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ARABSKÉ POHÁDKY POTĚŠÍ RODIČE, DĚTI I STUDENTY 
 

Plzeň, 19. 11. 2015 – Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni společně 
s nakladatelstvím Edika a společností Albatros Media představila 19. listopadu knihu 
Arabské pohádky, jejímž autorem je Issam Ramadan z katedry blízkovýchodních studií. 
Knížka obsahuje osmnáct pohádek v moderní arabštině s českým překladem  
a poznámkami o arabských reáliích. Knihu doprovází CD se zvukovým záznamem, na 
kterém pohádky vypráví sám autor, rodilý mluvčí syrského původu. 
 
Issam Ramadan uvozuje svoji knihu následovně: „Ve světě plném konfliktů, válek, 
nedorozumění, ale i každodenních starostí se stávají pohádky, více než kdykoliv před tím, 
prostředkem k oddechu a nostalgii. Čtení pohádek je jakési vzpomínání na maminky  
a babičky, které nám vyprávěly nebo četly pohádky u našich postelí. To platí dvojnásob, 
mluvíme-li o arabském světě. O tom, jemuž se v současnosti bohužel nedostává míru  
a bezpečí. Přesto, nebo možná právě proto, se lidé utíkali a stále utíkají k pohádkám  
v dobách, kdy je nejhůř. Jak známo, do pohádek se dá, a mnohdy i bez logiky, vložit vše, 
dobro i zlo, a to podle situace a potřeb doby a lidí. Pohádky odrážejí trápení, strasti, chudobu, 
nemoci, nespokojenost v manželství či v práci, ale i sny, radosti a přání člověka. Právě  
v pohádkách si vytvořila lidská fantazie široké a volné pole působnosti pro svůj rozlet.“ 
Muhammad Cháled Ramadan, současný syrský badatel v oblasti folkloru, říká: „Pohádka je 
prostředkem zábavy pro širokou veřejnost. Pohádky v minulosti nahrazovaly tištěné knihy, ale 
i noviny. Měly též své významné místo v kultuře a jejich vypravěč měl vysoké společenské 
postavení“.  
 
Arabské pohádky samozřejmě nejsou českému čtenáři cizí, především Pohádky z tisíce  
a jedné noci. Méně známé jsou ovšem pohádky o Džuhovi zařazené do této knížky. Džuha je 
folklórní postavou známou již od středověku, a to nejen v arabském prostředí, v Persii 
(dnešní Írán), v Turecku, ale i v jiných končinách, i když třeba pod jiným jménem. Představuje 
duchaplného člověka se smyslem pro humor, někdy hloupého, avšak vždy jednajícího  
s dobrým srdcem a úmyslem. Na tyto vlastnosti pak při svých cestách životem mnohdy 
doplácí.  
 
Všechny pohádky v knize byly upraveny tak, aby kniha splnila účel nejen zábavný, ale  
i výukový, a to zejména pro studující moderního arabského jazyka.  
 


