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Úvod
S dílem Michaela Endeho jsem se setkávala během celého svého studia.
v

Vždy mě svým způsobem fascinovalo, a tak jsem se o něj začala blíže zajímat. Cím
víc jsem se o něj zajímala, tím mi bylo jasnější, že je to dílo velmi všestranné,
komplexní, do hloubky propracované, které se snaží oslovit čtenáře a přivést ho k
přemýšlení o tématech, která se týkají nás všech a která, dovoluji si tvrdit, nabývají
stále větší aktuálnosti. Navíc jsem po určité době dospěla k závěru, že u nás tento
autor nemá takový ohlas, jaký jsem zaznamenala v jeho rodné zemi, v Německu. To
je jistě přirozený jev. Přesto mám dojem, že jeho popularita zde je nad očekávání
nízká, a tak pro mne tato práce byla příležitostí toto tvrzení prozkoumat a vůbec
snad i přispět k odhalení jeho díla českým recipientům.
Z tohoto vychází struktura mé práce. Práce je rozdělena do dvou velkých
celků, přičemž první část se zabývá interpretací nejvýznamnějších knih pro děti a
mládež, které Michael Ende napsal, tedy knih „Nekonečný příběh" a „Děvčátko
Momo a ukradený čas". Uznala jsem za vhodné věnovat tomuto celku relativně
velký prostor, protože díla Michaela Endeho doslova „přetékají" intertextuálními
odkazy na různé oblasti jak literární, tak i jiné a chceme-li se Endeho dílem zabývat
z jakéhokoli pohledu, musíme nejdříve dešifrovat jednotlivé stavební kameny jeho
práce.
Ende čerpal z antické mytologie, romantismu nebo zen-budhismu. V jeho
knihách nalezneme archetypální postavy, zapadající do starých mytologických
systémů stejně jako do dnešní fantasy, dobrodružný děj i sociální kritiku. Ende staví
čtenáře před otázky vysloveně existenciálního charakteru: Kdo jsem? Kam směřuji?
V první části se pokouším rozuzlit toto „klubko" odkazů, pramenů a narážek. Celek
je členěn na kapitoly vztahující se jednak k Endeho pramenům a zdrojům inspirace,
jednak k jednotlivým symbolům, na které v jeho dílech narazíme a jejichž poznání
by nám mělo pomoci s pochopením celkového smyslu Endeho knih a poselství,
které se čtenářům snaží předat. Pracuji zde s primární literaturou, tedy především s
knihami „Nekonečný příběh" a „Děvčátko Momo a ukradený čas", které jsou
považovány za stěžejní, a dále s literaturou sekundární.
Ta je přístupná z velké části pouze v německém jazyce. V Německu, kde
ohlas Michaela Endeho byl skutečně velmi silný, se tímto autorem zabývali mnozí
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literární teoretikové a publicisté. V českém jazyce bylo k M. Endemu publikováno
velmi máío. Právě ve zprostředkování informací a výsledků badání, které nejsou v
českém jazyce dostupné, vidím smysl a přínos této práce. (Citace převzaté z
německé literatury jsem se snažila přeložit co nejpřesněji.)
Druhá část této práce je věnována recepci Endeho zásadních knih pro děti a
mládež. Snažím se zde zmapovat to, jak vypadala v Německu a jak probíhala u
českých čtenářů. Pracuji zde s konkrétními články a recenzemi, které vycházely v
různých periodikách jak na německém, tak na českém území. Předpokládám, že
německá recepce byJa a je mnohem širší a hlubší než česká. Jedním z důvodů je jistě
skutečnost, že je Michael Ende německým autorem. Domnívám se ale, že to není
důvod jediný. Samozřejmě si uvědomuji, že dílo vždy vychází za určitých kulturních
a sociálních podmínek. Myslím si ale, že konkrétní doba vydávání Endeho děl jejich
přijetí ovlivnila více než je obvyklé. Endeho díla přinášejí německým čtenářům
nový obsah, nový styí a snad i nový žánr.
Očekávám, že recepce českými čtenáři a kritikou bude pouze minimální a
bude se omezovat jen na určité aspekty Endeho děl. Ráda bych se na závěr pokusila
o syntézu poznatků získaných rozborem jednotlivých článků a recenzí a našla
důvody, které k snížení Endeho recepce u nás vedly.
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O Život Michaela Endeho
Michael Ende se narodil 12. listopadu 1929 v bavorské vesnici Garmisch.
Jeho otcem byí Edgar Ende, surrealistický malíř, a matkou Luise Barthoíomá Ende.
Do jeho života brzy zasáhla válka. Gymnázium, které od roku 1940 navštěvoval,
bylo e vaku o ván o, a on tak mohl školní docházku dokončit až po válce - absolvoval
waldorfskou školu ve Stuttgartu. Poté studoval na herecké škole Falcken-Schule a
po jejím dokončení působil v různých německých divadlech.
Tehdy Ende napsal své první rozsáhlejší literární texty - tvořil především
pro politické kabarety. Od roku 1954 pracoval jako filmový kritik pro Bavorský
rozhlas (der Bayerischer Rundfunk). Jeho vlastní dramatická tvorba zůstala bez
většího ohlasu. Ende začal psát své první knihy pro děti. V roce 1960 se na pultech
knihkupectví objevil „Jim Knoflík". Po tom, co byl rukopis odmítnut dvanácti
nakladateli, ujal se ho stuttgartský Thienemann Verlag. Nakladatelství se stalo
Endeho velkou oporou. „Jim Knoflík" byl první velký úspěch.
Kvůli sporům, které jeho knihy vyvolávaly, se se svou první ženou,
herečkou lngeborg Hoffmannovou, přestěhoval do Itálie. Usadili se jižně od Říma.
Zde vznikl jeho první pohádkový román - „Momo". Kniha „Děvčátko Momo a
ukradený čas" se stala předlohou pro operu, která byla poprvé uvedena 1978 v
Coburgu, a film, který 1985 natočil Johannes Schaaf.
1985 Endeho zasáhla smrt jeho ženy lngeborg Hoffamnnové. Po čtrnácti
letech se odstěhoval z Říma zpět do Mnichova, kde se spřátelil se svou druhou
ženou, Marikou Sato, díky níž měl možnost seznámit se blíže s japonskou kulturou.
Marika Sato se podílela na překladu jeho děl do japonštiny.
V roce 1995 zemřel Michael Ende ve věku nedožitých šedesáti šesti let v
blízkosti Stuttgartu. Jeho pomník na mnichovském hřbitově má podobu obrovské
bronzové knihy.
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1 Souhrnná interpretace děl Michaela Endeho
1.1 Pokus o žánrové zařazení
Ráda bych poukázala na komplexnost tvorby Michaela Endeho, která se
odráží v mnoha aspektech jeho děl a v podstatě znesnadňuje jejich jednoznačnou
interpretaci. Chceme-li se důkladně zabývat nějakým literárním dílem, splétáme
jakousi síť, která vytváří strukturu, jež nám pomáhá orientovat se v něm. Tato síť se
skládá z různých jevů literárně historických a teoretických a jejich vzájemných
vztahů. Častým výchozím bodem, postupujeme-li od celku k detailu, bývá žánrové
zařazení knihy. A právě už zde budeme mít s knihami Michaela Endeho problémy.
Tradičně bývá Michael Ende řazen mezi autory píšící pro děti. Tato
povrchní klasifikace nás ale jistě nemůže plně uspokojit, vezmeme-li v úvahu to, že
jeho čtenářstvo je z velké části tvořeno dospělými recipienty. V článku Horsta
Heidtmanna se například dočteme: „Prodejní úspěchy Tolkiena a Endeho a přetrvávající boom fantastické literatury pro děti a mládež určitě nemají svou příčinu
v tom, že by se náhle u velkého množství mladých čtenářů vytvořila nová čtenářská
potřeba, mnohem spíš je to tím, že dospělí v tomto případě vystupují ve stejné míře
jako kupci i jako čtenáři."1 A zase v rozhovoru, který s Endem vedl publicista Dieter
Zimmer, se dočteme, jak Ende popisuje publikum, které obvykle přichází na jeho
autorské čtení: „Při mých autorských čteních sedí vepředu kolem stolu děti, to je asi
tak dvacet procent. Pak tam jsou mladí lidé mezi dvaceti a třiceti, od nejdivočejších
alternativců až po poslušné studenty teologie. To je dalších dvacet procent. Za nimi
stojí... dospělí." 2 Navíc se sám autor proti označení „Kinderbuchautor" 3 , které vnímá
jako „stále ještě pohrdavě míněné označení" ohrazuje a v několika svých esejích
tento svůj postoj vysvětluje. Dokonce jde tak daleko, že tvrdí, že by žádná literatura

1

HEIDTMANN, H. Korrektur der unbefriedigten Wirklichkeit? Tolkien, Ende und die

phantastische Kinder- und Jugendliteratur zu Beginn der 80er Jahre. Jugendliteratur und
Medien, 1982, Jg. 33 (Neue Folge), Nr. 4, S. 66-67
2

ZIMMER, D. Der Mann, der unserer Zeit die Mythen schreibt. Zeitmagazin, 1981, Nr. 24,

S. 44-46
3

Za český ekvivalent by se snad dal považovat výraz „autor knih pro děti"
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určená speciálně pro děti existovat neměla: „Možná se vám bude zdát poněkud
podivné, když se vám právě tady a právě dnes přiznám k tomu, že jsem v zásadě
proti existenci literatury určené speciálně dětem." 4 Její existence značí podle Endeho
„rezignaci a zklamání" 5 . Ende se svůj postoj snaží dále vysvětlit: „Kdyby byl svět
dospělých takový, jaký být má, totiž obyvatelný i pro děti, nebylo by nutné vytvářet
pro ně něco jako ,rezervát pro malou zvěř', ve kterém mohou vybíjet své animální
a antropomorfistické pudy, kde jim je na nějaký čas povoleno myslet si, že je příroda
obývaná prapodivnými a tajemnými tvory jako jsou elfové nebo skřítci - až do toho
okamžiku, kdy budou z tohoto ráje brutálně vyhnány, protože už budou považovány
za dost ,zralé' na to, aby byly seznámeny se všemi těmi představami, které
nazýváme ,objektivními skutečnostmi'. 6
Michael Ende napsal knihy, které (nejen svým rozsahem) vyžadují od
dítěte nemalou dávku motivace ke čtení a které zároveň (svou složitou výstavbou)
umožňují dospělému čtenáři objevovat další dimenze skryté pod vrchní vrstvou
napínavého děje. Hans-Heino Ewers označil dětské knihy, které mohou být
recipovány i dospělými čtenáři a které svou strukturou a stylem nabízejí více
různých interpretací, jako „dvojsmyslné knihy pro děti"7. Vzniká zde přesah do
subsystému literatury pro dospělé. Stoyan tuto skutečnost vysvětluje takto:
„Polysystém literatury sestává ze subsystémů, které jsou hierarchicky uspořádány od
centra směrem k periferii. Cistě literární sektor tvoří centrum. Dvojsmyslné knihy
pro děti a mládež náležejí do dvou různých systémů současně, a proto se nacházejí
centru mnohem blíže než ostatní literatura pro děti."8
Kdybychom chtěli pro Endeho knihy najít nějaké souhrnné pojmenování,
které by vystihovalo všechny jejich podstatné rysy, došli bychom nejspíš k něčemu

4

ENDE, M. Lust am Spiel der Phantasie: Warum schreibt man Kinderbucher? Universitas,

Jg. 42, Nr. 493, S. 592-604
5

ENDE, M. „Literatur fur Kinder"? Neue Sammlung: Zeitschrift

fur Erziehung

und

Gesellschaft, Jg. 21, Heft 4, S. 310-316
6

tamtéž

7

EWERS, H.-H.; LEHNERT, G.; 0'Sullivan, E. Kinderliteratur im interkulturellen

Studien

zuř Allgemeinen

und

Vergleichenden

Kinderliteraturwissenscheft.

Prozeíi:
Stuttgart,

Weimar: Metzler, 1994
8

STOYAN, H. Die phantastischen Kinderbucher von Michael Ende. Frankfurt am Main :

Peter Lang Verlag, 2004, s. 51
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jako „pohádkový román s prvky fantastické a dobrodružné (někdy i detektivní)
literatury, vývojového románu (německým termínem Entwicklungsroman) a románu
s dětským hrdinou". Důležité je také silná intertextovost jeho děl sahající od
mytického světa antiky, přes Goetha až k německým romantikům (tomu ale bude
věnován dostatek prostoru v další kapitole). Toto naprosté míšení žánrů je typické
právě pro romantiky, za jejichž pokračovatele se Ende, jak sám říká, považuje:
„Navazuji naprosto vědomě na romantickou tradici. Pokud chápete romantismus
jako celkový postoj a ne jen jako chvilkovou náladu, jsem romantikem." 9 Toto
míšení žánrů je ale typické i pro reálnou dobu vzniku jeho děl, které z tohoto
hlediska nabývají silně postmoderního charakteru.
Ráda bych nyní své tvrzení blíže vysvětlila. To, že se jedná o romány, snad
ani není třeba dále rozebírat - v podstatě jakoukoli definici románu bychom na tyto
knihy mohli aplikovat.
Pohádkových prvků nalezneme v dílech M. Endeho nepřeberné množství.
Vyznačují se například chybějící časoprostorovou určeností, rušením běžných
kauzálních vztahů, výskytem kouzelných předmětů i nadpřirozených postav.
Vystupující postavy mívají až na výjimky jasnou charakteristiku postav kladných
nebo záporných. Dobro vítězí nad zlem.
Základní tematické okruhy, které se v knihách M. Endeho objevují,
odpovídají tradičním tématům fantastické litertury, jež má v Německu silné kořeny.
Hajna Stoyan se přidržuje tematické klasifikace Tzvetana Todorova 10 a konstatuje,
že „na první pohled nepřehledné množství témat v Endeho knihách lze na základě
jejích podstatných prvků rozřadit do kategorií Tzevana Todorova." 11 Todorov
rozlišuje tyto základní kategorie (v závorce vždy uvádím některé příklady, které ve
své argumentaci použila Stoyan):
1) existence nadpřirozených bytostí (Dětská císařovna, vlkodlak)
2) zmnožení osobnosti / motiv dvojníka (Átreju jako Bastiánovo alter-ego)

9

ZIMMER, D. Der Mann, der unserer Zeit die Mythen schreibt. Zeitmagazin, 1981, Nr. 24,

S. 44-46
10

TODOROV, T. Einfuhrung in die phantastische Literatur und Kunst. Munchen : Hanser,

1972
11

STOYAN, H. Die phantastischen Kinderbucher von Michael Ende. Frankfurt am Main :

Peter Lang Verlag, 2004, S. 120-121
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3) prolomení hranice mezi subjektem a objektem, metamorfóza (proměna tlustého
Bastiána v půvabného mladíka, cyklické proměny lesu Perelín)
4) transformace času a prostoru (Bastiánova ztráta pojmu o čase během jeho pobytu
ve Fantázii)
Znaky vývojového románu se vyskytují hlavně ve vrcholném díle Michaela
Endeho - v Nekonečném příběhu, a to zvláště v jeho druhé polovině. Zde může
čtenář jasně sledovat Bastiánův vývoj, jeho cestu k nalezení sebe sama, která vede
přes skoro úplnou ztrátu identity a její opětovné nalezení v takřka inciačním procesu
v závěrečné kapitole Vody života. V německé literární tradici měl Ende i v tomto
směru dostatek významných předchůdců, na které mohl navázat (Goethův Vilém
Meister, Novalisův Jinřich z Ofterdingen).

1.2 Dětští „hrdinové"
Dětské postavy vystupující v knížkách Michaela Endeho nelze označit jako
hrdiny v tradičním slova smyslu, jako postavy heroické. Na první pohled zrovna
neoplývají vlastnostmi, které bývají hrdinům připisovány - nejsou ani silní, ani
odvážní, ani se nevrhají střemhlav do různých nebezpečenství. Jejich síla (a také
přitažlivost pro čtenáře) se ukrývá někde jinde, uvnitř.
Podíváme-li se blíže na protagonisty příběhů, na které jsme zaměřili svou
pozornost, neunikne nám řada společných rysů, jimiž se obě postavy vyznačují.
Momo i Bastián jsou děti ve věku přibližně deseti let. (Věk děvčátka
Momo je při tom určen dost vágně: „Osm, nebo možná už dvanáct?" 12 To souvisí
s celkovým, velmi bezčasovým charakterem této postavy.) Ani jeden z nich
neprožívá ideální dětství. Bastián ztratil maminku. Už tato skutečnost sama o sobě
by byla dostatečně hrozná, je ale ještě vystupňována tím, že tatínek od té doby
nejeví o nic, a tedy ani o Bastiána, zájem. V podstatě tedy Bastián ztratil oba rodiče.
Momo sice prožívá v amfiteátru šťastné období, je ale zřejmé, že předtím byla
někde, kde se jí nelíbilo, odkud utekla a kam se nechce vrátit. Vzhledem k tomu, že
není doprovázena rodiči ani jinou dospělou osobou, je možné si domýšlet, že byla
v dětském domově. To je výchozí situace. Pro obě postavy je rovněž společné, že se
jim tento problém podaří nějakým způsobem vyřešit. Bastián získá tatínka zpět,

12

ENDE, M. Děvčátko Momo a ukradený čas : pohádkový román. Praha : Albatros, 2005
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Momo nalezne náhradu vztahu k rodičům ve vzathu k starému metaři Beppovi, který
je stejně jako ona rezistentní vůči uspěchanosti okolního světa.
Momo i Bastián se pohybují svým způsobem na okraji společnosti. Bastián
je tlustý, spolužáky neoblíbený a ve škole neúspěšný chlapec, jehož mimořádnou
schopností je vymýšlení příběhů. Momo se zdá být chudá, ze začátku opuštěná, bez
vzdělání. Je obdařena schopností naslouchat druhým lidem. Obě děti mají bohatý
vnitřní život, a to jim umožňuje vnímat světy mimo běžnou realitu. A to, že se právě
v nich tyto různé světy prolínají, z nich dělá hrdiny předurčené k tomu, aby
zachránili ostatní.
Oba se chtě nechtě vydávají na cestu. Především v Nekonečném příběhu je
topos cesty velmi důležitý. Z Bastiána se stává romantický hrdina putující za
hledáním vlastního já. Jedná se tedy nejen o dlouhou a náročnou „vnější" pouť, ale
i o složitou pouť ve vlastním nitru, která Bastiána vede k poznání a akceptování
sama sebe. Tato pouť samozřejmě není vůbec jednoduchá a vede přes různá úskalí.
Nejdřív se Bastiánovi splní jeho přání a promění se v opravdového hrdinu, kterým
vždy chtěl být (vzorem mu je statečný bojovník Átrej, jeho alter-ego v říši fantazie).
Fenoménem hrdinského mýtu se zabýval mimo jiné i C.G. Jung se svými
spolupracovníky a došli, jak píše Joseph L. Henderson, k závěru, že: „hrdinský
mýtus je nejznámějším a nejrozšířenějším mýtem světa. Nalezneme ho v klasické
mytologii Řeků a Římanů, ve středověku, na Dálném východě i u primitivních
národů." 13 Rychle nabytý status hrdiny ale vede u Bastiána ke vzniku pýchy
(hybris), což je podle Hendersona jedním ze základních prvků hrdinského mýtu.
Pýcha u hrdiny vyvolává neuměřenost, přecenování sebe sama a nevděk a přivádí jej
do (v tomto případě dočasné) zkázy. Stejně jako musel být za své rouhání potrestán
například Prométeus, musí být potrestán i Bastián.
Hajna Stoyan upozorňuje na nápadnou podobnost mezi děvčátkem Momo
a Mignon z Goethova díla Viléma Meistera léta učednická. „Dnešní čtenář sotva
objeví tajné vztahy Endeho postav k jejich literárním předkům. Momo je
ztělesněním představy o dítěti Goethovy doby, kdy je dítě nositelem prapoezie
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lidstva. Některé Goethovy postavy jsou symboly prapůvodní síly přírody a umění a
představují prostředek k omlazení světa..."14
Momo na rozdíl od Bastiána nemá žádné vnitřní protiklady. Je jasnou, až
průzračně čistou postavou, která odráží stav okolní společnosti a zároveň
představuje její protiváhu.
Mezi další shodné znaky Endeho Momo a Goethovy Mignon řadí Stoyan
například jejich tajemný původ, chudobu, nejasný věk někde na hranici dětství
a rané dospělosti, vztah k hudbě a bohatý vnitřní život. Obě postavy navíc ztělesňují
pozitivní vztah autorů k Itálii.15

1.3 Charakteristické znaky knih Michaela Endeho
Tato část práce charakterizuje dílo Michaela Endeho z hledisek, která
nejsou zpracována v samostatných oddílech kapitoly Souhrnná interpretace děl
Michaela Endeho.
1) Komplementarita protikladů.
Jako názorný příklad zde uvádím proměňování lesa Perelín v poušť Goab,
ke kterému dochází každé ráno, a zpětnou proměnu poště Goab v les Perelín, která
probíhá pravidelně každý večer. Úzce s tím souvisí i dennodenně se opakující
životní cyklus lva Graógramána, který každý večer zkamení, aby se každé ráno
znovu narodil.16 Lev je ve dne tvořen ohněm, který ničí veškerý okolní život, takže
vzniká poušť. Každý večer se Graógramán změní v kámen, a dá tak možnost růstu
a rozkvětu bujné vegetace lesa. Les a poušť se navzájem vylučují, možná je
existence vždy jen jednoho z nich. Smrt je tu opět vnímána jako něco pozitivního,
produktivního, co umožňuje život něčeho jiného. Zánik je nutný k tomu, aby mohla
nastoupit obroda, vznik něčeho nového. Na tomto příkladu můžeme navíc pozorovat
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i cyklické pojetí času a událostí, které je stejně jako pozitivní vztah ke smrti
ovlivněno východním myšlením. Odráží se tu v malém také nekonečnost, jeden
z ústředních momentů celé knihy.
Stejně tak je obnovení Fantázie podmíněno jejím zánikem. Nic, které hrozí
Fantázii zahubit, už z tohoto pohledu nemůže být posuzováno jako něco jen
negativního.
V Nekonečném příběhu je také jasně řečeno, že potřebné je nejen dobro,
ale i zlo, pozitivní jako i negativní postavy. Aby ve světě vládla harmonie, potřebují
být síly dobra vyváženy silami zla. Dobro není tak ostře odděleno od zla, obě strany
mají stejnou hodnotu a tvoří společně jednotu. Ztělesněním tohoto názoru je sama
Dětská císařovna: „Dětská císařovna nevládla, nikdy nepoužila síly a nevyužila své
moci, nikdy nevydala jediný rozkaz a nikoho nesoudila, nikdy nezasáhla a nikdy se
nemusela bránit nějakému útočníkovi, neboť nikomu by nepřišlo na mysl, aby proti
ní povstal nebo aby jí ublížil Před ní si byli všichni rovni. ... A každé stvoření, ať
hodné nebo zlé, ať krásné nebo ošklivé, veselé nebo vážné, pošetilé nebo moudré,
všichni, všichni tu byli jenom prostřednictvím její existence."17
2) Prolínání světů.
Ve všech knihách Michaela Endeho se (v různé míře) prolíná náš reálný
svět se světem fantazie. V příběhu o děvčátku Momo nejsou tyto dva světy odděleny
a vstupují jeden do druhého - v normálním městě se pohybují tajemní šedí muži
apod. K zajímavému propojení reálného a fantazijního světa dochází v Nekonečném
příběhu. Zde jsou tyto dva světy od sebe na první pohled odděleny. Kniha má totiž
neobvyklou grafickou podobu, takže události odehrávající se ve světě reálném jsou
tištěny červeným a události ze světa fantazie zeleným písmem (české vydání
nahrazuje zelené písmo černým). Ve skutečnosti ale dochází k průniku. Tyto světy
od sebe odděleny nejsou, v knize ale nehrají stejně důležitou roli - alespoň
podíváme-li se na jejich rozsah. Text ze světa Fantázie zabírá naprostou většinu
místa. Když navíc vezmeme v úvahu charakter reálného dějiště a to, že celkový
časoprostor románu není blíže určen, musíme dojít k závěru, že říše Fantázie je
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v podstatě jediným opravdovým dějištěm. Realita je jaksi degradována k tomu, aby
vlastnímu příběhu vytvořila rámec.
Za povšimnutí stojí to, jak do sebe tyto dva světy, než se děj s konečnou
platností přemístí do Fantázie, postupně pronikají. Mám na mysli například to, jak
Átréj zaslechne Bastiánův křik nebo zahlédne jeho obraz v zrcadle, když prochází
Třemi magickými branami. Toto postupné prolínání považuji za velice rafinované
a myslím, že se autorovi jeho pomocí podařilo vytvořit zvláštní napětí, které spolu
s dalšími faktory zajistilo knihám velký čtenářský úspěch.
Propojování obou světů zajišťují také bytosti nebo jevy pohybující se na
jejich hranici nebo v nich obou nebo mající svou existencí v jednom účinky na ten
druhý. Mám na mysli například postavu vlkodlaka, které bude ještě věnována
pozornost, nebo roztahující se Nic. Nic, které se šíří ve Fantázii, způsobuje lži ve
světě lidí a naopak zase lži napomáhají šíření Nic.
3) Fatalismus.
Postavy Michaela Endeho se vyznačují tím, že jejich jednání je jakoby
předurčeno. Tuto osudovost nalézáme jak u Momo (želva Kasiopeia, která ji
doprovází, sice vidí půl hodiny do budoucnosti, nemůže ji ale nijak ovlivnit), tak u
Atreje nebo Bastiána. Bastiánovým

příchodem

nebývají obyvatelé

Fantázie

překvapeni, jako příklad mohou sloužit slova lva Graógramána: „Vejdi dovnitř,
pane, najdeš tam všechno pro sebe připraveno. Tato komnata na tebe čeká už od
věčnosti." 18
„Zde je předpokládána důvěra a odevzdanost osudu, člověk musí jít cestou,
kterou si nemůže určit ani ji nemůže změnit. Také to jsou prvky východoasijské
filozofie, jejíž základní postoj je zaměřen na rozpoznání a akceptování přirozených
daností." 19

18
19

ENDE, M. Nekonečný příběh. Praha : Albatros, 2001, s. 204
LUDWIG, C. Was du ererbt von deinen Vatern hast ... Michael Endes Phantásien;

Symbolik und literararische Quellen. Frankfurt am Main : Lang, 1988

16

1.4 Čas
Čas je téma, které u Michaela Endeho hraje velmi podstatnou úlohu
a kterým bychom se měli podrobněji zabývat, chceme-li dílo tohoto autora pochopit
v jeho

celistvosti.

U

Endeho

se

projevuje

ovlivnění

východní

filozofií

a náboženstvím, a to mimo jiné i v jeho pojetí času a běhu událostí. Proti lineárnímu
myšlení převládajícímu v západním světě staví východní - cyklické - chápání světa
a času. V příběhu o děvčátku Momo svou teorii rozpracoval do detailu, analyzoval
ji, jako by ji chtěl svým čtenářům jasně vysvětlit. V Nekončném příběhu už s tímto
nazíráním pracuje samozřejmě jako zkušený mistr s přesně určeným nástrojem. Čas
tu nevystupuje tolik do popředí, ale tvoří skrytý stavební kámen, na němž spočívají
další patra příběhu, která autor buduje. Podívejme se tedy na Momo a na Nekončný
příběh pozorněji.

1) Momo
Momo jako hlavní postava nám Endeho pojetí času zprostředkovává. Sama
přitom působí až nadpozemsky - nevíme, kolik jí je let, na dítě se nám zdá snad až
příliš moudrá a rozumná.
Že je čas důležitou složkou příběhu, dokazují jeho všemožná symbolická
znázornění, proplétající se celou knihou - amfiteátr (spojující v sobě trvalost
i pomíjivost), šedí muži (snažící se přimět lidi ke spoření času; paralela k Nic
v Nekonečném příběhu), želva Kasiopeia (vidící do budoucnoti), Mistr Hóra
(správce času)... V německém originále se navíc prolínání různých časů odráží
i v jazykové rovině. Na úplném počátku je použito préteritum, které zdůrazňuje
dokončenost a uzavřenost dění. V okmažiku, kdy se vypravěč dotkne přítmnosti, je
použit jako přechodný čas prézens a další vyprávění pak následuje ve formě
perfekta, které je sice minulým časem, ale má i zpřítomňující charakter. Čeština má
bohužel k dispozici minulý čas pouze jeden.
Centrální místo pro setkání s časem představuje dvanáctá kapitola, ve které
Momo navštíví Mistra Hóru v jeho domě Nikdenení. Tento dům se nachází v Bílé
čtvrti, která jako by, zalita zvláštním světlem (pochází zároveň odnikud a odevšad a
způsobuje, že věci vrhají stíny všemi směry), náležela do jiného světa. Momo se
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setkává i s dalšími podivnými úkazy - návštěvník tohoto místa postupuje kupředu
tím rychleji, čím pomaleji se pohybuje. „To znamená, že na tomto místě jsou čas
i světlo jako znak času bez původu a neurčitelné, takže se v tomto prostředí vše zdá
být strnulým a bez pohybu, přičemž se člověk tímto strnulým rámcem může
pohybovat, ovšem jinak než obvykle." 20
Momo na cestě do domu Nikdenení vidí také jakýsi pomník ve formě
obrovského bílého vejce. „Ende to dále nijak nekomentuje, ale pokud podrobíme
tento symbol bližšímu zkoumání, narazíme na to, že svět a také čas jsou na
tarotových kartách znázorněny jako mladá dívka - stejně jako Momo - v oválu,
který je mezi znalci tarotu, k nimž se řadí i Michael Ende, nazýván „Weltei", tedy
vejce světa."21
Mistr Hóra mění svůj vzhled od mladíka po starce, jeho oblečení jako by
pocházelo tu z 18. století, tu z budoucnosti. Dává tak najevo svou časovou
nezařaditelnost, nadčasovost vzpírající se běžné pomíjivosti a vyjadřující věčné
trvání času, jako jehož personifikaci by ho bylo možné vnímat. Když se ho Momo
ptá, jestli je stvořitelem času, odpovídá jí Mistr Hóra skromně, že je pouze jeho
správcem. Na otázku, z d a j e Mistr Hóra sama smrt, odpovídá tázaný vyhýbavě (to,
že jeho odpověď není

negativní, se dá vyložit jako souhlas). Mistr Hóra říká:

„Kdyby lidé věděli, co je Smrt, nebáli by sejí." 2 2 Gabriele Berger-Faragó se k tomu
vyjadřuje takto: „Tajemné učni tarotu uvádí, že ten, který ztratí srach ze smrti,
překoná každou zkázu, vždy znovu dobyje vítězství svých životních sil a dostane se
ze tmy ke světlu. Překonání strachu ze smrti je tedy v Momo velmi důležitým
poselstvím. Proto zde smrt vystupuje jako milý, moudrý, starostlivý, většinou starý
muž..." 23 Ende tím chce říct, že kdyby lidé neměli strach ze smrti, přestali by se
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životem hnát, jako by museli něco stihnout, než skončí. Smrt totiž jen umožňuje
přechod do další fáze, z individuálního času do „času kosmického". 24
Gabriele Berger-Faragó si ve své publikaci všímá toho, že Michael Ende
zřejmě převzal dělení času na kairos a chronos z antického Řecka.

Chronos

představuje čas měřitelný, kvantitativní, kdežto kairos znamená „správný čas,
označující významově důležitý okamžik, ve kterém se všechno jednou provždy
pochopí a rozhodne" 25 . Tento správný čas nastává v okamžiku, kdy Momo přichází
k Mistru Horovi, a ten s úsměvem říká: „Přišla jsi až nezvykle přesně." 26 Protože ale
žádný termín domluven nebyl, znamená to, že Momo přichází právě včas, ve
vhodnou chvíli.
Dále můžeme vyčíst dělení času na čas individuální, který je „přidělen"
každému člověku, a čas všech lidí, už zmiňovaný čas „kosmický". V první části
dvanácté kapitoly se Momo na základě rozluštěné hádanky od Mistra Hóry dozvídá,
jak je to s celkovým časem lidí. Minulost, přítmnost a budoucnost jsou zde
přirovnány ke třem bratrům, z nichž prostřední (tedy přítomnost) je nejmenší. Momo
pochopí, že přítomnost je nejmenší proto, že je tvořena pouze jediným okamžikem,
který se vzápětí mění v minulost. Existence budoucnosti tu není zpochybněna (už
tím, že Kasiopeia vidí půl hodiny dopředu). Moment přítomnosti přeměňuje
budoucnost na minulost a tudíž jsou jednotlivé časové roviny na sobě závislé.
„Momo pozná, že minulost jsou ty již uplynulé okamžiky a budoucnost ty
přicházející, takže by ani jedno z toho nemohlo bez okamžiku přítomnosti
existovat."27
V druhé části dvanácté kapitoly má Momo možnost vydat se na místo, kde
čas vzniká, tentokrát se jedná o její individuální čas. Mistr Hóra ji zavede na místo,
kde se nad dokonale kulatou vodní plochou klene obrovská kopule připomínající
nebeskou báň. Momo si všimne, že kopule má uprostřed otvor, jímž do prostoru
proniká paprsek světla. (Ve světě symbolů je paprsek „obrazem aktivního, činného,
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jednajícího elementu tvoření" 28 ). Nad vodou se pohybuje obrovské kyvadlo. Vždy,
když se přiblíží k okraji jezírka, vykvete na hladině krásná květina. Kyvadlo se nad
ní na okamžik zastaví. Jakmile se začne pohybovat dál, začne květ uvadat a zmizí.
Když zvadne první květina, Momo se málem rozpláče. Pak ale zjistí, že s každým
zhoupnutím kyvadla vznikne další květ a každý z květů se Momo zdá být tím
nejkrásnějším.
Květy času symbolizují čas sám, jeho průběh obsahující zrod i zánik.
Momo ve chvíli uvadání květů zažívá vědomí pomíjivosti. Zároveň si ale s každým
novým květem uvědomuje nekonečnost času. Ende v tuto chvíli apeluje na čtenáře.
Vybízí je k tomu, aby se nezabývali jen minulostí a nemysleli jen na budoucnost, ale
aby vnímali i krásu a sílu přítomnosti, právě míjejícího okamžiku.
Dále se Momo od Mistra Hóry dozví, že to nádherné místo, kde byla a
viděla, jak vzniká čas (mající symbolickou podobu květu), je její srdce. Srdce je tedy
pro Endeho místem, kde vzniká náš individuální čas. „.Avšak toto místo není
hermeticky uzavřeným prostorem. Sloupcem ze světla a hudby je propojeno s celým
vesmírem." 29
2) Nekonečný příběh
Myslím, že Endeho pojetí času ozřejmila analýza nejdůležitější kapitoly z
příběhu o děvčátku Momo. V Nekonečném příběhu se toto pojetí samozřejmě
uplatňuje také a není tudíž nutné se jím znovu zabývat. Ráda bych věnovala
pozornost postavě (a dění kolem ní), která s časem úzce souvisí, kde ale můžeme
sledovat tento jedinečný fenomén z jiného úhlu. Jedná se o Starce z Putující hory, ke
kterému přichází Dětská císařovna ve chvíli, kdy se jí nedaří přesvědčit Bastiána o
nutnosti jeho pomoci při záchraně Fantázie.
Stařec obývá Putující horu, což je místo, kde „konec se mění v začátek" 30 .
Zde jako by se nacházel ten bod, kde jeden had kouše do ocasu druhého hada a
vytvářejí společně symbol cyklické nekonečnosti. Stařec plní funkci fantázijského

28
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kronikáře. Zapisuje události v okamžiku, kdy se stanou. U něj jsou uloženy celé
dějiny Fantázie, Putující hora je jakoby jejich pamětí. Stařec veškeré dění zapisuje
perem do knihy, která nese titul Nekonečný příběh. Dochází tu tedy k efektu „knihy
v knize". Bastián čte ve své knize, kterou drží v rukou, o úplně stejné knize, do které
Stařec z Putující hory zapisuje, jak Bastián tuto knihu čte. Toto donekonečna se
opakující zrcadlení vyžaduje od čtenáře značnou míru představivosti.
Stařec z Putující hory zná minulost a v minulost se každým okamžikem
proměňující přítomnost, ale nezná budoucnost. Tím se Nekonečný příběh liší od
Momo, kde existence budoucnosti není zpochybněna.

1.5 Nekonečnost
Nekonečnost úzce souvisí s časem. Čas je hlavním tématem příběhu
0 Momo, nekonečnost by se dala označit jako určující motiv Nekonečného příběhu.
Nekonečnost se táhne jako červená nit celou knihou a objevuje se stále
znovu v nejrůznějších variacích. Základním momentem, který ji konstituuje je již
zmíněný efekt „knihy v knize". Čtenář Bastián čte knihu, jejímž je zároveň
1 aktérem, a tento aktér čte knihu, jejímž je zároveň aktérem. My čteme
o Bastiánovi... takže o nás snad čte někdo další? A Stařec z Putující hory zapisuje
donekonečna ten samý příběh.
O stupeň níž se nekonečnost odráží v stále se opakujícím zanikání
a vznikání Fantázie. Bastián se během své pouti dozví, že už před ním byli ve
Fantázii lidé, kteří pomohli zabránit její úplné zkáze (například mezi ně patří i pan
Koreandr). Ne všichni se s tímto úkolem vypořádali úspěšně. Mnozí ale úspěchu
dosáhli - Dětská císařovna dostala za svůj život již řadu krásných jmen.
„Zatímco

křesťansko-židovské

časové

myšlení

vychází

z

jednoho

počátečního stvoření a jednoho apokalyptického konce, tedy z evoluční myšlenky
lineárního vývoje, existuje ve východní mytologii a u mnoha přírodních národů
r

v

1

cyklické prožívání času."
z
31

nekonečně

•

r

r

Vznikání a zanikání Fantázie pak představuje jeden

se opakujících

cyklických

procesů

souvisejících

s

ostatními
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nekonečnými procesy. Pro každý věk lidské civilizace je typický pocit, že se lidstvo
právě v daném okamžiku nachází těsně před apokalypsou. Mysleli si to staří
Řekové, myslel si to snad i Michael Ende? Čtenáři se nabízí otázka: Není pak
jakýkoli apel na čtenáře naivní a hlavně zbytečný? Vždyť by se stávající krize
(pokud opravdu existovala) dala vyložit jako nutný úpadek na cestě k obnově.
A v jaké situaci se nacházíme nyní?
Do třetice všeho dobrého se nekonečnost objevuje v menším měřítku
u jednotlivých osob nebo událostí, se kterými se v Nekonečném příběhu setkáváme.
Už jsem uváděla příklad lva Gragrámana, lesa Perelínu a poušti Goab. Jako další by
se dal zmínit život paní Ajúoly, kterou Bastián zastihne v květu, pak okusí její
plody, a když ji opouští, vypadá paní Ajúola jako „černý, odumřelý strom" 32 .
Ještě

bych

ráda

krátce

věnovala

pozornost

pohádkovému

motivu

Bastiánových přání. Bastiánovým úkolem byla obnova Fantázie. Mohl si přát, cokoli
chtěl, a přání se mu vždy splnilo. V pohádkách bývají přání tři, Bastián jich má
velmi mnoho... ale ne nekonečně mnoho. Je zde z morálního důvodu (a z důvodu
motivace dalšího průběhu příběhu) určena jasná hranice - za každé přání ztratí
Bastián jednu vzpomínku ze světa lidí. Takže by si každé přání měl dobře rozmyslet
a chovat se „ekonomicky", měl by umět ovládnout své emoce a chtíče. Cílem je
poznat svou opravdovou vůli. Bastián ale nejdřív chybuje (tak je tomu konečně
i v pohádkách), propadá kultu osobnosti, který si sám vytvořil, a přeje si tolik věcí,
že ztratí skoro všechny vzpomínky. Ze zachránce se stává egoistický tyran. Na závěr
musí Bastián projít složitým procesem, během něhož se dostává do fáze hluboké
regerese (v domku u paní Ajúoly), aby nakonec mohl absolvovat očistnou proceduru
ve Vodách života a odhalit svou pravou vůli, jíž je umět milovat.

2 Endeho prameny a zdroje inspirace
Samozřejmě že ne každý běžný čtenář si všimne velkého množství motivů
z antické mytologie, romantismu či různých děl světové literatury, které se v dílech

32
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Michaela Endeho skrývají. Vnímavému čtenáři ale neunikne skutečnost, že Endeho
knihy jsou plné intertextuálních odkazů.
Nejdůležitčjšími oblastmi, ze kterých Ende čerpá, jsou tyto tři: antika,
romantismus a východní filozofie. Stoyan33 upozorňuje na jednu zajímavost
v Nekonečném příběhu. Totiž že jsou tyto základní zdroje Endeho inspirace
symbolizovány Třemi magickými branami, kterými musí Átrej projít, aby se dostal
k Jižnímu orákulu, kde bydlí Uyulála (Átrej doufá, že ta mu prozradí, kdo může dát
Dětské císařovně nové jméno, a zachránit tak ji i celou Fantázii).
První brána, Brána velké hádanky, je tvořena dvěma Sfingami, které už od
dávných dob symbolizují něco tajemného, nevysvětlitelného 34 . Na své cestě se
sfingou setkal například Oidipus.
Druhá brána, Brána kouzelného zrcadla, představuje romantismus. Atreju spatří
v zrcadle své pravé já, které má podobu Bastiána. To symbolizuje Bastiánovu
rozštěpenou osobnost, rozeznáváme zde typicky romantický motiv dvojníka.
Poslední branou, Branou bez klíče, projde jen ten, kdo jí projít nechce. Aby se
Átrejovi podařilo touto branou projít, musí se ponořit do svého nitra a zapomenout
na svůj úkol. Takovýto postup silně připomíná východní způsoby myšlení, například
zen-budhismus.

2.1 Vliv antické mytologie
Antika vystupuje v Endeho dílech na mnoha místech. V příběhu
o děvčátku Momo ji zastupuje polorozpadlý
V Nekonečném příběhu je z řecké

amfiteátr, kde Momo

mytologie převzatých motivů

bydlí.

a postav

nepřeberné množství. Uvádím zde alespoň některé z nich.
-

Kentaur Caíron (Chiron) je znám jako nejmoudřejší z kentaurů, byl léčitelem

a vychovatelem mnoha významných hrdinů, například Achila, Hérákla, Poluxe 35 . Ve
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Fantázii je mu přiřknuta role nejmocnějšího lékaře, a když potom instruuje Átreje,
v podstatě i učitele/vychovatele.
Pegasus, okřídlený kůň, který povstal z krve Perseem zabité Medúzy, dal
vzniknout pramenu, který inspiroval řecké básníky. Proto je symbolem poezie.36
V Nekonečném příběhu se stane partnerem Jíchy, mezka, který Bastiána dlouhou
dobu nesl na svém hřbetě, který mu ale už není vhod. První zmínka o tomto bájném
zvířeti se nachází už v první kapitole, kde se dočteme, že ve stáji byl mezi jinými
zvířaty i „bílý, okřídlený kůň, jehož jméno bylo kdysi známé i mimo Fantázii, ale
teď už upadlo do zapomenutí..." 37 . Ende tím vyjadřuje svou kritiku toho, že v našem
dnešním světě už fantazie nemá místo.
-

Celou řádu motivů si Ende vypůjčil z Homérovy Odyseje. Claudia Ludwig 38

uvádí například tyto shody mezi oběma díly:
-

rámcová kompozice
dlouhý řetězec na sebe navazujících dobrodružství

-

setkání s podsvětím

-

zapomínání (Bastián s každým splněným přáním ztrácí jednu vzpomínku

na svět lidí: „Všechno závisí na vlivu, jakým na tebe působí znamení Dětské
císařovny. Bez síly AURYNU nemůžeš mít další přání a nemůžeš se dostat
dál, ale s AURYNEM se ztrácíš sám sobě a čím dál méně si uvědomuješ,
kam vůbec chceš. Když nic nepodnikneme, přijde okamžik, že to už vůbec
nebudeš vědět."39 Podobně se vede i Odyseovi v zemi Lotofágů.)
-

identita Nikoho („Gmork nespustil chlapce z očí. Divil se, že se na něho

ten kluk se zelenou pletí dívá tak klidně a zjevně se ho nebojí. ,A ty - kdo jsi
ty?' Átrej chvilku přemýšlel, než odpověděl: Jsem Nikdo.'" 40 Rozhovor
mezi vlkodlakem Gmorkem a Átrejem o kousek dál pokračuje: „ ,Ty bys to
skutečně udělal?' vyrazil ze sebe [Gmork]. ,Ty bys pustil hladového

36
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vlkodlaka? Copak nevíš, co to znamená? Nikdo by přede mnou nebyl jistý!'
,Ano,' souhlasil Átrej, ,a já jsem Nikdo. Proč bych se tě měl bát?'" 41
V češtině tato slovní hříčka bohužel nedává příliš smysl. V němčině je zde
využito skutečnosti, že se ve větě může vyskytovat jen jeden zápor, takže
vlkodlak v podstatě říká: „Nikdo by přede mnou byl jistý." Pak dává
Átrejova odpověď smysl. Scéna, kdy se Odyseus kyklópovi Polyfémovi
představí jako Nikdo patří mezi nejznámější.
-

krásná, ale zlá kouzelnice (polobohyně Kirké a princezna Xayída)

-

souboj v lukostřelbě

2.2 Romantismus
Druhou ze Tří magických bran nás Michael Ende uvádí do světa
romantismu, na jehož tradici vědomě navazuje. Jako jeho vzory bývají jmenováni
především Novalis (vl. jménem Friedrich von Hardenberg, 1772 - 1801) a E. T. A.
Hoffmann( 1 7 7 6 - 1822).

2.2.1 Anselmus, Jindřich, Bastián
Obzvlášť podíváme-li se na Hoffmannův Zlatý hrnec42, nalezneme mezi
tímto dílem a Nekonečným příběhem Michaela Endeho nápadné podobnosti.
„Přesně jako před 165 lety v Zlatém hrnci E.T.A. Hoffanna jsou i zde uměleckým
způsobem spojovány říše snů, přání a fantastična se všedním dnem. Zázraky
vstupují - jako tehdy - do běžného života." 43 Ende svou říši pojmenoval Fantázie (ve
starším překladu Fantazánie), u Hoffmanna se mladý student Anselmus vydává do
říše s bájným názvem Atlantis. Stejně jako u Endeho, i zde se jedná o území
kreativity a hledání sebe sama.
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Říši Atlantis nalezneme i Novalisově díle Jindřich z Ofterdingen. 44 V tomto
případě se o ní hrdina dozvídá zprostředkovaně, z vyprávění lidí, které potkává na
své cestě do Augsburgu.
Dalším rozdílem mezi Novalisovým Jindřichem na jedné a Hoffmannovým
Anselmem a Endeho Bastiánem na druhé straně je skutečnost, že Jindřich nenaráží
se svou romantickou povahou ve svém okolí na žádné problémy, jeho zasněnost je
jeho rodiči i ostatními lidmi tolerována, ba dokonce podporována. Anselma proti
tomu považují ostatní lidé za opilého, za blázna nebo za psychicky nemocného
a jejich neporozumění se stupňuje až v nepřátelskost. Bastián má se svým sklonem
ke snění a vymýšlení příběhů v životě také potíže. Tento fakt vysvětluje Hermann
Meyer tím, že Novalise řadí mezi představitele raného (jenského) romantismu
(Friihromantik), kdežto Hoffmannovo dílo už spadá do období pozdějšího: „Pozdní
romantismus už si zase začíná být vědom těžké reality objektivních daností života,
a tím i možnosti konfliktu mezi niterností a objektivní skutečností." 45 Ve srovnání
s tím čerpá podle Meyera raný romantismus pouze z nitra (Innerlichkeit) člověka,
objektivní realitu nezohledňuje, a tak tento konflikt vzniknout nemůže.
Stejně jako v některých kritických ohlasech Endeho Nekonečného příběhu,
bývá někdy i Hoffmannovi vyčítáno, že nenabízí čtenáři řešení, ale že ho vybízí
k úniku z reality. Toto tvrzení má své oprávnění, protože Anselmus, který je nucen
se rozhodnout mezi světem reality a světem fantazie (to znamená i poezie), si
nakonec vybírá ten druhý, zůstává v něm a je šťastný. Je ale třeba podotknout, že
Zlatý hrnec není jediným Hoffmannovým dílem, kde k něčemu podobnému dochází
a že ve všech ostatních příbězích se hrdinové nakonec vracejí do reálného světa.
Jinak přicházejí o rozum (poustevník Serapion, Der Einsiedler Serapion) nebo
dokonce o život (Elis Fróbom, Bergwerke von Falun). Kdyby byl Serapion postavou
z Nekonečného příběhu, skončil by ve Městě starých císařů, tedy tam, kde končí
všichni, kteří už vyčerpali všechna svá přání a ztratili veškeré vzpomínky na svět
lidí, kam už se nemohou vrátit.

44
45

NOVALIS Heinrich von Ofterdingen. Stuttgart: Port, 1949
MEYER, H. Der Typus des romantischen

Amsterdam : H. J. Paris Verlag, 1943, S. 71

Sonderlings in der deutschen

Literatur.

26
2.2.2 Moudrý stařec
Claudia Ludwig 46 vidí další významnou shodu mezi díly Novalisovými,
Hoffmannovými a Endeho v postavě moudrého starce, který ztělesňuje poznání, že
v životě kromě našeho vědomí existují a působí i jiné síly. Starci většinou plní
funkci učitele či terapeuta, který tápajícímu hrdinovi pomůže najít směr jeho další
cesty.
V Novalisově díle Heinrich von Offterdingen vystupují postavy tohoto typu
hned tři - starý horník, poustevník a básník Klingsohr. Starý horník na Heinricha
zapůsobí bohatstvím svého vědění a množstvím svých zkušeností, zároveň ho
fascinuje tajemstvím, které ho obklopuje. V Hoffmanové díle Die Bergwerke von
Falun 47 se Elis Fróbom dokonce rozhodne změnit svůj plán stát se námořníkem
a začne pracovat v dolech. Narozdíl od Heinricha, kterému toto setkání otvírá dveře
do nového světa a umožňuje mu v podstatě i poznání dalšího moudrého starce,
přináší Elisovi smrt.
V Nekonečném příběhu nabývá tento typ moudrého starce konkrétní
podobu v (stejně jako u Novalise) kladné postavě slepého horníka Yora.
Kromě romantických

vzorů, můžeme

v Endeho koncepci

rozeznat

i psychologický model, který Aniela Jaffé popisuje takto: „Hlubší vědomí sama sebe
a obsahů nevědomí vede ke vzniku nového archetypu mocného, vědoucího,
čaroděje, jehož síly jsou fascinující." 48
Předpokladem pro setkání s moudrým starcem je, že se hrdina nachází ve
stavu krize. Bastián v tuto chvíli bojuje o svou už skoro ztracenou identitu.
Postavě poustevníka u Novalise odpovídá u Endeho postava Starce
z Putující hory. Už jejich vnější podobnost nelze přehlédnout - oba sídlí uvnitř hory,
oba osvětluje jen slabé světlo a „atributem" obou je kniha, která jak Jindřicha, tak
Bastiána přitahuje zvláštní silou:
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„Heinrich [...] wunschte nichts sehnlicher, als das Buch lesen zu konnen,
und vollstandig zu besitzen."
„Bastián musste dieses Buch haben, koste es, was es wolle."
Další paralelu mezi díly Michaela Endeho a jeho romantických předchůdců
předstvují postavy archiváře Lindhorsta z Hoffmannova Zlatého hrnce a antikváře
Koreandra z Nekonečného příběhu. S panem Koreandrem se Bastián setkává na
začátku a na konci knihy, v reálném světě. Pan Koreandr je tedy jakýmsi protějškem
poustevníka z říše fantazie. U něj se Bastián dostane do kontaktu s knihou, která ho
pak zavede do Fantázie.
2.2.3

M o d r ý květ

Ke květině jako romantickému symbolu obecně se Jutta Hecker vyjadřuje
takto: „Květina už pro romantika není jen stylistickou ozdobou, je pro něj mysticky
cítěným symbolem. Neuchvacuje ho její reálná krása, ale tajemství jejího vznikání
a rozvíjení. Rozkvět a růst poháněné neviditelnými silami směřují ke světlu, což
ukazuje na souvislost s veškerenstvem. ... Představuje nejdokonalejší stupeň
vegetativního života. Je nevědomá a bez reflexe. Co člověk může poznat jen
prostřednictvím snu, to květina žije." 49
Zvláštní význam mezi všemi květy získal v německé literatuře modrý květ,
který je chápán přímo jako symbol romantismu. Za své výjimečné postavení vděčí
právě Novalisovi, v jehož díle Jindřich z Ofterdingen se poprvé objevil. „Modrý
květ je symbolem poznání. Ovšem ne konečného racionálního poznání, ale pouze
poznání, které tvoří předstupeň poznání vyššímu." 50 Proto modrý květ vykvete vždy,
když Jindřich dosáhne dalšího stupně poznání (například když pochopí pomíjivost
světa).
U Endeho hraje květina také důležitou roli (bude jí ještě věnován prostor
v další části této práce). Asi nejmarkantnější je její význam v příběhu o děvčátku
Momo, kde symbolizuje sám čas (viz podkapitola Čas).
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2.3 Filozofie dálného východu, zen-budhismus
V již zmiňovaném rozhovoru s Dietrem Zimmerem Michael Ende říká, že
se od padesátých let zabýval skoro všemi okultními systémy světa, od zenbudhismu, přes alchymii a kabalu až po antroposofii Rudolfa Steinera.M Všechna
učení, která nepovažuje za dogmatická a která směřují k transcendentnu, vnímá jako
možný zdroj inspirace, jako něco, co může člověku pomoci najít nový pohled na
svět, odhalit nové skutečnosti, poznat podstatu lidské existence. Z těchto důvodů se
Ende zajímal také o vykládání karet, čtení z ruky nebo astrologii. Na svých cestách
do Japonska se blíže seznámil s východní filozofií (hlavně se japonským zenbudhismem), která ho silně ovlivnila. Její působení se projevuje v Endeho pojetí
času, tak jak jsem ho analyzovala v předchozí části této práce. Ende přejal
z východního myšlení cyklické chápání času a dějin (které je mimochodem typické
i pro staré mytologické systémy), z kterého vychází například i vnímání smrti jako
přirozené součásti vývoje.
Ráda bych se zde ještě jednou vrátila k snad nejnázornějšímu odkazu na
tento způsob myšlení - k Atrejovu procházení Třemi magickými branami, konkrétně
branou třetí, Branou bez klíče. Poustevník Engywuk, který Átreje do tajemnství Tří
magických bran teoreticky zasvěcuje, popisuje Bránu bez klíče takto: „Brána bez
klíče je totiž zavřená. Zkrátka zavřená. Tečka! Tam není žádná klika či nějaký
knoflík nebo klíčová dírka, nic! Podle mé teorie jsou dveře, které se neprodyšně
zavírají, z fantázijského selenu. Možná víš, že neexistuje nic, čím by se náš zdejší
selen dal zničit, ohnout nebo rozpustit. Je totiž absolutně nezničitelný." 52
Átrej je samozřejmě zoufalý ze zjištění, že v tomto případě nemůže splnit
úkol zadaný mu Dětskou císařovnou. Na to mu ale Engywuk odpovídá: „Fantázijský
selen reaguje na naši vůli. Právě naše vůle ho dělá tak nepovolným. Čím víc chce
člověk dovnitř, tím pevněji dveře drží. Ale jestli dokáže někdo zapomenout na
všechny záměry a jestli už vůbec nic nechce - tomu se dveře otevřou samy od
sebe." 53 Jako by byl tento citát vytržený přímo z učebnice zen-budhismu!
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Michael Ende není rozhodně jediný, kdo se touto naukou zabýval. Zenbudhismus se po druhé světové válce rozšířil z východu do Evropy a Spojených
států amerických a získal zde určitý vliv, zvláště u některých skupin obyvatelstva.
Stal se dokonce životním stylem. Někteří odborníci ale poukazují na to, že lidé
nepochopili jeho skutečnou podstatu a berou ho jen jako módní záležitost. Takovýto
postoj označil Ernst Benz za „zen-snobismus" 54 .
Svou cestu k zen-budhismu si prošel například i Eugen Herrigel. Po
dlouhou dobu se v Japonsku učil umění lukostřelby a své zkušenosti zpracoval v útlé
knížečce s názvem Zen in der Kunst des Bogenschieflens. To, co se mu jeho učitel
snažil vysvětlit, mohl říkat i Engywuk Bastiánovi: „Čím umíněněji se budete
pokoušet naučit se správně šíp vystřelit, abyste pak přesně trefil cíl, tím spíš se vám
nepodaří ani jedno z toho. Stojí vám v cestě vaše příliš dobrá vůle. Myslíte si, že to,
co neuděláte, se nestane." 55 Cílem je stát se záměrně nezáměrným.
Jinak se to snažil vyjádřit Daseitz T. Suzuki v úvodu k této publikaci:
„Člověk je myslící tvor, ale svá velká díla tvoří, když nepočítá a nemyslí. Musíme
po letech opět dosáhnout ,dětskosti' - tím, že se budeme cvičit v umění zapomenutí
sama sebe. Když se toto podaří, pak člověk myslí a přeci nemyslí. Myslí jako déšť
padající z nebe, jako hvězdy, které ho osvětlují. ... Člověk se pak stane tím deštěm,
těmi hvězdami." 56

2.4 Literatura pro děti a mládež
Cílem této subkapitoly není podrobná srovnávací analýza Endeho děl
s jinými knihami z oblasti literatury pro děti a mládež. Existuje zde ale nemalé
množství podobností a shod, které považuji za zajímavé a ráda bych je na tomto
místě zmínila.
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Claudia Ludwig57 upozorňuje například na tyto podobnosti (samozřejmě že
bychom mohli najít i další, myslím ale, že tyto pro ilustraci postačí):
-

dítě bez rodičů - u Endeho se tato charakteristika vyskytuje velmi často. Oba
rodiče nemá ani Bastián (má pouze otce), ani Momo (pomineme-li na okamžik
to, že je Momo spíš zjevením než dítětem z masa a kostí), ani Átrej (jeho rodiče
byli nedlouho po Atrejově narození zabiti buvolem a Átreje vychoval společně
celý kmen). Stejně na tom je například Emil Ericha Kastnera' 8 , v knize o Luise
a Lotce od téhož autora59 je tento jev dokonce přímo tematizován. SaintExupéryho Malý Princ60 spadl z nebe a na své planetě také žije sám. I hlavní
postava Lindgrenovy knihy Mio, můj Mio61 není vychovávána rodiči, ale tetou
a strýčkem. Bez rodičů je rovněž Pipi Dlouhá Punčocha. 62 To, že dítě nemá oba
nebo jednoho rodiče, je nalezenec nebo vychováváno příbuznými, zakládá
výchozí situaci vhodnou pro nějaké dobrodružství. Dítě se za těchto okolností
ocitá v těžké pozici, se kterou se musí nějak vyrovnat. Bez rodičů vyrůstá také
oblíbená lietrární postava z poslední doby - Harry Potter.63 Vidíme tedy, že tuto
situaci lze označit jako modelovou. Setkáváme se s ní ve velkém množství knih
pro děti.

-

jiné světy - to, že se Bastián v Nekonečném příběhu pohybuje jak ve světě
reality, tak ve světě fantazie, už bylo řečeno. Stejně tak se do světa mimo realitu
dostává i Bo Vilhelm v knize Astrid Lindgrenové Mio, můj Mio. Podobně jako
u Endeho představuje tento snový svět protiklad uspěchaného stockholmského
všedního dne. Určitě bychom u tohoto bodu neměli zapomenout na dnes již
klasické dílo světové literatury pro děti a mládež, Alenku v Říši divů Lewise
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Carrolla.64 Narozdíl od Bastiána neprojde Alenka během své cesty Říší divů
žádným vnitřním vývojem.
-

nová identita -

i zde najdeme spojitost mezi knihami Mio, můj Mio

a Nekonečným příběhem. Oba chlapci se na začátku cítí opuštěně, nemilovaně,
snad

dokonce

zbytečně,

jsou

bez

kamarádů,

mají

nálepku

outsidera.

O Bastiánově dlouhé a náročné vnitřní cestě, během níž skoro ztratí a pak
nalezne svou identitu, už byla řeč. V jedné chvíli se z ošklivého, bojácného
chlapce dokonce stává egoistický tyran. Bo Vilhelm zase v nereálném světě
nabývá identity prince Mia. Jejich cesta do říše fantazie je pro ně zpočátku
způsob úniku z neútěšné reality.
dalšími společnými znaky Bastiána a Bo Vilhelma jsou:
-

bohatá fatazie

-

přátelé stejného věku, kteří je doprovázejí v říši fantazie (Jum-Jum, Átrej)

-

předurčenost jejich cest paralelními světy

-

pronásledování služebníky zlých mocností (zde už narážíme i na podobnost
s fantasy-literaturou)

-

protivník-zloděj - v příběhu o děvčátku Momo kradou Šedí muži lidem čas.
Momo se nad nimi podaří zvítězit a čas lidem vrátit. Zde pozorujeme podobnost
především s Kastnerovou knihou pro děti Emil a detektivové. Nejenže hlavním
protivníkem dětí je v tomto případě také zloděj (tentokrát jde o krádež pěněz), on
dokonce připomíná Šedé muže svým zevnějškem - zloděj Grundeis například
stejně jako Šedí muži nosí klobouk. Zajímavé je i jeho jméno, které v překladu
znamená „hlubinný led" (z Šedých mužů také vychází chlad).

-

děti - zachránci a pomocníci - zajímavá je shoda mezi „Momo" a „Emilem". Ve
chvíli, kdy se cítí ohroženi, svolají na pomoc jiné děti.
-

Momo: ,„Oh,' řekla Momo bázlivě, ,nemělo by nás být víc? Ty, Beppo a já,
to je málo. Taky asi najdeme Ustav pro úspory času daleko dřív, když budou
hledat i ostatní.' ,Jsi moudrá!' řekl Gigi. ,Zmobilizujeme všechny známé
a všechny děti. Co si sem chodí hrát...'" 65
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-

Emil: „,Nemohl bys sehnat ještě pár kamarádů?' zeptal se Emil. ,Člověče, to
je nápad!' zvolal nadšeně Gustav." 66

-

jed jako prostředek přemístění - nápadná je v tomto ohledu shoda mezi Malým
Princem a Átrejem z Nekonečného příběhu. Když se Malému Princi po planetě
a květině začne stýskat tak, že už to nemůže dále snášet, rozhodne se vrátit se
zpět. Protože j e ale „příliš daleko" a nemůže své „těžké tělo brát s sebou" 67 ,
nechá se kousnout jedovatým hadem. Po uštknutí zdánlivě umírá, ve skutečnosti
ovšem nastupuje cestu domů. Také Atrej se nechá v bezvýchodné situaci
kousnout nestvůrnou Mnohočetnou Ygramul, což mu dává možnost přemístit se
na libovolné misto ve Fantázii. V obou případech je smrtelné uštknuti/kousnutí
předem domluveno, hrdinové ho podstupují dobrovolně.
šetření časem - praktiky Šedých mužů nám připomínají tuto scénu z Malého
prince: „Byl to obchodník se znamenitými pilulkami utišujícími žízeň. Když
člověk polkne jednu týdně, nemusí už pít. ,Proč to prodáváš?' zeptal se malý
princ. ,Je to velká úspora času,' odpověděl obchodník. ,Znalci to vypočítali.
Ušetří se padesát tri minuty za týden. "' 68

2.5 Tolkien
Tolikenova Pána prstenů 69 jsem zvolila jako významného zastupitele žánru
fantasy, se kterým mají díla Michaela Endeho (zvláště Nekonečný příběh) mnoho
styčných bodů.
V Encyklopedii literárních žánrů se mimo jiné dočteme, že fantasy je
„populární žánr iracionální fantastiky s tematickými zdroji v mýtu a středověké
romanci". 70 Dále že se vyznačuje pohádkovostí, citovostí, mytologickými motivy
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a intertextuálními odkazy k mýtům a pohádkám. Má kořeny v minulosti a vystupují
zde archetypální postavy. Ústředním motivem bývá cesta, která zároveň symbolizuje
životní pouť. Také se zde objevuje vstup do nějaké jiné dimenze, v našem případě
vzniká paralelní svět. Ve srovnání se sci-fí, kde důležitou roli často hraje technika,
působí ve fantasy především magie a mystika.71
Důležitou

charakteristikou

tohoto žánru je tedy existence nějakého

paralelního světa mimo naši realitu. Tento svět má svá vlastní pravidla a hrdina jako
Bastián, který se do tohoto světa dostane, musí tato pravidla dodržovat. Fantastický
svět není nelogický, jen může mít jinou logiku než náš svět reálný. Čtenář by měl
být se zákonitostmi jeho fungování obeznámen. Jen tak může být vtažen do děje
a identifikovat se s hrdinou.
Na to, jak moc se Michael Ende opravdu nechal Tolkienem inspirovat, se
samotného autora ptají J. Morel a K. Seehafer v interview, které vyšlo v roce 1982
v antroposofickém časopise lnfo 3 72.
Autoři rozhovoru Endemu vyčítají, že okopíroval od Tolkiena velké
množství postav (železni muži princezny Xayídy připomínají Tolkienovy temné
jezdce, prastará želva Morla mluví jako skřet Sméagol) a také způsob tvoření jmen.
Ende odporuje tvrzením, že Tolkien také není původním tvůrcem všech těchto
postav a jmen, protože se zase nechává inspirovat artušovskými legendami. Dále
upozorňuje na skutečnost, že je v jeho knihách intertextuálních odkazů mnohem více
(například na Tarzana, Odyseu či Gargantuu a Pantagruela). Říká: „Mám dojem, že
si všichni vzpomenou zrovna na Tolkiena, protože je ted1 hodně čten. Kdyby se teď
četl E.T.A. Hoffmann, nacházeli by čtenáři v mých knihách vlivy E.T.A.
Hoffmanna."

2.6 Výtvarné umění
Michael Ende v sobě nezapře, že je synem surealistického malíře. Edgar
Ende představoval v životě Michaela Endeho významnou postavu, která ho již od
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raného věku seznamovala se světem umění. Oba umělci si velmi dobře rozuměli
a navzájem si byli inspirací. Edagr Ende maloval obrazy podle textů svého syna
a naopak, pro Michaela Endeho byly zdrojem nápadů otcovy obrazy. Michael Ende
říká doslova: „Takřka jsem dle obrazů mého otce dělal básně." 73
Některé obrazy Edgara Endeho nalezneme i v Nekonečném příběhu: „Jiný
obraz znázorňoval kamennou ženu, jedoucí na velké želvě." 74 Tento výjev je
inspirován obrazem „Žena na želvě".
Toto prvotní ovlivnění bylo pro vývoj Michaela Endeho jistě velmi důležité.
Vytvořil si díky němu silný vztah k výtvarnému umění, ve kterém nacházel podněty
po zbytek života.
„U stolu seděla žena, která sama vypadala tak trochu jako jablíčko,
s červenými tváčičkami a tak kulaťoučká, tak zdravá a k nakousnutí. ... Na hlavě
měla široký klobouk plný květin a plodů a také šaty byly z pestré květované látky.
Až po chvíli si Bastián uvědomil, že ve skutečnosti byly také z listů, květů
a plodů." 75 Toto je popis paní Ajúoly z Nekonečného příběhu. Jako by vypadla
z některého obrazu od Giuseppa Archimbolda, dvorního malíře Rudolfa II.
Podoba Proměnlivého domu, v němž paní Ajúóla bydlí, zřejmě vychází
z inspirace antroposofickou architekturou, která je typická tím, že se vyhýbá pravým
úhlům a symterii: „Vysoká špičatá střecha připomínala čepici, jakou mívají trpaslíci,
a ta seděla na budově podobající se velikánské dýni, protože byla kulatá, a na
stěnách měla vybouleniny anebo zas prohlubně, skoro jako tlustá břicha, což celému
domu propůjčovalo dobrácký a útulý vzhled. Taky tam bylo několik oken a dveří,
všechny nějak nakřivo a našišato, jako by je někdo vyřezal do dýně neumělou
rukou." 76
Mezi další malíře, jejichž vliv je v dílech Michaela Endeho znatelný, patří
Salvador Dali, Giorgio de Chirico nebo Édouard Manet.77
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Na závěr této podkapitoly uvádím citát, ze kterého se dozvídáme, který
malíř byl Endemu asi vůbec nejbližší: „Kdybych maloval, maloval bych jako
Chagall." 78

3 Symboly
Endeho dílo, zvláště Nekonečný příběh, je, jak už jsem se zmiňovala, plné
intertextuálních

odkazů a symbolů, které obsahují skryté odkazy na staré

mytologické systémy, východní filozofii nebo také antroposofii. V této kapitole
bych ráda věnovala pozornost několika z mnoha symbolů, na něž pči četbě Endeho
knih narazíme. Vybrala jsem symboly, jejichž význam je pro interpretaci Endeho
díla základní. Patří mezi ně především kruh, kniha, určité druhy zvířat (například
had, drak, želva; mezi zvířata řadím i vlkodlaka) a také určitá místa (například
Slonovinová věž, město nebo Tři magické brány, o nichž už jsem mluvila v kapitole
o Endeho pramenech a zdrojích inspirace).

3.1 Symbol kruhu
Tento symbol, mající úzký vztah i k fenoménům nekonečnosti a cykličnosti,
se objevuje na mnoha místech Endeho příběhů. Nabývá při tom různých podob.
3.1.1

Amulet Auryn

Amulet či talisman, mající moc odvrátit od toho, kdo ho nosí, působení
negativních sil, nemoc nebo nebezpečí, je známý již z dávných dob, především ze
v
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staré Cíny a Egypta.
S Aurynem se čtenář setká ještě dřív, než vůbec knihu otevře. Je vyobrazen
už na její vazbě. Má podobu oválu, který je tvořen dvěma hady navzájem se
kousajícími do ocasu. Jeden z nich je tmavý, druhý světlý. Auryn nás provází celým
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Nekonečným příběhem, je syntetickým vyjádřením Endeho koncepce, jsou v něm
sjednoceny všechny úsřední myšlenky.
Kruh patří mezi nejstarší symboly, nalezneme ho ve všech epochách
lidského vývoje. Někdy mívá podobu prstenu, kola nebo koule. Kruh vyjadřuje
harmonii, všechny protiklady jsou v něm obsaženy a zároveň se navzájem ruší.80 To
platí i o Aurynu. Hadi navíc symbolizují komplementaritu obou světů - světlý had
představuje svět rozumu (tedy realitu), tmavý had zastupuje svět podvědomí a snů
(fantazii). Kruh je symbolem uzavřenosti, dokonalosti, nekonečnosti a psychické
celistvosti.81 Tím, že každý z nich drží v zubech ocas toho druhého, je vyjádřena
cykličnost, přechod od zrození k smrti, který se nekončně vrací.
Auryn se objevuje ještě na jednom významném místě - ohraničuje Vody
života. „Voda a hadi zde tvoří jednotu, kterou známe už z nejstarších mýtů
a přírodních náboženství. Voda i had jsou symbolem bohyně Gáji, jejich spojení
symbolizuje život a obnovu, opět se sem tedy promítá cyklické pojetí času." 82 Ve
Vodách života dochází k mystické koupeli, která regeneruje a oživuje, během níž
Bastián nalezne svou ztracenou identitu, nebo přesněji řečeno svou novou identitu.
Koupel ve Vodách života mu umožní návrat do reálného světa. Protože se do něj
vrací nový Bastián, dá se říci, že zde opravdu došlo ke znovuzrození. Je tak
naplněna prapůvodní funkce vodní koupele. Protože voda je v podstatě ve všech
mytologiích symbolem koloběhu, spojení s kosmem, obrody a znovuzrození. Navíc
jsou Vody života umístěny v jakési kupolovité jeskyni, která se dá interpretovat jako
břicho Matky Země (například v rámci krétsko-mínoiské kultury).83
3.1.2

Amfiteátr

Momo se neusídlila na okraji města v amfiteátru náhodou. Amfiteátr v sobě
spojuje jednak kruh (zde konkrétně ovál) jako symbol nekonečnosti a harmonie,
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jednak představuje most k minulosti. Do dnešních dob přetrval jako anachronismus,
je zároveň obrazem pomíjivosti i trvalosti. Do současného světa jakoby nepatří,
stejně jako Momo.
Neměli bychom zapomenout ani na to, jaký byl původní účel řeckých
amfiteátrů. Konaly se v něm slavnosti na počest bohů, hrálo se zde divadlo, setkávali
se zde lidé. Amfiteátr byl místem uctívávní i vášní. Je protikladem k chladnému
městu, na jehož okraji leží.
Michael Ende své rozhodnutí popisuje takto: „Za prvé mi záleželo na tom,
aby místo, na kterém [Momo] žije, bylo kulaté. ... Za druhé mě napadlo, že amfiteátr
vypadá jako obrovské ucho, které naslouchá obloze. A protože hlavní schopností
Momo je právě naslouchání, myslel jsem, že může bydlet přímo ve velkém uchu." 84

3.2 Kniha - brána do jiného světa
„V literatuře se postupně tematizovala řada míst s tajemstvím. Tímto
místem se může stát i předmět - relikvie, posvátný obraz. V takovém předmětu se
prostor jakoby zvnitřňuje, předmět je středem, esencí tajemného prostoru." 85
Takovým předmětem může být i kniha.
„Kniha jako specifický prostor budovaný v literárním textu bývá někdy
zobrazena způsobem, který je ve francozské teorii románu označován jako „mise en
abime". Tento postup, v němž se text zdvojuje, sám v sobě se jakoby ad indefinitum
zrcadlí a který nalézáme už ve středověkém románu a v Tisící a jedné noci, se
v literatuře posledních desetiletí neobyčejně rozvinul." 86
Kniha hraje v Nekonečném příběhu centrální roli, protože se stává
průchodem mezi světy reality a fantazie. Zároveň je i jejich průnikem, protože
v obou těchto světech existuje. V tom reálném se s ní setkáváme v obchodě pana
Koreandra a potom hlavně v Bastiánových rukou na půdě školy. Ve světě fantazie
do stejné knihy Stařec z Putující hory zapisuje nekončný příběh, veškeré dění ve
Fantázii. Vzniká tak nekonečný motiv knihy v knize.
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3.3 Zvířecí symbolika
3.3.1

Had a drak

„V západní kultuře se had jeví jako symbol hříchu a zla. ... V předbiblických dobách had však symbolizuje moudrost, plodnost, znovuzrození, obnovu
a regeneraci." 87 Tyto jeho významy jsou zřejmě odvozeny od jeho přirozených
schopností jako například svlékání kůže či opakující se návrat na světlo po zimním
pobytu v tmavé zemi. Ende užívá symbolu hada v jeho původním, kladném
významu.
Symbolickým významem hada se zabývala i psychoanalýza:

„Podle

antického podání je had tvorem z podsvětí a jako takový se stává, objeví-li se na
zemském povrchu, prostředníkem mezi oběma světy. Doprovází člověka po smrti do
podsvětí. Had nebyl pokládán pouze za prostředníka mezi podsvětím a povrchem
zemským, ale i za prostředníka mezi zemí a nebem - hlavně u zobrazení, na nichž se
had (například po kmeni stromu) šplhá vzhůru." 88 Toto pojetí dělá z hada v podstatě
symbol transcendentna.

Symbol draka se ve většině bodů shoduje se symbolem hada, dokonce není
ve starých jazycích výjimkou, že pro hada i draka existuje jen jeden výraz. Rozdíl je
především v tom, že had je reálné zvíře, kdežto drak zvíře bájné. Stejně jako hadovi
mu bývaly v dávných dobách připisovány kladné vlastnosti, například moudrost
(k tomuto pojetí se po dlouhých staletích vracejí alchymisté, pro které je drak
symbolem veškerého přírodního poznání.)
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Postupem času se symbolika draka měnila. V západní kultuře byl posléze
vnímán jako příšera chrlící oheň, se kterou je nutno bojovat. Oproti tomu v kultuře
východní je drak i nadále vnímán pozitivně. 89
V Nekonečném příběhu nalezneme jednoho draka „západního" a jednoho
draka „východního". Tím „východním" je Šťastný drak Falco (ve starším překladu
je ponecháno originální znění jména - Fuchur) kolem sebe šíří radost a naději:
„Falco, bílý Šťastný drak, zpíval. Kroužil na nočním nebi vysoko nad stříbrným
městem a jezerem slz a rozezněl svůj zvonkový hlas. Byla to píseň beze slov, velká,
prostá melodie čirého štěstí. A kdo ji slyšel, tomu se srdce otevřelo dokořán." 90
Zlého, „západního" draka ztělesňuje Smerg. Je zde použit klasický
pohádkový syžet únosu princezny a její záchrany hrdinným rytířem, rekem
Hynrekem.
3.3.2

Želva

Želva provází Michaela Endeho celým jeho životem. Už od dětství se s ní
setkával na obrazech svého otce. Objevuje se v různých podobách ve všech jeho
knihách, v kreslené pohádce pro děti je dokonce hlavní postavou.
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Setkáváme se

s ní i v příběhu o děvčátku Momo a Nekonečném příběhu.
Momo je doprovázena želvou Kasiopeiou, která ji provede městem až
k domu Mistra Hóry: „Momo šla za želvou jako ve snu a dívala se a dívala, protože
za noci nikdy tal daleko nebyla a tolik světel ještě nikdy neviděla. ... Auta se hnala
za nimi i před nimi a ze všech stran obklopovali děvčátko a želvu chodci. Ale nikdo
si jich nevšímal. Bylo to velmi podivné, že se nemusely ani jednou nikomu vyhýbat.
Ani jednou do nich nikdo nevrazil a žádné auto kvůli nim nemuselo brzdit. Jako by
želva bezpečně věděla předem, kde a v kterém okamžiku nic nepojede a nikdo
nepůjde." 92 Želva se tedy aktivně podílí na boji proti Šedým mužům.
Proti tomu prastará želva Morla z Nekončného příběhu odbyde Átrejovu
prosbu o pomoc těmito slovy: „Jsme staré, příliš staré. Žily jsme dost dlouho. Viděly
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jsme toho příliš. Kdo toho ví tolik, co my, pro toho už není nic důležité. ... Co
vznikne, musí zase zaniknout, co se zrodí, musí zemřít. Všechno se navzájem rovná,
dobro i zlo, hloupost a moudrost, krása a ošklivost. Všechno je prázdné. Nic není
QT

skutečné. Nic není důležité."
Vidíme zde opět Endeho vztah k východní flozofii. Želva je v indické
mytologii dokonce tvorem, který nese na svých zádech svět. Želva bývá kvůli své
dlouhověkosti a archaickému vzezření také vnímána jako symbol nesmrtelnosti.
3.3.3

Vlkodlak

Na své dobrodružné cestě za splněním úkolu Átrej v Přízračném městě
naráží na vlkodlaka Gmorka, který mu říká: „Ovšem vyskytují se i bytosti, které
žádný vlastní svět nemají. Zato mohou vcházet do mnoha světů a vycházet z nich.
K takovým bytostem patřím i já. Ve světě lidí se objevuji jako člověk, ale nejsem
člověk. A ve Fantázii na sebe beru fantázijskou podobu - ale nejsem žádným
z vás." 94
Vlkodlak je tedy bytostí, která spojuje oba světy a stává se tak, stejně jako
had, symbolem transcendentna. Ale narozdíl od hada, který plní funkci jakéhosi
zprostředkovatele, bloudí vlkodlak mezi oběma světy a v žádném z nich nenachází
klid.

3.4 Místa se symbolickým významem
Pozornost zde věnuji již pouze dvěma místům, a to Slonovinové věži a
městům. Význam ostatních symbolických míst byl analyzován v jiných částech
práce, například význam amfiteátru v podkapitole Význam kruhu apod.
Slonovinová věž je důležitá proto, že v ní bydlí Dětská císařovna, je to tedy
centrum celé Fantázie. Romantismus chápal věž jako symbol osamělosti. Postupem
času ale tento symbol začal získávat negativní sémantiku - věž se stala znakem
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nadřazenosti a nezájmu o každodenní starosti. Věž v Nekonečném příběhu je navíc
ze vzácného materiálu - slonovina znamená čistotu a cudnost.95
Slonovinová věž není pochopitelně žádná obyčejná věž, „byla velká jako
celé město". 96 Její okolí vypadá jako ,jedna jediná velká květinová zahrada plná
omamných vůni a fantastických barev." 97 Ende ji tedy používá v návaznosti na
romantickou tradici v jejím pozitivním významu, je to místo plné barev a života.
Na druhou stranu vyjadřuje i jedinečnost, kterou se Dětská císařovna chtě
nechtě vyznačuje. Zůstává faktem, že její výjimečnost jí přináší i určitou osamělost.
Je nejvyšší instancí celé obrovské říše, nikdo se jí nevyrovná, je jiná než ostatní.
Navíc má podobu křehké dívenky. Přesto „by v celé nekonečné fantázijské zemi
nebylo nikoho, proti němuž by se musela bránit."98

V Nekonečném příběhu i v příběhu o děvčátku Momo hrají důležitou úlohu
města. U Momo je město symbolem chladného, uspěchaného moderního světa.
Oproti tradičnímu městu, kde se v centru nacházejí historické budovy a na periferii
vznikají sídliště a továrny, je zde tento stav převrácen - historický amfiteátr se
nachází na okraji města, tak trochu jakoby z něj byl vytěsněn.
V Nekonečném příběhu je měst hned několik a jsou velmi různorodá:
-

Stříbrné město Amargánth je ztělesněním pokroku a prosperity.

-

Yskál nebo-li Proutěné město obývají lidé bez individuální identity.

-

Přízračné

město

je

místo

s

jasně

negativní

atmosférou

opuštěnosti

a bezvýchodnosti, což dokonale odráží momentální stav Átrejova duševního
rozpoložení.
-

Velkou výpovědní hodnotou se vyznačuje Město starých císařů. Ende zde
ukazuje na nebezpečí, které hrozí těm, kdo ztratí vztah k realitě. To vede
k šílenství. Bastián s každým svým přáním ztrácí jednu vzpomínku na svět lidí.
Nemá tedy neomezené množství přání, ale jen s jejich pomocí se může vrátit
zpět do reálného světa. Tím Ende vlastně říká, že fantazie má smysl pouze ve
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spojení s realitou. Opička Argax to Bastiánovi vysvětluje takto: „Mít další přání
můžeš mít jen tehdy, pokud se pamatuješ na svůj svět. Kdo nemá žádnou
minulost, ten taky nemá budoucnost." 99

4 Recepce děl Michaela Endeho
V této části práce se budu věnovat recepci děl Michaela Endeho. Na první
pohled je jasné, že tento autor významně zasáhl do dění nejen na poli lietratury, kde
dosáhl nesporných úspěchů, ale i v do oblastí veřejného života - vyjadřoval se
k politice, ekonomice nebo kultuře. Náklady jeho děl dosáhly neobvykle vysokých
čísel, Endeho knihy byly přeloženy do čtyřiceti jazyků a jejich světový náklad
přesáhl dvacet milionů výtisků, Michael Ende denně dostával koše dopisů od
nadšených čtenářů, obsazoval první místa různých anket... To ale není všechno.
Důležitou část recepce tvoří odborná kritika. Ta se samozřejmě se čtenáři vždy
neshodne. Jak tomu už u výrazných osobností a děl bývá, našel i Michael Ende jak
množství obdivovatelů a fanoušků, tak řadu odpůrců. Ráda bych se věnovala jak
úspěchu u čtenářů, tak i tomu, jak dílo Michaela Endeho hodnotila odborná kritika.
Pokusím se shrnout poznatky o tom, jak recepce vypadala v Německu a jak se díla
zapsala u českých recipientů a kritiky, jak se recepce v Německu liší od té v Česku.
Je logické, že stejná kniha má zcela jiné úspěchy a účinky v různých
kulturách nebo u čtenářů různých věkových kategorií apod. Jaký rozdíl lze
vypozorovat mezi podmínkami, za kterých dílo Michaela Endeho vycházelo
v Německu (přesně řečeno v jeho západní části) a za kterých se dostalo mezi české
čtenáře? Může hrát roli správné načasování, ostatní knížky pro děti, které v té době
vycházejí, knížky jiných žánrů (v tomto případě především fantasy), podoba
překladu? Během doby, kdy jsem se tímto tématem zabývala a shromažďovala
materiály potřebné k napsání této práce, jsem získala pocit, že Michael Ende mezi
českými čtenáři nedosáhl takové popularity, jaké by si zasloužil a jakou má v
Německu nebo třeba v Japonsku. Myslím, že se příčiny této skutečnosti osvětlí,
podíváme-li se podrobněji na kontext (především na společenskou situaci a knižní
trh), ve kterém recepce tady a v Německu probíhaly.
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Zajímavé je také, že je zde značně rozšířena znalost filmu Nekonečný
příběh (a mezi laickým publikem je film přijímán kladně), od kterého se ale Michael
Ende distancoval, protože v něm došlo k silnému zploštění myšlenek, kterými se
zabýval ve své knize.
V závěru této části práce se pokusím srovnat dva různé překlady Endeho
díla „Die unendliche Geschichte", které u nás vyšly - první v roce 1987 z pera
Milady Misárkové (už titul knihy v jejím podání je odlišný: Příběh, který nikdy
neskončí), podruhé potom v roce 2001 přeložila tuto knihu Eva Pátková, byla
vydána pod názvem Nekonečný příběh.

4.1 Cesta k úspěchu
Literární úspěch lze jednoduše definovat pomocí pojmu „bestseller". Ten na
německém knižním trhu (který je samozřejmě mnohonásobně větší než český)
označuje knihy, kterých se do jednoho roku poté, kdy se objevily na pultech
knihkupectví, prodá alespoň sto tisíc výtisků. Co se týče trhu zaměřeného na dětské
čtenáře, je za „bestseller" označena kniha již po prodání patesáti tisíc výtisků. 100 To
samozřejmě ještě nic nevypovídá ani o příčinách tohoto úspěchu ani o jiných
okolnostech doprovázejících recepci.
Podívejme se tedy na příběhy jednotlivých knih. 1 nadále se zaměřuji na
„Momo" a na Nekonečný příběh, v této části musíme ale věnovat pozornost
i Endeho prvotině, zakládající jeho úspěch v Německu, tedy Jimu Knoflíkoví, který
u nás vyšel až velmi pozdě, v roce 1997, tedy až 37 let po vydání originálu. Ráda
bych na tomto místě zdůraznila fakt, že Ende napsal mnoho dalších úspěšných knih
pro dětské i dospělé čtenáře. Z důvodů především prostorových je v této práci
necháváme stranou (souhrnný bibliografický přehled děl Michaela Endeho je
uveden v bibliografické části této práce jako příloha č. 3).
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4.1.1 Jim Knoflík
Poté, co vyzkoušel různá povolání, většinou v oblasti divadla - pracoval
jako filmový a divadelní kritik pro Bavorský rozhlas (Bayerischer Rundíúnk) nebo
také jako herec, kabaretista a režisér, který se snaží dělat divadlo podle Brechtových
principů - došel Michael Ende do jakési slepé uličky, kdy mu veškeré jeho snažení
začalo připadat marné a nesmyslné.101 Ende nakonec došel k závěru, že je prostě
„nenadaný" a přemýšlel o tom, jaké „pořádné zaměstnání" si zvolí. Bylo mu konec
konců teprve asi tak dvacet pět let.
„Na ulici jsem ale potkal jednoho bývalého kamaráda ze školy. ,Slyšel
jsem, že píšeš, nemůžeš napsat text pro obrázkovou knihu, kterou bych já
ilustroval?' A já jsem řekl: ,Ano, proč ne, prostě to zkusím.' A sedl jsem si a chtěl
začal psát obrázkovou knížku." 102
V interview se dále dočteme, co se z původního plánu nakonec stalo:
„Příběh se osamostatnil a táhul mě s sebou, a když jsem byl hotový, byla z toho
kniha." 103 Tento citát vystihuje celkový charakter Endeho tvůrčího procesu. Autor
ho popisuje jako něco živelného a spontánního. Psaní je pro Endeho dobrodružství,
které začíná prvním nápadem, ten ho pohltí a někam vede. Sám autor ale neví kam.
Neplánuje, nemíří za žádným cílem. Pro Endeho bylo psaní v tu chvíli
„osvobozením" 104 . Tak vznikl Jim Knoflík. Jeho další cesta ale neměla být vůbec
jednoduchá.
Než Jim Knoflík dostal roku 1961 Německou cenu za literaturu pro děti
(Deutscher Kinderbuchpreis) a Cenu Hanse Christiana Andersena a stal se jednou
z dodnes nejčtenějších knih pro mladé čtenáře, musel nejdřív přestát řadu tvrdých
zkoušek. Dvanáckrát byl Endemu jeho rukopis vrácen s odmítavým vyjádřením
nakladatele. Jak je možné, že žádné z těchto dvanácti nakladatelství nerozpoznalo
kvality tohoto díla? Zalekla se snad nakladatelství rozsahu Endeho rukopisu
(nakonec byl rozdělen do dvou knižních svazků)? To už se dnes nedozvíme.
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Důležité je, že se rukopis nakonec ujal ve stuttgartském nakladatelství Thiemann
Verlag, které se od té doby stalo pro Endeho důležitým partnerem a vytvořilo mu
zázemí, o které se mohl opírat po zbytek svého tvůrčího života.105

4.1.2

Momo

Příběh o děvčátku Momo už samozřejmě vznikal na zcela jiném pozadí.
Nakladatel i čtenáři toužili po další knize podobného rázu. Ende se ale na dlouhá
léta odmlčel. Vysvětluje to takto: „Připadalo mi neslýchané, že bych z té samé
šunky odkrojil další plátek. Jsou někteří mí kolegové - každý si může domyslet,
koho chce - , kteří jednou našli svůj vzorec a pak podle něj celý život vytvářejí
knihy. To neumím. Vzorec osnování vzniká při práci na určité knize a platí pouze
pro tuto knihu, další už je zase úplně jiná. A ještě něco. Nechtěl jsem se stát jakýmsi
značkovým zbožím, což nevyhnutelně hrozilo." 106
V roce 1973 se objevila Momo. Její přijetí čtenáři ale nebylo nijak zvlášť
vřelé. Za Momo sice Ende také obdržel Německou cenu za literaturu pro mládež,
a k tomu ještě Evropskou cenu za literaturu pro mládež, opravdového úspěchu se ale
Momo dočkala až po vydání Nekonečného příběhu, kdy mezi čtenáři vzrostl zájem
o autora tohoto „bestselleru".

4.1.3 Nekonečný příběh
Jakými zákrutami vedla cesta této knihy z autorovy hlavy až do rukou
čtenářů, se dočteme v Endeho životopise, zpracovaném R. Hockem a T. Kraftem. 107
V roce 1977 navštíví Endeho v Genzano di Roma jeho nakladatel Hansjórg
Weitbrecht. Michael Ende mu představí hlavní námět nové knihy. Weitbrechtovi se
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tento nápad zalíbí a Ende mu slíbí, že rukopis dodá do Vánoc, protože se jedná
o „lehkou a rychlou" látku. Plánováno nebylo ani sto stran.
„Látka ale Endemu doslova exploduje pod rukama." A opakuje se zde
přesně to, co už jsme jednou zaznamenali u Jima Knoflíka.
Po dlouhé době se Ende hlásí u nakladatele se zprávou, že kniha bude
obsáhlejší, než plánovali a že bude její příprava trvat déle. Vydání je několikrát
posunuto. Ende žádá, aby byla kniha vydána v kůži, text ve dvoubarevném
provedení, s dvaceti šesti velkými ilustracemi od Roswithy Quadflieg. Všechny tyto
požadavky Weitbrechta zneklidňují. Navíc Ende nemůže knihu dokončit. Neví, jak
přivést Bastiána z Fantázie zase zpět.
V roce 1979, po skoro tříleté intenzivní práci je Nekonečný příběh
dokončen. První vydání je okamžitě rozebráno. Nakladatelství totiž vidělo
(nezapomeňme na Momo) možný úspěch knihy spíše skepticky a vytisklo nejmenší
možný náklad, jehož prodej by pokryl výdaje na výrobu. Pouhých dvacet tisíc
svazků. Ještě v tom samém roce obdržel Ende za Nekonečný příběh mnoho
významných cen, mezi nimi také Velkou cenu Německé akademie pro lietraturu pro
děti a mládež ve Volkachu (Grofler Preis der Deutschen Akademie fur Kinder- und
Jugendliteratur Volkach).
Tímto si Ende podepsal s konečnou platností úděl významného spisovatele,
který s sebou přinesl životní styl, jenž Endemu nebyl vždy příjemný. Absolvoval
nepočítané autorských čtení, přednášek, rozhovorů a dalších akcí, které narušovaly
jeho italský klid a nedovolovaly mu držet se v pozadí, jak si vždy přál. Jeho knihy
našli miliony nadšených čtenářů, ale i přísných kritiků. O tom v další kapitole.

4.2 Recepce v Japonsku
Tento fenomén už se v podstatě nachází na okraji našeho zájmu, ale
považuji jej za natolik zajímavý, že se o něm alespoň v krátkosti zmíním.
Endeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků, ale v žádné jiné zemi
(ncpočítáme-li Německo) nedosáhly takového úspěchu jako právě v Japonsku.
„Vaše kniha ,Momo\ se od září 1976, kdy se poprvé objevila vydaná mým
nakladatelstvím v řadě ,Literatura pro chlapce a děvčata', dočkala už sedmého
vydání a počet prodaných výtisků dosáhl třiceti sedmi tisíc, což je na Japonsko
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neobvykle vysoké číslo."108 To se dočteme v dopise, který Endemu v roce 1979
napsala Yújiró Iwanami, jeho japonská nakladatelka. S překladem Endeho knih do
japoštiny pomáhala také Endeho druhá žena, Marika Sato.
Ende získal v Japonsku vážené postavení - psalo se něm v novinách,
vystupoval v televizi, „Momo" byla zpracována jako opereta, vyjadřovali se k němu
vědci z oblasti psychologie či filozofie... 109
I Ende byl Japonskem okouzlen a během svých cest si k němu vytvořil
osobní vztah se zvláštním významem. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na to,
že je Japonsko centrem zen-budhismu, jímž byl Ende silně ovlivněn.
Mimochodem, Momo znamená v japonštině „třešňový květ".

4.3 Recepce Michaela Endeho v Německu
4.3.1

Pozitivní ohlasy

„Pokud bychom, stejně jak to dělají žebříčky popové hudby, rozlišovali
mezi hitem a superhitem, byl by Jim Knoflík J e n " hit, ten opravdu velký úspěch
přišel až s Nekonečným příběhem. Dokonce měl za následek i zvýšený zájem
o „Momo", která byla z tohoto pohledu opět „pouze" úspěšná. Nekonečný příběh
vlastně přinesl vašemu úspěchu kvalitativně novou dimenzi." 110
Ani „Momo" ale nezůstala bez odezvy. Recenze vycházely od jejího vydání
v roce 1973 po celá sedmdesátá léta a pak opět na začátku let osmdesátých." 1 , kdy
novou vlnu zájmu vzbudil Nekonečný příběh. Kladně je hodnocena především
Endeho sociální kritika, v neposlední řadě ale i umělecké zpracování. Už tady si
autoři recenzí uvědomují, že kniha není zcela zařaditelná mezi knihy pro děti.
Recenzenti se většinou spolu s Endem vyslovují pro návrat poezie a fantazie do
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běžného života. Některé články obsahují pouze obsah díla bez snahy o jeho
interpretaci112, jiné dílo interpretují, někdy se objevuje i velmi osobní tón 113 . Recenzi
pro „Die Welt" napsal G. R. Hocke, který se později stal jedním z tvůrců Endeho
biografie. Píše zde mimojiné, že Ende svým pohádkových románem vytvořil „základ
nového literárního žánru" a že „meditativním

a lyrickým způsobem

píše

o problémech, které se dotýkají nás všech." 114
Články samozřejmě vycházejí i při zvláštních příležitostech, jako je
udělování Německé ceny za literaturu pro mládež. Zde se o Momo mluví jako
o ,jedné z nejkrásnějších a nejdůležitějších knih", které byly v daném roce
napsány.115 Kniha je interpretována jako „podobenství o času, který je lidem
darován, o který ale stále znovu přicházejí, protože je peníze a úspěch přivádějí do
tísně se sebou samými." 116
Nekonečný příběh způsobil opravdu nebývalou vlnu zájmu. Mezi ostatními
díly M. Endeho nenajdeme dílo, které bychom s ním v tomto ohledu mohli srovnat.
Obraťme tedy teď naši pozornost k němu.
Jako první se o nevídaných úspěších M. Endeho rozepsal významný
německý zpravodajský týdeník „Der Spiegel". V úvodu k tomuto zásadnímu článku
se dočteme: „Cenami ověnčená kniha pro děti způsobuje rozruch: Stále více
dospělých čte Endeho pohádkový román Nekonečný příběh. Nová kultovní
kniha?" 117 Zásadní byl tento článek proto, že konečně jasně vyslovil to, co veřejnost
(mám teď na mysli hlavně tu odbornou) už nějakou dobu tušila, ale odmítala se
k tomu vyjádřit. Michael Ende byl tak trochu fenomén, se kterým si kritici nevěděli
rady. Rádi by ho zařadili mezi autory knih pro děti, a zbavili se tak povinnosti se jím
nadále
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v renomovaných periodikách jako je „Der Spiegel", vedly k tomu, že se tento postoj
stal nadále neudržitelným. Přesto se M. Ende „nálepky" autora knih pro děti nikdy
nezbavil a byla to věc, se kterou se špatně vyrovnával. Dokládá to například tato
jeho výpověď: „Do literárního salonu se dá vstoupit různými dveřmi: dveřmi vězení,
blázince či bordelu. Pouze jedněmi dveřmi člověk vejít nesmí, dveřmi dětského
pokoje." 118
Wolf Donner ve svém článku v „Der Spiegel" hodnotí Nekonečný příběh
kladně a přisuzuje mu status „něčeho víc než jen knihy pro mládež". Upozorňuje na
„napínavé, inteligentní žonglování s formami zprostředkování a s rovinami
'

v

119

vypraveni.
Dále si autor všímá podobnosti s Tolkienem. Tvrdí, že na rozdíl od
Tolkienova „semireligiózního mysticismu" Ende neláká čtenáře k úniku z reality,
ale „doporučuje cestu do Fantázie jako prostředek obohacení reality, jako pomoc
proti šílenství, zaslepenosti a lžím".120 Je zajímavé, že jiní autoři právě toto Endemu
vyčítají. Donner naopak podtrhuje jeho „zřetelně pedagogický vtah k realitě".121
Jiným významným a často citovaným článkem je článek z roku 1981, který
vyšel v „Zeitmagazin" a který obsahuje i důležité výpovědi Michaela Endeho,
týkající se vzniku jeho knih, zájmu u dospělých čtenářů, vlastního tvůrčího procesu
nebo Endeho podnětů a zdrojů inspirace.122 Článek se nezaměřuje pouze na některé
z aspektů Endeho tvorby či života, ale snaží se Endeho osobnost předsatvit čtenářům
komplexně, z různých úhlů pohledu. V době vznikání tohoto článku jsou „Momo"
i Nekonečný příběh přeloženy do dvaceti jazyků a náklady v Německu dosáhly
u „Momo" 400 000, u Nekonečného příběhu už 500 000 výtisků.
To, že byl Michael Ende významným autorem, dokládá i oslavný sborník
vydaný k jeho padesátým narozeninám. Podílel se na něm mezi jinými i Endeho
vydavatel Hansjórg Weitbrecht. Sborník obsahuje několik příspěvků (například od
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R. Tabberta či A.C. Baumgártnera), které si otevřeně kladou za cíl „ocenit autora
i jeho dílo". 123
Po Endeho smrti v roce 1995 vyšly nekrology snad ve všech významnějších
novinách a časopisech. 124

4.3.2 Hlavní body kritiky
V této podkapitole bych ráda zmínila aspekty, které byly nejčastěji
hodnoceny jako problémové.
Jak už jsem naznačila, bylo Endeho knihám vytýkáno především to, že
vybízí čtenáře k úniku od reality. Tato kritika se týká hlavně Nekonečného příběhu,
jehož děj se z velké části odehrává ve Fantázii. Rámcový děj, který j e umístěn do
reálného „světa lidí" hraje ve srovnání s říší fantazie podřadnou úlohu a dá se říct, že
je idealizován, zatímco reálný svět je vykreslen negativně. Navíc se odehrává na ne
zrovna obvyklém místě - na školní půdě - a hlavní postava je v tomto prostředí
uzavřena, a jakoby od zbytku světa oddělena. Prvky ze „světa venku" jsou utlumeny
na minimum - křik dětí hrajících si na školním dvoře j e slyšet jen slabě a okna půdy
jsou zaprášená, takže přes ně není skoro vidět. Kriticky je hodnoceno právě to, že
naše běžná realita je znázorněna jako nutně nepřátelské prostředí, které v čtenáři
může vzbuzovat odpor a do kterého se z říše Fantázie nechce vracet.
Někteří badatelé, kteří se Endeho dílem zabývali z tohoto hlediska, jdou
ještě dále. Například u W. Filze se dočteme: „Tím, že se román hermeticky uzavírá
před realitou, nabývá kvalit, které jsou charakteristické spíše pro náboženské spisy
než pro beletristická díla. Kniha se stává sakrálním předmětem. Její nárok na
absolutní pravdu, který je - nezávisle na obsahu - zakotven už v téměř formální

123

WEITBRECHT,

H.;

TABBERT,

R.;

BAUMGÁRTNER,

A.C.;

SCHULTHEIS,

U.; IWARAMI, Y. Festschrift zum 50. Geburtstag von Michael Ende. Stuttgart: Thienemann
Verlag, 1979
124

TITUS, A. Lebendige Geschopfe der Phantasie. Suddeutsche Zeitung, 30.8.1995;

STADELMEIER, G. Der Drachenvergolder. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.8. 1995;
MUSCHG, A. Der Mann, dem die Phantasie ein Lebenselixier war. Die Weltwoche,
31.8.1995; HOCKE, R.G. Von der Wirklichkeit der Phantasie, ein Nachruf auf Michael
Ende. Literatur in Bayern, 1995, Nr. 42

51
fikci samotvoření, sází na věřícího čtenáře." 125 To potom podle Filze vede k tomu,
že knihy nemohou být dost dobře podrobeny objektivní kritice, protože ta by se
vlastně stala blasfemií. Jak silně tato kniha na čtenáře v některých případech působí,
dokládá Filz těmito reakcemi Endeho čtenářů:
- „Ve mně kniha vyvolala enormní pocity, které ve mně přetrvávaly ještě několik
dní."
- „Měl jsem nezvykle dobrý pocit, ještě několik dní jsem chodil s vyjasněnou tváří."
- „Děkuji, že necháváte skrz sebe přicházet tyto věci. Pán a tvůrce vám žehnej
a ochraňuj vás!" 126
Zvlášť poslední výpověď nás může překvapit. Autor se zde stává jakýmsi
médiem, které jen přijímá poselství od nějaké vyšší síly. Něco takového ale jistě
nebylo Endeho cílem a myslím, že umělecká díla mohou mít na své příjemce různé
účinky a něčemu takovému se nedá zabránit. Taky nepovažuji za špatné, když se
čtenář po přečtení knihy ponoří na pár dní do svého vlastního nitra.
Endeho dílo (společně s jinými fantastickými knihami) vyvolalo v Německu
debatu, která vešla ve známost pod označením „Eskapismus-Debatte" 127 Endeho
velmi zmáhalo, že se musí neustále obhajovat a pokud mohl, stahoval se do ústraní
ve svém domě v Itálii, kde měl pocit svobody.
Závažná jsou tvrzení, že Endeho pojetí hrdiny připomíná myšlenky
národního socialismu. Například H. Heidtmann upozorňuje na to, že před první
a druhou

světovou

válkou

vycházelo

velké množství

beletrie

propagující

šovinistickou a fašistickou ideoligii.128 Jejími prvky jsou mezi jiným oslavování
bohaté germánské mytologie nebo vyvolenost rasy či hrdiny. Je pravda, že dětské
postavy (Momo, Bastián) čtenář může vnímat jako vyvolené nebo nějakým
způsobem předurčené. Stávají se hrdiny, na kterých závisí další osud všech lidí. Dá
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se říct, že Momo opravdu zachrání celé město. Jaký účinek má na zbytek světa
Bastiánova cesta do Fantázie ale opravdu zůstává nejasné. Jedná se spíš
o individální niternou cestu, vedoucí k nalezení vlastního já.
H. Heidtmann se o Nekonečném příběhu vyjadřuje jako o knize, kde je
„únik od reality halen do filozofických a moralizujících prvků", která přináší
„konzervativní, šovinistický a zjednodušeně černobílý obraz světa" a velmi ho
udivuje, že „tyto slabiny nejsou vůbec vnímány a knihy Endeho a Tolkiena
v podstatě nekriticky přijímány." 129 To ale také není pravda. Kromě Heidtmannova
kritického článku vyšly i jiné články, které se snaží odhalit problematické body
v Endeho dílech.130
Posledním bodem, kterého bych se ráda dotkla, je tvrzení, že Michael Ende
je pouze kompilátorem děl a příběhů již existujících a že jeho knihy jsou jen
neoriginání sbírkou už řečeného/napsaného. „Tu a tam už se stírají rozdíly mezi
legitimní adaptací a triviálním epigonstvím. Přesto ani nedostatek originality
a hromadění šablon a klišé, ani ideologické pochybnosti, ani řemeslně-umělecké
problémy nebrání úspěchu na knižním trhu."131 Tato kritika vychází ze skutečnosti,
že Ende opravdu pracoval s velkým množstvím pramenů a do svých děl
zakomponoval obměněné příběhy ze všech možných oblastí. Jak jsme viděli, nechal
se inspirovat antickou mytologií, romantickými autory nebo také jinými autory
všech možných žánrů, především fantasy (vysledovali jsme podobnosti mezi Endem
a Tolkienem).
Ende se to ale nesnaží skrývat a je otázkou, jak tento fakt hodnotit. Dal by
se jistě vyložit i tak, že Ende oživuje mýty a postavy, které by jinak upadly
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v zapomnění. A dělá to navíc velmi přitažlivým způsobem. Nenarušuje to nijak
kontinuitu příběhu, čtenář nemá pocit, že by mu byl předkládán jen jakýsi slepenec
převzatých příběhů bez autorovy vlastní invence.

4.3.3 V čem tkví úspěch knih Michaela Endeho?
Tolkienova popularita dosáhla ve Spojených státech amerických svého
vrcholu v 60. letech minulého století a existují domněnky, které tento fakt staví do
souvislosti s politickou a ekonomickou situací, která v té době v USA vládla - válka
ve Vietnamu, vražda prezidenta, studentské nepokoje, pochybnosti o „american way
of life". Srovnatelné
-

podmínky

vládnou

v západní

Evropě

v 70.

letech

hospodářské krize, ničení životního prostředí, nebezpečí atomové energie.

Podíváme-li

se na Německo začátkem

80. let, zaznamenáme zde rostoucí

nezaměstnanost, strach z války, sklon k hledání nových hodnot a možností žití
a přežití.132
Právě toto jsou společenské podmínky, které vyvolávají u obyvatelstva
potřebu knih, jako píše Tolkien nebo Ende. Ty se totiž dotýkají otázek, kteiými se
lidé právě zabývají. Vyslovují to, co lidé pociťují - touhu po harmonickém soužití
s přírodou a po návratu poezie do běžného života, přání mít čas pro své blízké, umět
jim naslouchat a rozumět jim, naději v dětskou nevinnost a naivitu -, a tak se s nimi
mohou čtenáři snadno identifikovat. 133
To, že příčiny svého úspěchu podobně vnímá i sám autor, se dočteme
v rozhovoru s redaktory antroposofického časopisu lnfo 3: „Myslím, že úspěch
mých knih nespočívá pouze na jejich kvalitě nebo ,nekvalitě', ačkoli bych si to
samozřejmě přál, ale na jakési zvláštní připravenosti, která se najednou u mnoha lidí
vyskytuje. Má to více důvodů. Například ten, že se realistická, sociálně kritická
literatura dostala do slepé uličky. Upadla do nekonečného opakování sama sebe." 134

132

HEIDTMANN, H. Korrektur der unbefriedigten Wirklichkeit? Tolkien, Ende und die

phantastische Kinder- und Jugendliteratur zu Beginn der 80er Jahre. Jugendliteratur und
Medien, 1982, Jg. 33 (Neue Folge), Nr. 4, S. 66-69
133

tamtéž

134

MOREL, J.; SEEHAFER, K. Es gibt ja so etwas wie antroposofische Klischees. In: lnfo

3, Juli 1982, S. 103-117

54
Odborná kritika se na počátku 70. let pozitivně vyjadřovala obzvlášť ke
knihám, které se vyznačovaly prvky nového (sociálního) realismu. Tyto knihy také
ovládaly přední místa žebříčků prodávanosti. Pak ale zřejmě u čtenářů došlo
k přesycení tímto pohledem na svět, a tak hledali něco jiného a našli to u autorů jako
Ende či Tolkien, k nimž začali obracet svou pozornost. Tolkiena jistě lze považovat
za jakéhosi průkopníka, který přijetí Endových fantastických knížek ulehčil. Ende
zde upozorňuje na zajímavou skutečnost, a to tu, že Tolkien napsal a vydal své
knihy mnohem dříve. Najednou se mu ale začalo dostávat opravdu hodně
pozornosti. To podle Endeho dokládá právě onu „náhlou připravenost čtenářů",
0 které už jsem se zmiňovala.135
Úspěch Endeho knih ale jistě nemůžeme hledat pouze ve vnějších
okolnostech, které vydávání jeho knih provázeli. Velká část úspěchu je zakódována
1 v knihách samých. Otázkou toho, co dělá úspěšné knihy pro děti úspěšnými, se
136

zabýval například R. Tabbert.

Zkoumal vybrané úspěšné knihy pro děti a vyvodil

tyto závěry: Mezi faktory, ketré způsobují úspěšnost knihy, patří:
-

originální autorský styl

-

psychologické faktory (ty dále rozděluje na faktory senzomotorické, afektivní,
kognitivní a morální, přičemž jako nejdůležitější označuje ty afektivní)

-

humor (tento prvek u vrcholných Endeho děl nehraje tak významnou roli, ale
ještě u Jima Knoflíkaje to jistě jeden z podstatných elementů)

-

mýty (stereotypy) - v tomto bodě je vyslovena domněnka, že úspěšné knihy pro
děti „obzvláště výstižně znázorňují v dané době převládající mýtus dětství".
V podstatě to znamená, že se vysněné přání autorovo překrývá s vysněným
přáním celého kolektivu.

-

promluvová forma - Tabbert zde dochází k závěru, že v úspěšných knihách pro
děti a mládež převažuje er-forma. Ich-forma ale úspěch samozřejmě nevylučuje.
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-

prostor, postavy, děj (Jsou pro čtenáře dostatečně zajímavé? Mají čtenáři
možnost identifikace s postavami?)

-

žánr

-

jazyková a obrazová podoba (Tabbert zde zdůrazňuje zvláště důležitost začátku
knihy, který má velký vliv na to, zda bude kniha dále čtena či ne, a závěru, který
silně ovlivňuje celkový dojem z knihy.)
Podíváme-li se na Endeho díla z hlediska těchto kritérií, můžeme říci, že

naprostou většinu z nich splňují.
Předpoklady úspěchu jsou rozdělovány na ty, které se vztahují přímo k dílu
samotnému (písmo, rozsah, délka kapitol, jazyk, slovní zásoba, syntax), a na ty,
které jsou závislé na kontextu (k nejdůležitějším patří kulturní a ekonomické
souvislosti). Dále Tabbert rozlišuje mezi knihami, které jsou kladně přijímány jak
čtenáři, tak odbornou kritikou, a knihami, které sice dosahují komerčních úspěchů,
odbornou kritikou jsou ale odmítány jako braková literatura.
Přestože měl i své kritiky, dá se říci, že si Michael Ende v Německu
vydobyl místo uznávané osobnosti. Neomezoval se jen na psaní knih pro děti
a mládež, ale psal i knihy pro dospělé. A především se vyjadřoval k veřejným
událostem,

poskytoval

významnýni

osobnostmi

rozhovory na různá témata a setkával
a diskutoval

s nimi. Tyto rozhovory

se s dalšími
pak

bývaly

zaznamenávány a vydávány buď jako součásti sborníků, v časopisech nebo i jako
samostatné publikace.137
Jeho díla se stávala podkladem k další umělecké tvorbě, například byla
„Momo" zpracována jako muzikál. Endeho popularita někdy nabývala až absurdní
podoby. Autor vzpomíná, jak ho jeho čtenáři navštěvovali až v jeho domě
v Genzano di Roma. „Po tom, co si prohlédli Svatopeterský chrám, jeli se podívat na
svého spisovatele. Najednou stáli lidé s celou rodinou přede mnou a dívali se, jak
jím." Tento druh popularity snášel Ende špatně, připadal si stále víc jako nějaké
„veřejné zařízení". 138
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Posmrtně se Ende dokonce dočkal vlastního muzea, otevřeného 1998 na
zámku Blutenburg u Mnichova.

4.4 Dílo Michaela Endeho v českých překladech
Lze říci, že v českém překladu vyšlo zhruba dvacet procent knih, které
Michael Ende za svůj život napsal. Jeho první veleúspěšná kniha pro děti o Jimu
Knoflíkoví vyšla s třicet/sedmiletým

zpožděním.

Jeho další knihy byly

přeloženy

v rozmezí dvou až devíti let po vydání německého originálu.
V českém překladu zatím vyšly tyto knihy od Michaela Endeho:
-

Děvčátko Momo a ukradený čas: pohádkový román (přel. Milada Misárková) vydáno Albatrosem v roce 1979 s ilustracemi Květy Pacovské a v roce 2005
s ilustracemi Františka Skály, v Německu vydáno poprvé 1972

-

Příběh, který nikdy neskončí (přel. Milada Misárková) - vydaný Albatrosem
v roce 1987 s ilustracemi Václava Kabáta, v Německu vydáno poprvé \ 979

-

Nekonečný příběh (přel. Eva Pátková) - vydal Albatros v roce 2001 a 2006,
tentokrát s ilustracemi Františka Skály ml.

-

Satanarcheolegenialkohrozný Punč přání (přel. Radovan Charvát) - vydalo
nakladatelství Arcadiavroce 1993, vNěmecku vydáno 1989

-

Vězení svobody (přel. Ondřej Miiller) - vydáno nakladatelstvím Arcadía v roce
1994, v Německu vydáno poprvé 1992

-

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema (přel. Naděžda Slabihoudová) - vydal
Albatros v roce 1997, vNěmecku vydáno poprvé 1960

-

Dlouhá pouť do Santa Cruz (přel. Jiří Stach) - vydal Amulet v roce 2001,
v Německu vyšlo poprvé 1992

4.4.1

Odborná kritika

Reakce na Endeho knihy najdeme samozřejmě především v časopisech
zaměřených na tvorbu pro děti a mládež. Před rokem 1989 vycházely články
a recenze hlavně ve Zlatém máji, po roce 1989 pak vyšly recenze kromě Zlatého
máje i v Ladění a dále ve Tvaru, Ikarii nebo Literárních novinách (zde se ale jedná
o článek týkající se Vězení svobody, tedy knihy určené dospělým čtenářům).
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Podívejme se na články a recenze blíže. Řazení je až na výjimky
chronologické.
Většina článků ve Zlatém máji je od germanistky Tamary Heřmanové
(později Heřmanové - Bučkové). První dva vyšly v letech 1986 a 1987 a jsou
bohužel poznamenány politickým režimem doby. V článku Pohádkový román
Michaela Endeho 139 je nejdříve vymezen žánr pohádkového románu, za jehož hlavní
aspekty jsou považovány fabulační princip románu, syžetové prvky pohádek
(aktualizace pohádových a fantastických motivů), polarita dobra a zla, prolínání
světa skutečnosti a fantzie. Zároveň autorka uvádí i literárněhistorické souvislosti
vzniku tohoto žánru v (západním) Německu, kde se po dominanci „realistické prózy
60. let, demonstrující sociální nespravedlnost" dostává ke slovu „vlna nových próz
s motivy pohádkovými a fantastickými". Dále se píše o kompozičním plánu,
jazykové složce románu a „společenské funkci pohádkového románu jako
literárního díla". Po tomto obecném úvodu se pozornost obrací k M. Endemu jako
konkrétnímu představiteli tohoto typu prózy. Nejdříve je ve zkratce uveden jeho
životopis, pak se autorka zaměřuje na Nekonečný příběh, v té době ještě nevydaný
česky. Všímá si jak jazykové roviny („román ja psán živým, přitažlivým, zajímavým
až tajemným jazykem"), tak grafické úpravy, dále děje Nekonečného příběhu a jeho
hlavních myšlenek („obžaloba rozporuplné současnosti poznamenané napříklas
nedostatkem času, nedostatkem porozumění pro druhé, touhy po moci, násilí
a války"). Je zastáván postoj, že pohádkové a fantastické motivy v románu nejsou
únikem ze skutečnosti, ale „aktuálním způsobem jejího zobrazení".
Článek z roku 1987 nese titulek „Knížka nebo film" 140 , z něhož jasně
vyplývá, čím se v něm autorka zabývá. Nejdříve je ale zmíněn děj příběhu a také
„postavení pohádky v současnosti a současné literatuře". Dále se pak stručně hovoří
o problematickém zfilmování Nekonečného příběhu a nakonec i o filmu podle
„Momo". Autorka v závěru odpovídá na původní otázku velmi diplomaticky:
„Knížka nebo film? Obojí má své zvláštnosti, své specifické i společné krásy. Je
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nutné tyto krásy umět vytvořit, je nutné umět je nalézt. Společná však musí zůstat
jejich atmosféra a jejich hlavní nosná myšlenka."
Podíváme se teď navzdory chronologickému řazení na článek z roku
1991141. Jednak je také od T. Heřmanové-Bučkové, jednak se také zabývá filmovou
podobou „Momo", tentokrát podrobněji.
Film „Momo" byl uveden na festivalu filmů pro děti Zlín 1990. Jeho přijetí
diváky bylo zřejmě zkoplikováno už organizací promítání. To se totiž neuskutečnilo
ve velkém kině, protože tam byly ukazovány pouze soutěžní (to jest domácí)
snímky, ale v Malenovicích (zlínské předměstí) jako samostatné představení, jehož
se zúčastnili žáci sedmých a osmých tříd. „Atmosféra v kině byla neklidná. Jako
faktory této rušivosti, která ztěžovala možnou koncentraci na film a prakticky
znamožňovala umělecký zážitek, uvádíme nepřipravenost diváků na zhlédnutí filmu
a opět věkovou nepřiměřenost." Kritice je dále podroben i samotný film. Kladně je
hodnoceno ztvárnění motivů na hranici reality a fantazie (umění naslouchat,
„schopnost fantazie a prožitku") i motivů fantazijních (zlo ve formě šedých mužů).
Záporně je hodnoceno ztvárnění reality (vyznívá „příliš stylizovaně") a „ne právě
šťastný překlad motivů vztahujících se k Mistru Horovi. Souhlasím s autorkou
v tom, že pojmenování Ulice mrtvého času (místo ulice Nikdy nebo Nikdynebyla) či
změna jména Mistr Hóra na Nikdo nesou sémantický náboj, který neodpovídá
původnímu autorskému záměru a podle autorky dokonce „odvádějí pozornost od
řešení ústředního motivu". Závěrečné hodnocení nevyznívá zrovna kladně: „Dějová
linie příběhu i jeho poslání byly tedy díky přehršli motivů (včetně motivů
jazykových) ve svém rozuzlení stejně tak jako ve svém celku nepochopeny.
Jednoznačně se ve filmu bude orientovat ten divák, který vyprávěný příběh zná již
z literární předlohy."
Vraťme se teď k článku z roku 1990, který do Zlatého máje napsal Ivan
Adamovič. 142 Tato recenze má o něco osobnější tón než předchozí články a řekla
bych, že se autorovi podařilo zvýraznit některé velmi důležité prvky děl Michaela
Endeho (jako například cykličnost času), na které jsme zatím nenarazili. „Autor
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v průběhu děje nenápadně operuje s filozofickými otázkami týkajícími se základních
životních hodnot, vztahu konečná a nekonečna, filozofie Věčného návratu,
paralelních světů, známých rovněž již z klasické německé filozofie, vztahu realit
o různých úrovních aj." Říši fantazie autor označuje jako „realitu svého druhu", což
je podle mého názoru výstižnější než „smyšlená říše lidské fantazie" z článku
T. Heřmanové. 143 Dále je zde upozorněno na nekonečnou zacyklenost knihy v knize.
Autor má výhrady k překladu Milady Misárkové i k ilustracím od Václava Kabáta
(„dětinské a pochmurné") a zmiňuje se kriticky i o filmové podobě knihy, ale pouze
velmi stručně.
V roce 1994 vyšel v Literárních novinách článek od Lucy TopoLské
týkající se Vězení svobody.144 Této recenzi se nebudu dále věnovat, protože má za
téma jednu z knih, kterou M. Ende napsal pro dospělé.
Další recenzi nalezneme v Ladění, časopise pro teorii a kritiku dětské
literatury.145 Tento krátký článek reaguje na vydání českého překladu knihy Jim
Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, která je charakterizována jako kniha o tom, že
věci nejsou takové, jakými se na první pohled zdají být a že je lépe je poznat, než se
jich bát. „Aktivizuje dětskou představivost a v neposlední řadě podporuje smysl pro
humor."
V roce 1999 vychází v Ladění článek k 70. výročí narození M. Endeho. 146
Snaží se podat ucelený pohled na Endeho život a dílo, což se mu daří jen do určité
míry. Myslím, že tvrzení, že „fenomén Ende zasáhl takřka celý západní svět
především díky zpracování ve filmu a televizi" nevystihuje zcela skutečnost
a v podstatě snižuje působení samotných knih, zvlášť vezmeme-li v úvahu, že filmy
(především Nekonečný příběh) nemají s M. Endem zas až tak moc společného.
Dovoluji si tvrdit, že tento článek neakcentuje ty pravé aspekty díla M. Endeho,
které by měly být zmíněny u příležitosti jako je tato.
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Zajímavý je článek, který vyšel v Tvaru v roce 2000 14? , protože na dílo
M. Endeho nahlíží z trochu jiného úhlu a řadí jej do jiného kontextu. Společně s díly
Hárún a Moře příběhů od Salmana Rushdieho 148 a Tajemství karet od Josteina
Gaardera 149 ho řadí k žánru moderní autorské pohádky (neopomenuta zde zůstává
poznámka o komplikovanosti žánrového zařazení) s přesahem do roviny duchovní,
kde hrdinové řeší stav existenciální nouze v symbolické imaginární rovině
a procházejí iniciačním procesem. Důležitým spojujícím prvkem je zde ztráta
maminky. „Bez matky postrádá život samozřejmost, neproblematičnost, matka
poskytuje všeobkímající náruč a poklid, mužský prvek bez ní ztrácí stabilitu, stává
se nejistým (viz ochromenost otců i synů v našich příbězích). Bez feminity (opět
v osobní i společenské úrovni) nastupuje existenciální ochablost, neplodnost,
nedostatek obraznosti (v našem textu např. apatie, neschopnost vypravovat příběhy),
naopak přijetím ženského elementu se zvyšuje imaginace, inspirace a rozvrstvuje
vnitřní svět citů." Knihy jsou řazeny i do mnohem širšího společenského kontextu:
„Patriarchální společnost, ve níž stále žijeme, je řízena archetypicky podmíněným
kulturním vzorcem, došlo-li proto ve 20. století k velkým proměnám v postavení žen
ve společnosti a v jejich vztazích k mužům, stávající model byl narušen, což s sebou
přináší množství dosud neřešených problémů. Vztahy mezi ženami a muži se
v současné době ocitly v nejistotě, o čemž vypovídají i výše uvedené pohádkové
příběhy."
Další článek, který bych zde chtěla zmínit, vyšel v roce 2001 (rok nového
vydání Nekonečného příběhu) v Ikarii, měsíčníku science fiction.150 Autor v něm
nejprve načrtl děj příběhu. Pak si všímá motivu knihy v knize, dobrodružnosti
a jazykové stránky (jazyk podle něj „nelplyne", těžko říci, jestli je tím myšlen pouze
český překlad). Zmiňuje se také o filmové verzi,ovšem o filmu mluví jako o „citlivě
natočeném", s čímž by jistě mnozí nesouhlasili. Je to zřejmě dáno zaměřením tohoto
časopisu. Pokud bychom nesrovnávali film s jeho knižné předlohou, asi by se dalo
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říci, že je to „citlivě natočené" sci-fi. Článek vyšel v době, kdy už obrovský úspěch
u čtenářů zaznamenal Harry Potter J. Rowlingové.151 Má tento závěr: „Nastupující
generace čtenářů padá na zadek před Harry Potterem. Nekonečný příběh je druhým
důvodem, proč usednout a téměř s nábožnou úctou vzít do ruky knihu. Vlastně ne.
Vlastně je prvním. Byl mnohem, mnohem dřív. A stále nekončí."
Poslední článek, který zde uvedu, vyšel v roce 2002 v časopise Ladění152 po
tom, co Albatros v předchozím roce vydal Nekonečný příběh v novém překladu.
Právě to je v článku oceňováno: „Nejnápadnější změny v knižním překladu Evy
Pátkové přinesla skutečnost, že se na rozdíl od Misárkové přidržuje názvů a jmen
užívaných ve filmové verzi (například Átrej místo Átreju, Falco místo Fuchur,
Fantázie místo Fantazáme). Neméně významné j e však i přebudování syntaktického
plánu textu, v němž krkolomnost a občasná knižní šroubovanost původního překladu
byla vystřídána přirozenou nenuceností vypravěčské promluvy, aniž by tím utrpěla
rafinovaná kompoziční a jazyková mnohovrstevnatost textu." Recenze dále velmi
dobře vykresluje cyklický motiv knihy v knize, zdůrazňuje iniciační rovinu
a propojení světa reality a fantazie, jehož symbolem je amulet Auryn.

4.4.2 Ohlas u čtenářů
To, že mají knihy Michaela Endeho úspěch i u českých čtenářů, dokazuje
mimo jiné i skutečnost, že se jeho knihy dočkaly nových vydání, naposledy
Nekonečný příběh v roce 2006.
Na druhou stranu je zde anketa Moje kniha, která proběhla v roce 2004
v České republice, ale i například ve Velké Británii či Německé spolkové republice.
A zde se prokazuje to, co jsem si dovolila tvrdit v úvodu k této Části práce, totiž že
Michale Ende není mezi českými čtenáři zas až tak známým nebo oblíbeným
autorem.
Na webových stránkách „moje kniha" 153 se o anketě dočteme tyto základní
informace. „Do ankety "Moje kniha" se zapojilo přes 93 000 obyvatel České
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republiky, což je pouze cca 1% veškerého obyvatelstva naší malé země. Na druhé
straně snese tento počet srovnání s účastí veřejnosti v obdobných anketách v jiných
zemích - ve Velké Británii (59 mil. obyvatel) hlasovalo 750 000 lidí, v Německu
(82,5 mil. obyvatel) hlasovalo 250 000 lidí. Obě zahraniční ankety byly primárně
organizovány televiznimi stanicemi. ... V českém prostředí se nepodařilo získat
zájem televizních stanic. Sběr hlasů byl organizován především knihovnami, velký
význam mělo hlasování přes webovou stránku www.mojekniha.cz. Hlasování
podpořila i knihkupectví, školy a také některé internetové literární časopisy
a zpravodajské servery."
Tato anketa samozřejmě není sociologickým výzkumem ani nemá absolutní
výpovědní hodnotu. Některé závěry, ke kterým bychom ale při jejím rozboru došli,
jsou opravdu zajímavé. Vyzdvihla bych především to, že se většina knih, které se
umístily v těchto třech anketách na prvních dvou stech místech, shoduje. To lze jistě
připsat na vrub především gíobaíizačním tendencím dnešní doby. Musíme brát
v úvahu hlavně čas, kdy anketa probíhala a jaké knihy byly v tu dobu nejvíce
prodávány. Nejvyšší místa v anketách v roce 2004 obsazovaly především knihy
J.R.R. Tolkiena a J.K. Rowlingové. Kdyby tato anketa proběhla o pět let dříve, jistě
by tomu bylo jinak. Nehodlám tu analyzovat celkové výsledky těchto anket.
Podívejme se ale na umístění knih Michaela Endeho.
Obecně se dá říci, že kromě aktuálních bestsellerů dosahovaly největších
úspěchů vždy knihy domácích autorů. Proto se i Michael Ende umístil v anketě,
která proběhla mezi německými čtenáři 154 , nejvýše, a to již na 26. příčce
(Nekonečný příběh), „Momo" se umístila na 53. místě. Není pak překvapující, že se
některé Endeho knihy dočkaly v Německu již více než čtyřiceti vydání. V české
anketě se Michael Ende umístil na 134.-136. místě. Z ostatních zahraničních autorů
knih pro děti a mládež se nejvýš umístil Harry Potter od J.K. Rowlingové, který
obsadil dokonce úplně první příčku. Ze zahraničních knih „pro děti" se v první
desítce umístil ještě Malý princ A.d.Saint-Exupéryho a Děti z Bullerbynu
A. Lindgrenové, tedy knihy, které dnes už můžeme označit za „klasické", knihy
(zvlášť Malý princ), které stejně jako Nekonečný příběh oslovují nejen dětské
čtenáře.
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Popularitu, které se Michael Ende těší mezi českými čtenáři, lze do určité
míry vyčíst také z různých internetových stran. Tady převažují příznivci sci-fi
a fantasy. Najdeme zde několik recenzí Nekonečného příběhu, které sice nemají
vysokou odbornou úroveň, ale vypovídají o osobních čtenářských zážitcích pisatelů.
Dobře je tu také vidět skutečnost, že je mezi českými recipienty značně rozšířeno
povědomí o filmové podobě Nekonečného příběhu, který je přijímán vcelku velmi
pozitivně, což vůbec neodpovídá přijetí filmu kritikou, která ho - zvláště dochází-li
ke srovnání s knižní předlohou - hodnotí většinou jako „okleštěný a významově
plochý".155
Tito pisatelé se o Nekonečném příběhu vyjadřují většinou jako o knize pro
děti, která zaujme i dospělé čtenáře. Závěr jedné z nich je tento: „Dal bych
Nekonečnému příběhu desítku, jenomže vím, vlastně jsem si skoro jistý, že spousta
lidí se na knihu bude dívat spatra kvůli její zdánlivé jednoduchosti. Buď jak buď,
Nekonečný příběh zůstává knihou, kterou člověk Čte po večerech před plápolajícím
krbem, v ušáku z odřené plyše a se džbánkem svařeného vína vedle sebe." 156
Z recenzí je cítit, že ač se pisatelé příliš neorientují v kontextu, ve kterém kniha
vznikala a za jakých Michael Ende psal a publikoval, opravdu je zaujala a myslí si,
že by si zasloužila větší pozornost.
Pisatelé ve svých článcích většinou vyjadřují názor, ke kterému jsem během
psaní této práce dospěla i já: „Většina lidí Nekonečný příběh zná z televizního
zpracování. Když jsem se ptala pár svých známých, řekli: ,Jo, to bylo o tom drakovi
a pořád tam válčili, takový americký velkofilm.' Myslím si, že i když zjistili, že je to
i knížka, málokdo si ji přečte, ačkoli se jim film celkem líbil. Je to škoda." 157
Ano, je škoda, že není Nekonečný příběh mezi českými čtenáři tak
rozšířený jako třeba Harry Potter a že jméno Michaela Endeho není tak známé jako
třeba jméno Astrid Lindgrenové. Myslím, že jeho knihy nabývají stále aktuálnějšího
významu.
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Ve srovnání s Německem, kde se můžeme setkat s nespočetnými výstavami,
divadelními zpracováními, zvukovými nahrávkami či didaktickými příručkami, se
u nás samozřejmě nekoná takové množství akcí spojených s Michaelem Endem.
Přesto zde určitý zájem o tohoto autora přetrvává. Tak například pořádala Vědecká
knihovna v Olomouci ve spolupráci s Goethe Institutem Praha v roce 2005 českoněmecké čteni z Nekonečného příběhu v podání Petra Vodičky a výstavu knížek
Michaela Endeho.

4.5 Nekonečny příběh nebo Příběh, který nikdy neskončí krátké srovnání dvou překladů
Protože budu v této kapitole čatěji odkazovat ke všem třem podobám
Nekonečného příběhu (německému originálu a dvěma českým překladům) a uvádění
údajů o místě citace v dané knize v poznámce pod čarou by znesnadňovalo rychlou
orientaci v textech, budu vždy za citací uvádět v závorce pouze rok vydání a číslo
příslušné strany.158
Jak už víme, Endeho dílo Die unendliche Geschichte bylo do českého
jazyka přeloženo dvakrát. Obě knihy se od sebe v mnohých aspektech výrazně liší,
a právě tomu bude věnována pozornost v následující kapitole. Zaměřím se na jevy,
které mohou mít vliv na pochopení smyslu knihy nebo na její celkové vyznění, na
dojem, který kniha ve čtenáři vzbuzuje, a na vzpomínky, které vněm zanechá.
Pokusím se s ohledem na originál srovnat podobu ilustrací, názvy jednotlivých
kapitol, jména osob a věcí a všimnu si některých nápadných odlišností vyskytujících
se v textu samotném.

Ilustrace
Ilustrace doprovázející příběh jsou samozřejmě důležitou součástí knihy
jako uměleckého díla. U Michaela Endeho hrají ilustrace velmi významnou roli
a autorovi vždy záleželo na tom, kdo jeho text obrazově doprovodí (a tím třeba
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i částečně napomůže určité interpretaci). „Momo" dokonce ilustroval sám. U Nekonečného příběhu si vyžádal, aby se ilustrací ujala Roswitha Quadfliegová (v
Curychu narozená spisovatelka a umělkyně; 1973 založila v Hamburku vlastní nakladatelství, ve kterém
vycházely limitované edice světové literatury; kromě Nekonečného příběhu ilustrovala i další Endeho
knihy).

České podoby knihy mají pokaždé jiného ilustrátora. Ve starším vydání je jím

Václav Kabát (významný český výtvarník narozený 1932; věnuje se i ilustracím knih pro děti, za svou
tvorbu v této oblasti získal četná ocenění).

Nové vydání ilustroval František Skála ml. (narodil

se 1956, vystudoval filmovou a televizní grafiku na VSUP; je všestranným umělcem - působil např. ve
skupině Tvrdohlaví; miinojiné pracuje i jako ilustrátor knih pro děti a mládež).

(Srov. ukázky

ilustrací jsou uvedeny v příloze.)
Součástí Nekonečného příběhu je jakýsi úvod, nacházející se ještě před
první kapitolou a obsahující počáteční rámcový děj, který předchází vlastnímu
příběhu. Dále je text strukturován do kapitol podle písmen v abecedě, každá kapitola
tedy začíná slovem s daným počátečním písmenem, jako příklad může posloužit
hned kapitola první:
-

německý originál: „Alles Getier duckte sich..." (1979, s. 19)

-

překlad M. Misárkové: „A zase byla půlnoc." (1987, s. 21)

-

překlad E. Pátkové: „Ani živáčka nebylo vidět." (2001, s. 21)
Zdálo by se, že bude pro překladatele oříškem to, aby kapitola začínala

písmenem „q" nebo „x". V tomto případě zdání klame. Protože ani v němčině
nejsou tato písmena obvyklá, musel se tímto problémem zabývat už M. Ende, a tak
ho vyřešil i pro překladatele - v knize vystupují postavy, jejichž jména na tato
písmena začínají. Problematické ale bylo písmeno „w", které je v němčině naprosto
běžné. Německá „w-kapitoía" začíná

slovem „wáhrend" (1979, S. 361), což

znamená „během". Srovnejme, jak se s tímto problémem překladatelky vypořádaly obě řešení jsou opravdu originální:
-

překlad M. Misárkové: „Warola, jak se nazývala korálová nosítka čarodějky
Xaídy, padla za oběť plamenům (1987, s. 319)." O nosítkách princezny Xaídy
byla v knize samozřejmě řeč již dříve, ovšem nikdy nebylo zmíněno jejich
jméno, to si překladatelka vymyslela.

-

překlad E. Pátkové: „Will uháněl s Bastiánem černočernou nocí (2001, s. 335)."
Žádného Willa v německém originále rovněž nenajdeme. Překladatelka tak
pojmenovala jednoho z koní princezny Xaídy, kterého se Bastián po bitvě
o Slonovinovou věž zmocnil a na kterém ujíždí pryč.
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Ilustrace zde mají jasně určené místo - nacházejí se vždy na začátku
kapitoly a zabírají celou jednu stranu, jejich součástí je počáteční písmeno kapitoly,
jsou to tedy iniciály. V německém originálu se písmeno, které je iniciálou
znázorněn o, v textu již neopakuje. Oproti tomu v obou českých vydáních je písmeno
nejen vyobrazeno pomocí iniciály, ale je i součástí textu (viz příloha). To vlastně
zbavuje iniciálu její funkce a j e možno ji pak chápat jen jako „pouhou" ilustraci.
Překladatelky se museli vyrovnat se skutečností, že česká abeceda má díky
„ch" o písmeno navíc. V obou vydáních je tento problém vyřešen shodně, a to
naprosto jednoduše - český Nekonečný příběh má o kapitolu víc než německý.
Kapitola, která v německém originále začíná písmenem „h", je v českých překladech
rozdělena do kapitol dvou. Tím se samozřejmě posouvá celé další číslování.
Ilustrace R. Quadfliegové jsou vyvedeny dvoubarevné - ve vínově červené
a tmavě zelené

což odpovídá celkovému grafickému zpracování knihy. Je totiž

tištěna právě v těchto dvou odstínech; děj odehrávající se ve světě reality je tištěn
zeleně, děj ve světě fantazie červeně. Tak si to přál Michael Ende. Čeští nakladatelé
jeho požadavku vyhověli jen částečně. Text je sice dvoubarevný, ale místo zelené je
použita černá. I ilustrace jsou černobílé.
Ilustrace R. Quadfliegové se vyznačují jistou schematičností. Celá strana je
na pozadí vyšrafovaná. Přes tento šrafovaný podklad je vyvedena iniciála, která se
nachází bez ohledu na další prvky v prostředku horní části. Ostatní části ilustrace se
přizpůsobují písmenu, celek je vždy doplněn jednoduchými rostlinnými ornamenty.
Nadpis dané kapitoly se nachází samostatně na předcházející straně.
Ilustrace V. Kabáta jsou velmi osobité, ale vykazují asi nejmenší přímou
souvislost s textem. Samozřejmě lze jisté styčné body vysledovat, ale někdy až po
delším zkoumání, případně je už nutná jistá interpretace či abstrakce. Spojení
písmene s vlastní ilustrací je spíše formální. Název kapitoly se nachází za ilustrací,
na stejné straně jako text následující kapitoly. Toto vydání je jediné, ve kterém
nalezneme i jiné ilustrace než iniciály - v tom případě se nacházejí přímo před nimi.
Ilustrace F. Skály ml. působí komplexně a jsou nejpopisnější a nejrealističtější. Písmeno samo se stává součástí obrázku a j e do něj někdy včleněno
natolik, že ho na první pohled lze rozeznat jen stěží. Ilustrace jsou vyvedeny
černobíle s odstíny šedi, a tak působí jemněji než ilustrace V. Kabáta, které jsou
jasně černé. Některé iniciály jsou ozdobné a připomínající svou dekorativností
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umělecký styl secese. Obsahově jsou velmi blízké ilustracím R. Quadfliegové.
Názvy kapitol jsou v tomto vydání na stejné straně jako iniciály, nacházejí se nad
nimi.

Překlad
Dále se zaměříme na názvy kapitol a jména postav a věcí, které v knize
vystupují. Nápadný už je rozdíl mezi oběma tituly. Ve starším překladu je atribut
vyjádřen vedlejší větou „který nikdy neskončí", v novém překladu se vyskytuje
shodný adjektivní přívlastek „nekonečný". Myslím, že zůstává otázkou, jestli tyto
dva tituly vyvolávají u příjemce různé konotace, asociace či očekávání, faktem je, že
nový překlad odpovídá znění německého originálu „Die unendliche Geschichte".
Nevím, co vedlo autorku prvního překladu k tomu, že zvolila vedlejší větu místo
jednoduššího, ale přesnějšího shodného přívlastku, ani proč se rozhodla zvolit
dokonavou podobu slovesa a ne nedokonavou, která by podle mého mínění více
korespondovala s významem nekonečnosti, nedokončenosti, neuzavřenosti děje.
Tyto dva rozdílné překlady názvu knihy lze považovat za signifikantní.
Docela dobře totiž charakterizují celkově rozdílné pojetí obou překladů. Zatímco
v překladu M. Misárkové více přichází ke slovu překladatelčina autorská invence,
drží se E. Pátková věrněji německé předlohy.
To se projevuje nejen u názvů kapitol, ale i v textu samém. V překladu
z roku 1987 jsou někdy vynechány dokonce celé odstavce. Většinou se jedná o odstavce nacházející se na začátku kapitol. Nemyslím si, že by k jejich vynechání
vedly dobově podmíněné důvody. O vynechaných odstavcích lze obecně říci, že se
v nich „nic neděje". Překladatelka tedy snad vynechávala části textu, které se jí
zdály zdlouhavé a čtenářsky nezajímavé. Vynechán je například první odstavec třetí
kapitoly, který se v novějším překladu objevuje v tomto znění: „Caíron, starý černý
kentaur, vyčerpaně klesl zpátky na lůžko z měkkých kožešin, jakmile dozněl dusot
Átrejova koně. Ta námaha ho vysílila. Zeny, které ho druhý den našly v Átrejově
stanu, se strachovaly o jeho život. A nebylo to s ním o mnoho lepší, když se po
několika dnech vrátili do tábora lovci. Nicméně jim mohl vysvětlit, proč Átrej odjel
a proč se hned tak nevrátí. Protože všichni měli chlapce rádi, od té doby zvážněli a
mysleli na něho plni obav. Zároveň však byli pyšní, že Dětská císařovna pověřila
Velkým hledáním právě jeho - i když tomu nikdo nedokázal tak úplně porozumět."
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Samozřejmě že z hlediska rozsahu a komplexního obsahu celého románu
nemá toto zkrácení až tak významný vliv na jeho celkové vyznění. Ovšem vzhledem
k tomu, že k podobnému vynechávání dochází častěji, jsme už nuceni klást si
otázku, zda to přeci jen nevede k určitému zkreslení. Zde je čtenáři upřena
informace o tom, že byl kmen na Atreje hrdý, což podtrhuje jeho charakteristiku
hrdiny. Navíc je vyjádřena složitost celé situace a poznámka „i když tomu nikdo
nedokázal tak úplně porozumět" snad může čtenáře přivést k úvaze o tom, jak tomu
všemu zatím rozumí on sám.
Dále je značně zkrácen začátek devatenácté kapitoly, a to tak, že zde
například vůbec není zaznamenán úvodní veršovaný text písně. Atmosféra zůstává
zachycena, ale je zkrácen popis prostředí, kterým Bastiánova družina putuje. Je
vynechán i popis Átrejova a Bastiánova duševního stavu, což může vést ke zploštění
psychologické roviny románu. (Ukázky jsou z důvodu jejích rozsáhlosti uvedeny
jako příloha.)
Také je zkrácen popis Proměnlivého domu/Domečku Měníse - chybí: „Na
střeše vyrostl komín a nad domovními dveřmi se vyloupl balkónek s mřížovým
zábradlíčkem." Působí to na mě dojmem, jako by M. Misárková považovala další
popis domečku za zbytečný. Čtenář je tak ale ochuzen a mění se tím i styl Michaela
Endeho, který se v této části vyznačuje bohatou květnatostí.
Srovnejme překlad veršů, kterými paní Ajúola/víla Jablíčko vítá Bastiána:
M. Misárková (s. 337):
„Jsi to ty, náš milý host?
Už se neptáme.
Jsi tu a na tom je dost sto let čekáme.
Byl jsi hodný, zlobil jsi,
líbíš se nám, jakýsi jsi.
Tvá cesta byla dlouhá...

Zase malé dítě buď!
Můj maličký, dovnitř vstup!"
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-

E. Pátková (s. 355):
„Čekáme tu, hoste milý,
na tebe už hodnou chvíli.
Cestu dlouhou's překonal,
vítáme tě, pojď jen dál.
Dopřej si, co hrdlo ráčí,
jídlo, pití jistě stačí.
Je tu vše, co žádá host,
bezpečí a útulnost,
útěcha na trampoty.
Ať jsi kdo jsi, jsi to ty,
dobrý, zlý, či nicka pouhá:
Tvoje cesta byla dlouhá.

Prosíme tě, velký pane,
ať se z tebe détě stane!"

Verše M. Misárkové jsou stručnější a neobsahují informace o tom, že ho u
víly Jablíčko/paní Ajúoly čeká pohoštění i útěcha. Ve srovnání s tímto překladem se
E. Pátková drží německé předlohy přesněji. Také poslední část veršů považuji za
výstižnější. U E. Pátkové totiž lépe vynikne protiklad mezi tím, čím Bastián v dané
chvíli je („velkým pánem"), a tím, čím se v brzké době stane („dítětem").
Stejně jako už tomu bylo u názvu knihy, volí M. Misárková i u názvů
jednotlivých kapitol spiše složitější a konstruovanější překlad a v některých
případech se značně odchyluje od originálu. Někdy přidává do názvu kapitoly
sloveso, takže ze slovního spojení vzniká jednoduchá věta, například:
-

M. Ende : „Die Schlacht um den Elfenbeinturm" (1979, S. 337)

-

M. Misárková: „Věž Ze Slonové Kosti halí dým" (1987, s. 301)

-

E. Pátková: „Bitva o Slonovinovou věž" (2001, s. 314)
Dalšími příklady, kdy M. Misárková obohacuje překlad o sloveso, může být

název první kapitoly: „Fantazánie se ocitá v nebezpečí" (1987, s. 21) nebo také
šestnácté kapitoly: „Graógramán je duhová smrt" (1987, s. 209). Endeho jazyk je
velmi bohatý, zároveň ale i stručný a věcný. Mnoho zůstává nevysloveno, a tak
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zbývá velký prostor pro čtenářovu fantazii. Tím, že se v překladu objevuje sloveso,
nabývají názvy kapitol charakter definice. Čtenář si nemůže tolik domýšlet. Tato
tendence jde proti původnímu autorovu záměru.
Některé názvy působí poněkud šroubovaně kvůli tomu, že obsahují
redundantní informace, navic se odchylují od předlohy, například „Let po obloze
k Maličké císařovně" (1987, s. 149) přirozeněji a přesněji přeložila E. Pátková jako
„Let ke Slonovinové věži" (2001, s. 144). Takových případů nalezneme při
porovnávání obou překladů více.
Některé názvy, tak, jak je velmi originálně M. Misárková přeložila, podle
mého názoru nevystihují podstatu dané postavy či věci. „Mnohočetnou Ygrámul"
(2001, s. 64) z překladu E. Pátkové zde najdeme pod jménem „Ygrámul, zástup
jiných" (1987, s. 67), zámek „Vidící ruka" (2001, s. 282) se ve starším překladu
jmenuje „Ruka oko" (1987, s. 257), „paní Ajúola" (2001, s. 352) zde dostala jméno
„Víla Jablíčko" (1987, s. 335). Pojetí je jistě zajímavé, ale spíše ztěžuje porozumění
textu. M. Ende volil sice originální jména, ale jejich struktura je spíše jenoduchá
a překlady E. Pátkové se k nim více přibližují.
U novějšího překladu si můžeme všimnout skutečnosti, že jména postav
zachovala E. Pátková většinou tak, jak je přinesla filmová podoba příběhu (tedy jeho
česká verze). To se dá hodnotit různě. V podstatě je zde vyhověno Čtenářům, které
ke knize přivedlo právě její filmové zpracování. Recipienty je jistě kladně
hodnoceno, když se v knize opět setkají s hrdiny, které znají již z filmu. Některá
jména se tím od původní předlohy odchýlila, například šťastný drak už se nejmenuje
Fuchur (1979; 1987), ale Falko (2001), jiná se k ní naopak zase přiblížila, například
Dětská císařovna (2001) lépe vystihuje původní pojmenování Kindliche Kaiserin
(1979) než Maličká císařovna (1987).
Překlad M. Misárkové se sice vyznačuje velkou jazykovou hravostí, myslím
ale, že se zbytečně odchyluje od originálního textu a že v některých místech působí
poněkud konstruované (ukázali jsme si to zvláště na názvech kapitol), a to může mít
samozřejmě i vliv na porozumění a celkové vyznění románu. Překlad E. Pátkové je
psán současným jazykem, což usnadňuje přístup dnešnímu čtenáři, na kterého by
překlad M. Misárkové mohl působit už poněkud zastarale - přeci jen už od jeho
vzniku uplynulo skoro dvacet let.
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5 Závěr
Proč Michael Ende své knížky píše a co se v nich snaží světu sdělit, se
nejlépe dozvíme od autora samotného. Obšírně se této otázce věnuje například ve
své eseji Lust am Spiel der Phantasie z roku 1987. Michael Ende svou tvorbou
vědomě nesleduje žádné pedagogické ani didaktické cíle. Jak už jsem zmiňovala,
nepíše pro děti. Tedy alespoň ne pro děti chápané jako lidské bytosti do určitého
věku. Ende píše pro dítě v každém z nás. Věří totiž, že v každém člověku žije dítě,
které se ještě umí ptát, divit, nadchnout se. Jinak se o dospělosti vyjadřuje
s netajenou nechutí: „Po celý svůj život jsem se bránil, abych se nestal tím, čemu se
dnes říká správný dospělý, totiž oním kouzla zbaveným, banálním, rozumným
mrzákem, který existuje v kouzla zbaveném, banálním, rozumném světě takzvaných
skutečností." 159
Michael Ende chce tvořit, ne poučovat. V umělci vidí osobu povolanou
k tomu, aby tvořila a obnovovala hodnoty. To je totiž to, co podle jeho názoru lidé
ztrácejí. Obklopeni konzumem, materiálními statky, hnáni každodenním stresem, se
pohybujeme zběsilou rychlostí našimi životy a přestáváme vnímat své okolí i lidi
v něm. Lidé ztrácejí schopnost zastavit se a dívat, nemají čas na naslouchání
druhým, přestávají být kreativní, neumějí si hrát a radovat se. To všechno je v díle
Michaela Endeho obsaženo. Je v něm vyslovena tvrdá kritika dnešní západní
civilizace, našeho stylu života. Zároveň je ale také na čtenáře apelováno, aby se nad
těmito tvrzeními zamyslel a aby něco změnil. Ende bojuje za svět s fantazií, za
hravý svět.
Za nejvyšší formu hry považuje umění. Pokud má hra opravdu zůstat hrou,
nesmí moralizovat. Hra funguje pouze tehdy, je-li nezáměrná, neúčelná. Je to
dobrodružství, ke kterému je potřeba odvaha. Cestu nám má ukázat a odvahu dodat
právě umění. Umění je v tomto smyslu určitý druh terapie, která má dnešním lidem
pomoci zase slepit civilizací rozbitou osobnost, najít cestu k vlastnímu nitru,
zorientovat se v něm. To, že lidé byli připraveni na takové poselství nebo že ho
dokonce snad potřebovali, dokazuje nebývalý úspěch tohoto autora. A nejen
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Michael Ende uspokojuje touhu čtenářů po znovuobjevení fantazie. Ve druhé
polovině 20. století můžeme pozorovat úplný boom knih žánru scí-ťí a fantasy.
Ende se vyslovuje pro propojení světa reality se světem fantazie
i v každodenním životě. Právě kolem tohoto faktu se točí podstatná část kritiky,
která Endemu vyčítá, že láká čtenáře k úniku od reality. Myslím ale, že kdo takto
interpretuje knížky pohybující se v říši fantazie (a knížky Michaela Endeho zvláště),
jejich podstatu nepochopil. Ende nenabádá čtenáře k tomu, aby se uchýlili někam do
ústraní, uzavřeli se před okolním světem a zabývali se pouze svým nitrem a fantazií.
Právě naopak - máme se okolnímu světu otevřít, vnímat ho, užívat si ho, máme se
věnovat ostatním lidem a snažit se řešit problémy - ale řešit je kreativně a s fantazií.
Silný důraz je kladen na to, že se máme věnovat dětem. V knihách j e jim pak
příznačně přidělena role záchranců.
Poselství, o kterých jsem doposud mluvila, jsou jasně čitelná. V knihách
o děvčátku Momo a v Nekonečném příběhu především jsou ale obsažena i na první
pohled méně zřetelná sdělení. Jsou spojena s autorovým zájmem o východní kulturu
a náboženství. Ty nevnímají čas a průběh dějin lineárně, jak je na to zvyklá většina
západní společnosti, ale cyklicky. Smrt zde neznamená konec, ale začátek něčeho
nového. Smrt a zánik je přirozenou součástí životního cyklu stejně jako proměna
a úpadek. Tento pohled na život sdílí i Ende a vyjdřuje ho ve svých příbězích.
Nalezneme ho v nich v nejrůznějších obměnách - v malém se skrývá například
v každodenním skonu a zrodu lva Graogramána, ve velkém v mizení a obnovování
Fantázie.
Ráda bych poukázala ještě na jednu skutečnost, kterou Michael Ende ve
svých knihách kritizuje, a tou je škola. Jistě je zde souvislost s jeho vlastním
dětstvím. V životopise od Romana Hocka a Thomase Krafta se k tomu dočteme.
„Byl špatným žákem, který měl vždy strach z následujícího dne. Škola pro něj byla
dlouhým šedým pobytem ve vězení. Jen dva poslední roky školní docházky na
Svobodnou Waldorfskou školu (byla znovu otevřena až po válce,

protože

v Hitlerově říši byla její činnost zakázána) byly jiné." 160
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S tradiční školou měl problémy stejně jako je má hlavní postava
Nekonečného příběhu, Bastián. I on ve škole trpí, má strach z učitelů, kteří po žácích
chtějí jen odříkávání faktů zpaměti a kteří žáky zesměšňují: „Dole ve třídě teď měli
dějepis s panem Dróhnem, hubeným, většinou špatně naloženým člověkem, který
Bastiána

obzvlášť

rád zesměšňoval,

protože

si Bastián

zkrátka

nedokázal

zapamatovat letopočty bitev, data narození a dobu vlády bůhvíjakých lidí."161
Pozdější docházka na Svobodnou waldorfskou školu ve Stuttgartu byla pro Endeho
značnou úlevou a měla relativně velký podíl na jeho budoucím směřování. Ende se
i později intenzivně zabýval studiem antroposofie, založené Rudolfem Steinerem.
Toto je aspekt, který by mohl zajímat zvláště nás, budoucí učitele.

A jaké jsou závěry, které můžeme vyvodit z rozboru recepce Endeho
děl v německém a českém prostředí? Jejich více. Podívejme se na ně tedy blíže.
Potvrdila se hypotéza, že recepce v Německu byla mnohem silnější
než u českých čtenářů. Je tomu tak z několika důvodů. Přirozeně hrál svou roli fakt,
že se jedná o německého spisovatele. Ende byl vNěmecku přijímán tak nadšeně,
protože němečtí čtenáři byli právě v tu chvíli jakoby „připraveni" na jeho tvorbu. To
bylo způsobeno jednak politickou a společenskou situací, jednak vývojem literární
tvorby.
Každé dílo je samozřejmě vždy nutné vnímat v jeho dobovém a
literárně historickém kontextu. Zde ovšem nastala výjimečná situace - doba, ve
které díla Michaela Endeho vycházela, byla velmi specifická. Svět byl rozdělen na
Západ a Východ, vědecký a technický pokrok se ubíral mílovými kroky a lidé na
Západě začali mít pocit, že se někam řítí a neví kam. K tomu připočítejme strach
z možné války, z ničení životního prostředí či atomové energie. Taková doba vede
čtenáře k hledání odpovědí ve vlastní minulosti, k návratu do historie, k mýtu.
Dalším faktorem byl vývoj na poli literatury. Ještě v šedesátých
letech vládl v literatuře pro děti nový („sociální") realismus. Postupně se čtenáři
tímto pohledem na svět přesytili a začali hledat něco nového. To jim nabízely právě
knihy autorů jako byl Michael Ende nebo J.R.R. Tolkien. Ende přinesl do literatury
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nový styi - vyprávěni veikých epickýcn příběhu pinýcn fantazie. A také nový žánr pohádkový román, který si, ještě více než dětští, zamiiovaii dospěií čtenáři.
Recepce u nás byia oviivněna dobou stejně tak jako v Německu, i když
jiným způsobem. íviichaei Ende byi překiádán s určitým zpožděním a byi vnímán
pouze jako autor knih pro děti. Proto se o něm psaio v podstatě pouze v časopisech
tímto směrem zaměřených (především ve Ziatém máji). Zatímco v Německu
probíhaiy spory týkající se fantastiky v literatuře pro děti, zde podobně vyostřenou
debatu nezaznamenáme. Autor, který má v Německu kromě příznivců i množství
odpůrců, je zde vnímán pouze pozitivně - jako někdo, kdo „píše hezké knížky pro
děti". Autoři recenzí s ním nepolemizují, neobjevuje se kritika, čeští čtenáři vnímají
Endeho díio spíše jako dobrodružnou prózu, což bylo ovlivněno i následným
filmovým zpracováním Nekonečného příběhu. To, že se Ende od filmu distancoval a
že kvůli tomu probíhaly soudní spory, tu není příliš známo.
Takový byl stav před rokem 1989. Po tomto zlomovém datu a
událostech, které přineslo, se situace změnila. Dlouho nebyl o knihy fantastického
žánru zájem. Najednou jako by se čtenáři a nakladatelé rozhodli dohnat vše, co za
posledních pár desetiletí zameškali. Začalo se vydávat nepřiměřeně mnoho knih (a
to nejen žánrů fantasy a sci-fi), což vedlo k přesycení knižního trhu. Běžný čtenář se
jen těžko orientoval a bylo složité proniknout k jednotlivým dílům, oddělit brakovou
tvorbu od té kvalitní. Endeho dílo bylo ztraceno v nepřehledném množství ostatních
knih.
V poslední části práce se věnuji srovnání dvou českých podob
Nekonečného příběhu. Liší se grafickým zpracováním a ilustracemi, především ale
byla kniha nově přeložena. Může mít podoba překladu vliv na čtenářský ohlas? Jistě.
V tomto případě jsou rozdíly v překladu dokonce opravdu znatelné. Starší překlad se
odchyluje od originálu a jeho jazyk působí zastarale a konstruované. Nemyslím si
ale, že by v tomto případě vedla podoba překladu ke snížení možné autorovy
popularity. To bylo dáno již zmíněnými dobovými okolnostmi. Konstatuji ale, že je
dobře, že byl Nekonečný příběh přeložen znovu. Více se blíží Endeho originálu a
naplňuje tak spíše jeho záměr. Nový překlad otvírá cestu k této knize i dnešnímu
čtenáři. A Endeho knihy opravdu stojí za přečtení.
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6 Resumé
V této práci se zabývám knihami pro děti, které napsal německý autor
Michael Ende, a to především dvěma jeho základními počiny -

knihami

„Děvčátko Momo a ukradený čas" a „Nekonečný příběh".
Pozornost věnuji hlavně dvěma oblastem - interpretaci a recepci jeho děl
v německém a českém prostředí. Část interpretační vychází především z
teoretických podkladů získaných studiem sekundární literatury, která j e dostupná
až na výjimky jen v německém jazyce.
V Endeho dílech se setkáváme s mnoha intertextuálními odkazy. K jeho
nejdůležitějším pramenům patřily antická mytologie, romantismus a filozofické
systémy Dálného východu. Dále se Ende inspiroval výtvarným uměním a jinými
literárními díly - jednak z oblasti literatury pro děti a mládež, jednak z oblasti
literatury pro dospělé (zde dominuje žánr fantasy). V první části jsou tedy
charakterizovány Endeho knihy jako celek na základě nejdůležitějších

aspektů

a principů, se kterými Ende pracoval. Podle toho jsou členěny i jednotlivé
kapitoly.
Druhá polovina práce se týká recepce a stojí z velké části na rozboru
konkrétních článků a recenzí, které k tomuto tématu vycházely v německých
a českých periodikách. Opírá se samozřejmě i o poznatky získané v první části
práce. Byla potvrzena hypotéza, že ohlas v Německu byl mnohem silnější než
u českých recipientů, což bylo způsobeno komplexem faktorů, z nichž
k nejdůležitějším patří společenská a ekonomická situace.
Jedním z faktorů, které mohou ovlivnit recepci, je také podoba překladu.
Proto jednu z kapitol druhé části věnuji srovnání dvou různých
Nekonečného příběhu.

překladů

7 Klíčová slova
Michael Ende
Pohádkový román
Literatura pro děti a mládež
Německá literatura
Fantazie
Mýtus
Romantismus
Recepce
Popularita
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9 Přílohy
Zařazeny jsou tyto přílohy:
-

fotografický portrét Michaela Endeho
ukázky ilustrací ze tří různých vydání Nekonečného příběhu; jsou seřazeny
chronologicky - první ilustrace je z originálního německého vydání, druhá je z
knihy Příběh, který nikdy neskončí (překlad M. Misárkové, 1987), třetí je z
knihy Nekonečný příběh (překlad E. Pátkové, 2001). Zařazena je i jedna
celostránková ilustrace ze staršího vydání Nekonečného příběhu, která se
v žádném jiném vydání nevyskytuje.

-

souhrnná bibliografie Endeho děl, která vyšla do jeho smrti v roce 1995 v
Německu

Z důvodů grafické úpravy nejsou na třech stranách s ilustracemi vytištěna
čísla stran.
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