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Abstrakt 

Diplomová práce se snaží postihnout problematiku fantastičnosti či magičnosti ve 

středoevropské literatuře. Zabývá se výběrem děl vydaných od druhé poloviny 20. století do 

současnosti, v nichž se nápadně objevují prvky ne-reálna (např. imaginární prostor, silná 

funkce snů, míšení přirozeného a nadpřirozeného, práce s mýty) a zároveň specificky pracují 

s časem. Pozornost je věnována především autorům jako je Daniela Hodrová, Daniel 

Kehlmann, Taras Prochasko, Saša Stanišić, Olga Tokarzuk nebo Jáchym Topol. Cílem práce 

je vysledovat, zda se o středoevropské literatuře dá uvažovat v kategoriích jako je magický 

realismus či fantastika nebo zda je středoevropský prostor natolik prosycen západním 

racionalismem, že zde jakékoli pokusy o nalezení magična selhávají. 
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Abstract 

The diploma thesis tries to define the problematic of the fantastic and magic in Central 

European literature. It captures a selection of works published between the second half of the 

20
th

 century until today in which unrealistic elements are markedly presented (such as 

imaginary space, function of dreams, blending of natural and unnatural as well as myths) and 

time has a specific function. The main focus is on authors such as Daniela Hodrová, Daniel 

Kehlmann, Taras Prochasko, Saša Stanišić, Olga Tokarczuk and Jáchym Topol. The aim of 

this work is to find out whether it is possible to understand Central European literature in 

categories such as magical realism or the fantastic, or whether Central Europe is so saturated 

with Western rationalism that all attempts to find magic fail. 
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1. Úvod 

Středoevropská literatura je pojem, jenž do sebe za poslední století vstřebal různá a 

mnohdy rozdílná pojetí toho, co by měl vlastně označovat. Události 20. století poskládané ze 

zkušenosti dvou světových válek, nacismu a stalinismu zformovaly střední Evropu jako lieu 

de mémoire (prostor paměti), kde se mísí a vzájemně ovlivňují národnosti, jazyky i kultury, 

které neustále proměňují její podobu a hranice,
1
 ale i samotnou otázku, co z ní po všech 

katastrofách, jimiž prošla, vlastně zbylo. Ze střední Evropy se stala všeplatná metafora, jež 

může označovat vše a opak všeho, zpátečnickou nostalgii i emancipační ctižádost, zavřenost i 

otevřenost, pokrok i reakci (Magris 2001, 11–12).“ Její literatura nemá hranice a v průběhu 

své existence se neustále potýká s problémem toho, zda si nárok na existenci vůbec může 

činit. Stejně jako román, stojící mezi realitou a fikcí, racionalitou a sněním, je i střední Evropa 

spíš ideou než konkrétním fyzickým prostorem.
2
  „It is impossible to capture a novel in a 

single word, just like it is impossible to squeeze Central Europe into a definition“
3
 (Trávníček 

2015, 117). Střední Evropu nelze definovat, ale lze ji vyprávět.
4
  

Po roce 1989 se středoevropská literatura musela adaptovat na novou politickou 

situaci, stejně jako v uplynulém téměř půl století na cenzuru a politickou represi. Ačkoli se 

autoři a autorky se společenskými změnami polistopadové Evropy vyrovnávali různě, 

v některých dílech se začaly objevovat prvky fantastické literatury podobné rysům magického 

realismu. Ten se v literární teorii objevil koncem čtyřicátých let 20. století a výlučně se pojil 

s literaturou Latinské Ameriky. Sílící role koloniálních a imperialistických teorií 

v humanitních i společenských vědách přispěla k tomu, že od osmdesátých let začal být 

pojem stavěn do přímé souvislosti s postkolonialismem a stal se celosvětovým fenoménem. 

Wendy B. Faris nebo Kenneth S. Reeds jeho chápání ještě rozšířily a jako magickorealistická 

označují díla, která pomocí fantastických narativních postupů reagují nejen na evropský 

kolonialismus, ale i totalitní režimy. K charakteristickým rysům pak přidávají roli paměti, jež 

je podle nich hlavním znakem postmoderních románů magického realismu.
5
 

                                                           
1
 Le Rider, J.: Mittelropa as a Lieu de mémoire. In: A. Erll, A. Nünning: A Companion to Cultural Memory Studies. 

Berlin, New York: De Gruyter, 2010, s. 37–39. 
2
 Trávníček, J.: The Central European Novel (Ten Commentaries). In: Russian Literature, 77, 1/1, 2015, s. 117–

118. 
3
 Překl: Stejně jako je nemožné zachytit román v jednom slově, je nemožné vměstnat střední Evropu do 

definice. 
4
 Imbid. 

5
 Ovšem na tom, zda je magický realismus styl, žánr nebo literární postup, se literární věda dosud jednoznačně 

neshodla. Viz. kapitola 4.  
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V této práci se zaměřím na literární díla publikovaná po roce 1989 v časovém úseku 

dvaceti pěti let v české, polské a německé literatuře, v nichž se objevují magickorealistické 

prvky. Konkrétně se jedná o stírání hranic mezi realitou a fantazií, silnou funkci snů, odlišnou 

percepci času, mytizaci přírody či přítomnost kouzelných bytostí nebo práce s mytologií či 

legendami. Klíčová pro mě budou díla Jáchyma Topola (Sestra, 1994), Daniely Hodrové 

(Ztracené děti, 1997), Olgy Tokarczuk (Pravěk a jiné časy, 1996), Daniela Kehlmanna 

(Vyměřování světa, 2005) a Saši Stanišiće (Noc před oslavou, 2014). Do tohoto vymezení by 

se vešly i další romány, například Jinací ukrajinského spisovatele Tarase Prochaska z roku 

2002, který pracuje jak s fantastickými prvky, tak pamětí a minulostí. Právě kvůli silně 

propojené historii mezi Českem, Německem a Polskem, zvlášť mezi lety 1918–1989, které 

například Jiří Trávníček považuje za signifikantní období středoevropské literatury,
6
 se však 

soustředím pouze na tuto literární oblast. 

Postupovat budu komparatisticky s důrazem na srovnání jednotlivých klíčových rysů 

spojující díla s magickým realismem, jejž pojímám jako celosvětový fenomén, který není 

zákonitě spjat pouze s realitou Latinské Ameriky, ale spíš s politickou situací, v níž se 

literatura nachází. Zároveň budu klást důraz na funkci vzpomínání a historie jakožto možných 

hlavních rysů středoevropské literatury.   

V první části se věnuji pojmům střední Evropa, fantastika a magický realismu, jež jsou 

klíčová pro druhou analytickou část. Vzhledem k politickému rozměru, který se s magickým 

realismem pojí, se však práce otevírá další (problematické) otázce, totiž zda je možné 

středoevropskou literaturu číst skrze postkolonialismus, jak to činí např. Christina Şandru, a 

do jaké míry se pozůstatky totalitarismu objevují v románech, které vznikaly těsně po konci 

komunistického režimu, ale i více než dvacet let poté.  

Mým cílem není kompletní analýza zde srovnávaných románů, ani vyřešení otázky 

definice středoevropské literatury nebo přesné uchopení pojmu magický realismus. Spíš se 

pokusím najít odpověď na to, zda lze fantastické prvky objevující se ve 

středoevropské literatuře po roce 1989 číst jako reakci na tehdejší politickou situaci a do jaké 

míry je jejich fantastično spjato se středoevropskou historií a vzpomínáním, respektive 

funkčnost pojmu magický realismus ve středoevropské literatuře vůbec.  

 

                                                           
6
 Trávníček, J.: The Central European Novel (Ten Commentaries). In: Russian Literature, 77, 1/1, 2015, s. 117–

118. 
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2. Střední Evropa 

Střední Evropa nepatří mezi jednoznačně, geopoliticky, kulturně nebo jazykově 

bezproblémová označení. Idea harmonického středu, v představě Johanna Gottfrieda Herdera, 

jakožto místa „v ohnisku veškerého dění kulturního i dějinného“ (Macura 2008, 87) na 

pomezí mezi germánskou a antickou kulturou,
7
 od svého počátku několikrát změnila své 

pomyslné hranice. Geograficky by se jednalo o tu oblast Evropy rozprostírající se mezi 

západní částí, tj. Francií, Nizozemskem, Iberským poloostrovem a východní Evropou čili 

Ruskem. V této definici lze do západní střední Evropy zahrnout Německo, Polsko, 

Československo, Maďarsko a Jugoslávii. Střední Evropa by ale bezproblémově pojala 

Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a horní Itálii.
8
 

„Svět Kakánie“ (akronym kaiserlich a königlich), jak někteří teoretici slovy Roberta 

Musila označují země bývalé Habsburské monarchie, funguje jako další potenciální vymezení 

střední Evropy. Není ovšem těžké najít argumenty, proč do tohoto rozvržení neřadit 

Švýcarsko nebo Německo, jejichž části součástí Habsburské říše v jejím největším rozmachu 

byly. Naopak Polsko, včetně severní oblasti, která součástí starého Rakouska nebyla, do 

střední Evropy právoplatně patří.
9
  

Železná opona, jež Evropu rozdělila na východ a západ, přeměnila Vídeň – dřívější 

centrum – na město na okraji. Podle dobové dikce mělo Československo blíž k Rusku než 

ještě před pár lety k sousednímu západnímu Německu, které se najednou objevilo na opačné 

straně bloku. Německo se v projektu střední Evropy objevuje spíš svou absencí než 

přítomností, a to mimo jiné kvůli odsunu deseti milionů Němců z pohraniční, stejně jako 

ztrátám kdysi německých území.
10

 Ačkoli se zdá, že i přes rozdělení na dva státy, z nichž 

jeden součástí východního bloku byl, je Německo pro koncept střední Evropy příliš velké a 

ekonomicky dominantní, v diskuzích o střední Evropě se stále objevuje a svým specifickým 

způsobem je i jeho součástí.
11

  Jednak díky vazbám na rakouskou literaturou psanou stejným 

jazykem fungujícím na totožné gramatice, jednak i tím, že mnozí rakouští spisovatelé 

v Německu dlouhou dobu žili a jejich díla byla a jsou vydávána německými nakladatelstvími. 

Rakousko se po rozpadu monarchie snažilo definovat sebe sama skrze národní (ne-německou) 

                                                           
7
 Trávníček, J. Zrození střední Evropy z ducha. In: Trávníček, J. (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a 
problém. Brno: Host 2008, s. 248–249. 
8
 Schögel, K.: Úvahy o střední Evropě, překl. A. Urválek. In: Trávníček, J. (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa 
jako pojem a problém. Brno: Host 2008, s. 50–51. 
9
 Busek, E.: Střední Evropa – co je to?, překl. K. Piorecký. In: Trávníček, J. (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa 
jako pojem a problém. Brno: Host 2008, s. 34. 
10

 Trávníček, J. Zrození střední Evropy z ducha. In: Trávníček, J. (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem 
a problém. Brno: Host 2008, s. 287. 
11

 Imbid. s. 287–288. 
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literaturu, ovšem snaha nalézt rysy, které ji od německé jednoznačně odlišují, spíš ukazuje 

schematizaci než jedinečnost.
12

 

„Znovuzrození“ konceptu střední Evropy v 80. letech spojeného hlavně se spisovateli 

v exilu nemělo dlouhého trvání. Po roce 1989 odkaz k utlačovaným intelektuálům přestal 

fungovat a byl nahrazen pojmem ekonomickým. „,Kdo chce do Evropy‘, ten se musí zříct své 

‚středoevropské identity‘ a podřídit ‚svou budoucnost jinému zákonu,‘“ píše rakouský 

spisovatel Karl-Markus Gauß (Trávníček 2008, 298). Střední Evropa se tedy ocitla někde na 

pomezí kultury a ekonomiky. „Kafka na tričku – to není střední Evropa ve svobodné akci; to 

je setkání ducha a marketingu na postkomunistickém tržišti“ (Trávníček 2008, 300). Střední 

Evropa přežívá pouze v literatuře a kultuře, která se usmiřuje s vlastní minulostí vzpomínáním 

na traumata 20. století.
13

 Existenci středoevropské literatury tedy není třeba popírat, ale spíš 

se ptát, co vlastně dnes v současném umění a kultuře označuje a jaká jsou témata nebo formy, 

která její díla propojují. Kultura získala svobodu, ale přišla o své výlučné postavení oponenta 

komunistického režimu i eminentní politický aspekt. 

Rok 1989 znamenal v polské, německé i české literatuře ukončení cenzury a příchod 

nových témat, mezi něž patřila hlavně svoboda, kterou doprovázela zkušenost transformace a 

změny politického systému. Pád berlínské zdi a sametová revoluce se staly symbolem 

demokratizace, nové epochy, ale i přechodu literatury do odlišné pozice. Nová politická 

situace změnila i pozici, kterou spisovatelé ve společnosti zastávali. Spisovatel už neměl být, 

slovy Jerzyho Jarzębského, „dvorním básníkem“ režimu, došlo k revizi literárního kánonu, do 

něhož byla zařazena díla emigrantů a disidentů, a rok 1989 rozpoutal v literatuře příliv 

nových témat, forem a stylů.
14

 Polská literatura opustila historismus a autobiografickou 

perspektivu a přiklonila se mnohem více k vyprávění. Románová fikce, která se začala 

prosazovat už před rokem 1989, se stala dominantní literární formou, pro niž byly klíčové 

pojmy jako metafikce či intertextualita. Do vyprávění se znovu dostaly mýty i mytizace 

skutečnosti prohlubující průnik mezi sakrálním a profánním.
15

 

Ve znovusjednoceném Německu se zobrazování dějin drželo mnohem déle. Německá 

literatura, jež byla posledních zhruba čtyřicet let rozdělena na západní a východní, se potýkala 

s otázkou, jak nyní s literaturou NDR nakládat. Takzvaný německo-německý spor proti sobě 

                                                           
12

 Schmidt-Dengler, W.: Patos nehybnosti (K rakouské „národní literatuře“), překl. T. Dimter. In: Souvislosti, 1–2 
(55–56), 2003, s. 180–188.  
13

 Trávníček, J. Zrození střední Evropy z ducha. In: Trávníček, J. (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem 
a problém. Brno: Host 2008, s. 297–300. 
14

 Lütvogt, D.: Raum und Zeit in Olga Tokarczuks Roman Prawiek i inne czasy (Ur–und andere Zeiten). Frankurt 

am Main: Peter Lang, 2004, s. 41–42. 
15

 Imbid. s. 53–56. 
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stavil spisovatele západního a východního Německa, objevovaly se debaty o významu 

východoněmecké literatury i pozici jejich spisovatelů, kteří se náhle dostali do zcela nové 

politicko-sociální situace.
16

 Ještě kolem roku 2000 vycházela tzv. Wendeliteratur, která 

různým způsobem reflektovala události let 1989/1990, stejně jako  časté reflexe 

východoněmeckého socialismu.
17

 Devadesátá léta také znovu otevřela téma „neukončené 

minulosti“ – holocaustu a německého národního socialismu – spjaté s vyrovnáváním se 

s vinnou a druhou světovou válkou.
18

 Vedle těchto témat se ale někteří autoři začali věnovat i 

reflexi války v bývalé Jugoslávii.
19

 

V české literatuře se obraz sametové revoluce objevoval ještě do poloviny 90. let a dá 

se říci, že o událostech podzimu 1898 se „nesmělo ani mluvit, ani mlčet“, literární reflexe 

měla být zdrženlivá, ale ne vypuštěná.
20

 Ovšem stejně jako v literatuře polské se typickým 

rysem 90. let stala fikčnost. Téma svobody a demokracie se v českém literárním prostoru 

téměř nevyskytovalo, což dokládá i naprostý nezájem o literaturu disentu.
21

 Začala se 

objevovat „mnohoznačná a rozplývavá neurčitost, nahodilá absurdita světa, který je nazírán 

optikou vysoce individualizované sémantiky a hybridizace, prostřednictvím paradoxu, ironie 

a grotesky. Schéma identifikace – odpor ztratilo smysl, protože dílo nechce jednotlivci 

skutečnost vnucovat nebo ji nahrazovat, ale chce být jen jedním ze sebereflektujících zrcadel, 

hrou, dialogem s tajemstvím“ (Hruška 2008, 19). Kromě experimentální formy se ale trh 

uvolnil i pro literaturu populární, která některé artistní postupy také využívala a dařilo se jí 

zaujmout široké vrstvy čtenářů.
22

 

  

                                                           
16

 Opitz–Wiemers, M.: Tendenzen in der deutsch-sprachigen Gegenwartsliteratur seit 1989. In: Beutin, W. (ed.) 
:  e t che  iterat r e chichte  von den  n  n en bis zur Gegenwart, Berlin: J. B. Metzler, 2019, s. 673–674. 
17

 Imbid. s. 678–680. 
18

 Imbid. s. 714–717. 
19

 Imbid. s. 736–738. 
20

 Janáček, P.  e et let poté: (če ká a  loven ká literat ra po roce 1989):  borník re erátů z literární kon erence 
43. Bezr čovy Opavy (13. a 14. září 2000). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000, s. 23. 
21

 Urbanec, J.  e et let poté: (če ká a  loven ká literat ra po roce 1989):  borník re erátů z literární kon erence 
43. Bezr čovy Opavy (13. a 14. září 2000). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000, s. 28–31. 
22

 Hruška, P.: V  o řadnicích volno ti če ká literat ra devade átých let dvacátého  toletí v interpretacích. Praha: 
Academia, 2008, s. 294. 
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3. Fantastika a paměť 

V Úvodu do fantastické literatury Tzvetan Todorov jako hlavní rys fantastiky určuje 

pochyby čtenáře nad pravdivostí událostí, o nichž se v dočítá. Fantastická literatura tedy 

vyžaduje podivuhodnou událost a zároveň určitý způsob čtení, které není ani básnické, ani 

alegorické.
23

 Mezi nejvýraznější funkce patří účinek, jejž vyvolává u čtenáře (může to být 

strach, hrůza nebo zvědavost), krom toho slouží naraci, umožňuje uzavřené uspořádání 

zápletky a dokáže popsat svět, který mimo jazyk neexistuje.
24

 Todorov vedle fantastična 

rozlišuje ještě podivuhodno a zázračno. Podivuhodno stojí na zvláštních událostech 

vysvětlených rozumovými zákony, jež jsou pro nás neskutečné. Racionální vysvětlení může 

pocházet z prosté náhody, může jít o sen, účinek drog, smyslový klam nebo šílenství.
25

 

Zázračno je obsaženo ve vyprávění, které obsahuje nadpřirozené prvky, ale ty jak u postav, 

tak u implicitního čtenáře nevyvolávají žádnou zvláštní reakci. Operuje s nadpřirozenými 

silami a událostmi zcela samozřejmě, jako například v pohádkách, příbězích Tisíce a jedné 

noci nebo science fiction. Zázračno v tomto případě nestojí na postavení k vyprávěným 

událostem, ale v událostech jako takových. Může být vystavěno na hyperbolickém popisu, 

exotických krajinách, které posluchač nezná, tudíž není důvod vyprávění nevěřit, nebo 

magických předmětech.
26

 Čisté fantastično tedy funguje pouze tak dlouho, dokud záhada není 

objasněna nebo vnímatel nepřijme neskutečné zákony.
27

 

Narušenou kauzalitu tohoto typu literatury nahrazují proměny a nadpřirozené bytosti. 

Fantastické události mohou být vysvětleny buď známými příčinami, nebo náhodou, pokud ale 

náhoda není přijata, kauzalitu mezi jednotlivými událostmi jsme nuceni nahradit zásahem 

nadpřirozené síly – pandetermismem. „Svět, ve kterém vládne pandetermismus, je na všech 

rovinách propojený a příznačný. Všechno něco znamená, abstraktní se prolíná s fyzickým 

světem a rozpouští jasně danou hranici mezi hmotou a duchem i věcí a slovem.
28

  

Toto pnutí mezi fantastičnem, podivuhodnem a zázračnem charakteristické pro 19. 

století a 20. století však spolu s Kafkou svou podobu výrazně mění. Události se již nejeví jako 

fantastické, protože celý svět je bizarní. V Proměně vše odpovídá šílené logice a čtenář i 

postavy tomuto převrácenému řádu podléhají. Z hrdiny, se kterým se dříve bylo možno 

ztotožnit, se stává součást fantastického prostoru.  

                                                           
23

 Todorov, T.: Úvod do  anta tické literat ry, překl. V. Fiala. Praha: Karolinum 2010, 31. 
24

 Imbid. s. 88–89. 
25

 Imbid. s. 42–49. 
26

 Imbid. s. 49–51 
27

 Imbid. s. 26. 
28

 Imbid. s 98. 
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Pokud fantastično funguje na principu váhání mezi skutečným a neskutečným, je třeba 

určit hranice toho, kde jedno končí a druhé začíná. Pro pozitivistické 19. století byla realita 

racionální a pro podivuhodno bylo místo pouze v literatuře. Realita následujícího století se ale 

stala nepochopitelnou záhadou, čímž zformovala i fantastická literatura, která už netěká mezi 

zázračnem a podivuhodnem, ale oboje v sobě obsahuje současně. „Nadpřirozeno je dáno, a 

přece nám nepřestává připadat nepřípustné“ (Todorov 2010, 144). Alegorie zde také selhává, 

protože, byť se nabízí několik možností, jak text číst, text žádnou z nich nepotvrzuje. 

Řehořova proměna v hmyz je stejně reálná jako jakékoli jiné literární zobrazení.
29

 

Snahu zobrazit skryté tajemno zmiňuje i Renate Lachmann, která ho dává do kontextu 

s kulturní pamětí. Sémantika fantastické literatury často odkazuje na tajná učení či 

zapomenutou magii, jež se dostává do konfliktu s logikou. Smysl tajného řádu je většinou 

zastoupen poučeným vypravěčem a prázdnými místy zaplněnými fantastickým věděním.
30

 

„Fantastická literatura je literatura touhy, která v konfiguracích Jiného zpřítomňuje ztrátu a 

nepřítomnost. (…) Inscenace Jiného – Jiného coby kultury, neznamená jen projekci 

alternativních světů, nýbrž také nápravu těch nedostatků, které vznikají z nátlaků a zábran 

faktické kultury“ (Lachmann 2002, 139–140). Vědomá či nevědomá vzpomínka tedy 

poskytuje fantastice magický řád a umožňuje ji spatřit nepoznaný pořádek věcí.  

V každém obrazu paměti je přítomný jeho klamný protiznak – simulakrum.
31

 „Je to 

obraz pravý a falešný, odkazuje na něco a dává tento odkaz najevo, reprezentuje něco 

nepřítomného a zároveň to popírá.“ (Lachmann 2002, 26). Toto fantasma je obraz podobný, 

ale ne pravý, proto se hodí pro koncept paměti, kde vzpomínka napodobuje nepřítomné, které 

se snaží fixovat, simuluje to opravdové tím, že na něj odkazuje.
32

 Literatura vytváří prostor 

paměti obsahující předchozí texty, jež reprezentují „materializovanou paměť“. Intertexty se 

odvolávají na původní význam, zároveň ale negují čas – čas textu a pretextu se mísí.
33

 

Fantastická literatura rozvíjí odlišnou kauzalitu i představu o prostoru a času spojenou s jiným 

vnímáním prezentovaných událostí. Fantastično útočí na pravou podstatu věcí a podmaňuje si 

rozum vnímatele. 

Jakýkoli text se stává intertextem obsahujícím všechny minulé, ale i budoucí texty, 

paměť neslouží k upomínání, ale k novému tvoření. Vzpomínání a zapomínání jsou hlavními 

kulturními mechanizmy, v nichž je vzpomínka jakýmsi zdvojením, reprezentací 

                                                           
29

 Imbid. s. 141–147. 
30

 Lachmann, R.: Memoria fantastica, překl. T. Glanc. Praha: Hermann & synové, 2002, s. 137–139.  
31

 Imbid. s. 18–23. 
32

 Imbid. s. 27. 
33

 Imbid. s. 38. 



 14 

nepřítomného, obrazem, který se brání zapomenutí, ale hlavně zpětným pojmenováním, jež 

funguje pouze ve světě zbaveném rituálů, které samy o sobě nepotřebují vzpomínání „protože 

rituál je děním účasti na nepřítomném, dění paměti je jako čistě obrazné zástupným, 

zdvojením.“
34

 

Tuto fantastickou logiku světa spojenou s pamětí zmiňuje i Daniela Hodrová. Kulturní 

paměť je zakódována v místech a předmětech, které se stávají body kontaktu profánního a 

sakrálního či běžného a magického. Místa profánní a světská se mísí, stojí vedle sebe, ale jsou 

schovaná i v sobě navzájem. V tomto pojetí je klíčová funkce hranice oddělující jednotlivé 

světy od sebe, stejně jako trhlina, která umožňuje průnik z jednoho světa do druhého.  Toto 

vidění reality lze charakterizovat slovy Stanislava Grofa; hylotropní vědomí zaměřené na 

hmotu, jinak řečeno naše „běžné“ vnímání s lineárně ubíhajícím časem, trojrozměrným 

prostorem a událostmi následujícími logiku příčiny a důsledku. Oproti tomu stojí vědění 

holotropní, v němž se prostor nejeví jako soubor jednotlivých, ale spíš různě se 

přeskupujících míst, stejně tak i čas směřuje do budoucnosti, ale i minulosti.  

„Toto vědomí nejen popírá přesné hranice vědomí individuálního, které se 

v holotropních zážitcích přesahuje, zahrnuje vědomí jiných osob, dokonce zvířat, rostlin, 

kamenů, na jedné straně celého vesmíru a na druhé straně jednotlivé buňky, ale popírá i 

hranice různých míst“ (Hodrová 1994, 9). Právě místa spojená s holotropním vědomím jsou 

zároveň nositeli paměti a uchovávajícími v sobě vzpomínky na osoby, které se v nich ocitly, i 

na další jim podobná místa s tajemstvím. Svou nadpřirozenou sílu ztrácí ve chvíli, kdy je 

jejich záhada odhalena, a mění se na místa všední. Fantastično je tedy jakési pnutí mezi 

hylotropním a holotropním vědomím. Tam, kde fantastično pomíjí, se zdá, že všechna místa 

jsou všední a pouze vlivem konkrétních události se zdála být jiná. V příbězích, ve kterých 

záhada trvá, se dokonce může jevit, že všechna místa skrývají další dimenzi, byť se jejich 

jinakost ukazuje jen na krátkou chvíli.
35

 Pokud budeme fantastickou literaturu chápat jako 

literaturu využívající holotropní vidění světa, můžeme předpokládat, že taková díla potřebují, 

ba dokonce stojí na místech s tajemstvím, potažmo paměti, která je v nich zakódována.  

  

                                                           
34

 Imbid. 13–23. 
35

 Hodrová, D.: Místa s tajemstvím (kapitoly z literární topologie). Praha: KLP 1994, s. 7–11. 
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4. Magický realismus 

Termín magický realismus se poprvé objevil v roce 1925 v knize německého kritika 

umění Franze Roha Nach-Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme Der Nuesten 

Europaischen Malerei jako označení německého výtvarného umění dnes obecně chápaného 

jako postexpresionismus. V jeho definici pronikají díla pod povrch reality a ukazují tak 

neporušené zázračno. Skutečnost a fikce se slučuje v jedno.
36

  

Do literatury se pojem dostal pár let poté prostřednictvím překladu Rohovy knihy do 

španělštiny, která vyšla v literárním časopise Revista de Occidente, a v roce 1948 ho A. U. 

Pietri použil jako možné označení některých latinskoamerických románů. Nedlouho poté 

Alejo Carpentier v předmluvě ke své knize Království z tohoto světa zavedl nový termín 

„zázračné reálno“, jenž se s magickým realismem v mnohém kryje a podle Carpentiera se 

nachází v opozici k evropské fantastice a pouze fantastično latinskoamerické literatury je 

autentické, jelikož její skutečnost sama je magická a literatura pouze zrcadlí magickou 

realitu.
37

  

Dodnes však není zcela zřejmé, zda magický realismus označuje styl, techniku, 

literární směr nebo žánr. Obecně ale slouží k pojmenování textů zobrazujících mytizaci 

přírody známou z koncepce světa amerických indiánů. Jedná se o způsob vidění „odvrácené 

tváře reality“ nebo zobrazení reality pevně propojené s tajemnem.
38

 Často bývá směšován se 

zázračným reálnem nebo fantastikou jako takovou. Rozdíl lze vidět v tom, že magický 

realismus nabízí zkušenost fenomenologickou, jedná se o způsob vidění reality, oproti tomu 

zázračné reálno je ontologické, magično je integrální součástí prožívané reality.
39

 

Á. Flores se v 70. letech termín pokusil definovat na základě naratologických postupů, 

kdy jako hlavní rysy vytyčil prolínání mýtu a reality, realistický popis aplikovaný na magické 

události či realitu opouštějící ontologická kritéria. Za zakladatele označil F. Kafku a jako jeho 

latinskoamerického pokračovatele J. L. Borgese. V 60. letech se magický realismus stal 

hlavním rysem „latinskoamerického boomu” v čele se Sto roky samoty Garcíi Márqueze. Od 

té doby se mu podařilo prosadit jak v hispánském světě, tak i mimo něj. Od 80. let se 

teoretické práce mnohem více zaměřovaly na jeho sociální a ideologický rozměr, a to hlavně 

v kontextu postkoloniálních teorií. Homi K. Bhabha dokonce navrhuje magický realismus 

                                                           
36

 Lukavská, E.: „Zázračné reálno“ a magický realismus: Alejo Carpentier versus Gabriel García Márquez. Brno: 
Host 2003, s. 12. 
37

 Imbid. s. 10–12. 
38

 Imbid. 
39

 Reeds, K. S: What is magical realism? : an explanation of a literary style. New York; Ontario; Ceredigion: The 
Edwin Mellen Press, 2013, s. 63. 
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chápat jako jazyk postkoloniálního světa par excelence. Tyto teorie ho představují jako přímý 

výsledek zásahů imperialistických sil v kolonizovaných oblastech, které jsou obírány nejen o 

půdu a přírodní bohatství, ale i o imaginaci.
40

 Zatímco v počáteční fázi se o magickém 

realismu uvažovalo hlavně z pohledu formálního, v druhé fázi se z něj stal celosvětový 

fenomén, jenž mnohem více zprostředkovává historickou a sociopolitickou zkušenost. 

V původním latinskoamerickém pojetí byl termín spjat hlavně s „viděním světa, které 

ruší rozestup přirozeného a nadpřirozeného, logiky a magie, subjektu a objektu. Celistvý svět 

zahrnuje člověka a budí v něm úžas, pocit tajemství, nezměrnosti kosmu. Člověk přísluší do 

vesmíru, kde je vše spřízněno“ (Housková 1998, 100). Tento způsob je ovšem 

charakteristický pro latinskoamerický způsob imaginace vůbec. García Márquez ve Sto rocích 

samoty formuloval nejen magický realismus, ale samotnou latinskoamerickou prózu.  

Dá se říct, že magický realismus leží na pomezí mezi dvěma hodnotovými systémy. 

To, co je pro obyvatele západního světa magické (duchové, propojení sakrálního a profánního 

atp.), je obyvateli třetího světa považováno za běžné a naopak.
41

 Setkáváme se tedy s 

„lokálním/domorodým“ a „západním“, jež stojí proti sobě. Magično zde vyvstává z 

„nadpřirozených“ událostí, mýtů a náboženství domorodého světa, které se střetávají a 

prolínají s křesťanstvím a západním empirismem.
42

 Postkolonialismu se podařilo sloučit 

různé myšlenkové systémů dohromady a magický realismus stojí na stejné hybriditě.
43

   

Faris ve své studii Scheherazade's Children: Magical Realism and Postmodern Fiction 

definuje tento typ magična jako snahu rozbourat etablovaný sociální řád. Kromě již tradičních 

magickorealistických textů, jako jsou Rushdieho Děti půlnoci stojící v opozici k autokratické 

vládě Gandhiho nebo Milovaná Toni Morrison fungující jako přímá odpověď na otrokářství, 

je takto možné číst i Plechový bubínek Güntera Grasse, Suskindův Parfém
44

 reagující na éru 

nacistického Německa nebo texty Milana Kundery stavící se proti sovětskému režimu. 

Magické vidění světa se tak díky osvobození se od realistického vyprávění a otevřenosti k 

různým perspektivám a dimenzím reality stává novým nástrojem kritiky totalitarismu.
45

  

                                                           
40

 Hart, S. M.: Globalization of Magical Realism: New Politics of Aestetics. In: S. M. Hart, W. Ouyang (eds.): A 
Companion to Magical Realism. Woodbridge: Tamesis, 2005, s. 1–7. 
41

 Imbid. s. 3–4. 
42

 Ouyang, W.: Magical Realism and Beyond: Ideology of Fantasy. In: S. M. Hart, W. Ouyang (eds.): A Companion 
to Magical Realism. Woodbridge: Tamesis, 2005, s. 16–17. 
43

 Reeds, K. S: What is magical realism? : an explanation of a literary style. New York; Ontario; Ceredigion: The 
Edwin Mellen Press, 2013, s. 25. 
44

 Ten například K. S. Reeds jako magickorealistický odmítá, jelikož souvislost mezi nacistickým Německem a 
způsobem narace a metaforami, které se v textu objevují, není dostatečně zřetelná. Oproti tomu Plechový 
b bínek řadí mezi díla, která znaky magického realismu plně využívají. Srov. Reeds 2013, 22–24, 37–38. 
45

 Faris, W. B.: Scheherazade's Children: Magical Realism and Postmodern Fiction, In: L. P. Zamora; W. B. Faris 
(eds.): Magical Realism : Theory, History, Community. Durham; London: Duke University Press, 1995. s. 180. 
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Historii jako esenciální složku magického realismu zdůrazňuje i K.S. Reeds, která se 

domnívá, že sémanticky stojí na snaze zprostředkovat „hlas“, jenž byl po staletí utlačován 

kolonizátory. Vyprávění vedle sebe staví několik perspektiv, mezi kterými čtenář nemusí 

hledat tu, jež je blíž skutečnosti, jelikož všechny zobrazené alternativy se prolínají a navzájem 

„kontaminují.“
46

 Právě přítomnost historické perspektivy umožňuje magickému realismu 

opustit oblast Latinské Ameriky.  Tato forma fantastična se stává jazykovým nástrojem, který 

zobrazuje historii způsobem, jejž obyčejná fikce zprostředkovat nedokáže.
47

  

Faris vyznačila několik charakteristických prvků, jež lze v postmoderních dílech 

magického realismu sledovat, je to: 1. přítomnost nezanedbatelných magických elementů, 

které nelze vysvětlit tradiční logikou, 2. používání realistického popisu k vytvoření fikčního 

světa, kladení důrazu na detaily, vytváření Barthesovského efektu reálného, 3. pochyby 

čtenáře mezi protichůdnými chápáními událostí, jichž je svědkem, 4. přibližování dvou 

odlišných světů, které se v sobě jakoby zrcadlí, ale nemají mezi sebou jasně stanovenou 

hranici a 5. problematizace vnímání času, prostoru a identity. Čas bývá často posvátný, řízený 

rituály nebo cyklický, prostor funguje jako místo magična.
48

 Mezi sekundární rysy spojené 

hlavně se způsobem narace řadí metafikci (text komentuje sám sebe), metaforičnost, důraz na 

obrazy i vyprávění jako takové, které se dospělému čtenáři může zdát infantilní nebo dokonce 

primitivní, častá je repetice, práce s antickým nebo lokálně tradičním systémem myšlení, 

atypická konstrukce jazyka, příklon ke kolektivnímu oproti individuálnímu, již zmíněný důraz 

na historicko-politickou situaci a jazykovou magii.
49

 Právě důraz na jazyk přibližuje chápání 

magického realismu k teorii znaku a protiznaku  u Lachmann. Protiznak paměti, který 

bychom v tomto pojetí mohli chápat skrze magické prvky reality, odkazuje právě k minulosti, 

jejíž potlačenou stránku se snaží ukázat. 

Jak ovšem zmiňuje Stephen M. Hart, toto zpřístupnění magického realismu i za jeho 

původní hranice způsobilo, že se termín stal marketingovou nálepkou označující některá 

literární díla „prvního světa“, která ho sice formálně i esteticky následují, ale chybí jim 

politický rozměr. Lze se tedy ptát, kde se hranice magického realismu nachází, či nakolik je 

termín postkolonialismus v době po pádu Berlínské zdi ještě relevantní.
50
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Z autorů/autorek zmiňovaných v této práci jsou jako pokračovatelé magického 

realismu označováni hlavně Olga Tokarzcuk a Daniel Kehlmann, který silnou inspiraci tímto 

směrem ve svých dílech přiznává a sám se k němu hlásí. V následující analýze se pokusím 

určit, v čem fantastičnost zde probíraných románů spočívá a zda je na základě kritérii, která 

zdůrazňuje Faris, lze označovat za magickorealistická. Klíčový pro mě bude způsob 

formování časoprostoru, práce s pamětí a mýty, ale i (ne)přítomnost sociopolitické dimenze, 

která díla magickému realismu přibližuje.  
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5. Témata, vidění světa a časoprostor  

Jak bylo zmíněno výše, fantastická literatura zpochybňuje hranici mezi hmotou a 

duchem, čímž narušuje nejen vnímání času a prostoru, ale vyvolává i zvláštní kauzalitu, 

pandeterminismus, zmnožení osobností nebo prolomení hranice mezi subjektem a objektem.
51

 

Transformace času a prostoru je tou kategorií, jež je s magickým realismem nejhojněji 

spojována. Děj se skládá z událostí narušujících naši běžnou percepci světa, jehož 

temporálnost je postupně nahrazována rituály nebo posvátným či cyklickým časem. Magično 

je zakódováno v konkrétních uzavřených prostorech (Márquezovo Macondo, Saleemova 

továrna na okurky atp.), z nichž se postupně šíří do celého textu, čímž převrací chápání 

identity i vztah mezi časem a prostorem. Tím, že texty formálně následují realistický modus 

narace, se magično a reálno navzájem prostupuje.
52

  

Nabízí se tedy otázka, zda existuje časoprostor charakteristický pro díla magického 

realismu. Termín chronotop převzala literární věda z Einsteinovy teorie relativity, která čas 

chápe jako čtvrtou prostorovou dimenzi. V literatuře funguje jako formálně-obsahová 

kategorie, v níž se čas a prostor projevují v sobě navzájem a zároveň jsou pevně propojeny. 

M. Bachtin chronotopu přisuzuje žánrový význam, podle něhož lze romány řadit do 

jednotlivých kategorií.
53

 Idylický chronotop, který se většinou váže k „přirostlým místům“ 

jako vlast, řeka, lesy, pole, k „zákoutím, kde žili otcové a dědové, kde budou žít děti a 

vnukové“ (Bachtin 1980, 348), se omezuje na několik základních životních milníků; láska, 

narození, smrt, manželství, práce, jídlo a pití. Čas bývá často cyklický a lidský život je spjat 

s životem přírody.
54

 

Ve Sto rocích samoty má idyla a její narušení fundamentální roli. Jak zmiňuje A. 

Housková: „Tento román-svět má prostor a čas idylického typu. V jednotném místě, v obci 

ztracené kdesi v tropické oblasti nejmenované země, se daleko od velkého světa cyklicky 

střídá život generací. Nesnadný přístup do Maconda, obklopeného bažinou, horami a 

pralesem, zdůrazňuje izolovanost prostoru. Když José Arcadio Buendía hledal spojení se 

světem, došel k moři. (…) Ostrovní pojetí prostoru má aspekt utopický, mytický i historický.“ 

(Housková 1998, 138). Díky odkazům na židovsko-křesťanskou mytologii, ale i vnitřní 

kompozici, ve které se opakují jména jednotlivých potomků stejně jako situace a motivy, se 
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čas historický a mytický prolíná.
55

 Na úkor historického času ztrácí čas mytický svou věčnost 

a vnáší do děje nostalgii. 

V Poetice prostoru se G. Bachelard zabývá tzv. šťastným prostorem, kterým je pro něj 

dům – pevně ohraničený, obsahující sklep, do něhož se schází, v Jungovské teorii 

symbolizující nevědomí, a půdu, místo vhodné ke snění.
56

 Dialektiku nahoře – dole 

zdůrazňuje i Hodrová, která z Bachelardovy fenomenologie do jisté míry čerpá, ale věnuje se 

i místům, která jako šťastný prostor nefungují a spíš je lze chápat jako transcendentní, 

spojující světské a posvátné nebo minulé a budoucí. V jejím pojetí může jako prostor bezpečí 

a středu fungovat i město, jehož obyvatelé svými pohyby těl vymezují jeho střed a jeho 

geometričnost přetvářejí na organické hnízdo.
57

 

Na základě toho lze vyslovit tezi, že prostorová ohraničenost tvoří jeden ze základních 

předpokladů pro vznik magična, chápání hranice je ovšem napříč literárními díly rozdílné. 

Jednak to může být vesnice, tak, jak je tomu například v Pravěku nebo Noci, může se ovšem 

jednat i o prostory mnohem menší, pokoj, archív, ba dokonce komoru, truhlu nebo studnu.  

Tato místa většinou spojují sakrální a profánní, minulost, přítomnost i budoucnost, čímž 

dokáží narušit karteziánsko-newtonovský model skutečnosti a dávají vzniknout prostoru, 

v němž svět nefunguje jako soubor oddělených míst, ale jako „jedno v druhém a každé ve 

všech“ (Hodrová 1994, 9). Do individuálního vědomí prosakuje vědomí jiných osob, zvířat, 

rostlin a věcí stejně tak se individuum stává součástí celého vesmíru. Vědomí času přesahuje 

svou přítomnost do minulosti i do budoucnosti.
58

 

Magický realismus však idylu nejen zpochybňuje, ale postupně destruuje, čímž se i 

způsob vnímání reality, v celém díle nebo u jednotlivých postav, značně komplikuje. 

Linearita se mísí s cykličností, minulost nelze oddělit od přítomnosti, kterou posléze opět 

opisuje budoucnost. Klíčovým zde není čas diskurzu, jako spíš reflexe času jako takového, 

ačkoli tyto dva mody spolu úzce souvisí.  Dohromady dávají vzniknout fantastickým prvkům, 

které se v textu objevují. 

5.1. Zlomená idyla: prostor vesnice, Pravěk a jiné časy 

Román Olgy Tokarczuk Pravěk a jiné časy sleduje příběh obyvatel malé 

středoevropské vesnice Pravěk, konkrétně rodiny Nebeských – Jenovéfy, Michala, Míši a 
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Izidora. Prostorová kompozice vesnice vyvolává představu naprosté souměrnosti či kruhu. 

Pravěk se nachází ve „středu světa“, ze severu na jih, stejně jako z východu na západ jím lze 

projít za hodinu, obejít kolem dokola a vše si prohlédnout by trvalo celý den. Pravěk je 

definován prostorově i časově jako idylicky souměrný. Má zřetelně stanovenou fyzickou 

hranici – řeku Bělku, louku, nepřátelské městečko Ješkotle a rušnou a nebezpečnou silnici, 

zároveň je ze všech světových stran hlídán čtyřmi anděli. Mimo to se v Pravěku objevuje i 

metafyzická neviditelná hranice, kterou vnímá pouze Rúta žijící s matkou, Slámkou, v lese. 

Oddělenost od zbylého světa, propojení s přírodními cykly i náboženskými rituály vytvářejí 

z vesnice idylický prostor, jehož idyla však existuje pouze nepřímo, ve své absenci.  

Prostor se dělí na dvě části, vesnici a les, jež stojí proti sobě téměř v opozici. Vesnice 

je místem lineárního času a racionality. Les funguje jako mytický prostor, v němž se vědomí 

zvířat, rostlin i lidí prolíná. Nachází se v něm střed Pravěku a zároveň již zmíněná 

metafyzická hranice, za kterou, jak se domnívá Rúta, už nic není.  

„– Co to říkáš za nesmysly? Tolik lidí přeci jezdí do Kielců. Můj táta jezdí do Kielců. 

Míše přivezli nábytek z Kielců. Pavel byl v Kielcích. Můj táta byl v Rusku. 

– Všem se to jenom zdálo. Vyrazí na cestu, dojdou k hranici a tady znehybní. Asi se 

jim zdá, že pokračují v cestě, že jsou Kielce, že je Rusko. (…) Potom, po nějaké době se 

probudí a vrátí se domů, a své sny považují za vzpomínky“ (Tokarczuk 1999, 81). 

Ačkoli Rúta zprvu na existenci hranice věří, sama o její funkčnosti začne pochybovat, 

když cizí armády v Pravěku vytvoří frontovou linii. Oproti Izidorovi se jí ale nakonec povede 

ji překročit a po válce uteče do Brazílie. Jak zmiňuje E. V. Wamposzyc, Tokarczuk vytváří 

dvojí vnímání hranice, jednak je to vnější fyzická, která odděluje jeden fyzický prostor od 

druhého, jednak hranice našeho vědomí. Proto ji Rúta a Izidor ještě jako děti nedokáží 

překročit.
59

 Rútě se to v dospělosti podaří, ovšem Izidor si uvědomí, že se přes ni nikdy 

nedostane. To může být dáno jeho inteligencí, která je v průběhu děje ostatními postavami 

neustále zpochybňována, ale vzhledem k tomu, co Slámka s Rútou symbolizují, totiž naprosté 

spojení s přírodou, je jeho neschopnost dostat se na druhou stranu způsobena spíš silným 

zakořeněním v racionálním světě vesnice. Ačkoli se o skutečné překročení hranice nikdy 

nepokusí.  

Děj začíná rokem čtrnáct se začátkem války, která se stává prvním z traumat, jež 

vesnici potkají. O předchozích letech se z děje nedozvídáme téměř nic, obyvatelé na nic 

nevzpomínají, do uzavřeného prostoru vesnice je paměť teprve zapisována. Zdá se, jako by se 
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před rokem čtrnáct ve vesnici nic k zapamatování neudálo. Pod kamenem jsou schované 

otisky dlaně Janka, který se do Pravěku za matkou nechce vracet, pod okny ložnice, kde byli 

za války pohřbeni vojáci, nikdo nechce spát, Rúta, kterou v lese znásilnili vojáci obou armád, 

nemůže zůstat ani v lese, ani ve vesnici. Válka zůstane definitivně zapsaná v prostoru. 

Linearitu času podlamuje jeho individuální aspekt projevující se u každé postavy 

samostatně. To je zdůrazněno i tím, že děj není dělen na kapitoly, ale časy postav (ať už 

lidských či přírodních). Stejně tak se v ději objevují magické bytosti, zvířata nebo rostliny, 

které si cykličnosti, nebo přinejmenším ne-linearity ve smyslu minulost a budoucnost, jsou 

vědomy.
60

 

Mytický čas kontaminuje historický. V dataci jednotlivých událostí lze jednoduše 

rozpoznat odkazy na události polské historie (rok 14 odpovídá roku 1914 apod.), ale zároveň 

ponechává prostor pro obecnost. Podle E. Wampuszyc mezitím, co se děj lineárně posouvá 

dopředu prostřednictvím historických událostí, přeměňují časté inkarnace boha temporalitu 

tak, že v ní koexistují cyklické a lineární časové úseky.
61

 

„The historical ruptures are treated not as grand events of the world but rather as 

events precipitated by the manifestation of a temporal god and as events that affect the small 

actors of history. In the end, Primeval’s spatial isolation and primordial name continues to 

refer to any place and any time, while simultaneously occupying a place in history. Primeval 

is not only a paradigmatic Central european village, it is the point at which cyclical and linear 

time intersect. This intersection provides the space for lived human time to be experienced in 

nonrational ways, resulting in the magical realist quality of the text“ (Wampuszyc 2014, 

321).
62

 

Idyla Pravěku je ale neustále narušována změnami. Životní rytmus narození, 

zamilování, smrt se opakuje, ale s přicházejícími změnami, válkami a diktaturami vytrhává 

čas z jeho přirozenosti. Rúta může opustit Pravěk, stejně jako Adélka, která odjede a dlouhá 

léta se nevrátí. Tokarczuk dává vzniknout světu, ve kterém magie existuje paměti navzdory, 
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jelikož je bezčasá, bez začátku i konce a postavy, které se neodvažují překročit metafyzickou 

hranici, žijí ve snu reality. 

5.2. Vesnice s tajemstvím: Fürstenfelde v Noci před oslavou 

V Noci před oslavou funguje topos vesnice opačně. Oproti Pravěku se Fürstenfelde (v 

doslovném překladu Knížecí pole) nenachází ve středu, ale ve východním Německu s pevně 

zaklíněnou historií ve své topologii a spíš než jako místo idyly funguje jako místo tajemství. 

Významnými topografickými body vesnice jsou muzeum Dům vlasti, vesnický archív, do 

něhož ale nikdo kromě paní Schwermutové nemá přístup, bývalé hradby, jezera nebo třeba 

památný kámen, který dnes nenese upomínkovou cedulku na nikoho.  

Jak se domnívá D. Osborne, děj je vyprávěn kolektivním „my“, které reprezentuje 

současné i minulé obyvatele vesnice, čímž kriticky zobrazuje kolektivní paměť 

konstruovanou nejen minulostí, ale i tím, co záměrně vynechává, potlačuje nebo chce 

zapomenout.
63

 Vesnické vyprávění se ale prolíná i s časoprostorem lesa a příběhem lišky, jež 

se v noci před oslavou vydává do vesnice ulovit slepičí vejce pro svá mláďata. Vypravěčem 

už není „my“, ale vševědoucí vypravěč. Vědomí vesnice nedokáže o světe přírody mluvit 

přímo, ale pouze skrze příběhy a mýty, které děj doplňují. Konstitutivní role minulosti se 

projevuje i skrze legendy, jež nepřímo doplňují narativ, a dohromady tvoří jakýsi dialog mezi 

tím, co se ve vesnici děje a co vesnice pamatuje. Fürstenfelde je popisováno skrze minulost, 

čímž je vytvářená jeho mytická podstata. 

„OSADNÍCI, KTEŘÍ SE U NAŠICH JEZER USADILI PŘED STOVKAMI LET jako 

první, našli písčité břehy, které se daly spojit jen velmi obtížně (…). Přestože voda nedaleko 

břehu byla mělká a zdravě hnědé barvy, jenže dno po chvíli padalo strmě do takové hloubky, 

že lidé říkali, že jde o vodu, v níž se ďábel jednou za třináct let myje, že prý je to ďáblova 

lázeň. Les byl vymýcen, pole zvětšena a kde kdysi stávaly jednotlivé domy a statky, byla teď 

ves, jenž později získala městské právo a také široké hradby proti zemi Stargard. Zprvu lidé 

říkali, že nejpřednější pole byla u ďáblovy lázně – dnes se tomu říká Fürstenfelde“ (Stanišić 

2016, 88). 

Stanišić tak konstruuje prostor, který vyvstává z mýtu: hluboké a nebezpečné jezero, 

vedle kterého, na místě dřívějšího pole, vzniklo Fürstenfelde, se stává dějištěm fantastických 

událostí. Vesnice už nemá pevné hranice, hradby jsou rozbořené, vedou jí silnice, po kterých 

by mohli přijet potenciální turisté. Jezero ohraničené písečnými břehy je hlavním turistickým 
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lákadlem a zároveň tím, co z Fürstenfelde dělá místo s tajemstvím. I přesto je idyla vesnice 

skrze ně konstruována. Na místních pohlednicích jsou vyfotografovány čtyři motivy: Dům 

vlasti, jezera, kůň před městskými hradbami a Dýčeho bednička s vejci, o které fotografka 

prohodí že se jedná o „pestrý okamžik venkovské idyly v té podělané tristní ulici“ (Stanišić 

2016, 161).  

Bednička, ačkoli se zdá být idylickým motivem, ve skutečnosti obyvatelům připomíná 

pouze starou aféru, která odhalila, že Dýče je donašeč režimu. Kromě jezera se v ději objevují 

ještě další dvě místa s tajemstvím: pole a kostel a jeho okolí,
64

 nakonec se však ukáže, že celé 

Fürstenfelde stojí na bývalém pravěkém pohřebišti. Během oprav vesnice se najde 

pazourková sekyra, několik hrobů a podzemních chodeb. V odtokové šachtě jsou nalezeny 

střepy a zbytky paroží, v jednom hrobě mladá žena, jejíž nohy i ruce jsou zatíženy kameny, 

aby se nemohla vrátit zpět do světa živých. Na její lebce lze rozpoznat několik zhoubných 

nádorů a nad okem jí vyčnívá asi šesti centimetrový roh. Po staletí neobjevené pohřebiště pod 

povrchem vesnice vytváří další z opozic, které jsou pro text příznačné. Vedle protikladů 

vesnice x les, sakrální x profánní, den x noc, minulost x přítomnost je tím zdůrazněna i 

polarita života a smrti. Magično je ukryto pod povrchem a pouze skrze štěrbiny se dostává na 

povrch. Buď hlubokým a temným jezerem, kořeny stromů nebo ve chvíli, kdy sami obyvatelé 

začnou do země hloubit. Tajemno podzemí vyvolává strach hlavně u minulých obyvatel. 

Paroží nalezené na dně jezera a na poli tak ve spojitosti s objevením ženy s rohem na čele 

znovu vyvolává otázku, jak minulost a současnost souvisí s místními legendami a zda či do 

jaké míry se navzájem ovlivňují. Díky vyprávěcí strategii podané kolektivním vědomím 

vesnice se tak Stanišićovi podařilo zobrazit i nevědomí, které vesnice poznat nechce. Příběhy 

o prazvláštních nálezech se v textu objevují spíš náhodně jako jakési historické vsuvky, ale ne 

ve společném rámci. Jsou to spíš reminiscence vytvářející paralelu k přítomnosti, o jejíž 

podstatě je lepší mlčet. Namísto dohadů, zda nelezení ženy s parožím po staletí ukryté pod 

vesnicí může mít nějaký mytický nebo magický význam, kolektivní vypravěč popis nálezů 

ukončuje slovy: „Fürstenfelde je zapsáno na seznamu archeologických památek“ (Stanišić 
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2016, 242). Stejně tak i pole a jezero pro vesnici znamená spíš možnost zvýšení turismu. „A 

co kdyby to pole bylo něčím zvláštní? Co kdyby sem začali jezdit turisté? (Stanišić 2016, 74). 

Otázka totiž není, co by mohlo vniknout, ale co by mohlo vyjít na povrch.  

Krajina je horizontální, nevyčnívá, směřuje víc pod zem než do nebe. Vesnici spíš než 

lokální dějinné milníky, povídačky o obrech nebo historická přesnost zajímají „masivní 

dřevěné dveře do sklepa“ nebo zámek na dveřích k „archiváriu“. Pole, jezera, sklepy drží 

Fürstenfelde blízko k podzemí, zámky a těžké dveře skrývají tajemství. Oproti Pravěku, který 

paradoxně neobsahuje žádné důkazy jakékoli dřívější existence, je Fürstenfelde plné 

pravěkých pazourků a sekyrek.  

Nejasná hranice mezi minulostí a budoucností je zřejmá nejen skrze legendy, u nichž 

mnohdy nelze rozlišit, zda jsou součástí narativního teď, nebo mytologického kánonu vesnice. 

Idea času, která obsahuje minulé, přítomné i budoucí zároveň, je podpořena i samotnou 

vypravěčskou taktikou. Ve vypravěčově výpovědi minulost prosvítá do přítomnosti a zdánlivě 

se stává její součástí a znovu se odehrává. Navíc díky zprostředkování uplynulého i 

současného skrze vyprávěcí prézens se děj stává sítí událostí, které se opakují, navzájem 

proplétají a problematizují časovou linearitu.  

5.3. Exotika aneb „výmarská klasika přijíždí do Maconda“: Vyměřování světa 

Oproti předcházejícím románům, které se více či méně dotýkaly událostí 20. století, se 

Vyměřování světa odehrává v době poslední vlny kolonializmu v Jižní Americe. Carl Fridrich 

Gaus a Alexander von Humboldt se nezávisle na sobě – Gaus ze své pracovny, Humboldt na 

cestě přes jižní a severní Ameriku – snaží pomocí vědy popsat svět. Román začíná setkáním 

obou v Berlíně na Německém přírodovědeckém kongresu v roce 1828, kde se vědci skutečně 

setkali. K. Von Tippelskirch zmiňuje, že rok 1828 je jediným konkrétním letopočtem, který se 

v románu objevuje, a zdůrazňuje, že Kehlmann přizpůsobuje historické události ději tak, aby 

na sebe logicky a konzistentně navazovaly.
65

 Oproti ostatním dílům je Vyměřování jediným 

románem, který zdánlivě působí jako historický, ačkoli Kehlmann s historickými fakt zachází 

volně.  

Magický realismus tak, jak ho Kehlmann konstruuje, je empirický. Fantastično je 

postaveno na vědeckém poznání. To, co je pro Humboldta nebo Gause věda, je pro valnou 

většinu ostatních postav magie. Gausovy rovnice a výpočty stejně jako Humboldtovy vědecké 

nástroje působí na čtenáře naprosto cize, nesrozumitelně až magicky. Stav podobný 
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blouznění, ve kterém Gaus mysticky znějící Diquistiones Aritmeticae napsal, stejně jako 

téměř posvátný charakter knihy po jejím publikování, vytváří dojem, že matematik objevil 

jakési tajné učení, skrytou pravdu řádu světa, čímž se Vyměřování opět přibližuje hranici 

fantastiky, na niž po celou dobu děje balancuje a problematizuje přívlastky magický a 

realistický, vůči kterým se postavy snaží vymezit.  

Oba vědci pojímají svět empiricky a odmítají možnosti jakéhokoli nadpřirozena. Svět 

Vyměřování tvoří dvě roviny – Gausovo rovinaté Německo a exotický svět, jenž 

prozkoumává Humboldt s Bonplandem. Pokud fantastično v případě Pravěku i Noci 

vycházelo z uzavřených prostor, i zde je spjato hlavně s Latinskou Amerikou ohraničenou 

jednak oceánem, jednak hranicí mezi myšlenkovými systémy. Evropské fantastično 

zastoupené Gausovými nesrozumitelnými rovnicemi pak uzavřenou idyličnost ukrývá v jeho 

pracovně, již by nejraději vůbec neopouštěl a kde Diquistiones Aritmeticae sepíše. 

Humbold se snaží zracionalizovat myšlení původních obyvatel. Fantastické jsou pro 

něj pouze přírodovědecké objevy. Když z paluby lodi někde poblíž Tenerife uvidí vodní 

příšeru s hadovitým tělem, rozhodne se o ni do svého deníku nenapsat. To, že magično je 

reálné, se však ukazuje v momentě, kdy Humbold s Bonplandem doplují do misie, kterou řídí 

páter Zea. Domorodci jsou trestáni za vyprávění „smyšlených“ příběhů. Zea se jim přesto 

poví příběh o zeměměřiči La Condamine, který se osm let v pralese snažil vyvrátit 

Newtonovu tezi, že země je na pólech zploštělá, a po návratu do Paříže vzpomínal pouze na 

„drobné posuny skutečnosti, když svět na okamžik učinil krok do nereality. Pak sice stromy 

pořád vypadaly jako stromy, lenivě zvířená voda jako voda, jenže člověk to prý s jemným 

mrazením v zádech vnímal jako mimikry čehosi cizího“ (Kehlamann 2007, 85). I páter Zea 

podléhá magičnu pralesa, historky domorodců jsou zakázané, protože odporují jak 

racionalismu, tak křesťanské nauce, ale fantastické události se přesto zdají být pravdivé a 

páter sám přiznává, že také každou noc slyší hlasy vycházející z pralesa.   

Po návratu do Německa Humbold s nelibostí zjistí, že o proudění tlaku nebo hrůzách 

otrokářství nikdo poslouchat nechce, ale všechny zajímá vyprávění o létajících psech a 

hadech s několika hlavami, které znají z orientálních pohádek. Kehlmann sám část 

odehrávající se v Jižní Americe nazývá „výmarská klasika přijíždí do Maconda.“ Jeho 

hrdinové jsou konfrontovány s fantastičnem, ale přesto po celou dobu zůstávají „němečtí.“
66

 

Přirovnání k Macondu neodkazuje pouze na způsob percepce reality v Jižní Americe, 

celý fikční svět totiž jako by Macondo skutečně obsahoval, ale díval se na něj z jiné strany.  
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José Arcadio Buendía ve Sto rocích samoty objevuje magii ve vědeckých vynálezech, které do 

Maconda přivážejí cikáni, a stejně jako Gaus je svým okolím mnohdy považován za blázna. 

Přijde na to, že země je kulatá, od Žida dostane jako dar alchymickou laboratoř, podle 

propočtů a map se snaží najít cestu, která by Macondo spojila se světem velkých vynálezů. 

Cestu nenalezne, ale po návratu z výpravy díky získaným poznatkům alespoň vytvoří mapu 

poloostrova, na kterém se Macondo nachází. José Arcadio Buendía by skoro mohl být stařec, 

se kterým se Humboldt s Bonplandem setkají v Calabozu. Muž, který nikdy neopustil vesnici, 

a přesto má perfektně zařízenou laboratoř, ve které jim ukazuje přístroj, jejž vyvinul.  

„Působivé, pravil Humboldt, ale tomuto jevu se říká galvanismus a je známý po celém 

světe. Mám s sebou zařízení, jež má stejné účinky, jen mnohem silnější. Ukázal starému muži 

leidenskou láhev a také jak o ni třít kožešinou, aby se objevily rozvětvené blesky, jemné jako 

vlasy“ (Kehlamann 2007, 74). 

Kehlmannův historismus navíc modifikuje i fungování času v románu. Tím, že autor 

časovou posloupnost událostí v kapitolách prohazuje, však nepřímo vytváří časové lapsy 

mísící minulost a budoucnost, tak jak je tomu v magickém realismu běžné. Například na 

konci kapitoly Moře Humbold využívá Gausovy poznatky o zakřivení prostoru a střetávání 

rovnoběžek při plavbě po Tichomoří, kdy poučuje kapitána lodi o orientaci na moři. Událost, 

která ale Gause na myšlenku zakřivenosti prostoru přivede, se však objevuje teprve 

v následující kapitole Učitel, kdy malý Gaus vzlétne balónem, a až několik let poté napíše 

Diquistiones Aritmeticae. 

Stejně jako José Arcadio Buendía neustále předpovídá vědecké objevy i Gaus celý 

svůj život v podstatě očekává to, co teprve přijde a neustále naráží na hranice přítomnosti. 

Uvažuje o tom, o kolik bude za pár desítek let svět jednoduší, ale pokrok nedokáže uspíšit. Se 

svými vědeckými inovacemi se nikomu nesvěřuje, protože má pocit, že stejně nikoho 

nezajímají a brzy na ně přijde někdo jiný. Stejně tak José Arcadio Buendía postupně rezignuje 

na svou snahu popsat a pochopit svět. Nakonec začne mluvit nesrozumitelnou řečí, ve které 

později kněz rozpozná latinu. Jeho rodina ho přiváže ke stromu, jelikož ho považují za blázna, 

jeho syn má jednou pocit, že v jeho nesmyslném blábolení rozpoznal slovo rovnodennost a 

jméno Alexandra von Humboldta.  

5.4. Magické město 

Symbolika města, tradičně kopírujícího geometrický model čtverce, se nachází 

v opozici ke kulatým táborům nomádů a oproti pohybu symbolizuje stabilitu. Mytická nebo 
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archaická města stojí uprostřed říše, jíž jsou miniaturou.
67

 Ve středověkém myšlení mělo 

město dvojí povahu: horní město původních obyvatel se svými nekonečnými metamorfózami, 

připomínající labyrint a dolní město postavené dobyvateli toužícími po řádu, jež dolnímu 

městu dávají půdorys šachovnice. Tím, že města byla často stavěna na místě starověkých 

sídlišť a křesťanské chrámy se tyčily nad pohanskými obětišti, původní město prorůstá na 

povrch a vytváří, jak zmiňuje D. Hodrová, genius loci.
68

  

V moderní próze má město funkci buď „nehybné kulisy“ fungující jako dějiště 

událostí, nebo se stává figurou samotného vyprávění. Mezi těmito dvěma póly se různoměrně 

rozprostírá a vytváří podoby, ve kterých je reálným či symbolickým pozadím děje, slučuje se 

s magickými topografickými konstantami a zdůrazňuje problém identity a odcizení.
69

 Město 

(ale i místo) má svou fantasticko-mytickou funkci, která je pevně spjata se svou kulturou a 

historií.  

Ztracené děti i Sestra se odehrávají v prostoru Prahy. Ta bývá v dílech D. Hodrové 

mnohdy nazývána Citta dolente, trýznivé město dantovského pekla, a i zde se v obou 

románech stává jakýmsi místem běsnění. Manuela z něj utíká do idyly minulosti, Potok 

putuje, hledá a prchá ze šílenství města. Praha zde nefunguje pouze jako kulisa děje, ale i jako 

místo způsobující přeludy a snění.  

V české literatuře reprezentovala Praha velké město od 19. století, kdy byla 

zobrazována hlavně jako posvátné místo Čechů. Postupně však získávala i rysy dvojznačné – 

Praha vytoužená, Praha zhoubná. Na přelomu 19. a 20. století si vydobyla přívlastek 

„magická“ a ve svém zobrazení se stala osudovým místem metamorfóz, konfrontací a 

kontrastů. Praha se proměnila v labyrint, ve kterém sen a skutečnost splývají.
70

 Poslední 

desetiletí 20. století v literárním ztvárnění zrcadlí normalizační nejistotu skrze zobrazení 

města, které se stává metaforické, zdvojené a vyvolává pocit nejisté identity jedince.
71

 Tato 

esence města, znatelná např. v románech Z. Brabcové nebo M. Ajvaze, se dále rozvijí 

v Hodrové trilogii Trýznivé město vznikající od 70. let. Praha je magická, spojuje minulé a 

přítomné a současně je městem plným proměň, v němž se prolínají různé světy. Motivy 

rozpracované v trilogii se objevují i ve Ztracených dětech, způsob narace i práce s historií 

zakódované v topos města, jsou však odlišné. Stejně tak město v Sestře se stává místem 
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odkazujícím na legendy, mytologii, ale hlavně rozvíjí motiv rozpadajícího se světa, ve kterém 

se mísí jazyky a nelze rozlišit hranice mezi fantastickým a reálným.
72

  

5.4.1. Návrat do idyly: Ztracené děti 

Zápletka Ztracených dětí stojí na hledání pohřešované dcery hlavní hrdinky Manuely, 

která své pátrání vede spíš metafyzicky prostřednictvím různých mytických odkazů, snů nebo 

vlastní imaginace, než že by se ji aktivně snažila najít. Prostor Prahy se zjednodušuje na 

několik topografických konstant, mezi kterými Manuela prochází. Jednak je to její dům na 

Žižkově, suterén pana Vavřínka – léčitele, ke kterému dochází, byty důchodkyň, o něž pečuje, 

a některé historické pamětihodnosti. Zatímco na začátku románu se Manuela po 

časoprostorové lineární lince pohybuje celkem pravidelně, s plynutím děje její pohyb směřuje 

mnohem více skrze vzpomínky a sny nebo vize na pomezí reality a snu, jejichž podstata není 

zcela zřejmá, do vlastního vědomí. Na rovině reálné se objevuje téměř výlučně pouze 

v různých pražských bytech, ve snech v jeskyních, horách, lesech či chrámech. Snové vize a 

útržky vzpomínek postupně infikují realitu do takové míry, že ani Manuela, ani čtenář nejsou 

sto rozlišit, co se skutečně událo.  

Události, které Manuela považovala za naprosto samozřejmé, se najednou zdají být 

pouze jejím výmyslem nebo snem. V textu se objevují průsečíky, skrze něž se hranice mezi 

sny a vzpomínkami znejasňuje. Jedním z nich je chata u Potěšína a nedaleká hora,
73

 kam 

Manuela jezdila jako dítě s rodinou. O chatě se jí několikrát zdá, což podněcuje stále častější 

vzpomínání na dětství, ale i Potěšín. Snaží se vybavit si jméno hory, ale ani ona, ani její bratr 

Kamil si nic konkrétního nevybavují. Kamil dokonce pochybuje, že by na chatě kdy jaká hora 

byla. 

„Chce-li to však Manuela, oslovoval ji k jejímu údivu tím jménem, byť s jistým 

váháním, mermomocí vědět, co jí brání, aby se podívala na nějakou podrobnou mapu 

středních Čech? Nebo se snad bojí, že by tam tu horu marně hledala, protože si ji 

‚vyfantazírovala‘ (…)?“ (Hodrová 1997, 242). 

Svět, který Hodrová vytváří, se tak stává hustou navzájem propojenou sítí, ve které 

silně funguje vertikální i horizontální pojetí prostoru. Motiv hory (na jejímž vrcholu se navíc 

nachází kaplička), na kterou se Manuela snaží vystoupit, zastupuje transcendentální topos, 
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spojení s vyšší dimenzí, v níž Manuela hledá odpověď na zmizení dcery i smysl bytí vůbec. 

Hora v sobě však skrývá i jeskyni, v níž se ukrývá cosi neznámého, nebezpečného, co je 

potřeba zneškodnit (v Adélčiných snech dráček, v Manueliných vzpomínkách/snech divoké 

prase). V opozici k ní stojí sklep, lépe řečeno suterén, pana Vavřínka, kam zprvu Manuela 

dochází. Do bytu léčitele se sestupuje po schodech vedoucích nejen do Vavřínkova příbytku, 

ale i do Manuelina nevědomí. V Bachelardově pojetí by se jednalo o prostor iracionality. 

Oproti Bachelardovu temnému sklepu plného přízraků poskytuje Vavřínkův suterén poskytuje 

Manuele odpovědi a přináší určitou formu prozření. Suterén, ačkoli sklep připomíná, je 

nadále spjat s prostorem nad zemí. V prostoru je šero, ale i tak do něj určité množství světla 

proudí oknem na úrovni země. Tím se Vavřínkův byt objevuje někde na pomezí, poskytuje 

fikčnímu světu kořeny, ze kterých vyvstává celá metafyzika románu, stoupající až na vrchol 

hory. 

Monumenty české historie, které Manuela jako dítě navštěvovala s babičkou, se 

v jejích snech mění v ruiny, město se přetváří na kulisy. Manuela v jedné ze svých snových 

vizí vidí, jak se domy hroutí a zůstává po nich pouze fasáda. Město se rozpadá. Dům, kam 

docházela za jednou ze svých „stařenek“ je polorozpadlý s obrovskou trhlinou ve zdi, paní 

Kosterková v něm ale nadále bydlí a nejeví žádní náznaky znepokojení. Když jde Manuela do 

Hradešínské ulice stejně jako v předchozích týdnech, s překvapením zjistí, že z domu se stala 

ruina čekající na demolici.   

„ – Ale vždyť ještě včera… – Nemýlíte se, byla jste tu opravdu včera? Ten dům je už 

nějakou dobu prázdný. Jen ať se Manuela dobře podívá, dokonce už i vysadili okna, chystá se 

demolice“ (Hodrová 1997, 194). Od muže pracujícího v Žižkovské televizní věži se dozví, že 

aura města je narušena, objevují se v ní trhliny, které se zacelí pouze, pokud se nějakému 

obyvateli města zdá o chrámu.  

„Vidíte chrám sv. Víta? Národ se jím tak pyšní a handrkuje se o něj s církví. Je 

slavnostně osvětlen, takže září víc než jiná místa, ale jen na první pohled, ve skutečnosti, 

zadíváte-li se pozorněji, zjistíte, že téměř tone ve tmě, právě tam se aura protrhla. (…) 

Chrámy jsou, abych vám to vysvětlil, jakýmisi čakrami na těle města, když se některá z nich 

přestane otáčet, bytost města onemocní. Zprvu je choroba nepostřehnutelná, dlouho se může 

zdát, že je všechno v nejlepším pořádku, ale zhoubný proces je už zatím na postupu, 

zachvacuje čakry jednu po druhé, oběh energie začíná být ochromen,“ (Hodrová 1997, 340) 

říká Manuele pan Zima při pohledu z Žižkovské věže.  

Znehodnocení mytologického rozvržení města zmiňuje Hodrová ve svých esejích o 

mytopoetice města, kde jako příklad demytizace prostoru uvádí destabilizaci středu města a 
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jeho dominant v důsledku nové bytové zástavby nebo pražské magistrály, která přeťala starou 

městskou cestu mezi Staroměstským náměstím, Hradem, Vinohrady a Žižkovem.
74

  

Idyla je tak v textu přítomná pouze ve své absenci. Manuela se sama vyděsí, když si 

uvědomí, že necelý rok po Adélčině zmizení myslí víc na svou babičku a její dcery než na 

vlastní dítě. Děj namísto toho, aby kauzálně ubíhal od počáteční příčiny, Adélčina zmizení, do 

budoucnosti, se vrací stále hlouběji do minulosti, k babiččiným vzpomínkám a jejím 

ztraceným, nenarozeným dětem, s nimiž si až do pozdního věku povídá v almaře.  

 

5.4.2. Výbuch času a zmatek v prostoru: Sestra 

Prostor Topolovy Sestry jakoukoli idylu naprosto potlačuje, a i fantastično má v textu 

jinou funkci. Jak zmiňuje G. Zand, východiskem děje je zrození nového světa, ve kterém se 

hlavní hrdina Potok neorientuje a ve snaze pochopit jej se vrací do světa starého, ovšem ne 

toho před rokem 1989 ale archaického, postbabylonského.
75

 Porevoluční Praha se mění 

v novodobou džungli, která je obývána kmeny, jež mezi sebou válčí, pijí ohnivou vodu a 

využívají nové kapitalistické ekonomiky ke svým ne zcela legálním obchodům. Mísí se zde 

jazyky a spisovná čeština „zlaté Prahy“ je vystřídána chrlícím argotem.
76

 

Spíš než město má v Sestře klíčovou roli čas, jehož zběsilost po „výbuchu času“ (roce 

1989) determinuje zbytek děje, v němž se mísí četné mytické aluze, sny a halucinogenní 

výjevy. Potok je neustále na cestě „do hlubin noci.“ Buď hledá Sestru – milenku, jejíž příchod 

předpověděla Malá Bílá Psice, nebo se pohybuje mezi pražským podsvětím, kanály, příbytky 

jeho padrugů, bary a polorozpadlými vesnicemi.
77

 Na začátku románu vyhledává podzemí, 

„kde byl svět poprvé skutečný, (…) v těch sklepích byl taky uchován neporušený stlačený 

čas, v koutech a pod klenbami, v zákoutích sklepů i v pavučinách (…)“ (Topol 1994, 16). 

Pražské podzemí však nefunguje pouze jako skrýš před okolním světem, zároveň je i místem, 

kudy na povrch prosakují temné magické síly. Pod Prahou se otevírají zóny (studny), které do 

sebe vtahují a zase vydávají zvířata, děti i „hodný čistý panny“. První část románu – Město – 

je tedy jakýmsi blouzněním na pomezí drogového šílenství a městského snu. D. Hodrová 

Potokovo městské putování a pátrání po sestře (Černé) interpretuje jako hledání celosti sebe 
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sama, které nutně musí vést přes kolektivní příběhy paměti města, konkrétně holokaust,
78

 

který se mu vyjeví ve snu.  Potok se v něm musí přebrodit mořem kostí v Osvětimi, projít 

pomyslným dantovským peklem, kde mu průvodce dělá výřečný „haškovsko-hrabalovský“
79

 

Josef Novák, aby se na konci románu dostal do domnělého ráje. Potok se usadí, vede rodinný 

život a nakonec se znovu setká (byť možná jen ve snu) se Sestrou.  

Topolova Praha je fantastická, ukrývá v sobě paměť, ale od magické Prahy začátku 20. 

století se diametrálně odlišuje. Skoro se zdá, že v městě vládne jen temná magie, ilegální 

šamanství (jak říká Potok). Laosani, kteří díky Organizaci do Prahy houfně přijíždějí, 

přivážejí otročí masky, kopí, náboženské sošky a společně vyrábí samurajské meče, které 

posléze prodávají turistům.  

Mystickým útočištěm je „skála“, dům, kam členové organizace jezdí „vypnout“ čili 

„moc nemluvit a pokusit se bejt“, k čemuž jim dopomáhají drogy a alkohol. Skála je 

protikladem Prahy – místa byznysu/kapitalismu. Namísto Barbie se jim zjevuje polednice, 

vzduchem nelétají „tojflíci“, ale v okolních lesích se potulují vlkodlaci a místo hučení 

helikoptér se v lese ozývá hýkal. Po rozpadu Organizace nechává autor Potoka putovat ve 

světě, který není zakreslený v mapách, Potok prochází neidentifikovatelná tržiště, nádraží, 

skládky, vrakoviště, smetiště, lágry, metropole ale i provinční města, přesné geografické 

určení jeho pouti je ovšem téměř nemožné. „Většinou jde o – často jen neznačenou – regresi 

po zhroucení opěrných bodů předchozího prostoru, který se ukázal jako neobyvatelný“ 

(Hybler 2013, 49). Ovšem ve chvíli, kdy se navrátí do iniciálního prostoru i času, nalezne 

opět místa, která se v době jeho nepřítomnosti zásadně změnila. V Praze zjistí, že ulice 

Plynární, jedna z nejhorších, je plná nových fasád a butiků, z domu, ve kterém do té doby 

bydlel, se stal hotel. Podobně jako ve Ztracených dětech se město po vpádu kapitalistické 

ekonomiky stává kulisou. Potok tak neustále hledá, jak se do nového změněného světa 

napasovat. To, spolu s laoskými otročími maskami, přezdívkami jeho druhů i samotné 

existence Organizace, ho s ostatními členy ztotožňuje s divochy žralokova snu, ve kterém se 

jejich původní země změnila na chatařskou oblast. 

„Zem zvířat a lidí se stala nepřetržitou chatovou oblastí, nekonečnou kuřecí farmou, a 

kde nebyly baráky, tam byla humna. Už nic neleželo ladem ve svý divokosti. A na stopu tlupy 

se dostávali pořád nový a nový nepoučitelní občané. Ti, kteří byli poučeni, už nemohli mluvit. 
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Jejich zkušenost byla nesdělitelná. Někteří si chtěli divochy jen vyfotit, jenže ti to ve své 

nepřekonatelné tuposti nepoznali a brali jim foťáky i skalpy“ (Topol 1994, 191). 

Čas vyprávění je lineární, události na sebe navazují, ale Potok je na pochybách, zda 

čas skutečně směřuje po přímce. Domnívá se, že po výbuchu se svět i prostor zrychlil a 

zdivočel. Díky snu se však dovtípí, že čas definitivně zemřel v Osvětimi spolu s mesiášem, 

jehož příchod celé společenství očekávalo. Tím, že se „jeden kmen pokusil vyvraždit druhej“ 

starý čas zanikl. V suti mezi kostrami a prachem Potokovy snové Osvětimi Micka při hledání 

zlata ukrytého ve zbytcích zubů najde nový čas – das Kapital. Čas kapitalismu, který odporuje 

cykličnosti, jelikož usiluje o exponenciální růst. Potok je lapen v šílenství kapitálu, ze kterého 

se snaží vyprostit návratem ke starému času, nejedná se ovšem o minulost a její hodnotový 

systém, ale vnímání času, které nevytváří přímku pokroku, ale cyklicky se opakuje. Topol 

obživuje svými literárními popisy barokní obraznost, čímž konstruuje prostor, ve kterém se 

mísí čas křesťanský s očekávaným příchodem mesiáše a čas kapitalismu ale zároveň i post-

socialismu. Vrací se do doby, v níž neexistuje národ, ale kmen, rituál vládne nad racionalitou, 

mýtus nad historií a magické se snaží převládnout nad moderním.  
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6. Mytologie, legendy, sny a postavy na hranici světů 

Vedle problematizace času a prostoru je fantastično magického realismu přítomno v 

mýtech, rituálech a legendách, které se v ději hojně objevují a zároveň vytvářejí 

charakteristický narativní styl, jenž magický realismus odlišuje od klasického literárního 

realismu. Problematizováním opozic jako mysl x tělo, život x smrt, skutečnost x fikce, vlastní 

x cizí apod.  narušuje základní rysy osvícenského racionalismu a fantastické události, které 

tak dohromady vytváří, přímo reagují na aktuální či nedávnou politickou situaci (nebo jak 

píše Faris a Zamora „politickou a kulturní perverzi“).
80

 Archetypální obrazy, mýty i sny 

spojované s kolektivním nevědomím získávají širší symbolickou hodnotu, často bývají 

interpretovány na pozadí jungovské psychologie nebo Freudova „ungeheimliche“.
81

  

Mýtus a návrat do světa známého z pohádek a legend vytváří v textech jeden 

z hlavních rysů, v němž se projevuje fantastično. V magickém realismu mýtus neplní funkci 

odkazu ke skryté pravdě, ale slouží jako způsob zobrazení verze skutečnosti, kterou se děj 

snaží konstruovat.
82

 Stejně jako ve své latinskoamerické podobě i ve středoevropských 

románech se kombinuje křesťanská, klasická a lokálně folklórní mytologie dohromady. Potok 

v Sestře má za patronku černou madonu, očekává příchod mesiáše a zároveň spoluobývá 

prostor s vlkodlaky nebo polednicí. V sakrálním prostoru Pravěku si Míša vykládá pasiáns, 

Klásku miluje had a obyvatele vesnice střeží andělé. Manuela, byť nevěřící, chodí v cizích 

městech na mše, sama cítí posvátnost chrámů a zároveň potkává trpaslíky a její stařenky se 

stávají vědmami, které jí předpovídají budoucnost. Svět pohádky se mísí se starými 

legendami a křesťanskou i přírodní mytologií.  

V předchozí kapitole jsem ukázala, jak se mytický a běžný prostor navzájem 

prostupují. Mytický ráz vyprávění je zdůrazněn i skrze proroctví nebo osudovou věštbu, která 

často stojí na začátku románu; Malá Bílá Psice Potokovi předpoví příchod Sestry, pan 

Vavřínek Manuele proměnu, kterou má projít, Kláska Jenovéfě, že se Michal vrátí z války 

domů, Gaus zase vidí budoucí objevy. V Noci se iniciační proroctví, že Anna bude upálena, 

jako jediné nakonec nenaplní.  

V této kapitole se zaměřím na funkci mýtů, legend a snů v textu stejně jako postav 

s tajemstvím, které narušují běžné chápání reality a spojují fantastické a realistické vidění 
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světa. Přítomnost mytologických prvků sama o sobě narušuje linearitu času, vytváří dojem 

stále se opakujícího cyklu a odkazuje mimo text. Ve vyprávění se mýtus přibližuje 

„myslitelným hranicím touhy (…), svět mýtu je oblastí, kde básnický význam i kompozice 

tvoří strukturu obraznosti, jež má pojmové implikace“ (Frye 2003, 157). V probíraných 

románech se mytologický rozměr textu objevuje na několika rovinách: narativní (vyprávění 

opisuje mytický způsob narace) nebo dějové, ve které je zakódován v předmětech anebo 

postavách. Postavy, které v sobě mají nějakou mytickou esenci, pak v textu fungují jako 

překračovatelé hranice mezi realitou a fikcí, jsou si vědomy skrytého řádu světa a 

problematizují kategorie času i prostoru.
83

 Kromě pohádkových postav, jež navozují 

atmosféru prostoru, se v textech objevují postavy-dvojníci, koexistující napříč minulostí a 

současností (čímž narušují linearitu času), a postavy-vědmy, plně rozumějící pravidlům 

fikčního světa. 

6.1. Kláska a hra v Pravěku a jiných časech 

Příkladem postavy-vědmy je Kláska, která nejenže rozumí skrytému řádu světa, ale 

zároveň symbolizuje jeho metafyzickou hranici. Z mytologického přírodního prostoru 

abstrahuje sílu a vědění, z racionálního vesnického strachy a traumata.  Stává se obrazem 

destruktivní erotické touhy a skrze muže, kteří si ji kupují, poznává svět, obyvatele Pravěku i 

jejich touhy. Kláska narušuje a zároveň definuje náboženský řád: Bůh se zjeví v jejích prsech, 

která se nečekaně naplní mlékem a vyléčí nemocné ve vesnici. Její sny ovlivňují realitu – po 

jejím erotickém snění o děhelu, jenž jí roste před oknem, se Míše narodí chlapec vonící jako 

děhel, a ačkoli Míša nedokáže vysvětlit proč, je přesvědčena, že jí ho Kláska vyměnila za své 

dítě. 

Pravěk je místem opozic, kříží se zde vlastní a cizí, sakrální a profánní, cudnost a 

sexualita, ale i svět zvířat a lidí. Prostřednictvím hry se do děje dostávají motivy, které 

z vesnice vytvářejí archetypální prostor. Během druhé války se Izidorovi ukáže jako bludiště, 

místo zatracení, když si na nátlak ruského důstojníka Ivana Mukty představí svět bez Boha. 

Svět jako labyrint vystihuje i plánek statkářovy hry, na němž se Pravěk nachází ve středu 

osmi světů, které jsou kolem něj v kruhu.
84

 Mapa se směrem do středu více a více komplikuje, 

různé světy však symbolizují různé časy, jimiž lze procházet jen pomocí plnění úkolů na 

hracích polích. „Bůh poznává sám sebe prostřednictvím plynoucího času, protože jenom to, 
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co je neuchopitelné a nestálé, je nejvíce podobné Bohu,“ (Tokarczuk 1997, 64) píše se 

v popisku prvního světa hry. Odmítnutí linearity času se stává klíčem k pochopení světa. 

Mytologická podstata Pravěku tkví v cykličnosti, opakování úspěchu i úpadku, Bůh se 

objevuje a mizí. Cykličnost je zdůrazněna i v přítomnosti Izidorových čtveřic
85

, které si 

zapisuje, a zjišťuje tak, že většina důležitých věcí na světě existuje čtyřikrát. Rytmus života a 

smrti, proces zamilování a rození se ale zastavuje v momentě, kdy po katastrofách začnou 

z Pravěku všichni odcházet. Vesnice se stává pustinou podobnou té, kterou viděl Izidor za 

války. V sedmém světě hry se objeví mytologický had požírající svůj ocas, odkazující 

k cykličnosti času a blížícímu se novému začátku. V popisku posledního světa stojí, že slovo 

ztratilo význam. „V tom uspořádání, jehož součástí je dokonce i sám Bůh, začíná všechno, co 

se zdá být pomíjivé a v čase nestálé, existovat současně a navždy mimo čas“ (Tokarczuk 

1997, 183). Adélka tak může zatočit mlýnkem a hru lze začít od znova.  

6.2. Minulé x současné: Noc před oslavou 

Mytologizace postav v Noci je vystavěna sekundárně, a to pomocí vyprávěcí strategie, 

kterou kolektivní vypravěč k popisu událostí využívá. Roli vypravěče příběhů přebírá od 

zesnulého převozníka, jenž se v celém ději objevuje pouze jako vzpomínka. Samotný fakt, že 

nemá jméno, ho spojuje s Cháronem, převozníkem mrtvých přes řeky Stix a Acheron 

oddělující svět živých a mrtvých. Jeho identita je problematizována a on sám se stává 

dvojníkem svých předchůdců. Tím, že je jeho smrt zmíněna hned na začátku děje, je 

anticipována dualita života a smrti, minulosti a přítomnosti i legendy a paměti, jež se bude 

prolínat celým dějem.  

Vesnická legenda vypráví, že v době založení osady převozník převezl přes jezero 

ďábla, který se ho ptal, zda pro něj veslování není moc namáhavé. Převozník ho s obtížemi 

převezl, jako každého jiného, a celou noc čekal, než se vykoupe. Po převozníkově smrti se 

vesnice ptá, jak je vůbec možné, že se někdo, kdo na vodě strávil celý život, utopil, a 

odpovídá si citací legendy: „Každých třináct let, jednoho podzimního večera, zmlknou žáby a 

utichne vítr a zklidní se voda a lidé zaslechnou oddychování a zvuk těžkých úderů vesel a 

vzrušený hlas, který volá: ‚Pověz, starý muži, není pro tebe veslování moc namáhavé?‘ Letos 

převozník přitakal. Protože to byla pravda“ (Stanišič 2007, 91). Čas mytologický a současný 

se prolíná do takové míry, že přítomnost je interpretována skrze paměť, minulost je přítomna 

v současnosti. Vypravěč se stává mytologickým komentátorem vidícím do minulosti i 
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budoucnosti, čímž celému ději propůjčuje mytologický charakter, který zdánlivě stojí na 

legendách a pohádkách.  

Anna je stejně jako převozník ztotožňována se všemi předchozími Annami, které se 

v historii Fürstfende objevily. Annou, která zemřela při požáru, a Annou, která dle pověsti 

v roce 1636 zachránila město před přicházejícím vojskem. Během noci se její život prolíná 

s jejich, zároveň při své noční pouti potká Anu Kranzovou a Johannu Schwermuthovou. Ty 

podle D. Osbourne symbolizují místní paměť a trauma – Ana jakožto místní malířka, jež 

musela v roce 1945 opustit rodný Banát, a Johanna jako archivářka vesnice. V noci před 

oslavou dohání vesnici její minulost a uplynulé násilí, před kterým se Anna snaží uprchnout.
86

 

Johanna Annu s její předchůdkyni ze 17. století dokonce z nejasných důvodů v noci před 

oslavou zamění. 

Stejně tak liška podobně prochází jednotlivými časy a svou přítomností 

problematizuje karteziánsko-newtonovské chápání světa. Během jejího nočního lovu se na 

břehu jezera znenadání objeví kostelní zvony, které byly ukradeny během požáru v roce 1589. 

Neustálými reminiscencemi minulosti čas přichází o svou logickou linearitu a stává se 

nekonečným kruhem, který osciluje mezi minulostí a budoucností, postavy navzájem opakují 

svou vlastní historii a předvídají svou budoucnost. Chronologie přestává být důležitá.  

Narativní linka sledující noční lov lišky stejně jako v Pravěku vytváří opozici k lidskému 

světu a vnáší do děje prvek animality. Liščin příběh je stejně tragický jako příběh Anny, která 

se upálila na kamnech, nebo jakékoli jiné trauma vesnice. Když se po nočním běhu 

s vajíčkem vrátí do nory, zjistí, že v ní mláďata nejsou. Zatímco vesnice oslavuje, liška cítí 

v brlohu pach vlka a naříká nad ztracenými mláďaty.  

6.3. Egyptská mytologie ve Ztracených dětech 

Spíš než hranici času přechází magické postavy ve Ztracených dětech pomezí 

racionality a snu. Pan Vavřínek i Manueliny stařenky koexistují v realitě, snech, ale i 

v Manueliných (falešných) vzpomínkách. V textu hraje roli proces pojmenování: Manuela má 

pocit, že Adélka se ztratila někde v horách, protože si s jejím zmizením spojuje člověka, který 

se jmenuje Pohora. Postavy jsou neustále zaměňovány: Manuela předstírá, že je Flora (mimo 

jiné bohyně květů a jara v římské mytologii), kterou volá přes zeď její nemocný soused, v 

paní Alině vidí  Halinu, Polkou, která s ní strávila léto ve Francii a stejně jako Manuela měla 

románek s mladým Egypťanem (Adélčiným biologickým otcem). Skrze něj se do děje 
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dostávají staroegyptské mytologické odkazy. Alina/Halina Manuele připomíná bohyni 

Hathor, v Klárčině snu se Manuela objeví jako staroegyptská bohyně Nút. Hanuš Herman je 

posedlý jakousi hračkou, které říká Ré (ve staroegyptské mytologii nejvýše postavený bůh).
87

 

Adélčinu biologickému otci matka s dcerou říkají Sinuhet. Slovo v překladu znamená „syn 

Sykomory“, což byl strom zasvěcený bohyni Nún a Hathor.
88

 Tím je naznačen vztah mezi 

Sinuhetem, Manuelou (Nút) a Halinou (Hathor). Manuela ani po letech nepřestává na Halinu 

žárlit, Sinuhet je ale zasvěcen jak Nút, tak Hathor, přesto však pan Vavřínek spekuluje, že si 

celou milostnou historku Halina třeba jen vymyslela.  

Silně přítomná je v ději i křesťanská symbolika. V betlému, jejž Manuela vykládá jako 

pasiáns, má své místo livjátan neboli Leviatan – biblická mořská nestvůra. Manuela si pana 

Vavřínka nejprve spojuje se svatým Františkem, později se však v jejích představách stane 

svatým Jiřím bojujícím s drakem na horském hvozdu. Ve snu, který jí vyprávěl, byl 

indiánským chlapcem, jehož pronásledovali Španělé, a ačkoli se snažil najít vhodný úkryt, 

protivník ho probodl kopím. To se v jiném snu stane jeho vlastní zbraní, když jím v lese 

usmrtí draka. „Jednoho draka jsi zabil, ale druhý tě přemáhá,“ (Hodrová 1997, 175) sdělí mu 

ve snu neznámý stařec. Tím, že i Manuela ve svých snech prochází stejným lesem, podobně 

jako bojuje s drakem, se celý výjev problematizuje a nenabízí jednoznačnou odpověď na to, 

co pohádkové zvíře zastupuje.
89

  

Sílící vzpomínky na babičku, které se v druhé polovině románu objevují stále častěji, 

vrací děj do idylického dětství a světa pohádky, který infikuje celý fikční svět. H. Kostková 

vyzdvihuje množství aluzí na Babičku Boženy Němcové. Jednak jmény Adélka a Barunka, 

jednak některými názvy kapitol, ale i zkušeností ztráty dítěte a následném myšlenkovém 

návratů do času dětství a pohádky. Postavy románu se mění v pohádkové bytosti, ať už se 

jedná o stařenky, které se v Manuelině snu promění v sudičky, nebo neznámého návštěvníka u 

paní Hladké, Piťhu, který může být tibetským mnichem nebo zlým bůžkem.
90

 

6.4. Sestra a mytologické dobrodružství 

Romanticko-dobrodružný motiv hledání zaslíbené milenky, střetnutí s nepřítelem, 

nutnost projít peklem a konečně šťastný konec pasuje do definice romantického mýtu tak, jak 

ho definuje N. Frye. Hlavními třemi stádii romance podle něj jsou: počáteční cesta s menšími 
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dobrodružstvími, rozhodující souboj a povýšení hrdiny. Topol mytologickou důležitost pouti 

zdůrazňuje i implikací Odysseova návratu a setkání s Penelopou, které Potok podle své vlastní 

imaginace převypravuje Černé. Počáteční drobné zápletky vyvrcholí ve snu, pomyslném 

pekle, které musí hrdina zdolat, aby se mohl vydat na cestu za přislíbenou Sestrou. Hojné 

intertextové odkazy či využívání křesťanské symboliky a pohádkových postav vytváří 

z románu bujarou koláž, která podporuje dojem zmatku a nutnost vrátit se zpět do světa mýtů, 

který slouží jako mapa k orientaci v novém světě. Černá však Potokovi ukazuje, že místo 

toho, aby viděl budoucnost, žije ve snu, bojuje proti všemu, čeho je zároveň součástí, avšak 

není schopen vidět skutečnost.   

V textu se několikrát objeví narážky na „Perlu“ - hlavní město imaginární Snové říše 

románu A. Kubina Země snivců, ve které představy a sny obyvatel tvoří realitu.
91

 Odkazy na 

Kubinův román se v textu objevují opakovaně. V baru, kde Potok hledá Černou, vidí na 

nástěnce program kina, které uvádí, jak se Potok vyjádří, „samý kultovní věci. Modrý samet, 

Vinetů, Země snivců, Pokora v srdci, Blade runner, Mrazík…“ (Topol 1994, 232–233). Na 

jiném místě textu evokuje Snovou říši moment, kdy Potok potká Benjamína, který mu 

zmateně vypráví o životě Cermaků, z čehož si Potok odnese, že „jejich život plynul v řádu, 

snad… i když toužili po svý starý zemi, kterou si mezitím zcela vysnili, včetně Perly… byli tu 

asi šťastný“ (Topol 1994, 314).  Intertextově se tak Perla odráží v Praze, v níž sny slouží 

k dešifraci reality, svět se ale nemění podle toho, kdo zrovna sní nebo svůj sen vypráví, ale 

zůstává stále stejný, chaotický, nesmyslný a násilný. 

Stejně jako Sestra, i Malá Bílá Psice ukazuje Potokovi směr a funguje jako pevný bod 

orientace. Na mytologické rovině tuto roli pak zastává Černá Madona, Panna Marie 

Čenstochovská s probodaným obličejem, cikánská vědma Velká Matka (která Potoka nepřímo 

navede k Sestře) a Tvář, jež mu ukáže, že Mesiáš zemřel v Osvětimi, a zároveň se objeví při 

zavírání zóny ve studni. Ve své písni zpívá o Kabirovi, indickém mystikovi a básníkovi, díky 

čemuž je v ději, stejně jako se Ztracených dětech, přítomný aspekt jiného náboženství a 

symboliky. Ve své písni zpívá o posvátných nádržkách, v nichž je pouze voda, svatých 

knihách, v nichž jsou pouze slova a sochách bůžků, kteří nic nesdělují, čímž ukazuje podstatu 

nového světa, z nějž magično i posvátno nadobro vymizelo. Potok Sestru/Černou najde 

svázanou a zbitou, s oteklým obličejem, potrhaným oblečením neschopnou mluvit. Obraz, 

který zde Topol konstruuje, Černou zobrazuje jako mučednici a ztotožňuje ji s Černou 

Madonou. Na mytologické rovině se tak Černá stává bohyní, která je „matkou, sestrou, 
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milenkou i nevěstou“ (Campel 2017, 98). Tím, že opět zmizí, Potok musí putovat dál. Z 

medailónku ulije kulku, kterou zastřelí ďábla, čímž definitivně skoncuje s posledními zbytky 

magična, které v novém světě ještě přežívaly.  

6.5. Magie (?) ve Vyměřování světa 

Zatímco v předchozích románech byly fantastické prvky v ději sekundární a 

objevovaly se navzdory racionalitě, ve Vyměřování světa funguje tento proces obráceně. 

Kouzelné postavy z báchorek a křesťanská, ale i původní latinskoamerická mytologie jsou 

zde destruovány racionalitou, kterou zastává Gauss i Humboldt. Stejně jako německý 

přírodovědec objevuje Ameriku, Kehlmann pracuje s latinskoamerickým magickým 

realismem prismatem německé literární tradice, díky čemuž ho například A. Honold řadí 

do diskurzu koloniální a globalizační současné německé literatury.
92

 

Humboldtovi průvodci Mário, Julio, Carlos a Gabriel svými jmény odkazují k čtyřem 

známým autorům magického realismu (Vargas Llosovi, Cortázarovi, Fuentesovi, García 

Márquezovi)
93

 a po Humboldtovi chtějí, aby jim něco vyprávěl. Přednes nejkrásnější německé 

básně muže však akorát zklame, jelikož se v ní nevypráví, nejsou v ní kouzla ani proměny a 

nikdo neumí létat. Julio jednoduše prohlásí, že to nemůže být všechno. Humboldt ale jakékoli 

magično důrazně popírá, protože v jeho světě pro něj není místo.
94

 Dětská hlavička, kterou 

domorodci opékají na ohni, není dětská, protože není možné, že by kmotřenec vévody 

z Brauschweigu jedl lidské maso. Ti, co v koloniích zůstávají déle, však začínají lokální 

mytologii podléhat: starý voják tvrdí, že v pralese žijí několikahlavé nesmrtelné bytosti, které 

se dorozumívají řečí koček i létající lidé. „Lidé nelétají, pravil Humboltd. I kdyby to na 

vlastní oči viděl, nevěřil by tomu“ (Kehlmann 2014, 100). Voják se pak jen podiví, zda tohle 

je tedy věda.  

Gauss se obává, zda ve svých výpočtech nedošel příliš daleko za hranice možného 

vědění, tam, kde je racionalita vystřídána nahodilostí. Humboldt je místními často považován 

za ďábla (například když se nechá přivázat na příď lodi, aby mohl změřit výšku vln, nebo 

když se vzduchovou maskou a lampou pozoruje dobývání stříbra). Na konci výpravy uvidí 

v Novém Španělsku aztécký kalendář, jejž není schopen ani rozluštit, ani pochopit. Jediné, co 
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z kamenného obrazce vyčte, je jakási cykličnost. Z nepochopitelných důvodů se na něj 

nakonec ani nezvládne dál dívat. Humboldt pohádkové postavy Nového světa ani místní 

způsob fungování reality nevidí, protože do světa nepatří a patřit nechce. S rozšiřujícím se 

evropským racionalismem pomalu mizí i mýty a legendy, které si indiáni nesmějí vyprávět, a 

dozorčí kolonií jim nesmějí věřit. Vše, co se v Latinské Americe děje, je evropskými 

dobyvateli raději považováno za sny. 
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7. Postkolonialismus a vzpomínání 

Analýza v předchozích kapitolách ukázala, že v polistopadové/znovusjednocené 

středoevropské literatuře se prvky magického realismu objevují, čímž se znovu vyvstává 

otázka, zda státy bývalého sovětského svazu lze pohledem postkolonialismu chápat a číst. 

Autorka monografie Worlds Apart? A Postcolonial Reading of Post-1945 East-Central 

European Culture Cristina Şandru sama přiznává, že se jedná o perspektivu kontroverzní a 

problematickou, avšak epistomologicky a kulturně možnou. 

Şandru vytyčuje několik bodů slučujících postkolonialismus a středovýchodní Evropu, 

zdůrazňuje však, že tato teze může fungovat pouze v případě, že je termín dostatečně 

flexibilní a otevřený k tomu zahrnout do sebe i problematiku (post)komunismu.
95

 Zmiňuje, že 

státy vzniklé po rozpadu Habsburské monarchie se po druhé světové válce znovu staly 

součástí impéria, tentokrát řízeného ideologií a vynuceného vojenskou a politickou mocí 

Sovětského svazu. Mezitím, co západní intelektuálové inklinovali k marxismu jako liberální 

alternativě postkolonialistického kapitalismu, ve východní Evropě čekali na příchod 

kapitalismu jako touženého vysvobození. To, co oba koncepty k sobě navzájem přibližuje, je 

proces transformace, který po pádu Berlínské zdi nastal: zrychlené otevírání trhu, 

komodifikace, připojení do globální ekonomiky a s tím spojená levná pracovní síla nebo 

fenomén ekonomické migrace, které z druhé části Evropy vytvořili region „třetího světa“ 

přímo sousedící s kapitalistickým západem.
96

 

Střední a východní Evropa začala být konstruována imaginací západu jako „jiná“, 

stejně jako „jiný“ svět Orientalismu E. Saida. Kolonialismus a komunismus jsou však 

diametrálně odlišné ba dokonce protikladné pojmy. Zatímco kolonialismus zakořeněný v 

kapitalismu staví na hospodářské soutěživosti, zneužívání pracovní síly, co nejvyšší profitu a 

jasně definuje rozdíl mezi nadřazeným a podřazeným, v idee komunismu stojí rovnost, 

rovnoměrné podílení se na práci, dělení výdělku a politická reprezentace tvořená dělnickou 

třídou. Ovšem v praxi vedl komunismus stejně jako kolonialismus k lidskému utrpení, 

deprivaci a zničení kulturních hodnot.
97

 Sovětský svaz po druhé světové válce k získání území 

využil prostředky charakteristické pro kolonialistické strategie; vojenskou okupaci, 

ekonomické vykořisťování, nucenou práci, dosazenou politickou reprezentaci, persekuci 

náboženství a posilování role kultury a hodnot invazivního státu. Kromě toho SSSR zabralo i 
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území mimo Evropu – Kubu, Mosambik, Laos a Angolu skrze agresivní šíření marxistické 

ideologie.
98

  

Proti tezi chápající Sovětský svaz jako kolonizační mocnost stojí například to, že 

v době připojení nových území byla SSSR ekonomicky slabší než státy střední Evropy, které 

zabrala, a navíc tyto země na principech kapitalismu fungovaly již před druhou světovou 

válkou. Argumentovat lze i tím, že Sovětský svaz nezastupoval radikálně odlišnou kulturu, 

jak je pro koncept kolonialismu charakteristické.
99

  

Şandru však vyzdvihuje ještě jeden klíčový rys sovětské střední Evropy (který přejímá 

od Tötösyho de Zepetneka), totiž fakt, že byla ovlivňována z obou stran, z východu politicko-

ekonomicky a ideologicky, ze západu kulturně. Z jejího pohledu lze v literárním zpracování 

termín postkomunismus do určité míry srovnávat s postkolonialismem, ale vzhledem k míře 

odlišnosti obou pojmů literaturu sovětské Evropy nazývá „post-totalitní“ odkazujíc se k tomu, 

že vycházela již v 70. a 80. letech. Období, které by bylo možné přirovnat k éře magického 

realismu pak situuje do rozmezí let 80. a 90., kam mimo jiné řadí Kunderu, Vaculíka nebo 

Bulgakova.
100

  Pojem postkomunismus zde však, jak sama uznává, nemůže být funkční, 

jelikož spíš než předpona post-, se zde nabízí předpona anti-. V jejím pojetí je literatura, 

kterou pod toto označení zahrnuje, charakteristická svou imaginárností, v níž se kóduje 

metaforické sdělení, jež by přes filtr cenzury neprošlo. Ačkoli zdůrazňuje funkci traumatu, 

náznakové vyprávění, grotesknost a magickorealistické prvky, toto čtení literatury je pro ni 

hlavně reakcí na komunistický režim a jeho ideologii, což ho v jejím pojetí přímo spojuje 

s postkolonialismem. S přihlédnutím k tomuto aspektu se zmíněné rysy logicky nachází 

hlavně ve středo a východoevropské literatuře do roku 1990.
101

 Tím se její přístup vymezuje 

v podstatě pouze vůči komunismu a zcela opomíjí problematiku příchodu kapitalismu po roce 

1989, který podle mého názoru tvoří jeden z hlavních sociopolitických rysů jak 

středoevropského, tak globálního magického realismu. Şandru tak magický realismus používá 

pouze jako jeden z rysů post-totalitní literatury, ale ne jako směr, který by ji mohl definovat 

v úplnosti. Domnívám se, že její definici lze vnímat v mnohem širším vymezení dotýkajícího 

se i časového úseku po skončení sovětského režimu, ve kterém literární fantastické prvky i 

nadále stojí ve vztahu s konkrétní politickou situací, na niž reagují, byť jejich alegorický 

rozměr není vždy tak jednoznačně dekódovatelný, jak je tomu v případě literatury exilové 

nebo disentu.  
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7.1. Simulakrum paměti 

Ve všech zde probíraných románech má, mnohdy potlačená, kulturní paměť téměř 

konstitutivní charakter, čímž se analýza románů vrací k pojetí fantastična a paměti u 

Lachmann, která fantastiku a paměť staví do přímé souvislosti. Simulakrum reprezentující 

lživou vzpomínku a protiklad paměti v literárním zobrazení dává vzniknout fantastickým 

prvkům, jež, jak se domnívám, nahrazují lokální folklorní tradici typickou pro 

magickorealistické romány třetího světa. Ve spojení literatury s postkolonialismem tedy 

fantastično obsažené v ději vždy odkazuje k sociopolitické situaci, kvůli čemuž Todorovo 

pojetí fantastiky, vylučující jakoukoli formu alegorie, přestává platit a podporuje funkci 

vzpomínky ukryté ve fantasmatu. 

Lživost paměti projektující se v různé formě napříč romány zároveň spoluutváří určitý 

typ fantastična. Spíš než paměť, funguje jako roznětka fantaskních prvků simulakrum. Tím, že 

postavy úmyslně odmítají přijetí traumat a vyrovnání se s pamětí, umožňují ději sklouznout 

do fantasticko-realistického modu, ve kterém pravdivost nebo uvěřitelnost koexistuje 

s fantazií a ireálnem.  

Přítomnost simulakra lze nejčitelněji rozpoznat v pravnukovi posledního aztéckého 

krále Conde de Montezuma ve Vyměřování světa. Conde mluví pouze španělsky a sám sebe 

považuje za španělského velmože, ne indiána. Na Humboldtovy otázky po významu 

aztéckého kalendáře nezná odpověď. Ačkoli s aztéckou říší a svým rodem nemá už nic 

společného, ostatní skrze něj hledí do minulosti a hledají přítomnost potlačené kulturní 

historie. Conde odkazuje k něčemu, co už má být dávno zapomenuto, co on sám považuje za 

cizí, ačkoli je jediným ztělesněním pozůstatků minulosti.  

I Gaus odmítá existenci vzpomínek, protože nejsou datované a nepostupují podle 

správné časové posloupnosti. Paměť může fungovat pouze dohromady s úvahou. Podle stejné 

logiky i Humboldt zapisuje do deníku jen to, co je v souladu s jeho myšlenkovým 

přesvědčením, vše ostatní považuje za sen. Touží po světe poskládaném z faktů, zbaveného 

fantazie a mlžení. 

Přesto   traumatický charakter paměti není v ději nijak zvlášť zdůrazňován. Aspekt 

německého kolonialismu, který byl v německé kulturní paměti až do nedávna téměř 

nepřítomný, Kehlmann nezdůrazňuje, ba naopak se poetikou magického realismu pouze 

inspiruje, aniž by postkolonialistický aspekt nějak výrazněji aktualizoval. S. Taberner 

poznamenává, že Kehlmann 18. století a evropský kolonialismus nezobrazuje kriticky, tak jak 



 45 

lze očekávat. Čtení textu například perspektivu Saidova orientalismu nijak nepodporuje, ale 

spíš ukazuje, že neschopnost pochopení „jiného“ nestojí pouze na nedostatečné sebereflexi 

postav, ale stává se příznakem rozdílného způsob vnímání světa, čímž narušuje samotnou 

myšlenku osvícenského racionalismu.
102

  

Kritické zobrazení paměti a hlavně filtru, jímž skrze vědomí vzpomínání prosakuje do 

současnosti, se nejčitelněji jeví ve Stanišićově Noci před oslavou, kde trauma druhé světové 

války vědomí vesnice silně potlačuje, kdežto doba komunistického režimu stojí kdesi na 

pomezí nostalgie a lhostejnosti. Vzpomínky na nacistické Německo vystupují pouze ve své 

absenci. Vypravěč konstatuje, že zájem o historii je pro obyvatele Fürstenfelde 

samozřejmostí, ale na pořadači v Domě vlasti se nachází pouze Dějiny I (1740–1939), Dějiny 

II (1945–1989) a Současnost (1990–průběžně). U sportoviště, které dřív neslo jméno 

korunního prince, pak Adolfa Hitlera a později Ernsta Thälmanna, se dnes nenachází žádná 

upomínková deska. Na pamětný kámen někdo přimaloval knírek a patku. „Na sportovišti 

mezi spolkovým domem a kuželkárnou stojí kámen. Vytesali jsme do něj jména a naděje. 

K ničemu to nebylo. Pamětní bludný balvan už na nikoho neupomíná. Ale ještě pořád je tady“ 

(Stanišić 2016, 63). V ději nejsou přítomné žádné odkazy na národně socialistické Německo 

nebo druhou světovou válku, vědomí vesnice chce vědomě zapomenout. Patku a knírek 

vesnice odstraní, ale i přes to zůstává odkaz na minulost stále patrný. Ačkoli pamětní destička 

chybí, paměť je stále přítomna.  

Práce s legendami, které se v ději neustále objevují, vytváří z minulosti oživovaný 

mýtus. Imboden vzpomíná na tombolu ananské oslavy (Oslavu soudružky Anušky) 

z šedesátých let. Anna Kranzová je vyznamenaná malířka socialismu, Schramm bývalý 

podplukovník Německé lidové armády. Doba socialismu je v paměti vesnice stále pevně 

zakořeněna. „Dokud nám budou v koupelnách vrčet enderácký fény na vlasy, nebude NDR 

mrtvá“ (Stanišić 2014, 142). Německé trauma stojí v kontrastu k událostem v bývalé 

Jugoslávii, válce a emigraci, která se objevuje ve vzpomínkách Gölowa, jenž 

v pětadevadesátém načerno zaměstnával „Jugoše“. Všechny postavy si sebou nesou nějaké 

trauma, ať už se jedná o vlastní vzpomínky nebo kulturní paměť. Téma emigrace (např. 

v případě Anny Kranzové) a zároveň vzrůstající obliba extrémní pravice ve východním 

Německu (antifašistická cyklojízda pořádaná na den anenské oslavy) vytváří z paměti živý 

mechanismus, který, byť se kolektivní vědomí vesnice snaží vytěsnit, silně determinuje 
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současnost a problematizuje to, zda je vůbec možné se z kolektivního traumatu a paměti 

vymanit.  

V obou českých románech se naopak veškeré vědomí traumat ukrývá pod 

povrchem textu, u Topola pod vrstvou chrlícího argotu, u Hodrové ve změti snů a imaginací. 

Holokaust, který je v Sestře zobrazen skrze sen, se ve Ztracených dětech objevuje jen 

v náznacích. Když Manuela projíždí s paní Alinou Žižkovem, ukáže jí dům, ve kterém 

vyrůstala. Když vstoupí do prostoru domu, její společnice se rozvzpomene, že v domě bydlela 

její spolužačka ze střední školy, židovka, která na začátku války vyskočila z okna. Hodrová 

zde vytváří intertextový odkaz ke svému románu Podobojí, kde hlavní hrdinka Alice 

Davidovičová sebevražedný skok z okna skutečně uskutečnila. Dům se pak stává průnikem 

času i prostoru, ve kterém minulé i přítomné stéká dohromady. Alinina spolužačka v prostoru 

chybí, zůstává po ní jen nekonkrétní vzpomínka, o jejíž pravdivosti dokonce Manuela 

pochybuje. Ve své absenci jsou zobrazeni i Němci, kteří po válce museli opustit své domovy 

a nechali za sebou pouze nábytek, který si sousedi porůznu rozkradli, a vlnu na pletení, jež si 

přivlastnila Manuelina matka. Paměť je skrytá v předmětech, vzpomínka na spolužačku paní 

Aliny/Alice Davidovičovou může být ukrytá ve štuclu, který v Podobojím patřil Alici a jenž 

se po jejím sebevražedném pádu z okna ztratil. Podobný (ne-li ten samý) věnuje Manuele paní 

Alina, jelikož se domnívá, že ho před lety musel šít její otec. 

Doba socialismu je však v obou románech odsunuta mimo hlavní myšlenkový proud 

textu. Hodrová léta komunistické nadvlády téměř kompletně ignoruje a vrací se k nim jen 

prostřednictvím vzpomínek, které se v nich odehrály, ale nijak je nereflektují. Jsou zcela 

apolitické a podobají snu, který si až teď Manuela snaží vybavit. Devadesátá léta jsou pro ni 

jakýmsi vakuem, ve kterém se svět snaží vzpamatovat, probrat se, ale stejně jako u Topola je 

to čas zmatku. Manuela neví, co se stalo s její dcerou, ale ani netuší, co se děje s ní samou. 

Nedokáže rozlišit hranice mezi realitou a fantazií. Stejně jako se Potok vrací do 

předbabylonského času, i Manuela utíká zpět do doby dětství. Text se stává mozaikou starých 

dopisů jejích tet babičce, babiččiných zápisků i úryvků z Manuelina starého deníku. Léta 

komunistické diktatury se tak v Manuelině paměti scvrkávají na chatu u Potěšína, matku 

pletoucí svetry a babičku vyprávějící pohádky a handrkující se se svými dcerami. Manuela 

však tuto dobu celou znovu rekonstruuje, skoro jako by prodělala amnézii a vše, co se 

odehrálo před Adélčiným zmizením, se jí vybavovalo pouze skrze sny, deníky a staré dopisy.  

Ani v Sestře se o době před „výbuchem času“ mnoho neobjevuje. Potok zmiňuje 

kanály, které mu připomínají starý čas, špínu a nicotnost proti, které lze bojovat pouze 

milováním se s Malou Bílou Psicí, kromě toho se ale době sovětské diktatury spíš vyhýbá. 
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V postbabylónském běsnění jako kdyby nebyl čas na vzpomínání. O fikčním světě Sestry se 

dá říct, že jeho fantasticko-mytická podstata tkví v Potokově vidění a chápání reality, které 

neustále omamuje „divoká“. On sám realitu jako fantastickou vnímá a nad ničím se 

nepodivuje, čtenáři nezbývá nic jiného, než jeho hledisko přijmout a sám se s Todorovským 

„pochybováním“ vypořádat. 

Nejzřetelněji jsou události 20. století přítomny v Pravěku a jiných časech. Období 

druhé světové války, násilí a strach ale nepřekračují hranice Pravěku. Obyvatelé nevědí o 

vyhlazovacích táborech, ani vývoji na válečné frontě, vše vnímají v malém – pouze v měřítku 

vesnice. V cyklickém čase přírodního koloběhu a náboženských rituálů není vzpomínání 

potřeba, jelikož se vše pravidelně opakuje. V Pravěku tyto cykly nahrazují traumatické 

katastrofy, které jsou zaznamenány v plánku hry. V popisku k druhému světu stojí: „Pravěk 

neexistuje, ani nikdy neexistoval, protože zemí, ve které by mohl vzniknout, neustále táhnou, 

z východu na západ a ze západu na východ, hordy vyhladovělých vojáků. Nic nemá jméno. 

Země je děravá od bomb, obě řeky, nemocné a zraněné, mísí kalnou vodu a je těžké rozeznat 

jednu od druhé“ (Tokarczuk 1999, 85). Statkáře neznepokojuje válka, ale hra, do které se 

schovává před vnějším světem, proto se vůbec nepodivuje, když mu nový režim znárodní 

zámek. Manželce jen řekne, že vše je tak, jak má být, jelikož to bylo předpovězeno ve hře. 

Minulost se odkrývá pouze ve starých pohlednicích, které sbírá Izidor a přemýšlí, co data 

uplynulých událostí vlastně znamenají. „Pominuly stejně jako obrazy, které zůstávají za zády 

při chůzi, které ale přece někde jsou a slouží jiným očím?“ (Tokarczuk 1999, 149). Také on je 

jediný, kdo v Pravěku dokáže vzpomínat, ale to stejně až v okamžiku své smrti. 

V novém socialistickém státě už místo pro přírodní magii není. Rúta žije v Brazílii a 

Kláska pouze pozoruje, jak se svět pomaličku rozpadá. Místo, kde vznikala nová hmota - 

„hrudky reality“, se z lesa přesune do kašny na náměstí, kde se po nějaký čas na hladině vody 

objevuje bláto, kusy rostlin nebo chomáče chlupů, kašna šeptá a šelestí a lidé si myslí, že v ní 

straší, proto ji zboří a postaví místo ní parkoviště. Pro Izidora se svět stane geometrickým a 

prázdným a Kláska se přestane zajímat o zázračná místa v lese. Všechny postavy se stávají 

necitelné ke všemu, co se kolem nich děje, všechno zapomněly, a i sami se beze stopy 

vytrácejí z vědomí ostatních. 
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Závěr 

Nezbývá tedy než odpovědět na otázku, zda středoevropskou literaturu lze číst jako 

magickorealistickou nebo zda následuje tradici fantastiky. Magický realismus, ačkoli jej lze 

definovat různými způsoby, funguje v pojetí Parkinskon Zamory a Faris jako prostředek 

zdůrazňující hraniční hodnoty, ať už ontologické a politické nebo geografické. V románech, 

kterými se v práci zabývám, se tato hranice projevuje hlavně na úrovni mezi realismem a 

fantastičnem, a to tím, že je prolomena a umožňuje magickým prvkům ovlivňovat realitu. Ať 

už se jedná o hranici prostoru, mnohdy idylického, jež je narušena, nebo hranici mentální, 

jejíž překročení umožňuje spatřit svět z perspektivy, v níž se osvícenský racionalismus stejně 

jako literární realismus silně problematizuje. Podobně hranice mezi tělem a duší, duchem a 

hmotou, životem a smrtí, reálným a fantaskním se stává rozostřenou a nejasnou,
103

 stejně jako 

idea střední Evropy a její literatury vůbec.  

 Právě díky široké a nejasně stanovené definici toho, co všechno do sebe magický 

realismus vlastně může pojmout, lze mluvit o jeho středoevropské podobě. Ta se od 

klasického latinskoamerického nebo postkoloniálního pojetí v mnohém liší, ale velkou část 

charakteristik naplňuje. Fikční svět obohacený o magické elementy, práce s mýty, legendami 

či pohádkami, problematizace času, prostoru a identity, stejně jako historický podtext – to 

jsou hodnoty, které lze ve všech přítomných románech nalézt a které Faris vytyčuje jako čtyři 

z pěti hlavních rysů magického realismu. Pátým jsou pochyby čtenáře srovnatelné s váháním, 

jež Todorov definoval v Úvodu do fantastické literatury. Obecně lze konstatovat, že o 

pravdivosti vnímaného pochybují jak některé postavy, tak i čtenář, ale zároveň se v textech 

vždy objevují hrdinové a hrdinky, jež magické podstatě světa rozumí a naprosto přirozeně ji 

přijímají. 

 Toto váhání je spjato i se sekundárními rysy, v nichž se pak romány, hlavně co do 

funkce jazyka a metafikčních znaků, navzájem odlišují, byť jazyková funkce, která se v této 

práci objevila spíš okrajově, vytváří také jeden z příznačných prvků, a to nejen v Topolově 

Sestře a jejím silně stylizovaným jazykem. Zřetelně viditelným se váhání v Todorově smyslu 

stává u pohrávání si s historičností v případě Kehlmannova Vyměřování světa nebo 

nevěrohodného vypravěče Hodrové Ztracených dětí, jehož pohled těká mezi vnější 

perspektivou a Manueliným vědomím, stejně jako narativním prézentem a perfektem. Tím 
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vytváří a zároveň rozkládá další hranici a neustále čtenáře provokuje citelnou nejasností toho, 

kdo příběh vlastně vypráví a nakolik mu lze věřit. Tak i kolektivní vyprávěcí subjekt v Noci 

před oslavou, jehož roli v liščí dějové lince přebírá vševědoucí vypravěč a posléze i vyprávěcí 

„já“, které se v kapitole začínající slovy: „MOJE MÁTI VÁŽÍ DVAKRÁT TOLIK CO 

TATÍK“ se znenadání na pět stránek ujímá vyprávění.
104

 Metafikčnost podporuje i místy se 

měnící typografie a škrtání v textu, jež se objevuje v pověsti o dráteníkově prstenu. Ostatně i 

vyprávění na základě různých časů v Pravěku a jiných časech tuto kategorii naplňuje.  

Vyprávěcí strategie na jednu stranu podporuje jazykové magično i fantastično, na 

druhou stranu do textů vnáší prvek neustálého váhání. V případě Manuely a Potoka čtenář 

jejich magickému vidění světa věří jen do takové míry, do níž to jejich mentální stav 

umožňuje. U Manuely narušovaný možnou psychózou, o které se nemluví, ale i díky 

zmínkám o Bohnicích lze předpokládat, že je skutečná. Potokovo vědomí zas konstantně 

ovlivňuje alkohol a drogy, jež mají také kouzelné názvy (divoká voda, lektvar atp.), jejich 

skutečnou podstatu si čtenář ale snadno odvodí. Humboldtova zaslepenost vědou a 

racionalismem mu magično vidět znemožňuje.   

Na jazykové rovině Faris zdůrazňuje i to, že texty svou pohádkovostí (spjatou mimo 

jiné s naprostým ignorováním nutnosti vysvětlovat nebo obhajovat magično) se zdají být až 

dětinské, což však v kontextu jiných rysů (jako zrcadlení, časté opakování a metafikčnost) 

nemusí nutně znamenat, že se jsou jazykově zcela srozumitelné. Domnívám se, že kombinací 

pohádkových narativních postupů propletených s motivy a odkazy, jež se v textech nachází, 

svou jednoduchost spíš podlamují. U Topola tento proces probíhá naopak, pohádkovost je 

zasypaná nekonečným jazykovým šílením, které ustane až na konci románu a umožní tak 

idyličnosti prodrat se na povrch. V ostatních pojednávaných dílech jde ale mnohem více o její 

destrukci. Pohádkové postavy stejně jako uzavřený prostor nebo miniatury, vytvářejí zdánlivě 

idylický rámec textů. Ať už se jedná o Manueliny falešné vzpomínky na dětství a odkazy na 

Němcové Babičku, německou malířku domova pocházející z Banátu v Noci před oslavou, 

příběh o lišce nebo Potokovo shledání se Sestrou, to vše ukazuje pouze pohádkový klam spíše 

než stav vysněné harmonie. Touha po idyle sklouzává k deziluzi a díky funkci času a paměti 

je vystřídána krutým mýtem prosvítajícím skrze falešné obrazy, ukazujícím skutečnou povahu 

světa. 

                                                           
104

 Vzhledem k tomu, že „máti“ je vlastně Johanna Schwermuthová, která vede Dům vlasti a jako jediná má 
přístup ke všem příběhům města, lze přechodu od vyprávěcího subjektu z „našeho“ na „moje“ rozumět jako 
problematizaci otázky, do jaké míry je vědomí vesnice, stejně jako její příběhy, kolektivní. 
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Toto nemilosrdné zničení poklidnosti života je nepopiratelně spojeno s historií, jež se 

skrze filtr paměti dostává do děje a funguje jako rozbuška pro vznik fantastických elementů. 

Pokud Hodrová zmiňuje, že genius loci vzniká spojením nových měst vystavěných na 

starověkých pohřebištích, porevoluční literární fantastika na podobném principu vyvstává 

z kolektivních traumat 20. století, jež se vědomí snaží vytěsnit nebo nějak pozměnit.  

Nabízí se tedy otázka, jakou roli v tomto traumatizujícím toku dějin sehrává rok 1989, 

který primárně nelze vnímat jako trauma, ale spíše jako splněný sen, který s sebou ovšem 

přinesl více chaosu než vysněné idyličnosti. Tu pak postavy nebo vypravěč konstruují 

v minulosti, čímž sami vytváří zde již několikrát zmíněný časový paradox, v němž linearita 

přestává platit, jelikož se postavy vracejí zpět do opakujícího se času rituálů a pohádek. To 

vše je možné usouvztažnit s politickým aspektem magického realismu. Právě splněný sen 

konce komunistické nadvlády je zbořen novou kapitalistickou ekonomikou, která se 

v románech projevuje právě jako sen. Nejedná se však o snění idylické, lze ho spíš přirovnat 

k usínání pod vlivem narkotik stojícím na břehu mezi realitou a fantastičnem. Potok prochází 

Osvětimí, Manuela už ani nerozlišuje mezi snem a realitou, Humboldt nevědecké považuje za 

sny. Když se Adélka na konci románu vrátí do Pravěku, má pocit, že se jí všechno jen zdálo. 

„Čas se potápí jako podemletý břeh řeky a pokouší se je oba stáhnout s sebou do minulosti“ 

(Tokarczuk 1999, 185). Čas spolu se snem znesnadňuje určit, kdy postavy vlastně přestaly 

snít. Podobně jako v Kubinově Zemi snivců se po probuzení vysněný svět rozpadne. Jen 

v Noci před oslavou se nikomu nic nezdá, protože vypravěče zajímají ti, kteří jsou vzhůru. 

Minulé a současné se ale stejně prolíná a stává navzájem neoddělitelným. Devadesátá léta se 

tak hlavně v těch románech, jež vyšly do roku 2000, stávají kolektivním snem, který lze 

popsat slovy Tokarczuk z románu Denní dům, noční dům z roku 1998:  

„[P]okud se pozorně čtou desítky a stovky cizích snů každé ráno, je možné si 

všimnout, že je mezi nimi vždy jistá podobnost. Už dlouho přemýšlím, jestli si to uvědomují 

ostatní. Jsou noci zběsilých útěků, válek, noci nemluvňat, noci podezřelých lásek. Noci 

bloudění v labyrintech – hotelů, nádraží, studentských kolejí, vlastních bytů. Nebo noci 

otevírání dveří, krabic, kufrů a skříní. (…) Podle nejčastěji se opakujících snů by se daly noci 

pojmenovat. (…) [M]ožná je to málo, možná by se měly podle nočních snů jmenovat dny. 

Nebo celé měsíce, možná dokonce roky, epochy, v nichž se lidem zdají podobné sny, ve 

stejném rytmu, který přestává být hmatatelný v okamžiku východu slunce“ (Tokarczuk 2012, 

29). Bloudění, prostor podobný labyrintu i tajemné skříně a krabice, to vše se objevuje napříč 

romány a ukrývá v sobě tajemství nebo paměť, které ději propůjčují fantastično. 
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 Přijmeme-li tento politický aspekt románů, který se neprojevuje pouze v roli historie a 

vzpomínání, ale i v událostech následujících (viditelných buď ve vyprávěcím „teď“ nebo 

mimotextové současnosti, jež díla řadí do určitého literárního diskurzu), lze uvažovat o 

možném průsečíku mezi postsovětskou střední Evropou a postkolonialismem, který Şandru 

vidí ve zdůrazňování opozice východ x západ, centrum x periferie, v konfrontaci se západní 

ideou modernity a hlavně zkušenosti prožitého traumatu spjatého s identifikováním se jako 

oběti v různých kontextech.
105

 Tento dualizmus je podle mě citelný právě díky přítomnosti 

hranice, a to fyzické i metafyzické, a hlavně jejího překročení. To je možná i důvod, proč 

například Şandru i Faris do středoevropského magického realismu řadí Kunderovy romány 

napsané v emigraci. Podobně jako autoři a autorky po roce 1989 se i on dostává do nového 

politického systému, ačkoli řazení Kundery do diskurzu magického realismu je podle mě 

otázka, která by si zasloužila detailnějšího zpracování.  

 Stejně jako Kunderovým románům se v práci již nedostalo na pozdější literární tvorbu 

zde probíraných autorů a autorek, jejichž vzájemná komparace by mohla otevřít pole 

zkoumání ještě dál a ukázat, zda se zde zdůrazňované prvky objevují i nadále, případně jak 

jsou modifikovány a zda se mění i jejich politický aspekt. Zároveň jsem přesvědčena, že 

podobně tematicky i formálně stavěných románů by bylo možno najít ve středoevropském 

prostoru více. Domnívám se, že zde probíraná díla, byť se mezi sebou navzájem v mnohém 

odlišují, a ne vždy stoprocentně naplňují klasická měřítka magického realismu, lze právě díky 

funkci historie, traumatu, používáním mýtu, pohádky a snu, lze jako magickorealistická číst.  

 Právě rozšíření o další díla by mohlo ukázat, zda jsou tyto romány výjimkou, nebo se 

jedná o možný charakteristický rys středoevropské literatury. Posouvání fyzických hranic a 

usmiřování se s minulostí
106

, ale do jisté míry i přítomnost habsburského mýtu, ve kterém je 

svět reality sublimován bezpečným světem pohádky (ač mnohdy vyplněného notnou dávkou 

ironie),
107

 dokazují, že tato díla v sobě středoevropskou literární tradici obsahují a dále 

rozvádějí. Hudební nálada středoevropských románů, jak ji nazval Magris, zde však spíš 

dohrává.  
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 Imbid.s. 30–31. 
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 Trávníček, J. Zrození střední Evropy z ducha. In: Trávníček, J. (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem 
a problém. Brno: Host 2008, s. 297-300. 
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 Magris, C.: Hab b r ký mýt   v moderní rako  ké literat ře, překl. J. Pelán, I. Seidl. Brno: Barrister & 
Principal; Praha: Triáda 2001, s. 17. 
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