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NA ÚVOD:  
NEDELIKÁTNÍ POHÁDKY

Hans Christian Andersen začal psát pohádky ve svých třiceti letech 
a neustal až do své smrti. První sešitek byl vydán roku 1835 a za 
autorova života jich vyšlo sto padesát šest, posléze k nim editoři 
z různých jiných Andersenových rukopisů přidali dalších osmnáct 
a mezi pohádky bývá řazeno i  třiatřicet navečer vyprávěných pří-
běhů z  Andersenovy Obrázkové knížky bez obrázků (Billedbog uden 
Billeder) vydané roku 1840. Celkem tedy Andersen napsal dvě stě 
dvanáct pohádkových příběhů.1

V zahraničí, a naše země v tomto ohledu rozhodně nejsou vý-
jimkou, jsou Andersenovy pohádky a příběhy vnímány takřka vý-
lučně jako literatura pro děti, stačí se podívat na grafickou úpravu 
současných vydání. Celostránkové líbivé ilustrace navíc nezříd-
ka doprovází sousloví: „Nejkrásnější pohádky Hanse Christiana 
Ander sena“. Na obálce knih pro děti bude přívlastek krásný sotva 
užit jinak než ve smyslu libý, líbezný, Andersenovy pohádky nic-
méně většinou příliš libé nejsou, zato jsou takřka vždy šibalsky 
dvojaké. 

Pohádky vypráví šprýmař dokonale prostě a průzračně, jazy-
kem, jemuž každé dítě důvěrně rozumí, nicméně ani ty nejslavnější 
z  nich nemluví jazykem jedním, nýbrž dvěma. Jazyk Anderseno-
vých pohádek je stejně dvojsečný jako meč o dvou břitech, jímž ča-
rodějnice tento orgán vyřízne malé mořské víle, která tolik touží po 
nesmrtelné duši. Čteme-li Andersenovy pohádky ve  spolehlivém 
překladu a pozorně, neunikne nám, jak na nás pohádkář mohutně 
pomrkává, abychom sdělované pravdy nebrali za bernou minci. 

1  Tento počet pohádek uvádí portál centra Hanse Christiana Andersena při Syd-
dansk Universitet. Dostupné na www: <http://andersen.sdu.dk/rundtom/faq/index.
html?emne=antaleventyr> [cit. 19. 1. 2018]. 
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Andersen si vypůjčuje klasický pohádkový žánr, naplňuje jej však 
radikálně novým obsahem, obsahem určeným zejména dospělým. 
Do „pohádek vyprávěných dětem“, jak zněl zpočátku jejich podti-
tul, je vepsána řada více či méně skrytých významů, a vlastně ani 
není záhodno, aby dítě pohádku beze zbytku pochopilo. I proto 
Andersen už roku 1844 od formulky „vyprávěné dětem“ nadobro 
upouští.

Adresování pohádek dospělému čtenáři samozřejmě není 
žádné Andersenovo novum. Ani ústně tradované lidové pohádky 
nebyly určeny výhradně dětem, v  romantismu se navíc souběžně 
s  renesancí lidové kultury objevuje i  žánr pohádky umělé, jak ji 
známe od německých romantiků, třeba od Andersenova velkého 
spisovatelského vzoru E. T. A. Hoffmanna. V romantismu se žánr 
pohádky těšil nesmírné oblibě jako jeden z ryzích „hlasů národa“ 
a právě tato normou nezatížená forma inspirovala romantické auto-
ry k tvorbě vlastních pohádek velmi často s filozofickým přesahem 
a určených výhradně dospělému čtenáři.

Andersen je novátorský a vlastně i podvratný proto, že na roz-
díl od takového E. T. A. Hoffmanna jsou jeho pohádkové sešitky 
zpočátku skutečně určeny rovněž dětem. Málokterý rodič by sáhl 
po Kocourovi v botách Ludwiga Tiecka a jal se tuto mnohovrstevnou 
komedii předčítat malému dítěti. Do hlasitého čtení Hoffmannova 
Louskáčka a myšího krále by se možná někdo pustit mohl, ale navzdo-
ry Hoffmannově přímé výzvě v úvodu, aby děti pozorně posloucha-
ly, a přes dětské kulisy tohoto vánočního příběhu je to co do jazy-
ka a stylu četba mnohonásobně komplikovanější než Andersenovy 
pohádky. Ani pohádková povídka „Podivuhodný příběh Petera 
Schlemihla“ z pera dalšího Andersenova vzoru Adelberta von Cha-
misso není určena dětem, zato Andersenův „Stín“, který je touto po-
vídkou inspirován, možná leckdo dětem četl, poněvadž se nechal 
svést lehkostí, jíž je vyprávěn. Teprve v závěru předčitatel udiveně 
zjistí, že se tu dětsky jednoduchým jazykem, prostým jakýchkoli 
složitých slov a  rozvitých větných konstrukcí, vypráví o  trium-
fálním vítězství špíny a  zla nad ušlechtilostí a  dobrem. V  tom je 
Ander sen záludný. Vypůjčuje si jednoduchost lidové pohádky, revo-
lučně zjednodušuje literární styl, sděluje nám však obsah bytostně 
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nejednoznačný. To přitom platí stejnou měrou o pozdějších textech 
jako o  pohádkách, které bývají tradičně vnímány jako nezáludně 
dětské a Andersen sám je ještě opatřoval zmíněným podtitulem „vy-
právěné dětem“.

Vezměme si proslulé „Křesadlo“ (Fyrtøiet) z  prvního sešitu 
pohádek z roku 1835 a srovnejme je s pohádkou „Modrý kahanec“ 
(„Das blaue Licht“) vydanou roku 1815 v druhém svazku pohádek 
bratří Grimmů. V obou textech se setkáváme s  vysloužilým vojá-
kem, který u bratří Grimmů přikvačí do města s kouzelnou lampou 
a černého mužíčka žádá, ať mu v noci do jeho příbytku přinese krá-
lovskou dceru, jelikož chce, aby mu sloužila. Vojákovou motivací je 
zjevně odplata za sociální ponížení a pomsta je to dosti nevybíravá, 
voják princezně například hodí do obličeje své boty a poručí jí, ať 
mu je vyčistí. V Andersenově verzi je vojákova motivace líbeznější, 
hrubá síla a mstivost je nahrazena pohnutkami milostnými: voják 
se doslechne o princeznině kráse, proto si žádá její společnost. Na 
první pohled je tedy Andersen méně krutý. Jak ovšem uvidíme, 
je ono zjemnění dosti sporné. Ve verzi, kterou najdeme u  bratří 
Grimmů, nechá voják čarodějnici postavit před soud, protože se 
jej předtím pokoušela zabít. Zato u Andersena se nebohá čaroděj-
nice ničeho zlého nedopustí, naopak vojákovi dovolí, aby se napa-
koval zlaťáky, ale pak mu neprozřetelně nechce prozradit, k čemu 
ono křesadlo vlastně slouží, a tak jí voják jednoduše usekne hlavu:

„Na co to křesadlo potřebuješ?“ zeptal se voják.
„Po tom ti nic není,“ řekla čarodějnice, „peníze jsi snad dostal. Dej 

sem to křesadlo!“
„Řečičky,“ povídá voják, „okamžitě mi povíš, na co ho potřebuješ, 

jinak vytasím šavli a useknu ti hlavu!“
„Ne!“ řekla čarodějnice.
A tak jí voják usekl hlavu. Čarodějnice se válela v prachu.2

2  Pohádky Hanse Christiana Andersena. Překlad František Fröhlich. Praha: Rea-
der’s Digest Výběr 2006, s. 197.
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Voják je tu představen jako neproblematický hrdina bez bázně 
a hany, který míří do města za štěstím hlava nehlava, a   vyprávěcí 
 instance jej za to v žádném případě netrestá. I nadále je voják čte-
nářovým hrdinou, vždyť rozdává zlaťáky chudým a  je to veselý 
chlapík. Když mu peníze dojdou, musí se odstěhovat do komůrky 
až na půdu, kam za ním nikdo nechodí, nikoli ovšem proto, že už 
není movitý, kdepak, takhle mrzký svět není, nýbrž proto, že do 
jeho komůrky vede příliš mnoho schodů, jak nám v důvěrně dět-
ském tónu sděluje vyprávěcí instance. Právě v takovýchto poznám-
kách na nás dospělé Andersen ironicky pomrkává.

V  křišťálově čisté podobě před námi nicméně Andersenova 
pohádková metoda vyvstane až v závěru. V „Modrém kahanci“ čer-
ný mužíček ve vojákových službách řádí obuškem tak divě, až mu 
král v obavě o holý život dá korunu i svou dceru za ženu:

A mužíček hned jako blesk hup sem, hup tam, a o koho svým obuškem 
zavadil, každý se hned poroučel na zem a už se neodvážil ani hnout.

Král dostal strach, dal se do prošení, a aby si zachoval holý život, dal 
nakonec vojákovi svou dceru za ženu a ještě celé království.3

Závěr Andersenova „Křesadla“ je mnohem nemilosrdnější, tady 
jsou vojákovými pomocníky tři okatí psi a ti vykonají nefalšovanou 
královskou popravu. Zdálo by se tedy, že tvrzení o Andersenově dů-
razu na dětského adresáta pohádky neobstojí. To by ovšem Ander-
sen onu královskou popravu nesměl úhledně zaobalit. Abychom 
pochopili, co je ve hře, uvedeme si pasáž v plném znění:

„A teď mi pomozte, ať mě nepověsí,“ rozkázal voják a psi se vrhli na soud
ce a na celou radu, jednoho chytili za nohu, jednoho za nos a vyhazova
li je kolik sáhů do vzduchu, takže všichni padali na zem a rozbíjeli se 
na cimprcampr.

3  Pohádky bratří Grimmů. Překlad Marie Kornelová. Praha: Albatros 1969, s. 248.
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„Já nechci!“ volal král, ale ten největší pes popadl jeho i královnu 
a hodil je za všemi ostatními. Vojáci se vyděsili a lidé křičeli: „Vojáčku, 
buď naším králem a vezmi si krásnou princeznu!“

A pak vojáka posadili do královského kočáru a všichni tři psi tan
covali před ním a provolávali slávu a kluci pískali na prsty a vojáci 
zvedali k poctě zbraň. Princezna vyšla z měděného hradu a stala se z ní 
královna, a to se jí moc líbilo. Svatba trvala celý týden a psi seděli u ta
bule a dělali velké oči.4

Vykulený je po přečtení závěru „Křesadla“ jistě i  leckterý čtenář, 
což Andersen zjevně předpokládal, když svůj text právě vytřeště-
nýma očima uzavírá. A někdo se možná stačil i chytit za nos, jak 
to naznačuje psí úchop, jímž zvíře čapne radního. Čili Andersen si 
zjevně důmyslně pohrává s jazykem, což velmi dobře vystihl kon-
geniální překlad Františka Fröhlicha, který dánský výraz tage ved 
næsen značící někoho za nos vodit kompenzoval českým idiomem 
o  chytání za nos, jinými slovy: nobilita by se měla chytit za nos. 
Dobová kritika samozřejmě onu dvojznačnost pochopila, recenzen-
ti si však zároveň všimli Andersenova dramatického zjednodušení 
jazyka, které dokládá, že posluchači mají být děti. Právě proto je-
den z nich označil Andersenovy pohádky nejen za „škodlivé“, „ne-
výchovné“ a „nedelikátní“, nýbrž dokonce za „neospravedlnitelné“ 
a talentovanému autorovi doporučil, aby další „pohádky pro děti“ 
už raději nepsal.5 Čili Andersenova ironie tehdejším dospělým čte-
nářům neunikla.

4  Pohádky Hanse Christiana Andersena, cit. dílo, s. 201.

5  Recenzi anonymního autora z časopisu Dannora. For Critik og Anticritik vydanou 
roku 1836 lze najít na stránce Centra Hanse Christiana Andersena spravovaného 
Syddansk Universitet, www: <http://andersen.sdu.dk/forskning/anmeldelser/
anmeldelse.html?aid=9671> [cit. 18. 3. 2017]. Veškeré překlady cizojazyčné 
literatury jsou mé vlastní, pokud výslovně neuvádím jiného překladatele.
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Søren Baggesen ilustruje právě na této pasáži dvojakost 
Ander senových pohádek, které se na první pohled obracejí na dítě, 
zároveň však důrazně promlouvají k dospělému, a tuto vyprávěcí 
strategii nazval „dvojí artikulací“.6 Krev při popravě neteče, král 
a jeho dvůr se tu pouze rozbíjejí „na cimprcampr“. V dánském ori-
ginále stojí výraz gå i stykker, který lze použít pouze o neživotných 
věcech; rozbít se může talíř, hračka nebo porcelánová figurka, tedy 
předměty dítěti důvěrně známé, a scéna je tak zasazena do dětské-
ho světa, zbavena brutality a krveprolití. Slovesa rozbít je zde tudíž 
užito metaforicky, nicméně nesmíme přehlédnout, že Andersenova 
metafora je dalekosáhle podvratná. Král i jeho soudci se rozbijí jako 
loutky nebo porcelánové figurky a Andersen tímto prostým literár-
ním tahem svede zabít hned několik much najednou. Roztříštěním 
krále a  jeho dvora nás totiž zároveň upozorňuje na figurkovitost 
mocných – dvořané v čele s králem a královnou jsou pouhé mario-
nety. Podobně rafinované dvojsmysly bychom v „Modrém kahanci“ 
hledali marně. Andersen si vypůjčuje zdánlivě naivní pohádkovou 
skořápku, přitom však na dospělého čtenáře významně posunkuje, 
aby si náhodou nemyslel, že se tu vypráví neškodné pohádky.

Nikoli náhodou lze mezi  Andersenovými deníkovými zá-
znamy nalézt jeden dosti výmluvný. Datován je 4. června 1875, čili 
Ander sen si jej zapsal pouhý měsíc před smrtí. Tehdy již slavný 
a zámožný spisovatel v něm vyjadřuje nelibost nad některými z ná-
vrhů své sochy. Augustu Saabyemu, jehož práce nakonec zvítězila, 
si údajně stěžoval takto:

Žádný sochař mě nezná, neviděl mě číst, neví, že za sebou nikoho ne
snesu, že děti nemám za zády, na klíně ani na koleni; že mé pohádky 
jsou stejně tak pro starší publikum jako pro děti, ty rozumí jen stafáži 

6  Termín dobbeltartikulationen představil Baggesen poprvé roku 1993 a záhy se 
v andersenovském bádání ujal, viz Baggesen, Søren: „Dobbeltartikulationen 
i H. C. Andersens eventyr“. In Andersen og Verden. Idlæg fra den første internatio-
nale H. C. Andersen-konference, 25.–31. august 1991. Red. Johan de Mylius, Aage 
Jørgensen, Viggo Hjørnager Pedersen. Odense: Odense Universitetsforlag 1993, 
s. 15–29.
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a teprve ve zralém věku je pochopí jako celek. Že naivní jsou mé pohád
ky jen zčásti, že jejich solí je humor.7

Sochy, do nichž umělci hodlali zakomponovat děti, Andersena 
zjevně rozladily, do kamene tu totiž navěky mělo být vytesáno, že 
jeho pohádky jsou pro děti.

7  H. C. Andersens Dagbøger 1825–1875. X. Red. Kåre Olsen, Helge Topsøe-Jensen.
København: Gads Forlag 1975, s. 458–459.





19

CO VÁS V KNIZE ČEKÁ

Pohádka nikdy nebyla neškodná, jak uvidíme v rudimentárním ná-
stinu historie žánru, nejdříve však stručně předestřeme obsah této 
knihy.

Již v  úvodu padlo jméno překladatele Františka Fröhlicha 
a  tato explicitní zmínka rozhodně nebyla samoúčelná. Česká 
 knihkupectví a  knihovny jsou sice zaplaveny knihami, které se 
 honosí Andersenovým jménem, dánskému originálu jich ovšem 
 odpovídá pouhý zlomek. Než se tedy vůbec můžeme pustit do 
rozboru pohádek, musíme ozřejmit, po kterých českých verzích 
pohádek sáhnout, chce-li si čtenář přečíst toho  pravého Ander-
sena. První kapitola této knihy tak bude mít poněkud skandální 
nádech, jelikož zjistíme, že pouze šest knižních svazků vydaných 
po roce 1945 bylo přeloženo poučenými skandinavisty a věrně od-
povídá předloze. Drtivá většina Andersenových pohádek v češtině 
nemá s  původními texty mnoho společného, neboť Andersenova 
rafinovanost se beze zbytku ztratila v  tiché překladatelské poště, 
to když se překládalo přes třetí jazyk, případně padla za oběť nej-
různějším převypravěčům. Veškeré citáty z  Andersenových pohá-
dek v této knize jsou přeloženy Františkem Fröhlichem, pokud to 
výslovně není uvedeno jinak, a  jelikož tři texty, s nimiž v našem 
rozboru pracujeme intenzivně, vyšly v české verzi pořízené přímo 
z  dánštiny naposledy v  letech 1914–1916, může si je čtenář této 
knihy přečíst v novém českém překladu. Konkrétně jsou to pohád-
ky „Teta Bolízubka“ („Tante Tandpine“), „,Ve městě jsou bludičky,‘ 
pravila bába z bažiny“ („,Lygtemændene ere i Byen,‘ sagde Mose-
konen“) a kratičký text „Zelení drobečkové“ („De smaa Grønne“).

Po kapitole o  českých překladech pohádek následuje vý-
let do genealogie pohádkového žánru, dále si stručně přiblížíme 
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Andersenův životaběh, naše interpretace pohádek ovšem není bio-
grafická, a tak zmínka o autorově životní dráze je ospravedlnitelná 
jen proto, že Andersenův život kopíruje rozkročenost jeho pohádek 
mezi tradicí a modernitou.

Následuje rozbor několika Andersenových kanonických po-
hádek, doplněný o  pár méně známých, většina interpretovaných 
pohádek nicméně náleží k  textům „vyprávěným dětem“, jak pra-
ví podtitul prvních sešitků. Bude nás zajímat Andersenova důmy-
slná vyprávěcí strategie evokující v  prvním plánu hlas starosvět-
ského pohádkáře, který však při bližším pohledu traktuje pravdy 
kruté, až nihilistické. V pohádkách „Slavík“ („Nattergalen“), „Stín“ 
(„Skyggen“) nebo třeba „Ole Zavřiočka“ („Ole Lukøie“) lze tuto 
dvousečnost, kdy se sice vypráví jeden příběh, avšak za ním se 
skrývá ještě jedno vyprávění, tlumočit jako vyprávění parabolické, 
vykazující strukturní příbuznost s  texty Franze Kafky. V  pohád-
kách „Pastýřka a kominíček“ („Hyrdinden og Skorsteeinsfeieren“) 
a „Malá mořská víla“ („Den lille Havfrue“) zase nápadně selhává ja-
zyk jako nástroj komunikace, a dokonce je možné tvrdit, že v těch-
to textech Andersen pozoruhodným způsobem předjímá jazyko-
vou skepsi, kterou autoři a filozofové formulují kolem roku 1900. 
V samém závěru interpretačního oddílu zazní otázka, zda už sama 
volba krátkého žánru nevyjadřuje pocit nespojitosti lidského živo-
ta a marnou snahu o nalezení hlubšího smyslu existence. V kostce 
řečeno: Andersenovy pohádky se pokusíme představit jako krátkou 
prózu čerpající podněty z  německého romantismu, zároveň však 
významně předjímající témata literatury dvacátého století.

Jednotlivé výklady pohádek lze bez větších potíží číst i samo-
statně a rozbor byť jediné by měl stačit, aby čtenáře přesvědčil, že 
pohádky Hanse Christiana Andersena nejsou (jen) pro děti. 
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ANDERSENOVY POHÁDKY V ČESKÝCH PŘEKLADECH 
ANEB UMĚLÁ POHÁDKA, KTERÁ ZLIDOVĚLA

Pohádka, jíž Andersen rázně vpochodoval do kánonu světové li-
teratury, začíná těmito slovy: „Po silnici mašíroval voják, ráz dva, 
ráz dva, na zádech tornu a po boku šavli, byl totiž ve válce, a teď se 
vracel domů.“ Jde o úvodní větu pohádky „Křesadlo“, což je první 
text z vůbec prvního sešitu pohádek z roku 1835, a takto zní v ade-
kvátním překladu Františka Fröhlicha. A ze které Andersenovy po-
hádky bude tato věta?

Konečně pustili vojanští páni toho soldáta domů! Nevím sice, jak dlou
ho jim sloužil – snad deset, snad patnáct let (a sloužil vždy statečně), ale 
poněvadž se nestal důstojníkem, nýbrž docela obyčejným „uchem“, ani 
žádné výslužné mu nedali.1

I toto je první věta z pohádky nadepsané „Křesadlo“, ale tady už 
Fröhlichovým prostřednictvím nepromlouvá autor, nýbrž tu mluví 
hlas jednoho z Andersenových současných českých převypravěčů. 
Na obálce knihy je však přesto velkým písmem vyveden název: 
Hans Christian Andersen. Nejkrásnější pohádky. Slov tu oproti originá-
lu výrazně přibylo, zato ubylo údernosti, které Andersen dosahuje 
důmyslným využitím citoslovcí „ráz dva, ráz dva“.

Je tedy zjevné, že vůbec není jedno, po které knize nadepsané 
jménem slavného Hanse Christiana Andersena český čtenář sáhne. 
Skutečných Andersenů je nejen na českém trhu jako šafránu, s dale-
ko větší pravděpodobností v knihkupectví čtenář narazí na překlad 
z angličtiny, polštiny, ruštiny či maďarštiny nebo natrefí na volné 

1  Hans Christian Andersen. Nejkrásnější pohádky. Vypravuje Vladimír Hulpach. 
Dobřejovice: Rebo International 2004, s. 14.
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převyprávění nějakého starého českého překladu. Ale koupit si mů-
žete i volné převyprávění volného překladu Andersenových pohádek 
třeba z polštiny. Samozřejmě jde vždy o přebohatě ilustrované pub-
likace. V současnosti je český čtenář paradoxně v horší situaci, než 
byl jeho předek na počátku dvacátého století, neboť tehdy mohl 
sáhnout po takřka kompletním vydání Andersenových pohádek ve 
věrném, a tehdy moderním podání Gustava Pallase vydaném v le-
tech 1914–1916. Dnes si český čtenář může v adekvátním současném 
překladu z oné zhruba dvoustovky textů přečíst pohádek zhruba po-
lovinu a souborné vydání určené dospělému čtenáři je v nedohlednu.

Andersenovy pohádky jsou rafinované a ukrývají přehršel na-
rážek a významů určených dospělému čtenáři, a to narážek většinou 
sžíravých, kritických a nezřídka i temně nihilistických, jež onen pr-
votní dojem dětskosti a naivity výrazně podrývají. Je tudíž nasnadě, 
že tyto texty s věrným a adekvátním převodem stojí a padají. Ander-
senovy umělé pohádky ovšem postupem času zlidověly a začaly žít 
vlastním životem. V době, kdy se začaly šířit, ochrana autorských 
práv prakticky neexistovala, dnes již sice copyright autory chrá-
ní, jenže Andersen zemřel roku 1875 a  sedmdesát let po autorově 
smrti majetková práva na literární tvorbu zanikají, lze tudíž kon-
statovat, že Andersenova tvorba prakticky nikdy chráněna nebyla.

Na jednu stranu je zlidovění Andersenových pohádek dokla-
dem jejich kvalit, má však svá zjevná úskalí. Podívejme se například 
na slavnou „Princeznu na hrášku“ („Prindsessen paa Arten“), v níž 
nás autor záměrně nechává ohledně princeznina původu na po-
chybách, a právě to významně přispívá k pointě tohoto kratičkého 
textu. Pohlédneme-li totiž na pohádku poněkud hrubozrnější opti-
kou, lze v princezně spatřovat prostitutku postávající v dešti kdesi 
u městských bran. V jednom českém překladu vydaném roku 2006
se ovšem na konci koná slavná svatba, na niž dorazí i novomanžel-
čini rodiče ze stříbrného království – a jejich příjezd původ pochyb-
né princezny spolehlivě legitimizuje. V téže knize cítil Andersenův
úpravce rovněž potřebu přiodít nahého monarchu z pohádky „Cí-
sařovy nové šaty“ („Keiserens nye Klæder“) a dvojici podvodníků
následně vsadit za mříže, zřejmě aby bylo mravo počestnosti a spra-
vedlnosti učiněno zadost. Takto mravokárný ovšem Andersenův
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originál není, právě naopak, česká verze tu jde přímo proti jeho 
duchu, vždyť dětský posluchač odjakživa fandí právě oněm dvěma 
vykukům, kteří svým šibalstvím důmyslně obnažují povahu moci. 
Však také kreslíř Vilhelm Peder sen na jedné z nejikoničtějších dán-
ských ilustrací k  této pohádce zobrazil povedené duo radující se 
nad rancem a truhlou peněz.

Ilustrace Vilhelma Pedersena (1820–1859), prvního oficiálního ilustrátora Andersenových 
pohádek, jsou známé po celém světě. K „Císařovým novým šatům“ neodmyslitelně patří 
právě tato jeho kresba. Andersen v roce 1847 osobně Pedersena požádal, aby vytvořil 
ilustrace pro velkou německou edici pohádek – stalo se tak v době, kdy jejich popularita 
již částečně opadla a obrázky jim komerčně výrazně pomohly. Pedersen ilustroval 
pohádky až do své předčasné smrti, byť jeho plat byl hodně ubohý, jeho žena a děti 
z nich po jeho smrti neměly vůbec nic a on sám na smrtelném loži o svém životním díle 
hovořil jako o „bezcenné haldě“.
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Porovnejme si nyní originál a onu moderní českou verzi, a ra-
dikální posun v poetice před námi vyvstane v celé nahotě. Takto 
končí pohádka ve Fröhlichově spolehlivém překladu:

„Ale vždyť on na sobě nic nemá!“ zvolalo jedno malé dítě. „Panebože, sly
šíte hlas toho neviňátka!“ hlesl jeho otec, a už šlo šeptem od ucha k uchu, 
co že to řeklo to malé dítě.

„Nic na sobě nemá, nějaké malé dítě říká, že na sobě císař nic nemá!“
„Vždyť on na sobě nic nemá!“ volal nakonec všechen lid. A císařovi 

běhal mráz po zádech, protože mu připadalo, že mají pravdu, ale říkal 
si: „Teď už to musím vydržet, dokud průvod neskončí.“ A tak se nesl ještě 
pyšněji a komoří si vykračovali a drželi vlečku, která vůbec nebyla.2

A nyní tentýž závěr z nedávno vydané knihy s názvem H. Ch. Ander
sen. Pohádky:

„Ale vždyť císař na sobě nic nemá!“
Císař se zachvěl, když si uvědomil hroznou pravdu. Co nejrychleji se 

vrátil do zámku a oblékl si plášť.
Královský průvod i diváci na chvíli ustrnuli, pak pochopili, že nale

těli podvodníkům, a rozesmáli se.
Všichni hned začali oba cizince hledat, ale nebylo po nich ani pa

mátky. Schovali se v  hustém lese a  radovali se, jak na císaře vyzráli. 
Jejich radost však netrvala dlouho. Císařovi vojáci je nakonec našli 
a odvedli do vězení.3

Autora této české verze zřejmě nahý císař pohoršoval, a  tak jej 
urychleně oblékl. Pomineme-li však jistě nezamýšleně komický ob-
raz nahého císaře v plášti připomínajícího exhibicionistu v parku, 
pak je opravdu na pováženou, že se v této moderní verzi dokonale 
stírá rozdíl mezi poddanými a vrchností, a na frak tudíž nedostává 
jen nadutý císař a  jeho patolízalský dvůr, nýbrž za hlupáky jsou 

2  Pohádky Hanse Christiana Andersena. Překlad František Fröhlich. Praha: 
 Reader’s Digest Výběr 2006, s. 243.

3  Hans Christian Andersen. Pohádky. B. m.: Jupiter edice 2006. Nestránkováno.
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i všichni diváci. To je posun vpravdě zásadní a s  jistotou lze kon-
statovat, že jde přímo proti jádru Andersenova poselství, a přesně 
totéž lze říci o potrestání vynalézavých vykuků zneužívajících císa-
řovy nebetyčné hlouposti. U Andersena není po trestu ani památky. 
Proč asi?

Procesí nahého císaře v podání akademického malíře a grafika Karla Šimůnka (1869–1942) 
ze souborného vydání Andersenových pohádek přeložených Gustavem Pallasem 
a vydaných v nakladatelství Bedřicha Stýbla v roce 1914. Monarcha je tu od svých 
poddaných nápadně oddělen, jak je tomu i v Andersenově pohádce.
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V knize nazvané Nejkrásnější pohádky. Pohádky Hanse Christia
na Andersena z nakladatelství Rebo, v níž mimochodem mašíruje 
onen soldát, příběh o císařových nových šatech nakynul, a nadto 
zavdal modernímu převypravěči podnět k pozoruhodně defétistic-
ké úvaze, která nebohé děti vyvádí z omylu, že jejich pravdomluv-
nost může kdy něco změnit:

Jenže v davu bylo jedno malé dítě – nevím, zda chlapeček, nebo holčič
ka –, a když šel císař se svým průvodem kolem, tak to dítě zvolalo:

„Ale co tu všichni melete o  jeho nových šatech? Vždyť je docela 
 nahatý!“

„Docela nahatý, docela nahatý,“ začali si ti dospělí kolem zprvu 
jenom šeptat, jako by se najednou zbavili slepoty. Pak už ale přidali na 
hlase, až posléze křičelo celé město: „Docela nahatý, náš císař je docela 
nahatý!“

Jenže císař je přece jen císař, a třebaže musel dát tentokrát v hlou
bi své panovnické duše prostým lidem za pravdu, stále se tvářil jakoby 
nic a vykračoval si ještě pyšněji. S ním ovšem všichni nohsledi – to by 
tak hrálo, aby snad nesetrvali se svým pánem až do konce průvodu. 
Vždyť by je mohl ztrestat i za neposlušnost, přinejmenším pak vyhodit 
z úřadu.

A nyní následuje ona studená sprcha:

Položme si však nakonec ruku na srdce: asi jenom v pohádce mohlo to 
dítě vyjevit celou pravdu o císařových nových šatech. Neboť ve skuteč
nosti nejeden potentát dokázal přece jen namluvit svému lidu mnohem 
a mnohem nebezpečnější lži…4

Tento převypravěč děti a  jejich iluze očividně nešetří, na druhou 
stranu jiní Andersenovi úpravci považují dnešní děti za mnohem 
útlocitnější, než jací byli jejich předchůdci v první polovině deva-
tenáctého století. U Andersena voják v pohádce „Křesadlo“ setne 
hlavu čarodějnici, která si ho do nitra vykotlaného stromu pošle 

4  Hans Christian Andersen. Nejkrásnější pohádky, cit. dílo, s. 32.
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pro titulní kouzelnou rekvizitu, v moderní verzi je všechno jinak. 
Ve Fröhlichově překladu je situace popsána lakonicky:

„Řečičky,“ povídá voják, „okamžitě mi povíš, na co ho potřebuješ, jinak 
vytasím šavli a useknu ti hlavu!“

„Ne!“ řekla čarodějnice.
A tak jí voják usekl hlavu. Čarodějnice se válela v prachu.5

Je pravda, že voják čarodějnici dekapituje vlastně pro nic za nic, ale 
děti se v pohádkách nad krutostí pozastavují jen zřídka. V následu-
jící české verzi mizí poprava, ale i celý vojákův dialog s čarodějnicí:

Když měl voják kapsy a tornu plné zlaťáků, vytáhla ho čarodějnice ven, 
ale protože mu nechtěla povědět, k čemu potřebuje to křesadlo, nedal jí 
ho. Čarodějnice zaječela zlostí a odlétla na koštěti.6

Inkriminovaná kniha nese prostý název Hans Christian Andersen: 
Pohádky, v tiráži se přitom vůbec neuvádí, z jakých pramenů autor 
čerpal, stojí tu pouze tři slova „Text: Karel Blažek“.

Šťastné konce aneb disneyfikace slavného pohádkáře 

Nikoho nepřekvapí, že sáhne-li po Andersenových pohádkách 
studio Walt Disney, potažmo Pixar, z původního textu toho příliš 
nezůstane. Namátkou uveďme třeba slavné animované filmy jako 
Malá mořská víla alias Ariel, z roku 1989, nebo Ledové království, v ori-
ginále Frozen z roku 2013, inspirované „Sněhovou královnou“. Ale 
věci se dějí i v tištěných vydáních Andersenových pohádek. Nyní 
se podíváme, co se v českých knižních verzích může stát s Ander-
senovými promyšlenými konci, v nichž je každé slůvko odváženo 
na lékárnických vahách.

5  Pohádky Hanse Christiana Andersena, 2006, cit. dílo, s. 197.

6  Hans Christian Andersen. Pohádky, cit. dílo.
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Pro začátek nahlédněme do „Děvčátka se sirkami“ („Den lille 
Pige med Svovlstikkerne“). Nejprve si uveďme Fröhlichův věrný 
překlad posledních vět pohádky: 

Ale v koutě domu seděla v mrazivém jitru holčička s červenými tvářemi 
a s úsměvem na rtech – mrtvá, neboť zmrzla v poslední večer starého 
roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad malým tělíčkem, v  ruce mělo 
svazeček sirek, skoro celý vyhořelý. Chtěla se ohřát, říkali lidé, ale nikdo 
nevěděl, co hezkých věcí viděla a v jaké záři vešla s babičkou do radosti 
nového roku.7

Druhá ukázka pochází z volného překladu polského převyprávění, 
které vyšlo česky v roce 2005:

Na druhý den kolemjdoucí nalezli na chodníku drobné tělo malého děv
čátka se zápalkami.

– Jak mohla být tak nerozumná a usnout na dvorku v takovém mra
zu, vždyť umrzla – kroutili hlavami a nějaký muž ji [sic] sebral z rukou 
zápalky a běžel domů, aby s nimi zapálil oheň v kamnech. Byl jedním 
z těch, kteří neměli rádi, když něco zůstane nadarmo a bez užitku.8

Úspornost ve výrazu, jímavost i klíčový náboženský motiv berou 
v  této verzi za své a  čtenář jen kroutí hlavou nad záplavou slov, 
která Andersen nikdy nenapsal. Nicméně v tomto českém překladu 
polské verze přinejmenším není cenzurováno zmrzlé tělíčko nebo-
hé holčičky. V převyprávění vydaném v nakladatelství Rebo líčení 
novoročního rána úplně chybí:

V  tom okamžiku k němu babička přistoupila, vyzdvihla je do náruče 
a už letěly spolu vysoko, převysoko tam, kde žádný netrpí zimou, hladem 
ani strachem či obavami – letěly prostě k Pánubohu…9

7  Pohádky Hanse Christiana Andersena, 2006, cit. dílo, s. 279.

8  Hans Christian Andersen. Ilustrované pohádky. Volný překlad Jiří Maršík. Liberec: 
GEN 2005, s. 96.

9  Hans Christian Andersen. Nejkrásnější pohádky, cit. dílo, s. 411.
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I  z  českého vydání pořízeného z  anglické verze Andersenových 
pohádek, které pod názvem Kniha pohádek Hans Christian Andersen 
roku 2015 vydalo nakladatelství Svojtka, je dívčino mrtvé tělíčko 
vyňato. Příběh je navíc zařazen do sekce „Neobvyklé příběhy“, což 
vyznívá dosti cynicky:

Zápalky zářily jako slunce, a dokonce i její babička zářila. Přišla k hol
čičce a vzala ji do náručí. Potom s ní odletěla jasnou září do nebe, kde 
není hlad ani zima, ale jen samá radost.10

Mrtvé dítě je samo sebou krajně naturalistický prvek, ale drásavý 
účinek na čtenáře Andersen jistě zamýšlel. Mimochodem v této po-
hádce lze nalézt přesvědčivý doklad nejen Andersenova sociálního 
cítění, ale hlavně podvratnosti jeho pohádek. Dánský nakladatel 
Andreas Christian Ferdinand Flinch si pro svůj almanach u Ander-
sena totiž objednal text, který měl ilustrovat škodlivost žebrání 
a  odradit poten ciální dárce od rozdávání almužen chudákům.11 
A prodej sirek byl často pouhou zástěrkou pro žebrotu, která byla 
úředním výnosem zakázaná. Andersen tudíž zadání monumen-
tálně nesplnil – místo mravokárného příběhu o tom, že almužny 
udržují chudáky v bídě, protože je nenutí pracovat, vmetl spořáda-
ným měšťanům do tváře zmrzlou mrtvolku malé žebračky. Pokud 
tělíčko z textu vyoperujeme, připravíme Andersena o to podstatné.

Zásadní rozpor mezi Andersenem a jeho převypravěči je patr-
ný i z různých závěrů pohádky „Křesadlo“. Hlavním hrdinou po-
hádky je voják, který se cestou z války stane majitelem kouzelného 
křesadla a pánem tří čarovných psů-pomocníků. Podivuhodné oči 
oněch tří psisek přitom zasazují celý děj nikoli do pohádkového 
bezčasí, nýbrž přímo do středu dánského hlavního města. Poslední 
ze psů má totiž oči veliké jako Rundetårn, tedy jako kulatá věž, 

10  Kniha pohádek Hans Christian Andersen. Překlad Vlasta Benešová. Praha: 
 Svojtka & Co. 2015, s. 486.

11  Genealogie této pohádky je uvedena v komentářích k Dalovu soubornému vydání 
Andersenových pohádek a věnuje se jí také de Mylius. H. C. Andersens Eventyr VII. 
Kommentar. København: C. A. Reitzels Forlag 1990, s. 124–125. Mylius, Johan de: 
Forvandlingens Pris. København: Høst & Søn 2005, s. 313–314.
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kterou v samém srdci Kodaně nechal počátkem sedmnáctého stole-
tí zbudovat král Christian IV. Andersen takto děj pohádky aktuali-
zuje, a není tudíž divu, že hlavní hrdina se nakonec za únos krá-
lovské dcery ocitá na popravišti, jelikož láska obyčejného vojáka 
k princezně představuje pro království přílišné nebezpečí. V hodi-
ně dvanácté opět zasáhnou psi a dotyčná pasáž zní ve věrném pře-
kladu Františka Fröhlicha následovně:

„A teď mi pomozte, ať mě nepověsí,“ rozkázal voják a psi se vrhli na soud
ce a na celou radu, jednoho chytili za nohu, jednoho za nos a vyhazova
li je kolik sáhů do vzduchu, takže všichni padali na zem a rozbíjeli se 
na cimprcampr.

„Já nechci!“ volal král, ale ten největší pes popadl jeho i královnu 
a hodil je za všemi ostatními. Vojáci se vyděsili a lidé křičeli: „Vojáčku, 
buď naším králem a vezmi si krásnou princeznu!“

A pak vojáka posadili do královského kočáru a všichni tři psi tan
covali před ním a provolávali slávu a kluci pískali na prsty a vojáci 
zvedali k poctě zbraň. Princezna vyšla z měděného hradu a stala se z ní 
královna, a to se jí moc líbilo. Svatba trvala týden a psi seděli taky u ta
bule a dělali velké oči.12

Ona nepřehlédnutelná dvojznačnost bere v převyprávění vydaném 
nakladatelstvím Brio roku 2004 za své. Tady se nikdo na cimpr campr 
nerozbíjí, u Andersena nápadně neutrálně, ba zvesela vylíčená po-
prava je tu nazývána „pohromou“  – a  závěrečná pointa je navíc 
popřena zmínkou o počestné svatbě v kostele a  její prospěšnosti 
pro říši.

Ani král s královnou té pohromě neunikli. I se svými trůny skončili oba 
v řece a ta je odnášela dál a dál z jejich říše, zatímco obyčejní lidé i vo
jáci v jednom kuse radostně volali:

12  Pohádky Hanse Christiana Andersena, 2006, cit. dílo, s. 201.



33

„Ať žije nový král Vysloužilec první, ať žije jeho krásná královna!“
A co mohli ti dva pro svou říši lepšího udělat, než aby se cestou z po

praviště v královském kočáře zastavili v největším kostele a měli tam 
svatbu? 13

Tento závěr šibalskou podvratnost Andersenova textu  postrádá. 
Dvojakost je zneškodněna, král i  královna odplouvají po řece 
a v kostele se slaví veselka.

Z  Andersena toho ani v  tomto vydání příliš nezbylo, záhy 
 ovšem uvidíme, že dějiny českých překladů Andersenových pohá-
dek jsou vlastně od počátku plné volných převyprávění a zhusta 
i klamavé reklamy. Toho pravého českého Andersena však v oné 
záplavě ander senovských titulů přece jen najít lze.

První české překlady

Úplně první Andersenovo dílo přeložené do češtiny byl román Im
provisator (Improvisatoren, 1835), stalo se tak roku 1851 a v této sou-
vislosti stojí za zmínku, že překládání do češtiny mělo v této době 
výrazně patriotický náboj.14 Vzdělané čtenářské vrstvy v Čechách 
a na Moravě četly německy a do němčiny už Andersen přeložen byl, 
nyní šlo o  to, nechat slavného Dána zaznít česky, což bylo samo 
sebou v případě pohádek určených i dětem ještě žádoucnější.

13  Hans Christian Andersen. Nejkrásnější pohádky, cit. dílo, s. 24.

14  Viz například Veselý, Jiří: „Překlady doby obrozenecké“. In Hrala, Milan a kol.: 
Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Nakladatelství Karolinum 2002, s. 125.
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Takto vypadá titulní list vůbec prvního českého vydání Andersenových pohádek 
z roku 1863. Překladatel Josef Mikuláš Boleslavský (1829–1892), který působil také 
jako dramatik, nakladatel a tiskař, podle všeho vyšel z německé předlohy, jak bylo 
tehdy zvykem. Na obrázku sedí jakýsi mudrc s jinochem kdesi vysoko na skále a už tady 
je patrná lokalizace pohádek do českého prostředí – nejvyšší dánský bod je ve výši 
170 metrů nad mořem a skály aby v této ostrovní zemi pohledal, odhlédneme-li ovšem 
od hrstky útesů a ostrova Bornholm.




