vztahovali pohyblivé ruce a prsty. Viděla, 
jak každý z nich, když něčeho dosáhl, zachytil to sty malých chapadel jako silnými 
železnými svěráky. Lidé, kteří zahynuli na moři a spadli hluboko dolů, zírali jako bílí 
kostlivci z rukou polypů. Vesla a bedny drželi polypi pevně, rovněž kostry pozemních 
zvířat, ba i malou mořskou ženku, kterou chytili a utýrali. To se naší mořské žence 
zdálo nejstrašnější. 



Došla k velikému bahnitému místu v lese, kde se svíjeli velcí, tlustí vodní hadi a 
ukazovali svá ohyzdná běložlutá břicha. 

Uprostřed toho místa byl postaven dům z bílých kostí utonulých lidí. Tam stála 
mořská čarodejnice a krmila ze svých úst zmiji, jako podávají lidé kanárkům cukr. 
Ohyzdné, tlusté mořské hady nazývala svými kuřátky a nechávala je válet se po svých 
velikých siizovitých prsou. 

„Však já vím, co chceš," řekla mořská čarodejnice, „je to však od tebe hloupé! 
Přesto se ti stane po vůli, ale uvede tě to do neštěstí, má spanilá princezno! Ty by ses 
ráda zbavila svého rybího ocasu a místo něj měla dvě klády, abys po nich mohla 
chodit jako lidé, aby se do tebe mladý princ zamiloval a tys jej dostala, i jeho 
nesmrtelnou duši!" 

Přitom se čarodejnice smála tak hlasitě a ohyzdně, až zmije a ostatní hadi spadli na 
zem a tam se svíjeli. 

„Přicházíš právě včas," pokračovala čarodejnice. „Zítra, až slunce vyjde, nemohla 
bych ti už pomoci, leda zase až po uplynutí jednoho roku. Připravím ti nápoj a s tím 
popluješ před východem slunce kzemi, posadíš se na břeh a vypiješ to. Vtom ti zmizí 
tvůj ocas a místo něho budeš mít to, co lidé nazývají hezkýma nožkama. Ale bolet to 
bude, jako by tě probodával ostrým nožem! Každý, kdo tě spatří, řekne, že jsi 
nejkrásnějši lidské dítě, jaké kdy viděl. Budeš chodit lehce a pružně, žádná tanečnice 
se ti nevyrovná. Ale každý krok, který učiníš, zabolí tě, jako bys šlápla na ostrý nůž a 
jako by ti měla vytrysknout krev. Chceš-li tohle všechno vytrpět, tedy ti pomohu!" 

„Chci!" vykřikla mořská ženka třesoucím se hlasem a myslila na prince a na to, že 
získá nesmrtelnou duši. 

„Ale pamatuj si," dodala čarodejnice. „že jakmile dostaneš lidskou podobu, 
nemůžeš se již nikdy opět stát mořskou ženkou! Nemůžeš již nikdy sestoupit vodou ke 
svým sestrám a k zámku svého otce. Nezískáš-li lásku princovu, nebudě-li tě mít tak 
rád, aby pro tebe zapomněl na otce i matku, aby lpěl na tobě všemi svými myšlenkami 
a dal knězem spojit vaše ruce, takže byste se stali mužem a ženou, tedy nedostaneš 
nesmrtelnou duši! První jitro po jeho sňatku s jinou ženou pukne ti srdce a ty se 
staneš pouhou pěnou na vodě!" 

„Chci tomu," řekla mořská ženka a zbledla jako smrt. 
„Ale mně musíš také zaplatit," zaskřehotala čarodejnice, „a nežádám věru málo. 

Máš nejkrásnějši hlas ze všech tvorů zde dole na dně mořském a tím míníš očarovat 
prince. Ten hlas mi dáš. To nejlepší, co máš, chci mít za svůj drahocenný nápoj. 
Vždyť ti do něho musím dát svou vlastní krev, aby nápoj byl ostrý jako dvojsečný 
meč!" 

„Ale když mi vezmeš můj hlas," pravila mořská ženka, „copak mi potom zbude?" 
„Tvá krásná postava," odvětila čarodejnice, „tvá pružná chůze a tvé výmluvné oči, 

těmi přece můžeš okouzlit lidské srdce. No, copak jsi ztratila odvahu? Vyplázni 
jazýček a já si jej ustřihnu v odměnu za svoji práci a ty dostaneš onen silný nápoj!" 

„Budiž!" prohlásila mořská ženka. 
Čarodejnice hned chystala kotel, aby vařila čarovný nápoj. „Čistota půl zdraví!" 

řekla a vymetala kotel hady svázanými v uzlu. Potom se škrábla sama do prsou a 
nechala do kotle kapat svou krev, jejíž výpary tvořily nejpodivnější postavy, až z toho 
šla hrůza a děs. 
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Každý okamžik házela čarodejnice do kotle nové věci, a když se to hodně vařilo, 
bylo slyšet zvuky, jako když krokodýl pláče. Konečně byl nápoj hotov; vypadal jako 
nejčistší voda. 

„Tady jej máš," řekla čarodejnice. Pak vystřihla iazvk mořské žence, která nyní 
oněměla a nemohla ani zpívat, ani mluvit. 

„Kdyby tě chytili polypi, až se budeš vracet lesem," radila čarodejnice, „tedy je pokrop 
jenom jedinou kapkou tohoto nápoje a jejich ruce a prsty se rozlétnou v tisíc kusů!" 

Ale mořské žence toho nebylo třeba, neboť polypi před ní poděšeně ustupovali, když 
spatřili jiskřivý nápoj, který svítil v její ruce, jako by to byla zářivá hvězda. 

Tak prošla brzy lesem, bažinou a hučícími víry. 
Viděla zámek svého otce. Pochodně ve velkém tanečním sále byly již zhasnuly; zajisté 

všichni uvnitř spali. Ale netroufala si je vyhledat, když nyní byla němá a chtěla od nich 
navždy odejít. Bylo jí, jako by se jí srdce mělo rozskočit žalem. Vplížila se do zahrady, 
utrhla po jednom květu zkvětnice každé sestry, poslala prsty tisíce polibků směrem 
k zámku a vystoupila temně modrým mořem nahoru. 

Slunce ještě nevyšlo, když spatřila princův zámek a vystupovala po nádherných 
mramorových schodech. Měsíc překrásně svítil. 

Mořská ženka vypila palčivý, ostrý nápoj a bylo jí, jako by dvojsečný meč projel jejím 
jemným tělem. Bolestí omdlela a ležela jako mrtvá. 

Když slunce zazářilo nad mořem, probudila se a cítila palčivou bolest. Ale tu již stál 
před ní krásný, mladý princ a upíral na ni své jak uhel černé oči, až sklopila zrak. Tu 
spatřila, že její rybí ocas zmizel a že má rozkošné, bílé nožky, jaké jen může mít mladá 
dívka. Ale byla úplně nahá, i zahalila se do svých dlouhých, hustých vlasů. 

Princ sej í tázal, kdo je a jak sem přišla. Dívala se na něj laskavě, a přece velmi smutně 
svýma temně modrýma očima; mluvit však nemohla. 

I uchopil ji za ruku a vedl ji do zámku. Při každém kroku, kteiý učinila, bylo jí, jak 
čarodejnice předpověděla, jako by šlapala na špičatá sídla a ostré nože. Ale snášela to ráda. 
Po boku princově vystupovala lehce jako pírko a princ a všichni jeho dvořané se podivovali 
její rozkošné, pružné chůzi. 

Přinesli jí drahocenné hedvábné a mušelínové šaty, i byla nejkrásnější ze všech žen 
v zámku. Ale byla němá a nemohla ani zpívat, ani mluvit. Krásné otrokyně, oblečené 
v hedvábí a zlato, přicházely a zpívaly před princem a jeho královskými rodiči. Jedna 
z nich zpívala krásněji nežli všechny ostatní a princ tleskal rukama a usmíval se na ni. Tu 
se mořská ženka zarmoutila, neboť věděla, že ona sama kdysi zpívala mnohem krásněji. 
Pomyslila si: „Ó, kdyby tak věděl, že jsem se vzdala navěky svého hlasu, abych mohla být 
u něho!" 

Potom tančily otrokyně půvabné, vzdušné tance k líbezné hudbě. Tu zvedla mořská 
ženka krásné, bílé ruce a tančila na špičkách nohou, jen se vznášejíc, jak dosud ještě nikdo 
netančil. Každým pohybem se její spanilost ještě více projevovala a její oči mluvily k srdci 
vroucněji nežli zpěv otrokyň. 

Všichni byli nadšeni, zvláště princ. Ten ji nazýval svým malým nalezencem a ona 
tančila stále víc a více. Kdykoli však se její noha dotkla země, bylo jí, jako by stoupla na 
ostré nože. Princ ji vyzval, aby zůstala stále u něho, a bylo jí dovoleno, aby spala před jeho 
dveřmi na sametové podušce. 

Dal jí ušít mužský oblek, aby mohla s ním jezdit také na koni. Jezdili vonnými lesy, kde 
se zelené větve dotýkaly jejich ramenou a ptáčkové zpívali za svěžími lupeny. Vystupovala 
s princem na vysoké hory, a ačkoli její jemné nohy při tom krvácely, až si toho ostatní 



povšimli, jen se tomu smála. Šla pak za ním dále, až viděli mraky plout hluboko pod sebou, 
jako by to bylo hejno ptáků, kteří táhnou do cizích zemí. 

Doma v princově zámku, když ostatní spali, vycházela po širokých mramorových 
schodech a ochlazovala si v mořské vodě nohy, které ji nesmírně pálily. A tehdy myslila na 
ty, kteří jsou tam dole v hlubinách. 

Jedné noci přišly její sestry; vedly se za ruce a zpívaly velmi žalostně, plujíce pod 
vodou. I pokynula jim a ony ji poznaly a vypravovaly, jak je všechny zarmoutila. Potom ji 
navštěvovaly každou noc. Jednou v noci spatřila ve velké dálce i starou babičku, která již 
mnoho let nebyla nad vodou, a mořského krále s korunou na hlavě. Vztahovali po ní ruce, 
ale netroufali si přiblížit se k zemi jako její sestry. 

Den za dnem byla princi milejší. Měl ji rád, jako můžeme mít rádi hodné, milé dítě, ale 
učinit ji královnou ho nenapadlo. A přece se musila stát jeho ženou, jinak nedostane 
nesmrtelnou duši a promění se den po jeho svatbě v pěnu na moři. 

„Cožpak mě nemáš nejraději ze všech?" zdálo se, že hovoří oči mořské ženky, když ji 
bral do náručí a líbal její krásné čelo. 

„Ano, ty jsi má nejmilejší," říkal princ, „neboť máš nejlepší srdce ze všech, jsi mi 
nejvíce oddána a podobáš se mladé dívce, kterou jsem jednou spatřil, ale kterou sotva kdy 
opět naleznu. Byl jsem na lodi, jež ztroskotala; vlny mě zahnaly do země k posvátnému 
chrámu, kde konalo bohoslužbu více mladých dívek. Nejmladší mě nalezla na pobřeží a 
zachránila mi život. Spatřil jsem ji jenom dvakrát, a ona je jediná, kterou bych mohl 
milovat na tomto světě. Ale ty sejí podobáš, ba zastiňuješ téměř její obraz v mé duši. Ona 
patří posvátnému chrámu, a proto mi poslal můj dobrý osud tebe a nikdy se spolu 
nerozloučíme!" -

„Ach, on neví, že já jsem mu zachránila život, myslila si mořská ženka, že jsem jej 
přenesla přes moře k lesu, kde stojí chrám, že jsem seděla za pěnou vln a dívala se, nepřijde 
- li nějaký člověk. Viděla jsem tu krásnou dívku, kterou miluje víc nežli mne!" 

A mořská ženka vzdychla zhluboka. Plakat nemohla, ale v duchu si říkala: „Dívka patří 
posvátnému chrámu, řekl princ, ona nikdy nevyjde do světa. Nesetkají se spolu. Ale já jsem 
u něho, vidím jej každý den. Budu jej opatrovat, milovat jej, obětuji mu svůj život!" 

Ale tu se proslechlo. že se princ ožení se spanilou dcerou sousedního krále, a že proto 
vystrojuje nádhernou loď. Říká se prý sice, že princ odcestuje, aby spatřil země sousedního 
krále, leč děje se tak, aby uviděl dceru sousedního panovníka. S ním prý pojede velká 
družina. 

Ale mořská ženka potřásla hlavou a smála se; znala princovy myšlenky mnohem lépe 
než všichni ostatní. 

..Mám odjet. " řekl jí. „mám spatřit krásnou princeznu. Moji rodiče si toho žádají. ale 
abvch si ji odvezl domů jako svou nevěstu, mě nutit nemohou. Nemohu ji milovat; nepodobá 
se krásné dívce v chrámu, které ty se podobáš. Kdybych si měl jednou vyvolit nevěstu, byla 
bvs to spíše ty. můj němý nalezenečku s výmluvnýma očima!" A líbal její červená ústa, hrál 
si s jejím dlouhým vlasem a kladl jí hlavu na srdce, které snilo o lidském štěstí a nesmrtelné 
duši. 

„ Ty se přece nebojíš moře, moje němé dítě!"pravil, když stáli na nádherné lodi, která 
jej měla odvézt do zemí sousedního krále. A vypravoval jí o bouřích a klidném moři, o 
podivných rybách v hloubce a o tom, co tam potápěči spatřili. A ona se usmívala jeho 
vypravování, neboť se lépe než kdokoli jiný vyznala v mořském dně. 

Za měsíční noci, když všichni spali, sedávala poblíže kormidelníka, který řídil loď, a 
dívala se přes zábradlí dolů do jasné vody. Zdálo se jí, že vidí otcův zámek. Tam nahoře 
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stála její babička se stříbrnou korunou na hlavě a zírala vzhůru skrze divé proudy na 
spodek lodi. Tu vystupovaly její sestry nad vodu, dívaly se na ni smutně a spínaly bílé ruce; 
kynula jim, usmívala se a chtěla vypravovat, že se jí vede dobře a že je šťastna. Ale plavčík 
se k ní blížil, a sestry se ponořily, takže se domníval, že to bílé, co spatřil, je pěna na moři. 

Příštího jitra vplula loď do přístavu u nádherného města sousedního krále. Všechny 
zvony v kostelích vyzváněly, z vysokých věží bylo vytrubováno na pozouny a vojáci stáli 
s vlajícími prapory a lesknoucími se bodáky. 

Každý den byl nějaká slavnost. Ples a společnosti se střídaly, ale princezna tu ještě 
nebyla. Říkalo se, že je vychovávána daleko odtud v posvátném chrámu a že se tam učí 
královským ctnostem. 

Konečně přijela. 
Mořská ženka byla žádostivá spatřit její krásu, i musela přiznat, že ještě nikdy nespatřila 

krásnější zjev. Měla velice jemnou pleť a za dlouhým, tmavým obočím usmívaly se dvě 
temně modré, věrné oči. 

.. Ty jsi to. " zvolal princ. ..která mne zachránila, když jsem ležel iako mrtvý na pobřeží!" 
A přivinul svou zardívající se nevěstu do náručí. „Ó, jak jsem nesmírně šťasten!" pravil 
k mořské žence. ..Neilepší. v co jsem nikdy nedou fal, se mi splnilo. Budeš se radovat nad 
mým štěstím, neboť mě máš ze všech nejraději!" 

A mořská ženka mu políbila ruku a připadalo jí, jako by již cítila pukat své srdce. Jitro 
po jeho svatbě jí mělo přinést smrt a proměnit ji v pěnu na moři. 

Všechny kostelní zvony zněly, hlasatelé projížděli ulicemi a oznamovali zasnoubeni. Na 
všech oltářích hořel vonný olej v drahocenných stříbrných lampách. 

Kněží mávali kadidelnicemi a nevěsta a ženich si podali ruce a biskup jim požehnal. 
Mořská ženka tu byla v hedvábí a zlatě a držela nevěstinu vlečku. Ale její uši neslyšely 

slavnostní hudbu, její oči neviděly posvátné obřady; myslila na svou smrtelnou noc, na vše, 
co ztratila na tomto světě. 

Ještě téhož večera šli nevěsta a ženich na palubu lodi. Děla duněla, všechny vlajky vlály. 
Uprostřed lodi byl postaven královský stan ze zlata a purpuru a s nejkrásnějšími 
poduškami, na nichž měli snoubenci spát v tiché, chladné noci. 

Plachty se vzduly a loď se snesla bez velkého kolísání na širé, jasné moře. 
Když se stmívalo, rozžehli pestré svítilny a námořníci tančili veselé tance na palubě. 

Mořská ženka vzpomínala, jak se poprvé vynořila z moře a spatřila touž nádheru a radost, i 
vmísila se do tance, vznášejíc se, jako se vznášejí vlaštovky, jsou-li pronásledovány. 
Všichni jí projevovali jásavě obdiv, neboť nikdy dosud netančila tak krásně. Bylo jí však, 
jako by ji někdo bodal sterými noži dojemných nohou, ale necítila to; větší bolest se j í 
zařezávala do srdce. Věděla, že je to poslední večer, co vidí toho, pro nějž opustila své 
příbuzenstvo a svůj domov, dala svůj krásný hlas a denně snášela nekonečné utrpení, aniž 
on to tuší. Byla to poslední noc, co dýchala týž vzduch jako on a viděla hluboké moře a 
modré, hvězdnaté nebe. Očekávala ji věčná noc bez myšlenek a snů, neboť neměla duši, ani 
ji nemohla získat. 

A všichni se veselili a radovali na lodi až dlouho přes půlnoc; ona se smála s nimi a 
tančila s myšlenkami na smrt v srdci. Princ líbal sou spanilou nevěstu, ona si hrála s jeho 
černými vlasy a ruku v ruce odebrali se pak k odpočinku do nádherného stanu. 

Nastalo ticho a klid na lodi, jenom kormidelník stál u kormidla. Mořská ženka položila 
své bílé lokty na zábradlí a dívala se na východ k červánkům: věděla, že prvý sluneční 
paprsek ji usmrtí. 



Tu spatřila své sestry, vystupující nad mořem; byly bledé jako ona. Jejich dlouhé, 
krásné vlasy již nepoletovaly vánkem, byly ustřiženy. 

„Daly isme je čarojdejnici. aby pomohla, abys nemusila této noci zemřít. Dala nám nůž, 
tadv je! Vidíš, iak ie ostrý? Než slunce vyjde, musíš jej vrazit princi do srdce. Až jeho teplá 
krev zkropí tvé nohy, srostou v rybí ocas a ty se staneš opět mořskou ženkou, můžeš 
sestoupit k nám do vody a žít svých tři sta let, nežli se staneš mrtvou, slanou mořskou 
pěnou. Pospěš si! Jeden z vás musí zemřít, než vyjde slunce! Naší staré babičce vypadaly 
smutkem bílé vlasy, jako naše padly pod nůžkami staré čarodejnice. Usmrť prince a vrať 
se! Pospěš si. což nevidíš ty bílé pruhy na nebi? Za chvíli vyjde slunce a ty musíš jinak 
zemřít!" A vyrazivše podivný, hluboký povzdech, zmizely ve vlnách. 

Mořská ženka odhrnula purpurovou záclonu ve stanu a spatřila krásnou nevěstu, jak spí, 
hlavu majíc položenou na princových prsou. Sehnula se. políbila jej na krásné čelo, 
vzhlédla k nebi, kde se červánky víc a více rozsvětlovalv. podívala se na ostrý nůž a upřela 
opět zrak na prince, který ve snu volal jménem svou nevěstu. Jenom ona byla v jeho 
myšlenkách, a nůž se zachvěl mořské žence v ruce. Leč v tom jej odhodila daleko do vln, 
které červeně zářily v místě, kam padl; vypadalo to, jako by vytryskly kapky krve 
z vody. Ještě jednou se podívala ztrhanym zrakem na prince a vrhla se z lodi do moře. 

Cítila, jak se její tělo rozplývá v pěnu. 
Vtom vystupovalo slunce z moře. Jeho paprsky dopadaly mile a teple na smrtelně 

chladnou mořskou pěnu. Mořská ženka ani necítila, že umírá, viděla jasné slunce a 
nahoře nad ní se vznášelo mnoho set průhledných, krásných tvorů. Mohla skrze ně 
vidět bílé plachty lodi a rudé mraky na nebi, jejich hlasy byly melodické, ale tak jemné, že 
žádné lidské ucho je nemohlo slyšet, právě jako žádné pozemské oko je nemohlo spatřit. 
Bez křídel se vznášely vlastní svou lehkostí vzduchem. 

Mořská ženka spatřila, že má tělo jako ony, že se víc a více zvedá nad pěnu. 
,rKe komu to přicházím?" pravila a její hlas zněl jako hlas ostatních tvorů, tak křehce, že 

žádná pozemská hudba by ho nedovedla napodobit. 
..K dcerám vzduchu!" odpovídaly ostatní. ..Mořská žena nemá nesmrtelnou duši a 

nemůže ji nikdy získat leč by získala lásku člověka! Na cizí moci závisí její věčné bytí. 
Dcery vzduchu sice nemají věčnou duši, ale dovedou si ji opatřit dobrými skutky. My 
letíme do teplých zemí, kde horký, morový vzduch usmrcuie lidi; těm přivějeme ochlazení. 
Síříme vzduchem vůni květin a posíláme osvěžení a lék. Když jsme se po tři sta let 
snažily konat dobro podle své možnosti, dostáváme nesmrtelnou duši a účastníme se 
lidského věčného štěstí. Ty, ubohá mořská ženko, celým srdcem jsi dychtila po témž 
co my, trpěla jsi a snášela bolest, povznesla ses do světa nadzemských duchů, i můžeš 
si sama dobrými skutky získat nesmrtelnou duši za tři sta let." 

A mořská ženka zvedla světlé ruce vzhůru k božímu slunci a poprvé ucítila slzy. -
Na lodi nebylo ani ruchu, ani života. Viděla jen, jak princ se svou krásnou nevěstou ji 

hledají; bolestně zírali na šumivou pěnu, jako by věděli, že se vrhla do vln. 
Neviditelná políbila čelo ženichovo, usmívala se na něj a vystoupila s ostatními dcerami 

vzduchu na růžový mrak, který plul vzduchem. 
„Za tři sta let se takto vzneseme do království božího!" 
„Ještě dříve se tam můžeme dostat!" šeptala jedna. „Nepozorovaně vnikneme do 

lidského obydlí, kde jsou děti. Za každý den, v kterém najdeme dobré dítě, jež dělá svým 
rodičům radost a zaslouží si jejich lásky, zkrátí Bůh naši zkušební dobu. Dítě neví, kdy se 
vznášíme ve světnici, a když se radostí nad ním usmějeme, tu se odečte jeden rok z oněch 
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tři set. Ale spatříme-li nezpůsobné a zlé dítě, tu musíme ronit slzy žalu a každá slza 
prodlužuje naši zkušební dobu o den!" 

Malá mořská víla (Moje nejoblibenější pohádky. AXIÓMA, Praha 1997. s. 114 -121) 

Žil jednou jeden princ - a zrovna slavil osmnácté narozeniny. Ne doma, ale na palubě 
svého korábu, na širém moři. Loď doplula až do míst, kde hluboko pod hladinou žije král 
všech moří. A možná to byla náhoda, možná osud, že ve stejný čas slavila narozeniny také 
nejmladší ze šesti králových dcer, mořských vil. Byly to narozeniny patnácté, a proto velmi 
významné. Dnes směla víla poprvé vyplout na hladinu, poprvé spatřit jiný svět, než byl ten 

její v hlubinách. 
Když se víla vynořila z vln, uviděla princovu plachetnici. Na palubě hrála hudba, lidé 

tančili a princ se usmíval. Byl tak krásny, že se do něho víla na první pohled zamilovala. 
Poprosím ho. aby se mnou bydlel v tatínkově paláci, pomyslela si. Hned si ale vzpomněla, 
že lidé nemohou žít ve vodě. Přišlo jí to tak líto, že jí skanula slza. Jakmile dopadla na 
hladinu, moře se rozběsnilo a vlny koráb potopily. Mořsky král nesnese zármutek 
svých dcer... 

Princovo bezvládné tělo klesalo ke dnu Nesmí zemřít!" vykřikla víla. Objala jej tedy 
a vynesla na hladinu. Pak doplavala až k pevnině a zanechala prince ležet na břehu, 
v jehož blízkosti stál skvostný palác. A čekala... Se svým rybím ocasem nemohla vyjít 
z moře. Jakou bolest však zakusila, když uviděla dívku, která přispěchala princi na pomoc a 
v jejímž náručí opět přišel k sobě! O to větší, že to byl poslední pohled. Nikdy se už 
s princem neuvidí. 

Jak však zapomenout? „Když se člověk neutopí, to pak žije navěky?" zeptala se jednou 
babičky. „Kdepak! I lidé umírají. Mají ale nesmrtelnou duši, která odletí do nebe. My se po 
smrti stáváme obyčejnou mořskou pěnou," vysvětlila babička. „Taky bych chtěla mít 
nesmrtelnou duši," vzdychla víla. A pomyslela si: V nebi bych se setkala s princem! Jenže 
babička jí vysvětlila, že lidskou duši může víla získat jen tehdy, když se do ní zamiluje 
člověk. „Náš rybí ocas ovšem žádný muž nesnese," uzavřela. 

Malá víla se odmítla vzdát. Pro princovu lásku by obětovala cokoli, nejen svůj 
krásný rybí ocas! Vyhledala tedy mořskou ježibabu a poprosila ji, aby ií přičarovala 
nohy. „Klidně," zachechtala se čarodějnice, „ale cena bude vysoká. Já tobě nožky, ty 
mě svůj libý hlásek." Víla znejistěla. „Jak se ale získám princovu lásku, když budu 
němá?" zeptala se. „Tvoje starost," odfrkla ježibaba. „Kromě toho tě musím 
upozornit, že ti každý krok, který po zemi uděláš, způsobí neuvěřitelnou bolest." 

„A jsou tu ještě dvě maličkosti, které bys měla vědět," pokračovala jedubaba. 
„Pokud se do tebe princ nezamiluje tak silně, aby za tebe život dal, mé kouzlo pomine. 
A když dokonce připustí, aby jiná žena ovládla jeho city natolik, že se s ní ožení, tvé 
srdce se zlomí a proměníš se v mořskou pěnu." Víla souhlasila se všemi podmínkami. 
Čarodějnice jí tedy dala kouzelný nápoj. 

Víla plavala kolem břehů, dokud nespatřila princovo sídlo. Pak se nechala vlnami vynést 
na pláž - a jedním douškem vypila ježibabin nápoj. Pocítila tak silou bolest, že omdlela. 
„Kdo jsi?" probral ji z mrákot milovaný hlas. Ano, opravdu se jí ptal princ. Jak ráda by 
odpověděla! Ale nemohla. Alespoň se tedy postavila a pokusila se o první krok. 



Jako by šlápla na dýku! - Tak ostrá bolest jí projela chodidlem. A při každém dalším 
kroku - další. Přesto byla šťastná. Mohla být s princem, vzal ji do zámku. Co nemohla říci 
slovy, dala mu najevo tancem. Doufala, že pochopí. Princ však jihl jen dojetím. Jeho srdce 
patřilo vzpomínce na dívku, v jejímž náručí se probral po ztroskotání lodi. 

.. Vybral jsem ti nevěstu, princi." oznámil jednoho dne král. „Je to princezna ze 
sousedního království. Chystej se na cestu, musíš se s ní seznámit. " Jakou bolest zakusila 
mořská vila! Ale nemohla si ani postěžovat sestrám, které každého večera vyplouvaly na 
hladinu, aby ji svým zpěvem povzbudily. Princ nasedl na loď. Mořská víla jela s ním. 

Jakmile přistáli, princezna šla prince uvítat. Ten v ní poznal dívku, v jejímž objetí se 
probral po ztroskotáni. „To tys mě tehdy zachránila!" zvolal. „Od té chvíle tě miluji. " 
Slavila se svatba. „Zatanči nám," požádal vílu princ. A víla tančila. Čím ostřejší se zdály 
být neviditelné dýky, které sejí při každém krůčku zabodávaly do nohou, o to byl její tanec 
krásnější. 

Po svatbě se novomanželé odebrali na královskou loď. První společnou noc chtěli strávit 
pod hvězdami. Malá mořská víla, která se již loučila se životem, zaslechla náhle hlasy 
svých sester. Vypluly na hladinu, aby jí pomohly. Pět mořských princezen už nemělo 
dlouhé zlaté vlasy. „Ostříhaly isme si je a daly ježibabě výměnou za tuto kouzelnou dýku. 
Může tě zachránit. Jdi a vraž ji princi do srdce. Tak se znovu staneš mořskou vílou. Jeho 
život výměnou za tvůj!" 

Víla sevřela dýku a odhrnula závěs baldachýnu, pod nímž novomanželé spali. 
Rozechvělou rukou se napřáhla k ráně... Pak však nůž odhodila. Nedokázala prince zabít, 
milovala ho více než svůj život! Okamžitě ucítila, že se s ní něco děje, že se mění 
v mořskou pěnu. Její osud se měl tedy naplnit. Ale nestalo se tak. Láska a dobrota srdce 
ji zachránily. Pěna se vznesla do nebes. I když víla nezískala princovu lásku, získala 
lidskou duši. Na hladině zůstal jen věneček z kvítí. 

Malá mořská víla (Kouzelný svět pohádek. JUNIOR. Bratislava 1994, strany nejsou 
číslovány) 

Hluboko na dně moře stoji zámek krále mořských vil, střechu a věže má pokryté mušlemi 
a žije v něm král se svými sedmi překrásnými dcerami. 

Nejmladší dcera, která právě dovršila patnáct let, se vydala na cestu k hladině, zvědavá, 
jak to tam vypadá. Na moři právě řádila prudká bouře a ničila nádhernou plachetnici. 

Loď už se nedala ovládat, byla jenom hříčkou divokých vln. Vtom ji jedna obrovská 
vlna podebrala, převrátila a potopila. Malá mořská víla měla starost, jestli někdo přežil. 

Na palubě bvl mladý princ, jemuž plachetnice patřila. Podařilo se mu zachytit se 
zlomeného stěžně a pak bezmocně plul po moři. 

Mořská víla ho obeimula a tak spolu pluli celou noc. Konečně se objevila pevnina. 
Malá mořská víla z posledních sil vytáhla bezvládného prince na břeh a tam ho zanechala. 

Nedaleko odtud byl klášter. Malá mořská víla, schovaná za skálou, pozorovala, jak 
prince našly jeptišky a jak ho odnesly domů. 

Malá mořská víla se však do prince zamilovala a chtěla ho znovu spatřit. 
Čarodějnice proměnila její ploutve v krásné nožky. 

Tak se z ní stala hezká dívka. Přišla se představit princi a tak se mu zalíbila, že se 
od ní nechtěl odloučit. 



Malá mořská víla zůstala tajně u prince a byli spolu šťastni až do chvíle, kdy princovi 
rodiče rozhodli, že se princ ožení s princeznou, kterou mu vybrali za ženu. Chystala se 
svatba. 

Všichni byli veselí, jen ubohá mořská víla hořce plakala v malé loďce. Jeií sestřičky 
jí podávaly dýku. „Když zabiješ prince, budeš zase patřit mezi nás!" 

Ačkoli bv ráda zase byla mezi svými sestřičkami, nemohla se smířit s tím, že by 
prince zabila, a tak šla sama vstříc jisté smrti. Hodila dýku do vody. 

Potom sama sklouzla z loďky do moře a tiše klesla pod hladinu. Tak skončil příběh 
malé mořské víly, která chtěla zemřít, protože ji nikdo neměl rád. 

Malá mořská víla (Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů a H. Ch. Andersena. BLESK, 
Ostrava 1993. s. 190 - 208) 

Žila jednou malá mořská víla, která bydlela s otcem a pěti sestrami na dně moře. 
Nesmíte si ale myslet, že hlubiny toho moře byly temné a strašidelné. Právě naopak. 

Malá mořská víla byla dcerou krále moře a palác, kde vyrůstala, byl úžasný. Byl postaven 
z červeného a bílého korálu a jeho okny plavaly sem a tam malé rybky. Některé byly 
nazelenalé,jiné ostře červené a modré. Palácjim byl domovem zrovna tak jako skály či 
mořské jeskyně. 

V zahradách kolem králova paláce rostly ty nejnádhernější mořské rostliny a popínavé 
květiny. Byla radost na ně pohledět. Malá mořská víla ty květiny milovala a ona i jejích 
pět sester měly každá svou zahrádku, ozdobenou blýskavými oblázky a barevnými 
mořskými škeblemi. 

Mořské víly již neměly maminku. Starala se o ně babička, jejíž něžná péče byla odměněna 
jejich velkou láskou. 
Králova matka vládla v paláci rukou pevnou, ale laskavou. A král moře šijí tak vážil, 
že jí udělil jednu z nejvyšších poct -jen ona jediná si mohla zdobit ocas mušličkami. 

Všechny mořské princezny byly velice krásné, avšak ta nejmenši a nejmladší měla oči 
modřejší než moře a vlasy téměř zlaté. 

Králova matka se o svou nejmladší vnučku starala více než o její sestry. Ne snad 
proto, že byla hezčí, nýbrž proto, že byla tak tichá a mírná. A je také třeba říci, že byla 
pořád dychtivá poslouchat babiččiny příběhy. 

Den za dnem žadonila malá mořská víla, aby jí babička vyprávěla o světě nahoře -
nad mořem. 

„Říkáš, že nemají ocasy jako my?" ptala se svým klidným měkkým hlasem. „To je 
přece zvláštní! Tolik bych si přála spatřit na vlastní oči ty lidské bytosti!" 

Na to jí babička řekla, jako už mnohokrát, že dokudjí nebude patnáct let, nebude smět 
opustit korálový palác a plavat svobodně v modrém moři. 

„Buď trpělivá, dítě," říkala jí stará paní laskavě. „ Však se dočkáš!" 
Ale malé víle bylo zatěžko být trpělivá. Tolik myslela na ty zvláštní tvory, kteří žili tam 
nahoře, že dokonce i svou zahrádku zanedbávala. 

Pak však jednoho dne dostala od svých sester dárek. Od té chvíle trávila malá mořská 
víla všechen svůj volný čas na zahrádce. 

Nebyl to obyčejný dárek. Byla to krásná bílá mramorová socha mladého chlapce. 
Pocházela z lodi ztroskotané nedaleko jejich paláce. Sestry sochu našly a přinesly ji domů. 



Den za dnem sedávala nejmladší princezna v zahrádce. Hleděla na sochu a snila o dni, 
kdy bude dost velká, aby se mohla přesvědčit, jací ti lidé skutečně jsou. 

„Jak dlouho ještě budu čekat? "zeptala sejednoho rána babičky, která se přišla podívat na 
sochu. „ Všechny mé sestry se už směly vynořit - jen jájedináještě nevím, jaké to je." 

„Královské zákony se nesmějí porušit," vysvětlovala jí babička trpělivě. „Nebudeš 
už čekat dlouho, protože brzy ti bude patnáct let." 

Malá víla si sedla vedle babičky a povzdechla si. Bylo to tak těžké být trpělivý! 
„Řekni sestrám, ať ti znovu povyprávějí o divuplných věcech, které viděly nad naším 
modrým mořem, "řekla babička po dlouhém odmlčení. „Nesmíš trávit tolik času sněním 
před sochou, kterou ti sestřičky darovaly. Zkus být jako ony! Pořádjsou šťastné a veselé..." 

„Máš pravdu," řekla na to princezna. „Najdu své sestřičky a požádám je o vyprávění o 
světě nad námi." 

Toho dne malá mořská víla svou zahrádku nenavštívila. Místo toho šla hledat sestry. A 
kdyžje našla, prosila, ať jí vyprávějí všecičko, co viděly na cestě z domova. 

„Oó, naše nejmladší sestřička si na nás konečně našla čas," škádlila ji nejstarší 
princezna. „Povím ti, co jsem dělala, kdyžjsem se vynořila z moře. Seděla jsem napísečném 
břehu v měsíčním svitu a dívala jsem se, co se děje ve věstě na pobřeží. Viděla jsem lidi -
chodili jen po dvou, přesně tak, jak to popsala babička - a viděla jsem mnoho nehezkých 
šedých domů a vysoké kostelní věže, z nichž se linul zvuk zvonů." 

„ To je všechno?" tázala se malá víla. 
"O, to ne," řekla jí starší sestra. „Ale tady je mnohem krásněn, to ti říkám." 
„A teď ty mi řekni, co jsi viděla!" obrátila se malá víla k další ze sester. 
„ Už jsem ti to přece vyprávěla!" protestovala ona. „Možná, že jsi byla ještě malá a 

neposlouchala jsi pozorně. Nu tedy, když jsem se vynořila k povrchu moře, slunce 
právě zapadalo. Obloha byla tak krásná, že jsem z ní nemohla spustit oči. Pak jsem uviděla 
hejno bílých labutí, byly také krásné - zrovna jako naše ryby." 

„Bylo tam ještě něco?" ptala se maličká. 
„Asi ne," odpověděla jí sestra. „Byla jsem docela unavená, když jsem se vrátila, ale 

líbilo se mi to." 
„Já si pamatuji, že jsem plavala do zálivu, kde si hrály děti," řekla třetí sestra. „ V 

lesíku kolem zálivu zpívali ptáci. Ale mně se nejvíce líbily ty děti." 
„A co se dělo pak? Mluvila jsi s nimi?" tázala se malá mořská víla dychtivě a 

usmála se, protože si vzpomněla na sochu ve své zahrádce. 
„Chtěla jsem si s nimi hrát," řekla jí sestra. ..Ale asi jsem je polekala, protože když mě 

spatřily, plavaly honem pryč." 
„Já jsem žádné lidi neviděla," vyprávěla čtvrtá sestra. „Netroufla jsem si moc daleko. 
Zahlédla jsem jen pár plachetnic a mořských racků. Abys věděla, tady pod mořem mezi 
našimi přáteli je to mnohem hezčí." 

„Nesouhlasím s tebou," pravila pátá sestra. „Když jsem se já vynořila, byla zima. 
Uviděla jsem ohromné ledovce a lodě, jak se jim vyhýbají. Bylo to strašně vzrušující a já 

jsem seděla na ledovci a dívala se, dokud se nesnesla tma." 
„Mně bude patnáct na jaře," řekla malá mořská víla. „Žádné ledovce neuvidím. " 
„Až ti bude patnáct let, budeš se smět vynořit kdykoli," těšila ji nejstarší ze sester. 

A protože toho večera si sestry tolik vyprávěly o světě tam nahoře, chytily se za 
ruce a plavaly k hladině a sladce zpívaly, když kroužily kolem lodí. 



Malá mořská víla měla na krajíčku, když zůstala sama v paláci. Tolik si přála být s 
nimi. Ale protože mořské víly neumějí ronit slzy, její oči byly suché. Byla však při 
tom čekání velice nešťastná. 

Čas běžel a jednoho dne měla malá mořská vila patnácté narozeniny! Babička jí vložila 
na hlavu věnec z bílých mořských květin jako známku jejího nového postavení. 

„Nesmíš být zklamaná, jestli svět nad námi nebude tak krásný, jak sis představovala," řekla 
pak stará paní. 
„Nebudu zklamaná," slíbila malá mořská víla a třásla se vzrušením. A už plavala 
vzhůru. Pojednou zjistila, že ie na hladině klidné a hladké jako zrcadlo. Modré oči jí 
zazářily radostí, když vzhlédla a uviděla noční oblohu se stovkami blikajících hvězd. 
Pomyslela si: ..Můj sen o světě se splnil. Tohle je obloha, na kterou se lidé dívají. Moje 
sestry mi říkaly, že je krásná, ale nepovídaly nic o hvězdách." 

Kousek dál uviděla kotvit velikou loď. Měla napnutou jen jednu plachtu. A z 
paluby se ozýval smích námořníků a hudba Malá mořská víla plavala blíž. Byla tak 
blízko, že mohla nakouknout do jedné z osvětlených kajut a tam uviděla mladého 
elegantního muže. Měl na sobě drahé šaty ozdobené korunkami vyšívanými zlatem. 

"To ie určitě princ," říkala si. „Jedině princ může nosit takové vznešené zname-
ní!" " " 

Bylo již pozdě, ale malá mořská víla nemohla spustit oči z hezkého prince. A pak se 
náhle to klidné a přátelské moře divoce rozbouřilo. 

Malá mořská víla moři rozuměla a nebála se. Pozorovala, jak velké vlny narážejí 
zuřivě do lodi a převalují se přes palubu. Slyšela pokřik námořníků, kteří nebyli na 
bouřku připraveni. Ale ona nechtěla opustit prince, a tak čekala, jak královská loď v 
bouřce obstojí. 

Loď statečně bojovala se zuřícím živlem a malá víla už začínala doufat, že ji 
dovednost námořníků zachrání. 

Pak se ale vítr změnil ve vichřici a moře se vzdulo. Ozývaly se zoufalé hlasy. 
Najednou jako by nějaká obrovská ruka popadla tu krásnou loď a nakláněla ji. Loď se 
položila na bok a začala se potápět. 

Muži na palubě se zděšeně vrhali do zuřícího moře a malá mořská víla se vydala 
hledat prince. 

Konečně ho spatřila. Plaval a byl už velmi unavený. 
„Potopí se až na dno oceánu a bude navždycky můj!" napadlo ji. 
Náhle si vzpomněla, co jí řekla babička. Říkala jí. že když se lidé potopí hodně 

hluboko, zemřou. A víla se začala třást o princův život. 
..Musím ho zachránit." řekla si. Plavala rychle k princi, uchopila jeho hlavu a táhla 

ho pryč od vraku. 
Celý zbytek noci držela malá mořská víla princovu hlavu v náručí. Princ měl zavřené oči 

a sotva znatelně dýchal. Ale ona ho hladila a líbala na vlasy a stále ho držela nad vodou. 
Mořský proud je nesl k pevnině. 

Do rána bouře utichla. Moře bylo zase klidné a přátelské. Ale pohltilo loď a celou 
posádku, protože po nich nebylo ani stopy. 

Ztráta lodi malou mořskou vílu nemrzela: myslela jen na prince. A když uviděla, že 
jsou uprostřed hlubokého zálivu, věděla, že ho zachránila. Víla připlavala ke břehu 
a položila prince jemně do vyhřátého písku. 

Znovu ho líbala a prosila, ať otevře oči a promluví. 



Avšak princ neotevřel oči, ani nevydal jiné známky života a malá mořská víla se o 
něj začínala velmi bát. Přála si. aby přišli lidé a pomohli j í ho zachránit. 

Tu se z bílé kapličky za stromy ozval zvuk zvonů a z kostelíka vyšla skupinka dívek. 
Jedna z nich spatřila mladíka ležícího na pláži a rozběhla se k němu. Malá mořská víla 

se vyděsila, že ji uvidí, a skryla se za velkou skálu. 
Sledovala napjatě dívku, jak překvapeně hledí na prince, jak volá na své přítelkyně, aby jí 

přišly pomoci. 
Ulehčené si oddechla, když dívky prince odnesly do domu. A jak procházely 

kolem jejího úkrytu, princ otevřel na okamžik oči a usmál se. 
„Myslí si jistě, že ony ho zachránily," povídala si malá mořská víla smutně. 
„Ale na tom přece nezáleží, když žije!" A dala se na cestu k moři. Byla pryč z 

domova již dlouho a babička se o ni určitě bude bát. 
Po výletě byla malá mořská víla ještě smutnější než dřív a její jedinou radostí bylo 

sedět u mramorové sochy. Babička i sestry si o ni začínaly dělat starosti. "Proč nám 
nechce říci, co viděla při návštěvě světa tam nahoře?" tázala se jedna z vil babičky. 

"Zeptej sejí," pravila moudrá stará paní. „Když se j í zeptáš přímo, řekne ti to." 
A tak nejstarší sestra požádala malou vílu, aby sejí svěřila. 
"Ta socha mi připomíná prince, kterého jsem zachránila v mořské bouři," řekla malá víla 

a hluboce vzdychla. "Pořád na něj myslím, jenže nevím, kde teď je..." 
"Ale já to vím!" zvolala nejstarší sestra, šťastna, že může pomoci. „Slyšely jsme 

vyprávění o lodi, která ztroskotala, o princi, kterého našli ležet na zlatém písku v zálivu. 
Pojď, ukážu ti jeho palác. Je veliký a zlatý a schody od něj vedou přímo do moře." 

„Vezmeš mě tam hned teď," prosila malá mořská víla dychtivě, náhle jakoby 
probuzená. 

"Ovšem," řekla její sestra, vzala ji za ruku a plavala s ní a plavala, až se vynořily z 
vody. Přímo před nimi stál palác. Malá mořská víla připlavala až k mramorovým 
schodům. Byla plna štěstí, že našla místo, kde bydlí její milovaný. Štěstím ani mluvit 
nemohla, stačilo jen hledět na ten krásný palác, myslet na prince a přát mu vše dobré. 

Po této první návštěvě přicházela malá víla často ke zlatému paláci. Někdy za jasných 
měsíčních nocí, když princ seděl na zídce u moře a myslel si, že je sám, přikradla se docela 
blízko k němu. 

Jindy ho pozorovala z dálky, jak plachtí ve své loďce nebo se potápí u vysoké skály. 
Byly dny a noci, kdy se princ vůbec neobjevil a malá mořská víla pak byla 

posmutnělá a sklíčená. Její sestry ji proto zkoušely rozveselit příhodami, které slyšely od 
rybářů. Byly to příběhy o princi - jak je odvážný, laskavý a přemýšlivý a jak ho 
všichni mají rádi. 

„Musejí lidé zemřít?" tázala se malá mořská víla jednoho dne babičky. 
„Ano," zněla odpověď. „My žijeme tri sta let a pak se staneme mořskou pěnou. 

Lidé mají duše, které jsou nesmrtelné - i když jejich těla zemřou a obrátí se v prach. 
Ale v porovnání s námi žijí jen krátký čas." 

„Chtěla bych se stát člověkem," vzdychla malá víla a myslela na prince. 
„To je ale bláznivé přání," odsekla jí stará paní ostře. „Kdyby se ti to splnilo, 

neměla bys žádnou duši. Ledaže bys našla člověka, který by tě miloval celým srdcem. 
Potom bys možná dostala kousek jeho duše " 

Malá mořská víla si opět povzdechla: „Lidé chodí na tom, čemu říkají nohy. 
Myslíš, že se mohou zamilovat do nás, mořských tvorů, kteří máme jen šupinaté ocasy?" 



„Ovšemže ne!" zlobila se babička. „Ale naše dlouhé šupinaté ocasy jsou přece 
mnohem krásnější než nohy..." 

Malá mořská víla přemýšlela hodně o babiččiných slovech. A začala si přát, aby měla 
nohy jako její princ. 

Nakonec se rozhodla navštívit mořskou čarodějnici, která bydlela v temných 
hlubinách, daleko od červeného a bílého korálového paláce a krásných zahrad. 
Cestou tam musela malá víla proplavat strašlivými sliznatými bažinami, v nichž 
čarodějnice chovala své plazy a obludné ropuchy. 

Byla to hrůzostrašná cesta, a když malá mořská víla konečně stála před starou 
babou, ještě se třásla. 

..Pomoz mi, matičko." žadonila slabým vylekaným hlasem. „Pomoz mi získat 
to, po čem toužím. Chci se zbavit svého ocasu, chci mít místo něj dvě nohy, takové, na 
jakých chodí lidé." 

„Vím, proč máš takové bláznivé přání," pravila stará čarodějnice a zle se 
zasmála. „Zamilovala ses do prince. Chceš, aby tě miloval, aby se s tebou podělil o 
svou nesmrtelnou duši." 

„Ano, je to pravda," přiznala princezna. 
„Jsi připravena vydržet nejhroznější útrapy?" vyptávala se baba a míchala 

tekutinu bublající v kotli. „Jsi připravena stát se pěnou, když se ti nepodaří 
získat princovu lásku?" 

„Jsem," zašeptala malá víla. 
A čarodějnice nabrala trochu kouřícího lektvaru a podala ho princezně. „Tři 

kapky stačí, aby se tvůj ocas změnil na to , čemu lidé říkají nohy," řekla jí. 
„Ale já to přece nemohu vypít teď," protestovala malá mořská víla. „Nejprve 

musím doplavat k paláci." 
„Naleju ten kouzelný nápoj do lahvičky," vysvětlila jí čarodějnice. „Vypiješ to, až 

se dostaneš k paláci. Ale teď si za odměnu vezmu tvůj sladký hlas." 
A vyřízla malé mořské víle iazvk. Víla zůstala němá. Pak jí dala lahvičku a se zlým 

úšklebkem ji poslala pryč. 
Slunce ještě nevyšlo, když malá mořská víla dorazila k princovu zámku. Vysoukala 

se na zídku, ven z vody. A tak začala usrkávat čarovnou tekutinu nádobky. 
Bolest ostrá jako nejostřejší nůž jí proťala tělo. Víla ulehla pod mramorové schody a 

zavřela oči. 
Nevěděla, jak dlouho tak ležela, ale když se konečně pohnula, spatřila vedle sebe 

klečet prince. Přikrýval ji svým pláštěm a vyptával se, kdo je a kde se tu vzala. 
"Nikdy v životě jsem neviděl krásnější dívku!" prohlásil princ a natáhnul ruku, aby 

pohladil dlouhé zlaté vlasy malé mořské víly. 
Němá víla na něj upřeně hleděla a její modré oči byly tak jasné a plné lásky, že mladý muž 

náhle ztratil řeč. 
"Přišla jsi z moře?" otázal se konečně. "Ztroskotala snad na skalách loď?" 
Dívka neodpověděla. Princ jí tedy pomohl vstát. A když se víla postavila zpříma, 

bylo jí, jako by stála na hřebících. Čarodějnice měla pravdu! Bolest byla ukrutná, ale malá 
mořská víla nedala ani maličko najevo, jak trpí. 

Princ užasl, když uviděl krásnou dívku kráčet po mramorových schodech. Pohybovala 
se půvabně jako anděl a on na ni hleděl, fascinován tou vzdušnou lehkostí. Pak spěchal za 
ní, přivedl ji do palácea zavolal jednu z matčiných dvorních dam. 

„Dohlédni, aby můj host dostal všechny šaty, jaké bude potřebovat," poručil. 



Malou mořskou vílu oblékli do šatů z hedvábí a mušelínu a ona byla tak dokonale krásná a 
tak dychtivá udělat princi radost, že si ji princ brzy oblíbil. Avšak nemohla ani mluvit, ani 
zpívat, a často proto tesknila. 

Věděla, jak princ miluje hudbu a jak ho společnice dokázaly potěšit svým zpěvem. 
„Kdysi jsem měla nejsladší hlas v mořském království," pomyslela si smutně. A pak 

jednoho dne uviděla tančit dvě nejkrásnějši otrokyně princi pro potěchu. Spatřila radost na 
jeho tváři a když dívky odešly, vstala a sama začala tančit. 

Tančila tak lehce a tak graciézně, že vypadala jako chmýří unášené nejjemnějším vánkem 
sem a tam. A princ i ostatní, kdo ji viděli, užasli nad tou strhující podívanou. 

Princ byl zcela okouzlen, a když víla dotančila, volal: „Ještě, ještě, maličká!" 
Každý krok působil malé mořské víle nejstrašnější utrpení. Ale její bolest nebyla nic 

proti radosti z toho, že dokáže prince potěšit. I pokračovala v tanci. Když princ uznal, že již 
tančila dosti dlouho, přivolal ji k sobě a tiše, laskavě k ní promluvil. 

„Chci, abys mi byla vždy po boku," řekl. „Od této chvíle budeš mojí společnicí a 
přítelkyní. Když si vyjedu na koni, pojedeš se mnou. Když budu v noci odpočívat, 
budeš spát na sametových polštářích v mé ložnici." 

Oči mořské víly zářily láskou při těch slovech a ona tolik toužila říci princi vše, co cítí. 
Ale mohla se jen usmát 

Nazítří ji princ vzal na vyjížďku a vyprávěl jí o krásách lesa, o radosti, kterou cítí, když 
naslouchá ptačímu zpěvu. Malá víla se usmívala a přikyvovala. Toužila, aby princ 
mluvil také o lásce k ní. 

Jenže princ nemluvil o lásce, pouze o přátelství a o potěšení z její společnosti. Té noci 
se malá mořská víla přikradla na břeh moře. Stála v chladné vodě, aby zmírnila ukrutnou 
bolest v nohách a myslila na svého otce, krále moře, na babičku, na svých pět sester. 

„Kéž bych je mohla opět spatřit," říkala si. „Vysvětlila bych jim, proč jsem musela 
odejít." 

O několik týdnů později opravdu své sestry uviděla. Vynořily se z vody, volaly na 
ni a zdravily ji. A malá mořská víla jim vyprávěla o své lásce k princi, o tom, že ho 
nemůže opustit, i když svůj domov tolik miluje a postrádá. 

„Povíme to otci," řekla nejstarší sestra. „Truchlí, jako by ses už proměnila v pěnu. 
Odvahu, sestřičko, přijdeme zase a doneseme ti zprávu." 

Brzy nato ji princ vzal s sebou na vycházku. A když seděli na nejvyšším vrcholu hory, 
pohlédla malá mořská víla tázavě na mladého muže. Chce jí snad konečně říci, jak mnoho 
ji miluje? 

Avšak princ svou věrnou společnici nepovažoval za budouci nevěstu. Byla pro něho 
jen malou sestřičkou. A aniž měl potuchy, jakou bolest jí působí, začal mluvit o 
plánu svých rodičů najít mu nevěstu. 

..Říkají, že již nalezli krásnou princeznu." povídal bezstarostně. „Prý má také 
dobrou povahu. Už brzy zjistím, jaká je, protože zítra se vypravíme do jejího 
království. Budeš mě samozřejmě doprovázet. " 

Časně zrána se princ s družinou nalodili na královskou loď. 
Malá mořská víla ukryla své trápení a usmívala se, kdykoli se princ k ni obrátil. 
Ale tu noc, když princ a jeho přátelé spali v kajutách, vyšla malá víla na palubu. Stříbrný 

měsíc svítil na její smutnou tvář. Myslela na to, co se s ní stane. 
Pak odkudsi z moře uslyšela hlasy svých pěti sester. ..Jestli si princ vezme jinou. " volala 

nejstarší, ..půjdeme za čarodějnici a požádáme ji o pomoc. " 

t o 



Následujícího dne se princ setkal s princeznou. A jenom slepí a hluší by si nevšimli, že ti 
dva mladí lidé se do sebe zamilovali na první pohled. Princ hned ohlásil, že druhý den 
bude svatba. 

Po svatbě se společnost vesele vracela na loď. Přišla noc. Na palubě zůstala jenom 
osamocená malá mořská víla. 

Ztratila všechno a byla z toho tak smutná, že ani hlasy jejích sester ji neprohrály. Pak 
však zaslechla volat neistarší z nich: „Navštívily isme čarodějnici. Vzala si naše dlouhé 
vlasy a dala nám za ně tento nůž. Zabij prince a zachráníš sebe!" 

Malá mořská víla vzala nůž. Když došla do kajuty, princ spal. Ze sna vyslovoval 
jméno své nevěsty. Jak to víla uslyšela, zahodila ten smrtící nůž, vyběhla na palubu a 
vrhla se do moře. 

Avšak nezměnila se v pěnu, jak čekala. Téměř ihned ji uchopil vítr. 
Hluboko pod sebou uviděla prince, jak ji vyšel hledat na palubu, a ona měla čas poslat mu 
vřelý a sladký polibek. Potom ji vítr nesl daleko, daleko, do nového domova na 
nebesích. 

Disney, W.: Ariel- malá mořská vila. EGMONT ČSFR. Bratislava 1991. 

Ariel bylo šestnáct let. Byla ve věku, kdy každá mořská víla už pomalu myslí na vdávání. 
Jí se však hlavou honilo něco úplně jiného. 

Začneme ale vyprávět hezky od začátku. 
Konečně přišel den, na který ve vodní říši krále Tritona všichni čekali. Ten den měla 

malá vodní víla Ariel zpívat. Její hlas byl tak krásný, že pokaždé, když zpívala, přicházeli 
všichni k Tritonovu nádhernému paláci, aby si ji poslechli. 

Ze všech stran směřovali k mořskému paláci nejriiznější obyvatelé oceánu. Přiletěly i 
létající ryby. Mečouni vyrazili na poslední chvíli, a proto spěchali, aby se náhodou 
neopozdili. Brzy bylo ve velké síni tak těsno, že přítomní byli namačkáni jako sardinky. 
Konečně tu byli všichni. Všichni kromě Ariel. 

„Kde ta Ariel vězí? " hartusil král Triton. 
Arieliny sestry však jen mrskly svým rybím ocasem a odpověděly, že nevědí. 
„Co bude s naším koncertem? " bědoval krab Sebastián, hlavní hudebník v paláci krále 

Tritona, a zoufale se drbal na hlavě. 
Všichni byli najednou bezradní a jeden přes druhého se ptal: „Kde je Ariel? " 
Daleko od rozčileného publika se mezitím Ariel věnovala své oblíbené zábavě -

zkoumala vrak jedné potopené lodi, která kdysi patřila k neznámému, tajuplnému světit lidi. 
Ariel zvedla jakýsi předmět ležící na palubě. 
„Co myslíš, nač tohle lidé potřebovali? " zeptala se svého nejlepšího přítele, platýze 

Fábia. 
„Měli bychom raději zmizet, " odpověděl nervózní Fábius. 
„Zbytečně se tu vydáváme v nebezpečí. " 
7M chvíli si oba uvědomili, jak blízko pravdy byl Fábius se svým varováním. 
Tím nebezpečím byly dvě řady zubů ostrých jako nože. 
„Pomoc! Žralok!" vykřikl Fábius a okamžitě začal obratně kličkovat, aby unikl 

hrozivému chřtánu nenasytného mořského lupiče. 
„Rychle, Fábie! Za mnou!" zvolala Ariel, a jak nejrychleji dovedla, plavala k velikému 

kotevnímu řetězu. . 
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Malá mořská víla a Fábíus lehce proklouzli velkým okem kotvy. Žralok, který je 
pronásledoval, je chtěl napodobit, ale ... 

Teprve když protáhl okem kotvy hlavu, zjistil, že nemůže dál. Nešlo to ani tam, ani 
zpátky. Kruh ho pevně svíral jako nějaká obrovská pouta. 

Ariel a Fábíus šťastně doplavali k útesu, na kterém seděl mořský racek Filip. 
„Podívej, co jsem našla," řekla Ariel a ukazovala rackovi onen předmět z potopené 

„Zase nějaká lidská veteš, co? "pohrdavěpohodil hlavou Filip. „ Ukaž! Na takové věci 
jsem expert." 

„ Tohle používají lidé k česání vlasů, "prohlásilpo chvíli s jistotou Filip. Ve skutečnosti 
to byla obyčejná vidlička. Vysvětlit by jim to však mohl jedině člověk. 

Fábíus začínal být trochu neklidný. 
„Něco mi říká, že už jsme měli být dávno doma, " řekl víle. 
„Propána, koncert! Na ten jsem úplně zapomněla! To se bude tatínek určitě strašně 

zlobit, " polekala se Ariel. Skočila do vody a co nejrychleji plavala zpátky do paláce svého 
otce. 

Celý ten čas malou mořskou vílu sledovaly z temných hlubin oceánu dvě nepřející oči. 
Patřily mořské čarodějnici Uršule. kterou Triton kdysi vypověděl ze svého paláce a která 
teď myslela jen na to, jak se mu pomstít. 

Arielještě nikdy neviděla svého otce tak rozzlobeného. 
..Celé království čeká na tvůj zpěv." zuřil. „A co děláš ty? Ty se klidně proháníš 

v potopených lodích a hrabeš se v lidském haraburdí. " 
„Ale tatínku..., " začala Ariel. 
.. Ticho!My, obyvatelé vodní říše, nechceme mít s lidmi nic společného. Nikdy!" 
Když pak Ariel zkroušeně opouštěla otcovu komnatu, Triton se na chvíli zamyslel. 
„Nebyl jsem na ni moc přísný? "ptal se Sebastiána. „ Třeba by jen potřebovala někoho, 

kdo by na ni trochu dohlédl. " 
„Mám se pokusit někoho najít? " zeptal se krab ochotně. 
„ To zatím nebude nutné, už jsem ho objevil," odpověděl Triton a ukázala na 

Sebastiána. 
„Proč zrovna já? " reptal Sebastián. ..Jsem přece hudebník, a ne žádná chůva. A kam to 

vlastně Ariel zase zmizela? " 
Sebastián se dal do hledání a nakonec ji objevil v malé jeskyňce plné vzácných pokladů, 

které kdysi patřily lidem. Zároveň zaslechl nějaké hlasy. Bez meškání přistoupil blíž. 
„Ach Fábie, kdybych tak mohla žít mezi lidmi, " slyšel, jak si Ariel smutně povzdechla. 
Sebastián se polekal. Právě chtěl na sebe upozornit a vážně si s Ariel promluvit, když se 

nad jejich hlavami mihl jakýsi stín. Něco se znenadání objevilo na mořské hladině. 
„Loď!" zvolala nadšeně Ariel a okamžitě vyrazila vzhůru. 
„Ariel!" vykřikl Sebastián. „Okamžitě se vrať zpátky! Tvůj tatínek..." 
Ariel však už byla tatam. 
Lodě spatřila malá mořská víla už mnohokrát, ještě nikdy však k žádné nepřiplavala tak 

blízko, aby rozeznala i lidi, kteří se na ní plavili. Tentokrát ale viděla námořníky úplně 
jasně. Někteří se smáli, jiní tančili nějaký námořnický tanec, další jim k tomu hráli. 

Ariel slyšela, jak se všichni obracejí ke krásnému mladému muži: 
„Všechno nejlepší k narozeninám, princi Eriku!" 
„Děkuji vám." odvětil mladý muž. „Tahle socha je vskutku neobyčejný dárek." 

lodi. 



Lidé na lodi se nechali unášet zábavou a Ariel je sledovala s takovým zaujetím, že si 
nikdo nepovšiml temných mraků blížících se k lodi. 

Brzy se rozpoutala strašlivá bouře. 
Najednou se zablesklo a udeřil hrom. Blesk sjel až na loď a ta začala okamžitě hořet. 

Ariel viděla, jak námořníci nasedají do záchranného člunu. Princ Erik se však náhle vrátil 
znovu na palubu. Chtěl ještě zachránit svého psa Maxe. Ve chvíli, kdy vhodil svého 
věrného přítele do člunu, vyletěl do vzduchu sud se střelným prachem. Výbuch smetl 
prince Erika z paluby. 

Ariel se bleskurychle ponořila pod hladinu a jako o závod plavala k místu, kde 
v hlubině oceánu princ Erik zmizel. 

Nejdřív nic neviděla, po chvíli však konečně spatřila princovo tělo, klesající stále 
hlouběji. Rychle ho vytáhla nahoru na hladinu a plavala s ním ke břehu do bezpečí. 

Když se bouře utišila, spatřil Filip, jak Ariel vytáhla princovo bezvládné tělo z vody a 
položila ho na břeh. 

..Srdce už mu nebije, je dočista mrtvý." pronesl znalecky Filip. A však i tentokrát se 
zmýlil. 

..Ale ne. podívej se. vždyť ještě dýchá!"zvolala Ariel. ..Řekni, není krásný?" 
Ariel se do prince zamilovala na první pohled. Samou radostí se dala do zpěvu. 
Najednou zdáli uslyšela Maxův štěkot. Uvědomila si. že se tu co nevidět objeví i 

princovi přátelé. 
Když přišel Erik opět k sobě, byla už Ariel pryč. Dokázal si vybavit jen to, že u něj 

někdo byl. Dívka, která zpívala překrásným hlasem, jakým ještě nikdy nikoho zpívat 
neslyšel. 

Když se Ariel vrátila ke své jeskyňce, čekal tam na ni princ Erik. Ne však živý, nýbrž 
jeho socha, kterou předtím zahlédla na palubě lodi. Fábius ji pro ni zachránil. 

„O tisíceré díky, Fábie!" zvolala Ariel. „Udělal jsi mi velikánskou radost." 
„Jen počkej, až se to dozví tvůj tatínek," mumlal Sebastián. 
Sebastián samozřejmě nehodlal vyprávět králi Tritonovi o princi Erikovi, nějak se však 

zapletl a nakonec musel králi říct celou pravdu. 
Krále popadl hrozný vztek. 
„Ariel, tys mě neposlechla!" zakřičel hromovým hlasem. 
„Za to tě musím potrestat!" 
Pozvedl svůj čarovný trojzubec a jediným mávnutím smetl všechny lidské poklady, 

které Ariel nashromáždila ve své jeskyňce. I sochu prince Erika. 
Ze svojí jeskyně to všechno sledovala čarodějnice Uršula. 
„Myslím, že konečně nadešel ten pravý čas," řekla svým pomocnicím - dvěma 

škaredým murénám Hafii a Rafii. 
Ariel smutně seděla mezi zbytky svých pokladů a plakala. Najednou zjistila, že není 

sama. 
„Dovedu tě k někomu, kdo ti pomůže," zasyčela Hafíe. 
„Opravdu? A kdo to je?" zeptala se Ariel. 
„Řekněme, že dobrá přítelkyně," odpověděla Rafie. „Jen pojď s námi." 
"Pomoct ti nebude těžké, má milá," řekla Uršula. "Ty miluješ člověka ... Takže i 

ty se musíš stát člověkem." 
"Ale jak?" chtěla vědět Ariel a srdce se jí rozbušilo. 

"Není nic snažšího," úlisně se usmála čarodejnice. 
"Nejdřív mi ale musíš podepsat tuhle smlouvu." 
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„Stojí v ní, že tě na tři dny proměním v člověka," pokračovala Uršula. „Pokud se 
do tebe princ za tu dobu nezamiluje a během tří dnů tě nepolíbí, budeš patřit mně. 
Ach ano, ještě jedna maličkost. Jako protislužbu za svoji pomoc od tebe 
dostanu...tvůj hlas!" 

„Neposlouchej ji, Ariel! Nic takového nepodepisuj!" varoval malou mořskou vílu 
Sebastián. 

„Ale já to musím udělat," řekla Ariel. „Miluji Erika, a tak nemám jinou možnost." 
„Namouvěru, nejsi hloupá," zachechtala se mořská čarodějnice, jen co Ariel 

podepsala smlouvu. „Dejme se tedy hned do práce." 
Uršulina zaklínadla byla skutečně mocná. Malá mořská víla Ariel postupně 

získávala lidskou podobu. Najednou však začala lapat po dechu. 
„Rychle, Fábie! Musíme ji vytáhnout nad hladinu, aby mohla dýchat!" zvolal 

Sebastián. „Ariel už není mořskou vílou." 
Když se Ariel probrala, ležela na břehu. 
„Ale, ale, co se to tu děje?" volal Filip a drbal se nevěřícně na hlavě. „Jak tě tak 

pozoruju, zdá se mi, že to nějak nejsi ty." 
„Ariel už není mořská víla," řekl smutně Sebastián. 
„Copak to nevidíš? Má přece nohy!" 
Od oné bouře princ Erik často myslel na ten tajemný, okouzlující hlas, který tehdy 

slyšel. Kdo asi byla ta dívka? Kde by ji tak mohl najít? 
Když pak objevil Ariel na břehu, srdce mu poskočilo radostí. 
„Někoho mi připomínáš... Jako bych tě odněkud znal..." pronesl a nadějí v hlase. 
Ariel mu však nemohla odpovědět. 
Je asi němá, pomyslel si princ Erik zklamaně. To ale potom nemůže být ta, kterou 

hledám. Poznal však, že potřebuje jeho pomoc. 
Erik vzal Ariel do svého zámku. Jeho služebnictvo se postaralo o to, aby se dosyta 

najedla. Dostala také nádherné šaty. Všichni se hned vyptávali, kdo že je ta půvabná dívka, 
co nemá hlas a češe si vlasy vidličkou. 

Sebastián doprovodil Ariel až do zámku, aby byl nablízku, kdyby potřebovala jeho 
pomoc. První den se rychle chýlil ke konci. „Teď už máš jen dva dny na to, aby se princ 
Erik do tebe zamiloval," připomínal jí krab. Ariel však nic z toho nevnímala, snila jen o 
svém krásném princi. Druhý den dal princ Erik zapřáhnout koně do kočáru. „Rád bych ti 
ukázal své království," řekl dívce. Ariel se království moc líbilo, nemohla to však princi 
bohužel říct. Jak je líbezná, pomyslel si Erik. Kdyby tak měla i ten hlas, co jsem tehdy 
slyšel... 1 druhý den uplynul jako voda. Zdálo se však, že všechno šťastně skončí. Princ 
Erik nacházel v Ariel stále větší zalíbení. 

Navečer pozval princ Erik Ariel na projížďku loďkou. Zlomyslné murény však 
rozhoupaly loďku tak, že ji nakonec převrhly. Romantická nálada byla rázem tatam a místo 
toužebně očekávaných polibků čekala Ariel studená lázeň. 

„To bylo jen tak tak," oddechla si čarodějnice, která celou dobu všechno sledovala ve 
své křišťálové kouli. „Nejvyšší čas, abych se do toho sama vložila." Zamumlala krátké 
zaklínadlo a rázem se proměnila v dívku, krásnou jako obrázek. „S takovou tváří a 
Arieliným hlasem získám obojí - prince i Tritonovu dceru," zachechtala se. Příští den zažil 
princ velké překvapení. ..Eriku, ty mě nepoznáváš?" lísala se kprinci proměněná 
čarodějnice. .. Ten hlas!" zvolal Erik. .. Tak jsem tě přece našel, má jediná lásko. " 

Díky Arielinu kouzelnému hlasu Uršula prince úplně omámila. Princův rádce nevěřil 
svým uším, když mu Erik oznámil, že se s tou cizí dívkou jménem Vanesa chce ještě téhož 



večera oženit. Svatba se měla konat na Erikově lodi. Když Vanesa zůstala ve své kajutě 
sama, pravila tato falešná nevěsta svému obrazu v zrcadle: „Brzy už budu mít Tritonovu 
dceru i krásného prince Erika ve své moci. A pak mi bude patřit celý oceán..." 

Zrcadlo ji však ukazovalo takovou, jaká skutečně byla -jako čarodějnici Uršulu. Filip, 
jenž se tajně díval kulatým okénkem do její kajuty, spatřil její obraz v zrcadle a polekal se. 
„ To musím okamžitě říct Ariel!" rozhodl se. 

Zoufalá Ariel seděla na břehu moře a dívala se na slavnostně osvětlenou loď, kde se 
měla konat svatba. Slunce zapadalo a blížil se soumrak. Pomalu odcházel i třetí den, 
poslední den Arieliny lidské podoby. Najednou nad sebou uslyšela rozčilený Filipův hlas. 
„Ariel! Vanesa je ve skutečnosti mořská čarodějnice, která ti vzala hlas. " 

„ Tu svatbu musíme za každou cenu překazit!" zvolal Sebastián. „ Ty Fábie, dopravíš 
Ariel k lodi a já zatím přivolám na pomoc Tritona. " Filip mezitím nabral sil a přímo ze 
vzduchu zaútočil na svatebčany. Svatební hosté se rozutekli po celé lodi, aby se dostali do 
bezpečí. Filip se vrhl na nevěstu a strhl jí z krku šňůru s mušlí, do níž čarodějnice zavřela 
Arielin hlas. Mušle spadla na palubu a roztříštila se. Uvězněný hlas se dostal na svobodu a 
ihned zamířil ke své pravé majitelce. 

„Ach Eriku!" vykřikla Ariel. 
Erik sevřel Ariel do svého náručí. 
.. Tak to jsi byla ty ta dívka, kterou jsem celý čas hledal. " zašeptal. 
„Eriku, chtěla bych ti... " začala Ariel. 
V tu chvíli se slunce potopilo do moře a Vanesa se proměnila zpátky v mořskou 

čarodějnici. 
„Příliš pozdě, ty moje holubičko!" zaskřehotala. „ Teď patříš mně!" 
„ Třetí den je pryč!" zvolala čarodějnice vítězně. A v tu chvíli se z Ariel stala mořská 

víla. Dříve než jí v tom princ mohl zabránit, popadla Uršula Ariel a mizela s ní v hlubinách 
oceánu. 

Jedním skokem se Erik ocitl v záchranném člunu, který byl připoután dole u lodi. 
V rukou třímal ostrou harpunu. 

„Už jednou jsem ji ztratil. Podruhé se mi to nesmí stát." 
Král Triton, přivolaný Sebastiánem, se najednou objevil před Uršulou. Požádal ji. aby 

jeho dceru pustila na svobodu. 
„Ariel bude volná, jen když se ty kvůli ní vzdáš své svobody." navrhla mu čarodějnice. 

Král Triton neměl jinou možnost, a tak souhlasil. 
„Konečně!" zvolala mořská čarodějnice. „Teď jsem vládkyní celého oceánu já!" 
„Ty příšero!" vykřikla Ariel a v zoufalství uhodila čarodějnici svou malou pěstičkou. 

Uršula však mořskou vílu hrubě odstrčila stranou. „Tou příšerou jsi snad myslela mě?" 
zaskřehotala čarodějnice. „Já ti ale hned předvedu, kdo je příšera..." 

Čarodějnice ukázala trojzubcem na krále Tritona a proměnila ho v ubohé stvoření, které 
se bezmocně svíjelo na dně jeskyně. 

Vtom se objevil princ Erik. Vší silou vrhl svou harpunu po čarodějnici a poranil jí ruku. 
Uršula vykřikla vzteky a namířila svůj trojzubec na prince Erika. V tu chvíli ji Ariel 

udeřila. Uršula ztratila rovnováhu a trojzubec zasáhl obě murény Hafii a Rafii. 
„O. vy moji ubozí miláčkové." bědovala čarodějnice. Pak se ale najednou začala 

nadouvat vzteky. Byla stále větší a větší, až nakonec celá trčela nad vodní hladinou. 
„Vy ničemové." spílala. „Teď konečně pocítíte moc vládkyně oceánu. Těšte se!" 
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Nad vodní hladinou šlehaly oslnivé blesky. Všude kolem se vzdouvalv vysoké vlny a 
hrozily, že Erika a Ariel rozdrtí. Vody rozbouřeného moře se vlnily tak divoce, že dokonce 
zvedaly ze dna staré vraky lodí. 

Erik se dostal na palubu jedné z nich a stočil ji tak, že špice na přídi pronikla přímo do 
srdce mořské čarodějnice. Ta se s děsivým výkřikem rozplynula a nezůstalo po ní nic než 
ohromná, jako smola černá skvrna. 

Uršula zmizela a s ní i všechno zlo, které způsobila. Král Triton se opět ujal vlády 
nad oceánem. Své dceři Ariel splnil její neitoužebnější přání a jednou provždy ji 
proměnil v lidskou bytost. Poté si ji Erik odvedl na svůj zámek. Triton je provázel 
smutným pohledem. „Víš. Sebastiáne, asi mi budou chybět" posteskl si. 

Erik a Ariel byli oddáni na slavnostně vyzdobené lodi. Obřadu přihlíželi všichni 
obyvatelé moře. ..Budou spolu velmi šťastni." předpovídal jim racek Filip, expert na svět 
lidí. A tentokrát měl výjimečně pravdu. 


