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Východiská a ciele práce 

 

V práci sme sa usilovali predovšetkým poukázať na to, akú zásadnú 

rolu má iniciačné rozprávanie pre celú poetiku Eliadeho fantastickej 

literatúry a aké dôležité sa pri jej dekódovaní javia hermeneutické postupy 

tohto autora, ktoré sme adoptovali do našej vlastnej metodológie. V tomto 

zmysle sa pre nás stali referenčné práve také interpretácie Eliadeho textov, 

ktoré sa tiež pohybujú v tejto výkladovej rovine, čiže také, kde je 

rozpoznanie duchovného, mýtického, gnostického, posvätného, existenciálneho 

či ontologického rozmeru rozhodujúcim hľadiskom. Aj keď sa v týchto 

prácach zväčša nehovorí o Eliadeho fantastickej literatúre ako o iniciačnej, 

táto myšlienka sa tu ohlasuje pod rôznymi inými formuláciami.  

Takéto vymedzenie priestoru našej interpretácie nám pomohlo  

zorientovať sa v nesmiernom množstve literárnovedných analýz Eliadeho 

fantastických próz. Ich počet súvisí podľa nás predovšetkým so samotným 

šifrovaným charakterom týchto próz, ktoré k výkladu priam nabádajú, 

rovnako ako s mnohovýznamovosťou výkladových rovín (od doslovnej po 

anagogickú). V každom prípade Eliadeho dielo provokuje k dialógu, a to 

často polemickému, čo sa môže súvisieť zase s tým, že tento autor vždy 

išiel svojou cestou bez ohľadu na aktuálne tendencie či požiadavky 

moderného publika. Dalo by sa dokonca povedať, že Eliadeho literatúra 

vždy presahovala dobové literárne normy a priam posúvala estetické 

hranice svojej doby. 

Našim cieľom bolo demonštrovať a obhájiť takú interpretačnú perspektívu, 

ktorá vidí za celou fantastickou literatúrou M. Eliadeho silnú a koherentnú 

víziu sveta – tú možno nazvať aj jeho vlastnou náboženskou hypotézou. 

Chceli sme ukázať, že Eliadeho fantastická literatúra zakladá taký 

literárny model, ktorého rozprávanie je preniknuté mýtotvorbou a ktorý 
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sme nazvali iniciačná literatúra. V  dizertačnej práci sme sa snažili 

rekonštruovať iniciačné rozprávanie a ukázať jeho dosah v paradigmatickej 

hĺbke textu i jeho dôležitú rolu v hermeneutickom prístupe autora. 

Usilovali sme sa pritom o postup, ktorý by bol v súlade s Eliadeho 

konceptom myslenia. 

 

 

Metóda práce 

 

Eliadeho fantastickú literatúru a jej výraz sme sa pokúsili pochopiť 

predovšetkým z perspektívy autora, teda so snahou čo najväčšmi „splynúť 

s horizontom diela“ (Gadamerov pojem k tomuto hermeneutickému 

postupu). Náš prístup mal ambíciu niesť sa v hermeneutickom duchu, 

keďže pochopiť zmysel Eliadeho próz znamená v prvom rade vžiť sa do 

jeho myslenia, ktoré možno nazvať vskutku hermeneutickým. Výkladu 

Eliadeho hermeneutického konceptu myslenia sme venovali kapitolu 

Hermeneutika / Umenie výkladu, kde prinášame stručný náčrt tejto 

problematiky, no ťažiskovo sa venujeme Eliadeho kreatívnej hermeneutike, 

ktorá sa ukazuje byť zjednocujúcim prvkom jeho diela, uhlom pohľadu, 

z ktorého sa utvára aj jeho vízia sveta. Celé Eliadeho dielo chápeme ako 

jednotu založenú na vzájomnej komplementárnosti. Z pohľadu Eliadeho 

kreatívnej hermeneutiky existuje príbuznosť medzi vedeckou a literárnou 

predstavivosťou, a tak aj Eliadeho fantastická literatúra sa v konečnom 

dôsledku ukazuje byť nástrojom poznania, a to predovšetkým cestou 

zjavovania významov imaginárnych svetov a hlbokých dimenzií ľudského 

bytia.  

Eliadeho hermeneutika neostáva striktne uzavretá v oblasti náboženských 

štúdií. Pre nás začína byť hermeneutický koncept v Eliadeho diele  
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zaujímavý práve tam, kde opúšťa teritórium histórie náboženstiev a začína 

pôsobiť v širšom kontexte. Ukazuje sa, že Eliade v podstate neustále 

uplatňuje pohľad hermeneuta, keď faktom udeľuje „nadhistorický“ zmysel 

ich funkčným začlenením do sakrálneho poriadku. Treba pritom zdôrazniť, 

že v Eliadeho koncepcii je úloha faktického a „historického“ primárna: 

neprehliada faktum ani ho neupravuje, ale zachováva ho v plnej  

„dokumentárnosti“ – transcendencia reality nastupuje až potom. Proces 

„udeľovania“ či vyjavovania zmyslu sa teda nedeje už predpripravenou 

deformáciou (úpravou) reality tak, aby transparentne a lineárne smerovala 

k Zmyslu (ako tomu bolo napr. v komunistickej rétorike s jej smerovaním 

k utopickej budúcnosti alebo aj v literatúre à la thèse, kde fikcia je len 

ilustráciou hotového projektu sveta), naopak, pri Eliadeho prístupe nesmie 

byť realita prehliadaná, ale plne prítomná a plne nahliadaná. To okrem 

iného znamená, že ako spisovateľ vychádza z realistickej (pravdepodobnostnej) 

deskripcie, ako vedec z pozitívnej evidencie faktov a ako memoárista z čo 

najpravdivejšie (najobjektívnejšie) reprodukovanej skutočnosti. Napokon, 

Eliadeho koncepcia vychádza z toho, že „posvátno se vždy projevuje 

v určité historické situaci“ (M. Eliade, Pojednání o dějinách náboženství, 

Praha: Argo, 2004, s. 23). 

Táto koncepcia vyplýva aj z jeho chápania symbolu – takpovediac 

centrálneho motívu jeho tvorby, kde tie pravé významy sa vždy odhaľujú 

len v súvzťažnosti s Kozmom, čiže s posvätnou realitou. Zákon korešpondencií 

je vlastný archaickému vnímaniu sveta: každá činnosť, každá skala, každý 

strom môže byť nositeľom posvätného – a kontakt s posvätným je zároveň 

spôsob, ako prepožičať týmto javom a veciam účinnosť, trvácnosť, silu 

a zmysluplnosť. Z tohto „zákona korešpondencie“ vychádza aj Eliadeho 

hermeneutický výklad symbolu; na tomto fenoméne sme sa pokúsili 

dešifrovať, na akých princípoch funguje zjavovanie sa posvätného  
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v Eliadeho textoch. Ak Eliade ako bádateľ rozumie reči posvätného, 

Eliade ako spisovateľ sa vie ňou prihovárať – svedčí o tom práve značná 

frekvencia symbolov v jeho fantastickej literatúre. Symbol tu vnímame 

ako „duchovnú matricu“ týchto textov, ich základný kód a zároveň – pre 

nezasväteného čitateľa – tajomstvo.  

Efektivita hermeneutickej metódy sa ukazuje práve pri sémanticky 

nasýtených textoch, ako to napokon vyplýva z jej pôvodnej funkcie. 

Hermeneutiku ako interpretačnú metódu literatúry vnímame ako výklad, 

pri ktorom sa doslovný význam chápe ako znak iného, hlbšieho zmyslu. Je 

užitočná pri rozpoznávaní metaštruktúr, metačasu, metapriestoru v texte, 

skrátka všade tam, kde máme do činenia s mnohovýznamovými textami 

s výrazným symbolickým charakterom. A Eliadeho fantastické texty  

podľa nás v plnej miere predstavujú takýto typ literatúry. Hermeneutická 

metóda sa zameriava na dekódovanie skrytých významov textu, predmetom 

jej skúmania je symbolická rovina, do ktorej aj my situujeme určujúci 

význam Eliadeho fantastických textov.  

Zákonitosti hermeneutického kruhu sme využili hlavne vo vnútri  

Eliadeho diela, ktoré sa ukázalo byť organickým celkom, kde je všetko 

podriadené silnej vízii. Eliadeho fantastické prózy tak pre nás predstavujú 

akýsi mikrokozmos v makrokozme celého jeho diela a práve vo vzájomnej 

interakcii týchto svetov alebo lepšie povedané, v ich prieniku, sa nám 

otvára príležitosť čo najtesnejšieho splynutia s horizontom skúmaných 

diel, teda aj príležitosť interpretačne ohraničiť potenciálnu nekonečnosť 

ich paradigmatických významov. 

Ak je Eliadeho autor, u ktorého sa dá konštatovať, že všetky časti jeho 

diela smerujú k ideálnemu celku, potom pri práci s ktoroukoľvek časťou 

sa nedá vyhnúť idei (či ideálu) tohto celku. Aj keď sa naša práca zaoberá 

len malou časťou Eliadeho diela – fantastickou literatúrou, nazdávali sme 
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sa, že ak sa chceme dopátrať k jej skutočným významom, musíme prijať 

toto vedomie jeho diela ako celku. Máme tu totiž naozaj do činenia 

s autorom s ucelenou predstavou sveta, s jasným myšlienkovým konceptom 

formujúcim sa v koherentný celok a neustále opisovanie hermeneutického 

kruhu sa tu stáva takmer nevyhnutnosťou. 

 

 

Obsah a výsledky práce 

 

Eliadeho prózy sa ukazujú byť vybudované hlavne na napätí medzi 

exoterickou (vonkajšou, profánnou) a ezoterickou (vnútornou, posvätnou) 

tvárou sveta. Z hermeneutickej perspektívy tu autor vystupuje v pozícii 

zasvätiteľa, toho, kto drží kľúč od tajomstva univerza a robí prostredníka 

medzi dvoma svetmi.  

Túto teoretickú perspektívu sme v prvej kapitole Magická sila 

literatúry uplatnili predovšetkým pri interpretácii programového textu 

Zbohom!, ktorý v mnohom osvetľuje mechanizmy fungovania Eliadeho 

fantastickej literatúry. Ukazuje sa, že tá je vybudovaná na oscilácii medzi 

spomínanými dvoma pólmi: vonkajším a vnútorným, pričom všetko – 

realita aj literárny výraz – smeruje k silnému „stredu“, ktorý je tu vždy 

implicitne prítomný. Autor-rozprávač, ktorý je držiteľom vízie sveta aj jej 

poslom vo funkcii zasväcovateľa, sugeruje čitateľovi (neraz v postmodernom 

duchu) možné interpretačné perspektívy, odhaľuje identitu svojej  

fantastickej literatúry založenej na komplementarite estetiky, histórie 

náboženstva, etnológie, folklóru či lingvistiky. Avšak didaktická hodnota 

týchto textov, spočívajúca v istom „návode“ na zasvätenie, aj keď je určite 

nezanedbateľná, ostáva oproti tej estetickej v úzadí, tak ako „výkladovosť“ 

je tu len doplnkom obrazotvornosti. Zasvätenie je totiž sprostredkovávané 
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najmä symbolmi, ezoterickými obrazmi, narážkami či prostredníctvom 

slova so soteriologickou funkciou. Text Zbohom! možno najlepšie odkrýva 

tento aspekt chápania estetickej zložky ako formy „zjavenia“ (náboženského) 

zážitku, ktorý otvára cestu k transcendencii reality. Umenie sa v tomto 

chápaní stáva skutočnou mágiou schopnou meniť realitu a sprostredkovať 

mystický zážitok či priam byť prostriedkom spásy.  

Ako sme už uviedli, v druhej kapitole Hermeneutika / Umenie výkladu 

predstavujeme hermeneutickú metódu, ktorú považujeme za adekvátnu 

pre skúmanie Eliadeho próz. Vieme už, že máme do činenia s autorom, 

u ktorého sú všetky zložky jeho tvorby organicky späté v jeden celok, 

takže pochopenie tohto celku úzko súvisí s pochopením časti a naopak. 

Ukázalo sa tiež, že princíp hermeneutického kruhu, ktorý vyjadruje 

permanentne cirkulujúci vzťah celok – časť – celok / časť – celok – časť, 

je vhodným metodologickým nástrojom na skúmanie diela M. Eliadeho 

a poskytuje sľubné (a najmä voči dielu adekvátne) možnosti poznania. 

Podotknime, že kapitola o hermeneutike si pre špecifickosť danej  

problematiky vyžiadala reflektovať aj interdisciplinárne prístupy; samostatnú 

podkapitolu sme tiež venovali prieskumu príhodných metodologických 

postupov pri osvojení problematiky fenomenológie symbolu čisto len v rámci 

literárnej vedy, čo nás priviedlo najmä k mytologicky osnovanej literárnej 

kritike a k tematológii ako metodologicky inšpiratívnym postupom (aj keď 

s nimi explicitne a systematicky nepracujeme).   

V našom prístupe dominuje, ako sme uviedli, interpretácia Eliadeho 

fantastických textov v hermeneutickom duchu. Tá nám umožnila konštatovať 

prítomnosť posvätného v štruktúre týchto textov, pričom sme zistili, že 

samotné rozprávanie sa odvíja podľa pravidiel iniciačnej schémy – tomu 

sa venujeme v tretej kapitole Cesta do „stredu“ / Eliadeho fantastická 

literatúra ako iniciačné rozprávanie.  
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Pravidlá iniciačnej schémy – ako ich vo svojej knihe Román zasvěcení 

rekonštruovala D. Hodrová – nám tak pomohli odhaliť naratívne stratégie 

Eliadeho fantastických próz. Iniciačná schéma podľa Hodrovej korešponduje 

s pohanskými obradmi, jej štruktúra je teda archetypálna, čo jej zabezpečuje 

trvácnosť a univerzálnosť. V umeleckej literatúre sa dá vystopovať až 

dodnes – a možno ju aplikovať aj na Eliadeho fantastické prózy, preto bola 

prínosom predovšetkým pre samotnú interpretačnú časť. Pomohla nám 

definovať typológiu postáv, priestoru, pohybu a času v samotnom rozprávaní, 

pričom zásadným faktorom sa tu ukázalo byť pozorovanie, že iniciačné 

rozprávanie sa vyjavuje vo vzájomných protikladoch. A to nám nie 

náhodou pripomína Eliadeho dialektiku hierofánií, čiže základný princíp 

posvätného, ktorý vyplýva z jeho hermeneutiky náboženských fenoménov.  

Eliadeho základnou antropologickou a religionistickou tézou totiž je, že 

pilierom každej náboženskej koncepcie sveta je existencia dvoch 

komplementárnych pólov – posvätného a profánneho. Tento protikladný 

princíp nám v iniciačnej schéme pomáha určiť kvality jednotlivých zložiek 

textu (postáv, priestoru, času, činností, udalostí), pretože ich možno 

zasadiť do rámcov protikladných vzťahov (cyklický vs. historický,  

statický vs. dynamický, labyrintický vs. lineárny).  

Odhalenie fundujúcej úlohy iniciačnej schémy je pre nás vari  

najzásadnejšie, pretože prostredníctvom tejto schémy sa jednak odkrývajú 

veľké metafyzické štruktúry, jednak nám to umožňuje nájsť možný systém 

a „logiku“ Eliadeho (literárnej) predstavivosti. Iniciačná schéma, ktorá je 

pôvodne literárnym obrazom sakrálnych obradov, má tak potenciál stať sa 

nositeľkou zmyslu alebo inak – Eliadeho pojmami – už spomínanou 

hierofániou, teda literatúrou, ktorá je zjavením posvätného.  

Iniciačná cesta človeka – ako sa zrkadlí v Eliadeho fantastickej próze – 

tak vedie cez dešifrovanie symbolov, emblémov, mýtov, v ktorých sa  
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podľa autora ukrýva pravé tajomstvo tohto sveta. Jedinec sa vo fáze  

amnézie musí rozpamätať (anamnéza) na ich univerzálne, absolútne 

významy a len vtedy sa mu odhalí zmysel jeho vlastnej existencie i sveta 

zároveň (mikrokozmos človeka tu splýva s makrokozmom sveta). Len tak 

sa jeho cesta stáva skutočne zmysluplnou a zároveň hodnou nasledovania. 

Exemplárnosť Eliadeho fantastických próz a ich didaktický rozmer je 

jedným z ich výrazných znakov, ale nijako nezatieňuje ich estetickú 

kvalitu. V každom prípade, aj táto kvalita – sprostredkovanie (mystického) 

poznania, patrí do potenciálu Eliadeho fantastickej literatúry. 

Popri soteriologickej funkcii tejto literatúry sa ako rovnako dôležitá  

vynára aj jej funkcia eschatologická – týmto aspektom sa venujeme vo 

štvrtej kapitole Mýtus smrti / Umenie zomrieť. Tu sme sa usilovali 

dospieť k stanoveniu úlohy jedného z najvýraznejších motívov Eliadeho 

fantastickej literatúry – motívu smrti. Je totiž markantné, že Eliadeho 

priťahujú posledné veci človeka – i tá najkrajnejšia, konečná realita bytia 

(eschaton), a že jeho fantastická literatúra často smeruje od estetického 

k eschatologickému. 

Prvú odpoveď na otázku smrti dostávame prostredníctvom balady  

Mioriţa, ktorá sa ako šifrované posolstvo zjavuje v Eliadeho románe 

Svätojánska noc. Eliadeho hermeneutický výklad balady v jeho štúdii 

z knihy Od Zalmoxida k Džingischánovi zdôrazňuje obraz smrti ako 

mystickej svadby a kóduje tak najhlbší výraz náboženskej senzibility 

špecifickej pre rumunskú duchovnosť. Pastier totiž smrť „premieňa“ na 

kozmickú svadbu, a tak ju transcenduje, pridáva jej novú, vyššiu hodnotu, 

skrátka vnucuje zmysel absurdite samej, víťazí nad vlastným osudom 

a prekračuje svoj determinujúci ľudský údel. My sme sa snažili  

demonštrovať, ako sa tento ontologický postoj pastiera z Mioriţe premieta 

do postojov hlavných hrdinov románu Svätojánska noc, ktorí všetci, 
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rovnako ako pastier z balady, zomierajú násilnou smrťou. Nástojčivý 

motív smrti a výrazne autobiografické motívy z Eliadeho života 

v Rumunsku v tomto románe nás zároveň privádzajú k ohliadnutiu sa za 

jeho tzv. legionárskym obdobím. Tu sa nám ponúka pochopiť Eliadeho 

kontroverzný príklon k légii práve cez prizmu jeho fascinácie smrťou 

prepojenej s fascináciou k osobe svojho „guru“ Nae Ionesca, čo nás opäť 

navracia k románu Svätojánska noc, kde obe tieto „fascinácie“ 

identifikujeme v tajomnej postave „dvojníka“.  

Iným spôsobom je eschaton priblížený v texte U cigánok, kde sme sa 

pokúsili dešifrovať scenár zasvätenia do tajomstva smrti. V tomto texte už 

Eliadeho obrazotvornosť naplno rozohráva víziu vnútornej tváre sveta – 

sveta, ktorým musí hlavný hrdina Gavrilescu prejsť na svojej ceste 

zasvätením. Eliade tak týmto textom odkazuje k tradícii náboženskej 

literatúry, ktorá učí „techniku smrti“ (napr. Tibetská kniha mŕtvych).  

Poviedka Na dvore u Dionýza takisto presahuje do vnútornej tváre 

sveta, aj keď táto významová rovina nemusí byť (a ani nie je) na prvý 

pohľad čitateľná, pretože autor aj tu kamufluje tajné učenie do situácií 

zdanlivo každodennej reality (teda do obrazov vonkajšieho sveta). Náš 

výklad v hermeneutickom duchu autora však prináša odhalenie, že hotel, 

v ktorom sa pohybuje básnik Adrian, je v skutočnosti záhrobným svetom, 

kam iniciovaný umelec musí zostúpiť rovnako, ako to urobil jeho  

predobraz – básnik Orfeus. Tento text zjavne nadväzuje na orfizmus, teda 

na mystérium smrti a zmŕtvychvstania boha Dionýza. Adrian tu podstupuje 

rituálnu cestu záhrobím, aby sa narodil druhýkrát – až toto druhé zrodenie 

mu zaručuje prechod k vyššiemu spôsobu bytia (motív, ktorý výrazne 

rezonuje v celej Eliadeho fantastickej literatúre).  
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Záver 

 

V práci sme sa pokúsili vyzdvihnúť špecifickosť Eliadeho fantastických 

próz, ktoré sú oslobodené od kultúrneho provincionalizmu a historického 

relativizmu a prichádzajú s rozprávaním založeným na mytológii. 

Mytologický základ autorovi poskytuje dostatočnú slobodu tvoriť  

a predvádzať skúsenosti s posvätným. Eliadeho estetická senzibilita totiž 

v sebe integruje senzibilitu náboženskú, inak povedané autorovu víziu 

sveta, čo vytvára silný základ pre literatúru iniciačného typu. Estetický 

zážitok odrezaný od empirickej reality tu plní funkciu zážitku mystického 

a pre zasväteného čitateľa sa potom čítanie takéhoto textu premieňa na 

duchovné cvičenie. Iniciovaný autor je schopný vidieť iný, možný svet, 

ktorý presahuje ten materiálny – túto dimenziu v našej práci pomenúvame 

vnútornou tvárou sveta; autor ju dokáže slovami opísať a „nakaziť“ ňou 

i čitateľa.  

Na vybraných Eliadeho fantastických prózach sme demonštrovali, ako 

sa iniciačné rozprávanie premieňa na hermeneutiku nadzmyslových  

zážitkov, konkrétne na zážitok s posvätným, ktoré sa stáva novou formou 

autentickosti. Jediným dôkazom solidárnosti moderného človeka s posvätným 

ostáva predstavivosť; akýkoľvek obraz, vrátane toho literárneho, reaktualizuje 

exemplárny model a vzťahuje sa na pravdu, ktorú nemožno vyjadriť 

slovami. Eliadeho fantastická literatúra je založená na schopnosti obrazov 

a symbolov zjavovať túto pravdu. Autor vypracováva vlastnú predstavu 

„nového básnického výrazu“, ktorý sa stáva prostriedkom k priblíženiu 

posvätnej pravdy. 

Eliadeho fantastické prózy vytvárajú svet sám o sebe, ktorý zároveň 

odkazuje k niečomu inému, čo je sprostredkované nepriamo, dvojzmyselne, 

v narážkach, no predovšetkým prostredníctvom symbolu a ezoterických 
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obrazov. Tieto texty sa postupne oddeľujú od profánnej (vonkajšej) reality 

a smerujú k „inému“ (mystickému, posvätnému, vnútornému) zážitku so 

svetom. Estetický zážitok postupne premieňa skutočnosť, profánne 

(vonkajšie) sa napĺňa posvätným (vnútorným) a súčasne sa mení aj 

literárny výraz. Táto literatúra má schopnosť navodiť pocit „stredu“ 

všetkých vecí a javov, ktorý sa tu stáva implicitne prítomný. Inak 

povedané, to, čo táto literatúra hovorí, to zároveň aj sama predvádza: 

zasvätiteľ je tu zároveň zasvätencom. Sme tu svedkami toho, ako sa 

iniciačné rozprávanie mení na samotnú iniciáciu. 

V Eliadeho svete mýty totiž nie sú fikciou, ale „živými“, pravdivými 

(a teda posvätnými) príbehmi. Kto sa chce vydať na iniciačnú cestu 

poznania spolu s hrdinami Eliadeho fantastických próz, musí sa naučiť – 

tak ako oni – v zdanlivo obyčajných, profánnych javoch rozoznávať stopy 

posvätného a pochopiť, že práve to druhé je tou pravou skutočnosťou. 

Z toho vyplýva aj zásadné uvedomenie, že protiklad posvätné vs. profánne 

tu znamená predovšetkým skutočné vs. neskutočné. 

V tomto zmysle možno Eliadeho fantastickú literatúru charakterizovať 

aj ako „hraničnú“, keďže je založená na napätí medzi vonkajšou  

(exoterickou, profánnou, svetskou) a vnútornou (ezoterickou, posvätnou) 

tvárou sveta. Zdá sa, že práve na tejto protikladnosti najlepšie vyvstávajú 

zákonitosti posvätného a „hraničný stav“ súčasne osvetľuje aj pozíciu 

autora ako toho, kto stojí „medzi dvoma svetmi“.   

Literárna iniciačná schéma ako „predĺžená ruka“ mytológie znovu 

oživuje najväčší zo všetkých mýtov: kozmogonický mýtus smrti 

a znovuzrodenia, ktorý sa ukazuje byť exemplárnym a  univerzálnym 

modelom vývoja človeka a vesmíru a hlavne najobľúbenejším mytologickým 

predobrazom Eliadeho fantastických próz. Návrat k silnému prvopočiatku, 

k momentu premeny Chaosu na Kozmos, má schopnosť regenerovať 
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nielen človeka, ale aj celý svet. Zasvätenie adepta sa napokon vždy deje na 

kozmickej úrovni; vesmír je tu solidárny s človekom a regeneruje sa spolu 

s ním.  

Problémom desakralizovanej modernej doby sa stáva nerozpoznateľnosť 

zázraku a Eliadeho fantastická literatúra vždy vychádza z reality svojej 

doby, oddelenej od posvätného. V tomto zmysle by sa celé Eliadeho dielo 

dalo charakterizovať ako „otvorené“ svetu; rozhodne nechce ostať 

izolovaným zlomkom, ale túži sa integrovať do vedomia moderného veku, 

s čím napokon korešponduje aj fakt, že iniciačné rozprávanie v jeho 

fantastických prózach sa vždy odvíja v reáliách každodenného života. 

Tým, že táto literatúra ukazuje, že aj v dnešnom svete je posvätné ukryté 

doslova v čomkoľvek a kde je pre človeka stále možné kedykoľvek ho 

odhaliť, prináša súčasne spásonosnú odpoveď modernému svetu, ktorý 

nevie vyriešiť svoju krízu.  

Samotné Eliadeho iniciačné príbehy sú určitou formou anamnézy. 

Dokážu znovu navodiť mýtický čas a toho, kto je držiteľom kódu, vedia 

povzniesť mimo času. Napokon, samotné čítanie je únikom z historickej 

časovosti a Eliade rozhodne navracia literatúre jej pôvodnú soteriologickú 

a eschatologickú funkciu; spása prostredníctvom umenia je jedným 

z leitmotívov jeho diela. Pritom je povšimnutiahodné, že Eliade aj svoje 

bádateľské úsilie sústreďuje predovšetkým na duchovné techniky práve 

s týmito funkciami – joga, alchýmia či šamanizmus. Tieto „techniky“, 

ktoré sa súčasne premietajú do jeho fantastickej literatúry, chápe ako cestu 

k prekonaniu obmedzení ľudskej existencie podmienenej dejinnosťou, 

strachom, starosťou a utrpením a v neposlednom rade ako vymanenie sa 

z večného kolobehu reinkarnácií. Rovnako ako poézia Véd, iniciačné 

rozprávanie zjavuje významy imaginárnych svetov, ako aj hlboké  

dimenzie ľudského bytia. 
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Eliade tak prichádza s literárnym modelom, ktorý zjednocuje najväčšie 

náboženstvá sveta cez ich ezoterickú dimenziu, reformuluje večné  

mystérium smrti a zmŕtvychvstania a rozvíja literatúru novým smerom, 

kde si estetický zážitok nárokuje byť na jednej úrovni s  mystickou 

skúsenosťou. 
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