
FUNKCE FANTASTIKY
V součnsruÉ pnÓzr

Jirí Holy

Fantastická literatura dlouho nebyla považována za běžnou a jasně
vymezenou literrírně estetickou kategorii',,Fantastično.. se používalo
a často ještě užívá buď jako synonymum ,,zázračna,., nebo v jiném
smyslu,,groteskna.., pŤípadně také,,utopična...
Zi,zračnost je společnfm rysem fantastické literatury a pohádky. Roz-

díly jsou pŤitom ziejmé: pohádka jako tradiční odrrida folklÓru Se vyzna-
čuje znakovou schematičností (Ltithi 1964, Jolles 1982), nejsou v ní
zachyceny denní skutečnost ani prožívan1f čas (umělé pohádky se ovšem
tomuto modelu vzdalují). Nadpňirozené jely púsobí v pohádce samo-
zŤejmě. Naopak ve fantastické literatuňe znamenají nevysvětlitelně zne-
pokojivy vpád do pŤirozeného světa, jak dokumentuje pÍíznačnj, riryvek
z pr6zy I.A. Irelanda:
'' . Jak záltadné, ňekla dívka a opatrně šla dál. - A jaké masívní dveŤel

Zatímco pronášela tato slova, dotkla se dveŤí a ty náhle s rachotem
zapad|y do ziímku.
- Pro živého Boha| zvolal muž. - Jak vidím, na naší straně chybí klika.

oba jsi nás tu uvěznila.
- Ne oba, jen jednoho z nás, ťekla dívka, píedjeho očima prošla dveňrni

a zmizela." '

Groteskno blvá vykládáno jako vlraz odcizeného světa. Podle
Wolfganga Kaysera je to obraz drivěrně známéreality, která se nečekaně
stiává nepŤátelskou, děsuplnou a cizí. ,,Podoby grotesknajsou v nejsil-
nějším a nejnápadnějším rozporu s každlm racionalismem a s kaŽdou
systematikou myšlenÍ. (Kayser |957: 203). Uvedené rysy, stejně jako
tvarová heterogennost (odlišnost od klasické uměňenosti, a tedy vlast-
nost typologicky romantická)' sbližují groteskno s fantastikou. Některé

I Great Ghost-stories ofthe World. Ed. A. Laing. London 1941,s.377

spisovatele, které Kayser ve své autoritativní studii o grotesce uvádí
- Gogola, Poea, Kafku, Morgensterna - lze legitimně považovat zače|né
piedstavitele fantastické literatury. PŤesto ale groteskno ve zmíněném
pojetí není s fantastičnem identické zcela, neboé kromě fantastické lite-
ratury k němu patŤí i veškerá literatura satirická (Kayser |951:201)'
Fantastika se ovšem podstatně míjí s takovou groteskní satirou a alego-
rií, které negují a zesměšřují jistf v textu pňímo neuveden;f pÍedmět
a odkazují k více či méně určitému ideovému smyslu. Ve srovnání
s nimi je fantastická literatura v1fznamově víceznačnější' její p dou je
noetická nejistota - události bfvají pŤedstavovány ve dvojím osvětlení,
pŤirozeném i nadpŤirozeném, pravděpodobném i pravděnepodobném.
Dá|e blvá znakem fantastické literatury (nebo groteskně fantastické
literatury) narozdíl od satiry hravostči karnevalizace - v oblastijazyko-
vé i tematické.

,, '.'vlastně jde o abiturientsk! večírek absolvent pomocného gymna-
sia. Pomocné gymnasium v nás začalo pracovat. Chtělo vysvětlit a zdri-
vodnit.
Nejprve jsme si mysleli, že pomocné gymnasium a vťrbec pomocné

stŤední školství vzniklo proto' že ti, kdo ukončili pomocnou obecnou
školu, se domáhali práva na další vzdělání a Že jim bylo vyhověno. Je
pŤece nemyslitelné, aby někomu bylo upíráno právo na pokračování ve
studiích, na moŽnost zastávat vyššía kvalifikovaná místa jen proto, Že
k tomu mentálně není jaksi uzprisoben. Zv|áště, prokáže.li patŤičnou
snahu a pí|i a znání. (Známosti mají stejnf koŤen jako znalosti. Jde
vlastnějen o písmenko. I kdyŽ' vzato podle abecedního poŤádku, znalos-
ti by měly mít pŤednost pňed známostmi.) Jestli je tomu tak' potom jistě
existují také pomocné obchodní akademie a pomocné university a po-
mocné techniky, z kterych vycházejí pomocní inžen!Ťi a zastávají pak
piiměŤená pomocná místa. (Pomocná místa? Jak je to potom? Nemriže
dojít dejme tomu k tomu, že pomocn doktor zastává místo doktora,
protože..., to je ostatně jedno proč. Ale protoŽe na to jaksi nestačí, tak
mu dají /vezme sil k ruce normálního doktora, kter..Í na to stačí, a ten jako
jeho podňízen! dělá všechno za něj, jakožto pomocn1f doktorpomocného
doktora?...). ' (Ivan Vyskočil: Kosti, str. 12-13).

Fantastická literatura je tak, zdá se, situovaná mezi dva hraniční kame-
ny: najedné straněje to pohádka, s níŽji spojuje vfskyt nadpŤirozenlch
jevri, na druhé straně groteska, kde společnou zÓnouje tvarová hetero-
gennost aobraz odcizeného světa. Také utopie zobrazujejin,j svět,jsou
to však reality časově (pŤípadně prostorově) vzdá|ené od skutečnosti
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Wolfganga Kaysera je to obraz drivěmě známérea|ity, která se nečekaně
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spisovatele, které Kayser ve své autoritativní studii o grotesce uvádí
- Gogola, Poea' Kafku, Morgensterna - lze legitimně povaŽovat zače|né
piedstavitele fantastické literatury. Pňesto ale groteskno ve zmíněném
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,,..'vlastně jde o abiturientsk! večírek absolventri pomocného gymna-
sia. Pomocné gymnasium v nás začalo pracovat. Chtělo vysvětlit a zdri-
vodnit.
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stŤední školství vzniklo proto, že ti, kdo ukončili pomocnou obecnou
školu, se domáhali práva na další vzdělání a Že jim bylo vyhověno. Je
pŤece nemyslitelné, aby někomu bylo upíráno právo na pokračování ve
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k tomu mentálně není jaksi uzprisoben. Zvláště, prokáže.li patŤičnou
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existují také pomocné obchodní akademie a pomocné university a po-
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doktora?...)' ' (Ivan Vyskočil: Kosti, str. 12-13)'

Fantastická literatura je tak, zdá se, situovaná mezi dva hraniční kame-
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vypravěče a čtenríŤťr. oproti tomu jádrem dějovlch situací fantastické
literaturyje náškaždodenní svět, v kterém se nečekaně (a často hrozivě)
objevují trhliny.
Zajisté má fantastika v písemnictví i v lidové slovesnosti místo od

pradávna a fantastick1/ch prvkú jako element v;/stavby fiktivního světa
využívá mnoho uměleck1/ch děl. Vznik fantastické literatury v té podo-
bě' jak ji chápeme a vymezujeme, však zce souvisí s preromantismem
a romantismem. Je to čas otiesu religiozity, která nepochybova|a o zá.
zracích, a zároveťt čas zpochybnění i kartesiánského modelu světa (res
extensa - res cogitans). Ideálem pŤestává b1/t pŤevedení všeho neznámé-
ho na známé, Skutečnost ve fantastické literatuňe pozblvá prrih|ednosti
a jasnosti.

Časovou prioritu-v našem oboru má patrně anglick! hnizostrašn1/ ro-
mán (gotic novel)..V něm lze zaznamenat dvojí směŤování.Y pr1zách
Radcliffové jsou to ,Jysvětlované divy.., od nichž se zakládá linie
racionální fantastiky. Na druhé straně se fantastika propletá s uhrančirn./-
mi eroticko-sexuálními tabu (Lewis) nebo s hlubší psychologickou ni.
terností faustovského typu (Maturin). Podobné rozdvojení najdeme
u strašidelné prÓzy oblíbené v Německu od konce l8. století (najedné
straně Spiess - na druhé Tieck a Hoffmann). U Spiesse je ještě patrnf
vliv barokního románu, zatímco německá romantika, zvlášé Hoffmann,
kterj silně p sobil na qÍvoj fantastiky ve Francii, v Rusku i jinde,
směŤuje k psychologické strašidelné novele, kde v těsném sousedství
ftizuje píirozené s nadpŤirozen;/m bez jasného vysvět|ení (Le Fanriv
Ze|eny čaj, Jamesovo PŤitaŽení šroubu), nebo dokonce k humorné stra-
šidelné novele (Wildovo Strašidlo cantervillské). Další podněty vzešly
od dvou iniciačních osobností fantastické literatury, Gogo|a a Poea'
V Gogolovlch Petrohradsklch povídkách se objevují zárodky kafkov-
ského vidění a v Poeov1/ch novelách prvky hororu - obé podstatně
ovlivnilo prÓzu po ce|é 20. století a zvlášé po druhé světové vá|ce.
V našem věku postupně získávápridu science-fiction, jež těží zmoder-
ních zázraki techniky' Sci-fi vlastně navazuje jednak na utopie, jednak
na racionální proud gotic novel (Marzin |982: 2|7 an.). Nadpňirozené
prostňedky se tu totiž inscenují ryze ríčelově, jako pouh1/ prostŤedek
k rozehrání dramatické dějové situace. Noetická nejistota, vyznamová

2 V letech l970.t 979 vyšlo v odeonu pět svazkú základních děl anglického gotického románu
s komentiíŤi J. Hornáta.

víceznačnost, pŤípadně i karnevalizující hravost - které jsem uvedl jako
určující znaky fantastické literatury - Se v tomto Žánru objevujívfjimeč-
ně (Bradbury, Lem). Plochost a čelovou lineárnost, pokudjde o použití
fantastickfch prostiedkri, najdeme zpravidla v jiném dnes oblíbeném
Žánru, zvaném fantasy či heroic fantasy. Fantasy rozehrává v idealizo-
van;/ch prehistorick1/ch či stŤedověklch kulisách napínavé pŤíběhy udat-
nlch hrdinri a čarokásnych dívek (Eddison, Tolkien, Moore - viz Jac-
kson 198l; Lexikon |983: 215-276), jsouc tak odnoží pokleslé
dobrodružné literatury všech dob.

Vlvojově plodnější větví novodobé fantastické literatury se ukázal
latinskoamerick! ,,realismo mágico.., a to pŤedevším ve dvou variantách
zastupujících odlišné typy -,,rioplatskf .. (borgesovskf ) a,,nitroameric-
k!.. či,,karibsk!., (mrírquezovsk!). B orgesovu světu podle kritika ocam-
pa nejlépe pŤiléhá pojem,,problematizace.,. Jeho povídky, logicky per-
fektně budované a navazující na anglo-americkou tradici, jsou vlastně
ontologick1fmi hypotézami o vpravdě problematické a paradoxní struk-
tuŤe bytí (narušování homogenity času a prostoru, osobní identity; hv
mezi skutečností a zdáním' životem Žitym a verbalizovanfm). Jedno-
mu z Borgesovlch hrdinri se zdaŤí v okamžiku popravy Znovu napsat
celé |iterární dflo, v jedné jediné vteŤině mu zaplavují mysl nesčetné
dojmy, myšlenky, kombinace. Jiné postavy věÍí,Že proŽily léta, zatímco
uplynulo několik minut'.. Márquezova fantastika vyrustá nikoli ze zp -

sobu uvažování, a|e z událostí samfch, spíše ze snri a mftri neŽ z pro-
myšlenlch myšlenkov1fch pochodri. V románu Sto rokri samoty Se
pňedkládají zjevné - posuzováno z hlediska běŽné logiky - nepravdě-
podobnosti jakoŽto hodnověrné součásti piedstaveného světa; Krásná
Řemedios vstoupí na nebe, hmyz se ve chvíli smrti matky Úrsuly Ťadí do
geometricklch obrazc . V jiné Miírquezově prÓze se na zapriíšeném
dvorku v kolumbijské vesnici objeví anděl. Je to snová vidina, nebo
zázrak? V rámci zobrazené realityje nanebevstoupení událostí stejného
Ťádu jako objevení se magnetu, jejŽ jako div pŤedvádějí potulní cikáni.
Jevy ,,pňirozené..a ,,nadpŤirozené,,se prostupují jinak než jsme zvyk|í:

,,Jedné noci, kdyŽ nemohla spát, šla se Ursula na dvŮr napít vody
a u kádě spatÍila Prudencia Aguilara. Byl sinal!, ve tváŤi měl velice
smutn1vyraz a pokoušel se ucpat si otvor v hrdle chomáčem esparta'
(''') Další noc ho zahlédla, jak se prochází v dešti. To už Josého Arcadia
Buendíu jejípŤeludy omrzely, ozbrojil se oštěpem a vyšel na dvrir. Venku
stál mrtvf a tváňil se smutně.
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Časovou prioritu v našem oboru má patrně anglickf hnizostrašn! ro-
mán (gotic novel)..V něm lze zaznamenat dvojí směŤování'Y prízách
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racionální fantastiky. Na druhé straně se fantastika propletá s uhrančirn./-
mi eroticko-sexuálními tabu (Lewis) nebo s hlubší psychologickou ni.
terností faustovského typu (Maturin). Podobné rozdvojení najdeme
u strašidelné prÓzy oblíbené v Německu od konce 18, století (na jedné
straně Spiess - na druhé Tieck a Hoffmann). U Spiesse je ještě patmf
vliv barokního románu, zatímco německá romantika, zvlášé Hoffinann,
kterÍ Silně p sobil na vlvoj fantastiky ve Francii, v Rusku i jinde,
směŤuje k psychologické strašidelné novele, kde v těsném sousedství
frizuje piirozené s nadpŤirozen;fm bez jasného vysvětlení (Le Fan v
Ze|enj čaj' Jamesovo PŤitažení šroubu)' nebo dokonce k humomé stra-
šidelné novele (Wildovo Strašidlo cantervillské). Další podněty vzešly
od dvou iniciačních osobností fantastické literatury, Gogola a Poea'
V Gogoloqfch Petrohradsklch povídkách se objevují zárodky kafkov-
ského vidění a v Poeovlch novelách prvky hororu - obé podstatně
ovlivnilo prÓzu po ce|é 20. století a zvlášé po druhé světové vá|ce.
V našem věku postupně získává p du science-fiction, jež těží zmoder
ních zazt ak:Ů techniky, Sci-fi vlastně navazuje j edn ak na utopie, j ednak
na racioniílní proud gotic novel (Marzin l982: 2|7 an.). NadpŤirozené
prostŤedky se tu totiž inscenují ryze ričelově, jako pouhf prostŤedek
k rozehrání dramatické dějové situace' Noetická nejistota, vlznamová

2 V letech 1970-1979 vyšlo v odeonu pět svazkri základních děl anglického gotického románu
s komentáŤi J. Hornáta.

víceznačnost, pŤípadně i karnevalizující hravost . které jsem uvedl jako
určující znaky fantastické literatury - Se v tomto žánru objevují vfjimeč-
ně (Bradbury, Lem)' Plochost a ríčelovou lineárnost, pokud jde o použití
fantasticklch prostŤedkri, najdeme zpravidla v jiném dnes oblíbeném
žánru, zvaném fantasy či heroic fantasy. Fantasy rozettává v idealizo-
van1ích prehistoricklch či stiedověklch kulisách napínavé pŤíběhy udat-
nlch hrdinú a čarokrásnlch dívek (Eddison, Tolkien, Moore - viz Jac-
kson 1981; Lexikon |983: 2,75.276), jsouc tak odnoží pokleslé
dobrodruŽné literatury všech dob.

Vlvojově plodnější větví novodobé fantastické literatury se ukázal
latinskoamerickj ,,realismo mágico.., a to pŤedevším ve dvou variantích
zastupujících odlišné typy - ,,riop1atsk1/..(borgesovskf) a ,,nitroameric-
k!.. či ,,karibskf 

.. (mrárquezovskf ). Borgesow světu podle kritika ocam-
pa nej lépe pŤiléhá pojem,,probl ematizace,,' Jeho povídky, logicky per.
fektně budované a navazující na anglo-americkou tradici, jsou vlastně
ontologicklmi hypotézami o vpravdě problematické a paradoxní struk-
tuŤe bytí (narušování homogenity času a prostoru, osobní identity; hry
mezi skutečností a zďáním, životem Ž\t!m a verba1izovan1/m). Jedno.
mu z Borgesovlch hrdinri se zďaÍí v okamžiku popravy znovu napsat
celé literární dílo, v jedné jediné vteŤině mu zaplavují mysl nesčetné
dojmy, myšlenky, kombinace. Jiné postavy věÍí, Že prožily |éta, zatímco
uplynulo několik minut..' Márquezova fantastika vyrustá nikoli ze zpri-
sobu uvažování, a\e z událostí sam;fch, spíše ze snri a mftri neŽ z pro-
myšlenlch myšlenkovfch pochodri. V románu Sto rokrj samoty Se
pŤedkládají zjevné - posuzováno z hlediska běžné logiky - nepravdě-
podobnosti jakožto hodnověrné součásti pŤedstaveného světa: Krásná
Řemedios vstoupí na nebe, hmyz se ve chvíli smrti matky Úrsuly Ťadí do
geometricklch obrazcti' V jiné Márquezově prÓze se na zapriíšeném
dvorku v kolumbijské vesnici objeví anděl' Je to snová vidina' nebo
zázrak? V rámci zobrazené reality je nanebevstoupení událostí stejného
Ťádu jako objevení se magnetu, jejž jako div pŤedvádějí potulní cikáni'
Jevy ,,pŤirozené., a ,,nadpŤirozené,. se prostupují jinak než jsme zvyklí:

,Jedné noci, když nemohla spát, šla se Úrsula na dv r napít vody
a u kádě SpatŤila Prudencia Aguilara' Byl sinalf, ve tváŤi měl velice
smutn! vlraz a pokoušel Se ucpat si otvor v hrdle chomáčem esparta.
(.'.) Další noc ho zahlédla, jak se prochází v dešti. To už Josého Arcadia
Buendíujejí pŤeludy omrzely, ozbrojil se oštěpem a vyšel na dvúr. Venku
stál mrtv! a tváŤil se smulně.
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- ]áhni k čertu, rozkŤikl se na něj José Arcadio Buendía. - Kolikrát se
vrátíš, tolikrát tě zabiju.
Prudencio Aguilar však pryč nešel, a José Arcadio Buendía se neodvá-

žil hodit po něm oštěpem. od té doby nemohl klidně spát. Trápil ho
nesmírn1/ zármutek, kter! měl v očích ten mrtv! v dešti, hlubokf stesk'
kter! ho táhl k živfm, a dychtivost, s níŽ chodil po celém domě a hledal
vodu, aby si v ní namočil svrij chomáč esparta. - Určitě hrozně trpí' Ťekl
Úrsule. - Je vidět, jak je sám. Úrsula sama byla tak dojata, že když pŤíště
spatňila mrtvého, jak nal.iíží do hrncri na sporáku, pochopila, co hledá'
a od té doby mu nechávala po celém domě koflíky s vodou' Když ho
však José ,{rcadio Buendía jedné noci našel ve svém pokoji, jak si
vymfvá rrínu, bylo to na něj už pŤíliš'. (Sto rok samoty, str.25-26).
Novodobá fantastická literatura tak po Kafkově zprisobu rozvíjí per-

spektivu vidění odlišnou od racionalistického dualismu subjektu
a objektu, světa vnitŤního a vnějšíiro, pŤirozeného a nadpŤirozeného.
Realita empirické zkušenosti a jevy iracionální se tu rnnohdy protínají'
hranice obou těchto Ťíšíjsou v neustálém pohybu' Je logicky nemyslitel-
né, že by se obchodní cestující mohl probudit v podobě odpudivého
hmyzu. Co však, stane-li se to hmatatelnou skutečnosÍí? Za t1llem sevňe-
ného a pŤehledného obrazu světa číhá a nadouvá se nevypočitateln!'
skočnf chaos - nebo naopak: právě totoje snad prav1/ Ťád a pŤedstava

,,objektivního světa.. je neskutečná fikce.
Fantastické je dvojznačné, píše v knize Umění fantastické literatury

Louis Vax (Vax 1963). Nevyslovenlm pŤedpokladem novějšího fantas-
kna v uměníje ovšem paušálně uznávany racionální rozvrh světa, kter1f
nadpŤirozené jevy vykazuje za hranice možného. Proto mohou prisobit
s takovou šokující silou. Živnou pridou fantastické literatury byvázv|áš-
tě neklidná, rozpolcená společnost, kde vládne obecn! pocit rozmlvané
identity, napŤ' čast1Í v1f skyt fantastična v literatuňe irské. polské..', v Čes-
ku v sedmdes átÝch a osmdesát1/ch letech' Kromě toho fantastická lite-
ratura souvisí také s dobovlmi literárně esteticklmi normami: jako

vlrazny směr se objevuje tehdy, když dekanonizujejak tematickou síé,
tak vnitŤní narativní struktury fiktivního světa. V české literatuŤejiŽ od
šedesátlch let narušovaly prvky fantastiky - obdobně jako jin! postup,
prÓza vně syŽetu - oficiálně protežovanou popisnou iluzívnost a pŤedsta-

vu ideologicky jednosměrně vyhodnoceného světa.
Z Íoho, co bylo Ťečeno, vyp|jvá, že fantastická literatura je spojena

pŤedevším s epičností, v menší míÍe s dramatičností,.sotva s lyričností
(kde se vyskytnou fantastické motivy, základem sdělení však nemižebyt

rozvedená noetická dvojznačnost, konflikt mezi reálnlm a možnfm,
pŤirozenlm a nadpŤirozenfm). Fantastika se mriže dokonce, obdobně
jako tŤeba ironie, jevitjako pŤíznak epičnosti par excellence' Fantastická
literatura v našem pojetí se arci odlišuje od tradiční epiky s piedem
dan1/m hodnotoq/m rozvrhem světa, kter! dílem blvá pouze stvrzován'
Jejím základem - jakož i novější epiky vúbec - je neklid rozumění
a skepse vriči hotovému porozumění. Nemriže bft reálnlm obrazem
s jedním denotátem, a liší se, jak jsme dovodili, od prrihledné satiry,
která odkazuje k jednoznačn1fm konotacím. Pohybuje se na pomezí
běžné skutečnosti a zázračnosÍi, pravděpodobnosti a nepravděpodob-
nosti. Jsou to právě fantastické motivy, které umožřuj í - razantněji neŽ
u literatury nefantastické - zpochybnit logicko-statické pojetí pravdy
jako adekvace myšlení ajevu, rozeltát otevŤenou vlznamovou hru.

Fantastická literatura vzbuzuje napětí, mrazení v zádech, někdy i osvo-
bozující uvolnění vyvolává zájem čtenríŤú. Také tento horizont očeká-
vání (využívajíjej, jak věděl Karel Čapek, pokleslé podoby fantastična
v literatuŤe, dnes i filmu) je zŤejmě pÍíznačnym rysem epiky. Vcítění
čtenáňe do textu napomiíhá často tvar: využívá se vypravěčské situace
první osoby, kdy prožívající subjektje totožn]Í se subjektem vyprávění
(Stanzel tu mluví o identičnosti existenciálních oblastí). Tento postup
nověji stŤídá vnitŤní perspektiva s limitovanlm hlediskem, kdy pŤedsta-
vovan;/ svět je omezen obzorem jedince. Ich-forma či vnitŤní perspektiva
sugeruje pravděpodobnost pňedstavovan;f ch událostí (ontologická,,spo-
lehlivost.. umožřuje lépe pňijmout noetickou nespolehlivost) a také
usnadřuj e čteniíiskou identifikaci.

,,Dristojník Mikys zavrtěl nechápavě hlavou, utríhl si dohodu a vyšel na
chodbu. Na chodbě stál duch. Byl poloprrihlednf a neobyčejně škaredf'
Ve vpadlé tváŤi svítily vypoulené ze|enavé oči a do obličeje mu visela
kštice zplihllch bezbarvlch vlasŮ. Když zpozoroval dristojníka Mikyse,
napiáhl proti němu packu s dlouhlmi prsty a tríhle zaskučel.

Dťrstojník Mikys byl zaražen duchovou ošklivostí. Ještě nikdy neviděl
tak ošklivého ducha, ačkoliv za dobu strávenou u vojska viděljiŽ mnoho
oškliv/ch věcí.

- Co blbnete, otázal se poněkud nejistě'
- Ú, Ťekl duch a rošklebil rísta s fialovlmi rty.
Dústojník Mikys se domníval' že je obětímystifikace a chystal se rázně

zakročit. Povšiml si však, že duchovy nohy končíjakousi roztŤepenou
mlhovinou, vznášejícíse asi desetcentimetr nad zemí' To ho zarazi|o.'.,,
(Karel Michal: Bubáci pro všední den, str. 85).
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- Táhni k čertu, rozkŤikl se na něj José Arcadio Buendía. - Kolikrát se
vrátíš, tolikrát tě zabiju.
Prudencio Aguilar však pryč nešel, a José Arcadio Buendía se neodvá-

žil hďit po něm oštěpem. od té doby nemohl klidně spát. Trápil ho
nesmírn! zármutek, kterf měl v očích ten mrtv! v dešti, hlubok! stesk'
kter! ho táhl k živfm' a dychtivost, s níž chodil po celém domě a hledal
vodu, aby si v ní namočil svrij chomáč esparta. - Určitě hrozně trpí' ňekl
Úrsule. - Je vidět, jak je sám. Úrsula sama byla tak dojata, že když pffště
spatŤila mrtvého, jak nahlíží do hrncŮ na sporáku, pochopila, co hledá,
a od té doby mu nechávala po celém domě koflíky s vodou. Když ho
však José Arcadio Buendía jedné noci našel ve svém pokoji, jak si
vymfvá ránu, bylo to na něj už pŤíliš.' (Sto rokri samoty, str,25-26).
Novodobá fantastická literatura tak po Kafkově zprisobu rozvíjí per-

spektivu vidění odlišnou od racionalistického dualismu subjektu
a objektu, světa vnitŤního a vnějšího, pŤirozeného a nadpŤirozeného'
Realita empirické zkušenosti a jevy iracionální se tu mnohdy protínají'
hranice obou těchto Ťíšíjsou v neustálém pohybu. Je logicky nemyslitel.
né, Že by se obchodní cestující mohl probudit v podobě odpudivého
hmyzu. Co však, Stane-li se to hmatatelnou skutečností? Za tllem sevŤe-
ného a pŤehledného obrazu světa číhá a nadouvá se nevypočitate|ny,
skočn! chaos - nebo naopak: právě toto je snad prav! Ťád a pŤedstava

,,objektivního světa.. je neskutečná fikce.
Fantastické je dvojznačné, píše v knize Umění fantastické literatury

Louis Vax (Vax 1963). Nevysloven1fm pŤedpokladem novějšítro fantas-
kna v uměníje ovšem paušálně uznávan! racionálnírozvrh světa, kter1f
nadpŤirozené jevy vykazuje za hranice možného. Proto mohou prisobit
s takovou šokující silou. Živnou pridou fantastické literatury byvázv|áš-
tě neklidná, rozpolcená společnost, kde vládne obecnj pocit rozm1fvané
identity, napŤ' čast! vfskyt fantastična v literatuňe irské. polské.... v Čes-
ku v sedmdesátlch a osmdesát1/ch letech. Kromě toho fantastická lite-
ratura souvisí také s dobovfmi literárně esteticklmi normami: jako
vyrazny směr se objevuje tehdy, když dekanonizuje jak tematickou síé'
tak vnitňní narativní struktury fiktivního světa. V české literatuÍejiž od
šedesát;/ch let narušova'ly prvky fantastiky - obdobně jako jin! postup,
prÓzavně syžetu - oficiálně proteŽovanou popisnou iluzívnost a pŤedsta-
vu ideologicky jednosměrně vyhodnoceného světa'
Z toho, co bylo ňečeno, vyplfvá, že fantastická literatura je spojena

pŤedevším s epičností, v menší mffe s dramatičností, sotva s lyričností
(kde se vyskytnou fantastické motivy, základem sdělenívšak nemŮže blt

rozvedená noetická dvojznačnost, konflikt mezi reáln m a možnfm,
pŤirozen1/m a nadpŤirozen1fm). Fantastika se múže dokonce, obdobně
jako tŤeba ironie, jevitjako pňíznak epičnosti par excellence' Fantastická
literatura v našem pojetí se arci odlišuje od tradiční epiky s piedem
dan;/m hodnotovfm rozvrhem světa, kter1/ dítem blvá pouze stvrzován.
Jejím základem - jakož i novější epiky vribec - je neklid rozumění
a skepse vriči hotovému porozumění. Nemriže blt reá|nfm obrazem
s jedním denotiítem, a liší se, jak jsme dovodili, od prrihledné satiry,
která odkazuje k jednoznačn;fm konotacím. Pohybuje se na pomezí
běŽné skutečnosti a zázračnosti, pravděpodobnosti a nepravděpodob-
nosti. Jsou to právě fantastické motivy, které umožřuj í - razantněji než
u literatury nefantastické - zpochybnit logicko-statické pojetí pravdy
jako adekvace rnyšlení ajevu, rozehvát otevŤenou vfznamovou hru.

Fantastická literatura vzbuzuje napětí, mrazení v zádech, někdy i osvo-
bozujÍcí uvolnění, vyvolává zájem čtenáÍú. Také tento horizont očeká-
vání (využívajíjej, jak věděl Kare| Čapek, pokleslé podoby fantastična
v literatuŤe, dnes i filmu) je zŤejmě pŤíznačnfm rysem epiky. Vcítění
čtenáŤe do textu napomáhá často tvar: vyuŽívá se vypravěčské situace
první osoby, kdy prožívající subjektje totožnf se subjektem vyprávění
(Stanzel tu mluví o identičnosti existenciálních oblastí)' Tento postup
nověji stŤídá vnitŤní perspektiva s limitovan;Ím hlediskem, kdy pŤedsta-
vovan1/ svět je omezen obzorem jedince. Ich-forma či vnitŤníperspektiva
sugeruje pravděpodobnost pŤedstavovanlch událostí (ontologická,,spo-
lehlivost.. umožřuje lépe pŤijmout noetickou nespolehlivost) a také
usnadřuje čteniíiskou identifikaci.

,,Dristojník Mikys zavrtěl nechápavě hlavou, utáhl si dohodu a vyšel na
chodbu' Na chodbě stál duch. Byl poloprrihledn;/ a neobyčejně škared!.
Ve vpadlé tváii svítily vypoulené ze|enavé oči a do obličeje mu visela
kštice zplihllch bezbarvfch vlas ' KdyŽ zpozoroval dristojníka Mikyse,
napŤáhl proti němu packu s dlouhlmi prsty a tiíhle zaskučel.
Dristojník Mikys byl zaraŽen duchovou ošklivostí' Ještě nikdy neviděl

tak ošklivého ducha, ačkoliv za dobu strávenou u vojska viděljiž mnoho
oškliv1fch věcí.
- Co blbnete, otáza| se poněkud nejistě.
- Ú, reI.t duch a rošklebil rísta s fialovlmi rty.
Dristojník Mikys se domníva|,Že je obětímystifikace a chystal se rázně

zakročit. Povšiml si však, že duchovy nohy končíjakousi roztŤepenou
mlhovinou, vznášejícíse asi desetcentimetrri nad zemí. To ho zarazilo.'.,'
(Karel Michal: Bubáci pro všední den, str. 85).
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Citovaná prÓza Michalova patĚí k nejvlraznějším textrim české fan-
tastické literatury po druhé světové válce' Do té doby byl tento žánr u nás
. pŤi srovnání s jinfmi evropsk1/mi literaturami - skrovně zastoupen' (S
motivy fantastické literatury se setkáme zejména v díle Máchově, Arbe-
sově, Zeyerově, Klímově, Demlově, Weinerově, Hostovského). Čecho-
vy Vllety pana Broučka|ze zaŤadit bezpochyby k alegorii, pŤípadně ke
kategorii technicklch zázrakt, kam s jistfm zjednodušením ná|eŽejí
i Čapkovi roboti a krakatit' Poetistickou asociativnost a sunealistickou
konkrétní iracionalitu zakJádá imaginace' jen v menší míŤe fantaskno
jako element fiktivního světa.

období bezprostňedně po roce l945 preferovalo dokumentární publi-
cističnost a lyričnost. Později oficiá|ně ovládl pole konzervativní typ
prÓzy za|oŽen.f na iluzívníreálnosti a noetickéjednoznačnosti. Až v le-
tech šedesát1/ch se začala prosazovat modelovost, v níž se svébytně
uplatřovaly též fantasticko groteskní prvky (Linhartová, Fuks, Vysko-
čil). Michalovi Bubáci pro všední den (l962) spojují bezmá|a zpÍavo-
dajskou věcnost s nečekanlm vfskytem nadpŤirozenlch prvkú a bytostí
(proměna člověka v medvěda, duch mrtvého, mluvící mrtvá kočka)
v notoricky nefantastickém rámci (ričetní, vojensk! ritvar, dlaždič). PrÓ-
zy tak balancují na pokraji satiry, v něčem pŤipomínají Čapkovy pohád-
ky: démonologické zjevy a nadpŤirozené vljevy jsou intimizovány, jem-
ně karikovány . jejich zasazení do kulis současného byrokratického
světa však zár ov eťt zesměšřuj e omezenost,,mďerního čl ověka.., pokud
se ffdí měŤítkem pouhé vypočitatelnosti a pragmatické disponovatelnos-
ti.
,,Jako kluk jsem měl takového létacítro sna. Ani nevím, jak jsem k němu

tenkát pŤišel. Buď jsme ho dostali po str/ci BŤetislavovi, nebo ho naši
našli někde na pridě a dali mi ho. Nevím. Nevzpomenu si. Ale kluk je
kluk. Nedovede si věcí vážit. Tak jsem někde milého létacítro sna
zapomněl, nebo se mi ztratil v těch zmatcích puberty ('..)
Po tŤech letech bezvlsledného shánění mi poradil pan Hanousek, co

bfval nákupčím v Bazaru, abych se obrátil pŤímo na sklad snri, tam by
snad ještě mohli nějakého mít.
Napsal jsem v dubnu do skladu - a nic. Napsaljsem znovu koncem záff

- a nic. Až v ptili listopadu mi pňišlo vyrozumění, abych se dostavil do
skladu snrj, číslo dveňí 65' Pďepsán Soukl oldŤich v.r., referent.. (Ivan

$skočil: Ivan Vyskočil a jiné povídky, str. 7-9).

Další vlvoj fantastiky v české prÓze pokračoval zprvu v linii tzv.
racionální fantastilcy s groteskníml rysy. Sem spadá Grušriv Mimner,
Vaculíkova Morčata, Kohoutova Bílá kniha, Hochmanriv Jelení Brod,
Bondyho Invalidní sourozenci, poněkud se vymykají Fuksovy knihy
Myši Natálie Mooshabrové a Pffpad kriminálního rady. I ve vyjmenova-
nfch dflech shledríme v r zné míŤe noetickou dvojznačnost, jazykovou
hravost, ale většinou smysl směŤuje k fantaskní satiŤe a alegorii. Pravou
doménou modelovych fantasticlqch prÓz se stalo až následující období,
druhá prile sedmdesát1fch let a léta osmdesátá. JiŽ v roce 1974 se
v samizdatu objevil rozsáh|y Filipťlv román Nanebevstoupení Lojzka
Lapáčka ze Slezské ostravy, kter1/ v mnohém navazoval na pŤedchozí,
ještě legálně vydanou Cestu k hŤbitovu (1968). o rok později, v roce
l975' opět v samizdatu, vyšel Grušriv Dotazník. PrÓza Daniely Hodrové
Podobojí, první část cyklu T1/znivé město, zŮstávala dlouho v rukopise,
nese dataci |9.7,7-19.|8 (vyšla aŽ l99l); druhá část Kukly vznikala
v letech l98l-l983 (vyšla rovněž 199l); tňetí díl Théta následoval l987.
1990 (knižně |992). 11Íí Kratochvil dokončil v osmdesáq/ch letech dva
romány: Medvědí román (1985, samizdat 1988) a UprostŤed nocí zpěv
(1989, knižně l992). Nejnověji se k nim Ťadí Michal Ajvaz prÓzou Druhé
město (1993). A blízko k této linii modelové fantastické literatury mají
i další autoŤi, zvláště Karol Sidon a Zuzana Brabcová.

ostatně analogicky fungující fantaskní motivy jako ve zmíněnych
prízách - vjslovně napffklad pakt s ďáblem - najdeme souběŽně také
v dramatu (Fischerová, Havel). Také v části poezie, napňíklad u Šiktan-
ce, lze vysledovat sklon k využívánímyticklch a folklorně fantaskních
modelri. - Tendence k univerzalizacl je jednou z dominant české |itera-
tury sedmdesátych a osmdesát1fch let a prisobení fantasticklch prvkri
nelze neposuzovatvjejím širším rámci. Nikoliv náhodou se ve všech
zmíněn1fch prÓzách (snad s vljimkou Ajvazova Druhého města, které
má nejblíže k tradiční romantické fantastice) objevuje exp|icitně téma
osobní i národní paměti. Filip, Gruša, Hodrová i Kratochvil demytizují
obraz války' osvobození a odsunu Němcti. Stále znovu se vracejí další
choulostivá data: Unor' Srpen' Postavy jsou smlkány vnějšími osudy,
otloukány Dějinami putují každodenní banalitou, a pŤece v Žádnémzdě|
se nesetkáme s pŤedstavou pokroku, ba ani vfvoje, ,yfchovy..či naděje
na spásu v Kestanském smyslu - najdeme tu jen opakování, variace,
cyklick! pohyb v kruhu.
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Citovaná prÓza Michalova patŤí k nejv1fraznějším textrim české fan-
tastické literatury po druhé světové válce. Do té doby byl tento žánr u nás
- pŤi srovniíní s jinfmi evropsklmi literaturami - skrovně zastoupen. (S
motivy fantastické literatury se setkiíme zejména v dfle Máchově, Arbe-
sově, Zeyerově, Klímově, Demlově, Weinerově, Hostovského). Čecho-
vy Vflety pana Broučka|ze zaÍadit bezpochyby k alegorii, pŤípadně ke
k*egorii technicklch zázraki, kam s jistlm zjednodušením ná|ežejí
i Capkovi roboti a krakatit. Poetistickou asociativnost a surrealistickou
konkrétní iracionalitu zailádá imaginace, jen v menší míŤe fantaskno
jako element fiktivního světa.

období bezprostiedně po roce 1945 preferovalo dokumenrární publi-
cističnost a lyričnost' Později oficiálně ovládl pole konzervativní typ
pr6zy za|oŽeny na i|uzívní reálnosti a noetické jednoznačnosti. Až v le-
tech šedesát ch se začala prosazovat modeloyost, v níž se svébytně
uplatřovaly též fantasticko groteskní prvky (Linhartová, Fuks, Vysko-
čil). Michalovi Bubáci pro všední den (1962) spojují bezmá|a zpÍavo-
dajskou věcnost s nečekanlm v skytem nadpčirozen ch prvkri a bytostí
(proměna člověka v medvěda, duch mrtvého, mluvící mrtvá kočka)
v notoricky nefantastickém rámci (ričetní, vojensk! tvar, dlaždič). PrÓ-
zy tak balancují na pokraji satiry, v něčem pňipomínají Čapkovy pohád-
ky: démonologické zjevy a nadpŤirozené vfjevy jsou intimizovány, jem-
ně karikovány . jejich zasazení do kulis současného byrokratického
světa však zárov e zesměšřuj e omezenost,,modern ího čl ověka.., pokud
se ňídí měŤítkem pouhé vypočitatelnosti a pragmatické disponovatelnos-
ri.
,,Jako kluk jsem měl takového létacího sna. Ani nevím, jakjsem k němu

tenkrát pňišel. Buď jsme ho dostali po strlci BŤetislavovi, nebo ho naši
našli někde na pŮdě a dali mi ho. Nevím. Nevzpomenu si. Ale kluk je
kluk. Nedovede si věcí vážit. Tak jsem někde milého létacího sna
zapomněl, nebo se mi ztratil v těch zmatcích puberty (...)
Po tŤech letech bezvfsledného shánění mi poradil pan Hanousek, co

blval nákupčím v Bazaru, abych se obrátil pŤímo na sklad sn , tam by
snad ještě mohli nějakého mít.
Napsal jsem v dubnu do sk]adu - a nic. Napsal jsem znovu koncemzáÍí

- a nic. Až v prili listopadu mi pÍišlo vyrozumění, abych se dostavil do
skladu snri, číslo dveŤí 65. Podepsán Soukl oldŤich v'r., referent.. (Ivan
Vyskočil: Ivan Vyskočil ajiné povídky, str.7-9)'

Další vlvoj fantastiky v české prÓze pokračoval zprvu v linii tzv.
racionální fantastilq s groteskníml rysy. Sem spadá Grušriv Mimner,
Vaculíkova Morčata, Kohoutova Bílá kniha, Hochman v Jelení Brod,
Bondyho Invalidní sourozenci, poněkud se vymykají Fuksovy knihy
Myši Natálie Mooshabrové a Pffpad kriminálního rady. I ve vyjmenova-
nlch dflech shledáme v rŮzné míŤe noetickou dvojznačnost, jazykovou
hravost' ale většinou smysl směňuje k fantaskní satiŤe a alegorii. Pravou
doménou modelowjch fantasticb.t'ch prÓz se stalo až následující období,
druhá prile sedmdesátych let a léta osmdesátá. Jlž v roce |974 se
v samizdatu objevil rozsáhlf Filiptiv román Nanebevstoupení Lojzka
Lapáčka ze Slezské ostravy, kter! v mnohém navazoval na pňedchozí,
ještě legálně vydanou Cestu k hŤbitovu (1968). o rok později, v roce
1975' opět v samizdatu, vyšel Grušriv Dotazník. PrÓza Daniely Hodrové
Podobojí, první část cyklu Tr1/znivé město, zristávala dlouho v rukopise,
nese dataci |977.1978 (vyšla až 199l); druhá část Kukly vznikala
v letech l98 1 - 1983 (vyšla rovněž 199 l ); tŤetí díl Théta následoval l 987-
l990 (knižně 1992). JiÍí Kratochvil dokončil v osmdesát1/ch letech dva
romány: Medvědí román (1985, samizdat 1988) a UprostŤed nocí zpěv
( l989, knižně 1992). Nejnověji se k nim ňadíMichal Ajvaz prÓzou Druhé
město (1993)' A blízko k této linii modelové fantastické literatury mají
i další autoÍi, zvláště Karol Sidon a Zuzana Brabcová.

ostatně analogicky fungující fantaskní motivy jako ve zmíněnych
prízách - v;fslovně napŤíklad pakt s ďáblem - najdeme souběŽně také
v dramatu (Fischerová, Havel). Také v části poezie, napŤíklad u Siktan-
ce, lze vysledovat sklon k vyuŽívání myticklch a folklorně fantaskních
modelri. - Tendence k univerzalizaci je jednou z dominant české litera-
tury sedmdesátych a osmdesátlch let a prisobení fantastick1fch prvkri
nelze neposuZoyaÍ v jejím širším rámci. Nikoliv náhodou se ve všech
zmíněn1/ch prízách (snad s vljimkou Ajvazova Druhého města, které
má nejblíže k tradiční romantické fantastice) objevuje explicitně téma
osobní i národní paměti. Filip, Gruša, Hodrová i Kratochvil demytizují
obraz války, osvobození a odsunu Němc . Stále znovu se vracejí další
choulostivá data: Únor, Srpen. Postavy jsou sm1/kány vnějšími osudy,
otloukány Dějinami putují každodenní banalitou, a pŤece v žádném z děl
se nesetkáme s pŤedstavou pokroku, ba ani vfvoje, ,y!chovy..či naděje
na spásu v Kestanském smyslu - najdeme tu jen opakování, variace,
cyklickj pohyb v kruhu
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Filip v román vypráví sám rístŤední hrdina. Začíná v podobě tradičního
vyprávění, líčí se Lapáčkovo narození v zíií |928 v době právě probí-
hajícího fotbalového zápasu F'C. Slezská ostrava versus S.C. Moravská
ostrava. Popisuje Se sestava muŽstva' charaktery hráč , chováníLojzko-
va otce atd. Již druhá kapitola však tradiční narativní postup narušuje: je
tu série anticipací klíčovlch scén románu volně spojen;ích s domem,
v němž Lapáčkovi žili (odstŤel domu v roce 1968, události v letech
1940-194|), s fotbalovlm oddílem (otcovo |anaŤení Wenzela Deutsche-
ra v roce 1935, odsouzení otce v roce 1946) a s vypravěčov mi osudy
(vztah k Evě Schubertové v letech |939-|945). Za zmÍnku stojí, že
anticipace se jen málo objevují v pŤedchozím, motivicky analogickém
Filipově románu Cesta k hŤbitovu, že je to však společn! rys s prÓzami
Gruši, Hodrové, Brabcové i Kratochvila. Digrese ve vyprávění se v díle
vícekrát opakují, obměřují a vytváŤejí tak pŤíznačnou heterogennost či
arabeskní mozaiku.
Již ve druhé kapitole románu se setkáme s dvěma fantaskními leitmo-

tivy: r'ypravěč nás zpravuje o svém uměnÍ létat (|étání má obdoby
u Hodrové a Ajvaze) a o schopnostl pŤivolávat k sobě mrtvé a Íoz-
mlouvat S nimi. (Ještě se Zmíníme o tom, že svět mrtvlch prostupuje Živ!
svět v Hodrové trilogii') LéÍání je explikováno v,lrazně
,,Musím také povědět něco o své podivuhodné schopnosti. Umím totiŽ

|état.Když se mi zachce, tak se vznesu nad město, zakrouŽím kolem věže
nové radnice, plachtím si to proti větru z Beskyd nebo dolri po proudu
Ťeky.. (Nanebevstoupení Lojzka Lap áčka'.. I, str 2 l ).

Naproti tomu zpráva o druhé nadpňirozené schopnosti je v proudu
mozaikovité narace zamaskována tak,žem Že blt zprvu považovánaza
reálnou scénu:

,,Paní Preissová za mnou pŤišla pŤesně měsíc po tom, kdy ji pan
Pastrřák odvezl na nádraŽí.

Měla oči plné světel, bělmo měla stffbrné.
- Kde je Erich, zeptal jsem se.
- Erišek tady není, Ťekla paní Preissová, - ještě tady není. Vribec to,

Lojzku, nebolelo, ale ani trošku ne. Jen mi dejte pozor na sťíbro..(Íamtéž
r.26\.
Jen pozorn1/ čteniíŤ si patrně všimne náznak , které ukazují k tomu, že

paní Preissová už není Živá. Nápadněji je to signalizováno ve druhé
,,duchaňské..scéně, pii rozhovoru s mrtv1/m otcem (4. kapitola). Ale i zde
mrižeme zústat stíle nejistí. Mimo jiné proto, že zemŤelí se chovajíjako
Ěečtí bohové: mají lidské, aŽ pŤíliš lidské starosti. Zá|eží jim na jejich

vzhledu, pověsti, hádají se s Lojzkem, Žár|í,vyhroŽují,zajímají se o své

obchody.
V dalším vyprávěníjsou scény s mrtvymi evidentnější, ale driležité je

právě ono navození noetické nejistoty, které jsem konstatoval jako

podstatn! ryS pro vymezení fantastické literatury. Je Lojzkovo létání

magickoi '"t'opno'iit Je Lojzek tak dokonallm médiem, že mriže

vyvolat duchy zemŤelfch? Nebo jsou to chorobné pŤedstavy somnambu--

lá a alkoholika? Leccos v textu svědčí pro to i pro ono a narativní

perspektiv a čten áŤi rozhodnutí záměmě ztěžuje.

obdobně fungují další fantaskní motivy, opakující se pŤedstava ,,tlusté'

nestvrirné ženské s vykasanlmi sukněmi, s obnaženlmi stehny..(Nane-

bevstoupení.. .I, str.12), která se brodí ostravicí a odrou' vydechuje

dlm šachet a pod níŽ se rozestupuje prida, je podánajako vzrušená vize.

V závěru románu se však ona neskutečně mytická figura spojuje s reál-

nou postavou paní Nosálové. A paní Nosálová završuje dlouhou Ťadu

návštěv zemŤelych:
..Paní Nosálová, duchaŤka z Radvanic, vstoupila do pokoje, tučn!

obličej měla plnf mastného potu, sukně vykasala vysoko nad kolena (...)

olchala těŽko; zjejích rist vycháze| zápach ze Že|ez6ren a z vétracích

šachet'
-Vo l a l j s imě ,Lo j zku ,ňek l apoma lua těŽce - sko ro tŤ idesí t ky l e t se

brodím za tebou.. (Nanebevstoupení... IV, str. 209).

Takéjiná vícekrátopakovaná vize, pŤedstava tŤí velbloudri na fotbalo-

vém hŤišti F.C. Slezská ostrava (ejich obraz je spojen se záplavou písku

a někdy dokonce S potopou - potopa je mimochodem pŤíznačn! motiv

české fantastické literatury, viz Bondy, Brabcová), má reálnou motivaci.

PŤi osvobození města 1945 skutečně Lojzek na hŤišti spatiil kirgizské

vojáky s velbloudy a krmil je komisiírkem (Nanebevstoupení III, str. 32

an.).
Je tedy viditeln! dvojí prolínající se postup: zvěcnění fantaskních

motivli á hyperbol-icka mytizace motivti reáln'jch. Tomu pŤesně odpovídá

i hodnotové vidění prÓzy. Vypravěč vše ustavičně pÍehodnocuje,.uka.

zuje v několikerém osvětle ní - coŽ, pŤipomeřme, je opět charakteristic-

ky postup fantastické literatury, najdeme jej i ve všech zmíněnjch prÓ.

,áin (,,iast vyrazné u postavy Klríry-Alweyry v Ajvazově Di'h:T

městě' nejprve zasvětitelky do tajemství jiného světa, pak riskočné

zrádkyné,'áále eroticky pŤitažlivé Ženy, opět kruté atd.). Filipriv Lojzek

s oblibou ',uzemřuje..vznešené pohnutky, relativizuje (pŤíznačně si ne'ní

napŤíklad jist' kdo je jeho otcem), zgroteskřuje a zpochybřuje' Podobá
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Filipriv román vypráví sám ristŤední hrdina. Začínáv podobě tradičního
vyprávění, líčí se Lapáčkovo narození v zaÍí |928 v době právě probí-
hajícítto fotbalového zápasu F.C. Slezská ostrava versus S.C. Moravská
ostrava. Popisuje se sestava mužstva, charaktery fuáčťr, chování Lojzko-
va otce atd, J1ž druhá kapitola však tradiční narativní postup narušuje: je
tu série anticipací klíčovlch scén románu volně spojen;.fch s domem,
v němŽ Lapáčkovi žili (odstŤel domu v roce 1968, události v letech
|940-1941), s fotbalovlm oddflem (otcovo lanaňení Wenzela Deutsche-
ra V roce 1935, odsouzení otce v roce 1946) a s vypravěčovfmi osudy
(vztah k Evě Schubertové v letech 1939-|945). Za zmínku stojí, Že
anticipace se jen málo objevují v pňedchozím, motivicky analogickém
Filipově románu Cesta k hibitovu, že je to však společn! rys s prÓzami
Gruši, Hodrové, Brabcové i Kratochvila. Digrese ve vyprávění se v díle
vícekrát opakují, obměřují a vytváŤejí tak pŤíznačnou heterogennost či
arabeskní mozaiku.
Již ve druhé kapitole románu se setkáme s dvěma fantaskními leitmo-

tivy: r,ypravěč nás zpravuje o svém umění létat (|étání má obdoby
u Hodrové a Ajvaze) a o schopnosti pŤivoldvat k sobě mrtvé a roz-
mlouvat s nimi. (Ještě se zmíníme o tom, že svět mrtv1/ch prostupuje Živ!
svět v Hodrové trilogii.) Létání je explikováno v'lrazně
,,Musím také povědět něco o své podivuhodné schopnosti. Umím totiž

létat' Když se mi zachce, tak se vznesu nad město, zakroužímkolem věŽe
nové radnice, plachtím si to proti větru z Beskyd nebo dolri po proudu
Ťeky.. (Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka... I, str 2l).
Naproti tomu zpráva o druhé nadpĚirozené schopnosti je v proudu

mozaikovité narace zamaskována tak, že mriže blt zprvu pov ažována za
reálnou scénu:

',Paní Preissová za mnou pŤišla pŤesně měsíc po tom, kdy ji pan
Pastrřák odvezl na nádraží.

Měla oči plné světel, bělmo měla stňíbrné.
- Kde je Erich, zeptal jsem se.
- Erišek tady není, Ťekla paní Preissová, - ještě tady není' Vťrbec to,

Lojzku, nebolelo, ale ani trošku ne. Jen mi dejte pozor na stŤíbro.. (tamtéž
r,26).
Jen pozorn! čteniíň si patrně všimne náznakri, které ukazují k tomu, že

paní Preissová už není živá. Nápadněji je to signalizováno ve druhé
,,duchaŤské..scéně, pňi rozhovoru s mrtvlm otcem (4. kapitola)' Ale i zde
mrižeme zristat stále nejistí. Mimo jiné proto, že zemÍe|í se chovajíjako
Ťečtí bohové: mají lidské, až pňfliš lidské starosti. Zá|eží jim na jejich

vzhledu, pověsti, hádají se s Lojzkem, žrírlí, vyhrožují, zajímají se o své

obchody.
V dalším vyprávěníjsou scény s mrtvlmi evidentnější, ale d ležité je

právě ono navození noetické nejistoty, které jsem konstatoval jako

podstatn! rys pro vymezení fantastické literatury. Je Lojzkovo létríní

magickou schopností? Je Lojzek tak dokonalfm médiem, že mriže

vyvolat duchy zemŤelfch? Nebo jsou to chorobné pŤedstavy somnambu-

la a alkoholika? Leccos v textu svědčí pro to i pro ono a narativní

perspektiva čten ríŤi rozhodnutí záměmě ztěŽuje.

obdobně fungují další fantaskní motivy. opakující se pňedstava ,,tlusté,
nestvťrrné ženské s vykasanlmi sukněmi, s obnaŽen mi stehny..(Nane-

bevstoupení...I, str.12), která se brodí ostravicí a odrou, vydechuje

dlm šachet a pod níž se rozestupuje prida, je podánajako vzrušená vize.

V závěru románu se však ona neskutečně mytická figura spojuje s reál-

nou postavou paní Nosálové. A paní Nosálová završuje dlouhou Ťadu

návštěv zemŤellch:
..Paní Nosálová, duchaŤka z Radvanic' vstoupila do pokoje' tučn1/

obličej měla pln! mastného potu, sukně vykasala vysoko nad kolena (''.)

Dlchala těŽko; zjejích rist vycháze| zápach ze Že|ezáren a z větracích

šachet'
- Vola! jsi mě, Lojzku, Ťekla pomalu atěŽce - skoro tŤi desítky let se

brodím za tebou.. (Nanebevstoupení... IY str. 209)'

Také jiná vícekrát opakovaná vize, pŤedstava tŤí velbloudri na fotbalo-

vém hŤišti F.C. Slezská ostrava (ejich obraz je spojen se záplavou písku

a někdy dokonce S potopou - potopa je mimochodem pŤíznačn! motiv

české fantastické literatury, viz Bondy, Brabcová), má reálnou motivaci.

Pňi osvobození města l945 skutečně Lojzek na hŤišti spatŤil kirgizské

vojáky s velbloudy a krmil je komisárkem (Nanebevstoupení III, str. 32

an.).
Je tedy viditeln! dvojí prolínající se postup: zvěcnění fantaskních

motivti a hyperboticlai mytizace motivti reáInych. Tomu pŤesně odpovídá

i hodnotové vidění prÓzy. Vypravěč vše ustavičně pžehodnocuje, lka-

zuje v několikerém osvětlení - což,pŤipomeřme, je opět charakteristic-

k! postup fantastické literatury, najdeme jej i ve všech zmíněnlch prÓ.

záih (zv|ášt vyrazně u postavy Klríry-Alweyry v Ajvazově Dryhém

městě, nejprve zasvětitelky do tajemství jiného světa' pak riskočné

zrádkyně, áále eroticky pŤitažlivé ženy, opět kruté atd.). Filipúv Lojzek

s oblibou ,,uzemřuje..vznešené pohnutky, relativizuje (pŤíznačně si není

napŤíklad jist, kdo je jeho otcem), zgroteskřuje a zpochybřuje. Podobá
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se Grassovu vypravěči oskaru Matzerathovi z Plechového bubínku,
s kterym ho spojují také outsiderská vyšinutost a nadpŤirozené schop-
nosti. Tak jako Grassriv polsko-německo-kašubsk! Gáařsk-Danzig, je
i.Filipova česko.polsko-německá ostrava pňesně topograficky a histo-
ricky situována, ziíroveř se však ukazuje jako místo, kde se mohou
odehrát neuvěňitelné a nadpňirozene uaátosti' Dějiny a osudy lidí sepodobají bizarnímu fotbalovému zápasu. Za stÍídáiím. rezim není vyší
smysl či ríčel, všude vystrkujídrápky neproměnujícíse, zištné zaimyíia,i.
o Boženě Němcové napsal Šalda' Že.v jejíctrdílech je toztá nteaat
postavu zhola negativní. Filip ve srovnání s Němcovou stojí na opačném
pÓlu, v celém rornánu nevystupuje vyrazně ktadná po.áuu. d zae je
ostatně patrnÝ posun ve srovnání s Cestou ke hŤbitovu, kde se jeítě
pozitivní hrdinové objevili - faráÍ Kempf a německ! učitel Klimesch;
oba'ovšem umíraj( jeden na počátku a druh! na konci okupace.) NejblíŽe
\ jakové kladné postava má policajt Hebr|ě, ktery zakazáeno režimu se
drisledně chová korekt:ě 

1 9bá na poňádek v rajÓnu' Právě Hebrle -jak
se dozvíme na konci .je dohnán v roce l968 k sebevraŽdě
Ještě sofistikovanější je tvarová stavba trilogie Daniely Hodrové Trfz.

nivé město. I v Podoboji Kuklách a Théďmriže-" - poaouncláto
v. Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka - konstatovat arabesknost, síé ánti-
cip.ací a retrospektiv narušujících běžn! model vyprávění, fantaskní
|inie, jeŽ se vracejí a variují: jsou tu motivy zname ; z autorčin1/ch
teoretickfch prací o románu, jako dvojník' proměna člověka ,",iíÍ",
člověka v loutku. ,k,lznivé město., .ípo u,o. Dantovy ,,citt dolente.l
své podsvětí, očistec i ráj a mezi prostorem života a prostorem smrti
panuje věčn! ko|oběh. ,V tomto světě nic nezan1ká(.'.j všechno se jen
neustále proměriuje...., (Kukly, str, 242). Pro|ínání světa fenomenálního
a zásvětního, v Lapáčkovi čitelné zpolajako Lojzkovy halucinace, je zde
uŽ jakoby pŤirozenou součástí románového ivěta' Celou trilogli lze
vyloŽit jako bloudění a hledání pravého poznání i pravé identit! sebe
sama.
FilipŮv vyprávěčsk! postup s totoŽností vyprávějícího a prožÍv ajícího

subjektu je u Hodrové nahrazen stňídáním vnitňní u une;si narativní
perspektivy: někdy jsme omezeni zklm obzorem vnímáni jindy jako
by vystupova| z pŤítmí vševědoucí vypravěč, ktery vívše, co,".án".
Y závěrečné části trilogie vstupuje na scénu sama autorkajako postava
a autor. Dovršuje se tak oscilace mezi románem-fikcí a románem-sku.
tečností.

,,Jakje, Diviši Paskale, bláhové domnívat se, že existuje nějak! zásadnÍ
rozdí|mezi člověkem a věcí, meziživlm a mrtv1/m, člověkem a světem.
Jedno pŤechází v druhé velmi plynule a okamžik a místo pŤechodu jsou
nepostižitelné.. (Podobojí' str. 50)'
V roli vyprávějících subjektŮ se ocitají nejen lidé, ale i věci, dokonce

i substance:

,jsem komora, komora zmrtv1/chvstání. Mé jediné okno - oklnko je
slepé a nevede do tohoto světa..(Podobojí' str.l0).

,,Jsem Kajn, dňevěn;í Kajn' krejčovsk! panák' Stojím v pňístěnku, aŽ
docela nahoŤe, tam, kde se stŤecha sešikmuje.. (tamtéž, str. l5).

,'Jsem olšanskf hŤbitov. A|e také jsem bjvalá Syrařovská vinice,
kousek po kousku jsem ustupovala zemňellm morem,. (tamtéž,23)'

,,Jsme dušičky. Vznášíme se povětňím.. (tamtéŽ,49).
Román oty Filipa bylo možno zaÍadit do linie haškovské a grassovské.

Znejistění se odehráva]o v rovině fabulace a hodnocení. Naproti tomu
Daniela Hodrová pokračuje v linii intelektuální prÓzy typu Součkové'
Linhartové a Fukse, kde je znejislování za|oŽeno ve stylu' v složitém
systému nar žek a šifer

Stačí, když poukážu na první kapitolku Podobojí, nazvanou okno
dětského pokoje' Najdeme tu nadobyčejnou frekvenci otázek, vedlejších
vět uvozenych ,jako by..' ,,proč.., ''kdyby..' relativizujích částic ,'moŽ.
ná.., ',asi..,,,nejspíš.., které signa| izuj í problematizaci'
Dvojí postup obdobn! Filipovu . mytická symbolizace pňedmětné

reality a zreá|nění fantaskně alegorick1/ch motivrj - je názorny napňíklad
v kapitolce Hadovka. Děj se odehrává zdvojeně. V pionlrském táboňe
pod VyskeŤí, odkud je Diviš Paskal vyloučen, protože pŤi filmu Němá
barikáda lechtal Klaudii Bílkovou za krkem a protože schválně nevytrh|
hadovku smrdutou na místě, kam měl pňijet profesor Nejedl!' A zároveř
v symbolické krajině, kde Divišovo tělo uvízne v soutěsce Smrti.
Vnější historické události dopadají do románového světa na pohledjen

tlumeně' Vpravdě je však celá trilogie stejně v1/razn;/m obrazem novo-
doblch česklch dějin (eště v širším záběru, neboé sahá od obrození po
současnost), jako jím je vyprávění o Lojzku Lapáčkovi. Silnější je právě
modelovost a konstruovanost románu. ona v razně stylizovaná dvojí
rovina a okáza|é množství aluzí (napň. Paskal - Pascal, packal, paškál'
pascha, beránek velikonoční, štucl z jehřátka) vyvolává pŤi četbě zvlášt-
ní atmosféru, uvádí do pohybu čtenáŤovu imaginaci i tam, kde to snad
ani nebylo privodně záměrem, Diviš Paskal, neprav! spasitel, pŤipomíná
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Svou ,,rozpjatostí mezi dvojím živlem, zemí a vodou, horou a propastí,
životem a smrtí.. (Hodrová 199|, 69) některé rysy Lojzka Lapáčka.
Jako tŤetí vyrazny pffklad fantastické prÓzy |ze uvést Kratochvilriv

román UprostŤed nocí zpěv (l989). Po Filipově ostravě a Hodrové Praze
se magicko reáln1fm místem české prÓzy stalo i Kratochvilovo Brno.
I v této prÓze se klene oblouk několika desetiletí S traumaty česklch
novodob1/ch dějin, zpodobenlmi neobvykle: ,,Konec války tedy sebral
mamince všechno: rodiče, panenství, šperky, pocit bezpečného domova
i (...) majetek..(str. 29).Izde fungují nadpŤirozené motivy uvnitŤ kaž-
dodennosti a mytizované reálnosti (skrze pŤesná konkrétní data a loka-
|ity prosakuje fantaskně groteskní obraznost)' Rovněž oba narátoŤi ro-
mánu UprostŤed nocí zpěv se v něčem . svfm vyvrženectvím, podivn1/m
osudem, dvojnicko schizofrenní rozpjatostí mezi dva světy a ustavič-
nlm hledáním - podobajíLapáčkovi a napffklad Paskalovi. Atakézde
- jako uŽ ostatně v pňedchozím Kratochvilově Medvědím románu - je
text s|oŽitě konstruován, prošpikován naráŽkami, anticipacemi a remi-
niscencemi, návraty, reflexemi a sebereflexemi. A konečně i zde jsou
všechna tvrzení a hodnocení vzápětí modifikována, znovu v áŽena a zne-
jiséována.

Běžíjako u Filipa o vyprávějící a proŽívající subjekt, ale tentokrát
s dvojicí stňídajících se vypravěčú, jejichž pŤíběhy se jen několikrát
letmo (náhodou? osudem?) protnou. První vypravěč - není si jist' kdo je
vlastnějeho otcem nejinak neŽ Lojzek Lapáček a Diviš Paskal - vyniká
nadpŤirozen1/mi schopnostmi' Dokáže se pŤenést do zvffecích těl a vnutit
jim svou vrj|i, zdědil andělské a netop1/Ťí hodinky, které jsou s to zprisobit
zastavení času. Prožívá dobrodruŽné a drsné události. Druh;f vypravěč
mluví,jen.. o běžnlch osudech syna porínorového emigranta, sledova-
ného policií: ,jediní, kdo se o nás kdy opravdu zajímali, byli policajti..
(str. 59). V jeho pffběhu je tajemn! motiv pňístroje na hledání otce,
značně temná záhada otcova pobytu v emigraci (e-li vŮbec v ní) a fan-
taskní setkání se Stalinem (po Stalinově smrti roku 1953) v dětském
sanatoriu v Jeseníkách, situace, jež pčipomíná groteskní rozmluvy vy-
pravěče s Chruščovem v KleopatŤe Věry Linhartové.
Jakjsmejiž Ťekli, oba pňíběhy se pňíznačně - aŽ naněkolik náhodnfch

momentri - nedotfkají. Kratochvil, podobně jako Hodrová, pracuje
s aluzemi, antiiluzívními a metadějovlmi pasážemi, objevuje se motiv
loutek, zÍcadl'a, fotografie' obraznost románu je však ve srovnání s Hod-
rovou agresívnější' šokující a morbidnější (krvavě brutální scény), více
vyrŮstá z noŤivosti samého jazyka (hyperbolická metaforičnost, vulga-

rismy, brněnsk1/ hantec, hŤíčky; dynamické prostňihy rúzn1/ch stylovlch
poloh) a ze svobodné, hravé fabulace. opakující se náznaky zániku
a apokalypsy spojují Uprostňed nocí zpěv s prÓZou Zuzany Brabcové
Daleko od stromu.

Dehierarchizace vyrazovlch prostňedkri na rovni kompozice, stylu
a jazyka'jak jsme ji v těchto dílech kon.statovali, a právě tak ustavičné
noetické znej is ť ov ání, p ro b I e mat izac e nav ozují pŤedstavu c hao s u j ako
zákLadního pú lrysu světa. Nejd sledněji se tak děje v románech Kfa-
tochvilovfch.

Tím se prÓza s fantasticklmi motivy ocitla v protikladu s oficiálně
proteŽovanou poetikou sedmdesát1/ch a osmdesát1/ch let, která požado-
vala popisnou iluzívnost (v podobě idylické či konfliktní) a vycházela
z pňedstavy reality ideologicky jasně vyhodnocené. Dosah fantastické
větve české pr6zy je však širší' Vpád znepokojivého tajemství do den-
ního Života, kter! zristává logicky nevysvětlen, trhliny ve zdánlivě
kompaktních masách pŤirozeného světa, které se už nezacelují - to vše
je protilehlé nejen dobovlm schémat m, ale zrovna tak i neotŤesené
religiozitě, racionálně pragmatické drivěŤe v život, v jaklkoli projekt
ňádu, celistvého smyslu světa vribec. Takov! model fantastiky nablvá
novlch aktua|izací, stále znovu zpochybřuje sebejisté hodnotové systé-
my, poukazuje k chaosu jako k neupevněné, proudící a živé ďimenzi
vnímání světa.
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vlastnějeho otcem nejinak neŽ Lojzek Lapáček a Diviš Paskal - vyniká
nadpŤirozenlmi schopnostmi. Dokáže se pňenést do zvftecíchtě|, a vnutit
jim svou vrili, zdědil andělské a netop]íŤíhodinky, které jsou s to zptisobit
Zastavení času. Prožívá dobrodružné a drsné události' Druhf vypravěč
m|uví,jen.. o běžnlch osudech syna po norového emigranta, sledova-
ného policií: 'jediní' kdo se o nás kdy opravdu zajíma|i, byli policajti..
(str' 59). V jeho pŤíběhu je tajemn motiv pňístroje na hledání otce,
značně Íemná záhada otcova pobytu v emigraci (e-li vťrbec v ní) a fan-
taskní setkání se Stalinem (po Stalinově smrti roku l953) v dětském
sanatoriu v Jeseníkách' Situace, jež pŤipomíná groteskní rozmluvy vy-
pravěče s Chruščovem v KleopatŤe Věry Linhartové.
Jak jsme již Ťekli, oba pŤíběhy se pňíznačně - ažna několik náhodnlch

momentri - nedotfkají. Kratochvil, podobně jako Hodrová, pracuje
s aluzemi, antiiluzívními a metadějov/mi pasážemi, objevuje se motiv
loutek, zrcad|a, fotografie. obraznost románu je však ve srovnání s Hod-
rovou agresívnější' šokující a morbidnější (krvavě brutá|ní scény), více
vyrristá z tvoŤivosti samého jazyka (hyperbolická metaforičnost, vulga-

rismy, brněnsk;í hantec, hffčky; dynamické prostŤihy rrizn1fch stylovlch
poloh) a ze svobodné, hravé fabulace' opakující se náznaky zániku
a apokalypsy spojují Uprostňed nocí zpěv s prÓzou Zuzany Brabcové
Daleko od stromu.

Dehierarchizace vyrazovych prostŤedkri na rovni kompozice, stylu
a jazyka,jak jsme ji v těchto dflech kon.statovali, a právě tak ustavičné
noetické zn ej is ťov ání, p ro b I e mat izac e nav ozují pŤedstavu c hao s u j ako
základního púdorysu svára. Nejdrisledněji se tak děje v románech Kra-
tochvilov!ch.

Tím se prÓza s fantasticklmi motivy ocitla v protikladu s oficiálně
protežovanou poetikou sedmdesát1/ch a osmdesátlch let, která požado-
vala popisnou iluzívnost (v podobě idylické či konfliktn| a vycháze|a
z pŤedstavy reality ideologicky jasně vyhodnocené. Dosah fantastické
větve české pr6zy je však širší. Vpád znepokojivého tajemství do den-
ního života, kter;Ý zristává logicky nevysvětlen, trhliny ve zdánlivě
kompaktních masách pÍirozeného světa, které se už nezacelují - to vše
je protilehlé nejen dobov1/m schématŮm, ale zrovna tak i neotŤesené
religiozitě, racionálně pragmatické drivěŤe v život, v jakfkoli projekt
ňádu, celistvého smyslu světa vribec. Tako{ model fantastiky nablvá
novlch aktua|izací, stále znovu zpochybřuje sebejisté hodnotové systé-
my, poukazuje k chaosu jako k neupevněné, proudící a žtvé dimenzi
vnímání světa.
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PRoUD VYPRÁVĚ].|í,
PROUD HOVORU,
PSANI PROUDEM

(Hrobalovská pozorovánD

Mi|on Jonkovič

K moŽnostem umělecké pr6zy je dnes tŤeba počítat i takové projevy,
ve kter1fch se stírají, rozmjvají r zné tradiční pŤeděly: hranice mezi
fiktivní a autobiografickou v povědí, mezi prízou epickou a lyrickou,
sv m zprisobem Se - díky d razu na zvukovou stránku projevu. aktua-
lizuje i hranice mezi prÓzou apoezií, U této literatury jsme v postavení,
kdy otázku uměleckosti musíme klást pokaždé znovu, protože směs,
která tuto literaturu reprezentuje, je velmi proměnlivá' Zobecněná zku-
šenost se ovšem prosazuje i tady, rozhodně však mívá daleko k prrihled-
nlm oporiím norem. Právě v tomto směru jsem si zvolil své dnešní téma:
obecněji platné projevy mluvního proudu, o které se mriže opŤít náš
prožitek rytmu prozďckého textu i v nejběžnějších hovorov1/ch styliza-
cích'

Lze to charakterizovat jako pokus o pninik na rizemí hybridních struk-
tur, které si už také vytvríŤejí svou vlastní Žánrovou paměé. Tento typ
prÓzy se viditelně nevyčleřuje z nestylizovaného, jakoby mimoumělec-
kého projevu a zdán|ivě s ním spl1fvá. Teprve pŤi dalším srovnávání
zjišéujeme, že i v těchto ,,hovorov1ich.. strukturách se formovaly nové
moŽnosti básnické pr 6 zy. Zv iditelřuje se pŤíbuznost takovf ch civil ních
projevri s koncentrovanější stylizací opňenou o vyuŽití zvukovlch slo-
žek. obojí, více i méně stylizované využití intonačního členění mluvní-
ho proudu se zde ukazuje jako uměleck! čin, kterlm byla obohacena
česká prÓza o nové vyrazové možnosti.

Bohumil Hrabal vypěstoval zvláštní odrridu vyprávění, kterou nazval

,,hovorem... Jistě už byla tato forma od časú Jaromíra Johna a Jaroslava
Haška vícekrát spěšně vyzkoušena. Ale nejoriginálněji, jak se zdá,
právě v Hrabalově tvorbě, v jeho orálním stylu. PominemeJi všechno
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