Karel Jaromír Erben - Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
(zkráceno a upraveno pro použití v projektu Stopy)
Bylo – nebylo jedno království, ve kterém žili král s královnou a jejich krásná dcera. Princezna si brzy po
osmnáctých narozeninách našla ženicha. Jmenoval se Plaváček. Tohle neobvyklé jméno dostal hoch od
rybáře, který ho jako miminko vytáhl z řeky, po níž připlul v košíku. Rybář a jeho žena se o něj starali
jako o vlastního. Svoje pravé rodiče si Plaváček nepamatoval, v noci se mu ale často zdálo o jeho staré
kmotřičce.
Když král nebyl doma, byla pro princeznu a Plaváčka vystrojena veliká svatba. Plaváček se ale vůbec
nelíbil králi, protože nebyl urozeného původu. Král přemýšlel, jak by se svého nemilého zetě co nejlépe
zbavil. "Co se stalo, nedá se změnit; ale zdarma přece mým zetěm být nemůžeš; chceš-li mít mou dceru, musíš jí za věno přinést tři zlaté vlasy děda Vševěda."
Plaváček se rozloučil se svou chotí a šel. Šel dlouho a daleko, přes hory doly, přes vody brody, až přišel
k černému moři. Tu vidí loď a na ní převozníka. - "Pozdrav pánbůh, starý převozníku!" - "Dejž to
pánbůh, mladý poutníku! Kam tudy cestou?" - "K dědu Vševědu pro tři zlaté vlasy." - "Hoho, na takového posla dávno čekám. Dvacet let už tu převážím a nikdo mě nejde vysvobodit. Slíbíš-li mi, že se děda
Vševěda zeptáš, kdy bude mé roboty konec, převezu tě." - Plaváček slíbil a převozník ho převezl.
Potom přišel k nějakému velikému městu, ale bylo sešlé a smutné. Před městem potká stařečka, měl v
ruce hůl a sotva lezl. - "Pozdrav pánbůh, šedivý dědečku!" - "Dejž to pánbůh, pěkný mládenečku! Kam
tudy cestou?" - "K dědu Vševědu pro tři zlaté vlasy." - "Aj aj", na takového posla tu dávno čekáme; to
tě hned musím k našemu panu králi dovést." - Když tam přišli, řekl král: "Slyším, že jdeš s poselstvím k
dědu Vševědu. Měli jsme tu jabloň, nesla mladicí jablka: když někdo jedno snědl, třeba byl už nad hrobem, omládl zas a byl jako jinoch. Ale už dvacet let nenese jabloň ovoce žádné. Slíbíš-li mi, že se děda
Vševěda zeptáš, jestli je nám pomoci, odměním se ti královsky." - Plaváček slíbil a král ho milostivě propustil.
Potom přišel zase k jinému velikému městu, ale bylo z polovice pobořené. Nedaleko města zakopával syn svého zemřelého otce, a slzy mu jako hrachy padaly po tvářích. - "Pozdrav pánbůh, smutný
hrobníku!" řekl Plaváček. - "Dejž to pánbůh, dobrý poutníku! Kam tudy cestou?" - "Jdu k dědu Vševědu pro tři zlaté vlasy." - "K dědu Vševědu? Škoda, žes dříve nepřišel! Ale náš pan král na takového posla už dávno čeká; musím tě k němu dovést." - Když tam přišli, řekl král: "Slyším, že jdeš s poselstvím k
dědu Vševědu.
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Měli jsme tu studnici, prýštila z ní živá voda: když se ji někdo napil, třebaže
už umíral, hned se zas uzdravil; a kdyby byl už mrtev a tou vodou ho pokropili, zase vstal a chodil. Ale teď už dvacet let voda neteče. Slíbíš-li mi, že se
děda Vševěda zeptáš, je-li nám nějaká pomoc, královskou odměnu ti dám." Plaváček slíbil a král ho milostivě propustil.
Potom šel dlouho a daleko černým lesem a uprostřed toho lesa vidí velikou
zelenou louku, plnou krásného kvítí, a na ní zlatý zámek. Byl to zámek děda
Vševěda, třpytil se jako žhavý. Plaváček vešel do zámku, ale nenašel tam
nikoho, než v jednom koutě starou babičku, která seděla a předla. "Vítám
tě, Plaváčku:" povídá, "jsem ráda, že tě zas vidím." Byla to jeho kmotra, o které se mu tak často zdálo.
"Copak tě sem přivedlo?" - "Král nechce, abych byl darmo jeho zetěm; i poslal mě pro tři zlaté vlasy
děda Vševěda." - Babička se usmála a povídá: "Děd Vševěd je můj syn, jasné Slunce: ráno je pacholátkem, v poledne mužem a večer starým dědem. Já ti ty tři vlasy z jeho zlaté hlavy opatřím, abych ti taky
darmo nebyla kmotrou. Ale tak, synáčku, jak tu jsi, zůstat nemůžeš! Můj syn je sice dobrá duše; ale
když přijde navečer hladový domů, mohlo by se lehko stát, že by tě upekl a snědl k večeři. Je tu prázdná káď, přiklopím ji na tebe." - Plaváček prosil, aby se taky děda Vševěda zeptala na ty tři věci, co slíbil
na cestě, že přinese odpověď. - "Zeptám," řekla babička, "a dej pozor, co řekne."
Najednou se strhl venku vítr a západním oknem do světnice přiletělo Slunce, starý dědeček se
zlatou hlavou. "Čichám, čichám člověčinu!" povídá, "někoho tu, matko, máš?" - "Hvězdo denní, kohopak bych tu mohla mít, abys ty ho neviděl? Ale tak je: celý den lítáš po tom božím světě a tam se té
člověčiny načucháš; i není divu, když večer domů přijdeš, že ti ještě voní!" - Stařeček neřekl na to nic a
sedl k večeři.
Po večeři položil svou zlatou hlavu babičce na klín a počal dřímat. Když babička viděla, že už
usnul, vytrhla mu jeden zlatý vlas a hodila na zem - zazvonil jako struna. - "Co mi chceš, matko?" řekl
stařeček. - "Nic, synáčku, nic! Dřímala jsem a měla jsem divný sen." - "A co se ti zdálo?" - "Zdálo se mi
o jednom městě, měli tam pramen živé vody: když někdo stonal a napil se jí, ozdravěl; a když umřel a
tou vodou ho pokropili, zas ožil. Ale teď už dvacet let voda neteče: je nějaká pomoc, aby zas tekla?" "Snadná pomoc: v té studnici na prameni žába sedí, nedá vodě téct; ať žábu zabijí a studnici vyčistí,
pak poteče voda zas jako prve."
Když stařeček potom zas usnul, vytrhla mu babička druhý zlatý vlas a hodila na zem. - "Což zase
máš, matko?" - "Nic, synáčku, nic! Dřímala jsem a zdálo se mi zas něco divného. Zdálo se mi o jednom
městě, měli tam jabloň, nesla mladicí jablka: když někdo zestárnul a jedno snědl, omládl zas. Ale teď
už dvacet let nenese jabloň ovoce žádné: je nějaká pomoc?" - "Snadná pomoc: pod jabloní leží had,
užírá ji síly; ať hada zabijí a jabloň přesadí, ponese zas ovoce jako prve."
Potom stařeček brzy zas usnul a babička mu vytrhla třetí zlatý vlas. - "Což mě, matko, spát nenecháš?" řekl stařeček mrzutě a chtěl vstávat. - "Lež, synáčku, lež! Nehněvej se, nerada jsem tě vzbudila.
Ale přišla na mě dřímota a měla jsem zas podivný sen. Zdálo se mi o převozníkovi na černém moři:
dvacet let už tam převáží a nikdo ho nejde vysvobodit. Kdy bude jeho roboty konec?" - "Hloupé matky
to syn! Ať dá jinému veslo do ruky a sám vyskočí na břeh, bude ten zas přívozníkem. Ale teď už mi dej
pokoj: musím časně ráno vstát a jít sušit slzy, co králova dcera každou noc vypláče pro svého muže,
syna uhlířova, kterého král poslal pro mé tři zlaté vlasy."
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K ránu strhl se zas venku vítr a na klíně své staré matičky probudilo se, místo stařečka, krásné zlatovlasé dítě, boží Slunéčko, dalo matce sbohem a východním oknem vyletělo ven. Babička zas odklopila káď a řekla Plaváčkovi: "Tuhle máš ty tři zlaté vlasy, a co děd Vševěd na ty tři věcí odpověděl, už taky víš. Jdi spánembohem, už mě víc neuhlídáš, není toho třeba." - Plaváček babičce pěkně poděkoval a
šel.
Když přišel do toho prvního města, ptal se ho král, jakou jim nese novinu. - "Dobrou!" řekl Plaváček. "Dejte studnici vyčistit a žábu, co na prameni sedí, zabijte, a poteče vám voda zas jako prve." Král to dal hned udělat a když viděl, že voda prýští plným pramenem, daroval Plaváčkovi dvanáct bílých koní jako labutě a na ně tolik zlata a stříbra a drahého kameni, co mohli unést.
Když přišel do toho druhého města, ptal se ho zase král, jakou jim nese novinu. - "Dobrou!" řekl
Plaváček. "Dejte jabloň vykopat, najdete pod kořeny hada, toho zabijte; potom jabloň zase vysaďte a
ponese vám ovoce jako prve." - Král to dal hned udělat, a jabloň za noc začala kvést, jako by ji růžemi
osypal. Král měl velikou radost a daroval Plaváčkovi dvanáct koní vraných jako havrani a na ně taky
tolik bohatství, co mohli unést.
Plaváček jel potom dál, a když byl u černého moře, ptal se ho převozník, zdali se dověděl, kdy bude vysvobozen. - "Dověděl," řekl Plaváček, "ale nejdřív mě převez, pak ti to povím." - Převozník se sice
vzpouzel; ale když viděl, že není jiné pomoci, převezl ho i s jeho čtyřiadvaceti koňmi. - "Až zas budeš
někoho převážet," řekl mu potom Plaváček, "dej mu veslo do ruky a vyskoč na břeh, a ten bude místo
tebe převozníkem."
Král ani svým očím nevěřil, když mu Plaváček ty tři zlaté vlasy děda Vševěda přinesl, a dcera jeho
plakala, ne žalem, ale radostí, že se zas vrátil. - "A kdes těch pěkných koní a toho velikého bohatství
nabyl?" ptal se král. - "Vysloužil jsem si to," řekl Plaváček a vypravoval, jak tomu králi dopomohl zase k
mladícím jablkům, co ze starých lidi dělají mladé, a tomu králi k živé vodě, co z nemocných dělá zdravé
a z mrtvých živé. - "Mladící jablka! Živá voda!" opakoval si potichu král. "Kdybych jedno snědl, omládl
bych; a kdybych i zemřel, tou vodou bych zas ožil!" Bez meškání se
vydal na cestu pro mladící jablka a pro živou vodu - a doteď se ještě
nevrátil.
A tak se stal Plaváček královým zetěm, jak mu jeho kmotřička
kdysi dávno přisoudila, a král - snad ještě pořád tam převáží přes
černé moře!
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V programu Za tajemstvím klášterní krypty aneb Od začátku do konce se budeme zabývat tématem
lidského života od narození do smrti. Jeho důležitou součástí je i téma konce lidského života. Pro přípravu na toto téma před návštěvou kostela můžete využít pohádku Tři zlaté vlasy Děda Vševěda od Karla
Jaromíra Erbena.
Posíláme vám její zkrácenou verzi a otázky, o kterých si můžete s dětmi po přečtení povídat.
Zadání před čtením
Příběh, který si teď přečteme, jste možná slyšely už jako malé děti a budete ho znát. Zkuste ho teď ale
poslouchat trochu jinak. Pohádka vypráví o několika lidech. Zapište si během předčítání všechny postavy, o kterých uslyšíte, a zamyslete se nad tím, kolik je každému z nich let. V příběhu jsou k tomu nějaké
nápovědy, ale nebude to úplně jednoduché.
Přečtěte dětem přiloženou pohádku
Otázky pro děti po přečtení.
Podle času, který máte k dispozici, můžete vybrat pouze některé. Otázky, které jsou pro program Za
tajemstvím klášterní krypty nejdůležitější, jsou vyznačeny tučně.

1. Kdo je v příběhu nejmladší? Kdo je nejstarší? Podle čeho jste to poznali? Je tam někdo, u koho vůbec nedokážete poznat, jak je starý?
Postavy:
Plaváček
Král
Královna
Princezna
Rybář
Rybářova žena
Děd Vševěd
Babička kmotřička (Matka děda Vševěda)
Převozník
Král z města mladící jabloně
Stařeček (dědeček) z města mladící jabloně
Král z města živé vody
Syn, co pohřbívá otce, ve městě živé vody

Projekt Stopy - Objevování stop lidí minulosti a současnosti
v kostele Pražského Jezulátka je spolufinancován Evropskou unií

2. Co je to generace? Kdo v příběhu patří ke stejné generaci a kdo k jiné?
3. Kdo je to kmotřička a jakou má úlohu v běžném životě?
(Kmotr/kmotra - je člověk, který podle tradičního pojetí převzal za dítě trvalý závazek, že o dítě bude pečovat, kdyby ztratilo
rodiče nebo se o ně rodiče nemohli postarat.
V církevním pojetí zároveň při křtu přijímá také další závazky, např., že bude společně s rodiči vychovávat ve víře a dbát na
církevní vzdělávání.)

4. Kmotřička v příběhu říká: Děd Vševěd je můj syn, jasné Slunce: ráno je pacholátkem, v poledne
mužem a večer starým dědem.
•

Co znamená slovo pacholátko?

•

Děd Vševěd zestárl z miminka za jediný den. Jak dlouho to trvá ve skutečném životě?

•

Kdy je člověk dospělý? Podle čeho v jeho životě se to pozná?

5. V příběhu se objevila kouzelná mladící jablka a živá voda.
a) K čemu sloužily a jak je lidé používali?
b) Bylo by podle vás dobře, kdyby staří lidé mohli zase omládnout? Kdyby ten, kdo umřel, mohl
zase ožít? Kdyby existovala zázračná voda, která by každého uzdravila? V čem by se takový svět
lišil od toho našeho?

6. Převozník už dvacet let někoho převáží a nikdo ho nechce vysvobodit.
•

Jakou radu mu Plaváček přinesl od Děda Vševěda?

•

Napadá vás něco jiného, co byste mu poradili vy?
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