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Abstrakt
Práce popisuje vybraná zpracování starosaské pověsti o Krysaři. Jsou to báseň Der
Rattenfänger Johanna Wolfganga von Goetheho, Krysař Jacoba a Wilhelma Grimma,
novela Krysař Viktora Dyka, animovaný film Walta Disneyho a loutkový film Jiřího
Barty. V jednotlivých kapitolách jsou tyto verze analyzovány. V této práci je zahrnuta
i kapitola o historii této pověsti. Analýza a rozbor literárních textů i filmových verzí
jsou v této práci využívány jako metoda zkoumání. Práce prokazuje hypotézu o
rozdílech v jednotlivých adaptacích a jejich základy. Výsledky jsou úspěšně
zhodnoceny v závěru práce.

Klíčová slova: pověst, Krysař, Johann Wolfgang von Goethe, Jiří Barta, Bratři
Grimmové, Walt Disney, animovaný film, loutkový film, Hammeln
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ÚVOD
Práce se zabývá vybranými literárními a filmovými adaptacemi starosaské pověsti o
Krysaři. Jako nejstarší je představena báseň Der Rattenfänger Johanna Wolfganga
von Goetheho, dále pověst Jacoba a Wilhelma Grimmových. Z českých literárních
předloh jde o novelu Krysař Viktora Dyka. Tyto texty jsou srovnávány s animovaným
filmem The Pied Piper Walta Disneyho a loutkovým filmem Krysař Jiřího Barty. Ve
všech vybraných adaptacích tato práce sleduje rozdíly v žánru, cílové skupině a
hlavních prostředcích s jakými autoři pracují. Práce předpokládá, že se jednotlivé
adaptace příběhu liší v některých bodech, ale základ zůstane zachován. Dále
předpokládá, že Viktor Dyk rozvinul svou postavu Krysaře na podstatě Goetheho
Krysaře. Zajímavé je především, na koho navázal Jiří Barta. Film Jiřího Barty byl
také důvodem zvolení tématu této práce. Bartova práce s příběhem se zdá být zcela
originální, navíc film lze vnímat jako němý.
Základ této práce přispívá k literární analýze těchto děl. V této práci je využito
vlastních postřehů z četby verzí J. W. von Goethe, bratří Grimmů a V. Dyka.
Důležitými vědeckými zdroji, ze kterých tato práce čerpá, jsou studie Zity Adamové
Pověst o krysaři a Jiřího Opelíka Dvě dykovské marginálie, protože jsou vystavěny na
odborné úrovni a žádné jiné podobné vědecké analýzy nebyly uskutečněny.
První kapitola bude zaměřena na historii pověsti a na představení Krysaře jako
postavy, aby byly jednotlivé motivy připraveny k analýze. V dalších kapitolách budou
podrobeny rozboru jednotlivé zvolené adaptace, aby byly vzájemných srovnáním
odhaleny diference a společné prvky naopak vyneseny. Rozsah textu je rozšířen (v
souhlasu s vedoucím práce) z důvodu obsáhlosti tématu a důležitosti všech uvedených
zpracování. Všechny zmíněné části jsou shrnuty v závěru.
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1 Postava Krysaře a jeho příběhy
1.1 Historie pověsti o krysaři a představení postavy Krysaře
Historie pověsti je sporná. Souvislost s původem Sasů v Sedmihradsku totiž není
potvrzena. Zuzana Adamová ve svém obsáhlém textu uvádí jednu z nejstarších verzí
pověsti: Krysař neobdržel svou předem vyjednanou mzdu od města Hammeln za
vyhnání krys, a proto z pomsty, pomocí své kouzelné píšťaly, zavedl děti a mládež do
hory Koppel, která se za nimi zavřela. Pod zemí je dovedl až do Sedmihradska, kde se
staly předky tamějšího saského obyvatelstva. Z. Adamová tuto verzi datuje do 13.
století, i když v různých zpracováních jsou značné odchylky také v časovém určení
(Adamová 1968, s. 63). Z. Adamová vychází především z poznatků o historii pověsti
Christopha Friedricha Feina uvedených v knize Die entlarvete Fabel vom Ausgange
der Hämelschen Kinder, která byla vydána v Hannoveru v roce 1749. Zde je původní
příběh spojen s historickými událostmi roku 1259, kdy biskup Wittenkind, kterému
bylo město Hammeln svěřeno, vyhrál nad občany města při jejich vzpouře proti
změně vlády. Vítěznou bitvu zahájil zvuk píšťal. Biskup poražené měšťany poslal
směrem k Sedmihradsku, kde se patrně usadili. Literárně si této pověsti všímáme od
17. století, jak tvrdí Adamová (tamtéž), protože se začaly vést spory o pravdivosti
legendy o původu Sasů v Sedmihradsku, předtím byla pověst pravděpodobně šířena
jen ústně. Neví se tedy jistě, zda k událostem skutečně došlo, jde o stručnou pověst a
podrobnosti k příběhu si autoři přidávali podle svého uvážení a fantazie.
Začala vznikat různá autorská zpracování. Pro zmapování vývoje pověsti je
důležité zjistit, co všechno mají všechny verze společné. Jediné dva motivy, které
spojují všechny verze, jsou Krysař a krysy nebo myši. Pokud se jedná o dějovou
stránku věci, objevují se odchylky v momentě, kdy dojde k porušení dohody Krysaře
a měšťanů. Krysař odvede buď obyvatele z města Hammeln, kteří ho podvedli, nebo
jejich děti. Dále je důležité, že Krysař nikdy neodvede všechny, vždy totiž někdo
zůstane, aby vypověděl, co se stalo. U Dykovy novely je to například rybář; u bratří
Grimmů zase opozdilé děti. Ve většině zpracování není určeno datum, rok nebo
století, ve kterém se děj odehrává.
Podle Z. Adamové a J. Opelíka je Krysař postava (a povolání), která se v
pověsti objevuje jako cizinec z daleké země s píšťalou v pestrobarevném oblečení.
Takto se vyskytuje ve všech příbězích. Podle J. Opelíka (1974, s. 227) je Krysař
individualista: prochází světem sám za sebe, nemá domov ani rodinu, a proto se mu
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lidé raději vyhýbají. U lidí nevzbuzuje náklonnost a působí tajemně. Lidé z měst, kam
zavítá, jsou rádi, že je přišel zbavit krys, ale těší se, až odejde. Neradi totiž věří
někomu, kdo zachází právě s něčím tak nečistým a jim odporným, jako jsou krysy.
Z toho je tedy zřejmé, že se toho o Krysaři čtenář moc nedozví, netuší se,
odkud pochází, jeho jméno není nikde uvedeno, tak jako jeho přesný věk a ani původ
jeho umění hrát na píšťalu. Nedá se tvrdit, že by Krysař vystupoval jako typicky
kladná postava, protože přece jen nakonec svou pomstu na měšťanech a jejich dětech
vykoná, ale není ani postava prvoplánově záporná, protože se nechová jako měšťané
Hammelnští, kteří jsou lakomí a nedodrželi své slovo. Toto jen posiluje záhadnost a
tajuplnost postavy Krysaře.

1.2 Báseň Der Rattenfänger od Johanna Wolfganga von Goethe
Báseň Johanna Wolfganga von Goethe z roku 1805 se podstatně liší od ostatních
verzí, které budou uvedeny později. Z dalších básnických podob pověsti je možné
jmenovat ještě báseň The Pied Piper of Hamelin Roberta Browninga, která však není
zahrnuta do mé práce.
Dá se říci, že cílem Goetheho básně není převyprávět celou pověst. Z.
Adamová se domnívá, že Goethe považoval tuto pověst za tak známou, že nemusel
opakovat její děj (Adamová 1968, s. 65). V básni vystupuje Krysař jako vypravěč,
vypráví čtenáři sám o sobě, což je jediný zjištěný literární případ, kdy tomu tak je. Je
tedy hlavní postavou básně, na rozdíl od například Krysaře Bratří Grimmů, kde žádná
postava nevystupuje individuálně, jak bude uvedeno dále. Toto zpracování se odlišuje
od vybraných děl nejen žánrem poezie, ale i vývojově, je jedinou adaptací, která v
nějakém znění nepředává děj a zápletku pověsti. Čtenář se nedozví o Krysařově
smlouvě a jejím porušení měšťany, není v ní jmenováno město Hammeln a ani jiné
určité postavy, které se objevují například v díle Viktora Dyka, jak je zmíněno v další
kapitole. Goetheho Krysař vytváří dojem světaznalého, hrdého muže, který svou
krásou mnohé ženy oblouzní a navíc se ničeho, natož své nevábné práce, nebojí: „byť
i krys by hejna byly, a byť se myši vyrojily“ (Goethe 1804, s. 148-149). Za Krysařem,
v této básni, nejdou jen krysy a myši z města, ale i děti, které, byť jsou vzpurné,
podlehají jeho písni. Krysař ale, v souladu s jinými verzemi, neprozrazuje své jméno,
ani odkud pochází a vlastně nic takto určitého, co by se týkalo jeho minulosti či
běžných informací o člověku. Celá báseň působí na čtenáře lehkomyslně, nezávažně,
jako kdyby nešlo o žádnou námahu ani rozhodování, všechno plyne lehce a bez
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zádrhelů. Čtenář má pocit, že Krysař přesně ví, co dělá, protože jakkoli zapěje na
svoji kouzelnou a čarohlasou píšťalu či zahraje na loutnu (obě se v básni objevují),
nikdo a ani nic mu neunikne: „má čarohlasá píšťala / by všechny z města vyhnala“.
Své povolání bere samozřejmě, nedělá mu žádný problém a takový dojem má i ten,
kdo báseň čte: „a vaše město přeslavné / si jistě také žádá mne“. Krysař, který se
představuje v této básni, se liší od Krysařů z ostatních verzí, protože svou odvahu a
všehoschopnost dává na odiv, místo toho, aby ji skrýval.
Cílová skupina není znatelně určena, ale je zde předpoklad toho, že čtenář
pověst zná, aby mohl plně porozumět tomu, co o sobě Krysař zpívá a rozpoznat
charakter Krysaře. J. W. Goethe nezanechal v básni jasné ponaučení, tak jako si toho
lze povšimnout u jiných autorů. Goethe se soustředil na vykreslení povahy Krysaře a
ne na nesprávné jednání měšťanů, o kterém v básni není zmínka. Pohled, který báseň
nabízí je nový, neotřelý, protože v původní pověsti se nepočítá s Krysařovou
individualitou a hlavně osobností, vystupuje pouze jako podivný iniciátor odvedení
dětí. Básnický výklad postavy Krysaře umožňuje čtenáři lépe a snáze pochopit smysl
dobře známé pověsti.

1.3 Krysař podle Bratří Grimmů
Znění Krysaře Jacoba a Wilhelma Grimma z roku 1816 je všeobecně známé, i v něm
jde o Krysaře s píšťalou, který utopí všechny krysy z města v řece a po porušení
dohody ze strany měšťanů odvede Hammelnské děti a i s nimi se ztratí neznámo kam.
Kromě již známých motivů se v grimmovském příběhu objevují některé i nově.
Krysař poté, co za udělanou práci nedostal slíbenou odměnu, odejde z města, potom
se vrátí a uskuteční svou pomstu měšťanům na jejich dětech. V ostatních verzích
Krysař vždy vykonal svou pomstu neprodleně. Smysl jeho odchodu není Grimmy
přesně popsán, ale může znamenat Krysařovy pochybnosti nad provedením msty a
zároveň naději podvodným měšťanům, že uniknou bez trestu. Značný rozdíl je i ve
zvoleném žánru, čímž je kronika. Právě detaily příběhu, jako přesné určení dne a
počtu dětí, které se ztratily, napovídají kronice. Krysař dne 24. června odvedl sto
třicet dětí (u jiných zpracování není doba nebo čas nikdy určena). Jsou dokonce
přesně zmíněny děti, které Krysař neodvedl i důvody, proč tomu tak bylo. Jedno z
nich se domů vracelo pro kabát, a proto nestihlo skupinu mizející v hoře. Další dvě
děti také nedohonily skupinu, zároveň ale nemohly lidem ve městě povědět, kde
přesně ostatní děti zmizely, protože jedno bylo slepé a druhé hluchoněmé. Z této

7

verze se dozvídáme, jak Krysař při prvním a při druhém příchodu do města vypadal.
Nejprve byl oblečen v pestrobarevném kabátci s každou nohavicí jinou, ale když se
vrátil pomstít, byl oblečen v loveckém obleku s podivuhodným rudým kloboukem.
Pravděpodobně je tak zdůrazněno Krysařovo rozhořčení a změna v jeho chování.
Zpracování zachází s pověstí jako s událostí v dávné minulosti, a proto postavy,
včetně Krysaře, nevystupují individuálně. Krysař tudíž není hlavní postavou (což
odpovídá způsobu záznamu kroniky) ani vypravěčem, na rozdíl od Goetheho básně.
Forma kroniky čtenáři předává příběh bez vylíčení myšlenkových pochodů postav
nebo jejich emocí. Způsob vyprávění pověsti bratry Grimmovými má přinášet
poučení pro čtenáře o tom, jaké mohou být důsledky porušení dohody, ale zároveň
mohou soudit, zda bylo Krysařovo jednání správné. Žánr tohoto zpracování vyvolává
u čtenáře dojem, že jde nepochybně o skutečnou událost, a tudíž se z ní má poučit a
spojit si ji i s městem Hammeln.

1.4 Novela Krysař od Viktora Dyka
Novela od Viktora Dyka je v České republice velice známou adaptací pověsti a
představuje velký pokrok ve vývoji pověsti a hlavně postavy Krysaře. Ve vykreslení
Krysařovy osobnosti a jeho vlastností Dyk navázal na Goetheho báseň, mnoho dalších
nových rysů také přidal. Využil toho, jak je Krysařův um tajemně popisován. Také
Zuzana Adamová se domnívá, že ve slokách Goetheho básně se dají rozpoznat
zárodky Krysaře Viktora Dyka (Adamová 1986, s. 65). Dykova verze již není pouhé
převyprávění pověsti, ale je rozšířena o další motivy, které by se v ostatních těžko
hledaly. Postava Krysaře samotného zůstává stále stejně tajemná, ale je rozvíjena
právě díky vztahům s dalšími novými postavami. Zápletka s nesplněným slibem
měšťanů ohledně nevyplacené mzdy zůstává, ale Krysař se nejprve nechtěl pomstít
Hammelnským občanům, protože byl ochoten ušetřit město pro Agnes. Agnes je
dívka z Hammeln, která miluje Krysaře a zároveň má nápadníka Kristiána. Když ale
Agnes kvůli Kristiánovi skočí do propasti, smutkem zlomený Krysař za zvuku flétny
odvede všechny měšťany do propasti pod horou Koppel. Zachrání se jen rybář Sepp
Jörgen a nemluvně. Seppa Jörgena v následování píšťaly nejprve zastaví pláč dítěte,
poté se chvíli nechá unést Krysařovým lákáním, ale nakonec se obrací zpět. Jako
jediný ze všech má možnost volby mezi touhou po odchodu do vysněné země
Sedmihradské a hledáním matky pro dítě. Rozhodne se zachránit nemluvně, a je proto
čtenářem vnímán jako kladnější postava na rozdíl od Krysaře, který se rozhodne
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skončit svůj život spolu s ostatními. Původní příběh je tímto zvratem rozvinut v
plnohodnotné prozaické dílo. V tomto příběhu hraje velikou roli předem určený osud,
kterému se nedá uniknout. Tento osud představuje silná touha pojící se s každou
figurou. Čtenáři toto poznání předává vševědoucí vypravěč, který popisuje zevnějšky,
myšlenky a popudy postav. V předchozích verzích pověsti se motiv neodvratitelného
osudu neobjevuje. Opelík (1974, s. 229) píše, že Krysař byl předurčen k dosažení své
zaslíbené země (Sedmihradsko) a rybář k povinnosti postarat se o zapomenuté dítě a
hledání ženy, která „by dala napít dítěti“ (Dyk 1972, s. 70). Verze Viktora Dyka se
také liší rozepsáním děje do dialogů a obecně velkou škálou postav, jako jsou přesně
jmenovaní konšelé města, Kristián a Agnes. Krysař není jediný, kdo je společností
odvrhován, je tu totiž Sepp Jörgen. Hammelnský rybář je všemi vysmíván a
odsuzován, protože všechno, co udělá, je vždy o den později a vše, co se mu stane,
pochopí stejně tak opožděně. Opelík se domnívá, že právě protože jsou si Krysař a
Jörgen tak podobní, neměli by být stavěni do opozice (Opelík 1974, s. 228). Oba jsou
totiž obyvateli města odvrhováni na okraj společnosti, jeden kvůli krysám, a protože
je cizinec, a druhý kvůli svému pomalejšímu chápání. Jörgenovi se vysmívají a
Krysaře nenávidí a bojí se ho.
Obě tyto postavy mají společné také stinné stránky. Jörgen i Krysař podléhají
svým strachům a pokoušení ďábla. Tomu odpovídá Krysařovo setkání s Faustem
(ďáblovým vyslancem), který našeptává, aby neposlouchal své srdce, aby odhodil své
zábrany a využil moci flétny „k lepším věcem“ (Dyk 1972, s. 46), tedy ke zlu.
Podobně lze chápat zardoušení slavíka Seppem Jörgenem. Oba pokušení podlehli,
použili svou moc a zakusili svou sílu. Nakonec však Dyk představuje Jörgena jako
zachránce nemluvněte a tím pádem jediného, kdo se dokázal kouzlu píšťaly vzepřít.
Právě rybář, který vždy pochopil to, co se kolem něj děje až druhý den, a podobně
také zachráněné nemluvně, představují v tomto díle jakýsi záblesk nevinnosti, na
rozdíl od všech ostatních postav.
Děj Dykova příběhu se začleněním faustovské pověsti a dalších údajů (město
Hammeln, hora Koppel, země Sedmihradská, jména obyvatel města) dá přesněji
zasadit do 16. století v Německu v hansovním městě Hammeln. Čtenař soucítí a
ztotožňuje se s příběhem dívky Agnes a přidává k nadčasovosti příběhu. Tím se liší
od verze bratří Grimmů a ostatních, které jsou zakořeněny více v minulosti. Čtenář v
Dykově textu nalezne daleko více možností a výkladů než v původní vyprávěné
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pověsti. Krysař Viktora Dyka čtenáři ukazuje, že starosaská pověst se může stát
moderní uměleckou novelou a vypovídat o čtenářově současnosti.

1.5 Krátký film The Pied Piper podle Walta Disneyho
Krysař nebyl ztvárněn jen jako literární dílo, ale několikrát také ve filmu. Z dílny
Walta Disneyho byl Krysař představen i jako krátký film. Je to film animovaný a
Krysař je ztvárněn v pestrobarevném oblečení podobně, jako je popsán v díle bratří
Grimmů. Krysař je také hlavní postavou a zavítá do města Hammeln sužovaného
krysami, zde se však objevuje nový motiv. Jsou to nešťastné děti, které jsou nuceny
tvrdě pracovat pro dospělé obyvatele města. Díky této nové stránce příběhu se dá říci,
že Krysař je poprvé představen jako jednoznačně kladná postava, protože odvedením
dětí z města je zachránil. Děti s ním odešly do hory, která jim otevírá snový svět.
Právě tímto závěrem se Disneyho film podstatně liší od ostatních zpracování:
namísto, aby Krysař děti využil jako pomstu pro lakomé měšťany, osvobodil je. Liší
se i způsob, jakým se Krysař zbavil krys z města. V ostatních dílech Krysař donutil
krysy buď utopit se v řece, nebo se zabít skokem do propasti. U Disneyho však krysy
zmizely v iluzi obrovského sýru. Tato scéna dobře ukazuje odlišnost prostředků,
kterými jsou u Disneyho především vtip a nadsázka. Jeho role je udržet pozornost
dětského diváka, kterému je zjednodušený příběh určen. Walt Disney se tradičně
zaměřoval na dětské publikum, atmosféra celého filmu je veselá, podporovaná
zpívanými rýmovanými dialogy mezi Krysařem a obyvateli. Podle Thomsonové a
Brodwella tento krátký film patří mezi Disneyho sérii Silly Symphonies, která byla
založena na hudebních skladbách, a ne na původních Disneyho postavičkách
(Brodwell a Thomsonová 2007, s. 144). Všechny tyto prvky vytváří pohádku pro děti.
V této verzi je ponaučení jednoznačné: jednání Krysaře je správné a divák se má
poučit hlavně z nečestného a podvodného chování měšťanů.

1.6 Loutkový film Krysař Jiřího Barty
Do opozice proti Disneyho Krysaři se staví loutkový film Jiřího Barty. Příběh je
adaptací Dykova textu, přestože je film vlastně němý. Divák nerozumí zvukům, které
postavy vyluzují. Příběhu je rozumět jen díky měnícímu se vzhledu postav, intonaci a
rytmu nesrozumitelné řeči a díky hudbě. Můžeme tak rozeznat postavu počestné
dívky Agnes, prostého rybáře Seppa Jörgena a bohatého mladíka Kristiána, který se
dvoří Agnes.
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V tomto filmu však hraje velkou roli atmosféra a dojem, který působí na
diváka. Barta vytvořil scénu středověkého města a jeho obyvatelstva, které je lakomé,
hamižné, podvádí a okrádá se navzájem. Při každém podvodu však obyvatele pozorují
krysy, které pod celým městem tvoří své cesty a úkryty. Divák postupně sleduje
měšťany s jejich schovanými truhlami s bohatstvím. Ty však nejsou v bezpečí před
krysami, které jsou stejně hrabivé jako měšťané. Barta si tento příběh rozdělil na dva
světy na město zla a na svět prostoty, který představují rybář a Agnes. Krysaře Barta
vnímá někde mezitím uprostřed ve světě času, který stále ubíhá. Postavy měšťanů
jsou tvořeny dřevěnými loutkami, které mají velice zvláštní kubistické a hrubé rysy.
Barta chtěl jejich pohybu a chování dle svých slov (v rozhovoru s Philem Ballardem,
2002) dodat strojový (mechanický) dojem. Důležitý je také kontrast loutkového světa
oproti světu krys. V rolích krys animuje Barta skutečná vycpaná zvířata a v některých
scénách hrají dokonce i živé krysy. Výtvarně odlišeny jsou postavy Agnes, rybáře a
nemluvněte, které představují loutky, jejichž technické zpracování je mnohem
jemnější a ze světlého dřeva, protože představují ty, kteří do tohoto města a jeho
způsobu života nezapadají. Atmosféru filmu významně doplňuje i hudba a zvuky.
Autorem hudby filmu je Michael Kocáb, rockový zpěvák a skladatel. Celý film
provází střídající se hudební motivy: jeden, který Krysař vydává ze své píšťaly, a
druhý, který podporuje hororovou podstatu filmu, a kterým znějí elektrická kytara a
varhany. Postavy občanů se mezi sebou nedorozumívají normální mluvenou řečí, ale
různými skřeky a známými zvuky, někdy podobnými například slepičímu kvokání při
smlouvání na trhu.
Jednotlivé obrazy filmu na diváka působí stupňujícím se dojmem, protože se
opakují, mírně zrychlují a i drzost a počet krys ve městě se zvyšuje. Právě v té
nejvyšší míře přichází Krysař, aby nabídl své služby. Barta v rozhovoru říká, že chtěl
představit Krysaře jako symbol nikoho, smrti, času a osudu, zatímco rybář a dítě značí
záblesk naděje na konci příběhu, což u původní pověsti chybělo. Ve filmu je také
zajímavý prvek, kdy Krysař hraje na flétnu pro Agnes a vymalovává tak postupně
snový a barevný obraz cesty přírodou. Rybář s dítětem, když odchází z města, jde
právě touto malovanou cestou. Cesta je kontrastní oproti mechanickému městu, které
značí to špatné, šedivé, temné, bez budoucnosti. K celkovému dojmu z tohoto filmu
přispívá také práce se střihy mezi obrazy, s jednotlivým prolínáním scén a s motivy,
které se opakují a přitom mají jiný význam. Pro publikum mohou být nezvyklé,
náročné na pochopení (zvláště oproti Disneyho filmu). K symboličnosti a
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proměňování významu dochází mezi krví z porážky býka a tekoucím červeným
vínem, kterého si měšťané v nadbytečné míře dopřávají. Stejně tak ve scéně se
zabitím Agnes se víno znovu promění v krev na jejích bílých šatech, i když divák
nevidí ránu, ze které krvácí. Krysař, který nedostal svůj plat a nestihl ochránit Agnes
před smrtí, začne hrát na flétnu a všichni chamtivci se promění v myši a skočí z
hradeb ve stejných místech tak, jako předtím krysy.
Film určený pro dospělé publikum charakterizuje ponurost, temnost a děsivost
výtvarných prvků. Barta se soustředí hlavně na podvodné chování měšťanů, které
vede k tragické smrti nevinné dívky. Odsuzuje tím chamtivou společnost, kterou
zajímají jen drahocenné poklady a peníze a lidský život ztrácí hodnotu.
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2 Závěr
V rámci této práce bylo porovnáno pět verzí pověsti o Krysaři. Jako nejstarší byla
zvolena báseň Der Rattenfänger Johanna Wolfganga von Goethe, dále zpracování
Jacoba a Wilhelma Grimmových, poté novela Krysař Viktora Dyka. Literární verze
byly dále srovnávány se dvěma animovanými filmy, The Pied Piper Walta Disneyho
a loutkovým filmem Krysař Jiřího Barty. Společným základem příběhů jednotlivých
děl je pouze postava Krysaře a jeho boj s přemnoženými krysami pomocí flétny. Další
motivy jako město, děti, příběhy jiných figur (například Agnes a jejího nápadníka
Kristiána), postava rybáře, důvody záchrany a detaily příběhu jako počet
zachráněných osob, způsob smrti nebo zmizení lidí či dětí a krys a celkové rozřešení
příběhu se velmi liší.
Nejméně informací o příběhu poskytl čtenáři Goethe. Předpokládá všeobecnou
známost příběhu pověsti, jeho zpracování má básnickou formu a soustředí se na
postavu Krysaře, na jeho myšlenky a jeho jasné odhodlání k boji s krysami.
Forma příběhu bratří Grimmů má podobu kroniky a čtenáři sděluje celé znění
pověsti s celou řadou podrobností příběhu, včetně data, počtu odvedených dětí a další.
Vyvolává dojem skutečné události z daleké minulosti, ze které se může čtenář poučit
o činech měšťanů a Krysařově trestu. Díky své hamižnosti přijdou o mnohem cennější
poklad ve svých dětech.
Viktor Dyk příběh pověsti propracoval a přidal řadu postav. Krysaře popisuje
jako člověka schopného lásky, kvůli které se rozhodne využít svou moc a moc píšťaly
proti lidem. Toto rozhodování nám Dyk zprostředkoval ve scéně rozhovoru Krysaře s
Faustem. V českém umění měla Dykova verze velký vliv.
Z filmových zpracování byl představen animovaný film Walta Disneyho,
kterému pověst posloužila jako inspirace pro animovanou pohádku pro malé děti.
Krysař v ní zastává čistě kladnou roli zachránce trpících dětí. Děti byly nuceny tvrdě
pracovat pro měšťany a Krysař je odvede do světa cukrovinek. Dokonce dojde k
uzdravení chromého chlapce.
Originální filmové zpracování vytvořil český animátor Jiří Barta. Základní
příběh převzal z díla Viktora Dyka, na znalost Dykova textu autor spoléhá, k jeho
vyprávění používá čistě výtvarné prostředky beze slov. Jeho film je překvapivý
výtvarným pojetím soustředěným na vizuální a zvukovou stránku. Barta vystavěl
dřevěné město a pověst přehrávají loutky. Záporné měšťany představují záměrně
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hrubě opracované loutky a kladné postavy (Agnes, rybář, nemluvně) mají jemnější
rysy ve světlém dřevě. Roli hraje i barevnost a kontrast mezi dřevořezbou (loutky,
město) a malbou na dřevě (cesta do ráje).
Vzhledem k rozsahu práce nemohla být začleněna i další zpracování pověsti,
jako například báseň Roberta Browninga nebo dramatizace E. F. Buriana.
V práci se podařilo prokázat, že Krysařův příběh jako téma se vyvíjel napříč
historií literatury a je srozumitelný v různých kulturních i jazykových oblastech, jak
bylo představeno na literárních a filmových dílech českých, německých a filmu
americkém. Každá z adaptací upravuje prapůvodní příběh vlastním způsobem,
originálními prostředky a odhaluje jiný a nový pohled na tuto pověst.
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