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aziteuexistence,jinéhosvěta..,,jinédimenze..patřítradičněk iniciačnízkušenosti,hraje
k.líčovou
roli ve všechiniciačníchobřadech,setkáváme se s nimi i v dílechmystikůa ie
spjats průchodemz jednoho světado druhéhc,přechodem od známéhok neznámému.'v iniciační
literatuřemá tento topos ,jiných dimenzí..sakrálnípovahu a většinaautorůho takévelmi
podobněpopisuje, setkárne se s ním např. v díle Gustava Meyrinka' Mircea Eliadeho'
J.L.Borgese,Michae|a Endeho nebo Car|ose Castenedy. I kdyŽ poetika uvedenýchautorůje
značně
odlišná,topos vstupu do ,jiné dimenze..pouŽívají
v podobnémsmyslu, pokoušejíse do
světa,
kterýztratil sakrálnířád, začlenitposvátné.V románech Meyrinka má tentovstup povahu
hierofanie,hrdinovó ho prožívajíjako existenci tady i tam a tento zážttek autor popisuje jako
prostoru' která se objevuje pouzeza určitýchpodmínek,např. neviditelný dům ve
,,trhlinu..V
Z|atéuLičce
se za zvláštníchokolnostístává viditelným.'V poslednídobě se s toposem,jiných dij ako.Íantúsy,
menzí..
můžeme
setkávatstále častějiv literatuřeoznačované
kde užuvedenýtopos
jsou
případů
povahu
ve
většině
sakr.ální
nemá. ,,Jinésvěty..
zde chápány jako virtuálnírealita,
kteráse podobá realitě fantasknílrorománu.
Meyrinkovi blízkýje zvláštěMircea Eliade, který se podílemposvátnav životěčlověkazabývalve svéodbornéi uměleckétvorbě. V povídceTajemství doktora Honigberbera (l940)
představuje
neviditelný svět základní téma.Vypravěč najde poznrímkyo bájnézemr Šambale,
ježpodletradicležív Indii a mohou do níproniknoutjen zasvěcení.Jde o prostorkvďitativně od.
lišnýod prostorusvětskéhoa autor tuto Zemi popisujejako ,,.,.zelenýzózrak mezi zasněženými
horami,ty zvláštnídonty, lidi zbavenébřemene let, kteříjsou skoupína slova, třebažeskvěle rodruhých.,'.Dostat se do ní všakmohou jenom ti, kteříjsou ochotni svůjživot
zumímyšlenkdm
podřídit
morálníčistotěa duchovnímurůstu.
Stabiiitutradičněvnímanéreality zpochybňoval ve svémdíle takéJ.L.Borges. I kdyžjeho
povídky
vznikajíve 4O.letech'stejnějako uvedenédílo Eliadeho, lišíse od předcházejícíchauto.
růpředevším
reÍlexí,ironií a hrou se čtenářem'Za všechnypovídkypřipomeňme T|ón, Uqbar,
orbis tertius",příběho snryšlené
zemi Uqbar, existujícípouzejako heslo v jednom z vydáníEn.
cyclopoediaBritannica a zemi TlÓn, kterou se rozhodla stvořjt skupina zasvěcenct (,,Podlejed.
nohoz těch gnostikůje viditelný svět iluze či pře'sněji sofisna.,.,). Vytvořili obrovskou
vymyšlenézemě TlÓn a náhle začalypředměty fantastickéhosvětapronikat clo svěencyklopedii
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ta skutečného.
Lidé se vice nežo vlastní realitu začali zajírnato tuto zemi, zeZemě postupně mizí
jednotlivéjazyky a svět se stává TlÓn. U obou informacío neexistujícichzemichje spojujícímčlánkem jménorosekruciána J.V.Andreá. Borges a autoři navazujici na jeho tvorbu již čtenářůmnepos.
kytují možnostspoluprožívatiniciaci s hrdiny tak' jak to umoŽňovalještěnapr' Meyrink. Ecou tuto
změnu uměleckého vyjaďování zdůvodňuje postupnou ztrátou nevinnosti. Protože nic už nelze
říci nevinně, nastupuje metalingvistická bra a výrok na druhou. Autoři předpokládaji zna|ost základní literatury (v našempřípadě iniciační)ajejich tvorbaje reflexí napřecházejícítexty, nepopisujíjiž průběhsamotnéiniciace hrdinů,spíšerelativizujímožnostinašehovnímáníapoznáváni.
Ze současnýchautorůlze do tétolinie zďadit Michaela Endeho, který Borgesovi vzdal poctu
povídkou Ko|onáda Borromea Colmiho (Hommage, Jorge Luis Borges)'. Jejím základem je
opět relativizace reality, vypravěčnavštíví
chodbu Borromea Colmiho, zvláštnísloupořadí,které
se zdá být bez konce, i kdyžje součástí
domu obklopenéhojinými stavbami.Hrdina se rozhodl, Že
kolonádu projde,nevěděl však,dosáhne-likonce, dojde.li do mikokosmu nebo vstoupído jinédimenze.Jednoduchýdě1je zasazendo sloŽitýchintertextovýchsouvislostía topospřestupudo ,jiné
dimenze..je znásobován odkazy najiné autory ajiná období,čimžztrácijednoznačnost
a stává se
ret-lexí
na reflexe. K Borgesově tvorbě neodkazujeEnde pouze V podtitulu,povídkazačinácitátem
jen
španělskéhobarokníhobásníkaGóngoraze
17.stoletízeSoledaddelMinotauro:,,...realitaje
tam, kde právě tento pojem (concetto) vytvořilo vědomíalespoň jediného člověka.,,"Z těchto úvah
vypravěčvyvozuje. že napovaze toho kteréhovědomí takézávisi stav příslušnéreality a ,,můžeme
právem předpoklódat, žena různýchmístechzemě existujírůznéreality, ba ženajednom a tom'Samémmístěmůžebýt klidně několik druhůskutečností.,',,veFantastické zoologii Borges Góngora
cituje a předcházi mu heslo Mínótauroso zbudovánílabyrintu.Labyrint vůbeca důmjako labyrint
je častýmBorgesovým tématem,objevujese i v povídceAleenchákán Bochárí, kteý byl zabit ve
svémbludišti.Borromeo Colmi byl architektema mágem' jeho kolonádatvoÍi záhadnýlabyrint a
dům,v němŽ se nacháaí,patřípaníBó. Souvislost podobnéhojménamajitelky Bó s Borgesovou
povídkouo BochiírímmůŽebýt náhodná,je všakukázkou,jak složitékonotacea dlouhéřady intertextovýchodkazůEnde svým spojenímvytvořil. Žádná událost,v našempřípadě záhada,neexistuje sama o sobě,je součástířady podobných událostí,je i součástímnoha jiných uměleckých děl.
Zkušenostivšechtěchto zobrazeníjsouobsaženyi v každéudálosti následu.1ící.
Tento postup,typický zvláště pro postmoderníliteraturu, počítás poučenýmčtenářemschopným odhalit různénaráŽky nebo situace,kteréodkazujíkjiným textůma dodávajítak dílu dalšímožnérozměry.
Druhá linie přechodůdo ,jiných dintenzí..souvisís fantasy literaturou,jež se dnes stává zajíjevem' Nepřehlédnutelné
je mnoŽstvítitulůvydávaných pod tímtooznačením,
mavým literiírním
velký čtenářskýzájem o uvedenýtyp produkce i nepřímývliv na psychiku recipientů,zv|áštětzv.
hry na hrdiny,kteréz fantasyliteraturyvycházejí.David Spangler'.,hodnotívirtuálnísvětjako počítačovou
verzi astrálníchoblastí,jejichŽ vzorce energie si člověkinterpretujenapř. jako bytosti
nebo krajiny. Vědomí tvoří svůjvlastnísvět anďogický ke světu Íyzickému,kterýje takévibrací
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kyberpunk, tvořený realitou hyperprostoru a udržovaný počítačikolem p|anety,jakýsi gIobální elektronický mozek' v
jehoŽ rámci se rozvíjív|astllíprostor _ virtuá|nírealita. Podle autora mají knihy kyberpunkových autorůpředevšín
enosticképos|íní'
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energie.Našepředstavivostji interpretujetak,jak jsme se ji naučilividět. Virtuální realita upozorňujena fakt, Že pracujeme vždy s představamr.
Ve fantasyliteratuřejde o vytviířeníalternativníchsvětů,z pracovníchdůvodůsi je můžeme
a ,,lewisovské..'
Rozdíl je v tom, žeTo|kien zkonstruovalimarozdělitna světy ,,tolkienovské..
ginárnísvět se všímvšudy, zatimco Lewis využíváprostupnosti světů.Vznikl tak originální typ
jenžje všakobtíŽněŽánrovězďaditelný, existujínazory,Že jde o pohádky nebo o fanliteratury,
tastickouepiku. Tolkien i Lewis vytvořili typ umělémytologie, která nevznikla na základě kon.
kétníchmýtů, ale na půdorysu obecné struktury mýtů a mytologie vůbec (oba autoři jako
filologovébyli dokonale obeznámeni zejménas mytologií keltskou a severskou). Vytvořili nový
zprostředkovalivstupdo mýtickéhosvěta'
žánr,
kteý sami označilijako mýtotvorbu'''Čtenářům
kteý umožňujepozorovat a pochopit i povahu světa našeho.Zvláštnostíjei to' žejejich texty
jsouurčenyčteniffim téměřvšechvěkových kategorií.PÍevážnáčástdnešnífantasy literatury je
vybudovánana stejnýchprincipechjako díla uvedenýchautorů,avšakkvalitou se většinoupři.
bližujepokles|éliteratuře.
MnoŽstvíliteratury vycházejici v edicích označovanýchjako fantasy, narozdí| od edic sci-fi,
naznačuje
odlišnosttěchto žánrů,i když přesnéhranice lze stanovit obtíŽně.Autoři píšícítuto lijsou častoznámí i jako autoři textůsci-fi. Příklademmůžebýt C. S. Lewis, ale k sci-fi
teraturu
autorům
bývá řazen i J. R. R. Tolkien' Rozdíl zatimnezaznamenávajíani našeliteriírněteoretické
slovníky''.Yycházeji všakčasopisy,kterétuto literaturutakémonitorují,např. Dech draka, časopispro ctitele fantasy a her na hrdiny. Pro sci.fi literaturuje typickéčerpánínámětůzpoznatktt
vědya techniky,exponováníděje do budoucnostia častoi mimo našiplanetu.Fantasy literatura
našiplanetuobvykle neopouští,
vytváří buďnové,většinoumýtickésvěty, nebo zná prostředky,
jakpřekočitrealitu a proniknout do ,jiných dimenzí...Časté
je i cestovánímezi dimenzemi, hrdinovése tak mohou ocitnout v mýtickéříšikrále Artuše azároveřl si přejítdo našídimenze zate.
lefonovatpříteli.,'Jinésvěty..jsou v tétoliteratuřeoznačoványjako alternativní,paralenínebo
virtuální.
Tolkrenůvmýtický svět Arda zahrnuje i Středozem, celý mytologický cyklus vypovídá o
stvořenívesmírua zbudování světa, nejde všako jinou planetu' autor uvádí,že,,Středozemje náš
svět.Umí,rtiljsem (samozřejrn.ě)děj do ryze imaginárního světa (cčne úplněnemožného)staro.
bylého
období,v němžbyl tvar světadílůodlišný.,.,,To|kienovy příběhyjsou iniciační'píšev
nicho putování,o cestě, proto i Hobit nese podtitul Cesta tam a zase zpátky. A iniciace souvisí
sezměnoupostojehrdiny ke světu. Zdeněk Neubauer'o uvádi, žeTolkienovy texty je moŽné
chápatjakomysterijní,protoŽedávajízakusit proniknutíke smyslu existence,podobnějako zaale
svěcovací
obřady' Nabízejízasvěceníčetbou,neobracejíse všakk člověkunáboženskému,
jehoŽ duchovní výchova spočíváv kniŽní vzdělanosti.Tolkien proto zkonstruoval
ke čteniíři,
světs vlastnímjazykem' nrírodopisem,historií,zeměpisem' přírodovědou' umístil ho mezi nebe
a podsvětí
se smrtelnými i nesmrtelnýmiobyvateli' s vlastnímimýty. Typická fantasy literatura
takové
světytakévymýšlí,méněvšakdbá_narozdi| od Tolkiena_ na to, co takový mýtický svět
vlastně
znamená.Předevšímje osudový,každáudálostje vnitřrrímisouvislostmipropojenas ostatními,
nejdeo determinismus,ale o fakt, žekaždávěc existujepouze se zřetelem k celku, žeje
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a čarovné.
Každá
propojenaSmysluplnýmivztahya tyto souvislostijsou považoványza zázračné
jsou
je
i
Lewisovy
Letopisy
příběhy
pamětisvětai pamětipříběhů.
Iniciačními
událost součástí
kteříse
Narnie. Vstup do Narnie,ježje takémýtickýmsvětem,je umožněndětem,sourozencům,
stěna
skříně
nebo
obzadní
příběhů
se
stává
vracejízpět.Průchodem
všakpo vyřešeníjednotlivých
j
je
faunů,
víl
a
záe
zemi
skřítků,
prohlížejí
děje.
Narnie
a který vtáhnedo svého
raz,kteý si děti
než
na
v
Namiijinak
čas
běží
zlu.
Také
se
účastní
najejichboji dobraproti
zračnýchzviÍataděti
pohádkoPřes
pouze
několik
minut.
pozemském
čase
zemi
Za
stěnou
trvala
v
Zemi,|étaprožitáv
iniciačnísymbolikui iniciačnírituríly'
vost příběhuobsahujítyto texty tradiční
uvésttitul Wetemaaod Adama Adrese, auto.
můžeme
Jakopříkiad,,tolkienovského..příběhu
ra našídomácíprovenience,kteď měl mezipfivržencifantasyliteraturypříznivérecenzea vyšelv
příběhartušovského
typu vyprávíkronikríř,kteý
nákladu.Rytířskýdobrodužný
desetiticícovém
IGáli, jenŽ se narodilchromý,bylo knihouosudu
zachycuježivotkrále Gudleifa a jeho družiníků.
chrániljeden
vybranýchryú,řt(kaŽdého
předpovězeno,
žese uzdraví,kdyŽ shromáždíjedenáct
bůh- podobnějako fudiny trójskévrílky)a sjednotísvouzemi Elladu. Zák|ademknihyjsou osudy
jednottivýchrytířů,majícíchvšechnyrytířskéctnosti,a jejich společnádobrodruŽství.
Vyprávění
jehosyna.Élladamá svojihistorii,mytologii,staré
a novéjazyky,sta.
končí
smrtíkrálea nástupem
réanovébohy,vlastnípísmo,knihaje doplněnamapkouzemě,ukázkoupísmai poznámkamik výslovnosti.
pohádkového
typu _ soubojes draky a
Textu nelze upřítjistoučtivost,napětía dobrodruŽství
vlkodlaky,pomocníkyjsou mluvícíhavraniatd'Čtenríř
má všakpocit,ževšechnoužodněkudzná.
Bohovésepodobajířeckémuolympu, světelementiírů
známez keltskémytologie,některádobropfipomínajívikingskéa germánské
literatuřese takénesetkámes
družství
mýty,v Žádnéiniciační
prodo 'jiných světů..mámýtickoupodobu,oba světyse bezproblémově
náhďami. Překračování
línají,např.vstuphrdinydo palácevíly ve stromě,průchodybranamido světaduchů,matkajedno_
ho z hrdinůbyla ve dnežena,v noci rys.
K fantasyliteratuře,,lewisovského..
typu ná|eží
např.desetidílnáságaTajemstvíAmberu od
AmeričanaRogera Ze|azneho.Autor patříke známýmspisovatelům
sci-fi a fantasyliteraturya
ziska|i několik prestiŽních
cen Hugo a Nebula,udělovanýchod roku l958 především
za vědeckofantastickouliteraturu.I ve sci-fi textechse zajímalzvláštěo parapsychologiia mimosmyslové
vnímání,
typickou
telepatii,devastované
Amberupředstavuje
světya novécivilizace.,,Taiemství
jsou pouzestíny'takénáš
fantasyliteraturu.Amberje pokládánzajedinouskutečnou
zemi' ostatní
světje jednímze stínů.
Vládce Amberuoberonzmizíamezijeho dětmivypuknedlouhodobýboj o
moc.Prvníchpět dílůságy vyprávíjedenz královskýchsynůCorwin a odehrávající
se dějje viděn
jeho očima.Druhápolovinaságy vypovídáo osudechCorwinovasynaMerlinaa o jeho protivnících.BojovépraktikyvládcůAmberujsou velmi kruté,jedenz bratrůnapř.Corwinaoslepíauvězního na létado vězení.Členové
královskérodiny všakmajíneobyčejné
schopnosti,ježziskávají
jakéhosirodinného
především
prostřednictvím
riturílu- musejíabsolvovatcestuVzorem,coŽje labyrint,jehožprojítímnabývajíprávě ony mimořádnéschopnosti- jasnoďivost' schopnostregenerace organismu,velkou sílu, ale i moŽnostprochrízetstínovýmizeměmi.Vedle Vzoru vlastní
královskárodirrai dalšírituálnípředměty,především
kuty ,tzv . Trumfy,na nichžjsou vypodobeni
jednotlivíčlenové
rodiny. Položíli některýz nich na karturuku a koncentrujese na zobrazeného
Sourozence,mťlže
navázatspojenía komunikovatS ním.Dalšímmagickýmpředmětemje Kámen
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(|9.37- l995)zemřel,nalezneme
o autorovio' Neffv knizeVše'chnojejinak'
haha l98ó, s.|76.206.ProtožeZe|azny
jeho medailoni v Dechudraka,|995,s.27-28.Vystudovalpsychologii'zajímalse o asijskábojováumění,od r. l969 se
živiljakospisovate|.
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rozhodnutí'kteý dokážeovlivňovat počasí'chránit majitele a upozorňovatna nebezpečí'Do
osudůzemě zasahuje ve váŽnýcb situacích tajemný Jednorožec,blížespecifikovaná však jeho
funkce v textu není.
Zirucjačníliteratury podobný typ rituálů a rituálních předmětů známe. V tomto případě však
předmětypropůjčují
předevšímmimořádnou vnějšímoc, je o ně takésváděn nelítostnýboj,jsou
získáványlstivostía silou. nikoliv kvalitativnívnitřní proměnoujedince. Podmínkou není ani
morálníčistota, nezbytnápro hrdiny iniciačníliteratury.'" Popis zákadných jevůa předmětův TajemstvíAmberu, např. vzoru, zbstávápÍeváŽněv technickérovině bez dalšíhohlubšíhovýznamtl, proto působíjako prostředek ozv|áštňujícíděj, nikoli však ve smyslu iniciačním.
,,v nístnosti velikosti tanečníhosdlu, na černépodlaze, hladkéjako skto,ležel Vzor. Třpytil se a
chvěljako chladný oheň a dodóval celénístnosti zdáníjakési nehmotnosti. Byt to složiý ornament,plný zářivé sílya byl sestavenpřevážně z,křivek, i kdyžpoblíž,rtředubylo i několik přímek,
připomínalo mi to Íantasticky spletitou, do životnívelikosti z,většenouverzi tištěnéhobludiště, v
němž bloudíte tužkou, abyste se dostali někam dovnitř nebo naopak z něčeht,t,en.,,,,
Porovnáme.li tento popis např. s popisem iniciačníhosestupu Pernatha v meyrinkově Golemovi
do labyrintudomu, který byl plný symbolůa odkazoval k hlubšímkulturnímvýznamům,jeví se
jako samoúčelný.
postupZelaznéhovzhledem k pouŽitýrnprostředkťlm
Stejnějako v každémtypickémseriálovémčteníjepodstatnýpředevšímděj''. Popis osob a
psychika postav se objevuje minimálně, dtraz je kladen na dějové zwaty, detektivní záp|etky a
boje. Ani v tomto případě auÍornepřekročil rrímec zábavnéhodobrodruŽnéhopříběhu' Topos
vstupudo ,jiných dimenzí.,zústávánastejněpovrchníúrovnijakoostatníroviny textu.Putování
stínovýmisvěty hrdiny neobohacuje,hledajítam úniknebo pomoc, neníto všakcesta zapozná.
nímjako v případěNarnie nebo Středozemě.Uvedený topos se stává pouze dějovým atraktivním
prostředkem.
Podobnézávěry bychom mohli konstatovat téměřo všechtitulech tohoto typu literatury, pře.
tviířejípředevšímmýtické náměty do dobrodružnýchpříběhůa pracují se stále stejnými schématy. Takésága o mnoha dílech Svět čarodějnic od Andre Nortona má v jednom ze svých názvÍl
jednoroŽce..'a
prapočátkyděje sahajík artušovskýmlegendám.Přestup do ,jiných dirnenzí..obstarávánrenhirze StonehenEe,Ízv.Nesmiřitelný Stolec,jenžmá schopnostposouditč|ověka,ur.
čitjeho cenu a odevzdat osudu, to Znamená,že ho dopravído takovéhosvěta' v němž si jeho
duch,jeho mysl přeje být. Hrdinovi' který se s touto možnostíseznamuje, Ííkají:,,Slyšeljste někdy o alternativních světech, kterémohou vzniknout na záktadě momentólního rozhodnutí?,,,,,Y
zeml čarodějek,v nížse nakonec ocitne, vládnou Ženy mrmořádnýmr schopnostmi, podobně jako
kálovská rodina v Amberu. I zde maji amulety - krystal a kovový náramek a jejich zbraněnú
jsou předevšímpsychickésíly.
obměnou tohoto typu fantasy literatury jsou parodie. Takovým antimýtem je napÍ.Zrození
mýtu aneb Dalšípěkná šlamastyka od Roberta Asprina. DémonAahz, jeho žák čarodějSkeeve,bílýjednorožeca drak uvízli v dimenzi Tulp, protoŽedémonztratil Sílu.Pohyb mezi dimen.
zemijim umožňovaltzv. D-hoplák. V Tulpu se o sebe museli postarat,proto vstoupili do sluŽeb
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Tyto schopnostipopisuje např' E. Haichová v romiínuZasvěcení.TeIepatieje označovánaza zvláštníformu neverbÍlní
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R.Ze|uny: l. V|ádci stínů,Praha l995' s.77.
U. Eco: Skeptikovéa těšitelé'
Praha l995' s.ó2.
Jednorožecv a|chymistických spisech synrbolizuje ducha a objevuje sc v sousedstvíjelena. jenž symbolizrr.1e
dtrši.
V podobnémkontextuse objevujíi v Lcwisově Narnii.
A. Norton: Svět čarodčinic.
Plzeň | 993. s. l4'
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krále a pomáhali mu bojovat proti nepříteli. Jejich Strategiíbyla předevšímdemoralizace nepřátelskéhovojska a tato strategie byla takéúspěšná.Nehrdinštífudinové se snaŽídostat z problémů,jejich cílemje osobní pohodlí a do všechdobrodružstvíjsoudostrkáni shodou okolností. V pffpadě
tohoto textu jsou přestupy do ,jiných dimenzí..předevšímprostředkem k parodii podobnéhotypu
příběhůa pomiíhajíi ke kritice různých současnýchjevů jako je byrokracie, vojenská mašinérie
nebo konzunrnízpůsobŽivota.
Jinou variantu představuje fantasy černéhohumoru, např' Přines mi htalu Čarovného prince
autoru Rogera Ze|azneho a Roberta Sheckleyho,'' v nížproti sobě bojují mocnosti dobta a z|a a
zlý démonAzzie prohraje jenom kvůli pekelnébyrokracii.
Charakteristické pro tento typ literatury jsou četnéodkazy na jiné texty. Předevšímjde o inter.
textualitu Žánrovou, autoň vyuŽívajíprvky mýtu a pohádky' dá|e žánrdobrodruŽnépovídky a povídky s tajemstvím. Bohaté jsou však odkazy a narážky také na literární a kulturní kontext'
objevují se převáŽně v textech ,,lewisovského..typu a otiízkou zristává, do jaké míry mohou být
jimŽ je tato literiírníprodukceurčena.V TajemstvíAmberu jde o odkazy
srozumitelnépro čtenríře,
jiné
na
literiárnítexty ajménapostav, např. přirovnání bílýjako Moby Dick, hrál si na hraběte Monte Christa, z jmen se vedle oberona a Merlina objevujeLancelot z Jezera,Iagonebo Artušjako bývalý důstojníkRAF' naúžky typu ,,zajímaloby mě, co by na to řekl Freud' Sigmunde, kdejsi?,, , na
večírkuv Pďíži potkal Corwin jistéhopana Foucaulta,procházi skrze druhéjako zrcadlem Lewise
Carrolla, přirovnává se k panu Bloomovi z odyssea, hrdinovése zajímajío tarot,kabalu aZ|atý ús.
vit. Dalším prvkem typickým pro současnouliteraturu je autoreflexe, strážcevězeni se jrnenuje
stejnějako autor Roger a uvádí o sobě, žepíšefilosofický veršovanýromán s prvky horroru a morbidnosti. V Čarovnémprinci jel démonAzzie dostavníkemz Troyes' majitel hostince byl jistý Herr
Gluck' toužil po zámku v Transylvánii, seznrímilse s panem Messerem ap. originálnější typ narážek|ze na|éztvparodliZrození mýtu. Každá kapitola je uvedenamotem' kterékapitolu charakteriz,uje,a|e zároveň je paratrázína autory uvedených citátů.Kapitola pojednávajícío tom, jak démon
Aahz a jeho pomocník strašili v hospodě předevšímproto, aby je tam nikdo neobtěžoval'je uvedena motem: ,,Devadesót procent úspěšného
obchodníhojednání spočíváv uměníprezentovat se zókazníkovL.,B.Holand'an. Z dalších napÍ.,,To je zábava|,. Vlad Napichovač, ,,Diplomacie .ie
vybroušenouz,braníciviliz'ovanéhoválečníka'..Hun, A.T.L., atd.
PÍevážnávětšinaodkazůje využívának parodii,jejímžprincipemje destrukcepůvodníhotex.
tu. Nezbytnou podmínkou k pochopeníparodie je všakznalost předlohy, cožje v mnoha případech
problematické. Srozumitelným příkladem můžebýt motiv mečeExcalibur z Čarovnéhoprince'
Meč tak toužilpo krvi' Že svéhomajitele neustáleprovokoval a vháněl do nesmyslnýchstřetů,aŽ
ho Carovný princ raději zahodil odhlédneme-li od pochybnéhovyužitímotivu, lze předpokládat,
je odkaz na pana Blooma z odyssea v souŽe čtenářtentotyp černého
humoru pochopí.obtížnější
přítele.
vislosti se vzpomínkami na zemřelého
Protože naráŽkaje použitav nepřiměřenémkontexji
jako
parodii,
tu, lze charakterizovat
čtenrířvšak Joyceovo dílo bude stěžiznát.
Uvedenépříklady se nevztahujíbezpodmínečněk jiným textům,v mnoha případech přejímají
ernblematickou funkci, předešímjménatypu Artuš, oberon, Jago. Yyužití literrírnícha kulturních
odkazůvšakcelkově zůstávána povrchovérovině textu.
Převážná většina vycházejícífantasy literatury ná|ežíkliteratuře konzumní se všemijejími ty.
pickými znaky . Dominuje v níprimárnost děje, práce se strukturnímiprefabrikáty a s jakýmsi ima-
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ginativnímvzorníkerntoho, co tu užbylo, využiváníliteriírníhoodkazu, dále poselstvís vysokou
mírouredundance a z.,rci|enostúsilíautorůna efekt. Přesto nelze tuto literaturu jednoznačněod.
mítnout,množstvítitulůa čtenářskápřitažlivost fantasy literatury je totižjevem, který je součástí
širších
souvislostí. Vytvrířeníalternativníchsvětů,paralelních společnostía pluralitních názorts
dnes patří k okruhu zák|adnich diskutovaných témat.Řešeníobecných problémůse stále více
přesouváod modelůsociálníhoinŽenýrstvík modelu osobníodpovědnostia participace,zájem
od vnějšíhosvěta se obracívíce ke světu vnitřnímu.odvrat nemaléčástisvětovépopulace od
orientacena vnějšíhodnoty k řešenívnitřních potřeb v posledníchdesetiletíchje patrný nejen ve
zvýšenémzájmu o rizné náboženskénauky, filosofické směry, ekologii ap., ale zvyšuje se i početlidí touŽícíchpo mimořádných zážitcich(od změn stavůvědomí,které|zevyvolat např. floatacíneboholotropnímdýchánímvyuŽívanýnri v lékďství ažpo závisl'ostna drogách).Všechny
tyto aktivity směřují mimo společenskésystémy,struktury a instituce a doc|lázi k postupnému
rozvolňovánístávajícíchspolečenskýchvazeb...
Samozřejmě,Že toto směřovánímádvapó|y,na
jednéstraně vede k empatii, altruismu a touze po transcendentnu,na opačnýkonec patří funda.
mentalismusa všechnyformy závislostía násilí.Důležitouroli v těchtoproměnách současného
paradigmatusehrály i počítače
a počítačové
hry' kteréumožňujíintenzivní komunikaci s imaginárnímisvěty a zprostředkovávají silnéemočnízážitky (opět v kladnémi zápornémsmyslu). Po.
čítačovágrafika, např. geometrické znázornění výpočtů,zviditelňuje krásu matematických
vzorcůa obohacujevnímání,hry zase uvádějído fantastickýchsvětůa umělých krajin.'. Zfantasy literatury vycházeji hry na hrdiny, z nichž nejznámějšíje Dračídoupě. Tyto hry nemají předemdanápravidla' obsahujívšakmnoho úrovnía herníplánje tvořen i na několik let. Během hry
se hráčis rolemi sživajía jsou známy případy, kdy hráči nerozlišujísvět hry a svět reality, žijí
,,tadyi tam".'o
DůleŽitouúlohuv našemživotětedy přejímáhra, která je vnímánajako životníimpuls. Hra
zvláštnímzpů-sobem
zobrazujesouvislostčlověkaa světa.Eugen Fink'' upozorňujena váŽnost
tohototématu'lidská hra má nesmírnývýznam,protoŽe právě hrou vniká do celkové skutečnosti
reálných věcí a dějů,,ireá|ná,.sférasmyslu. řIrou se vyvazujeme z dějin našichskutkůa můžeme
se dotýkathloubky bytí světa v nás. Všechny tyto nově se objevujícífenoményměnía posunují
dosavadnívnímáníreality a iniciační a fantasy literatura S toposem ,jinýeh dimenzi* v tomto
kontextu ziskáv á nov ý v ý znam a nabýv á na záv ažnosti,
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J' Po|ákoví: Perspektiva naděje(HIcdínítranscendencev postmodernídobě), Praha |995, s.l4-|Ó.
V. Marek: Na okraji (Zanryšlenínad uměnímajeho rolí v současné
společnosti)'Prostor l992' č.22, s.83-l02. K pozn.
s.92-93.
a akceptační,
kteró tnohou mít podobu
I. Vágner ve Světě posrmoderníchher, Jinočany|995, rozlištrjehry koInunikační
totálníkomunikace (počítačol,é
hry) a totá|níakceptace(Dapř'K|íčeod pevnosti Boyard nebo Dračídoupě)' Upozorňuje
na pronrěnuher v postnlodernídobě vůbec,vcdIe množstvítelevizníchher (od soutěžíaŽ po Co dokiíŽeuIice) docházík
invazi nových sportťr.častonebezpečných,např' výpravy do velehor bez řádnóho vybavení,,'přáte|ské..
boje. které
připornínajívojenská cvičení'paintbaIl,t.i.stří|eníželatinovýmibarevnými kuIičkamatd.
Srov' E. Fink: Hrajako symbo| světa, Praha |993' s.34'

