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ABSTRAKT 

Práce se zabývá intertextovými a architextovými vztahy v některých dílech T. Pratchetta. 

Snaží se na známých textech uvést některé varianty mezitextového odkazování, jejich 

možnosti a především zmapovat využití tohoto literárního jevu, spolu s jeho interpretací. 

Cílem práce je vytvořit alespoň přibližnou mapu odkazů s jejich popisem. Metodou práce 

je především důkladné studium románů v překladu i jejich originálů. Úvodní část práce je 

věnována teoretickým východiskům, ústřední část práce pak výtahu jednotlivých pasáží 

obsahující intertextový, či architextový odkaz a jejich rozboru. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Intertextualita, architextovost, způsoby a metody odkazování, Zeměplocha. 
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ABSTRACT 

The thesis deals with intertext and architext relations in some works of T. Pratchett. It tries 

to introduce some variants of intertextual referencing, their possibilities and above all to 

map the use of this literary phenomenon together with its interpretation. The aim of this 

work is to create at least an approximate map of links with their description. The method of 

work is primarily a thorough study of novels in translation and their originals. The 

introductory part of the thesis deals with the theoretical basis, the central part of the work 

is a summary of individual passages containing an intertext or architectext reference and 

their analysis. 

KEYWORDS 

Intertextuality, architextuality, ways and methods of referencing, Discworld.  
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Úvod 
 

K námětu věnovat se ve své diplomové práci právě intertextualitě mě přivedla 

zdánlivá banalita, totiž odhalení vztahu mezi texty na místě, kde jsem jej absolutně 

neočekával. Spontánní radost ze zjištění, které jsem si začal uvědomovat při četbě textu, 

vedla k tomu, že jsem intertext začal cíleně vyhledávat a soustředit se na poselství, které 

využitím této literárně-jazykové možnosti (jevu) autoři ve svých textech sdělují. To, že 

jsem si k této práci vybral právě Terryho Pratchetta, je dáno tím, že jde o autora, jenž 

s intertextem záměrně a velmi často pracuje, tím, že autor využívá mnoha variant 

odkazování, a tím, že jde o autora, jehož dílo jsem poznal již dříve a práce s ním mi přináší 

stále znovu radost z nových významových rovin, jež v něm odhaluji. Mezi tyto roviny patří 

právě i intertextové návaznosti (aluze, parodie, aktualizace apod.).  

Domnívám se, že teprve po porozumění těmto významovým rovinám se autorovo 

dílo nechává skutečně poznat a cele působí na svého čtenáře nejen dějovou zápletkou či 

plasticitou postav, ale jako komplexní dílo využívající čtenářovu předem nabytou 

zkušenost, včetně možnosti jazykových prostředků, které dopomáhají intertextualitu 

odhalit. 

 Právě autorův záměr využívat odkazy na jiná díla může časem působit nepatřičně, 

resp. nemusí být již odhalován. Vždyť čtenář jeho díla již v dnešních dnech začíná tápat při 

přečtení některých textů, neznaje původní předlohy (Pokud pocházejí z masové kultury 20. 

století, dá se předpokládat, že brzy začnou alespoň některá upadat v zapomnění, pokud 

jsou ještě starší, je třeba již vyšší míra sečtělosti). Lze tedy předpokládat, že s postupujícím 

časem přestanou být některá díla Terryho Pratchetta pro své čtenáře tak srozumitelná, jak 

je autor ve své době napsal.  

Práce by měla podat přehled zjištěných intertextových vztahů, jež jsme v díle 

odhalili, a to včetně klíčů či map k pasážím, které se zdají na první pohled nesrozumitelné, 

nadbytečné či zdánlivě odvádí čtenáře od vlastního děje knihy. Často jde právě o odkazy 

určené k oživení nebo sloužící jako příklad, jindy jako prostředek umocnění či změny 

atmosféry, kterou text záměrně evokuje.  
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K tomu, abych mohl identifikovat pretexty, slouží jednak čtenářská zkušenost, 

jednak jazykové prostředky, které jejich identifikaci dopomáhají. Těm se ve své práci 

věnuji především.  

Teoretická a terminologická východiska práce 
 

Jako východisko této práce musí posloužit vymezení základní terminologie. 

Intertextualita je v českém jazyce zkoumána poměrně krátkou dobu, věnují se jí např. J. 

Homoláč (Interextovost a utváření smyslu v textu), R. Holanová (Interntextualita 

v reklamě), Jana Hoffmannová, S. Schneiderová, K. Karhanová, M. Otruba a další.. 

J. Homoláč tvoří svůj teoretický základ pro intertextualitu na podkladu teorií světových 

odborníků Bachtina, Kristevové, Barthese, H. Blooma, L. Jenny, Riffaterra, Cullera, 

Genetta, Glowińského, Markievicze, Pletta nebo Popoviče. Homoláčovo shrnutí a jeho 

pohled na problematiku budeme v naší práci využívat a opírat se o něj, protože se nám jeví 

jako sumarizující a vyčerpávající. Už u něj se projevuje prolínání literárněinterpretační a 

lingvistické roviny při charakteristice intertextuality.  

 „Lze vymezit dvě základní pojetí mezitextových vztahů – užší, kterému vposledku 

vždy jde o vztahy konkrétního textu k jiným konkrétním textům, resp. souborům textů, a 

širší, které sice intertextovost vykládá také na konkrétních textech, ale těmito analýzami 

chce doložit, že každý text je vždy ve vztahu k jiným textům, že je „vystavěn z mozaiky 

citátů“ (Kristevová).“
1
 (Homoláč, J. (1996). Pro naši práci bude příznačné, že za intertext 

budeme považovat právě vztahy užší, které vědomě vztahují jeden konkrétní text ke 

druhému konkrétnímu textu.  Přesto je nezbytné se o teoriích Bachtina, Kristevové nebo 

Derridy alespoň zmínit, neboť poskytují této práci motivační podklad. Bachtin nepracuje 

s pojmem intertext či intertextualita, ale své studie věnuje dílu Dostojevského, především 

dialogičnosti románu. Ta se projevuje v románu obecně: „Základním rysem románu se 

podle Bachtina stává schopnost pojmout do své promluvy celou řadů různých řečových 

forem, jazyků a stylů. Text románu je tedy vytvářen z různých typů promluv dialogicky 

odkazujících k dalším textům...“(NESC, 2017, heslo: intertextualita). T. Pratchett by tedy 

svým zaměřením (román, novela) a i intencionalitou s níž se zaměřoval na zpodobnění 
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existujících textů Bachtinově dialogičnosti odpovídal. „Ve většině básnických žánrů (v 

úzkém slova smyslu) se dialogičnosti promluvy /…/ k uměleckým účelům nevyužívá, 

dialogičnost nevstupuje do „estetického objektu“ díla, je v promluvě jakoby umlčena. 

Naopak v románu se vnitřní dialogičnost stává jedním z hlavních rysů prozaického stylu a 

svébytně se v něm umělecky ztvárňuje. (Bachtin, 1980) 

Z toho vychází Kristevová, když konstituuje pojem intertextovosti. Různé úhly 

pohledu (strany v dialogu) odkazují k dalším textům. Tento fakt je důležitý při uvědomění, 

že texty nabývají smyslu stále znovu, podle toho do jakých souvislostí je uvádíme, a tyto 

vztahy jsou Kristevovou také pokládány za intertext: „jakýkoli text se utváří jako mozaika 

citací, jakýkoli text je absorpcí a transformací nějakého jiného textu“ (Kristevová, 1999, s. 

9). Barthes je v tomto hodnocení jevu konzistentní. „Každý text je intertext; na různých 

rovinách a ve více či méně poznatelné formě jsou v něm přítomny jiné (předchozí nebo 

současné) texty kultury, která tomuto textu předchází nebo jej obklopuje“ (Barthes, 1981, 

s. 39).  

Ve světle této skutečnosti se tedy tato práce pokusí zachytit význam některých 

románů Terryho Pratchetta, a to tak, jak jej vidíme dnes, neboť podle teorie Kristevové se 

smysl díla během času posune díky novým vazbám na texty, dnes ještě neexistující, jak 

vyplývá z Nového slovníku:  „Každý literární text se buduje (z pohledu recepční teorie 

čte) jako mozaika citací a je vstřebáním a transformací jiného textu (Kristeva(ová), 1966), 

z pohledu recepční teorie „načtením“ jiného textu do recipovaného textu intertext se podle 

autorky stává nevyhnutelnou podmínkou konstrukce (a recepce) každého literárního textu, 

nikoli pouze vědomou narážkou nebo odkazem na jiný text. Intencionalita autora je tak 

odsunuta ve prospěch i., která stírá hranice mezi autorem a čtenářem, protože autor je 

zároveň čtenářem jiných textů, které ovlivňují podobu jeho díla, a čtenář je zároveň tím, 

kdo nachází v díle intertextové vazby, které autor nemusel do textu vložit záměrně.“ 

(NESC, 2017, heslo: intertextualita) 

Texty Terryho Pratchetta jsou tedy (stejně jako jakékoliv jiné) stále znovu 

interpretovány ve světle dalších a dalších textů. Z toho vyplývá motivace práce uchovat 

interpretaci, kterou můžeme považovat za původní, vzhledem k faktu, že se s postupem 
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času jistě změní. „Recepce textu nikdy neprobíhá ve vakuu, izolovaně a nezávisle na 

textech přečtených v minulosti. „Při procesu recepce, resp. interpretace se tak střetávají 

vlastně dvě různé tradice: dochází tu k vazbení dvou nekonečných sítí anonymních citátů, 

které do procesu vnášejí čtenář na jedné a text na straně druhé“ (Pavera, 1999, s. 56) 

Při hodnocení textů T. Pratchetta se nevyhneme pojmu parodie. Pohled na parodii 

se v odborné literatuře liší. V rovině textové ji Mareš chápe shodně s M. A. Roseovou, 

jako: „napodobení ztvárněné předlohy a změnu její funkce na komickou.“ (Mareš, P. 2012. 

Slovo a slovesnost , s. 287.) 

 Dentith přidává škálu, kde vedle komičnosti zdůrazňuje složku výsměšnou 

(ironickou) a popírání hodnot nastavených pretexty (jež zároveň potvrzuje jejich využitím 

coby pretextu). 

Při pohledu na texty T. Pratchetta je patrné, že se ne vždy jedná o parodii ve smyslu 

intertextovém. V mnoha případech jsou posttexty, aplikované ve složitých konstrukcích 

jeho románů, spíše citačního či aluzivního charakteru. Jejich funkce je především komická 

a málokdy ironická. To však přestává platit ve chvíli, kdy posuzujeme dílo jako celek, 

neboť koncepce Zeměplochy je parodií fantasy žánru, k němuž se autor staví spíše 

ironicky. Snaží se ukázat, že žánr fantasy románu může sloužit jako nosná platforma pro 

výrazně složitější a náročnější myšlenky, že má na víc než jen být brakovou literaturou.  

Pratchettův román tak paroduje žánr místo specifického textu, tak jako parafráze 

výtvarného díla paroduje celek (např. obraz) a nikoliv pouze jeho část. Intertextové odkazy 

na klasickou i bulvární literaturu (či umění obecně) obvykle v textu působí spíše jako malé 

vyjádření úcty či jako příjemné oživení vnášející do posttextu něco z ducha své předlohy. 

Pro analýzu textů se budeme řídit charakteristikou parodie uvedenou níže, viz 

Teorie literatury pro učitele (Peterka, J. 2007 s. 66–67). 

Kromě toho považujeme také za nutné zmínit vztahy architextové, ačkoliv v tomto 

případě se o intertextovost v pravém smyslu nejedná. Jde o textové vztahy ke 

skutečnostem, jež J. Homoláč uvádí příkladem: „… Děti, které znají Želvy ninja, bude za 
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čas velmi těžké přesvědčit, že Michelangelo je také slavný renesanční umělec…“ 

(Homoláč, 1996, s. 46).   

Architextualita, odkazuje k obecným pravidlům, podle nichž byl text vytvořen 

(Homoláč, 1994, s. 20). Text může být produkován a přijímán díky existenci určitých 

pravidel a obecně známých skutečností (např. že Santa Claus nosí dětem dárky). Tato 

pravidla jsou autorem a čtenářem alespoň zčásti sdílena. 

Architext se rozvíjí i jako pojem výrazně širší, viz: Ve slovenské vědě se dříve 

uvažovalo o prototextu a metatextu (srov. např. Popovič, 1978, viz kap. 2.10), někdy se 

používal i termín architext (nebo archetext), který byl výchozím textem pro prototext i 

metatext. (Holanová, 2010). Tohoto vymezení se však v této práci přidržet nelze, neboť je 

příliš široké. 

Vyjadřovat se alespoň částečně k architektovým vztahům považujeme za podstatné 

z toho důvodu, že by práce měla působit jako mapa textových odkazů a Terry Pratchett ve 

svém díle odkazuje k masové kultuře 20. stol. i starší velmi často a komplexní pochopení 

jeho děl je do značné míry závislé na porozumění kulturně-historickým kontextům. Stejně 

tak považujeme za vhodné zmínit architextovost v případě (ne)nápadného napodobení 

některého literárního žánru. 

Vzhledem k tomu, že práce pracuje s překladem (J. Kantůrek), je komplexní pojetí 

intertextu zatíženo ještě kulturní bariérou, s níž se překladatel musel vyrovnat. J. Culler se 

ve své studii Presupposition and Intertextuality (1981) pokouší vyložit intertextovost 

pomocí pojmu presupozice. Pokud má každý text charakter intertextu, a je tedy 

srozumitelný jen díky existenci jiných textů, je podle Cullera potřeba ptát se, co tento text 

předpokládá, presuponuje a také čím nese význam. Spíše než o vztah ke konkrétním textům 

jde zde o vztah „k různým jazykům nebo způsobům utváření významů charakteristických 

pro danou kulturu“ (Homoláč, 1996, s. 15). Budeme proto nuceni porovnávat literární 

předlohu a překlad, alespoň v místech, která k tomu vybízejí (např. propria) 

 Další vymezení, jímž se hodláme v této práci řídit, je chápání intertextuality jako 

vlastnosti textu. Lze totiž o ní uvažovat i jako o schopnosti či aktivitě recipienta. Další 
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rovinou, o níž je vhodné v úvodu alespoň promluvit, je typ vztahu, který je vyjádřen ve 

vztahu textu k pretextu. R. Holanová (2012, s. 31) nabízí rozdělení na parodii, aluzi a citát. 

Parodie předpokládá, že pretext je pozměněn k vložení humoru či vyjádření odlišných 

významů (viz výše).  

Při aluzi není pretext citován v plném rozsahu, tedy doslovně. Jde o náznakové, 

volnější navázání, nepřímou narážku nebo odkaz na chronologicky starší text, nepřesnou 

reprodukci, či reprodukci pouze některých složek textu. Autor se ke staršímu textu nestaví 

přímo, nejmenuje jej, ale vyplývá například z titulu literárního díla, na který námi čtený 

text navazuje. Vytváří s cizím textem vztah na určité bázi závislosti (těsná, volná)… Ne 

každá aluze musí být nutně literární. S neliterární aluzí se můžeme setkat například při 

četbě denního tisku v komentářích k proběhlým událostem…(Holanová, 2012, s. 32) 

Zároveň zohledňujeme v práci (především při výběru textů) pohled K. Karhanové: 

Aluze pokaždé vytváří spojení mezi navazujícím textem a pretextem, důležité však je, zda 

toto spojení má důsledky pro význam navazujícího textu, tedy zda děj, postavy, celkový 

smysl pretextu, jeho hodnotové a ideové zaměření či bezprostřední kontext aluzivního 

segmentu v pretextu mohou hrát nějakou roli při interpretaci navazujícího textu. Pokud 

tomu tak je, můžeme mluvit o aluzi naplněné (Karhanová, 1999).  

Pro mnoho odkazů na úrovni postav bude příznačná ještě typizovanost postav, 

kterou zpracovává K. Karhanová: 

Značnou část aluzí-přirovnání tvoří lexikalizovaná spojení a symboly, které jsou 

součástí kulturního kódu (srov. Homoláč, 1996, s. 47–48): literární postava je nositelem 

určitých vlastností (Othello) či osudu (Robinson) nebo je aktérem typické situace (David a 

Goliáš). Těmto příměrům rozumí i čtenář, který pretext nečetl, naopak konfrontace s 

pretextem může někdy užití aluze zproblematizova (Karhanová, 1999). 

Přitom považujeme za podstatné její východiska z Mareše (1985) a Macury (1984), 

případně z J. Zimy (1961) 

Jako citát se chápe přesná reprodukce textu (nebo jeho části) v textu jiném. U citátu 

je na rozdíl od aluze důležitá formální a významová uzavřenost přenesené formulace… 



14 
 

Citát může být signalizován explicitně nebo implicitně (což bude v této práci dominantní). 

(Holanová, 2012, s. 32) 

 Jiné dělení nabízí z hlediska literárního J. Peterka (Peterka, 2007, s. 66–67) 

V jeho práci je výčet variant výrazně delší: 

Citát: doslovně zapojený, zpravidla z kontextu vyčleněný fragment pretextu; reálný, 

popř. fingovaný, s uvedením autora, či bez něho. 

Cento, koláž: seskupení prvků z různých pretextů v jednom textu. 

Aluze: narážka, vědomé náznakové navázání na pretext.  

Parafráze: záměrně nepřesný citát (Nevýti, či výti?...) 

Variace: obměňování motivu a námětu. 

Adaptace: převod uceleného pretextu do jiného žánru či média. 

Parodie: reprodukce zhušťující a vyhrocující vlastnosti pretextu nebo architekturu 

s komickým efektem. 

Pastiš: pro postmodernu příznačná rozmarná a tolerantní (nevýsměšná) parafráze 

klasické předlohy. 

Travestie: převod z vysokého stylu do nízkého.  

Kontrafaktura: polemický text s obdobnou stavbou. 

Palimpsest: metatext vznikající vpisováním dodatečných poznámek do pretextu. 

Imitace: programové napodobování určité literární předlohy, slohových postupů, 

ideově tematických či žánrových znaků považovaných za aktuální umělecký vzor. 

Plagiát: nepůvodní dílo, nevědomá nebo nepřiznaná napodobenina. 

Překlad: převod do jiného jazyka či v rámci jednoho jazyka.  
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Metodologie a charakteristika materiálu 
 

 Z analýzy jsme primárně vyřadili texty Barva kouzel, Mort a Muži ve zbrani, 

protože v nich posuzovala intertextualitu (byť především z hlediska literární percepce) K. 

Cermonová v bakalářské práci Recepční a intertextové strategie v románovém cyklu T. 

Pratchetta Úžasná Zeměplocha (Cermonová 2013). Naše analýza bude věnována několika 

dalším románům, které uvádíme v pořadí podle roku vydání. Nicméně je třeba se 

k některým jevům, jež se objevují v Barvě kouzel, vyjádřit, protože prostupují všechna 

díla. 

 Celá koncepce Zeměplochy, jak je uvedena ve zmíněném textu Barva kouzel
1
, je 

architext, navazující na starou indickou legendu v postmoderním stylu.  

 „...Tam přichází želva, Velká A´Tuin, a pomalu se prodírá mezihvězdnými 

proudy, nemotorné končetiny obaleny jinovatkou zmrzlého vodíku a prastarý krunýř 

zbrázděný krátery pod dopadu meteoritů. Oči velikosti moří, zakalené revmatismem a 

prachem rozpadlých asteroidů, upírá neochvějně k Osudu, V mozku větším než město 

probíhají s geologickou pomalostí myšlenky, které se upínají k jedinému – k váze. Většinu 

váhy samozřejmě tvoří Berilia Tubul, T´Phon Velký a Jerakeen, čtyři obrovští sloni stojící 

na krunýři želvy, na jejichž mohutných, hvězdami ožehnutých hřbetech spočívá koláč Světa. 

Svět je po okrajích lemován třpytivými závěsy dlouhých vodopádů a překlenut nebeskou 

bání v barvě modři dětských očí...“ 

 Jméno velké želvy A´tuin je podobné jménu Akupāra, jména slonů pak mohou 

připomenout slona Maha-pudma využitím dvou jmen místo jednoho (T´Phon Velký) a 

zůstaneme-li u indické kultury, tak i indického filosofa Jñānarāja. Zda nesou nějaký 

význam jména dalších slonů mi není známo a jazyková podoba tomu nenaznačuje. 

(Podrobněji viz Cermonová 2013, s. 49–52) 

 Celý koncept Zeměplochy se tak stává ústředním pro fungování všech próz, jež se 

k ní vztahují, proto se dá román, analyzovaný Cermonovou, považovat za pretext pro 

                                                           
1
 Tento román uvádí celý cyklus Úžasná Zeměplocha, a poskytuje tak platformu pro další příběhy. 
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všechny další romány; ve většině z nich na autorský mýtus o A´tuin narážíme, a to jednak 

prostřednictvím užitých jmen, jednak přímých odkazů a aluzí.  

Lehké fantastično 

Charakteristika přístupu k románu 

Lehké fantastično jsme do studie zařadili, abychom na něm mohli detailně 

analyzovat formy intertextuálního vztahování, které autor používá ve svých prvních 

románech. Vzhledem k tomu, že z hlediska intertextuality je z vybraných děl patrně 

nejchudší, seřadíme v odkazy jednoduše podle jejich výskytu v textu. Jejich nízký počet 

nevyžaduje organizaci do menších celků.  

Při analýze intertextových odkazů v tomto románu lze narazit na některé opakující 

se detaily, které jsou obsažené již v prvním románu Barva kouzel. Jedním z prvních je 

sídlo zeměplošských bohů (Dunmanifestin), které je velmi podobné Olympu z řecké 

mytologie. Ta se zde ovšem protíná s mytologií germánskou: bohové válčí s Ledovými 

obry (germánská mytologie). Za pretexty je možno považovat tedy i Eddu, Ilias nebo 

Odysseu.„...Ve skutečnosti na tom byli bohové ještě hůř než starý čaroděj. Jednak vůbec 

nechápali, co se děje, za druhé nebyli schopni s tím cokoliv dělat, za třetí právě vedli 

vleklou válku proti Ledovým obrům, kteří jim odmítli vrátit sekačku na trávu.“ (Pratchett, 

T, 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 19) 

Z hlediska našeho vnímání intertextu může jít o aluzivní narážku pomocí do značné 

míry paralelních syžetů o bojích bohů proti zlu či jiným teologickým systémům (zde je 

vysoký cíl parodován na základě banální příhody, jež se stává impulzem k rozpoutání boje, 

tj. epizoda se jeví jako travestie). 

 Narážka na pohádku O perníkové chaloupce (hrdinové naleznou chaloupku ze 

sladkostí) je využita k typizaci předlohy. Za využití jen jednoho prvku vyprávění tento 

odkaz vnímáme spíše jako architextový.  

 „... –K čemu potřebuje takový domeček magický náboj?– zamyslel se Mrakoplaš. 

Dvoukvítek se opatrně dotkl zdi. –Ono to lepí!– –Je to nugát,– přikývl Vaverka. –Proboha! 
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To je opravdová perníková chaloupka. Mrakoplaši, podívej doopravdická... – Polykající 

Mrakoplaš přikývl. –Jo, katedra architektury vysoké školy cukrářské,– prohlásil. –Tam 

jsem se ani nepokoušel dostat...–“ 

(Pratchett, T, 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 41) 

 „Bojovníci kolem ohně se napjatě nahnuli kupředu. Se zatajeným dechem čekali na 

perlu, kterou uslyší. Host přemýšlel dlouho a těžce a potom pomalu prohlásil: Teplá voda, 

dobrý dentišta a měkký toaletní papír.“ (Pratchett, T, 1993, Lehké fantastično, Praha, 

Talpress, s. 44) 

Tento odkaz se zdá odkazovat na scénu s čarodějkou z filmu Barbar Conan 

(mluvící hrdina se jmenuje Cohen a odkazuje ke Conanovi podobností jmen i popisem 

barbarského hrdiny). Změnily se však okolnosti. Časoprostor je podobný (zima, stan, 

oheň), ale hrdina není ve společnosti jedné čarodějky, nýbrž nomádů.  

I v tomto případě lze hovořit o aluzi, která v detailu připomíná známý děj, avšak 

v mnohém se odlišuje.  

„Starý čaroděj se otočil a Trémon měl dojem, že je mnohem vyšší a vyzařuje z něj 

tajemná síla...“ (Pratchett, T., 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 50) 

Tato narážka nemusí být nutně intertextem, je ale pravdou, že se hromaděním 

představ (zvětšil se, tajemná síla může být náhražkou za potemnění) podobá scéně z Pána 

Prstenů J. R. R. Tolkiena: 

„...Udělal krok k hobitovi a zdálo se, že hrozivě roste do výšky; jeho stín vyplnil 

celou místnost...“ (Tolkien, J. R. R., Pán prstenů, Společenstvo prstenu, Praha 1990, s. 45) 

V okruhu zeměplošských čarodějů není o další odkazování nouze. Někdy se však 

jedná o pouhou náhodu. Kniha s názvem „Necrotelecomikon“ připomíná i v originálním 

znění českou firmu „Telecom.“ Jedná se však o pouhou náhodu, vzhledem k tomu, že firma 

byla založena až roku 1993, nemohla být předlohou názvu. Přesto je zřejmé, že název 

parodicky kombinuje slova telefon, komunikace a necromancie. 
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„Kupředu a vzhůru!“ Vykřikl druid (Belafon – doplnil T. N.) do svistu proudícího 

vzduchu. „Pohleďte, velký nebeský počítač!“ Mrakoplaš vyhlédl mezi prsty. Daleko vpředu 

na obzoru uviděl obrovskou konstrukci z šedých a černých kamenných desek, 

uspořádaných do soustředných kruhů a tajemných uliček, které vypadaly na pozadí bílého 

sněhu pochmurně a odmítavě.“ (Pratchett, T, 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 

72) 

Popisovaná konstrukce má implikovat stonehengské megalitické stavby. Jméno 

druida Belafon může odkazovat k antickému hrdinovi Bellerofontovi. Ten měl podle 

Homéra překonat různá nebezpečí na okřídleném koni Pegasovi. Podle jedné verze byl 

shozen z Olympu a pomatený musel bloudit světem. Jistá „bláznivost“ Belafona může být 

aluzí na pomatenost Bellerfontovu.  

Paralelu s jiným texty nabízí rovněž pasáž textu, v níž mág Mrakoplaš zachraňuje 

postavu Dvoukvítka z domova Smrtě (Zeměplošská variace na Smrtku – ženu, Smrť jako 

mužská postava je spíše záležitostí překladu a tradice – v originále: Death, v germánsko-

jazyčném prostředí muž, ve slovanském žena). Návštěvy podsvětí jsou časté a oblíbené 

v mnoha bájích různých kultur, proto zde inspirací může být více, což ostatně autor sám 

naznačuje: 

„...to tatího (Smrtě) vždycky dost rozzlobí a říká, že jediné jeho štěstí je v tom, že 

nikdy nespí, jinak by prý stejně nezamhouřil oko. Prý by ho budilo to neustálé dupání 

procesí mladých hrdinů, kteří sem chodí, aby si odvedli procesí hloupých holek. 

(Pratchett, T., 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 116 - 117) 

A v zápětí autor odkazuje na nejznámější báji tohoto typu, již v předchozím 

odstavci bagatelizuje, tedy odkazem na Orfea, který se nesmí při odchodu z podsvětí 

otočit. 

„ -  ... Já si myslím, že je to velice romantické. Jedna věc je však velice důležitá, 

když odsud odcházíte, nesmíte se ohlédnout. - Proč ne?- Pokrčila rameny. - To nevím. 

Možná že se člověku naskytne ošklivá vyhlídka...-„ (tamtéž) 
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Celá pasáž věnovaná pobytu hlavních postav obsahuje ještě několik míst, jež 

mohou konotovat jiné texty. Postava Dvoukvítka vysvětluje postavě Smrtě karetní hru 

(Bridge), což může být odkazem na zabavení Smrtky hrou v šach (Ingmar Bergmann, 

Sedmá pečeť), tedy motiv, který již v jiném Pratchettově románu nacházíme.  

Výskyt trollů, (Pratchett, T, 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 137) 

severských bájných bytostí, která na slunci zkamení, se zdá být jen architextovým 

čerpáním ze všech možných fantasy předloh a germánské mytologie. Zvláštní věcí, která 

by mohla naznačovat intertextovou souvislost, je fakt, že obvykle zlé bytosti hlavní 

postavě pomáhají. 

Zřejmým intertextovým odkazem je jméno postavy Herrena – Hennovlasá Babina, 

jejíž vlasy a zaměstnání vcelku jasně odkazují na filmovou postavu Rudé Sonji ze 

stejnojmenného snímku. Postava je v tomto případě parodií své předlohy. Vytržena 

z kontextu světa meče a magie není hrdinkou, jako spíše nepříliš šťastnou zaměstnankyní, 

kterou trápí styl oblékání (kožený oděv jí způsobuje exém), styl života hrdinů apod. 

Rovněž je v románu Lehké fantastično postavou vlastně negativní, protože usiluje o život 

hlavních hrdinů.  

Zvláštní formu aluze obsahuje pasáž, která se ještě v několika románech objeví, a to 

v různých variacích. V tomto případě nelze říci, že by se zakládala na konkrétním textu, ale 

jde spíše o úzus akčních scén ve fantasy literatuře a filmu. 

„...Herrena se na něj chvilku dívala a pak se naklonila k převozníkovi.-Chlapi, dva 

z vás, chyťte ho!- Chvilku bylo ticho. Pak se jeden z Herreniných průvodců zeptal: -Koho, 

převozníka?- -Samozřejmě!- - Proč?- ...“ 

(Pratchett, T, 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 175) 

 Čtenář znalý akční literatury zde díky přečteným románům očekává akční pasáž, 

kterou odstartuje rozkaz Herreny. Toto očekávání autor využije k parodii akčních 

prozaických žánrů tak, že jej rozbije odpovědí vedlejších postav, místo očekávaného útoku 

na postavy hlavní (zde Cohen). Podobnou parodii nalezneme v románech z řady 

Zeměplocha více. Ještě v Lehkém fantastičnu: 
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 „Místo toho vykročil kupředu jeden, který se cítil v bezpečí díky tomu, že on měl 

v ruce těžký meč a Cohen nic. Pozvedl zbraň, přikrčil se a opatrným krokem začal kroužit 

kolem Cohena. –Ne, takhle ne,- zvolal Cohen a začal mávat rukama- -No tak, mladíku, 

děláš to úplně špatně!- Muž se na něj úkosem podíval. –To jsi ještě nikdy nedržel meč?- 

Muž se napůl otočil ke svým společníkům, jako by u nich hledal nějaké vysvětlení. –No, 

mockrát ne,- odpověděl. –Občas.- Znovu výhružně zamával těžkou čepelí. Cohen pokrčil 

rameny. –Možná, že zemřu, ale doufal jsem, že mě zabije někdo, kdo alespoň umí vzít meč 

do ruky,- ušklíbl se. Muž se podíval na vlastní ruce. –Co se ti na tom nezdá, vždyť ho držím 

dobře, ne?- prohlásil pochybovačně. –Podívej se chlapče, já o těchhle věcech něco vím. 

Chtěl jsem říct, pojď sem na minutku a – dovolíš? Tak, podívej, levá ruka přijde sem 

nahoru na hlavici a pravá zase sem – tak je to správně – a vidíš! Čepel ti vjede přesně do 

stehna...“  

(Pratchett, T, 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 195) 

 Místo souboje přichází přímá řeč. Ve filmových parodiích je podobný princip 

uplatňován rovněž často (např.: Asterix a Obelix), a pokud bychom za předlohu vybrali 

některou z nich, bude se jednat vlastně o prvek aluzivní (jinak by parodoval parodii). 

 „...No tak, kde je?- - Jak to mám vědět- odpovídal Dvoukvítek. –Je to přeci tvoje 

Zavazadlo, ne?!- -Jedním ze základních znaků turisty je, že často neví, kde má zavazadla,- 

opověděl jí Dvoukvítek. 

(Pratchett, T, 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 191) 

Text odkazuje k častému problému ztrácení zavazadel během letecké přepravy, 

není tedy intertextem v pravém slova smyslu, pouze využívá určitou situaci. 

Další pasáž, která se zdá být architextovým či intertextovým odkazem má některé 

rysy, které na takovou vlastnost ukazují, ale je velmi špatně zařaditelná. V ději postavy 

přichází do časoprostoru kouzelného obchodu, který se může objevit kdekoliv: 

„Nad hlavami se jim ozvalo tiché bzučení. Zvedli hlavy. Z temnoty u stropu se 

spouštěla černá koule. Na jejím povrchu se rozsvěcela a zase zhasínala malá červená 
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světélka. Jak ji pozorovali, otočila se a upřela na ně jedno skleněné oko. To oko vypadalo 

výhružně. zdálo se, že dává najevo, že vidí něco velice nechutného...“ 

(Pratchett, T, 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 204) 

Skleněné oko by snad mohlo být aluzí na scénu z filmu Návrat jediho, kde se 

skleněné oko rovněž vyskytuje a prohlíží si příchozí. Koncept obchodu procházejícího 

různými vesmíry by mohl být narážkou (aluzí) na slavný britský seriál Doctor Who, 

v němž cestuje hlavní postava v přístroji, který vypadá jako telefonní budka. 

Vlastník obchodu je nucen kouzlem nespokojeného čaroděje bloudit vesmíry a 

doufá, že někdy nějakého mága uspokojí a on jeho marné cestování ukončí. Tato aluze se 

zdá odkazovat na archetyp nešťastného převozníka, respektive věčného poutníka 

„...A proč tedy někde nezůstanete nastálo? - - No, právě v tom to je. Nemůžu. 

Spočívá na mně kletba, abyste věděl. Je to strašlivá věc. – Znovu se vysmrkal. – A ta kletba 

vás odsoudila, abyste prodával v tomhle obchodě? - - Navěky, pane, navěky. A pořád 

musím mít otevřeno! Už čtyři sta let!“ 

(Pratchett, T, 1993, Lehké fantastično, Praha, Talpress, s. 213) 

Shrnutí 

 Intertextualita i architextovost, kterou autor v románu využívá, má doprovodný 

charakter. Není významným prvkem, používá filmové syžety a lehce paroduje některé 

klasické postavy fantasy žánru (Conan, Rudá Sonja), které se od od Barvy kouzel liší snad 

jen v tom, že jsou postavami filmovými a jsou tak známější než třeba Fafhrd a Grey 

Mousera z fantasy Fritze Liebera. Výpůjčky z cizích příběhů provádí autor nejvíce za 

účelem parodickým (Cohen, Belafon, Perníková chaloupka). Parodie postav a součástí 

syžetů je zhruba vyrovnaná a u postav pretext obvykle naznačuje struktura propria. 
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Magický prazdroj  
 

Charakteristika románu jako celku a přístupu k němu 
 

V tomto románu záměrně pominu ta intertextová spojení, o nichž již bylo 

referováno výše, jako jsou některá propria (Necrotelecomicon apod.).  

Nejvýraznější intertextové odkazy slouží k dokreslení prostředí, k parodii nebo 

souvisí se společnou hlavní postavou mága Mrakoplaše (Rincewind), popřípadě navazují 

na některý detail z předchozích románů. Takovým detailem je například postava 

knihovníka - orangutana. Jeho přítomnost v posttextu počítá se znalostí pretextu, kterým je 

právě Lehké fantastično.  

Při komplexním pohledu může sloužit hlavní zápletka románu, tedy magická válka, 

jako obraz planetární atomové zkázy. Pokud bychom takový vztah brali do úvahy, jednalo 

by se spíše o vztah architextový.  

Jednotlivé intertextové odkazy a řazení 
 

 Samotný název románu má českým čtenářům konotovat značku proslulého 

tuzemského piva Plzeňský Prazdroj, což je záměr překladatele, jímž imituje postup 

autorův. Originální název je Sourcery, tedy rovněž typ piva.  

 V tomto románu se již setkáváme s intertextovým odkazováním, které se vícekrát 

vrací k některým pretextům. Podle nich tedy odkazy budeme řadit, ačkoliv zůstávají 

z velké části seřazeny podle výskytu, neboť se většinou více odkazů k jednomu pretextu 

řetězí na jednom místě.  

 

Odkazy v postavách 

 První souvislostí, která nás na knize zaujme, je postava Coniny. Jméno postavy 

záměrně odkazuje k postavě barbara Cohena z románu Lehké fantastično, jehož potomkem 

má Conina být. Intertextový vztah navazuje podobnost jmen i vysvětlení, které se 

v románu nachází. Kromě toho můžeme spekulovat o postavách, které snad mohly být 

Conininými vzory. Opět se nabízí Rudá Soňa ze stejnojmenného filmu, ale i množství 



23 
 

postav z brakových románů jako Magický krystal (fantasy svět Forgotten Realms) a další. 

Postava sama o sobě je parodií ženských hrdinských postav fantasy žánru, neboť kromě 

bojových schopností a krásy (typická fantasy hrdinka) touží po kariéře kadeřnice.  

 Konotace s filmovou postavou barbara Conana se nabízí ještě u postavy Nijela 

Ničitele, kde přízvisko „Ničitel“ může odkazovat k názvu filmu Conan Ničitel (1984). Je 

to další karikatura této postavy (po Cohenovi), neboť postava je začínající hrdina a svoji 

předlohu svým chováním (prodavače ve smíšeném zboží) zesměšňuje. S postavou Coniny 

se vlastně vyvažuje a ukazuje obrázek faktu, že lidé obvykle nedostávají to, po čem touží. 

Hrdinka Conina touží být kadeřnicí a obchodnický synek Nijel touží být hrdinou. 

Bible jako pretext 

 I v Magickém prazdroji se vyskytují odkazy na mytologii. Kromě zeměplošských 

bohů, kteří zde jednotlivě rozebíráni nejsou, se v textu vyskytuje výraz Jakokalypsa 

(v originále Apocralypse), který konotuje biblickou část Apokalypsa ze zjevení sv. Jana. 

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 101) 

Stejně jako podle sv. Jana i v posttextu operuje autor s vedlejšími postavami čtyř 

jezdců apokalypsy (Smrt, Válka, Hlad a Mor), kteří se před společnou apokalyptickou 

jízdou sejdou v hostinci na partičku karet. Hrdinové románu jim omylem ukradnou koně, a 

tak se apokalypsa odkládá. Parodii dokresluje civilní chování, diskuze postav o možnosti 

změny na jednoho jezdce a tři strašné pěšáky Jakokalypsy a rezignace na povinnosti. 

 „...Chvilku mlčeli a pak se najednou Válka zeptal: -Kde vlastně zůstal Hlad?- -Šel 

hledat kuchyň.- ... Bylo teplé líné odpoledne. Co se jeho týče, může celá Jakokalypsa klidně 

počkat. –Co takhle ještě jedno na cestu?- navrhl. –Myslíš, že jo?- řekl Mor pochybovačně. 

–Obávám se, že nás tam už čekali. Víš, nerad bych všechny ty lidičky zklamal.- -Jsem si 

jistý, že máme čas alespoň na jednu na stojáka,- řekl Válka. –Hospodské hodiny nejdou 

nikdy přesně...“ 

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 291) 

 Tyto postavy se vyskytnou ještě v dalších románech (např. Zloděj času). 
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Latinské citáty 

 Zvláštní prostředek intertextového odkazování je užití latinských citátů, případně 

odvolávání se na ně. Ve fikčním světě Zeměplochy je latina spojena s historií města Ankh-

Morpork, jehož historie připomíná období římského starověku. Parafráze latiny se 

v dalších románech ze světa Zeměplochy vyskytují běžně. 

 Prvním odkazem (parodií) je následující část textu:  

 „Mykadlo udělal dramatickou přestávku a pak vstrčil krabici s kloboukem 

Pozinklovi do rukou. –Cogitum, hergot klobuco, dalo by se říci.- Pozinkl se věnoval studiu 

cizích jazyků a teď dělal co se dalo. –Myslím, tedy jsem klobouk?- pokusil se...“  

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 122) 

Tento úryvek ukazuje na filosofický výrok Cogito, ergo sum“ René Descarta. Mezi 

latinské citáty (či jejich parodie) můžeme najít odkaz na raný císařský Řím ve výroku:  

„-...on je takový, on je... - Mykadlův hlas se pod zlatým pohledem pomalu 

zpomaloval, -on je, jak bych to,..., je první..., ano, on je první mezi sobě rovnými...“ 

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 125)  

První mezi sobě rovnými je okřídlené vyjádření a doslovný překlad označení císaře 

v období principátu, primus inter pares.  

 Odkazem k historii, v tomto případě architextem, je zmínka o „ztraceném městě 

Ee,“ které by mohlo ve fikčním světě Zeměplochy představovat několik míst reálných. 

K této úvaze nás vede přízvisko „ztracené.“ Takovým předobrazem může být mytická 

Atlantida nebo Ciudad Perdida v Kolumbii. Svým pojmenováním (Ee) jakoukoliv 

souvislost s existujícím místem paroduje (konotuje pojmenování exkrementu v dětské 

řeči).  

Ztracené město Ee se vyskytuje v několika románech cyklu Zeměplocha, vždy však 

pouze v narážkách. 
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Odkazy řecké a arabské  

K výraznějšímu nakupení intertextových odkazů dochází v pasáži, kdy hlavní 

hrdina a další důležité postavy dorazí do Al-Kali. Celý kontinent Klatch (Al-Kali je hlavní 

město, snad srovnatelné s Istanbulem, Damaškem anebo Bagdádem, tedy městy Pohádek 

tisíce a jedné noci) je zeměplošským odrazem Arábie. Intertextové odkazy zde logicky 

nejčastěji odkazují právě na literaturu buď původně arabskou, případně zpracovávající 

arabskou tematiku.  

 Jeden z prvních odkazů kupodivu přímo s arabskou tematikou nesouvisí:  

 „...-Ne ten Creosot, co se říká, bohatý jako Creosot‘?- Zeptal se. –To byl můj drahý 

otec. Já jsem, abych se přiznal, o trošku bohatší- ...“ 

Postava Creosota zde upomíná zřejmě ke králi Midasovi z řeckých bájí, k němuž se 

poutá přirovnání: být bohatý jako Midas. Toto úsloví však znamená vlastně chudobu, 

neboť Midas svým dotykem mění vše na zlato, a nemůže se proto ani najíst. Tato myšlenka 

je v posttextu zahrnuta rovněž. 

„... –Když má člověk nesmírné množství peněz, je velmi těžké docílit jednoduché 

prostoty. Ale jak říkám, jeden dělá, co může.- -Mohl byste se pokusit své peníze rozdat,- 

nadhodila Conina. Tlouštík si znova zhluboka povzdechl. – To není tak jednoduché, víte. 

Ne kdepak, člověk se musí pokusit udělat co nejméně, i když má velmi mnoho. - -Ne, 

počkejte, - zvolal Mrakoplaš vzrušeně a kolem se rozlétly úlomky medové tyčinky, - Já 

myslel, jak se říká, že na co sáhnete to se promění ve zlato, u všech bohů!- -V tom případě 

by mohla být obyčejná návštěva záchodu dost nebezpečná věc,- dodala poněkud rozverně 

Conina, -když dovolíte.- ...“ 

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 157) 

Záměnou nemožnosti se najíst (Midas) za neschopnost odskočit si na toaletu 

(Creosot) posttext svůj pretext paroduje. K jinému účelu než k pobavení a vylíčení 

nezměrného bohatství zde odkaz zřejmě nefunguje, protože postava Creosota je spojena 

ještě s pohádkami Tisíce a jedné noci, když je postava Coniny odvlečena do harému jako 

Šeherezáda. 
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 „...- Tak si představ, co po mně chtěl. Prý abych mu vyprávěla nějakou pohádku.-      

-O čem?- Zeptal se Mrakoplaš podezřívavě. - Holky říkaly, že má nejraději ty, co v nich 

vystupují divocí králíci-...“  

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 204) 

 Pretextem pro tuto část textu je zápletka Tisíce a jedné noci, kde novomanželka 

(podle jiných verzí otrokyně, služka, konkubína...) vládce Šeherezáda čelí riziku popravy 

tím, že manželovi vypráví příběhy, které v něm vzbuzují touhu slyšet pokračování, proto 

hrdinku nechává žít další a další dny. Pretext je parodován tím, že Creosot vyžaduje 

vyprávění bez pohrůžky smrtí a zároveň hrdinka není schopna příběhy vyprávět, neboť zná 

pouze příběhy krvavé, které se nehodí. V tomto bodě se spojuje s příběhem o králi 

Midasovi, neboť Creosotovi se nedostává kvalitní literatury, kterou touží tvořit i 

konzumovat, tudíž navzdory bohatství trpí (jako Midas). Odkazy jsou v tomto bodě 

účelově promíchány a parodují své pretexty. Creosot je nakonec zahrnut štěstím, když 

potkává ženu, která mu je ochotna vyprávět velké množství pohádek, přestože přišel o své 

bohatství. (Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 340) 

 Další odkaz patrně naráží na pohádku o Aladinovi a kouzelné lampě (původně 

nezařazena do cyklu Tisíce a jedné noci). Opět je zde nositelem spojitosti postava, 

tentokrát postava Velkého vezíra, který je v pretextu zápornou postavou a ztělesněním 

touhy po moci. Za zmínku snad stojí, že postava Velkého vezíra nahradila v novějších 

zpracováních pohádky určených pro děti Aladinova strýce, kouzelníka z Maghrebu. K této 

postavě se vztahuje příběh postavy, kdy se Velký vezír změní na loutku ovládanou 

kouzelným kloboukem, a vlastně se tak stává kouzelníkem. Kromě společenského 

postavení a označení Velký vezír, které se s pretextovou postavou kryje, odpovídá 

v posttextu na zápletku pohádky narážka: 

 „...Ten muž na sobě měl obrovskými písmeny napsáno Velký vezír. Jemu nemusel 

nikdo vyprávět o tom, jak se okrádají vdovy a jak se zavírají zvědaví mladíci do tajných 

jeskyní s poklady... Na hlavě měl turban, z nějž vyčnívala špičatá čepice. A samozřejmě 

dlouhý řídký knír...“ 

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 161) 
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 Odkazů k Aladinovi lze nalézt v textu více, ale ne vždy budou jednoznačné. 

V rámci odkazů na postavy Creosot uvádí svého dědečka jako zakladatele rodu, který 

nashromáždil kouzelné poklady. Mohli bychom jej tedy považovat za jeden z obrazů 

Aladina nebo jeho otce, ačkoliv ten se jako postava v příběhu pretextu nenachází. Tento 

obraz je pak parodován, když místo smrtelných pastí hlídajících pokladnici narážejí 

postavy pouze na pasti žertovné, čímž se naznačuje, že Aladin byl ve skutečnosti klaun 

(odkaz na pohádkové zpracování pro děti). 

 „...Ze stěny se vynořil kovový prut a narazil Mrakoplašovi do ramene. V okamžiku, 

kdy se Mrakoplaš otočil, zavěsil mu stropní hák na záda jakýsi zažloutlý pergamen a zmizel 

ve své skrýši ve stropě. -Co mám dělat? Co se tam píše?- Vykřikl Mrakoplaš a pokoušel se 

dohlédnout mezi vlastní lopatky. -Je tady napsáno, nakopni mě‘- přečetla mu nápis 

Conina. Za ochromeným mágem zajel do neznáma velký kus stěny. Z otvoru vyletěla 

obrovská bota upevněná na soustavě komplikovaných kloubů a v polovině dráhy se ulomila 

v koleně...“ 

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 232) 

 K příběhu Aladina odkazuje též několik předmětů, které se v knize vyskytují. 

V první řadě je to kouzelný koberec, jehož použití je zde karikováno skrz postavy, které jej 

neumí ovládat, a hlavně kouzelná lampa s džinem.  

„...- Jako vinná láhev,- začal Creosot přemítavě, -Které - -Která by vypila vás,- 

prohlásil Mrakoplaš. –Takže pro začátek uděláte nejlíp, když, když položíte jak tu lampu, 

tak ten prsten, a pro lásku boží, hlavně nic nepřetírejte rukávem.- -Můj otec s jejich pomocí 

položil základ rodinného bohatství,- prohlásil Creosot toužebně. „Jeho zlý strýc ho kdysi 

uvěznil v jeskyni, víte? Otec se ze svého vězení musel dostat jen s pomocí toho, co bylo po 

ruce. A on neměl nic jen kouzelný koberec, kouzelnou lampu, kouzelný prsten a jeskyni 

plnou drahocenných šperků...“ 

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 235) 

 Příběh uvězněného Aladina je zde zpodobněn zcela jasně, avšak postavy a jejich 

souvislost je poněkud zmatený. Nevíme, zda je pohádkový Aladin Creosotovým tatínkem, 



28 
 

nebo dědečkem. Autor posttextu zde využívá pretextový materiál velmi volně a především 

jako platformu k humornému líčení, parodování či karikatuře pretextu.  

Místa v textu věnovaná kouzelné lampě odkazují k původnímu textu velmi přesně, i 

když samozřejmě s parodickým nádechem: 

 „...-Řekl jsem s pomocí lampy. Ale ne TÉHLE lampy. Ne, ne. Ta původní lampa 

byla stará a otlučená a jednoho krásného dne přišel ten podomní obchodník a nabízel staré 

lampy za nové a moje prababička mu dala tu pravou za tuhle. Rodina ji od té doby chová 

v pokladnici jako památku na prababičku. Byla to opravdu výjimečně hloupá žena. Ta 

lampa samozřejmě nefunguje-...“ 

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 263) 

 Tato část textu patrně odkazuje k okamžiku v příběhu, kdy Aladin o lampu přijde 

vinou hloupé otrokyně a princezny, viz ukázku z textu: 

Chodil s nimi po městě a vyvolával: 

„Vyměňte starou lampu za novou. Vyměňte starou lampu za novou!“ 

Lidé se tomu bláznivému kupci posmívali, ale ten jich nedbal, dál chodil a vyvolával, až se 

dostal k Aladinovu paláci. 

„Vyměňte starou lampu za novou!“ volal. 

Princezna se zrovna dívala z okna a dala se kupci do smíchu. Tu jednu její otrokyni 

napadlo, aby kupce vyzkoušeli, myslí-li to doopravdy. Otrokyně řekla, že ví o jedné staré 

lampě, leží prý pohozena v koutě pánovy komnaty. Princezna ji hned pro tu lampu poslala; 

netušila, jaká moc se v ní skrývá. Otrokyně pak šla s lampou za kupcem a za chvilku se 

vrátila s krásnou novou lampou. Tu starou si už odnášel kouzelník. 

(https://www.promaminky.cz/pohadky/ke-cteni-30/aladin-a-kouzelna-lampa-3688)  

Klasickou variací autorovy parodie původních námětů je představa pohádkových, 

případně mytických motivů v reálném světle, kde jsou některé pasáže přizpůsobeny 

fikčnímu světu. S příběhem Aladinovy lampy se pojí ještě postava džina z lampy. Tato 

mytická bytost, známá nejen z pohádek, ale i z Koránu, je zde rovněž parodována. 

https://www.promaminky.cz/pohadky/ke-cteni-30/aladin-a-kouzelna-lampa-3688
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 „...-Já chci něco k pití,- vyštěkl Creosot. –A od tebe se čeká, že řekneš, že, mé přání 

je tvým rozkazem‘- -Ale to se mýlíte, takové věci už absolutně nikdo neříká,- ušklíbl se džin 

a odkudsi vytáhl sklenici... ...Džin se zatvářil neurčitě. Pak ze vzduchu vytáhl velmi silnou 

knihu a začal v ní pomalu listovat. –Jako plán to zní opravdu zajímavě,- prohlásil nakonec 

džin. –Probereme to příští týden v úterý u oběda, ano?- - Cože?- -Právě teď jsem trochu 

v časové tísni.- -Teď jsi v..?-  Začala Conina...“   

(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 265) 

 Stejně jako v mnoha dalších drobných parodiích je zde džin vylíčen nikoliv jako 

služebník raně středověkého období, ale jako podnikatel. Parodie vzniká na průniku 

pretextu a moderního světa, například tím, že džin telefonuje a posunky upozorňuje 

postavy, aby počkaly. Rovněž obývá v rozporu s pretextem několik lamp, až jej to časově 

vytěžuje, ale především se nechová jako slepě poslušný sluha. 

 

Souvislost s filmem 

Další odkazy jsou spíše drobnější a neslouží k jiným účelům než k oživení. 

Příkladem může být architextový odkaz:  

 „...Byl to však jen knihovník, který zapálil svíci a teď vrhal na podlahu a jednu zeď 

stín takové velikosti, že by klidně mohl zlézat mrakodrapy...“  

 Obrazem obřího lidoopa autor odkazuje k filmovému King Kongovi, kde obří 

gorila (knihovník je orangutan) s hrdinkou šplhá po Empire State Building. Tento vztah 

bude T. Pratchettem použit ještě jednou v románu Pohyblivé obrázky. 

Bájesloví 

 Dalším nenápadným a miniaturním odkazem je aluzivní připomínka artušovských 

legend, přesněji legendy o kouzelném meči Excaliburu v kameni: „... Každý obyvatel 

Morporku měl rád na své straně, došlo-li k boji, přesilu alespoň dvacet ku jedné, ale 

všichni se drželi rčení, že lepší ponožka s půlkou cihly v ruce a temná ulička na číhání než 

kouzelný meč, který nemůžete vytáhnout z kamene...“   
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(Pratchett, T, 1995, Magický prazdroj, Praha, Talpress, s. 298)  

Parodie je zde formulovaná jako úsloví z fikčního světa. Artušovským legendám je 

věnováno více intertextových odkazů v románech Barva kouzel, Stráže, Stráže a Muži ve 

zbrani. 

Erik 

Charakteristika románu jako celku a přístupu k němu 

 Román Erik má na titulní straně přeškrtnuté jméno Faust, což má výrazný 

intertextový charakter. K tomuto klasickému textu raně novověké literatury německého 

původu se velmi volně vztahuje hlavní zápletka. Není zcela jasné, zda vztah k Faustovi 

hodnotit pouze jako parodický. Ačkoliv nelze zapřít, že v mnoha místech takovým je, 

uplatněním částí Faustova syžetu Pratchett dílo rovněž oslavuje a připomíná. Autor zde 

využívá prvky imitace, travestie, případně pastiše (viz s. 7).  

Děj románu je rozdělen na tři části, které souvisí se třemi přáními hlavní postavy. 

Každá část (nejvýrazněji druhá) je stavěna jako podobizna či karikatura kultury 

(indiánské), literárního syžetu (Trojská válka) a mytického (stvoření světa).  

Z Goethova Fausta opomíjí první dva obrazy. Erik přivolává démona pro své 

uspokojení, ale podobnost je zřejmá v pasáži seznámení s nejkrásnější ženou. 

Kromě již výše zmiňované Bible se jako nejvýraznější pretexty jeví eposy Illias a 

Odyssea, které svojí četností odkazy k Faustovi přesahují. Motivaci k jejich využití vidím 

vedle parodie i v jejich připomínce.  

Na začátku této kapitoly jenom pro uvedení příkladu zaznamenávám intertextový 

vztah k jednomu z předcházejících románů, což jsem dříve záměrně opomíjel. 

Odkazy jednotlivě 

 „...Smrť pozoroval osmiúhelník s výrazem zdvořilého zájmu. –Ehm,- odkašlal si 

kvestor, -možná že se vám to bude zdát neskutečné, ale ve skutečnosti byste měl být tam 

uvnitř.- -TO JE MI OPRAVDU VELMI LÍTO- Smrť se plíživým i když důstojným pohybem 
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přesunul do středu místnosti a upřel na kvestora pohled plný očekávání. –DOUFÁM, ŽE 

NÁS DNES NEČEKAJÍ ŽÁDNÉ TY NESMYSLY TYPU, NEZEMSKÁ OBLUDO‘ A TAK 

DÁLE,- řekl...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 18) 

 Smrť zde svým požadavkem odkazuje k textu z Lehkého fantastična, kde se 

vyvolávající mág v patetických a archaických výrazech vyžívá a Smrťovi to vadí. Narážka 

je aluzivní, pretext neuvádí, pouze naň navazuje.  

 V tomto místě textu může čtenář rozeznat i obdobnou návaznost na Magický 

prazdroj, který ponechal hlavního hrdinu ve stavu, v němž se zde nachází. V tomto bodě na 

něj tedy textově navazuje: 

 „... –JE TO MRAKOPLAŠ.- -Cože?- -DŮVOD, PROČ JSTE MĚ PŘIVOLALI. 

ODPOVĚĎ ZNÍ: JE TO MRAKOPLAŠ.- -Podívejte, jediné, co bychom se rádi dozvěděli, 

je, co způsobilo ten podivný jev, který... oh.-  ... –Ale ten přeci vyletěl do povětří během té 

nepříjemnosti se Supermágem, nebo ne?- -NE, PROPADL SE DO PODZEMNÍCH 

ROZMĚRŮ. TEĎ SE POKOUŠÍ DOSTAT SE NAZPĚT DOMŮ...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 19) 

Faust  

 K příběhu doktora Fausta je vázána postava mladistvého démonologa a následně 

text, kde vyjevuje svá přání: 

 „... –Mám tady někde ten seznam,- prohlásila postava. –Jen okamžik. Jo, tady. Já 

chci, totiž, já příkaz tobě dávám, bys... prostě to... jasně, abys mi splnil tři přání. Ano. Chci 

se stát pánem všech království světa, chci se setkat s nejkrásnější ženou, která kdy žila, a 

taky chci žít věčně. -Vrhl na Mrakoplaše povzbudivý pohled...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 28) 

 Výčet přání do jisté míry koliduje s příběhem doktora Fausta, nicméně je zde do 

jisté míry parodován jednak postavou mladistvého démonologa, jednak je pozměněn 

narativ. Mefisto se Faustovi zjevuje sám, jde o jeho záměr. V románu se neobjevuje 

Mefisto, ale právě Mrakoplaš. Opakuje se (jako v Magickém prazdroji) parodie vystavující 
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klasické předlohy náhodě a realismu, demetaforizaci (Erik vždy dostává přesně to, oč si 

řekne, nikdy však to, co si přeje). 

 Parodie postav (Erik – Faust, Mrakoplaš – Mefisto) je dokreslována detailem. Jedná 

se o proprium, název knihy: „Mallificarum Sumpta Diabolicie Occularis Singularis“ 

(tamtéž). Název knihy jednoznačně připomíná Mallus maleficarum, tedy Kladivo na 

čarodějnice, ale zde se má jednat o rukověť Kniha svrchované kontroly. Překlad latinského 

názvu se nezdá mít další souvislosti, neboť Kladivo na čarodejnice předjímá vztah 

čarodějnice s ďáblem, který u zeměplošských čarodějů není (Mrakoplaš je čaroděj). Vztah 

k příběhu Fausta se v textu objevuje ještě několikrát. 

 Z jiného zdroje čerpá autor název sídla démonů. „Pandemonium“ jako název 

hlavního sídla démonů se v literatuře vyskytuje relativně často (většinou v novější). Jeden 

z prvních dohledatelných zdrojů je epická báseň Johna Miltona Ztracený ráj. Svým 

popisem, tedy devíti kruhy se však pandemonium podobá spíše Dantovu peklu z Božské 

komedie. Autor tedy propojuje několik různých předloh. (viz Pratchett, T, 1996, Erik, 

Praha, Talpress, s. 39) 

 K detailnějšímu popisu pekla se text dobírá až v závěru. K Božské komedii tu 

odkazuje pekelná brána, která by měla být zdobena slovy: „Naděje zanech, kdo mnou 

ubírá se!" V posttextu je řečeno, že původní nápis byl smazán a překryt, navíc textem 

typickým pro korporátní prostředí dvacátého století, čímž je představa pekelné brány 

parodována a připravuje čtenáře na obraz Pekla v podání autora: 

 „...Byla to spíš brána. Na polorozpadlém oblouku, na kterém byla vsazena, bylo 

vyryto jakési staré a pravděpodobně strašlivé varování, ale to bylo odsouzeno 

k zapomenutí, protože přes něj někdo namaloval v sírové žluti a ohnivé červeni nápis, který 

pravil: „Nemusíš být prokletý, abys tu mohl pracovat, ale je to lepší!!!“  

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 143) 

Řecká mytologie  

 V pekle se setkáváme s obrazy z řecké mytologie, které jsou pozměněny za účelem 

parodie pekla, respektive říše mrtvých / Tartaru. Například báje o Prométheovi (T. 

Pratchettem zpracovávaná ještě jednou v románu Poslední hrdina). 
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 „...-Já tedy nevím, co udělal, - odpověděl démon, -ale když jsem sem nastoupil já, 

tak jeho trest spočíval v tom, že byl každý den ráno přikován na tenhle kámen a pak 

přilétal orel a ten mu vykloval játra- ... – to se všechno změnilo. Ten orel teď přilítá každé 

ráno a vykládá mu o tom, jak byl na operaci s kýlou. To přináší výsledky, tomu věřte...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 143) 

  

 „... –O tomhle jsem slyšel- naklonil se Erik k Mrakoplašovi. –Je to nějaký chlápek, 

který se vysmíval bohům, nebo co. Musí za trest valit ten kámen nahoru do toho kopce a 

pokaždé, když už je tak tak nahoře, kámen mu vyklouzne a skutálí se dolů...- Démon zvedl 

hlavu -Jenže před tím- zatrylkoval, -musí pokaždé vyslechnout Směrnice a nařízení pro 

nezdravou a nebezpečnou práci v oblasti zvedání a přemisťování těžkých břemen...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 158) 

 Tento odkaz paroduje trest krále Sisyfa z řeckých bájí. Předcházejícímu odkazu se 

podobá parodickou formou, která mučení nespatřuje ve výkonu stanoveného trestu, ale 

v předcházející byrokracii.  

Odkazy na řeckou mytologii tím však nekončí. 

 „...Když toho o tomhle prokletém místě tolik víš,- sykl na Erika, -možná že taky víš, 

jak z něj ven?- Erik se podrbal za uchem. –No skvělý by bylo, kdyby jeden z nás byl holka,- 

řekl nakonec. –Podle efebské mytologie existuje jedna dívka, která sem přichází každou 

zimu.- -Aby se tady ohřála?- -Myslím, že ty pověsti říkají, že ona tím vlastně nějak zimu 

vytváří.- -jo, znal jsem pár takových ženských-, přikývl Mrakoplaš s moudrým výrazem. –

Taky by to bylo snazší, kdybychom měli lyru, myslím-...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 162) 

 V tomto místě autor mísí odkazy na řecký mýtus o Persefoně, která se na jaře vrací 

k matce Demeter, od níž ji do podsvětí unesl bůh Hádes, a Orfeovi, k němuž odkazuje lyra.  

Intertextové odkazy se v románu objevují jako aluze a slouží dokreslení 

časoprostoru. Představa Dantova pekla se tedy sestává ze stylizace prostředí do kruhů a 

z toho, že se zde hrdinové setkávají s výjevy ze starověkých bájí. Ačkoliv v Dantovi jsou 
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využity spíše postavy skutečné (Caesar, Platón...), souvislost je zde viditelná. Čtenář je tak 

uváděn do rozporu, zda se jedná o podobu Hádu či Tartaru z řecké mytologie, nebo Pekla 

Dantova.  

 Intertextové a architextové odkazy na démony a peklo nacházíme v knize porůznu, 

neboť postavy démonů se pohybují v textu paralelně s hlavním dějem. Největší množství 

jich však můžeme nalézt v závěru románu, kdy hlavní postavy Peklo navštěvují. Zároveň 

je toto místo propojeno s dalšími odkazy v knize, neboť zde hlavní postavy potkávají ty, se 

kterými se setkaly na jiných místech děje, jako se s postavami, jež ovlivnily jeho život, 

setkal Odysseus v podsvětí.  

V závěru románu se setkáváme s aluzí na frazém, že cesta do pekel je dlážděna dobrými 

úmysly. V tomto případě se však jedná o dobrá předsevzetí, která jsou napsána na 

jednotlivých schodech, obraz dláždění je tedy demetaforizován a zpřítomněn  

 

Architextové odkazy na původní americké kultury 

 V pasáži v níž hrdinové navštěvují tezumánské království střídají intertextové 

odkazy spíše odkazy na skutečný svět než na literární příběhy. Může to být dáno tím, že 

autor neznal vhodné texty, které by se k využití hodily, případně, že se z indiánských 

kultur mnoho komplexních a hlavně obecně známých příběhů nedochovalo, což rozsáhlejší 

intertextové odkazování znesnadňuje. Pravděpodobně však autor využil jihoamerické 

prostředí prostě proto, že mu v příběhu vyhovovalo, podobně jako v líčení jiných míst 

Zeměplochy využívá jako předobrazy místa skutečná (Klač – Blízký východ). 

 „... –Kde to jsme, démone?- zeptal se Erik. –Vypadá to jako jedno z tezumánských 

království,- rozhlédl se Mrakoplaš. –Tady vládne Muzuma, myslím.- -Je to amazonská 

princezna, že jo?- -To tedy není. Je to ten Velký Muzuma...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 55) 

 Architextový odkaz odkazuje k pozemským indiánským královstvím ve střední 

Americe. Intertextové vztahování je založeno na podobnosti proprií Velký Muzuma, a 
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Montezuma II. (aztécký vládce, který byl sesazen Cortézem). Dále v textu narážíme na 

podobnost s názvy indiánských bohů.  

Quizozapletl, proprium využívající kodu TL jako třeba bůh Toltecatl, nebo Patecatl, 

se zde stává parodií za kombinace s českým slovesem plést (naproti tomu v orig. 

Quezovercoatl, obsahuje výraz pro kabát – coat). 

Autor v tomto místě používá adjektivum amazonská, což usnadňuje pochopení 

architextu spolu s časoprostorem, kterému dominují budovy podobné aztéckým 

pyramidám. Odkaz je použit pro zvýšení barvitosti příběhu. Kromě těchto podobností 

odkazuje na raně novověké indiánské říše také znalost matematiky, kruté zacházení se 

zajatci a obětování bohům (s. 63). 

Nevýrazným odkazem je Fontána mládí, kterou v ději hledá postava Pasáka da 

Quirm. Fontána mládí je v případě střední Ameriky spojována s ostrovem Bimini a její 

výskyt je jen drobným architextovým oživením textu, ale postava Pasáka da Quirm by 

mohla odkazovat k některému z objevitelů. Quirm je ve fikčním světě Zeměplochy místo 

konotující Francii, případně celý latinský civilizační okruh, takže by se mohlo jednat o 

různé postavy historie, například Juana Ponce de León, který při hledání pramene mládí 

objevil Floridu. Stejné přízvisko bude mít v některých dalších románech postava parodující 

Leonarda da Vinci.  

 

Intertextové odkazy na Homérovy eposy 

Rozsáhlým místem zahrnujícím několik intertextových a architextových odkazů je 

pasáž, v níž má Erik poznat nejkrásnější ženu (jedno ze tří přání). V drtivé většině jde o 

parodie či pastiš a autor podrobuje báji o dobytí Tróje civilně-realistickému pohledu (aniž 

by se snažil snižovat pretextové předlohy).  

 „...Vysoko nad nimi – hodně vysoko nad nimi – se tyčil obrovský dřevěný kůň. 

Přesněji zadní partie obrovského dřevěného koně... Ten, kdo ho stavěl, mohl úniková 

dvířka umístit kamkoliv, ale zřejmě byl obdařen bodrou povahou a s humorem sobě 

vlastním je umístil právě tam, kam je umístil...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 86) 
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 Odkaz parodující trojského koně se postupně rozvine v obraz parodující velké 

množství prvků Illiady. Zde pouze zesměšňuje stavitele a navíc uvádí odlišnou verzi, ve 

které se v dřevěné soše nikdo nenacházel. Celá zápletka příběhu o dobytí Tróje zde dostává 

humorný rozměr a navíc ukazuje možnou odlišnost faktických událostí od jejich 

následného líčení: 

 „... Později to bylo pečlivě zaznamenáno kronikáři, kteří se široce rozepisovali o 

unesených krasavicích, spojených loďstvech, obrovských dřevěných zvířatech, o bojích 

reka s rekem a do posledního se zapomněli zmínit o úloze, kterou v tom všem sehráli 

Mrakoplaš, Erik a zavazadlo...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 95) 

 Unesená krasavice odkazuje na Helenu Trojskou, spojená loďstva na řecké 

následovníky Agamemnónovy a boj reka s rekem zápas Hektora s Achileem. 

 „...opomněli i tu zajímavost týkající se klačského válečného umění, které bylo 

natolik primitivní, že boj zahrnoval jen vojáky, aniž jakkoliv obtěžoval ostatní veřejnost... 

Život na tsortských ulicích tedy pokračoval víceméně normálně, obyvatelé města obcházeli 

hloučky bojujících mužů nebo se jim pokoušeli prodat nějaký ten kebab. Několik 

podnikavějších už začalo rozebírat dřevěného koně na suvenýry...“ (Tamtéž, s. 96) 

Krvavé dobytí Tróje je v parodii značně zcivilněno a kromě toho je taktický manévr 

s trojským koněm nahrazen tím, že bránu města neotevřou vojáci, nýbrž Mrakoplašovo 

zavazadlo. Hrdinové pak při pokusu o útěk nechtěně vpustí nepřátelské vojáky do města 

jinou cestou.  

Z Illiady je rovněž souvislost několika dalších postav. Pro první z nich je 

předobrazem Odysseus. V příběhu je tvůrcem dřevěného koně a má několik dalších 

shodných vlastností jako nechuť k vlastní výpravě a inteligenci.  

„...musel jsem zorganizovat všechno od stavby dřevěného koně po polní prádelnu, 

tihle pitomci jsou mi platní jako gumové kladivo, nikdy jsem nestál o to tady být... 

...-Odkud jste přišli?- Mrakoplaš se rozhodl nelhat. –Z budoucnosti,- řekl. 

Nepřineslo to předpokládaný efekt. Muž jen pokýval hlavou. –Hm,- zabručel a dodal: -
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Vyhráli jsme?- -Ano- -Dobrá. Předpokládám, že si náhodou nepamatujete nějaký výsledek 

koňských dostihů?- podíval se na ně muž, ale bylo vidět, že tomu sám příliš nevěří.    

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 95) 

 Tato poslední část citátu ukazuje zpět do vlastního textu, kdy stejnou myšlenku 

formuluje Erik: „...-Můžeme na tom vydělat obrovské peníze!- -A neřekl bys mi jak?- -

No...- chlapec zaváhal. –Mohli bysme třeba vsadit na koně, nebo něco takovýho.- -Skvělý 

nápad,- ušklíbl se Mrakoplaš. –No právě, a...- -jediná věc kterou teď musíme udělat je 

utéct, zjistit, jestli tady provozují koňské dostihy a pak se pokusit vzpomenout si na jména 

koňů, kteří vyhráli v Tsortu asi před tisíci lety...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 89) 

 Navracení se k podobným myšlenkám v jednou textu u různých postav využívá 

autor častěji a obvykle tento jev nesledujeme.  

 

 „...-No přece Lavaeolus!- -Vážně?- -Ty neznáš klasiky?- -Není to nějaký závodník 

z těch koňských dostihů, které bychom si měli pamatovat, co?- Erik obrátil oči v sloup. –

Lavaeolus způsobil porážku Tsortu, protože byl neobyčejně lstivý,- vysvětloval. –A potom 

bloudil deset let, než se dostal domů a zažil různá dobrodružství se svůdkyněma, sirénama 

a smyslnýma čarodějkama...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 106) 

 Popis části Odysseových dobrodružství slouží v textu k připojení postavy Lavaeola 

k Odysseovi, nicméně postavě samé přidává civilnost a odhrdinšťuje ji, čímž dosahuje 

lehké parodie předlohy. 

Odkazem k Odyssee je rovněž část textu, v němž se Lavaeolus vyptává na svoji 

budoucnost (vlastně na děj Odyssey). Autor zde počítá se znalostí pretextu, s tím, že čtenář 

ví, že bude hrdina bloudit po moři. 

 „...-Dnes v noci s odlivem vypluju k domovu,- začal. –Nemá cenu se tady déle 

zdržovat, když válka skončila a tak... –Víš, jedno by mě hrozně zajímalo,- odhodlal se 
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nakonec se zničeným výrazem ve tváři. –Ty bys náhodou nevěděl, jestli v pořádku dopluju 

domů, co?...  

 

...–Tak to jsem se zbavil obrovské starosti, to ti řeknu. Měl jsem totiž strach, jestli 

se na mě nerozzlobili bohové.- Mrakoplaš mlčel. –Oni jsou dost netýkaví, když se jim 

smrtelník plete pod nohy a vymýšlejí takové věci jako dřevěné koně a podzemní tunely...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 116) 

 Helena Trojská je v textu zastupována postavou Eleonory Tsortské. Kromě 

podobnosti použitých proprií (Troj – Tsort), vychází parodie z přejatého textu, totiž, že 

obléhání trvalo deset let. Autor se pozastavuje nad tím, zda mělo ještě smysl kvůli ženě 

válčit, když její krása již musela pominout. Parodie vystavuje myšlenku pretextu 

realistickému pojetí a tím dosahuje komiky.  

 „...Závěs se zašustěním odjel stranou. Za ním uviděli ženu – baculatou, celkem 

pěknou, i když její krása už začínala očividně blednout, oblečenou v černých šatech a se 

zřetelným náznakem kníru pod nosem... 

 -Nebuď blázen! Vždyť vypadá jako moje máma. Eleonora byla mnohem mladší, 

byla přece-... –Máš úplnou pravdu, ale jak bych ti to...prostě, bylo to dlouhé obléhání, že, 

no a tak dál-... –Klasikové nikdy o dětech nemluvili. Tvrdili, že trávila celý čas 

procházkami po hradbách-... –Na hradbách bývá takový průvan, že by z toho mohl člověk 

chytit i smrt...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 110) 

 Parodickou je rovněž situace, kdy dochází k setkání s Eleonorou a hrdinové se 

dozvídají, že obléhání bylo zbytečné. I v této pasáži je komika působena civilností postav 

vytržených z klasických textů a realismem situací, jimž jsou vystavovány. 

 „...-Copak já za to můžu?- pokrčila rameny Eleonora. –To dobývání bylo 

nekonečné a král Mausoleum byl hrozně laskavý, a mě se v Efebe stejně nikdy moc 

nelíbilo-... 
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 Lavaeolus pozvedl ruce v zoufalém gestu. –A to jsi nám nemohla propašovat 

alespoň krátkou zprávu, nebo něco? Nebo nás pozvat na nějaké křtiny?- -Když ono to 

vypadalo, že se tak skvěle bavíte,- odpověděla...“ 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 111) 

Stvoření světa 

 Mýty o stvoření světa z Bible či jiných pramenů autor využívá jen sporadicky a text 

připomíná spíše vědecké teorie velkého třesku, k nimž autor připojuje některé prvky 

mytologické. Stvořitel připomíná některé představy o křesťanském bohu. Odkazy jsou více 

architextové. 

 „...-Kradou materiál ze staveniště. Najdou si někoho v sousedství, kdo si chce 

trochu rozšířit vlastní vesmír, a vzápětí vám zmizí s nákladem nebeské klenby nebo něčeho 

podobného a prodají ho pod rukou... 

 ...-Vy jste Ten Stvořitel?- Malý mužík se zatvářil velmi rozpačitě. –Ne Ten, prostě 

Stvořitel. Nedělám smlouvy na velké zakázky, jako jsou hvězdy, plynoví obři, pulzary atd. 

Já se specializuju na to, čemu by se dalo říkat zakázková výroba. 

(Pratchett, T, 1996, Erik, Praha, Talpress, s. 130) 

 Představa stvořitele jako stavitele planet by mohla být intertextovým odkazem ke 

knize Stopařův průvodce po galaxii, kde se hlavní postava rovněž dostává do kontaktu se 

staviteli planet. Text Stopařova průvodce je sám silně parodický, můžeme-li zde hledat 

intertextový vztah, půjde o lehkou aluzi na tento pretext. 

 Dalším románům, spojeným s hlavní postavou mága Mrakoplaše se v této práci 

věnovat nebudeme. Styl, jakým v těchto románech autor s intertextem a architextem 

pracuje, je podle mého názoru osvětlen dostatečně a mohli bychom jej nalézt i v dalších 

románech věnovaných této postavě. I tyto romány odráží skutečný svět (Zeměplocha je 

pojímána jako zrcadlo světa), a tedy i texty, čímž vzniká prostor pro uplatnění námi 

hledaného jevu. Román Zajímavé časy (orig. 1994) se věnuje kulturnímu okruhu dálného 

východu, zejména Číně, a zpodobňuje její historii dávnou (středověk, nájezdy Mongolů) i 

nedávnou (kulturní revoluce). Poslední kontinent je román věnovaný Austrálii (orig. 1998), 
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především jejím kulturním zvláštnostem. Našli bychom zde odkazy na operu v Sydney, 

stříhání ovcí, nebo jazykové odlišnosti australské angličtiny. 

Pohyblivé obrázky 

Charakteristika románu a přístupů k němu 
 

Tento román T. Pratchetta je věnován filmu a Hollywoodu, jichž se z hlediska 

intertextuality narážky převážně týkají, a to prostřednictvím názvů jednotlivých snímků, 

ale v mnohem větší míře i postav, případně osob spojených s filmovým průmyslem. Ani 

v této kapitole nebudu zmiňovat skutečnosti pro sérii Zeměplocha typické (vlastní jména 

některých postav, které se vyskytují v již zmíněných románech apod.). 

Z hlediska výběru materiálu se jedná o román, který je na rozdíl od předchozích 

vybraných nezařaditelný do skupin podle hlavních hrdinů. Spolu s Těžkým melodičnem 

jsem jej vybral pro vysoký obsah odkazů k populární kultuře a specifickou práci se 

zkoumaným jevem.  

Na odkazy k filmu zde budeme hledět primárně jako na odkazy intertextové, neboť 

citáty z filmu můžeme vztáhnout k jejich scénářům. 

 

Vlastní jména 

 Propria odkazující na jiná díla jsou v tomto díle Terryho Pratchetta velmi četná. 

Většina se vztahuje k známým filmům, případně jejich tvůrcům. 

 „...Někteří mu také říkali Velká Vahúni – podle toho ovoce.*  

Pozn. autora.: To je to ovoce, které dozrává jen v některých částech pekelně vyschlého 

Jakazačistánu. Je skoro sedm metrů dlouhé, pokryté ostrými trny barvy ušního mazu a 

páchne jako mravenečník, který požil nějakého velmi zkaženého mravence...“ 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 13) 
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 Velká Vahúni zde patrně naráží na přízvisko New Yorku Big Apple. Zatímco Velké 

jablko naznačuje potěšení (krásné, sladké), vahúni v tomto kontextu má napovědět odpor 

(zápach, riziko...). Pojmenování je zde parodického charakteru, parodovanou skutečností je 

motivace jeho označení Big Apple. 

  

„...Pátrání v rejstříku mágů vyneslo na světlo Výsměška Hnědého... Dá to tady do 

pořádku. Venkovský mág. Návrat ke kouzlům myslivosti, k těm kořenům magie. Bodrý starý 

brach s dýmkou a přimhouřenýma, veselýma očima. Takový ten venkovský mudrc, který 

pozná jednu kytku od druhé, rozumí si v lese s každým zvířetem... Ukázalo se, že Výsměšek 

Hnědý skutečně hovoří k ptákům. Přesněji na ně křičel a jeho slova obvykle zněla: -Aby ti 

křídla uhnila, ty ksindle!-...“  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 20) 

Výsměšek Hnědý je pravděpodobně parodií postavy Radagasta Hnědého 

z Tolkienova románu Pán Prstenů. V pretextu představuje postava milovníka přírody, 

čaroděje, který žije v lese (v Temném hvozdu). K pretextové postavě odkazuje jednak 

především přízvisko Hnědý, jednak vztah k přírodě, který je však v posttextu parodicky 

obrácen. Postava Výsměška se objevuje ještě v několika románech cyklu, avšak souvislost 

s pretextem je nejvýraznější právě v tomto románu. 

 „...-Není v tom nic magického.- Prohlásil Thomas Silverfish, prezident cechu...“ 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 26) 

Proprium Silverfish odkazuje zakončením –fish k osobě Samuela Gelbfizse, 

známějšího pod jménem Goldwyn, producenta, držitele Oscara, který se spolupodílel na 

vzniku Hollywoodu a značek jako Paramount či Metro-Goldwyn-Mayer. Odkaz je 

aluzivní, připomíná postavu Goldwyna bez parodujících prvků. 

 

 „...-No, za starých časů se tomu říkalo Svatý les, ale víte, jak to dneska chodí,- 

odpovídal Silverfish, který si mezitím k sobě stačil přitáhnout sáček s kukuřicí. –Všechno 

má nějaký ten cizí název a tomu místu se říká Holy Wood-...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 31) 
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Jasný aluzivní odkaz na proprium označující městskou čtvrť v Los Angeles není 

třeba dále rozvádět. Změna proti originálnímu propriu je v pouze v neužití zdvojení 

písmene L a rozdělení názvu na dvouslovný (v angličtině je originál spojením obou slov)  

„...-Tak třeba... jo, řekni mi třeba, jak se jmenuje mimoprostorová obluda, jejíž 

charakteristický řev zní ,Hurhušhurhušhurhuš!‘?- -Yob Soddoth,- odpověděl Rozšafín bez 

zaváhání...“ 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 40) 

 Proprium Yob Soddoth se svojí formou podobá Yob-Sothothovi, postavě příšery – 

boha ze série Cthulhu od autora H. P. Lowecrafta. K parodii klasických autorů fantasy se 

T. Pratchett v románech Pohyblivé obrázky a Těžké melodično vrací jen velmi sporadicky.  

  

„...Uvidíte příští týden! 

Pelias a Melisanda 

Romantická tražédie o dvou cívkách! 

Děkujeme vám...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 84) 

 Propria Pelias a Melisanda zjevně odkazují k Debussyho opeře Pelleas a Melisanda, 

bez výrazného parodického záměru, spíše jako vodítko pro zdůraznění známé zamilované 

dvojice, o niž se má jednat. Parodičnost vstupuje do odkazu teprve poté, co se dozvídáme, 

že fiktivní dvojice se nikdy nepotkala (nonsence humor), což má být na jejich příběhu to 

nejsmutnější. Do toho přibývá ještě zmínka o balkonové scéně z Romea a Julie, která je 

parodována, neboť je dána do souvislosti s akční scénou:  

„...-Jsou tam alespoň nějaké divoké honičky a lidé, kteří visí za špičky prstů ze 

skalního útesu?- Silverfish pozvedl s nadějí oči. –Myslím, že v jednom okamžiku je tam 

balkon,- přiznal. -A visí z něj někdo za špičky prstů?- -Myslím, že se z něj vyklání 

Melisanda...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 86) 
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„...-Takové dynamonyčtější, já myslím,- řekl perspektivní Křemen. Viktor zaslechl 

sám sebe, jak říká: -A co takhle Rambonit? Rambonit je také moc pěkné jméno.- Troll na 

něj chvíli zíral a rty se mu nehlučně pohybovaly, když si v duchu opakoval tohle nové 

alias...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 91) 

 Proprium Rambonit odkazuje k filmu Rambo a jeho hlavní postavě. Intertextový 

odkaz zde slouží jako doplnění popisu silného trolla. V originálním textu se na tomto místě 

objevuje jako proprium Rock. To odkazuje spíše ke snímku Rocky, v němž ztvárnil titulní 

roli stejný herec (S. Stallone). 

 

„...-Uděláme tu část, kde Viktor bojuje se strašlivým Bál-grogem.- -Kdo je Bál-

grog? rozhlížel se Viktor. Na rameno mu dopadla přátelská a velmi těžká ruka. –To je 

tradiš zlej obluda, která představuje Morry nalakovanej na zelená barva a s křídlama na 

zádech.- ...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 93) 

 Proprium Bál-Grog se postavením hlásek nápadně podobá názvu nestvůry 

z Tolkienova Pána prstenů – Balrogovi. Zajímavé je, že v době vzniku díla neexistovala 

filmová adaptace, takže autor (v tomto románu naposledy) paroduje klasického autora 

fantasy literatury a nikoliv film, což je typické pro velkou část odkazů v tomto románu. 

Bál-Grog je lehce parodující označení. Úsměv vzbuzuje především jeho forma, implikující 

slovo bál (ples) i na nápoj grog. V originálním textu je slovo psáno bez spojovníku. 

 „...Naštěstí pro mě ta holka, která u Magdóna sloužila ranní směny dostala šanci u 

United Alchymists, to je co?...“  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 121) 

Odkaz na filmové studio United Artists je nesen shodným prvním slovem a 

shodným sufixem posledních slov. 

 „...-Tahle nádoba,- řekl a naklonil se k objektu všeobecného zájmu, -je ve 

skutečnosti velmi starou pingskou vázou.- S výrazem očekávání se odmlčel. –A proč se jí 



44 
 

říká pingská?- chytil se arcikancléř na jeho narážku. Kvestor do vázy ťukl prstem. Ozvalo 

se zvučné ,pinng‘...“  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 152) 

V tomto případě se jedná o nepříliš náročný odkaz založený na podobnosti propria 

Ming (čínská dynastie) a citoslovce pink (v originále nacházíme 100% shodu – ming). 

Slouží k úsměvnému popisu předmětu. 

„...Hvězdným jasem ve filmu zazáří Delores de Syn jako Žena a Viktor Maraschino, 

jako barbar Cohen!!!...“  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 118) 

 Použité proprium Maraschino odkazuje zřejmě k vlastnímu jménu herce 

Rudolpha Valentina (sufixová část naznačuje italský původ). Prvním trhákem tohoto herce 

byl v Holly Woodu proslulý Šejk, na nějž tu odkazuje název filmu z románu – Stín 

tajemného šejka, což opět konotuje tohoto herce. 

 „...Tady. To je název- -Stín tajemného šejka, - přečetl malíř nahlas...“  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 155) 

„...-a pak řeknula ,ale to je ... to je přece zloděj z... zloděj z...‘- Rambonit poněkud 

zaváhal. –Data Báglu... Daga Bátu... Tak nějak to myslím říkala.- -Bagga Dádu,- opravil 

ho Morry. 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 168) 

Zloděj z Bagga Dádu odkazuje na kultovní film Zloděj z Bagdádu z roku 1921. 

Přidání písmen G a A název lehce paroduje. 

 „...-Tak tohle je ten strýčkův poslední nápad? Jak se jmenuje?- -Laddie,- odpověděl 

ošetřovatel. 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 193) 

 Odkaz na film Lassie je proveden jednoduchou záměnou písmene. Parafráze 

předlohy spočívá v tom, že je pes považován mluvícím psem Gaspodou za hlupáka. Smysl 
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použití odkazu však spočívá v tom, aby čtenáře jasněji seznámil s dějem, jenž probíhá 

v kulisách filmového světa. 

 „...Zastavil se, aby zvedl nohu u sloupu, který oznamoval, že tady sídlí Společnost 

pohyblivých obrázků století Ovocného netopýra...  

...-Jo, když jsem se zmínil o Spojených alchymistech, dost ho to rozčílilo.- ... 

Holywodský kopec se hemžil jako mraveniště. Na svahu obráceném k moři natáčelo Studio 

borovicových lesů Třetího skřeta. Microlithic Pictures. které kompletně ovládali trpaslíci, 

pracovalo na filmu Zlatokopové 1457, po kterém měl vzápětí následovat druhý díl 

s názvem Zlatá honička “ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 197, 198, 199) 

V názvech filmových společností fikčního světa Zeměplochy je parafrázováno 

několik skutečných studií. Společnost pohyblivých obrázků Století ovocného netopýra 

parafrázuje studio 20th century Fox díky obsahovanému slovu století. Spojení Alchymisté 

(orig. United Alchymist) odkazují k studiu United Artist. Zvláštností překladu je, že jednou 

není název přeložen (viz výše), podruhé je. Studio borovicových lesů (v orig. Fir Wood 

Studios) naráží na britské Pinewood (jedlový les) studios prostou záměnou druhu lesa. 

Microlithic Pictures parodicky zaměňuje malé (micro) za vysoké (para) a kámen (lithic) za 

horu (mount), když parafrázuje název studia Paramount Pictures. Posledním malým 

odkazem je zde název chystaného snímku Zlatokopové 1457, který patrně naráží na snímek 

Gold Digers 1933, přičemž změny oproti originálnímu textu doznává pouze zmiňovaný 

ročník. 

„...-Pamatuješ? Tam, kde z toho vždycky dělají představení, vystaví vždycky 

mrtvolu nahoře na hrobce se zkříženýma rukama a do nich jí dají meč. Mrtvý šlechtic... 

 ...-Víš,- řekl nakonec, -on vypadá skoro jako můj strýc Osrac... -“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 204 - 206) 

 Aluzivní odkaz připomínající zlatou sošku udílenou při Amerických cenách 

akademie je pro dokonalé pochopení zpodobněn i propriem vytvořeným přesmyčkou ze 

slova Oscar (v textu bude zpodobněn ještě několika podobnými přesmyčkami – např. „... 
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můj strýc Rasco..“ viz s. 305). V příběhu má úlohu skrytého strážce brány, takže celkovou 

aluzi lze vnímat i tak, že Ceny akademie (Oscar) chrání kvalitu filmové produkce. 

 

 „...Pero skákalo, trhalo a postupovalo kupředu. Bratr proti bratru! Ženy 

v krinolínách políčkují lidi! Pád mocné dynastie! ... Tisíc slonů!... Později mu Soll Kolík 

řekl: -Koukni, strýčku, občanská válka v Ankh-Morporku – to je skvělé. Žádný problém-... 

Přelezl po prostěradle na jeho začátek a velmi pečlivě nahoru napsal: Okraj proti Středu. 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 236 - 237) 

 Odkaz je spojen se snímkem Jih proti Severu primárně pomocí názvu z konce 

citace – Okraj proti Středu. Kromě toho je spojován i dalšími motivy jako zmíněnou 

občanskou válkou. Humorně pak působí začlenění megalomanských tisíce slonů. 

V originálním textu jde o spojní Blown away (odváto pryč) v posttextu a Gone with the 

wind (odešlo s větrem) v pretextu. 

 Citace a aluze 

 „...-Speciální cizí slovo pro lidi, kteří něco objevili. Vymyslel ho nějakej cizí mákoš 

ve vaně.- -No, abych vám řekl, co si o tom myslím já,– ozval se muž s dýmkou a připálil si 

o alchymistův doutnající klobouk, - tak já nevidím důvod, proč by měli lidi v tomhle městě 

pobíhat po ulici a vykřikovat cizí slova jen proto, že se zrovna koupou. Vždyť se na něj 

podívejte, on se ani nekoupe-...“ 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 16) 

 Text parafrázuje pověst, jež vypráví, jak Archimédes objevil Archimédův zákon. 

Hledané slovo zní Heuréka. Parodický prvek spočívá v nepochopení záměru alchymisty 

ostatními postavami, čímž se jeho počínání i záměry bagatelizují. 

  

„...-Co jsem to... ano, poslyšte, nejste tesař? Máte nějaké základy alchymie? Cvičil 

jste někdy skřítky nebo šotky? Umíte vůbec něco rukama?- -Ne,- připustil Viktor. –Umíte 

zpívat?- -Trochu. Pobrukuju si ve vaně, ale nic moc, snažil se Viktor.- -Umíte tančit?- -

Ne.- -Meč? Neumíte zacházet s mečem?- -Trochu přikývl Viktor... –Aha,- přikývl Silverfish 

zachmuřeně. –Neumí zpívat. Neumí tančit. Umí trochu šermovat ...“ 
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 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 70) 

 Aluzivní odkaz parafrázuje slova připisovaná Fredu Astairovi. Ten měl na 

přijímacím pohovoru u RKO Pictures prohlásit: „Neumím zpívat, neumím hrát, upřímně 

řečeno, umím trochu tancovat.“ Tato podobnost bude později ještě zdůrazněna vlastním 

jménem Viktorovy filmové partnerky Ginger, což je i vlastní jméno Astairovy partnerky 

Ginger Rogersové. V případě této postavy však nacházíme více předobrazů: „...-Jmenuju 

se Theda Withelová, ale kamarádi mi říkají Ginger-...“  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 100) 

Proprium Theda pravděpodobně odkazuje k herečce jménem Theda Bara, známé 

jako prototyp femme fatale z éry prvních němých filmů v USA. 

Aluze filmových scén 

„...Znělo to jako klikaklikaklikaklikaklika...klik. Záblesky i podivné cvakání trvaly 

několik minut a ozývaly se do nich nadšené výkřiky. Nakonec jakýsi hlas řekl: -A to je pro 

dnešek všecko,lidičky- ...“ 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 24) 

  Zde autor používá závěrečnou větu postavy Bugs Bunnyho z kreslených příběhů 

pro děti Looney Tunes. Podobnost se může ztrácet vlivem překladu, nicméně to není první 

citace z kreslených filmů, již autor využívá (další např. Acme – Těžké melodično) 

„...-Ošizený šizuňk,- rozzářil se Silverfish. –To je ten, kde zloděj ukradne uzenky a 

majitel obchodu ho pronásleduje ...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 76) 

 Zloděj párků ve filmové adaptaci naráží zřejmě na jeden z Chaplinových snímků 

Chaplin v parku (orig. In the park). Aluzivní narážka film jednoduše připomíná. Podle 

popisu v posttextu se obě verze poněkud liší. Společným prvkem jsou tedy párky a zloděj. 

Poselství odkazu spočívá v tom, že čtenáři ilustruje, kde se filmový průmysl ve fikčním 

světě nachází (němá groteska). 
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„...-To je prostě Holy Wood,-prohlásil troll. -Nakonec tě dostane. To je tvůrčí duch, 

který je všude kolem.- -Stává se to každou chvíli,- přisvědčil trpaslík se zahloubaným 

výrazem. –To je Prostě Holy Wood. Minulý týden jsme s mládenci pracovali na Trpasličích 

pohádkách a najednou jsme začali všichni zpívat. Zničehonic. Jako kdyby se nám ta 

písnička vylíhla v hlavách všem najednou. Co si o tom myslíte?- -Jaká písnička?- zeptala 

se Ginger.-Copak já vím? Prostě jsme zpívali ,hou a hou a trpaslíci jdou,‘ nic víc...“ 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 110) 

 Zřejmý odkaz na text popěvku trpaslíků z Disneyho filmu Sněhurka a sedm 

trpaslíků skrývá parodický prvek v porovnání milých trpaslíků z pohádky a trpaslíků, kteří 

se podobají spíše Středozemi J. R. R. Tolkiena, tedy jsou ztepilí a drsní. 

 

„...Neustále se ve snu vracela k jakési mříži na chodníku, odkud proudil teplý 

vzduch a zvedal jí sukni...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 112) 

 Aluzivní odkaz má předobraz v ikonické fotografii z filmu Slaměný vdovec (orig.: 

Seven years itch), na níž Marylin Monroe pózuje se sukní zdviženou teplým vzduchem. 

Nevytváří dojem parodie, snad kromě faktu, že se prolíná svět fantastický a skutečný, 

čemuž postavy nerozumí. 

 

 „...Jen oni dva zahlédli tu šílenou postavu, která poskakovala středem zaplavené 

ulice, roztáčela piruety v loužích, vířila kolem luceren, pak se chytla okapového svodu, a 

když šťastně zacvakala podpatky, zmizela za rohem... ...-Vypadal šťastně, co?- -No, jestli se 

mě ptáš, tak já si myslím, že se zbláznil,- zavrtěl hlavou Noby. – Starej chlap, a pustí se 

takhle do zpívání v dešti...“ 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 114) 

 Parodický odkaz na snímek Zpívání v dešti je rozeznatelný podle motivů tance, 

luceren, okapů i přítomnosti strážníků (ačkoliv ve filmu byl strážník pouze jeden), samotný 
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název filmu je v intertextu také obsažen. Komično zde vyplývá z rozdílů mezi pretextem a 

posttextem: tančící hrdina není hrdinou romantickým a jeho aktivita má finanční motivaci. 

 

„...-Předpokládám,- řekl Gaspoda a obrátil na Viktora svůj pronikavý pohled, -že 

přemýšlíš o tom, jak je možné, že mluvím.- -Ani mě to nenapadlo,- odpověděl Viktor. –Ani 

mě,- přikývl Gaspoda. –Začalo to až tuhle před několika týdny. Celý život jsem neřekl 

jediný zatracený slovo. Makal jsem pro jednoho chlápka ve velkým městě. Různý triky, 

kousky a tak... ...Pak mě po hlavě pohladila  ta ženfká a řekla: ,Och to je ale hezký malý 

pejfek, vypadá jako kdyby rozuměl každému slovu, které řekneme,‘ a já si pomyflel: ,Ha, 

há, zkoušet takový pitomofti – to už mě dávno přešlo, paninko,‘ a najednou jsem si 

uvědomil, že nejenže jí rozumím, ale dokonce jí odpovídám nahlaf...“ 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 139) 

 Českému čtenáři může tento úryvek evokovat pohádku o Maxipsu Fíkovi, v níž se 

Fík nachází v podobné situaci jako zde Gaspoda (cizí žena jej chválí za inteligentní pohled, 

načež Fík odpovídá). Jako pravděpodobnější se jeví předobraz v Lassie, čemuž odpovídá 

další část textu:  

„...-Jaké sny?- zeptal se Viktor. –Ftrašlivé a jeden horší než druhý,- vyprávěl 

Gaspoda. –Tak třeba v jednom z nich voda odplaví most a já mufím běžet a někoho 

varovat, rozumíš? Nebo jiný, kde je takový domek, ten hoří plamenem a já vytáhnu ty děti... 

...a já přitom děti nenávidím...“ 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 140) 

 Dále se však dozvídáme, že obrazem Lassie je jiný pes. Gaspodovi tak odpovídá 

spíše některá postava kreslená (viz výše) 

 „...-A ty si myslíš, že jsme chtěli mluvit?- vyštěkl na něj právě králík... –Jo, vezměte 

si nás,- prohlásil myšák. –Představte si mě, pronásledovaného tímhle po kuchyni,- ukázal 

na kočku, která se tyčila nad ním. –Prchám, škrabky, škrabky, kvííík, kvííík, panika jak 

hrom. Pak mně v hlavě něco zasyčí, já uvidím pánev – rozumíte? Před vteřinou jsem ještě 

nevěděl, co je to smažit, teď držím pánev za držadlo, on vyběhne zpoza rohu a boinnng! 

Potácí se s hvězdičkami nad hlavou...“ 
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Ukázka naznačuje souvislost s příběhy Toma a Jerryho (další text však poukazuje 

spíše na jinou postavičku skrze jméno Speedy, což je jméno mluvící myši), z čehož lze 

usuzovat, že i ostatní výjimečná zvířata budou inspirována v kresleném filmu. Z textu 

nelze přesně určit, o které se přesně jedná, proto usuzuji, že mají představovat nejznámější 

kreslené postavičky představované popsanými zvířaty. Kačer zřejmě představuje Kačera 

Donalda, Králík pak pravděpodobně odkazuje k postavičce Bugs Bunnyho. Gaspoda by 

podle tohoto klíče mohl mít kromě Lassie předobraz i v postavě Psa Filipsa, případně psa 

Pluta nebo psa Scooby-Doo. 

„...Viktor se k ní sehnul. –Co říkala?- -Nevím,- odpověděl Gaspoda. –Znělo to jako 

,chci být sláma‘, myslím.- -Nesmysl. Byla příliš dlouho na slunci,- odhadl zkušeně 

Gaspoda. –Proč by chtěla být trávníkem, co myslíš?  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 215) 

 Citát Grety Garbo z filmu Grand hotel „Chci být sama“ (I want to be alone) je 

v originálním textu parafrázován skrze podobnou výslovnost anglického ekvivalentu slova 

trávník (a lawn). V překladu se jeho autor snaží navodit tuto podobnost ve slovech sláma a 

sama. 

 „...Napůl spícím mozkem mu defilovaly myšlenky. Viděl pirátské lodě, závody 

válečných vozů a věci, které nedokázal rozpoznat, a uprostřed toho všeho byla ta věc, která 

šplhala na věž. Bylo to něco obrovského a strašlivého, co se pohrdavě šklebilo na celý 

svět...“  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 238) 

 Pasáž, v níž hrdina sní o filmech, které by mohl natočit, obsahuje aluze na několik 

snímků. Obrovské cosi šplhající na věž je King Kong. Slavné filmové závody válečných 

vozů bychom mohli hledat např. ve snímku Ben Hur. Ohledně pirátských lodí nám nabízí 

světová kinematografie příliš velký výběr, než abychom mohli uvažovat o jednoznačném 

předobrazu. 

 „...-Vždycky to začíná tou horou... –Podívej, neměla bys mluvit, ale raději-... –A 

kolem ní jsou hvězdy , rozumíš, jako na nebi, ale jedna z nich spadne, a ona to vůbec není 
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hvězda, ale je to taková udělaná ženská, která drží v ruce pochodeň...- Viktor se pomalu 

vrátil na začátek knihy. –A dál?- řekl opatrně.- -A ona se mi pořád pokouší něco říct, něco, 

čemu nerozumím, a pak se objeví spousta světel a něco zařve  jako lev, nebo tygr, nebo 

něco takového, víš? A pak se probudím...“  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 280) 

 Popis snu jedné z postav je odkazem na loga filmových společností, z nichž některé 

se již v posttextu objevily, parodovány proprii jednotlivých společností fikčního světa (viz 

výše, např.: Microlithic Pictures jako Paramount Pictures). Hora s hvězdičkami 

představuje Společnost Paramount Pictures, žena s pochodní Columbia Pictures, Spousta 

světel s největší pravděpodobností odkazuje k 20th Century Fox, řvoucí lev pak zjevně 

k společnosti Metro Goldwyn Mayer. V posttextu odkaz tvoří zhuštěním jakousi koláž, 

jako snové sdělení jedné z postav a nemá parodický charakter.  

 

„...-Obrovská žena unášející opici na vrchol vysoké budovy,- povzdechl si Kolík. –A 

to bychom jim ani nemuseli platit honoráře!...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 379) 

 Parodický odkaz na patrně nejznámější scénu filmu King Kong tvoří humornou 

situaci záměnou rolí obří gorily a ženy na obří ženu a malého orangutana. 

 „... Viktor zaslechl vzdálený výkřik: -Když to krvácí, můžeme to zabít!- následovaný 

slabším hlasem: -Jak to myslíte ,my‘?-...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 383) 

 Citát z filmu Predátor (1987) v tomto místě primárně podtrhuje akční atmosféru 

děje. Parodický prvek se skrývá ve faktu, že hrdina filmové předlohy je svalnatý voják, 

zatímco v posttextu jeho místo zaujímá postarší mág a jeho společník komentuje situaci 

odtažitou otázkou, která se vymyká záměně jeho kolegy za akčního hrdinu. 

 „...-Chci, aby vám byla tahle věc naprosto jasná, ano? Ještě jednou, a to myslím 

smrtelně vážně, rozumíte? Jednou! Tedy ještě jednou jedinkrát zazpíváte to vaše hou a hou 

a trpaslíci jdou, vy pitomé zahradní ozdoby, a nastane čas na dvoubřitou sekeru, jasný!? 
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Jsme přece trpaslíci, u všech rudných žil! Tak se podle toho chovejte! A to platí i pro tebe, 

Dřímale. 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 409) 

Toto je lehce parodický odkaz na jméno jednoho ze Sedmi trpaslíků z Disneyho 

snímku Sněhurka a sedm trpaslíků. Trpasličí písnička z téhož filmu se v posttextu již 

jednou vyskytuje. Zde je však její zazpívání chybou a do příběhu jako by vstupovala 

realita,kvůli hanlivému označení trpaslíků jako ozdoby na zahrádce, která je vnímána jako 

kýč. 

Parafráze klasické literatury 

 V předchozích románech se odkazy na klasickou literaturu objevují zhusta (Illias, 

Oddysea, Bible...). V Pohyblivých obrázcích jich nacházíme výrazně méně, spíše jako 

humorné doplnění textu pracující s všeobecným přehledem, než jako nosný prvek děje.  

„...-Díky Holy Woodu. Teď nám stačí svět rozlousknout jako...- -Humra,- řekl 

Viktor. Nervózně máchla rukou. –Jakoukoliv mořskou příšeru, kterou si budeš přát,- řekla. 

Ale já právě myslela na ústřice.- -Ano? A já zase na humry-...“ 

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 183) 

 Humorná parafráze shakespearovského citátu: ,svět je moje ústřice,‘ zaměňuje 

ústřice s humry.  

„...-Kdysi jsem slyšel vyprávět o městě, které bylo tak zkažené, že ho bohové 

proměnili v louži tekoucí lávy,- řekl Gaspoda, aby řeč nestála. –A jediná osoba, která to 

viděla, se proměnila na solný sloup ve dne a na kráječ sýra v noci.- -No nazdar. A co ti lidé 

vyváděli?...“ 

 (Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 209) 

Parafráze Lukášova evangelia naráží na zničení Sodomy a Gomory, a na proměnu 

Lotovy ženy v solný sloup, což je parodováno noční proměnou na kráječ sýra. 

Nesmyslnost druhé proměny je v tomto případě zdrojem komiky. 
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„... Neboť Druzí nalezli bránu Holy-woodsku, vpadli na Svět a během jediné noci 

zavládlo na zemi šílenství všemožné a též chaos a Město se ponořilo do vln mořských a 

všichni byli proměněni v ryby, humry, hvězdice a všelijakou jinou havěť vodní, s výjimkou 

těch několika, kteří prchli...“  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 220) 

 Aluzivní narážka na řeckou báji o Atlantidě vychází z identického motivu 

potápějícího se města.  

 „... -Nebo si snad myslíte, že kdybyste mě poranili, že nebudu krvácet?- rozohnil se 

Rambonit. Samozřejmě, že nebudeš,- odbyl ho Soll, -ale...—Ano, máš pravdu, ale mohl 

bych! Kdybych měl krev, zakrvácel bych vám celé studio...-“  

(Pratchett, T, 1996, Pohyblivé obrázky, Praha, Talpress, s. 257) 

 Slova: „...kdybyste mě poranili, že nebudu krvácet?“ připomínají text Kupce 

benátského (W. Shakespeare), totiž: ...když nás píchnete, neteče z nás krev?“ Aluzivní 

narážka je parodického charakteru, neboť v pretextu se slovy hájí Žid, zatímco v posttextu 

troll, tedy jiný inteligentní, ale především kamenný druh.  

 Intertextové odkazy na velké množství Shakespearových her můžeme nalézt 

v románech Soudné sestry, Čarodějky na cestách, Dámy a pánové. 

Shrnutí 

 Román Pohyblivé obrázky kombinuje odkazy parodické a aluzivní. Asi největší 

část jich stojí na podobnosti proprií, vysoké množství odkazuje ke známým snímkům skrze 

podobnost jednání postav či citáty. Citace klasické literatury, četnější v románech Lehké 

fantastično, Magický prazdroj, Erik se zde vyskytuje pouze sporadicky a neslouží jako 

nosný prvek textu. Celkový dojem pak pro znalce filmové historie působí jako procházka 

mnoha obdobími Hollywoodu, s plejádou hvězd filmového plátna a množstvím slavných i 

méně slavných snímků.   
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Těžké melodično  

Charakteristika románu jako celku a přístupu k němu 
  

 Těžké melodično je román věnovaný hudbě a je zasazen do dějové linie spojované 

postavou Smrtě (personifikace – postava). První román této řady je Mort a je z hlediska 

intertextuality zpracován v práci K. Cermonové (viz výše). Druhé dílo této řady (Sekáč, 

orig. 1991) je na druhou stranu intertextově relativně nezajímavé a nepřináší takové 

množství podnětů, aby stálo za detailnější zpracování. 

 I románu Těžké melodično narážíme na množství odkazů věnovaných 

předcházejícím zeměplošským románům. Z práce záměrně vynechávám ty, které nejsou 

příběhově nosné a jejichž neznalost při četbě textu čtenáře neomezuje.  

 Čím se text od předchozích poněkud odlišuje při vnímání intertextu, je rozsah 

intertextovosti a druhy pretextů. Výrazně častější jsou zde odkazy na chrématonyma – 

názvy slavných písní, ale i hudebních filmů a antroponym – jména hudebníků a textařů. 

V rozsáhlejší míře se zde tedy budeme zabývat proprii. 

 

Propria – alba, písně, zpěváci, herci... 

 „...Je to také příběh o sexu, drogách a Hudbě, která v sobě měla kamení, jak říkali 

rádoby světa znalí výrostkové, rocks in. Jak bych vám to... jedna věc ze tří, to není 

špatné...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 6) 

Úvod textu odkazuje na název písně Two out of three ain´t bad. Jediný rozdíl je 

v Pratchettově záměně v prvním slově One out of three ain´t bad. Kromě tohoto odkazu je 

spojitost viditelná i v obálce knihy (létající motocykl s kostlivcem – Josh Kirby) a 

přebalem alba Bat out of hell (1977) zpěváka Meatloafa (létající motocykl s postavou). Na 

obou malbách má letící motocykl mezi řidítky položenu koňskou hlavu.  
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Mám za to, že navzdory parodickému přebalu je textový odkaz spíše charakteru 

aluzivního. Navozuje představu skrze návaznost na hudební album. Konotuje myšlenky na 

hudbu. 

„...Neustále ho pozorovali. Nakonec se ozval trpaslík –Ty jsi elf?- -Já? To ne!- -No 

podle vlasů vypadáš na elfa.- -Já alle nemám s ellfy vůbec nic společného! Fakticky.- -

Odkuďma toto... seš?- zeptal se troll. –Z Chalamadosu,- odpověděl Imp. Zavřel oči. Věděl, 

co trollové a trpaslíci dělají s tvory, o kterých si myslí, že jsou elfy. Cech hudebníků by se u 

nich mohl ještě lecčemus přiučit...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 30 - 31) 

 Zde vyplývá odkaz z jazykové hry. V originále se trpaslík ptá. „Are you elvish?“ 

čímž se táže jednak na elfy, jednak na Krále rokenrolu Elvise Presleyho. Zároveň tento 

odkaz naráží na jeden z předcházejících románů Dámy a Pánové, ve kterém jsou elfové 

představování jako zlí (v rozporu s mnoha dalšími fantasy romány jako Pán prstenů apod. 

což bychom mohli rovněž považovat za jisté parodické vymezení proti klasickým textům 

žánru) a trpaslíci a trollové jako rasy, které je nenávidí. Viz text: „...-U božích milostí!- -

Přesvědčila jsem Jeníka, aby mi to tady dole odemkl. Myslím, že nás sem nikdo jiný neviděl 

vejít. A ty to taky nikomu neříkej. Kdyby se to dozvěděli trpaslíci nebo trollové, rozbourali 

by vězení holýma rukama, aby se k němu dostali.- -Proč? Aby ho zabili?- -Jistěže. Oni mají 

mnohem lepší paměť než lidé- ...” 

(Pratchett, T, 1992, Dámy a pánové, Praha, Talpress, s. 168) 

 „...Je-li však pravda, že sám akt pozorování mění věc, jež je pozorována, je 

mnohem pravdivější, že pozorovaná věc mění svého pozorovatele...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 6) 

 Jde o parodický odkaz na teorii kvantové mechaniky
2
. Vzhledem k využití slov „akt 

pozorování mění věc, jež je pozorována“ je vidět, že minimálně část odkazu má povahu 

citační, zato druhá spíše parodickou. 

                                                           
2
 K tématu pretextu srov. např. 

http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/KMPopisRealita/KMPopisRealita.html. 

http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/KMPopisRealita/KMPopisRealita.html


56 
 

 „... Galaxie zadržela dech. –A něco trochu cizokrajného.- -A co to... skupina to... 

Howling Rocks, to jako Zpívající kameny, nebo tak něco, co?- -To se mi docela líbí. Je to 

krátké a trochu špinavé, jako já- ...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 189) 

 Narážka na jméno hudební skupiny Rolling Stones není zcela jasná, ale odpovídá jí 

stavba propria. 

„...-Můžu si zkusit tu figuru?- zabručel Perm. Vzal kladívka a odšoural se znovu za 

kameny. A-bam-bop-arrr-bop-a-bim-bam-búm. –Co jsi to s nimi toto... udělal?- zvedl 

hlavu. –Teď znějí tak jako to... divoce.-...“  

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 53) 

Spojení citoslovcí A-bam-bop-arrr-bop-a-bim-bam-búm má zřejmě odkazovat 

k textu písně Tutti frutti od Little Richarda, která začíná podobným spojením citoslovcí. 

Jde o aluzivní odkaz. Navozuje atmosféru provázející rockovou hudbu. 

„... Že je to žena, o tom nebylo pochyb. Kus ženské. Bylo to tolik ženy, kolik můžete 

dát dohromady, aniž byste z toho měli ženské dvě... a  z helmy na hlavě neméně impozantní 

rohy...   

–Nejsi náhodou soprán?- nadhodila. –Prosím?- -Umíš ty vůbec zpívat, holka? Nám 

by se totiž hodil další soprán. V posledních dnech je mezi námi příliš mnoho 

mezzosopránů.- -Je mi líto nejsem nijak zvlášť muzikální.- -No, co se dá dělat. Jen tak mě 

to napadlo. Už musím jít...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 120) 

 Valkýry odvádějící válečníky z bojiště jsou záležitostí germánské mytologie, k níž 

bylo odkazováno v některých předcházejících románech již víckrát, ale to, že valkýry 

zpívají a zajímají se o hlas, naznačuje spojení s operou Richarda Wágnera Die Walkure. 

Spojení s hudebním dílem by odpovídalo i popisu těchto postav, neboť právě Wágner 

uváděl v popisu rohaté přilby (historiky vyvráceno). Rovněž by tomu napovídal fakt, že 

jsou valkýry popisovány jako velmi mohutné ženy, což by mohlo konotovat operní 

pěvkyně, jejichž stereotypní konotací je korpulentnost. Mixem odkazů mytologických a 
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kulturních (opera) autor situaci zlehka paroduje. Odkaz je aluzivní a narážky jsou zde silně 

zastřeny. 

 „... –Nemusíte mi to říkat. Tak je to... to... v tom...- -KLAČSKÉ CIZINECKÉ 

LEGII.- -jo v té, zvykem. Lidé sem nastupují..., aby... chtějí... prostě..., když se něco stane a 

vy nechcete...- -ZAPOMENOUT?- -Správně, já jsem ...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 128) 

 Podobnost Klačské a Francouzské cizinecké legie vyplývá z využití stejného 

přízviska. Podobnost se zakládá ještě na tom, že příslušníkům cizineckých legií býval 

promazáván trestní rejstřík, takže sem přicházeli „zapomenout na minulost“, o což se snaží 

i postava Smrtě. Parodie spočívá v rozsahu významu slova zapomínat, což postava chápe 

doslovně a nikoliv metaforicky. 

 „... –Celou tu dobu tam jen tak sedí. Říkáme mu Beau Fexte.- Seržant se s mírným 

údivem podíval do zrcadla...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 167) 

 Beau Fexte je odkaz na předválečné románové dílo Percivala Ch. Wrenna 

z prostředí cizinecké legie. Předlohou je postava Beau Gesta, přičemž záměna za proprium 

Fexte je narážkou na nemrtvé či rychle se hojící, nezranitelné. V posttextu se vyskytuje 

pouze jednou, čili jej můžeme označit za aluzivní připomínku. Tato souvislost je v textu 

uváděna překladatelem J. Kantůrkem. 

 

„... –Myslím, že si změním to... jméno,- ozval se konečně Perm. –Víte, co myslím? 

Perm, to není zrovna to... nejlepší jméno do muziky...- -A na co si ho chceš změnit?- zeptal 

se Zlota. –Myslel jsem to..., ale neto se... nesmějte se. Myslel jsem si Cliff. To je cizozemsky 

Útes,- řekl Perm...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 139) 

Proprium Cliff nevybral T. Pratchett náhodou. Pro postavu kamenného obra 

potřeboval zřejmě název skalního útvaru (v orig. cliff – útes). Samo jméno může konotovat 

britského zpěváka Cliffa Richarda nebo amerického baskytarystu Cliffa Burtona. Ani jeden 

z hudebníků však na rozdíl od postavy nehraje na bicí. Podobně je to i u ostatních proprií 
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konotujících jména slavných hudebníků či kapel jako v případě amerického kytaristy a 

zpěváka Budddyho Hollyho: 

„...Ale to je v nářečí výhonek, malé poupě, ve staré řeči se to řekne buddy.- -Buddy 

Cilin? Imp Holy? Buddy Holy?- uvažoval Zlota nahlas...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 140) 

„...zdálo se, že všeobecná pozornost mladíka docela ochromila. Řekl: -Zdravím tě... 

hm,,, Ankh-Morporku- ...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 193) 

Architext tohoto typu je v textu románu využit několikrát. Parafrázuje klasický 

pozdrav rockových hvězd, které zdraví publikum pozdravem a názvem obce, v níž 

koncertují. Parafráze je komická, protože ji postava používá zjevně poprvé a zjevně neví, 

co má říci. Její váhavost je vyjádřena dvojí apoziopezí a citoslovcí. 

„... –A pak začal zpívat, guvernére,- řekl Usmolený Michal, formální žebrák a 

neformální informátor. –Píseň o velkejch ohnivejch koulích.- -Cože?- -No něco takovýho. 

Nerozuměl jsem dobře slovům, protože v tý chvíli klimpr vybuchnul.- -No ne? Myslím, že to 

muselo další vystoupení přerušit.- -Houby, ta opice hrála dál na to, co zbylo...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 199) 

 Píseň „o velkejch ohnivejch koulích“ je překlad názvu písně Great balls of fire 

Jerry Lee Lewise. Kromě toho je zde architext odkazující k legendárnímu koncertu roku 

1958, kdy měl J. L. Lewis zapálit svůj nástroj (nepotvrzeno), což je zpodobněno ve 

stejnojmenném životopisném filmu (Great balls of fire) z roku 1989. Podobnost s postavou 

J. L. Lewise tím však nekončí, neboť postava lidoopa hrající na piáno má používat ke hře i 

nohou, což byl opět známý kousek zmíněného hudebníka.  

 „... –Mumlemumletonevimpročmumle,- protestoval děkan. Mnohem později toho 

dne, kdy hudba zemřela, řekl, že to všechno bylo pravděpodobně tím, že nikdy nebyl 

skutečně mladý...“  

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 203) 
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Nenápadný odkaz na den 3. 2. 1959, který je znám právě jako den, kdy zemřela 

hudba. Toho dne zemřeli rokenroloví hudebníci Buddy Holly, Ritchie Valens a J. P. „The 

Big Bopper“ Richardson při leteckém neštěstí nad Iowou. Na neštěstí odkazuje i text písně 

American pie od Don McLeana. V textu románu se jedná o aluzivní narážku, připomínku 

neštěstí, neobsahuje komiku, nebo parodii. 

„... –A taky,- nedal se zahanbit Zlota, - co jsi to vlastně zpíval?- -No...- -Nešlapej 

mi na modrej sandál?- Zabručel Cliff. –Oook- -Nashledanou salamandře?- -No...- -Dobrý 

góly, slečno Polly?- -Ha?- -Stohelitská krajka?- pokračoval Cliff...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 205) 

Úryvek obsahuje asi nejhustší navrstvení intertextových odkazů proprií různých 

rokenrolových skladeb počínaje Elvisovým „Don't step on my blue suede shoes,“(Nešlapej 

mi na modrej sandál)  „See you later alligator“ (Nashledanou salamandře) od Billa 

Haleyho, „Good golly, miss Molly“ (Dobrý góly, slečno Polly) od Little Richarda a 

„Chantilly lace“ (Stohelitská krajka) od Big Boppera. Ve všech případech se jedná o 

klasické rokenrolové hity druhé půle padesátých let v USA. K původním názvům obvykle 

autor přidává parodický prvek záměny některých slov s podobným zněním a významem. 

Jsou to: bota (shoe) – sandál, aligátor – salamandr (oboje značky bot), Molly – Polly, 

Chantilly – Stohelitská. V posledním případě jde o francouzské město Chantilly, které 

autor nahrazuje propriem města svého fikčního světa. Odkazy působí jednak komicky (ale 

ne výsměšně), jednak umocňují četbu, při níž se čtenáři vybavují známé melodie.  

  „...Zábrnk Kobylka vyráběl kytary. Byla to tichá, uspokojivá práce. Trvalo jim to, 

jemu a jeho učedníku Gibssonovi, zhruba pět dnů, než vyrobili slušný nástroj, samozřejmě 

pokud měli k dispozici dostatek dobře vyzrálého dřeva. 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 221) 

 Proprium Gibsson je shodné s názvem slavné značky (a typu) kytar. Odkaz se 

nezdá mít jakoukoliv souvislost s realitou, kromě toho, že jde rovněž o výrobce kytar.  

„...Potom zajdi do doků, najmi trolla a řekni mu, aby se tady postavil na roh, a 

kdyby náhodou někdo přišel a pokoušel se hrát...- zarazil se, ale pak si vzpomněl, -myslím, 
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že tomu říkali Takový žebřík do ráje‘ ... tak ať mu okamžitě utrhne hlavu.- -A neměl by ho 

nejdřív varovat?- Zajímal se Gibsson. –Tohle bude varování...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 226) 

 Českému čtenáři se možná při názvu písně vybaví píseň Schody do nebe, ale 

vzhledem k originálnímu textu (Pathway to Paradise) se jedná o spojení s písní Starway to 

Heaven (na to upozorňuje přípona way v pretextu i posttextu). V tomto případě autor 

zpodobňuje alergii, s jakou na píseň reagují američtí prodejci, kteří nácvik písně pokutují 

až pěti dolary.  

 „...-Myslím to tak, že my nedostaneme plat a lidé nebudou muset platit za to, že nás 

budou moci poslouchat. A co nejvíc lidí.- -Zadarmo?—Zadarmo!-... 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 249) 

 Zdarma začali pouštět organizátoři diváky na festival Woodstock, asi nejslavnější 

rockový festival. Nicméně rozdíl je patrný v tom, že ve skutečnosti si to nevymysleli 

účinkující umělci (jako v textu), nýbrž si to vyžádala nouze pořadatelů. Návštěvníků bylo 

příliš mnoho. Odkaz je architextový.  

 „...Cítil se jako člověk, který pozoruje hru, jejíž pravidla nezná. Tak například, ten 

mládenec zpíval..., jak to bylo? Ne, mamlásku, svou, tu jsem dávno rozdal v písních svých... 

Co to, k čertu, mělo znamenat?  

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 264) 

Intertextový odkaz v překladu vyplývá z podobnosti textu písně Svou lásku jsem 

rozdal od Karla Kahovce a kapely Flamengo (...všechno Ti dám jen ne lásku, 

tu jsem dávno rozdal v písních svých...). Odkaz je parodického charakteru. Spojení 

zaměněných slov – nemám lásku – připomíná postavě text jiný: ne, mamlásku. Nicméně je 

odkaz pouze překladový, neboť v originálním textu má název konotovat píseň Rave in. 

Jakou píseň se mi však dohledat nepodařilo.  

„...Křída odhodil skříňku na ponk. Ta se svezla, spadla na zem a víčko se otevřelo. 

O nějaký čas později vkulhal do dílny šedivý potulný pejsek, který hledal něco k snědku. 
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Usedl před otevřenou skříňku a nějakou chvíli do ní upřeně zíral. Pak si začal připadat 

jako pitomec a odběhl...“  

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 277) 

 Toto je odkaz, který odkazuje k obrázku, který často zdobil vinylové desky. 

Nachází se na něm pes hledící se zájmem do trychtýře gramofonu. Krabička, kterou zde 

Křída odhazuje, slouží v příběhu k reprodukci zvuku, podobně jako gramofonové desky. 

Odkaz začíná působit parodicky v moment, kdy končí Pak si začal připadat jako pitomec a 

odběhl. Tím jako by autor uváděl grafickou značku v život a ta tak okamžitě přestala 

fungovat (pes nemá důvod hledět dlouze do gramofonu).  

 „...-Ty jsi má múza?- Zuzanka se zamračila. -Myslím, že vím, o čem mluvíš,- 

přikývla. –Viděla jsem nějaké obrázky. Bylo jich osm a vedla je... hm... Cantaloupe. 

Myslím, že mají chránit lidi...“  

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 288) 

 Lehce parodičný intertextový odkaz stojí na podobnosti jména Calliopé (múza 

antického Řecka) a názvu melounu – Cantaloupe. Situační humor vychází ze zkomolení 

jména. 

 „...-Instrukce kuchaři dávala paní Vidláková,- odpověděla mu nervózně Jarča. – To 

koukátééé...- -To je totiž...- -To je burger.- - To vidím,- zaškaredil se Výsměšek. –A proč 

jste si vyčesala na hlavě z vlasů ten úl, ptám se? Hlavu samou loknu? Teď vypadáte jako 

sirka!-...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 300 - 301) 

 V tomto případě zvolil překladatel Jan Kantůrek několik náhrad za původní 

intertextový odkaz. V překládaném textu totiž nalézáme odkazy na písně z divadla Sedm 

malých forem (Semafor): Co jsem měl dnes k obědu - ...to koukátééé... (záměrné protažení 

posledního vokálu je typické pro známou píseň) a Marnivá sestřenice - ...Hlavu samou 

loknu?... v originálním textu písně: ...měla vlasy samou loknu. Nicméně autor sám zde 

v anglickém originálu naráží na píseň I get around od skupiny Beach boys, kde úvod písně 

(Round round get around, I get around, yeah) parodují zpívající posluhovačky: “Is there 

something wrong?” “A-wrong-wrong-wrong-wrong, a-do-wrong-wrong,” said the other 
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two maids...  ...said Molly nervously. “It’s a—” “—yay-yay-yay—” “—it’s a burger...” 

Podobnosti v tomto případě odpovádá stejný počet opakování (v případě posttextu 

zdvojených) 2+1 slov podobného znění – wrong a around, přičemž podobnost vyplývá 

z podobné struktury RON a ROUN uprostřed slov. Nakonec na písňovost ukazuje pro rock 

typické volání yay-yay-yay, do okolního textu vložené s evidentní návazností na předchozí 

projev vedlejších postav. Překladatel zde využil hudby domácí k překrytí těžko 

přeložitelného intertextového odkazu z hudební produkce zahraniční. Oba odkazy jsou 

však použité velice podobně, jako vložená aluzivní narážka s nevýsměšným humorem, 

lehce připomínající významné dílo a oživující samotný text. 

 „...-Změnili jsme si jméno,- řekl Kubouš.-Víte, řekli jsme si, že Celestic je pitomost, 

není to dobrý jméno pro kapelu, která posouvá hranice hudebního výrazu a jednoho dne 

bude skutečně proslulá.- -Ve čtvrtek,- přikyvoval Mumák. –Takže teď jsme skupina Kiš...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 313) 

 Skupina Kiš je aluze jednak na skupinu Kiss, s níž má podobné jméno, jednak 

naznačuje název francouzského koláče. Proprium Celestic by mohlo odkazovat podobností 

užitých hlásek ke skupině Calexiko. I v tomto případě se překladatel uchýlil k vlastnímu 

zařazení intertextuality, neboť původní text tyto odkazy neobsahuje, ačkoliv Insanity a 

Suck mohou být odkazy na skupiny, jejichž jména se nekonotují tak spolehlivě jako Kiss. 

“...We’ve changed our name,” said Jimbo. “We thought, well, Insanity was a bit 

daft, it’s not a proper name for a serious band that’s pushing back the boundaries of 

musical expression and is definitely going to be big one day.” “Thursday,” nodded Noddy. 

“So now we’re Suck...” 

 „...-Takže... Kišové,- začal. –Hedvábní podvodnící,- přerušil ho Kubouš. –Cože?- -

Hedvábní podvodníci,- opakoval ochotně Kubouš, -To je naše nový jméno...“  

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 334) 

 Proprium Hedvábní podvodníci odkazuje k překladu názvu britské skupiny Velvet 

underground. I tento odkaz je upraven překladatelem. V původním textu totiž místo 

Hedvábných podvodníků nacházíme proprium ,Surreptitious Fabric‘ volně přeloženo jako 
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Skrytá tkanina, což je aluze na slova velvet – samet, tedy druh tkaniny, a underground – 

podzemí, případně ilegalita. Autor skrývá narážku za víceznačnost slov z původního 

názvu. Na podobném místě se však narážek na slavné hudební celky vrší více: 

 „...-Jasně, mně se taky mnohem víc líbilo, když jsme byli ,Húúú!‘- souhlasil 

Mumák. –Jenže ,Húúú‘ jsme byli akorát půl hodiny!- vřískl Drtič. –Včera. Mezi tím, co 

jsme se jmenovali Inkoustovej pot a Let balónu, Vzpomínáš?  

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 337) 

Orig.: “Yeah, I liked it best when we were The Whom,” said Noddy. “But we were only 

The Whom for half an hour!” said Crash. * “Yesterday. In between bein’ The Blots and 

Lead Balloon, remember?” 

Další odkazy se skrývají v propriích ,Húúú‘ (The Whom), Inkoustovej pot (The 

Blots) a Let balónu (Lead Balloon). Poslední odkaz jistě naráží na název tělesa Led 

Zeppelin skrze podobnost horkovzdušných dopravních prostředků, tedy balónu (ballon) a 

vzducholodě (zeppelin). První odkaz, tedy Húúú – The Whom odkazuje k uskupení The 

Who. Inkoustový pot (v originálním textu The Blots) v překladu souvislost s hudebním 

tělesem nekonotuje. Název The Blots z originálního textu by mohl být narážkou na The 

Beatles, čemuž by odpovídal anglický člen a podobná hlásková stavba slova. 

„...Hráli ,Trsej a ječ‘, ,Hrál jen hudbu s kamením, nic víc‘, i ,Takový schodiště do 

ráje (a stovky lidí v publiku přísahaly, že si hned zítra ráno koupí kytaru )...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 363) 

 Několik odkazů na známé písně začíná ,Trsej a ječ‘, toto je nejspíše narážka na 

Twist and Shout (překl. – kroutit a křičet), v originálním textu však There’s A Great Deal 

Of Shaking Happening. ,Hrál jen hudbu s kamením, nic víc‘,ukazuje na konkurenční píseň 

R. Tomáška Zpíval jen rokenrol, nic víc (orig. – Don't play your rock and roll to me – 

smokie). V originálním textu pak ,Give Me That Music With Rocks In,‘ jež odkazuje ke 

gospelu Give me that old time religion (zpíval např. Johny Cash). Posledním odkazem je: 

,Takový schodiště do ráje‘ s níž jsme se již v textu setkali (viz výše, s. 55). Text v závorce 
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pak souvisí s dřívější zmínkou, kdy chtěl prodejce kytar trestat zákazníky za zkoušení této 

písně a v tomto místě mu autor dává zapravdu. 

„...Hajdův park se tomu místu říkalo ne proto, že by se tam smělo vykládat , kdo si 

co zamanul, ale podle jistého Hajdy...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 371) 

Toto je parodický architextový odkaz na Londýnský Hyde park, v němž byla 

naopak jedna část (Speakers‘ corner) vyčleněna k debatám. Podobnost vyplývá ze 

souzvučnosti obou proprií (orig. – Hide). 

„...ale oni alespoň věděli, kdo jsou. –A co takhle Póvl Band?- Nadhodil Mumák a 

zastrčil si ruce do kapes...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 372) 

Originální text uvádí proprium ,Rubbish Band,‘ což lze přeložit jako Kapela smetí, 

ale především ve významu špatná kapela. Významově se tedy podobá slovům ,bad‘ 

(špatný) a ,company‘ (společnost), což je název britské hudební skupiny debutující v roce 

1973 – Bad Company. Tento vztah byl zřejmě pro překladatele těžko převeditelný do 

českého jazyka. 

„...-Kde jste byli?- vykřikoval. –Už brzo budete na řadě! Hned po ... Modrým Efefu...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 383) 

Modrý efef je aluze na proprium českou hudební skupinu Blue Efect. Intertext je 

zřejmě vložen překladatelem. 

„...-Kdo hraje teď, pane?- -Chátři- -Prosím?- -Akorát, že oni to píšou CH3,- 

vysvětloval Kolík... ...-To správné jméno pro hudebníky by mělo být něco jako Blondie a 

jeho šťastní trubadůři...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 384) 

Odkaz se vztahuje ke kapelám, zapisujícím svůj název ve zkratkách. Tento fakt i 

originální text (“‘And you.’” “Sorry, Mr. Dibbler?” “Only they write it & U,” said 
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Dibbler...) připomínají jednu z prvních skupin využívající tento prvek, tedy U2. Proprium 

Blondie je aluze na stejnojmennou skupinu z USA. 

 „...-Musí to jet! Je to předurčeno k tomu , aby to jelo!- -Dobrá, to chápu, ale co to 

je?- vrtěl hlavou profesor Neurčitě mlhavých studií. –Je to mistrovské dílo,- prohlásil 

děkan. –Triumf-...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 413) 

Toto je aluzivní odkaz na slavnou značku motocyklů Triumph Bonneville. 

„...DĚKUJI TI, řekl Smrť. Popošel kupředu a vzal si zpět kytaru. Pak s ní náhlým 

pohybem udeřil o kámen. Struny popraskaly, z kytary něco vyletělo a stále rostoucí 

rychlostí mizelo padajícím sněhem směrem ke hvězdám. Smrť se podíval na trosky nástroje 

na kamenité cestě s jistým uspokojením. TAK A TEĎ JE TO HUDBA S KAMENÍM...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 433) 

 Tento architextový odkaz není jednoduše zařaditelný. Autor se zde zjevně odvolává 

na zvyk některých hudebníků ničit po vystoupení své nástroje. Abychom někomu 

přisoudili v tomto ohledu originalitu, jako první své nástroje na pódiu začala demolovat 

britská skupina The Who. Přímá řeč Smrtě pak odkazuje k myšlence, že teprve potom je to 

pravý rokenrol – hudba s kamením. 

„...Hudba nikdy neumře. Je tady, aby zůstala...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 447) 

 V tomto případě se jedná o aluzivní odkaz na text písně ,Rock 'n Roll is Here to 

Stay‘ skupiny Danny & the Juniors, který lehce patetickým způsobem ukončuje celý 

román. 

 

Film 
 Jak jsme již poznali, jedním z typů odkazu, který T. Pratchett využívá v cyklu 

Úžasná Zeměplocha, jsou narážky a jednotlivosti z filmů, a to i kreslených filmů pro děti.  
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V tomto případě můžeme najít shodu ve vlastním názvu (propria) Akme (v orig. 

Acme). Jedná se o odkaz na kreslené filmy (či skeče) z první půle padesátých let, The road 

runner show, kde jedna z kreslených postav často využívá výbušniny označené tímto 

názvem. Odkaz v textu: 

 „... Pravda je, že když chtějí bohové někoho zničit, podají mu většinou ekvivalent 

známé tyčinky s prskající šňůrou na konci a s nápisem Muniční továrna Acme na obalu...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 12) 

 „...-Máte pečené krysy?- zeptal se Zlota. -Máme nejlepší pečený krysy v celým 

městě,- odpověděl mu Nebozez. –OK. Dejte mi čtyři pečený krysy.- -A kus trpasličího 

chleba, - dodal Imp. –A nějakej koks,- přidal se Perm. –Chcete krysí hlavy, nebo krysí 

stehna?- -Nic takovýho. Čtyři celý pečený krysy. - -A nějakej koks.- -Chcete na ty krysy 

kečup?- -Ne.- -Určitě ne?- -Žádnej kečup.- -A nějakej koks.- -A dvě vajíčka na tvrdo,- 

vzpomněl si Imp. Jeho společníci se na něj nevěřícně zadívali- -No co je? Mám rád vajíčka 

na tvrdo, no- -A nějakej koks.- -A dvě vajíčka na tvrdo.- - A nějakej koks-... “ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 38) 

 Tento odkaz pochází z filmu Blues brothers a je parafrází rozhovoru hlavních 

postav s Arethou Franklin, která zde ztvárňuje obsluhu v bistru. Na odkaz upozorňuje 

slovosled objednávky, množství opakování, zřejmá nesourodost objednávek a podobnost 

některých slov.  

 V pretextu si postava Jacka Bluese objednává pro sebe čtyři pečená kuřata. Zde 

souvisí se stejným počtem krys. Trpasličí chleba spojuje s objednávkou Elwooda Bluese – 

„jeden suchý toast“ a koks je dovoláním na podobně znějící Coca-colu. Z hlediska 

citačního jsou pak „dvě vejce na tvrdo“ odchylkou, což je naznačeno tím, že se na postavu 

ostatní nevěřícně otočí (jako by se odchýlila od scénáře). Posláním textu je upozornit na 

film a možná si touto cestou vypůjčit něco z dynamiky jeho děje. Ke stejnému snímku se 

zřejmě autor vrací v textu: 

 „... –Mohl nás chytit- -Nemohl nás to... zastavit. Pracujeme přece na tajném 

poslání pro tu... toho... Zlotu.- -No bodejť!- Piano chvíli mlčky dusalo loužemi a pak se 

samo sebe zeptalo: -Buddy?- -Jo?- -Proč jsem to to... řekl?- -Řekl co?- -No, to o tom, že 

jsme na tom..., že máme poslání od Zloty.- -Nóó... ten trpaslík nám přece řekl, abysme šli a 
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vzali to piáno, a jmenuje se Zlota, takže...-Jo. No jo. Jasně. Dobře..., ale ... ten policajt nás 

přece mohl sebrat, rozumíš, to, že děláme něco, co nám řekl nějakej trpaslík, přece 

neznamená...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 148) 

 V tomto případě je odkaz poněkud nejasný. Ukazuje tu na něj zdánlivá 

bezvýznamnost tohoto úseku textu, k němuž se nikde předtím, ani poté autor neodvolává, 

takže text se nabízí pro hledání paralel. V zmíněném filmu se hlavní postavy několikrát 

odvolávají na to, že se nemohou zastavit (anebo nemohou být zastaveni), neboť jsou 

posláni na misi od Boha. Zdá se tedy jako by zaslepenost a pocit nezastavitelnosti postav 

z filmové předlohy prosakoval do vlastní řeči postav románu, což ony samy nechápou. 

Výsledkem je komický efekt. Naposled nás k tomuto filmu přivádí fakt, že film byl už 

jednou citován, takže můžeme předpokládat, že se k němu autor může vrátit. 

„...Truhlík spustil hlavu a zařehtal. Pak tiše vyklusal na dvůr a zamířil si to přes 

hřiště. U brány přešel do cvalu a zamířil k ohradě. Zuzanka zavřela oči. Cítila, jak se pod 

sametovou kůží napjaly svaly, kůň přeletěl bránu a stoupal nad hřiště. Za ním se v trávě 

několik vteřin rýsovaly dva páry zářících otisků kopyt...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 80) 

V tomto případě není jednoznačné, zda se autor nechal inspirovat, nebo zda 

vykreslení efektu zářivého odrazu ve vzduchu je jeho vlastní nápad, který se jinému 

podobá pouze náhodou. Pro inspiraci by hovořilo to, že případná předloha, film Zpátky do 

budoucnosti (Back to the future, Robert Zemeckis 1985), je z velké části hudební. 

Podobnost shledáme ve startu vozidla DeLorean do minulosti, kdy po jeho pneumatikách 

zůstávají ohnivé stopy. 

„...Zalila ho vlna neznámých emocí. Chtěl neposlechnout! Neposlouchat nic a 

nikoho! Včetně zákona přitažlivosti. Už nikdy si nesloží šaty, než půjde spát! Výsměšek teď 

řekne, aha, tak vy jste rebel, a on mu odpoví... řekne mu... řekne mu něco, co si všichni 

setsakra  zapamatují, to udělá! Byl- Ale arcikancléř mezitím odešel. –Mumlemumlemumle,- 

řekl děkan vzdorovitě. Rebel bez pomlky...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 204) 
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 Rebel bez pomlky odkazuje k názvu filmu ,Rebel bez příčiny‘ (Warner Bros, 1955) 

skrze shodná dvě slova. Obstarožní mágové se začínají pod vlivem rokenrolové hudby 

podobat pubescentům, o čemž nás autor ujišťuje a zároveň paroduje připomínkou filmu, 

který je věnován problému dospívání a změnám mládeže v době nástupu rokenrolu.  

 Ke stejnému filmu pak náleží aluzivní odkaz explicitu: 

„...-Hlas, který slyšel jen Smrť sám, řekl: Takže ty jsi rebel, malý Smrti? A proti 

čemu? Smrť se nad tím zamyslel...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 446) 

 

 „...Postava se vyšvihla do sedla a položila ruce na řidítka. Pak se podívala na věc, 

na kterou nasedla. Některé situace je třeba vytvářet naprosto přesně... Postava namířila 

kostnatý prst na děkana. POTŘEBUJI VAŠE ŠATY. Děkan ucouvl. –Cože?- DEJTE MI 

VÁŠ PLÁŠŤ. Děkan s neskrývanou nechutí a váhavostí svlékl své kožené roucho a podal ho 

černé postavě...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 414) 

V tomto místě autor zřejmě naráží na děj filmu Terminátor, kde se postava 

terminátora (A. Schwarzenegger) poprvé objevuje na scéně nahá a po kolemjdoucím muži 

žádá kabát (jako zde Smrť). V tomtéž snímku se pak tato postava pohybuje na motocyklu, 

což je předmět, který zde autor v náznacích popisuje v několika předchozích odstavcích 

(viz odkaz Triumf – s. 60) 

 

„...Modré plameny přičinlivě blikaly na kamenech vyschlého říčního koryta. Po 

velkém plochém kameni se skutálela malá prstní kůstka. Poslední kousek malíčku. 

Skutálela se na zem a tam se spojila s druhou, o trošku větší prstní kůstkou. Z dalšího 

kamene spadla třetí kostička a připojila se ke dvěma předchozím. V hustém šeru se na 

skaliskách začalo ozývat tiché chřestění, mezi kameny se začaly pohybovat malé bílé stíny, 

až se tam nakonec zvedla kostnatá ruka s ukazovákem pozvednutým k nebi...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 430) 

 Druhý odkaz na snímek Terminátor, den zúčtování, připomíná jednu z postav, 

robota, který se po rozbití opět složí dohromady. Ukazovák pozvednutý k nebi v tomto 
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obraze zdůrazňuje parodičnost záměny postavy Smrtě za Terminátora (je to póza, tedy 

něco, co by postava robota Terminátora neučinila).  

 

Odkazy na starší romány z cyklu 

 Odkazů, vracejících se k předcházejícím textům je v každém následujícím románu 

více. V této práci se pokusíme zachytit především ty, které nejsou zřejmé, případně se 

neopakují vícekrát anebo působí matoucím dojmem. Hlavně v tomto ohledu vynechám 

propria postav či předmětů. 

 Odkaz, jenž jsme mohli v textech cyklu zaznamenat, je kouzelný obchod, který 

cestuje skrz vesmíry. Velmi podobný se objevuje v románu Lehké fantastično, ale při 

pečlivější analýze zde spatřujeme jisté rozdíly. Shoda panuje v tom, že z obchodu vždy 

pochází nějaká kouzelná věc (v tomto případě kytara), ale v Těžkém melodičnu není 

vlastnice obchodu prokleta a nenacházíme zde další paralely jako v případě LF. Z tohoto 

důvodu bychom zde paralelu s LF nehledali, spíše je možné že zde autor udělal narážku na 

zdroj, který neidentifikujeme. 

 Podobně nevnímáme jako typ intertextu časoprostor Smrťova domu, který se 

vyskytuje v několika románech z cyklu, počínaje LF. 

 Důležitým odkazem je narážka na jeden z předcházejících románů Mort (anglicky 

1987, česky 1994). Vlastně se nejedná o intertextový odkaz v pravém slova smyslu, neboť 

citace jsou zde využity k pochopení děje, a nenesou tedy funkce intertextuality jako 

parodičnost apod. Z pretextu čerpá především citaci vlastní řeči: 

 „... –NEDÁM SE NIČÍM OBLOMIT ANI PŘINUTIT. JSEM NEPODPLATITELNÝ. 

UDĚLÁM JEN TO, CO BUDU POVAŽOVAT ZA SPRÁVNÉ... 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 174, 1994, Mort, Praha, Talpress, 

s. 294.) 

 

 Posttext se od pretextu Morta liší v tom, že uvádí i přímou řeč, kterou v pretextu 

nenacházíme: „NEDOVEDEŠ SI PŘEDSTAVIT, JAK JE MI TO LÍTO... Já možná ano...“ 

Můžeme tedy předpokládat, že děj Morta byl k tvorbě děje Těžkého melodična využit až 
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sekundárně, příběh nebyl promyšlen od začátku, takže při práci na pretextu s touto 

variantou autor nepočítal, což se projevilo v drobných úpravách v posttextu. 

 

„...-Táta ho nemůže ani cítit, ale on těžce pracuje a šetří a ještě chvíli a už bude mít 

na svůj vlastní most- Glorie si povzdechla. –Někdy je těžké být ženou-...“ 

 (Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 444) 

 Není zřejmé, k čemu přesně se tento odkaz vztahuje. Autor dříve uveřejnil povídku 

Trollí most. V ní předpokládá, že přepadávat pocestné na mostech je typické trollí 

zaměstnání. Může se tedy jednat o aluzivní narážku na starší povídku, stejně jako na 

kulturní odkaz k anglosaské tradici o bájných stvořeních střežících mosty a přepadávající 

pocestné.  

 

Literární odkazy 

 Oproti některým předcházejícím románům jsou v Těžkém melodičnu odkazy 

k významným dílům relativně sporadické. Většinu předcházejících odkazů bychom podle 

J. Homoláče zařadili spíše k odkazům architextovým, ačkoliv svou povahou někdy mohou 

skutečnost například parodovat. Přesto se i zde několik odkazů k známé literatuře nachází. 

„...-Správně,- přikývl vesele pan Kleť. –Ichi, ichi, ichi.- Byl to podivný smích, 

dokonale neveselý a vzdáleně připomínající ptačí štěbetání. Podobal se svému pánu, 

kterého byste celkem snadno stvořili, kdybyste využili genetický materiál zkameněliny 

nalezené v kusu jantaru a oblékli mu pomačkaný oblek...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 35) 

 Pretextem tohoto odkazu je román Michaela Crichtona Jurský park (1990), 

případně jeho filmové zpracování, kde byl genetický materiál pro klonování dinosaurů 

objeven v komárovi ztuhlém v jantaru. Účelem tohoto odkazu je pomoci si parodickou 

narážkou při popisu postavy. Pan Kleť má zřejmě připomínat tyranosaura rexe, a tak 

vlastně být „králem“, protože se jedná o úředníka, který touží po moci. Odkaz je aluzivní, 

na svůj pretext navazuje jen lehce a v náznaku. 



71 
 

 „...-Nebudeš říkat takové věci jako ,u mých tlap a vousů‘, že ne?- řekla potichu. –

Jestli jo, tak půjdu a spláchnu tě do záchodu-...“  

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 50) 

Odkaz je parodickou připomínkou knihy Carrolla Lewise (vyd. 1865) ,Alenka v říši 

divů‘ a připomíná postavu Bílého králíčka. K tomuto pretextu se autor vrací ještě jednou 

v textu: 

 „... svět jí nabízel dvě možnosti. Mohla si zase lehnout, nebo mohla následovat tu 

krysu. Což byla pěkná hloupost. I když sentimentální lidé v knihách takové věci dělávali. 

Končívali pak většinou v nějakém pitomém světě plném goblinů a přihlouplých mluvících 

zvířat. A většinou to byly takové smutné zmoklé holky. Vždycky dovolily, aby se jim věci 

stávaly, aniž by se s tím pokusily něco dělat...“ 

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 50) 

 Podobnou volbu měla v pretextu postava Alenky, což by mohlo mít i ten význam, 

že postava Zuzanky je jí inspirována. Tomuto spojení napovídá i deminutivum využité u 

propria Zuzanka. Zároveň však posttext svůj pretext paroduje (Zuzanka vidí takové holky 

jako hloupé). Zdá se tedy, že inspirována není postava Zuzanky, ale okolnosti, jež se jí 

přihodí. 

 „...-Až se vrátíme nazpět,- pokračoval Zlota, -uděláme si někde pěknou dovolenou.- 

-Jo, to by se mi líbilo,- souhlasil Cliff. –Jestli se z tohohle maléru dostaneme živí, hodím si 

svůj pytel šutrů přes rameno a vyrazím ne pěkně dlouhou procházku a tam, kde se mě první 

člověk zeptá, k čemu jsou ty kameny,  co máte na zádech‘, tam se usadím...“  

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 343) 

 Odkaz spočívá v podobnosti Cliffova záměru a proroctví Teiresiáše z Odyssey, 

který měl Odysseovi říci, že pokud se dostane zpátky na Ithaku, má si dát přes rameno 

veslo a jít do vnitrozemí, až tam, kde se jej lidé neznalí moře zeptají, na co je má. Tam se 

má usadit, aby zemřel stár a šťasten a daleko od moře. Jedná se o aluzivní narážku. 
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Hesla 
„...-Výborně!- rozzářil se Drtič. Odvážným gestem pozvedl kytaru. –My to 

dokážeme! Za sex, drogy a hudbu s kamením!- Uvědomil si jejich udivené pohledy. –Nikdy 

jsi neřekl, že bereš nějaké drogy,- obvinil ho Kubouš...“  

(Pratchett, T, 1998, Těžké melodično, Praha, Talpress, s. 403) 

Za sex, drogy a hudbu s kamením je parafráze hesla: ,drogy, sex a rokenrol‘. 

Podobně jako v podobných případech v této knize na něj ostatní postavy reagují 

nepatřičně, neboť nepochází z jejich světa, čímž vzniká humorná situace. Tento odkaz 

bychom podle J. Homoláče zařadili jako architext. 

 

  

Shrnutí 

 Po románu Pohyblivé obrázky se autor v románu Těžké melodično (orig. Soul 

music) zaměřuje na neméně důležitou součást kultury, jíž je hudba. Spolu s Pohyblivými 

obrázky reaguje především na kulturu moderní (v hudbě především rokenrol). Odkaz 

sahající hlouběji do hudební historie je v románu pouze jeden (Valkýry z opery). Nejčastěji 

jsou odkazy spojovány s vlastními jmény slavných hudebníků či hudebních skupin 

případně písní, méně časté jsou slogany, vlastní texty písní a jejich parafráze. Zvláštností 

románu je použití parafrází filmového textu, což se dalo považovat za standardní u 

románu, jenž se filmu věnoval (Pohyblivé obrázky naproti tomu odkaz na hudbu 

neobsahují). Ze všech zde zkoumaných románů je Těžké melodično intertextově 

nejbohatší. Autor v mnoha případech vrší odkazy na jednom místě, a pro čtenáře 

s hudebním vzděláním tak rozeznívá části textu, neboť se mu snadno vybavují známé 

melodie největších hitů. Podobně jako Pohyblivé obrázky tak román vlastně poukazuje a 

upozorňuje na kulturní bohatství dvacátého století (zde především jeho druhé půle). 
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Závěr 

 V románu Barva kouzel hovoří autor o Zeměploše jako o zrcadlu světů. Jako 

zvláštně pokřivené zrcadlo našeho vlastního světa používá cyklus Zeměplochy 

intertextualitu jako nástroj, který se u každého románu chová trochu jinak a vždy se 

zaměřuje na trochu jiný úsek skutečné reality. 

Z vybraných románů lze vytvořit dvě skupiny, podle jejich zařazení do fikčního 

světa zeměplochy a především podle toho, jak pracují s intertextualitou. První tři mají 

společného hlavního hrdinu, čaroděje Mrakoplaše a Lehké fantastično spolu s Barvou 

kouzel celou sérii vlastně uvádí. Román Lehké fantastično využívá intertextualitu oproti 

dalším románům méně, na úrovni postav, odkazů k filmům a velké literární předlohy 

nemá. Parodičnost vychází především z napodobování některých prvků, postav, případně 

syžetů. Podobně jako Barva kouzel je román vlastně parodií fantasy/sci-fi žánru filmové i 

literární produkce, především pak subžánru meče a magie. Román obvykle dotahuje do 

konce některé myšlenky fantasy a podrobuje je realistickému pohledu, z čehož vyplývá 

jeho komika (zestárlý barbarský hrdina). 

Ovšem jak román Magický Prazdroj, tak Erik hledají záměrně velké pretexty (Tisíc 

a jedna noc, Illias, Božská komedie, Faust, Bible...) a ve velké míře je parodují opět tak, že 

je uchopují realisticky, takže se ukazují všechna příliš nadnesená klišé těchto děl. Na rozdíl 

od Lehkého fantastična jsou však úprava a nový pohled na pretext primární. Cílem není 

parodovat žánr, nýbrž jednotlivá díla, slavné pretexty. Druhým zdrojem parodie jsou různé 

země či civilizační okruhy (Blízký východ, Indiáni...). V tomto ohledu jsou vlastně 

zrcadlem světů, o čemž nás ujišťuje nejen autor sám, ale i někteří badatelé.
2
 Vzhledem 

k tomu, že v autorově textech přibývá adresnosti, zjemňuje se ironičnost parodie a vedle 

funkce parodické se postupně objevuje i funkce připomínky významného díla. Těžko 

bychom mohli autora podezřívat z vysmívání se Homérovým eposům, snadno si však 

homérské syžety vypůjčí k laškovnému zamyšlení nad skutečným světem. Jejich patos pak 

bude sám působit komicky. Autor tak přestává být výsměšný a zůstává úsměvným.  

Druhou skupinu tvoří romány Pohyblivé obrázky a Těžké melodično. Těžké 

melodično sice narozdíl od Obrázků je zasazeno do dějové linky propojované jednou 
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hlavní postavou (zde postava Zuzanky či Smrtě), ale s odkazovostí pracuje více jako 

Obrázky.  

Domnívám se, že v těchto dílech využil Terry Pratchett nástroje intertextu a 

architextu nejvíce a především velmi zvláštní formou. Intertext, či spíše architext, prochází 

vždy celým románem, od začátku do konce. Pomáhá autorovi tvořit atmosféru (odkazy na 

hudbu), fokalizovat postavy („...tak trochu elviš...“) vybavovat si známé filmové obrazy, 

zároveň je zdrojem komiky i nástrojem popisu. Oba romány jsou tak vlastně velkou 

intertextovou a architextovou koláží (cento, viz s. 8), v níž je intertextovost využívána jako 

vypravěčská metoda. Autor sám nás na to upozorňuje v místech, kde se postavy samy sobě 

diví a netuší, kde se berou slova, jež jim autor vložil do úst, nebo proč dělají, co dělají, 

protože v ten moment měly být napůl někým jiným.  

Z jazykového hlediska používá autor nejčastěji podobnosti proprií u postav 

(„...pomocník Gibsonn..., ...jsme byli Hůůů..., Těžké melodično...“) Z hlediska celých 

syžetů bývá pak náznak aluzivní a skrytý v detailu (např. dřevěný kůň v Erikovi ukazuje na 

spojitost s Illias). Velmi častá je parodie (...barbar Cohen, syžety parodující subžánr meče 

a magie... L. F.), parafráze a jejich kombinace („...čtyři pečený krysy...T. M.). Při čerpání 

z filmu hovoříme o adaptaci. Zároveň mnoho případů obsahuje prvky pastiše. V díle 

málokdy nacházíme citaci a pokud, tak většinou kombinovanou s překladem (latinské 

citáty – ...první mezi rovnými..., Magický prazdroj). 

Pokud byl román Lehké fantastično (spolu s Barvou kouzel) parodií fantasy žánru 

jako celku a Magický Prazdroj a Erik zrcadlem některých velkých literárních děl minulosti 

či pokřiveným obrazem skutečného světa, nejsou poslední romány samy o sobě parodií, 

nýbrž zvláštním zrcadlem popkultury dvacátého století, jíž se autor nevysmívá, ale 

připomíná ji. 

V naší práci je zkoumaných románů pouze malé množství. Při snaze o vypíchnutí 

románů, v nichž je intertext podstatný, nebo jsou vhodným příkladem, na němž lze ukázat 

autorovu práci s odkazováním, jsme museli mnoho zajímavých románů pominout. K velmi 

zajímavým románům by z hlediska intertextu patřily romány spojené postavami čarodějek. 

V Soudných sestrách (Wyrd sisters, 1988) se autor uchyluje k parafrázi Shakespearovy hry 
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Macbeth. Čarodějky na cestách (Witches abroad, 1991) nápaditě pracují se syžety a detaily 

klasických pohádek, stejně jako s podobou amerického Jihu, Maškaráda (Maskerade, 

1995) je dovednou parafrází Fantoma opery. Carpe Jugulum (1998) je román založený na 

tematice upírské a čerpá z různých hororových předloh jako z Frankensteina a Draculy.  

Více odkazů biblických a antických můžeme najít v novele Malí bohové (Small 

Gods, 1992). Tematiku detektivní, spojenou s různými detektivními romány jako i 

s humoristickými povídkami P. G. Wodehouse nacházíme v novelách a románech 

spojených postavami kapitána Elánia a městské hlídky. 

Složitost autorova díla je velká a dává tak prostor k dalšímu bádání a objevování 

významů, které běžnému čtenáři z jiného kulturního okruhu mohou snadno zůstat skryty.  
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