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Jules Verne (1828–1905) patří k nejčteněj-
ším francouzským spisovatelům své doby. 
Je považován za jednoho ze zakladatelů 
vědecko-fantastické literatury. Hrdinové 
jeho románů se už tehdy vydávali do kos-
mu, do neproniknutelných mořských hlu-
bin i do neznámých krajin.

Kapitán Nemo je nejzáhadnější fi gurou 
ze všech Verneových postav. Tento tajemný 
bohatý dobrodruh velel supermoderní po-
norce Nautilus. Díky ní odkrýval tajemství 
moří, ale především potápěl anglické lodě. 
Rád také pomáhal bojovníkům za svobo-
du a podporoval je, konkrétně řecké po-
vstalce proti Turkům.  Je zajímavé, že v pů-
vodním Verneově rukopisu byl Nemo pols-
ký aristokrat, jehož rodina včetně dětí byla 
vyvražděna Rusy a přátelé zahynuli na Sibi-
ři. Nemova národnost mizí z Evropy 
pod ruskou tyranií. Tak charakterizoval spi-
sovatel svého hrdinu v dopise, jehož adre-
sátem byl autorův vydavatel Pierre-Jules 
Hetzel.  

Jenže Hetzel si nepřál, aby Nemo byl Polák.
Obával se, že by se jeho knihy v Rusku pře-
staly prodávat, nechtěl ohrozit francouz-
sko-ruské vztahy. Z dnešní perspektivy se 

to může zdát směšné, tehdy ale bylo
Hetzelovo vydavatelství jedno z největších,
a pokud by došlo k narušení diplomatic-
kých vztahů, mělo by to vliv na jeho ob-
chodní zájmy nejen v Rusku, ale i ve Francii. 

Verne se tedy podřídil. Jeho romantický 
rebel se stal kapitánem „Nikdo“ (latinsky 
nemo).  Přepracovaná fi gura neměla ná-
rodnost, byl to osamělý mstitel (nikdo se 
vlastně nedozvěděl čeho), který se svou 
posádkou mluvil „neznámým jazykem“.

Teprve v knize Tajuplný ostrov, jež spojuje 
ve volnou trilogii Děti kapitána Granta
a 20 000 mil pod mořem autor vysvětluje, 
že jde o indického knížete Dakkara, který 
po rozdrcení povstání, jehož byl duší, vy-
budoval s dvaceti nejvěrnějšími druhy 
ponorku Nautilus, přijal bojové jméno 
Nemo a vyhlásil válku „pozemským tyra-
nům“, tj. koloniální mocnosti Anglii, jejíž 
válečné lodě pomocí ponorky potápí.  
  

(Ondřej Neff , Na moři a pod mořem z 
knihy Julese Verneho: Dvacet tisíc mil pod 
mořem, volně převyprávěného Ondřejem 
Neffem, Albatros, Praha, 2008)



Dramatizace a režie 
Výprava
Hudba
Výroba loutek
Kostýmy loutek 

Hrají
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