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Úvod 

 Práce se zabývá dílem Howarda Phillipse Lovecrafta, autora hororových příběhů 

z první poloviny 20. století. V současnosti je jméno tohoto (amatérského) spisovatele stále 

často skloňované, jelikož se jeho příběhy a také jednotlivé postavy stávají inspirací pro 

další spisovatele
1
 i tvůrce z jiných oborů, například filmografie nebo počítačových her. 

Jeho osobnost a dílo zaujaly také literární kritiky, filosofy i psychology natolik, aby o něm 

sepisovali vlastní práce. Byly rozebírány Lovecraftem používané motivy, techniky psaní i 

názory o světě.
2
 Bylo na ně pohlíženo například z perspektivy Jungovy analytické 

psychologie
3
 nebo spekulativního realismu.

4
 Jiní se zabývali konceptem a vymezením 

podivného, the weird, které se objevuje v Lovecraftových povídkách.
5
 

 Ukazuje se tedy, že četba Lovecraftových povídek je plodná a k jeho dílu lze 

přistupovat různě. V jeho díle se objevují prvky různých literárních žánrů, fantasy a 

science fiction, a zároveň také kritický náhled na soudobou společnost a především 

představu člověka o vesmíru i sobě samém. Právě tento prvek vidíme jako ohnisko 

Lovecraftovy tvorby: střetávání dvou rozdílných světů, jmenovitě svět řádu a rozumu a 

svět chaosu. Tento moment se objevuje v různém zpracování a míře téměř v každém jeho 

díle. Naším cílem je tedy tento prvek ilustrovat na vybraných povídkách a novelách a 

zavést ho do širšího kontextu, abychom vyjasnili, co ho umožňuje, a jaké jsou jeho 

důsledky pro fikční postavy a zároveň i možnosti pro čtenáře. 

 Uvědomujeme si, že každé dílo nabízí různé možnosti, jak jej číst nebo 

interpretovat. Pokusíme se ale za využití kritické interpretace Umberta Eca vstoupit do role 

tzv. modelového čtenáře, kterého jednotlivá díla předpokládají, a tedy odhalit jakého 

čtenáře prostřednictvím fikčních textů konstruuje a předpokládá Lovecraft z hlediska 

modelového autora.
6
 V první části proto vymezíme naši vlastní pozici a předpoklady. Další 

části se již věnují interpretaci Lovecraftova díla a určení konceptů svět řádu a rozumu a 

svět chaosu. Úryvky a příklady provází všemi kapitolami této práce. Každá kapitola totiž 

vychází přímo z nějakého místa, které je v textech přítomné. Tento způsob volíme pro lepší 

ilustraci našich tvrzení. 

                                                
1Existují autoři (Stephen King, C. A. Smith aj.), kteří navazují na tzv. Mýtus Cthulhu a vytváří nové postavy 

a prostředí v rámci fikčního světa Lovecraftových povídek. 
2Například Houellebecq 2005 nebo Joshi 2003. 
3Srov. Mosig 1997. 
4Srov Harman 2012. 
5Srov. Fisher 2016. 
6Srov. Eco 2010: 65-84. 
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1 Perspektiva práce 

 Cílem práce není podat vyčerpávající interpretaci a vysvětlení celého Lovecraftova 

díla, nebo na základě této interpretace něco o autorovi vyvozovat. Naší snahou je 

identifikovat ústřední motiv vybraných příběhů a předvést, na čem se zakládá, jak ho 

Lovecraft vytváří a jak působí. 

1.1 H. P. Lovecraft jako modelový autor 

 Práce se tudíž netýká H. P. Lovecrafta jako určité osobnosti, jeho povahových rysů 

nebo jeho života. Nesnažíme se rozklíčovat, jaké události z jeho života mohly inspirovat 

určitou pasáž a tak podobně. Vše, s čím budeme při interpretaci pracovat, hodláme zjistit 

pouze z jeho písemných děl. Mezi ta patří nejen povídky a novely, se kterými budeme 

pracovat především, ale také básně, eseje, cestopisy a mohutná korespondence s dalšími 

amatérskými spisovateli a přáteli. Z jednotlivých děl se nám bude vyjevovat Lovecraft – 

autor, a nikoliv přímo Lovecraft – osobnost.
7
 Je zřejmě, že do tvorby zasahují autorovy 

zkušenosti, znalosti a povaha. Je to sice empirický autor (jak takovou historickou osobu 

nazývá Umberto Eco), který text konstruuje, ale ten, koho prostřednictvím textu 

poznáváme, je pouze modelový autor. Ten se nám ukazuje pouze „mezi první a poslední 

kapitolou příběhu.“
8
 Modelový autor je tak výtvorem empirického autora, který nám 

empirický autor dovoluje nahlédnout, neumožňuje ale o něm a jeho životě něco přímo 

usuzovat.
9
 Na druhé straně této textové strategie jako příjemce vystupuje empirický, tedy 

fyzický čtenář, a modelový čtenář, což je ideální příjemce díla, který z textu dokáže 

vyvodit všechny konstruované významy a podle Eca je souhrnem „textem daných felicity 

conditions, které musejí být splněny, má-li být text ve svém potencionálním obsahu plně 

aktualizován.“
10

 

 Lovecraft pro nás tedy bude pouze modelovým autorem, který je kombinací všech 

modelových autorů zmiňovaných děl. Vybrané povídky spojuje nejen jejich tvůrce, ale také 

žánr (hororová literatura s prvky dalších žánrů) a i vybrané eseje se věnují tomuto žánru – 

nazývaným samotným Lovecraftem weird fiction
11

. V eseji Supernatural Horror in 

Literature se Lovecraft věnuje žánru weird fiction v širším kontextu a uvádí jeho 

                                                
7Lovecraftovu detailní biografii poskytuje například Joshi 2010. 
8Eco 1997: 24. 
9Srov. Eco 1997: 24-37. 
10Eco 2010: 79. 
11Česky „podivná fikce“ nebo „podivná literatura“. Držíme se anglického originálu. 
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předchůdce. V této eseji také popsuje vlastní přístup, který zvolil pro definování weird 

fiction: 

„Nesmíme tedy soudit podivný příběh podle autorova záměru nebo na základě 

pouhých technik vyprávění, nýbrž podle výše emocionální úrovně, které dosahuje ve 

svém nejméně přízemním bodě. Pokud jsou vyvolány náležité pocity, musí být tento 

„vysoký bod“ podle svých zásluh uznán jako weird fiction bez ohledu na to, jak je 

později prozaicky sražen dolů. Zkouškou opravdové podivnosti je jednoduše toto – 

zda je, nebo není ve čtenáři vyvolán pocit hluboké hrůzy a setkání s neznámými silami 

a sférami; jemný postoj zděšeného naslouchání, jako kdyby na okraj známého vesmíru 

tloukla černá křídla nebo drápaly neznámé tvary a bytosti.“
12

 

 Stejně jako Lubomír Doležel předpokládáme, že cílem spisovatele je vytvořit svým 

vyprávěním fikční svět s různými obyvateli a příběh i s jeho vypravěčem. Tento celý svět a 

vypravěč jsou ale závislí na textu.
13

 Citace z Lovecraftovy eseje nám dokládá, že tento 

autor skutečně takový cíl skutečně měl a podle jakých kvalit jej posuzoval. Cílem 

modelového autora Lovecrafta tedy bylo v prvé řadě vyvolat textem děsivou atmosféru a 

znepokojivé emoce. Samotný text se tedy naplňuje až za svou hranicí a to při četbě a jejích 

dopadech na čtenáře. To souhlasí s Ecovou představou nekompletního textu, který má být 

čtenářem doplněn o významy vyplývající kontextu a který zároveň obsahuje množství 

cíleně explicitně neřečeného, které má být aktualizováno při četbě. Text si tak „vymáhá na 

čtenáři aktivní a vědomé kooperační činy.“
14

 Na tuto aktivitu spoléhá. V případě našeho 

tématu by se měl text na čtenáři domáhat emotivní reakce, vyvolané jak inherentními 

vlastnostmi díla (příběhem, stylem vyprávění), tak ochotou čtenáře tyto pocity zažívat a 

v momentech, kdy je možné obsah textu aktualizovat tak činit – uvědomovat si naznačené 

důsledky, konotace a původ prvků, na které je v textu odkazováno. Tato práce přístup 

aktualizace předpokládá a zabývá tím, co předchází onomu „pocitu hluboké hrůzy“, jaké 

následky hrůzné setkání přináší, tedy jaká je jeho povaha. 

1.2 Výběr děl 

 Povídky a novely, které zde používáme, slouží pro ilustraci motivu, který vyvolává 

„pocit hluboké hrůzy“. Tímto motivem je podle nás střet světa řádu a rozumu a světa 

chaosu a toto tvrzení se v průběhu práce snažíme doložit. 

                                                
12Lovecraft 1973: 16. 
13Srov. Doležel 1993: 9-10. 
14Eco 2010: 66. 
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 V kapitolách „Svět řádu a rozumu“ a „Omezení uspořádaného světa“ používáme 

krátké povídky i delší novely, které působí jako průřez Lovecraftovou tvorbou od jedné 

z prvních povídek (ZNS, 1919), která byla publikována, až po jedno z úplně posledních děl 

(SZČ, 1935). Nejedná se ale o absolutní výčet děl, ve kterých by se jako v jediných 

nacházely probírané prvky. Některé jsou zmíněny pouze krátce. Naší snahou je na tomto 

místě pouze doložit, že se probíraný koncept objevuje napříč Lovecraftovou tvorbou, 

ačkoliv se nemusí vyskytovat v každém jednotlivém díle. 

 V kapitole „Chaos okolního vesmíru“, která se věnuje vymezení světa chaosu a 

jeho střetu se světem prvním, tedy naším tématem, jsme výběr povídek zpřesnili. Jedná se 

za prvé o příběhy, kde je vypravěč hlavní postavou svého vyprávění. Vybrané příběhy jsou 

tedy (podle Doleželovy typologie) vyprávěny v osobní Ich–formě, kdy je vypravěč zároveň 

fikční postavou, která aktivně jedná ve fikčním světě, jehož je součástí, a přitom se věnuje 

i jeho hodnocení a interpretaci.
15

 Při střetávání odlišných světů postavy prochází určitou 

změnou a tak považujeme za vhodnější, pokud se jí vypravěč, který celou událost 

zprostředkovává, přímo účastní. Některé povídky jsou psané ve třetí osobě (jako 

subjektivní Er–forma), nebo vypravěči převypravují zkušenosti druhých či popisují 

proměny svých přátel a komentují je ze svého pohledu. Střet světa řádu a rozumu a světa 

chaosu ale nezažívají přímo, ale spíše zprostředkovaně, a tak jsme je z výběru vyloučili. 

 Za druhé jsme z tohoto výčtu vybrali jen texty delšího rozsahu, novely, a to z toho 

důvodu, že v nich vypravěč popisuje veškeré události podrobně a tak nám nabízí dostatek 

informací pro vymezení světa chaosu oproti světu řádu a rozumu a také jejich střetu a jeho 

působení. Jedná se o novely (uvádíme chronologicky dle vzniku): V horách šílenství, Stín 

nad Innsmouthem a Stín z času. Každá novela se liší svým dějem i místem, kde se 

odehrává, zároveň na sebe ale odkazují. 

 Omezení na tyto tři texty je spíše praktické a ilustrativní. Neznamená, že by 

v ostatních povídkách ke střetu oněch dvou světů nedocházelo. I v mnoha kratších dílech je 

tento motiv zřetelný a odkazuje na něj také seznam příkladů světa řádu a rozumu a jeho 

hranic. Věříme, že koncept střetu jednotlivých světů bude dostatečně předveden, a tak 

umožní, aby byly i ostatní Lovecraftova díla podobně čtena a interpretována. Aplikace 

našeho přístupu na povídky vyloučené z výběru může sloužit jako kontrola, zda naše 

interpretace slouží k pochopení Lovecraftova díla, nebo dokonce k rozšíření čtenářské 

zkušenosti, či nikoliv. 

                                                
15Srov. Doležel 1993: 48-49. 



5 

1.3 Předpoklady interpretace 

 Naše představa ověření předkládané interpretace vychází z teorií U. Eca a 

L. Doležela, od nichž si vypůjčujeme také potřebné pojmy. Ačkoliv literární díla umožňují 

mnoho druhů interpretací, jak také ukazuje počet různých děl již napsaných o Lovecraftově 

tvorbě, předpokládáme, že činnost interpretování je omezena samotným textem. Za jeho 

rámec nelze vystoupit, pokud k této činnosti nejsme přímo povoláni nějakým odkazem.
16

 

Nehledáme žádný objektivní pravý význam díla a k existenci takového významu jsme 

skeptičtí. Zároveň ale ve své interpretaci sami sebe omezujeme vymezením užívaných 

pojmů i vlastního přístupu jak k autorovi, tak k textu, aby byla naše interpretace 

v dostatečné míře řízená a její postup odůvodněný. 

 To je podle nás možné proto, že považujeme jednotlivá díla jako dostatečné svědky 

interpretace. Náš závěr je možné srovnat s jeho předlohou, jelikož literární texty jsou 

konstruované a vymezené fikční světy. Jsou vymezené nejen svou délkou, ale také 

obsahem. Určité události a informace jsou zde jasně vysloveny a v rámci daného fikčního 

mají pravdivostní charakter, pokud nás text samotný nevede k odlišné úvaze (například 

zpochybněním autority vypovídajících postav). Fikčním světem je míněn právě takový 

konečný svět jednotlivého díla, povídky nebo novely. Tyto světy jsou lidskými výtvory 

v rámci aktuálního světa, ve kterém díky svým autorům vznikají. Oproti aktuálnímu světu 

jsou neúplné. Je v nich vyjádřeno to, co autor explicitně napsal, zároveň tyto explicitní 

informace můžou zahrnovat také další významy.
17

 Tyto implicitní významy se při 

interpretaci vyvozují z odhalených informací v textu. Jiné informace ovšem nelze zjistit 

vůbec. Texty nepodávají o vlastních fikčních světech vyčerpávající zprávu a ty jsou tedy 

neúplné.
 18

 

 Fikční světy jsou podle Doležela částečně závislé na aktuálním světě (jeho 

existence je naopak na fikčních světech nezávislá) jako „entita konstruovaná sémiotickými 

prostředky.“
19

 Jak už bylo řečeno, v aktuálním světě se rodí a existují a z aktuálního světa 

k nim čtenáři také přistupují. Jednotlivé světy ale vystupují samy za sebe a bez ohledu na 

okolnosti, v nichž se může zrovna čtenář nacházet (s ohledem na ně však čtenář může text 

                                                
16Např. pokud je v textu uvedeno, že se děj odehrává v Praze v létě, můžeme si podle vlastních znalostí, které 

máme o Praze v letním období, vytvořit určitou představu. Ta by ale neměla obsahovat Westminsterský palác 

(alespoň dokud se tato informace v textu z nějakého důvodu sama neobjeví). 
17Léto v Praze předpokládá vyšší teploty než zima, pokud se v příběhu zrovna nesetkáváme s nukleární 

zimou atp. 
18Srov. Doležel 2004: 12-15. 
19Doležel 2003: 149. 
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číst) a jsou charakterizovány odlišně oproti aktuální existenci. Fikční texty mají 

performativní schopnost. Bez ohledu na to pravdivostní hodnocení, které je v jejich případě 

nelze používat, něco vytváří a konstituují sebe sama jako autoritu o fikčním světu, který 

z nich vzniká. V rámci jednoho textu ale mohou vystupovat různé typy promluv, které se 

jednotlivě vztahují k odlišným částem fikčního světa, na kterém se podílí, a vstupují do 

různých vztahů.
20

 Části fikčního světa konstruují různě a tím pádem je také různá jejich 

autorita při performativním aktu. Čtenář může se seznat, že je vypravěč nebo jedna 

z postav nevěrohodným svědkem o fikčním světě, že si jednotlivé promluv protiřečí, nebo 

že se mu souběžně nabízí několik interpretací. Když se při interpretaci Lovecraftova díla 

v kapitole „Chaos okolního vesmíru“ zabýváme příběhy vyprávěné v osobní Ich–formě, 

upozorňujeme na různé typy promluv, které se v textu objevují. Vypravěč se přitom staví 

do role autority, která vybírá i vysvětluje, jaká řeč a co z ní řeči bude sdíleno (někdy se 

odkazuje na texty, se kterými čtenáře neseznamuje a jejich znalost má být fikčnímu čtenáři, 

ke kterému se fikční autor vztahuje, samozřejmá), vstupuje a komentuje a rozšiřuje je o 

další informace, tedy kontroluje fikční entity a jejich podílení na konstrukci fikčního světa. 

Má tedy „hlavní slovo“, jakožto fikční autor svého textu – sepsaného jako deník nebo 

výpověď – ve fikčním světě. Současně tedy vytváří fikční svět a zároveň se v něm 

pohybuje a jedná. Částečně vypovídá o událostech, které již jsou ve fikčním světě 

ukončené, současně je ale přítomen u fikčního textu, který teprve vytváří, a jeho 

performativní síla může (alespoň v představě těchto vypravěčů) zasahovat do fikčního 

světa. Přitom je neustále přítomná subjektivita vypravěče a tedy jeho omezenost. Přes svou 

autoritu se nutně odkazuje k tomu, že jakožto součást fikčního světa může znát pouze jeho 

část – a tak svou autoritu vymezuje do rámce dané oblasti, za kterou se nechce nebo 

nemůže vydávat. Zároveň pravdivost jeho výpovědi omezuje i to, že sám zřetelně vybírá, o 

čem se mluví, i jeho osobnost a nejistota vlastní výpovědi – což je častý prvek právě 

v Lovecraftově díle. Důvěryhodnost závisí na stupni ověřovací síly, kterou je vypravěč 

nadán.
21

 

 Zároveň se v textech mohou vyskytovat různé odkazy na aktuální svět, například ve 

formě nějakého místa nebo události, která se přihodila v aktuálním světě, ve formě topoi 

jako „citace něčeho, co je všeobecně známo“
22

, jak uvádí Eco, nebo jako odkazy na jiná 

díla existující v aktuálním světě. Ty se pak podle Doležela stávají fikčním předmětem 

                                                
20Srov. Bachtin 1980. 
21Srov. Doležel 2003: 149-161. 
22Eco 2004: 98. 
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odkazujícího fikčního světa – jakkoliv text tento předmět zobrazuje, vypovídá to pouze o 

předmětu v daném fikčním světě.
23

 Těmito odkazy vzniká vztah intertextuality, který pro 

plné pochopení významu vyžaduje znalost toho, na co je odkazováno a nachází se tak za 

hranicí samotného jednotlivého textu.
24

 

 Při interpretaci Lovecraftova díla se tedy snažíme identifikovat, na co autor 

odkazuje a s čím počítá. Zároveň předpokládáme, že fikční světy a vypravěči vypovídají 

samy o sobě a není potřeba je vysvětlovat pomocí empirického autora. 

1.4 Užívané pojmy 

 V předcházejících podkapitolách jsme již několikrát synonymně použili pojmy 

„literární dílo“ a „text“. Pojem literárního díla je podmnožinou pojmu text, která jej 

v našem případě zpřesňuje, jelikož se zabýváme písemným výtvorem – textem, jež 

písemně konstruuje fikční světy, které poznáváme prostřednictvím sémiotických kanálů, 

které Doležel nazývá fikční texty. Ty vytváří fikční světy a vyskytují se „mimo 

pravdivostní hodnocení; jejich věty nejsou ani pravdivé; ani nepravdivé.“
25

 Posoudit 

pravdivost nějakého výroku vztahujícího se k fikčnímu světu můžeme pouze pomocí 

fikčního textu, který je od svého dokončení už neměnný (nový text by si mohl z původního 

něco vypůjčit a změny, ale vznikl by tak jiný fikční text a tudíž nový fikční svět). 

 Pojem „intertextuality“ má svůj původ v teorii Michaila Bachtina, podle něhož je 

moderní prozaický text charakteristický tím, že se v něm objevuje několik různých 

promluv zároveň, kde každá promluva se svým odlišným stylem odkazuje k jiné sociální 

realitě, světonázoru a historickému vývoji, který je podnítil, a které se navzájem ovlivňují, 

přou, vyvrací, podporují, nebo jinak vstupují do vztahu a vedou spolu dialog. Jednotlivé 

části románového textu jsou tedy schopné zastupovat jiné pojímání světa nebo zájmy. 

Podobně přistupuje k textu čtenář, který je zasazen v určitém čase a své znalosti a názory o 

světě.
26

 Na něj navázala Julia Kristeva, pro kterou je text samotný tvořen množstvím 

odkazů a „absorpcí a transformací jiného textu.“
27

 Text je prostorem naplněným významy, 

které odkazují k jiným textům. Intertextualita je tedy vztahem mezi texty, užití tohoto 

pojmu se nicméně mezi teoretiky liší. Tento vztah může být prostě jen odkazem na jiný 

                                                
23Srov. Doležel 2003: 65-66. 
24Srov. Eco 2004: 98-101. 
25Doležel 2003: 38. 
26Srov. Bachtin 1980: 40-127. 
27Kristeva 1999: 9. 
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konstruovaný text existující v aktuálním světě,
28

 ale také odkazem k ideologii, topoi, 

k určité znalosti či kulturnímu kódu. Na nevymezenost pojmu upozorňuje P. A. Bílek, který 

navrhuje chápat intertextovost v její šíři a neomezovat se jen na určitý typ, zároveň ale 

navrhuje vnímat paralelní směřování vztahovaných prvků.
29

 V každém případě 

odkazovaný předmět není plně vytržen ze svého původního kontextu. Jeho umístění 

v jiném textu jeho původ předpokládá, vychází z něj a nějak s ním také pracuje. 

 Na základě výše řečeného uvažujeme „aktuální svět“ jako pojem odkazující se ke 

„skutečnému světu“, který obsahuje celé Lovecraftovo dílo. Fikčními světy jsou pak světy 

jednotlivých povídek a novel. Některé texty sdílí postavy, místa či vypravěče. To by mohlo 

vést k úvaze, že všichni obývají pouze jeden široký fikční svět, ve kterém se jednotlivé 

příběhy odvíjejí a který bychom mohli při zkoumání všech Lovecraftových děl detailně 

popsat. Této myšlenky se ale zdržíme a budeme ke každé povídce či novele přistupovat 

jednotlivě. Odkazy mezi nimi budeme považovat za intertextovost daných fikčních světů, 

které jakoby spolu vedly jakousi konverzaci, přímo z ní vyvozovat ale nic nemůžeme, 

jelikož by se nám jevila jako útržkovitá a její zkoumání by vyžadovalo jiný přístup a vedlo 

k jinému cíli, než si zde klademe my. 

 V dalších kapitolách používáme pojmy „každodenní“, „běžný“ a „podivný“. 

Všechny užíváme pro popis momentů fikčního světa. Každodenní a běžný jsou zde 

synonyma a popisují výchozí situaci vypravěčů a postav Lovecraftových děl. Jsou to 

kategorie skutečnosti, ve které se postavy orientují a neshledávají na ní nic chybného nebo 

znepokojujícího. Podivný stojí na opačném pólu a vztahuje se k situacím, které postavy a 

vypravěči vyhodnocují je nepravděpodobné, nečekané, nepochopitelné, a s nimiž se nějak 

setkávají a vyrovnávají. Vyjasnění nám zvolených pojmů svět řádu a rozumu a svět chaosu 

vyžaduje více prostoru a tak jsou vymezeny v dalších částech práce pomocí příkladů z děl 

H. P. Lovecrafta. 

                                                
28Srov. Doležel 2003: 65-66. 
29Srov. Bílek 2003: 248-250. 
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2 Svět řádu a rozumu 

 Lovecraftovy postavy, jak bude později předvedeno, vychází z představy světa jako 

uspořádaného celku
30

 – kde lidé mají svou pozici, vše se děje v určité chvíli a na určitém 

místě – který je poznatelný podle přírodních zákonů a vědeckých metod, kterým také díky 

svému vyššímu vzdělání rozumí. V příbězích vystupují umělci, novináři, častěji ale vědci, 

například geolog (VHŠ), geodet (BZK), ekonom (SZČ), folklorista (ŠVT) a doktor (ZSS), 

nebo univerzitní studenti, například filosofie (HEZ), fyziky a matematiky (SVČD). Ti se 

jednají ve fikčním světě s ohledem na své odborné znalosti a projevují se tak i v promluvě; 

kde rozlišují domněnky, pravděpodobnosti a jasná fakta; analyzují, vysvětlují své úvahy, 

argumentují a jsou podrobní. Lovecraft tak využívá charakteristik, které konstruují fikční 

svět, ve kterém existuje příroda a věda, která ji zkoumá s různými obory, metodami a 

institucemi tak, jak se vyskytují v aktuálním světě. Postavy mají určitou představu o světě, 

co je v něm normální a možné, což reflektuje jejich postavení. Podle S. T. Joshiho je to 

právě samotná existence normy každodenního života, která umožňuje, aby mohlo dojít 

k jejímu narušení.
31

 Lovecraftovými slovy, je to přesněji představa přírodních zákonů, 

pevných a předem daných, která lidstvo chrání před chaosem okolního vesmíru.
32

 Právě 

setkání s jeho povahou by v lidech mohlo vyvolat „pocit hluboké hrůzy“. Vývoj příběhu 

podrobuje tuto představu, kterou jsme zde nazvali světem řádu a rozumu, zkouškám. 

 Na začátku se ale postavy vyskytují ve známém prostředí. Dokážou se v něm 

orientovat, popsat ho a jasně popisují i svou výchozí situaci. Vypravěči svůj příběh zasazují 

do určité doby (v některých případech sdělí i přesné datum) a oblasti. Státy a někdy i 

města, ulice, nebo knihy a vědecké teorie se dokonce odkazují na prvky z aktuálního světa. 

Vypravěči sdělují důvod svého vyprávění, někdy zmiňují i širší kontext, který příběhu 

předcházel, a své povahové rysy, profesi, stav či zázemí. Čtenář tak vstupuje do příběhu, 

kde se vyskytuje nějaký řád; věci a lidé mají své místo v čase, prostoru a sociální struktuře. 

Existují zde mapy, vzdělávací systém, jízdní řád s danou trasou jízdy a podobně. Tyto 

momenty řádu v povídkách postavám slouží jako referenční body. Sami rozlišují mezi 

běžným, každodenním, a podivným a předpokládají, že poznání a pochopení toho, s čím se 

setkávají, je možné na základě vědeckého přístupu. Vyhledávají logická vysvětlení a při 

setkání s čímkoliv podivným, co nedokážou objasnit, zpochybňují v prvé řadě sebe 

                                                
30Tedy jako kosmu v jeho původním významu jakožto uspořádaného celku s hranicemi (a tudíž dokonalého) 

oproti nekonečnému chaosu (Srov. Floss 1987: 21-22). 
31Srov. Joshi 2003: 6-11. 
32Srov. Lovecraft 1973: 15. 
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samotné; své smysly a svůj rozum. Vysvětlení, která se jim pro podivné události nabízí, 

chtějí podepřít nějakými důkazy. Někteří se rozhodnou ověřit svoje domněnky pomocí 

delšího pozorování nebo experimentu. 

 Představu poznatelného světa podle M. Houellebecqa autor kopíruje také formálně 

a to využitím odborných termínů a někdy až encyklopedických pasáží. Texty se 

v některých případech snaží napodobovat odbornou literaturu a odkazují se na jiné 

výzkumy, studie a knihy. Houellebecq tento styl vysvětluje následovně: 

„Vědy při svém obrovském úsilí o objektivní popis skutečnosti poskytly 

[Lovecraftovi] nástroje, které potřeboval, aby sdělil svou vizi. Lovecraftovým cílem 

byla objektivní hrůza. Hrůza nespojená s jakýmikoliv lidskými nebo psychologickými 

konotacemi.“
33

 

K tomuto cíli ale stále využíval především lidské postavy a popis jejich myšlenek a emocí. 

Postavy, které v každodenním světě zachovávají chladnou hlavu a ke skutečnostem 

přistupují kriticky a popisují je s vědeckou pečlivostí, střetával s událostmi, které je nutily 

vzít na vědomí nedostatky nejen vlastních rozumových prostředků, ale také obecných a 

vědeckých představ o světě jako takovém. 

2.1 Přírodní zákon a nástroj rozumu 

 Předpokladem vyvolání „pocitu hluboké hrůzy“ je pro Lovecrafta, jak napsal 

v eseji Supernatural Horror in Literature, představa existence předem daných přírodních 

zákonů, tedy univerzálně platných obecně definovaných poznatků o světě. Jsou to určité 

pravidelnosti, které v přírodě pozorujeme, lze je nadále očekávat a spoléhat se na ně. 

Popisují přírodní jevy – to, co se děje a má dít i nadále. Jejich poznání a zachycení ale 

vyžaduje nástroj, který je toho schopný. Uvedení vypravěči představují sebe sama a další 

postavy jako ty, kteří si jsou vědomi přírodních zákonů, respektive nějakého systému 

zákonů. Snaží se s jeho pomocí určovat, co je objektivně skutečné a iluzivní nebo správné 

a nebezpečné. Pokusíme se nyní načrtnout, kde tato představa vzniká. 

 Lovecraftovy postavy svým postojem ke světu, rozlišováním reálného a snového, 

navazují na odkaz osvícenství, které vychází při svém obratu k rozumu z Reného Descarta. 

Podle Descarta je rozum schopností „správně uvažovat a rozeznávat pravdivé od 

klamného.“
34

 Ten se, aby rozlišil, co je skutečně pravdivé, rozhodl nejprve odložit všechny 

                                                
33Houellebecq 2005: 77; vlastní překlad. 
34Descartes 1947: 7. 
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poznatky, které přijal od ostatních lidí, aniž by se o jejich správnosti sám přesvědčil. 

Následkem toho odkládá ale veškerou důvěru v to, co se mu doteď zdálo jako skutečnost 

(nejen nekriticky přijaté poznatky, ale také vlastní smysly mohou podle Descarta klamat), 

dokonce i svou víru v existenci Boha. Během Meditací o první filosofii pak postupně opět 

nabývá určité jistoty tím, že tentokrát už vede svůj rozum podle metody, kterou navrhl: (1) 

nepřijímá předem nic za pravdivé, dokud to nepodrobil kritické úvaze, (2) problém, před 

kterým stojí, si nejprve rozdělí, (3) postupuje od jednodušších částí ke složitějším a (4) 

celý postup eviduje, aby ho mohl kdykoliv kontrolovat.
35

 Tato metoda jemu samotnému 

přinášela výsledky nejen ve filosofii, ale také ve fyzice,
36

 kde s její pomocí docházel 

k odlišným závěrům, než jaké poskytovaly informace a postupy, které byly v jeho době 

vyučovány ve školách. K podobnému odhalení došel před ním i třeba Mikuláš Koperník 

nebo Galileo Galilei. Jejich výpočty ukazovaly jiné a přitom přesnější a praktické výsledky 

než systém a výklad, který podporovaly teologické autority. Descartes si tak kladl otázku, 

zda by nebylo pro dobro lidstva, pokud by všichni vedli své myšlenky správně a opravili 

své omyly. Uvažoval, že bychom díky poznání těles, živlů i lidských orgánů, mohli tyto 

věci lépe využívat, být zdravější a nakonec se stát „jakoby pány a vlastníky přírody.“
37

 

Descartes tak krom racionální metody jako nástroje poznávání navrhl také cíl rozumu. 

2.2 Řád jako předpoklad poznání 

 Descartova metoda vedení rozumu ke skutečnému a pravdivému poznání byla 

adekvátní představě přírody jako složenině jednotlivých prvků a jejich vlastností (velikost, 

pohyb aj.), kterou lze matematizovat, jelikož člověk se k nim vztahuje jedině rozumem 

jako k předmětům čisté matematiky, zatímco jeho tělo nemá schopnost jasného a 

rozlišeného poznávání a tudíž k poznání nemůže dojít. I ty nejsložitější problémy, prvky a 

vztahy mezi nimi se tedy mohou při dodržení metody rozložit na jednodušší části a převést 

pomocí určitých veličin do geometrických úloh: „Všechny úlohy geometrie lze snadno 

převést na takové členy, k jejichž sestrojení stačí znát pouze délky některých úseček.“
38

 

Jednotlivé prvky lze tedy spojovat, rozdělovat, nacházet mezi jejich vlastnostmi 

                                                
35Srov. Descartes 1947: 17-19. 
36Pomocí metody vyslovil důkaz existence Boha a přitom jeho existenci jako vrozené ideje a zároveň 

zastřešil vývoj přírodních věd. Poznání hmoty je podle něj možné, pokud poznáváme pomocí matematiky a 

geometrie. Tak se totiž vyhýbáme klamům smyslů a esenci těles – rozlehlost – poznáváme rozumem, tudíž 

jasně a rozlišeně (Srov. Descartes 2015). 
37Descartes 1947: 45. 
38Descartes 2010: 1. 
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podobnosti a pravidelnosti. Díky tomu lze zobecnit, co mají společné, a navzájem od sebe 

odvozovat. Podle T. Kuhna je to právě tento předpoklad, co na dlouho ovlivnilo další vědce 

a vývoj vědy jako takové, jelikož vymezil, jak zkoumat jevy, postulovat přírodní zákony a 

jakými problémy se vůbec zabývat. Dopad byl tedy nejen metodologický, že svět se skládá 

z jednoduchých prvků, jejichž vzájemné vztahy lze zobecnit do fyzikálních zákonů a tak 

vysvětlit určitý přírodní jev, ale také metafyzický, protože určoval, že „ve vesmíru byla 

pouze hmota, která měla určitou formu a určitý pohyb.“
39

 Geometrie a matematika tak 

posléze nachází využití ve všech přírodních vědách a mechanice, ale také v medicíně i 

v etice.
40

 

 Geometrizace nebo matematizace přírody je tedy matematické zobrazení 

jednotlivých věcí, vztahů mezi nimi a vlastností tak, aby je bylo možné poznávat bez 

ohledu na odlišnosti poznávajících – metodu si totiž může osvojit každý a stejný postup by 

měl vést ke stejným výsledkům – a vlivy, které by mohly poznávajícího uvést v omyl. To, 

co nelze měřit nebo převést pomocí matematiky, je za hranicí skutečného jistého poznání, 

tedy vědy. Samotná možnost poznání přírody a vymezení přírodních zákonů závisí na tom, 

že v přírodě existuje nějaký řád (alespoň řád adekvátní rozumu, který ho může v přírodě 

nacházet a uchopovat), jehož projevy je možné zachytit, empiricky změřit, jednotlivé jevy 

zdůvodnit a na nové poznatky navázat. Pokud by neexistoval, nebylo by možné postulovat 

přírodní zákony a každé opakování experimentu by přinášelo odlišné výsledky. Vědy by 

tak nemohly dostát svému smyslu, tedy popisovat jevy, jejich příčinnost a vzájemnou 

souvislost a uspořádávat jednotlivé poznatky v systému, který odpovídá systematice, 

kterou v okolním světě objevujeme. Poznatky by ani nebylo možné předávat dalším lidem 

a generacím. Veškerý pokrok by byl nahodilý.
41

 

2.3 Řád a rozum v díle H. P. Lovecrafta 

 Lovecraftovy postavy si tento přístup ke světu osvojily. Předpokládají, že každá 

událost má své rozumově uchopitelné vysvětlení, a pokud se jim stále nedaří najít 

racionální vysvětlení, zvažují možnost, že je to jejich vlastní neschopností. Například 

vypravěč příběhu Šepot v temnotách, když zpětně popisuje prožité zkušenosti, už na 

začátku novely uvádí: „Bez ohledu na to vše, co jsem nakonec viděl a slyšel a co na mne 

zapůsobilo nepopiratelně hlubokým a živým dojmem, nemohu ani nyní potvrdit, zda mé 

                                                
39Kuhn 1997: 51. 
40Srov. Floss 1987: 258-261. 
41Srov. Husserl 2009: 29-39. 
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nejtemnější domněnky byly správné nebo ne.“
42

 Závěry, které by se podle něj daly z celého 

zážitku vyvodit, jsou vlastně tak hrozné, že je „téměř ochoten přistoupit na nedůvěřivost 

těch, kdo tvrdí, že to všechno byl jen sen, otřesené nervy a halucinace.“
43

 Do děje nás 

zasvěcuje uvedením přesného data, místa a činností, kterou se zabýval ve chvíli, kdy pro 

něj popisovaná událost začala – 3. 11. 1927, Arkham ve státě Massachusetts, přednášení 

literatury na univerzitě. 

 Podobnou výpověď podává i vypravěč Stín z času ekonom Nathaniel Wingate 

Peaslee. I zde vypravěč hned na první straně seznamuje čtenáře s místem a datem, kdy se 

stala zvláštní událost, zároveň ale nachází více důvodů, proč by mohl být celý jeho zážitek 

jen halucinací. Hmotný důkaz o svém zážitku ostatně nemá. Přesto ale žádá, aby se 

upustilo od dalšího vědeckého zkoumání místa, kde mělo k oné halucinaci dojít. 

Neschopnost vědeckých metod a nedostatek důkazů vysvětlit onu událost ho uklidňuje, a 

přiznává: „[…] nejsem ochoten potvrdit pravdivost toho, co, jak se domnívám, jsem nalezl 

v Západní Austrálii v noci ze 17. na 18. července 1935.“
44

 Pouhá možnost, že naopak 

k pozorovací nebo k interpretační chybě z jeho strany nedošlo, je tak skličující, že odmítá 

zjistit skutečnosti, či se alespoň sám přiklonit k jedné z variant, zda zážitek halucinací či 

snem byl, anebo nikoliv. Ačkoliv je vypravěč nejistý ohledně svých rozumových 

schopností, přesně vymezuje událost v čase a přibližně i v prostoru. Nevzdává se tedy 

úplně představy uspořádaného světa, i když mohla být nějak narušena alespoň důvěrou ve 

schopnosti jej posuzovat. V první části novely pak pokračuje podrobným popisem svého 

života, studií, rodinných vztahů a osobních zájmů, až se dostává k události, která náhle 

změnila jeho osobnost. Když se později snaží prozkoumat možné souvislosti jeho 

proměny, obrací se na další vzdělané osoby: geologa, historika, antropologa, psychologa a 

inženýra. 

 Vědecký přístup (hypotéza, experiment, zápis) je zastoupen také v povídce 

Z neznámého světa vědcem a filosofem Tillinghastem a v Za stěnou spánku internistou 

psychiatrické léčebny. Obě tyto postavy se pokusí na základě svých teorií vynalézt a 

otestovat stroj, který by zvětšoval běžné lidské schopnosti. Tillinghastův přístroj měl 

rozšířit možnosti smyslových orgánů. Vylepšení smyslů by lidem otevřelo nové obzory a 

umožnilo utvořit si představu o pravé podstatě věcí, zatímco nyní podle něj pouze 

                                                
42Lovecraft 2012: 205. 
43Lovecraft 2012: 287. 
44Lovecraft 2013: 320. 
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„předstíráme, že jsme pochopili nezměrně složitý vesmír.“
45

 Setkáváme se zde tedy 

s představou, že naše smysly a vůbec příslušnost k lidskému rodu omezují možnosti 

poznání. Internista v ZSS na svém pacientovi zkouší přístroj, který umožňuje ryze mentální 

komunikaci. Ta by měla fungovat na základě teorie, že „lidské myšlenky se v podstatě 

skládají z pohybu atomů či molekul, který lze přeměnit na vlnění nebo na záření, jako je 

teplo, světlo a elektřina.“
46

 Tato teorie odráží představu matematizovaného světa, kde jsou 

všechny prvky stejné podstaty. V lidských orgánech, které podmiňují lidskou činnost, lze 

pak nacházet stejné vztahy a zákony jako v okolní přírodě. 

 S dalšími vědci se setkáváme ve Volání Cthulhu, kde vypravěč Francis Wayland 

Thurston, prostřednictvím pozůstalosti (kombinace novinových výstřižků, dokumentů a 

výpovědí) svého zesnulého prastrýce pozoruje jeho studium zvláštního artefaktu a s ním 

spojených kultů. Tímto archivem provází jako historik a ke každé části přidává vlastní 

komentář. Například: „[…] neurčité provedení mi bránilo udělat si přesnou představu, co 

to má být.“
47

 „[…] poznámky napsané zřejmě nedávno rukou profesora Angella; nesnažil 

se o literární styl.“
48

 Eviduje tedy svůj postup, hodnotí jednotlivé zprávy a poznámky a 

později se pouští i do vlastního zkoumání a pokouší se výpovědi, které v pozůstalosti našel, 

ověřit, namísto toho, aby vyvozoval závěry pouze z převzatých informací. 

 Novela V horách šílenství je příběhem celého vědeckého týmu, který provádí 

výzkum v dosud neprozkoumané části Antarktidy. Postavy písemně i fotograficky 

dokumentují svou činnost a veškeré objevy, podávají hlášení mezi jednotlivými skupinami 

i zpět do města, které vědeckou expedici vyslalo, a při setkání se zvláštními formami 

života provádí biolog pitvu. I samotný text VHŠ vypravěč ve fikčním světě sepisuje jako 

upozornění pro ty vědce, kteří mají posoudit, zda by nebylo vhodnější od dalšího bádaní 

v tamní oblasti upustit. Předpokládá, že jeho vyprávění i další důkazy mohou být 

považovány za fabulaci a podvrh, spoléhá se ale na objektivní vědeckou komunitu, že je 

schopna posoudit pravdivost jeho výpovědi i možnosti nebezpečí, které z ní vyplývají. 

 V posledním našem příkladě, v povídce Barva z kosmu, přijíždí vypravěč do oblasti 

v Nové Anglii na geodetický průzkum pro plánovanou přehradu a vyslechne si příběh o 

podivné události, která se v této oblasti před lety stala. I zde postavy při setkání 

s podivným spoléhají na vědecký přístup ke světu, a dokonce i na státní složky, jelikož do 

                                                
45Lovecraft 2010: 138. 
46Lovecraft 2010: 49-50. 
47Lovecraft 2011b: 21-22. 
48Lovecraft 2011b: 22. 
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zkoumání podivného se zapojují také policisté a detektiv. Profesoři z Miskatonické 

univerzity jsou povoláni, aby zkoumali část kamene, který dopadl na půdu farmy: 

„Profesoři na balvan poklepali geologickým kladívkem a konstatovali, že má 

překvapivě měkký, až téměř tvárný povrch. Kus si z něj odlomili, nebo spíše udloubli, 

aby měli vzorek k laboratornímu testování. […] Po vložení do skleněné kádinky se 

úplně ztratil – a kádinka zmizela s ním. Učenci prozradili, že ta podivná látka jeví 

neobyčejnou afinitu ke křemíku. V jejich dobře vybavené laboratoři se chovala 

opravdu neuvěřitelně. […] A když při spektroskopii pozorovali u žhnoucího tělesa 

pásy barev, jež nemají obdobu v celé známé škále spektra, rozpoutala se vášnivá 

debata o nových prvcích, bizarních optických vlastnostech a tak dál […]. Když vzorek 

dostatečně ochladl, pokračovali s testováním ve skleněné kádince, a právě v ní také 

zůstaly všechny zbylé kousky, které během testů z původního vzorku odrýpli. Na 

druhý den ráno všechny fragmenty i s kádinkou beze stopy zmizely – na dřevěném 

pultu, kde prve stála nádobka, zbyl jen spálený kruh.“
49

 

Kámen byl tedy podroben množství odlišných experimentů, žádný ale nevede k potvrzení 

jakékoliv hypotézy a nepomáhá ani a porovnání s dalšími chemickými prvky. Výsledkem 

výzkumu je nakonec jen prosté zjištění, že hmota nepochází ze Země a namísto znaků 

typických pro známé prvky obsahuje nějaké nejasné mimozemské vlastnosti. Dokonce i 

popis vlastností byl spíše metaforou: „barva připomínala některé pásy podivného spektra 

meteoritu, ale byla téměř nepopsatelná a samotného výrazu ‚barva‘ užili badatelé jen jako 

příměru.“
50

 Pojem barva se silně vztahuje k vnímání lidského oka, které tak zachycuje 

vlastnosti světla. Tento předmět ale překračoval jak možnosti orgánu, tak technologie. 

Ukazovalo se tedy, že dosavadní poznání bylo nedostatečné a zároveň byli lidé omezení i 

svým jazykem, kterým nedokázali vyjádřit novou skutečnost. Vlastnosti kamene nešlo 

nijak zařadit do stávajícího vědeckého systému, jelikož mezi ním a jinými známými prvky 

a předměty nebylo možné utvořit vztah, podobně ale překračoval i možnosti řeči a tudíž 

rozumového uchopování jako takového. Neschopnost rozumově pojmout nový prvek 

odráží ve fikčním světě i postupné rozplývání a mizení objektu (který se přitom ale 

vstřebává do okolí a narušuje je). Následkem toho pak vědci začali zpochybňovat i 

samotnou existenci předmětu a celou událost zlehčovali, bez ohledu na své dřívější 

výzkumy. Jak věda, tak rozum zde tedy naráží na různá omezení. 

                                                
49Lovecraft 2012: 93-95. 
50Lovecraft 2012: 95. 
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3 Omezení uspořádaného světa 

 Na uvedených příkladech se i přes jejich krátkou povahu ukazuje, že svět řádu a 

rozumu má u Lovecrafta omezenou působnost. Je zde častý motiv jakési hranice (hranice 

poznání, poznatelného člověkem, okraj známého světa). Postavy žijí v uspořádaném světě, 

v jehož rámci se snaží neustále zjistit víc. Jsou vedeni vědeckou zvědavostí, ale jejich 

možnosti pochopení a poznání jsou omezené a postupně se přibližují k hranici – mezi 

světem řádu a rozumu a světem chaosu, který je pro člověka zapovězený. Vliv období 

osvícenství, jeho směřování k racionalizaci světa a z toho vycházející limitace člověka a 

jeho místa ve světě se reflektuje také ve filosofii. 

3.1 Důsledek matematizace světa 

 Přístup, který předpokládá, že se celý vesmír skládá z hmotných částic a jejich 

vlastností, totiž programově ovlivnil nejen vědu a způsob poznávání přírody, ale také 

celkovou představu o místě lidstva ve světě a o člověku samotném. Ten je sice na cestě 

opanovat přírodu a naplno využít nového vědění, ale stále nenachází odpovědi na otázky 

po vlastním smyslu. Tyto otázky – ve významu důvodu existence lidstva a nikoliv jen její 

příčinnosti – jsou jako záležitosti subjektivní povahy z nového programu vědění úplně 

vyloučeny, jelikož stojí právě za onou hranicí skutečného poznání a měřitelnosti. V tomto 

ohledu v nové době selhává i od exaktních přírodních věd odloučená filosofie. Edmund 

Husserl uvádí, že ona „[s]kepse popírající možnost metafyziky […] není nic jiného než 

zhroucení víry v ‚rozum‘, chápaný tak, jak antika stavěla epistemé proti doxa.“51 

Rozumovost ve formě vědecké metody se sice stala navigátorem a nástrojem nově 

získaných faktů, zaručovala objektivitu, postupně přinášela také technologický pokrok a 

následkem toho i proměnu společnosti vlivem industrializace, ztrácí ale schopnost 

interpretovat život vlastního uživatele a dějiny jeho druhu. Při takové interpretaci totiž už 

není „jen“ překladatelem řádu, který nalézá v přírodě, nebo konstruktérem po vzoru tohoto 

systému, ale aktivním vytvářejícím činitelem. V tomto případě nelze oddělit poznávajícího 

od výsledků jeho bádaní, jelikož ten tyto výsledky spoluvytváří. Ostatní za použití stejného 

postupu dochází k odlišným výsledkům. Jakákoliv odpověď tak může být smetena jako 

                                                
51Husserl 1996: 34. 
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relativní, platná pouze pro jejího tvůrce v daný okamžik. Následkem oné neschopnosti je 

otřeseno sebevědomí člověka.52 

 Klesalo tudíž i sebevědomí selhávající filosofie, která si nemohla dávat za cíl 

vysvětlovat jevy a smysl pouze relativními teoriemi, zatímco jiné vědy docházely 

k objektivním a zpřesňujícím se výsledkům. Akademická forma filosofie se tak během 

19. století soustředila hlavně na teorii vědeckého poznání, zatímco metafyzické potřeby 

člověka se rozvíjely jako součást nových ideologií a světonázorů, které ovšem podle 

H. G. Gadamera vytvářeli spíše outsideři (jako K. Marx, A. Schopenhauer a další).53 

Vzhledem k tomu, kolik bylo takových světonázorů během 19. století a první poloviny 

20. století vytvořeno se můžeme domnívat, že, navzdory hmotným výhodám vědecké 

metody a aplikace matematiky na přírodu, byly otázky po smyslu a metafyzice stále žádané 

a nově nabyté poznání jim nedokázalo plně vyhovět. Člověk zřejmě vyžadoval ještě víc 

než uspokojování vlastní zvědavosti, rozšiřování svých možností a ovládnutí okolní 

přírody. 

 Oddělením člověka od přírody, tedy poznávajícího zmocněného objektivitou 

metody od poznávaného, se také mění jeho vztah k okolnímu světu obecně. Lidé přestávají 

být díky novým vědomostem a technologickému pokroku pasivně závislí na neznámých 

silách přírody, zároveň se jí ale odcizují. Příroda je poznatelným řádem a člověk nové 

poznatky vyhodnocuje podle systémových vztahů mezi jednotlivými prvky a jevy následně 

ocení jen podle toho, jaký užitek mu mohou přinést.54 Tím, že sám sebe vylučuje 

z možnosti objektivně posoudit smysl vlastní existence, se nejen vylučuje z takového 

přírodního řádu, ale také tím svůj smysl chrání, aby se sám nestal pouhým užitkovým 

prvkem pro něco jiného. Díky tomu si zachovává nad tímto systémem moc. Lidský rozum 

je zde to jediné, co je schopno objektivně pozorovat a poznávat, zároveň ale není schopno 

objektivně pozorovat sebe sama: „Aby rozum unikl pověrečnému strachu z přírody, beze 

zbytku odhalil v objektivních jednotkách a formách působení slupky chaotické matérie a 

její vliv na lidstvo zatratil jako otroctví, až se subjekt této ideje zcela změnil v jedinou 

neomezenou, prázdnou autoritu.“55 

                                                
52Srov. Husserl 1996: 25-40. 
53Srov. Gadamer 1999: 90-105. 
54Srov. Adorno, Horkheimer 2009: 17-52. 
55Adorno, Horkheimer 2009: 94. 
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3.2 Kritika vědy a hranice poznání u H. P. Lovecrafta 

 Lovecraftovy postavy si uvědomují důsledek matematizace světa a vědeckého 

pokroku a tak se v textech často sestáváme s různou kritikou tohoto přístupu, metody i 

důsledků. Kritiku můžeme rozlišit do několika druhů: (1) nezamýšlené důsledky 

vědeckého pokroku, (2) nedostatečnost metody, (3) nebezpečí poznání a (4) znehodnocení 

lidského života. Všechny typy si nyní ukážeme na příkladech. 

3.2.1 Nezamýšlené důsledky vědeckého pokroku 

 V povídce Ulice se dovídáme historii jakési ulice od jejího založení. Generace po 

generaci místo postupně budují a to vzkvétá. Idylická atmosféra se ale později začne 

pomalu měnit a to právě vlivem vědeckého pokroku: 

„A z dálky se nesly nové zvuky – nejprve neobvyklé bafání a houkání od řeky, celou 

míli vzdálené, a mnohem později potom podivné supění a hvizd a rachot ze všech 

stran. Vzduch už nebyl tak čist jako dříve, ale celkový ráz místa změny nedoznal. 

Duch předků dál utvářel Ulici. A tento duch přetrval i poté, když rozkopali zem, aby 

do ní uložili podivné potrubí, a když vztyčili vysoké sloupy s divnými dráty. V Ulici 

se uchovávalo tolik dávných tradic, že minulost se nedala tak snadno zapomenout. 

A pak přišly špatné časy, kdy mnozí z těch, kdož znali starou Ulici, už ji nepoznávali a 

mnozí z těch, kdož ji znali nyní, avšak dříve ne, odešli, neboť jejich způsob řeči byl 

pro Ulici příliš obhroublý a jejich vzhled nelibý. A také jejich myšlenky se příkře 

srážely s moudrým, spravedlivým duchem Ulice, a Ulice se jen tiše trápila, jak domy 

v ní chátraly a stromy jeden po druhém umíraly a růžové zahrady zarůstaly plevelem a 

měnily se v smetiště.“
56

 

 Ulice zjevně zažívá industrializaci a s ní také příchod nových obyvatel a zhoršení 

ovzduší. V její blízkosti vyrůstají továrny, do místa je zavedena elektřina a zřízena 

vodovodní síť. Lidé, kteří s pokrokem přichází do ulice, s sebou přináší také kriminalitu a 

nakonec dokonce terorismus. Jsou to nicméně nové technologie, které jsou plodem 

vědeckého pokroku, co odstartuje pád ulice. 

 Nebezpečí pokrokem ovlivněné společnosti sleduje i detektiv Malone z povídky 

Děs redhookské čtvrti. Ten věří, že primitivní starobylé kultury zavezené do chudých částí 

New Yorku s migranty z cizích kontinentů uchovávají tajemství starodávných kultů, která 

mají schopnost přivodit zkázu světa a vesmíru. Ohrožení ovšem vidí i v moderních lidech 

vytržených od svých tradic. Ti mají podle něj sklon chovat se primitivně, nerespektují 

zákon a neovládají své pudy, v čemž Malone vidí „jakési obludné spojení s tajnou tradicí, 

                                                
56Lovecraft 2010: 106-107. 
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jakýsi ďábelský odvěký vzorec se skrytým významem, zcela mimo ten ubohý soupis faktů, 

zvyků a doupat, jenž s uvědomělou, metodickou péčí shromažďovala polici.“
57

 

U moderních lidí může tedy docházet k jakési regresi. Namísto toho, aby pokrok 

vykořeňoval hrubost a iracionální představy o světě založené na bázni, tyto regresivní 

kvality podle Maloneho (nebo vypravěče, který toto Malonemu přisuzuje) dál bují a to 

částečně i proto, že jsou tyto představy v racionálním přístupu při „metodické péči“ 

odsunuty a není jim věnována pozornost. Podivné tu naráží na uspořádaný společenský 

systém, kde lidé předpokládají, co je možné a co nikoliv a leží za hranicí možného a tudíž 

není nutné se jím zabývat. Tím však ve vyspělé civilizaci může docházet k podcenění, 

nebo k úplnému přehlédnutí nebezpečí. 

 Rozkládající vliv pokroku se projevil také v civilizaci, na kterou narazí vědecký 

tým z příběhu V horách šílenství. Zde vypravěč popisuje nástěnné malby, které vypráví 

historii neznámé civilizace Starců, která měla obývat planetu Zemi před lidským druhem. 

Tato civilizace měla vlastní umění i vědu. Některé kresby připomínaly poslední 

matematické objevy lidstva, tudíž jejich věda dosáhla minimálně stejné úrovně, ne-li vyšší. 

A jak vědci prochází stavbami od starší až po ty později zbudované, sledují určitý úpadek 

její společnosti a vkusu. Zánik civilizace nakonec způsobí hlavně její vlastní vynález: rasa 

shoggotů, kterou Starci vytvořili, aby jim sloužila k fyzické práci. Posléze se na této rase 

ale stali naprosto závislými zatímco shoggoti se dál vyvíjeli a začali proti svým pánům 

bouřit. 

 Vědecký pokrok má tedy u Lovecrafta dalekosáhlé důsledky. Přináší většinou 

neplánované jevy jako znečištění, migraci, zvýšenou kriminalitu a hrubost a ani vysoce 

vyspělá společnost není v bezpečí před vlastními vynálezy. Ty se mohou vymknout z její 

kontroly. Zároveň ani vědecký pokrok nedokáže plně nahradit pověrčivost lidí a kultivovat 

každého k racionalitě. Naopak se může stát novým zdrojem pohánějící pověrčivost a 

strach, jak to nacházíme například v krátké básni Nyarlathotep, kde stejnojmenná postava 

působí jako personifikovaný pokrok:  

„Do civilizovaných zemí vkráčel Nyarlathotep, snědý, štíhlý a zlověstný, a bez ustání 

nakupoval podivné náčiní ze skla a kovu a sestavoval z nich náčiní ještě podivnější. 

Mnoho odborně mluvil o elektřině a psychologii a předváděl ukázky takové moci, že 

diváci z jeho představení odcházeli oněmělí, nicméně jeho věhlas po nich dosáhl 
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mimořádné šíře. [….] A slyšel jsem, co se šuškalo: že ti, kdo poznají Nyarlathotepa, 

spatří to, co jiní nevidí.“
58

 

Tato bytost má ničivou povahu a následkem své přítomnosti rozvrací celou společnost. 

Město naplňuje jej tma a lidé se rozdělují do zástupů, z nichž se každý vydává jiným 

směrem až nakonec vypravěč, který je také součástí jedné ze skupin, vstupuje „do slepého 

víru nepředstavitelných věcí.“
59

 

3.2.2 Nedostatečnost metody 

 V povídce Nepojmenovatelné se střetávají dva pohledy na svět. Vypravěč Randolph 

Carter se představuje jako spisovatel hororových a fantastických povídek. Jeho společník 

Joel Manton je naproti tomu prakticky založený ředitel školy s logickým intelektem, který 

věří, že vše na světě lze poznat a vymezit; pojmenovat. Tématem jejich diskuze je, jestli 

skutečně může existovat něco, co je nepojmenovatelné – tedy za hranicí lidské schopnosti 

popsat, srovnávat, pochopit nebo používat. Vypravěč jako argument pro omezenost 

„zdravého rozumu“ používá děsivé příběhy o nedalekém domě, které objevil v deníku po 

svých předcích, které nikdo nebyl schopen racionálně vysvětlit. Manton, který přitom 

podle Cartera věří do určité míry na duchy a legendy o nich považuje za důkaz jakýchsi 

přízračných substancí, mu ale oponuje: „Připustil, že nějaká stvůra mohla opravdu 

existovat, ale připomněl mi, že ani ty nejmorbidnější zvrhlosti přírody nejsou nutně 

nepojmenovatelné či vědecky nepopsatelné.“
60

 Manton tedy předpokládá, že i to, co je 

v danou chvíli nevysvětlené, může v budoucnosti věda poznat. Carter pokračuje ve 

vyprávění, že v onom domě byl a na vlastní oči viděl kosti podivné nestvůry. Manton 

znejistí a je to najednou vypravěč, který se snaží najít alespoň zčásti logické vysvětlení. 

(„A co okenní tabulky?“ „[…] – možná je rozbil ten chlapec, jestli se vůbec dostal až 

k nim. Legenda o tom nic neříká.“)
61

 Následující události obě postavy vyděsí tak, že omdlí 

a probudí se později v nemocnici. Ani jeden z mužů si neumí vysvětlit, s čím se před 

ztrátou vědomí v noci setkali, a nedokážou to ani pojmenovat. Popis, který podává 

praktický Manton, je velmi nejasný: „Bylo to všude – rosol – sliz, a přesto to mělo tvar, 

tisíce děsivých tvarů mimo všechny představy.“
62

 

                                                
58Lovecraft 2010: 166-167. 
59Lovecraft 2010: 169. 
60Lovecraft 2011a: 212. 
61Lovecraft 2011a: 214. 
62Lovecraft 2011a: 215. 



21 

 Tato povídka může sloužit nejen jako ilustrace střetu mezi racionálním a 

neracionálním přístupem ke světu, ale i jako popis situace, kdy racionalismus nestačí pro 

vysvětlení zkušenosti. Manton předpokládá, že každou věc i lidské pocity lze rozumově 

pojmout a určit jejich účinky a vlastnosti. V textu se i objevuje matematické přirovnání: 

věci a pocity mají pro Mantona pevné rozměry, některé možná nejsou jednoduše 

geometrické, ale vše, co se po prozkoumání do tohoto vidění světa nedá zařadit, prostě 

patří za dělicí čáru. Manton tak připomíná racionalismus Descarta. Carter jeho pojetí světa 

vyzývá, ale je to nakonec přímé setkání s nevysvětlitelnou událostí, která Mantona 

přesvědčí, že lze prožít i to, co nelze pojmenovat, a přitom vlastní zkušenost nelze 

jednoduše odsunout za nějakou hranici, která se ho už nebude týkat, jen protože pro ně 

nenachází vědecké ospravedlnění. 

 Matematická přirovnání přímo odkazují ke světu jako euklidovského prostoru, kde 

však může geometrie vypovídat stejně tak dobře o psychických pochodech, jako 

o hmotných předmětech a čisté matematice. Na opačné straně stojí nejen 

nepojmenovatelné; beztvaré s neurčitelnými rozměry, které neumožňuje abstrakci. Toto 

podivné, snad nějaký tvor, jakoby svůj tvar neustále měnilo a současně vyplňovalo prostor. 

Není to jen závažnost zážitku, co postavy Nepojmenovatelné nutí brát ho na vědomí. 

Podivné nelze umístit za dělicí čáru nemožného, protože nemá žádné místo. Může 

procházet jednotlivými hranicemi, představami možného, a narušovat i racionálně 

spořádaný svět. Podobné vlastnosti vykazuje také entita ve VHŠ, která vypadá jako „[…] 

amorfní slepenec protoplazmatických bublin, které zevnitř lehce světélkovaly, s myriádami 

očí, jež se na obrovském čele přechodně utvářely a zase zanikaly […], vyplňoval celý 

tunel“
63

 a řítí se na vypravěče, ale i neživý předmět v povídce Barva z kosmu, který 

postupně ztrácí svůj tvar, až se rozplývá úplně, a přitom obsahuje bubliny nezachytitelných 

barev. Jeho vlastnosti mají schopnost narušovat jiné objekty a pronikat do rostlin: „Až na 

zelenou trávu a listoví nezůstalo nikde nic přirozeně zbarvené, všude převažovaly palčivé 

odstíny jakési chorobné základní barvy, jež nemá nikde na Zemi obdoby.“
64

 Nakonec se 

rostliny úplně rozpadají na prach. Rozkladu podléhají také zvířata i osoby. Lidé 

dlouhodobě vystavení této látce propadají šílenství, mění se jejich vzhled a vnímání. Jedna 

postava například sluchem začne vnímat signály „jež neměly tak úplně povahu zvuku“
65

 až 

se nakonec její tělo rozpadá a jednotlivé kusy odpadají. Látka, která nezapadala do 
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vědeckého modelu světa a poukazovala tak na jeho omezení,
66

 měla ničivý důsledek i na 

hmotu. Hranice mezi jednotlivými předměty se ruší, mezi prvky nelze přesně určit nové 

vztahy a následky této reakce jsou pro postavy neuchopitelné. Nedokážou rozumem 

pojmout tyto narušující entity a látky, a když jsou jim pohlceny, rozkládá se jejich vlastní 

podstata. 

 Metoda nedostačuje ani vypravěčovi N. W. Peasleemu v novele Stín z času. 

Problém nastává ve chvíli, kdy má vypravěč možnost lépe prozkoumat vlastní podivné sny 

a okolnosti jejich původu, které zatím mohl vysvětlovat nějakou osobní úchylkou nebo 

nemocí – tedy vydělit je za onu dělicí čáru. Je postaven před možnost, že jeho zážitky 

nebyly prostou halucinací, ale objektivní realitou, kterou není schopen vysvětlit. Jediné 

možné vysvětlení nabízí, že samotná představa přírodního řádu je mylná a naše dosavadní 

poznatky o vesmíru nedostatečné. Proto se při aplikování vědecké metody a skepse jeví 

souvislosti jeho zkušeností jako nahodilé, nebo nemožné. Pokud jsou ale vypravěčovy 

zážitky reálné, mohlo by toto zjištění odstartovat nepředvídatelné následky pro vědu a celé 

lidstvo. Za předpokladu, že příběh SZČ není vypravěčovou halucinací (a text má ve 

fikčním světě sloužit pro posouzení této možnosti psychologem), pak se musí lidstvo se 

samotným poznáním nějak vypořádat. Pokud je halucinací, je vše v pořádku. 

 Existuje ale také možnost, že bude věda s ohledem na své zásady považovat 

vypravěčovu výpověď za výplod fantazie nebo nemoci, jelikož bude mít k dispozici pouze 

subjektivní výpověď jednoho člověka a žádný jiný důkaz, ačkoliv jsou jeho zkušenost a 

ohrožení lidstva skutečné. Lidé tedy vlivem vědeckých zásad podcení nebezpečí. 

K něčemu podobnému nakonec dojde v příběhu BZK. Když univerzitní vědci nejsou 

schopni poznat podivnou látku, ztrácí o ní zájem. Látka ale nakonec nejspíš zapříčiní úmrtí 

celé rodiny a později má být místo jejího výskytu zaplaveno po vybudování nové přehrady. 

Podle vyprávění ale její vlastnosti možná ovlivňují přírodu i živočichy prostřednictvím 

vzduchu nebo vody a proto může přehrada znamenat další hrozbu. Nebezpečí se může šířit 

vodovodní sítí až do měst. 

3.2.3 Nebezpečí poznání 

 Přímé varování před vědou a jejími objevy pak nacházíme například v povídce 

Fakta ohledně zesnulého Arthura Jermyna a jeho rodiny. Věda podle vypravěče skýtá 

nebezpečí záhuby celého lidstva. Pokud by lidský druh objevil veškerou pravdu o sobě a 

vesmíru, nedokázal by ji unést: 
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„Není vyloučeno, že věda, jež nás již nyní tísní svými otřesnými objevy, se jednou 

stane nástrojem definitivní záhuby lidského druhu – pakliže vůbec samostatným 

druhem jsme – neboť zásobárnu jejích netušených hrůz by mozek smrtelníka prostě 

neunesl, pokud by byly naráz vypuštěny do světa. Kdybychom věděli, co jsme zač, 

učinili bychom totéž, co učinil sir Arthur Jermyn. Sir Arthur Jermyn se jednoho večera 

polil naftou a zapálil na sobě šaty.“
67

 

 Vypravěč Volání Cthulhu tento názor sdílí, ale uvádí, že lidská mysl není schopna si 

vše, co vesmír skrývá, uvědomit. To je pozitivní, protože vědy pravděpodobně onu skrytou 

pravdu nakonec odhalí až „do sebe zapadnou znalosti, jež doposud nebyly uvedeny 

v souvislost“
68

 a lidstvo na ni bude muset nějak reagovat – následkem bude buď šílenství, 

nebo naopak bezpečnější věk temna, kdy věda už nebude moci hranice poznání pokořovat. 

K tomuto přesvědčení ho vede setkání s věcmi, které měly právě za touto hranicí ležet – 

poznání, že existují jiné bytosti, jiné přírodní zákony, na základě kterých se hmota 

projevuje způsoby, které rozum nedokáže vnímat, natož chápat. Stejně tak se vypravěč 

snažil (a snaží) posuzovat veškeré výpovědi a události podle zásad vědecké racionality, ale 

ta nestačí, pokud vezme v úvahu veškeré souvislosti. Ty pro něj mají ničivé důsledky. 

Poznání vede k tomu, že „už nikdy nebud[e] moci klidně spát při pomyšlení na hrůzy […]“ 

a zároveň je díky němu jeho život zřejmě ohrožen, protože se tak stal jedním z těch, kteří 

vědí příliš mnoho.  

 Nebezpečí poznání se projevuje na více úrovních: znepokojuje; odkrývá to, co má 

zůstat skryto, a tak dráždí strážce jeho tajemství; rozkládá představu o světě a narušuje 

pocit známého světa, který se následkem poznání lidstvu vymyká z kontroly, když začne 

člověka významně přesahovat. Čím dále věda postupuje, tím spíše je možné, že odhalí 

něco, co se stane pro lidstvo problémem a může způsobit jeho zkázu, potažmo zkázu 

celého vědeckého přístupu. Ta může přijít z vnějšku, pokud se příčinou zvědavosti objeví 

něco silnějšího než lidstvo, co není možné ovládnout rozumem, ale také zevnitř – ať už 

jako záhuba vlastní rukou, nebo zhroucením vlastního sebevědomí. Věda nám totiž 

souběžně nenabízí odpovídající nástroje, jak se s novým poznáním a jeho širokými 

důsledky okamžitě vyrovnat a často je ani nepředvídá, nebo je prostě podceňuje. 

 Bezpečí se snad nabízí v udržování určité nevědomosti. Postavy ve více povídkách 

navrhují, že člověk by se měl usadit ve vymezených hranicích rozumově uchopitelného 

světa a za ně se nevydávat. Přesto ale titíž vypravěči sami nejsou schopni odolat vlastní 

                                                
67

Lovecraft 2010: 182. 
68Lovecraft 2011b: 19. 



24 

zvědavosti a pokušení poznání a jistotu získat. Například N. W. Peaslee v SZČ při popisu 

své nejděsivější zkušenosti uvádí: „Toužil jsem co nejrychleji uprchnout z těchto 

podzemních prostor, ale na druhé straně jsem cítil jakési osudové puzení posílené 

zvědavostí.“
69

 Lákadlo poznání je mnohem silnější než jakékoliv varování či strach. 

3.2.4 Znehodnocení lidského života 

 V povídce Stříbrný klíč se opět setkáváme s Randolphem Carterem, tentokrát je ale 

jen postavou příběhu. Jeho osobnost přibližuje neznámý vypravěč, který přitom podává 

obecnou definici života, který má být „jenom sledem obrazů uvnitř mysli“
70

. Tyto obrazy 

mohou být stvořené sny nebo skutečností, ale jedny nejsou lepší než druhé. Dokonce ani 

nemá běžný každodenní život nebo vznešené myšlenky více smyslu než nahodilé sny. 

Carter je vášnivý snílek, kterého okolí poučovalo, že je jeho chování dětinské. Namísto snů 

mu filosofové a jiní vzdělaní lidé nabízeli logická vysvětlení, souvislosti, vědecké objevy a 

fyzikální pokroky: 

„Přikovali ho k věcem, které jsou, a pak mu vykládali, jak ty věci fungují, dokud ze 

světa nezmizelo tajemství. Když si naříkal a toužil prchnout do hraničních říší, […] 

předváděli mu místo toho nové zázraky vědeckých objevů a nabádali ho, ať hledá úžas 

v závratnosti atomu a tajemství v rozměrech oblohy. A když nenašel blaženost 

v jevech, jejichž zákonitosti jsou poznané a změřitelné, říkali o něm, že mu chybí 

obraznost a že je nezralý, protože dává přednost snovým iluzím před iluzemi našeho 

hmotného vesmíru.“
71

 

Carter ale nenachází smysl ani v náboženství, okultních vědách, nebo v humoru. Vesmír je 

podle něj jednoduše nemyslící, neúčastný a bezúčelný a nelze o něm soudit, zda má, nebo 

nemá nějakou logickou soudržnost. Poznatky o hmotném vesmíru považuje za stejně 

iluzivní jako snové iluze. 

 Vypravěč a podle jeho slov i Carter tedy do určité míry vědecký přijímají výklad 

světa, jako složeniny jednotlivých prvků s měřitelnými vlastnostmi. Tyto částice se mohou 

skládat s jinými a něco tvořit, být prostředkem pro něco jiného, ale samy o sobě smysl 

nemají. Nic takového vlastně není. Carter navíc na rozdíl od vědy v přírodě nenachází 

žádný řád. Řád jako logickou soudržnost spojuje s účelností. Aby existoval, musel by mít 

vesmír nějaký účel, určit ho sám sobě nebo ho mít ze sebe jako nějaká samostatná ent ita. 

Pouze ten, kdo myslí a dokáže jednat s nějakým účelem, má schopnost určovat smysl. 
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Vzdělaní lidé přitom zbavují vesmír smyslu tím, že odhalují jeho ryze materialistickou 

povahu, a stejně tak ho zbavují i Cartera, když kritizují jeho touhu určit si svůj smysl sám. 

Rozhodují za něj, který přístup je správný a který nikoliv. 

 Představa bezúčelného vesmíru se objeví také například v SZČ, kdy se vypravěč 

ptá, zda není možné, že je jeho šílený příběh prostě jen stejně šílený jako svět, se kterým se 

setkal. Pokud je vědecká metoda adekvátní přírodě jako systému, nacházíme zde obdobně 

úvahu, že šílenství je přiměřené šílené povaze světa, který ve skutečnosti není 

systematický, a vztahy mezi prvky jsou pouze nahodilé. Vypravěč zachází ve svých 

úvahách ještě dál: „Tento svůj nález musím vynést ven na denní světlo – pokud ovšem 

skutečně existuje, pokud celá tato podzemní propast skutečně existuje, pokud já sám a 

vůbec svět skutečně existuje.“
72

 Podivné zpochybňuje samotnou existenci jedince. Ani 

Descartovo cogito už nestačí jako doklad skutečné existence, protože v této nové realitě 

není rozdíl mezi předměty, okolím a člověkem, hmotou a duší, světem a činností myšlení.
73

 

Nahodilost je uvádí do chaotické množiny, kde ani nelze užívat představ prostoru a času. 

Nezáleží na tom, co se odehrává a jaká je pravda o této situaci. Když vypravěč dál 

pokračuje ve své cestě a snaze předat ostatním důkaz o svých zážitcích navzdory této nové 

představě, dává sice své činnosti cíl, chová se ale vlastně iracionálně. Důkaz ztrácí a 

následkem celého zážitku ztrácí také důvěru v sebe sama i okolní svět (ta byla nicméně 

narušena již před tím, jinak by ani neměl potřebu nějaký důkaz hledat). Je znehodnocena 

jeho aktivita. Na tom, co se odehrálo, totiž nakonec opravdu nezáleželo. 

 A nahodilá může být tedy i samotná existence lidstva, což zmíní také W. Dryer 

v VHŠ na základě interpretace informací odhalených v reliéfech, které vytvořila civilizace 

Starců. Ti měli být původními obyvateli Země, kteří se svou aktivitou stali tvůrci 

pozemského života. Ten měl na planetě vzniknout podobně jako nezamýšlený odpad na 

základě jejich schopnosti vyrábět mnohobuněčnou hmotu. Organismy, které tímto 

způsobem vznikly, používali jako otroky, anebo je ignorovali, pokud nebyly důležité či 

nebezpečné, a ty se pak dále vyvíjely v různé rostlinné a živočišné formy života. 

Následkem této lhostejnosti se tedy nakonec nejspíš vyvinul lidský druh. Postavy se musí 

vyrovnat s myšlenkou, že neexistuje žádný stvořitel, který by pro vše navrhl nějaký účel 

                                                
72Lovecraft 2013: 400. 
73V kap. „Řád jako předpoklad poznání“ jsme tvrdili, že člověk podle Descarta poznává přírodu, tedy věci 

rozlehlé, pouze rozumem jako předměty čisté matematiky, zatímco tělu tato schopnost chybí, jelikož všechny 

jeho poznatky jsou z jeho povahy potencionálně klamné. Pokud neexistuje mezi tělem a rozumem rozdíl, 

tudíž i mezi rozumem a předmětem jeho poznávání, jsou možnosti poznání zpochybněny, stejně jako 

možnosti člověka vypovídat o sobě. 
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nebo smysl. Poznání a věda tedy lidský život smyslu přímo zbavuje. Tím, že dokáže vše 

jasně vysvětlit, bagatelizuje přírodu i člověka samotného. Fantazie a iracionalita, které jsou 

součástí člověka, jsou na rozdíl od rozumu a vědy odsunuty na okraj jako něco 

nepatřičného, dětinského a samoúčelného. Věda navíc bere možnost naivně věřit, že nějaký 

smysl nebo účel člověka má. Namísto toho postavy vede k úvaze, že jsou pouze výsledkem 

dlouhého řetězce neplánovaných omylů a náhod. 

3.3 Lidský svět bez místa pro člověka 

 Osvícenství si jako hnutí, z části založené na díle R. Descarta a pěstující novou 

vědu, kladlo podle Adorna a Horkheimera zřetelný cíl: „Cílem osvícenství v nejobecnějším 

významu pokrokového myšlení od počátku bylo zbavit lidi strachu a učinit z nich pány.“
74

 

Rozum měl společně s vědeckou metodou projasnit složitou přírodu a osvobodit lidstvo 

z jejího područí. Moderní člověk ale stále naráží na nové výzvy a obavy. Při svém ovládání 

přírody ale způsobuje množství nezamýšlených a neovládaných změn, se kterými se musí 

potýkat. Jeho objevy někdy přichází ještě dříve než skutečné pochopení jevu do všech jeho 

důsledků. Poznání, které se projeví třeba ve formě sestrojení nové zbraně, nebo prostě jen 

samo o sobě, může být pro lidstvo nebezpečnější než ty kdysi děsivé síly přírody, ze 

kterých se vyvázalo. 

 I samotné poznání tedy může být rozkládat společnost a této skutečnosti se podle 

Lovecrafta ani nelze vyhnout. Její přítomnost je totiž zahrnuta už v objevení metody a 

objektivity – tehdy člověk odhaluje, že na něm nezáleží. 

 Svůj pád si nejspíš přivodí omylem při honbě za úplně jiným cílem. Jeho existence 

je náhodná. Jednání je podmíněno stejně, jako se navzájem podmiňují částice a přírodní 

jevy, a pro vesmír je bezvýznamný. Nic nemá smysl ani hodnotu. Nezáleží na tom, kolik 

vědomostí o vesmíru člověk získá. Nikdy jej nemůže ovládnout, protože není čemu 

vládnout. Řád, který odhalil a popsal, není skutečný řád přírody, je omezen dosavadní 

úrovní vědeckého poznání a je tedy odrazem rozumu člověka, který se do přírody tiskne a 

který je napořád omezený lidstvím. Tento řád rozumu je snad určitým projevem řádu 

přírody, ale pouze částečným. Člověk je vždy omezen svou vlastní představou toho, co je 

vůbec možné a normální.
75

 

                                                
74Adorno, Horkheimer 2009: 17. 
75Srov. Joshi 2003: 170-182. 
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 Schopnost rozumu fikčním postavám ani nestačí, aby nalezly vysvětlení pro své 

zkušenosti. Před setkáním s nějakou zlomovou událostí pro ně byla orientace ve světě a 

vlastních pocitech jednoduchá, náhle se ale vnímání celé situace, vyvolaných reakcí a 

někdy i prostoru a času mění. Jediný způsob, jak se vrátit k rozumovému chápání 

skutečnosti, je odsuzovat zkušenosti jako pouhé anomálie vlastního rozumu, výplod 

fantazie – někdy navzdory hmotným důkazům o událostech – jako jejich špatnou 

interpretaci odporující zavedenému vědeckému paradigmatu. Pro svou omezenost postavy 

ani nemohou dojít k jistému poznání, i kdyby získaly další potvrzení své domněnky. Plné 

vysvětlení a pochopení události je za hranicí schopností lidského druhu. 

 Svět, ve kterém se postavy najednou ocitají, je místo, ve kterém člověk není 

středem. Není tím, kdo působí na přírodu svým rozumovým nástrojem a zmocňuje se jí. 

Naopak je tu člověk tím, koho se cosi zmocňuje: neodbytná tíha nového poznání, že ve 

světě, který pro sebe stvořil, aby ho dovedl perfektně předvídat a ovládat, zároveň nutně 

ztrácí vlastní místo. A pochopit, kde se nachází nyní, se zdá být nad jeho mentální 

možnosti. 
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4 Chaos okolního vesmíru 

 V minulých kapitolách jsme ilustrovali, jak se v Lovecraftových dílech reflektuje 

západní racionalita; racionální přístup k přírodě a každodennímu životu, kterou jsme 

v rámci jeho díla určili jako svět řádu a rozumu, a jak jsou zastoupeny jeho nedostatky a 

limity. Jak se ukázalo již v předchozí kapitole, tyto nedostatky a omezení jsou často 

zobrazeny pomocí střetu s něčím, co leží za hranicí uspořádaného světa. Postavy se 

s těmito novými jevy stále snaží vyrovnat pomocí rozumových schopností, ale ty v těchto 

situacích nedostačují. Jaké jsou jejich následné reakce, nyní ukážeme s pomocí třech novel: 

Stín nad Innsmouthem, V horách šílenství a Stín z času. Na základě těchto děl se pak 

pokusíme definovat svět chaosu, který na postavy působí. Nejprve pro lepší orientaci 

v naší interpretaci shrneme děj jednotlivých novel a následně rozvedeme, jak jsou v těchto 

textech zastoupeny jednotlivé světy. Pomocí těchto ukázek pak vymezíme povahu světa 

chaosu a shrneme, jaký je vliv jeho setkání na postavy. 

4.1 Stín nad Innsmouthem: Hrůza vlastní identity 

 Text ve fikčním světě vzniká jako zápis událost, které se staly o několik let dříve. 

Vypravěč popisované události sám zažil a sepisuje poprvé, aby si utřídil své myšlenky a 

k něčemu se rozhodl. Události i jednotlivé prvky příběhu komentuje. Součástí je také 

přepis promluvy, nebo shrnutí řeči jiných postav. Vypravěč uvádí širší kontext popisované 

události, tu popisuje chronologicky a nakonec uvažuje o rozhodnutí, které učiní. Text tedy 

odkazuje k samotné konstrukční činnosti a neobrací se ke čtenáři. Text, jak jej stanovuje 

vypravěč, má být zapsán, nikoliv čten. Odráží myšlenky fikčního autora a současně na něj 

působí (dodává mu sebevědomí) a ovlivňuje jeho kroky ve fikčním světě. Vypravěč je 

přítomen jak ve fikčním světě, kde text vzniká, tak ve fikčním světě příběhu, který 

popisuje. V obou jedná a zvažuje, o čem a jak vyprávět. To odráží i čas, který při vyprávění 

užívá – popisu události se odehrává v minulém čase, zatímco při rozhodování, co učinit 

dál, používá vypravěč přítomný čas. Podle Doleželovy typologie vypravěčských promluv 

se tedy jedná o vyprávění v osobní Ich–formě. 

 Jelikož ve vyprávění mísí různé typy promluv, můžeme uvažovat o různých 

stupních autentičnosti jednotlivých částí příběhu. Výslednou kontrolu nad ním má 

vypravěč, ten je ale součástí fikčního světa a tak nemá absolutní autoritu. Ta se narušuje, 

pokud fikční fakta, která předkládá, neodráží fikční svět, se kterým je vztahuje. Vypravěč 
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SNI má z počátku omezené znalosti, které se postupně zpřesňují. Jeho předpoklady jsou 

vystaveny skutečnosti fikčního světa a on zjišťuje, že se v některých případech mýlil, 

například když podcenil nebezpečí. Je si této omezenosti vědom: vymezuje, co je schopen 

posoudit (architekturu ano, společnost z pohledu sociologa nikoliv); používá otevřených 

otázek, kterými dokládá svou vlastní neznalost fikčního světa (například „Kde se vzalo 

tolik lidí v tom zástupu, na nějž jsem právě hleděl? […] Kdo byli tito tvorové? Proč zde 

byli?“
76

), což posiluje jeho věrohodnost svědka o fikčním světě, jelikož upozorňuje, co se 

dá považovat za fakta a co jsou pouze jeho nebo cizí domněnky.
77

 Jeho autorita se ale 

otřásá vlivem síly jeho zážitku, která ho vedla ke zpochybňování vlastního vnímání 

(„Pravdivost toho, čím jsem prošel, byla v mé mysli nanejvýš nejistá, ale cítil jsem, že 

v pozadí je něco strašlivého.“
78

) a posléze k záchvatu mdloby. Nakonec se ale rozhoduje 

považovat svůj zážitek za skutečný se všemi jeho důsledky. Vypravěč sice mohl celý 

zážitek interpretovat nesprávně a jako svědek se projevovat nevěrohodně, svou konečnou 

interpretaci ale nakonec považuje za jedinou možnou verzi zážitku a tudíž se ve 

svých důsledcích celá událost jako reálná projevuje. 

4.1.1 Děj novely 

 Vypravěčem je muž, který po jedné noci vyděšeně utekl z města Innsmouth. 

O situaci, která ho k tomu vedla, informoval státní orgány, které pak oblast vyšetřovaly. 

Hodlá sepsat důvody svého útěku, aby dokázal učinit nějaké zásadní rozhodnutí a získal 

sebedůvěru ve vlastní schopnosti „přesvědčit sebe sama, že jsem prostě nebyl ten první, 

kdo podlehl nakažlivé halucinaci noční můry.“
79

 

 Nejprve popisuje, jak se do Innsmouthu dopravil a jak se o něm vůbec dozvěděl – 

zaujaly ho zvláštní poznámky o tomto místě a artefakty s ním spojené, na které narazil, 

když cestoval po Nové Anglii a seznamoval se s tamní historií. Zjistil, že obyvatelé 

Innsmouthu jsou zvláštní a snad i vyznávají nějaký tajný kult a ostatní lidé se jim raději 

vyhýbají. Vypravěč byl z této informace nadšený a veden svým zájmem o antropologii, 

historii a architekturu, se rozhodl město navštívit. 

 Už při příchodu do autobusu, který řídil jeden z obyvatel Innsmouthu, uviděl, že se 

tito lidé liší svým vzhledem. Řidič měl rýhy po stranách krku, vypoulené oči, miniaturní 

uši, šedé tváře. Na pohled mu byl velmi nepříjemný. Když dorazili do města, navštívil 

                                                
76Lovecraft 2013: 219. 
77Srov. Doležel 1993: 62-64. 
78Lovecraft 2013: 223. 
79Lovecraft 2013: 152. 
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vypravěč tamní obchod s potravinami, kde zaměstnanci onen zvláštní vzhled nesdíleli a 

pocházeli tedy odjinud. Jeden z mladých prodavačů mu popsal různé části města, co je 

v něm možné najít a do kterých částí mají cizinci zakázaný vstup, například do okolí 

používaných kostelů Dagonova řádu. Letmo zmínil i historii místa. Vypravěč se pak vydal 

na procházku ulicemi a pozoroval jeho architekturu a atmosféru. Město se mu zdálo 

prázdné. Narazil ale na Zadoka Allena, starého muže, který byl ochotný vyprávět za 

alkohol děsivé historky o tom, jak ve městě zakořenil kult Dagonova řádu a obyvatelstvo 

se začalo mísit s nějakými podivnými mořskými rybími tvory. Vypravěčovi jeho příběh 

připadal přehnaný a uvažoval, že ho nejspíš vyvolala kombinace alkoholu a nenávisti 

k městu. Zadok ho ale přesvědčoval, že je vše pravda a začal dokonce křičet, aby vypravěč 

z místa utekl, jelikož je kdosi viděl a ví o tom, o čem si povídali. Zadok strachy sám uteče, 

ale vypravěč si nebyl jistý, co jeho skutečně zděšení vyvolalo. 

 Když se chystal město opustit posledním autobusem, motor vozidla se porouchal. 

Vypravěč byl tedy nucen ubytovat se ve zdejším hotelu. Po chvíli strávené v hotelovém 

pokoji zaslechl pohyb a podivné zvuky z okolních místností. Zdálo se mu, že se do jeho 

pokoje pokouší někdo dostat. Podařilo se mu před nimi ale utéct z okna jiného pokoje na 

střechu. Následně se snažil utéct nepozorován z města, ale jednotlivé skupinky obyvatel ho 

pronásledovaly. V jednu chvíli se k němu přiblížili natolik, že si je mohl dobře 

prohlédnout, ale pohled to byl tak podivný až děsivý, že omdlel. 

 Když se probudil, byl stále venku. Vydal se pěšky do nejbližší vesnice a odtud do 

většího města Arkham, kde se rozhodl strávit svůj zbylý čas studiem vlastního rodokmenu. 

Při něm zjistil, že jeho předci byli pravděpodobně spjatí s jednou významnou 

innsmouthskou rodinou. Tato nová informace ho zasáhla, ale na dva roky se těmto 

myšlenkám nevěnoval. Další rok se mu ale začaly zdát sny o podmořském městě, 

zhoršovalo se jeho zdraví a měnil se i jeho vzhled. Nakonec se vypravěč svěřuje, že si 

pořídil pistoli, ale nyní se už nehodlá zastřelit. Chce utéct do Innsmouthu a vzít s sebou 

také svého bratrance, kterého rodina dříve odvedla do blázince. To bylo pravděpodobně 

ono rozhodnutí, který mu měl text pomoci udělat. 

4.1.2 Svět řádu a rozumu v novele 

 Vypravěč uvádí informace, díky kterým můžeme vymezit časový i prostorový 

rámec příběhu. Text novely začíná časovým určením období, kdy probíhalo vyšetřování ve 

městě Innsmouth (zima 1927–28). Odvolává se na zprávy, které se tehdy objevovaly 

v novinách a reakce, které vyvolaly. Vypravěč určuje sebe sama jako impuls k těmto 
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vyšetřováním po jeho útěku z města během 16. července 1927. Vypravěč uvádí svou náplň 

před celou událostí: cestování po státech Nové Anglie (název odkazuje k aktuálnímu světi
80

 

a poznávání tamní historie a kultury. Vyjmenovává místa, která na své cestě plánoval a 

jakým způsobem se dopravoval. Dokonce podrobně přepíše informace, které mu podal 

pokladník na vlakovém nádraží v Newburyportu (odkaz na město v aktuálním světě), kde 

popisuje trasu a jízdní plán jednoho autobusu se směrem do Arkhamu (fikční město, 

závislé tudíž na fikčním textu) přes Innsmouth (fikční město). Než se vypravěč vydává do 

Innsmouthu, snaží se o něm zjistit co nejvíce informací: poptává se pokladníka a navštíví 

knihovnu a Newburyportskou historickou společnost, ve které se má nacházet sbírka 

šperků z Innsmouthu. Zde se současně objevují vypůjčené prvky z aktuálního světa, nebo 

prvky přímo fikční, které odráží instituce přítomné v aktuálním světě. Tyto realistické 

prvky vyvolávají prostřednictvím referenční iluze pocit reálného, tak jak ho uvádí R. 

Barthes.
81

 Prvky, které byly jako celek inspirované aktuálním světem – například 

Newburyport v Nové Anglii ve Spojených státech – v rámci fikčního textu odkazují samy 

k sobě mimo fikční svět a vypůjčují si tak efekt reality, aby překonaly omezení svého 

světa, jakožto pouze jednoduše fiktivního. 

 Jednotlivá města mají tedy své umístění na časové ose (jelikož mají svou historii, o 

které jsou vedeny záznamy) a fikční mapě, jsou spojeny dopravní sít. Události se 

odehrávají v čase a postavy mají svou funkci a plány, které vysvětlují jejich rozhodnutí 

(zájem o historii a pamětihodnosti vede vypravěče zařadit jemu dosud neznámé město do 

plánu). Vypravěč zároveň postupuje vědomě. Při změně svého plánu se ihned informuje o 

tom, co ho čeká. 

 Dále pokračuje podobně – systematicky popisuje svoje další kroky, s čím se 

setkává, okolí, architekturu, umístění i stav budov, lidi se kterými se setkává a zjišťuje si 

od některých hlubší informace o městě. Do popisu zapojuje více smyslů (zrak, čich, sluch) 

a své pocity, automatické reakce na podněty a tyto myšlenky komentuje: „Na okamžik 

jsem se domníval, že jsem již viděl tento typický vzhled možná vyobrazený v knize, ve 

                                                
80Není s ním ale totožné. Fikční Newburyport obsahuje vlastnosti, které aktuálnímu městu chybí, jako 

například dopravní spojení s fikčním Arkhamem a Innsmouthem. Fikční a aktuální Newburyport jsou 

nicméně „spojeny mezisvětovou totožností“ (Doležel 2003: 31) a znalost umístění Newburyportu 

v aktuálním světě podmiňuje obecnou představu o umístění ostatních fikčních měst ve fikčním světě. Ten je 

tak v určité míře totožný s aktuálním světem až na fikční jednotliviny, které vypravěč odhaluje a které se tak 

přidávají do tohoto odrazu aktuálního světa konstruující fikční svět. 
81Srov. Barthes 2006 
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spojení se zvláštní hrůzou nebo trudnomyslností; ale tato pseudopaměť velmi brzo 

pominula.“
82

 

 Při setkání se Zadokem Allenem vypravěč uvažuje o jeho důvěryhodnosti. Jeho 

podivné historky podle něj mohou být výplodem fantazie a vychloubání starých 

námořníků, nebo následkem halucinací, znalosti místních legend, opilosti, nenávisti 

k městu, či vysokého věku. Ačkoliv ho Zadok přesvědčuje o pravdivosti svých slov a 

vypravěč je jimi zděšen, hledá za nimi racionální vysvětlení. Vypravěč tedy odmítá 

považovat každou informaci za jistou výpověď o fikčním světě. Uvádí je tak, aby bylo 

zjevné, že se může jednat o klepy a domněnky. Skutečné jsou pouze jeho vlastní reakce na 

tyto výpovědi. Zároveň si je vědom omezení svých vlastních znalostí a sám sebe 

usměrňuje: 

 „Město, které jsem viděl, bylo příznačným až přehnaným příkladem všeobecné 

zkázy; ale protože jsem nebyl sociolog, omezil jsem se ve svých kritických 

pozorováních na pole architektury.“
83

 

Vypravěč těmito způsoby vystupuje jako autentifikační autorita, kdy jsou ověřené pouze 

jeho vlastní pocity a prožívání, zatímco zprostředkované motivy mají různou míru 

pravdivosti.
84

 Ta se posiluje, pokud je vypravěč dokázal porovnat s jinými zdroji a 

potvrdit, anebo na úrovni pouhých domněnek zůstávají. Jelikož ale nebyly ani plně 

vyvráceny, nevytrácí se úplně jejich schopnost vypovídat o fikčním světě. 

4.1.3 Omezení uspořádaného světa 

 Přes veškerou opatrnost a plánování se vypravěč musí srovnat s okolnostmi, které 

jsou mimo jeho kontrolu. Odjezd z města mu překazí porucha motoru autobusu a dříve se 

mu zdá, že ho během procházky městem někdo sleduje, ale nemůže se tím být jistý. 

Podobně se projevuje i Zadok Allen, jehož příběh ale i smysly vypravěč zpochybňuje a 

celou příhodu komentuje: „Mládenec z obchodu s potravinami mě na to připravil, nicméně 

skutečnost byla pro mě neméně matoucí a nenormální.“
85

 Vypravěč sice vystupuje jako 

autorita schopná hodnocení svých zážitků a jako věrohodný svědek díky svému 

podrobnému popisu, projevuje se v něm ale určitá nejistota. Atmosféra města a podivné 

historky na něj dělají i přes svůj kritický přístup dojem. 

                                                
82Lovecraft 2013: 167. 
83Lovecraft 2013: 175-176. 
84Srov. Doležel 1993: 64. 
85Lovecraft 2013: 197. 
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 Když se pak setkává, podle svého výkladu, s nebezpečím, udržuje si při úniku 

schopnost plánovat a využívá získaných znalostí o městě. Nikdy však nezjistí, co se přesně 

ve městě zrovna odehrává a jestli je jeho interpretace situace správná. Do té doby, než 

zaslechl v hotelovém pokoji podivný hluk, přistupuje ke svým zážitkům racionálně, hledá 

pro ně pravděpodobná vysvětlení, a co by mohlo stát za jejich zrodem, nyní si ale vystačí 

s domněnkami o tom, co se skutečně děje, a před zážitkem utíká. Při úniku si znovu počíná 

systematicky, odůvodňuje své chování a podrobně jej popisuje. Snaží se během nebezpečí 

zachovat chladnou hlavu, ale nezpochybňuje samotnou povahu nebezpečí. Svět řádu a 

rozumu byl tedy u částečně vypravěče narušen. Ačkoliv neopouští svůj systematický 

postup, opouští svá původní vysvětlení podivných zážitků. Ty se mu již nedaří ignorovat. 

Potvrzuje existenci něčeho podivného (bez ohledu na to, jaká je jeho povaha) tím, že se mu 

snaží vyhnout. 

4.1.4 Svět chaosu v novele 

 Rozumový přístup tedy vypravěči nedává dostatek schopností, jak se vyrovnat 

hrůzou. Ignorace podivnosti nepomáhá, nakonec se dostává po její vliv a snaží se uniknout. 

Jako děsivé působí i to, že podivné se nezdá naplno cizí, ale vyvolává v něm nějakou 

vzpomínku. 

 Ve chvíli, kdy může konečně pohlédnout na ty, před kterými utíká, se vypravěče 

zmocňuje strach. Když je uvidí, není si jistý, zdá se nejedná o halucinaci a pokládá otázku: 

„Kde končí šílenství a kde začíná skutečnost?“
86

 Poznání zprostředkované jeho smysly má 

ničivé důsledky. Šokem ztrácí nejen vyrovnanost, ale také zbytek „víry v nedotknutelnost 

přírody a lidské mysli.“
87

 Co vidí mu je známé. Jsou to jakési rybožáby. Tyto bytosti mají 

chaotickou povahu – pohybují se nepravidelně, přitom jako nekonečný proud a jako by jich 

bylo nekonečné množství. Toto setkání vypravěč již nedokáže rozumově pojmout a dále 

omdlévá. Další narušení se objevuje při studiu vlastního rodokmenu, kdy vypravěč objevil, 

že je geneticky spřízněný s innsmouthskými obyvateli, což dokazovaly i rodinné šperky, 

které mu ukázal strýc. Po tomto zjištění vypravěč opět omdlévá. Své poznání se snaží 

ignorovat (podobně jako podivné okolnosti v Innsmouthu), během let se ale začne měnit 

jeho vizáž i psychika a zdají se mu děsivé sny. Nakonec se tedy musí postavit svým 

myšlenkám, že se nejspíš stává jedním z mořských tvorů. Proto zvažuje sebevraždu. 

Nakonec si ale vybírá útěk do oblasti do Innsmouthu. 

                                                
86Lovecraft 2013: 221. 
87Lovecraft 2013: 222. 
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 Automatickou reakcí na střet se světem chaosu je pro vypravěče závrať. Nakonec 

mu ale díky snům a postupnému popisu svých zážitků dokáže čelit a vybavit si jednotlivá 

setkání. Když ho opustí strach z neznámého a neuchopitelného světa, ustupují „mezní 

stavy hrůzy“
88

 a rozhoduje do tohoto světa napořád vstoupit, zatímco sebevražda by byla 

destruktivním útěkem. Přijímá povahu, před kterou se snažil uniknout, dokud nebyl plně 

vystaven tomu, co prozatím leží za okrajem dosavadního poznání. 

 Sebevražda i návrat do Innsmouthu jsou přitom dvě různá naplnění proměny. Ta 

započala, právě když se setkal se světem chaosu, a nyní už vypravěč nedokáže setrvávat ve 

stejném stavu či tvaru jako doposud. Zatímco sebevražda by vedla ke ztrátě jakéhokoliv 

tvaru, při návratu bude zformován znovu. Předpokládá, že jeho tělo naplno projeví rysy 

innsmouthského vzhledu: „Byli většinou lesklí a kluzcí a rýhy na jejich zádech byly 

šupinaté. Jejich postavy vzdáleně připomínaly antropoidy, zatímco jejich hlavy byly hlavy 

ryby […].“
89

 Zatím jen ztrácí schopnost zavírat oči, sám se ale chce touto odlišnou bytostí 

stát co nejdříve, aby se mohl brzy potopit do mořské propasti a tam se stát součástí 

odlišného světa, který podle vypravěče nakonec pohltí a ovládne svět. Zatímco ještě před 

několika lety (nebo dokonce před pouhými minutami – kdy zapisoval a komentoval pasáž 

popisující únik z města) hodnotil obyvatele Innsmouthu jako degenerované nestvůry, nyní 

je považuje za vyspělejší a mocnější než lidi. V nové skutečnosti světa chaosu tedy existuje 

jiná představa normálního a správného. Člověk zde není žádným pánem přírody
90

 a tak 

jeho pojetí světa ztrácí hodnotu. 

4.2 V horách šílenství: Hrůza lidského původu 

 Podrobný zápis událostí, které se odehrály během výzkumné expedice v neznámé 

části Antarktidy, ze které se mnoho účastníků nevrátilo. Text ve fikčním světě vzniká jako 

svědectví pro vědeckou komisi, kterou má přesvědčit, aby do oblasti nebyla vyslána další 

expedice. Vypravěč expedici vedl a zároveň byl jedním z těch, kteří se setkali s čímsi na 

hranici dosavadního poznání a jedním ze dvou, kteří přímé setkání přežili. Text se skládá 

z popisu vypravěčových zážitků, interpretací obrazů a reliéfů, které objevuje společně 

s dalším mužem, a ze zpráv jeho kolegů z jiného stanoviště původně předávaných 

vysílačkou. Některé z informací, které text odkazuje, se měly také objevit ve fikčním tisku, 

a vypravěč se odvolává na fotografie, nákresy a fosilie, které byly při expedici pořízeny 

                                                
88Lovecraft 2013: 230. 
89Lovecraft 2013: 222. 
90Srov. Descartes 1947: 45. 
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nebo objeveny. Vypravěčova důvěryhodnost se tak zakládá na jeho výsadním postavení 

jako přímého svědka, na jeho povolání, vzdělání a vysoké pozici v týmu expedice, a na 

důkazech i dalších svědcích (včetně zpráv od jiného vědce, které jsou fikčním textem 

zprostředkovány), kteří se mají vyskytovat ve fikčním světě nezávisle na vypravěčovi. Na 

rozdíl od textu SNI má být text VHŠ především čten, aby měl ve fikčním světě působnost a 

změnil dosavadní přístup ostatních vědců a s tímto ohledem jej vypravěč také konstruuje; 

poskytuje veškeré informace, které by tyto fikční čtenáře mohly zajímat, aby jeho 

svědectví uvěřili. Vypravěč, který je součástí fikčního světa, se tedy obrací k jiným fikčním 

osobám – informuje je o celém průběhu události a zároveň o tom, jak vypravěč celou věc 

interpretuje a jaké jsou jeho pocity, jedná se tedy opět o vypravěčský styl osobní Ich–

formy. 

4.2.1 Děj novely 

 Geolog Dryer, Vypravěč VHŠ, nejprve podává vysvětlení, proč se rozhodl tento 

text zapsat, tedy aby varoval před pořádáním další expedice navazující na tu, kterou on 

sám vedl. Tehdy vědecký tým z Miskatonické univerzity prováděl výzkum v dosud 

neprozkoumané části Antarktidy. Tým se po prvních úspěších rozdělil a část pod vedením 

biologa Lakea zkoumala oblast, kterou expedice původně neměla v plánu navštívit. Na 

novém stanovišti postupovali rychle, pravidelně se hlásili pomocí krátkovlnných vysílaček 

a komentovali prostředí nové oblasti. Oddělená skupina vědců zde objevila také několik 

exemplářů neznámých složitých forem života, které se zachovaly díky tamnímu podnebí, a 

u nich i vyspělé nástroje. Předpokládali, že jsou organismy již mrtvé, a tak na jednom 

z neporušených exemplářů provedl profesor biologie pitvu, aby se dozvěděli více 

informací. Veškeré informace mezi tábory jsou předávány vysílačkami.  

 Vypravěčova skupina během druhého dne ztratila s profesorovou skupinou kontakt 

a tak se ostatní vydali jejich stanoviště prozkoumat. Místo ale bylo, pravděpodobně po 

bouři, zničené a lidé i psi mrtví. Chyběl však jeden pes a jeden muž. Část objevených 

organismů zmizela a vědci objevili také lidské a psí tělo, na kterých byla provedena pitva. 

 Zatímco ostatní opravovali poničené letouny na stanovišti, vydali Dryer se 

studentem Danforthem prozkoumat v letounu okolí. (Následující část ale už před veřejnosti 

skryli.) V blízkých horách objevili opuštěné starobylé město, které se rozhodli prozkoumat. 

Procházeli zachovalými budovami, ve kterých viděli nástěnné malby, které podle nich 

vyprávěly historii neznámé civilizace Starců. Ta měla obývat planetu Zemi před lidským 

druhem a podle vypravěčovy interpretace pocházela z cizí planety. Starci měli vlastní 
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umění a vědu (jejichž projevy oba dva muži fotografovali nebo překreslovali) a byli 

schopni vyrábět živou mnohobuněčnou hmotu. Takto vytvořili i otrockou rasu shoggotů, 

kteří za Starce vykonávali veškerou fyzickou práci. Jak vědci procházeli stavbami od starší 

až po ty později zbudované, sledovali určitý úpadek její společnosti a vkusu. Během své 

historie civilizace válčila s jinými druhy z cizích planet. 

 Dryer a Danforth si později uvědomili, že je možné, že podivné organismy, které 

dříve expedice objevila, byli zástupci Starců a nejspíš se vydali do svého města. Později ve 

městě narazili na těla chybějícího psa a muže a nakonec na i mrtvá těla Starců. Nakonec se 

nejspíš setkali také s jedním ze shoggotů, před kterým se jim podařilo uniknout. Nakonec 

odlétli do bezpečí, ale Danforthovo duševní zdraví bylo velmi otřeseno a zdá se, že tehdy 

viděl ještě víc než vypravěč, kterému se ale odmítá svěřit. 

4.2.2 Svět řádu a rozumu v novele 

 Příběh je zakotven v uspořádaném fikčním světě, kde lze jednotlivé události umístit 

na mapě, časové ose a odůvodnit jednotlivá jednání. Vědci ke svému bádání používají 

nejen rozum, specifické dovednosti, ale také technologie a peníze. Vypravěč popisuje 

cestu, časový plán, cíl i financování a složení týmu expedice (profesoři různých oborů, 

studenti a technici) a zdravotní stav členů. Vyjmenovává dokonce seznam věcí, které si 

brali s sebou na expedici i jednotlivé výpravy, a popisuje podrobně novou vrtnou soupravu, 

která jim měla umožnit obstarat vzorky hornin a půdy. Místa, o kterých vypráví, 

specifikuje podle zeměpisných souřadnic.
91

 Uvádí, že byli stále spojeni se zbytkem světa. 

O svém postupu informují pravidelně univerzitu i veřejnost, která se o jejich práci 

dozvídala z novin a její reakce možná měla vliv na sepsání textu vypravěčem. Ten uvádí: 

„Každý, kdo tehdy sledoval tisk, si vzpomene, jaké vzrušení mezi odbornou veřejností 

vyvolaly zprávy z onoho odpoledne – zprávy, jež nyní po letech vedly až k zorganizování 

Starkweatherovy a Mooreovy expedice, kterou se od jejího záměru tak snažím odradit.“
92

 

Ve fikčním světě tedy existuje kauzalita. Jednotlivé situace a chování mají dopad na 

skutečnost a reakce na ně může spustit další události. 

 Postavy při své práci dodržují vědeckou metodu a písemně i fotograficky 

dokumentují svou činnost a veškeré objevy: například zkoumají a archivují odlomené 

vzorky hornin, zkamenělin bezobratlých organismů i obratlovců, fotografují reliéfy 

                                                
91

Zde se tedy stejně jako v SNI objevuje strategie působení efektu reálného (Srov. Barthes 2006). 

92Lovecraft 2013: 30. 
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v budovách podivného města, nebo kreslí jejich náčrtky. Při setkání se zvláštními formami 

života provádí biolog pitvu a o nových poznatcích ihned informuje zbytek expedice. 

Postavy předpokládají, že to, co nyní zjišťují, není plné poznání a že mají pouze hypotézy. 

Jelikož se jedná o zástupce různých oborů, mají na věci odlišné názory – zatímco profesor 

biologie uvažuje, že jeden z nalezených fosilních úlomků může znamenat objev nějakého 

dosud neznámého organismu, vypravěč geolog podává alternativní vysvětlení ze svého 

pohledu: „[…] protože tlak dokáže všelijak podivně zdeformovat i nejobyčejnější otisk pod 

sluncem, neviděl jsem důvod se tím hrbolatým úlomkem mimořádně znepokojovat.“
93

 I při 

pohledu na něco znepokojujícího vypravěč uvažuje nejprve nad banálním vysvětlením, 

které považuje za pravděpodobnější, například že se jedná o pouhý přelud, fata morganu a 

nenechává se příliš unášet svými prvotními pocity. Postavy také reflektují možnosti dalšího 

výzkumu: „Otevírá se tu obrovské pole k novému bádání.“
94

 Vypravěč se zároveň celým 

textem odvolává na objektivní vědeckou komunitu, která si má jeho výpověď pročíst a 

posoudit. 

 Vypravěč se studentem Danforthem si uchovávají vědecký přístup i na místě 

podivného města mezi horami. Podrobně popsali, s čím se setkávají, a promyšleně si 

značili cestu, aby se neztratili. Nejnovější lidské poznatky o historii a přírodě jim pomáhají 

pochopit a interpretovat malby, které objevili, a své znalosti porovnávají 

s pravděpodobnými poznatky Starců. Díky vědeckému pokroku jsou tedy i postavy 

schopny posoudit vyspělost jiné civilizace. Seznávají, že převyšovala lidskou úroveň. 

4.2.3 Omezení uspořádaného světa 

 Jak je tento prvek v novele zastoupen, jsme už popisovali v podkapitolách 

„Nezamýšlené důsledky vědeckého pokroku“, kde se tyto důsledky týkají spíše cizí 

civilizace, kterou vypravěč popisuje. Nebezpečí vědy jako procesu získávání hlubšího 

poznání nicméně reflektuje i sám. Text má sloužit jako varování před pořádáním dalších 

expedicí, protože další výzkum by mohl znamenat „konec světa, který známe.“
95

 Dále jsme 

v kapitole „Znehodnocení lidského života“ již zmínili Dryerovo odhalení, že se Starci stali 

v podstatě omylem tvůrci pozemského života a tím pádem i lidstva, které se následně 

vyvinulo, a neexistuje tedy žádný stvořitel, který by zadal člověku a vesmíru smysl nebo 

jej vědomě uspořádal.  

                                                
93Lovecraft 2013: 17-18. 
94Lovecraft 2013: 37. 
95Lovecraft 2013: 54. 



38 

 V textu VHŠ  se také objevuje nedostatek dosavadního poznání a tak když biolog 

při pitvě nedokáže zařadit zkoumaný organismus k žádnému jinému známému organismu, 

uchyluje se na půl žertem k mýtům a lidovým pověstem. Má ohledně svých nálezů různé 

hypotézy, některé odmítá pod vahou jiných důkazů, ale nedokáže nic určit s jistotou. Když 

vypravěč uvidí oblast na vlastní oči – podivné hřebeny vysokých hor – uchyluje se 

k poznámkám o mýtech či umění sám. Když později sezná, že to, co viděl, nebyl přelud a 

ani to nemohlo být vytvořeno přírodou, jelikož je vidět na objektech vědomý záměr, musí 

se s tím vyrovnat, jelikož objekty musely vzniknout dávno před tím, než se vyvinul člověk. 

Opět mu vytanou na mysl mýty, o kterých se kdysi doslechl. Ačkoliv si vědomě pohrává 

s asociacemi a dle dosavadního poznání o světě nepravděpodobnými teoriemi, je stále 

veden svými vědeckými návyky a hodlá zjistit více informací o tom, s čím se setkává. 

 Prohloubení poznání však nedostačuje. Vypravěč komentuje: „Ovšemže jsme 

museli mít po ruce nějaké přirozené vysvětlení, abychom se v tu chvíli vůbec udrželi při 

zdravém rozumu.“
96

 Racionální vysvětlení zde tedy slouží jako zástěrka, aby se mohli 

vyhnout pravdě a skutečnému pochopení situace. Přes snahu hledat ona přirozená 

vysvětlení, musí zvažovat další informace a důkazy, na něž původní hypotézy nestačí. 

Zjištění, že na planetě existovala jiná civilizace, a byla zničena jinými bytostmi, ve 

vypravěčovi vyvolává děs. Objevuje se tak totiž otázka, zda na planetě nežije stále něco 

nebezpečného a zda na to nepoukazují i objevy jiných vědců, pro které se už našlo nějaké 

vysvětlení, jenže i vypravěč si původně vysvětloval události tak, že před novými 

informacemi tato teorie neobstála. Uvažuje tedy, jestli je přirozené vysvětlení dostačující a 

jestli pouze nezastírá pravou skutečnost a její nebezpečí. 

 To, co se ale vypravěčovi jeví nyní při zapisování jako jednoznačné a pravdivé, mu 

přišlo ve chvíli setkání jako neuvěřitelné, jelikož „Takové věci se v normálním světě 

nedějí.“
97

 Sám tedy rozlišoval mezi tím, co je možné v normálním světě (ve světě řádu a 

rozumu) a co nikoliv. Později ale svou nenormální interpretaci do tohoto normálního světa 

zařazuje jako jedinou možnou interpretaci události. 

4.2.4 Svět chaosu v novele 

 Tato změna se mohla stát vlivem střetu se světem chaosu. Ten ve vypravěčovi 

narušil dosavadní představu o světě a donutil ho mezi své představy zahrnout i ty, co by 

mu ještě dříve přišly nelogické a iracionální. V tomto novém rámci se také proměňuje 

                                                
96Lovecraft 2013: 65. 
97Lovecraft 2013: 114. 
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vnímání toho, co postavy doposud vyhodnocovaly jako známé a normální, například zvuk 

vydávaný tučňáky nebo kvílení větru, jelikož „prostý fakt, že je slyšíme v této odlehlé 

končině smrti, nás překvapil […] – neboť tohle nám nanovo rozvrátilo všechny naše 

představy o kosmickém souladu.“
98

 Následkem dochází také k uvědomění, že se civilizace 

Starců ani příliš nelišila od lidstva a její zástupci nebyli krutí, naopak vykazovali velmi 

podobné chování jako lidé. I oni měli zájem o poznání – jak bylo zjevné z reliéfů nebo ze 

skutečnosti, že při setkání s lidmi a psy na těchto pro ně neznámých tvorech provedli pitvu 

– a podnikli v podstatě stejnou výpravu jako Dryer a Danforth. Vypravěč proměnu ve 

vnímání i přímo zmiňuje, když říká: „Od té chvíle si měla naše desetičlenná skupina – ale 

především student Danforth a já – už navždy uvědomovat hrůzně rozhojněný svět 

obydlený číhajícími hrůzami, jež se do nás nesmazatelně vryly a jež bychom před lidstvem 

rádi zatajili, kdyby to šlo.“
99

 

 Z děje povídky se dovídáme, že jednou z číhajících hrůz jsou shoggoti, bytosti, 

které zapříčinily pád civilizace Starců a smrt jejích několika zástupců, před kterými Dryer 

a Danforth museli utíkat. Při útěku před shoggotem vypravěč uvažuje, že je nejspíš „vedl 

holý instinkt – a snad lépe než rozum.“
100

 To ale nejspíš způsobilo, že je rozum začal 

opouštět. Danforth si začal jako reakci na hrůzu ze setkání s oním tvorem prozpěvovat. 

Tělo bytosti je pro vypravěče těžké popsat – je amorfní, obrovské, světélkující a jeho oči se 

„přechodně utvářely a zase zanikaly“
101

 Tělo jako by bylo chaotické povahy; nebylo 

uzavřené a konečné, ale stále mohlo proměňovat svůj tvar a pohlcovat cokoliv, co mu stálo 

v cestě. Určitý tvar předpokládá pevné vztahy jako vztahy mezi chemickými prvky, mezi 

jednotlivými orgány, mezi kostmi a svaly, u těchto bytostí ale veškeré vztahy chybí a 

vnitřní prvky těla se náhodně neustále spojují a rozdělují. Zatímco stvořitelé shoggotů byli 

schopní formovat hmotu a vytvářet nové organismy, shoggoti ji ničí a ostatní bytosti 

rozkládají a drtí. A lidský rozum jejich vzhled nedokáže dostatečně předat slovy. Postavy 

jej mohou vnímat pouze ve formě panické hrůzy, tedy spíše svou instinktivní reakcí, než 

kognitivními schopnostmi. Ruší se možnosti čistého poznání, událost lze pouze prožívat. 

 Dryerova výpověď je tak po celou dobu narušená. Zapisuje ji až po té, co se setkal 

se světem chaosu. Na více místech upozorňuje, že je pro něj složité dále pokračovat 

v popisu a raděj by jej zanechal. Prošel velkým šokem a totální změnou dosavadního 

chápání historie lidstva i Země. Nyní si uvědomuje, jaké možnosti ještě má poznání a jeho 

                                                
98Lovecraft 2013: 123. 
99Lovecraft 2013: 44. 
100Lovecraft 2013: 140. 
101Lovecraft 2013: 142. 
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aplikace, zároveň vnímá i jeho nedozírné důsledky. Samotný pohled na architekturu Starců, 

která se vymyká lidskému vnímání, na vypravěče velmi působí a její existenci považuje za 

narušení přírodních zákonů. Samotné vystavení těmto neuchopitelným prvkům, jež nelze 

zařadit do dosavadního paradigmatu, má tedy narušující důsledky, které ovlivňují nejen 

pocity, ale i rozumové schopnosti vnímajícího, který nové podněty již nedokáže nijak 

zařadit a dokáže pouze zhodnotit, že jsou patřičné; nenormální; „ďábelské“. Přímé setkání 

s nebezpečím, které je schopné zahubit lidstvo, ho ale ochromuje ještě více. Jeho 

následkem se z uvažování postav vytrácí ponětí o prostoru, čase a příčinnosti a tedy i 

schopnost orientace. Nakonec při odletu Danforth ještě zahlédne cosi, co mu přijde 

mnohem hrůznější, než s čím se doposavad setkali, což má občas popisovat i jako „proto-

shoggoty“. Podle vypravěče to může být pouhý výplod fantazie a šoku. Podobně ovšem 

interpretoval původně i předchozí zážitky, které později odhalil jako skutečné, ačkoliv 

neuchopitelné. 

 Za každým novým hlubším poznáním se tedy skrývá ještě mnoho dalších informací 

o stupeň složitější a děsivější než byly ty předchozí. Lidé jsou nejprve vystaveni setkání 

s cizí civilizací, ve které však nachází podobné rysy se sebou samými, ačkoliv jsou pro ně 

z části stále nepochopitelní. Pak se ale setkávají s bytostmi, které jsou od lidí diametrálně 

odlišné i chováním, kulturou a chaotickou povahou těl. I tito tvorové ale měly zřejmě své 

předky, nebo se nějak dál vyvíjeli. Takové poznatky jsou však za hranicí toho, co se 

postavy dozvěděly při své expedici, ale získané poznatky otevírají prostor pro mnoho 

dalších otázek samy o sobě a zároveň tak vyvolávají zájem o další výzkum. Takový 

výzkum by mohl prokázat, zda je vypravěčův příběh pravdivý. Ten před tím ovšem varuje. 

Předpokládá, že možná předložené důkazy budou vykládány jako podvrhy. Přesto raději 

volí možnost, že vše, co zažil, může být vykládáno jako kolektivní halucinace, než aby 

lidstvo podporoval v honbě za poznáním a celé ho tak vystavoval nebezpečí. 

4.3 Stín z času: Hrůza na okraji vesmíru 

 Text vzniká ve fikčním světě jako zápis událostí, snů a myšlenek vypravěče, a má 

sloužit k posouzení jeho duševního stavu psychologem (synem vypravěče). Vypravěč zažil 

vícero podivných událostí a zpochybňuje sám sebe. Zapisuje i proto, že mluvené vyprávění 

by bylo neuspořádané. Vypravěč skládá text z popisu vlastních zážitků, přepisu informací 

od lékařů a jiných lidí, kteří se s ním stýkali v době jeho nemoci, zápisků vypravěčových 

snů, poznámek ke knihám, které se podle něj vztahují k jeho případu a přepisu dopisu od 
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inženýra Roberta B. F. Mackenzieho. Jedná se opět o osobní Ich–formu, kdy se vypravěč 

obrací se svým příběhem k jiné fikční osobě (psychologovi). Autorita vypravěče je 

v podobné pozici, jakou měl vypravěč SNI. I zde je důvěryhodnost narušena vlivem jeho 

reakcí na setkání s něčím podivným, které proběhlo asi dvacet let před vypravěčovou 

současností. Vypravěč určuje omezenost své výpovědi i vzhledem ke svému duševnímu 

stavu, na kterém se projevují dopady onoho setkání během celého období (působí na něj 

v podobě snů). 

 Jiné promluvy, které vypravěč zahrnuje do svého textu, slouží jako širší kontext, 

který nám odhaluje více o povaze fikčního světa (vyskytují se v něm různí vědci, vědecké 

teorie, knihy a magazíny, místa odkazující na místa aktuálního světa a tak dále), a zároveň i 

jako autentifikační nástroj jeho příběhu. Tyto nástroje jsou nutné pro samotného vypravěče. 

Při interpretaci SNI jsme zmínili, že vypravěč v příběhu typu osobní Ich–formy může 

podle Doležela s jistotou vypovídat pouze o tom, co sám cítí a prožívá, a další výpovědi 

jakožto zprostředkované mají různou, ale oproti jeho vlastním zážitkům každopádně nižší 

míru důvěryhodnosti. Vypravěč SZČ však od samého počátku zpochybňuje právě vlastní 

prožívání a vnímání sebe sama, okolního světa a především času. Při odvolání na jiné 

vědce, knihy nebo zveřejnění dopisu od jiné fikční postavy, tak dochází k ověření jeho 

výpovědi i pro něho samotného.
102

 Čtenář si nemůže být jistý, zda jsou vypravěčovy pocity 

skutečné (není si tím jistý ani sám vypravěč), ukazuje se ale, že jeho zážitky mají ve 

fikčním světě nějakou působnost a nejsou ostatními postavami ignorovány. 

4.3.1 Děj novely 

 Vypravěčem je ekonom Nathaniel Wingate Peaslee, který před několika lety zažil 

pět let trvající amnézii. Při ní se choval jako úplně jiný člověk s jinou osobností, jako by 

byl ovládaný cizí bytostí, kvůli čemuž ho opustila manželka. Po pěti letech byl znovu sám 

sebou a vrací se do svého původního života, ale nepamatoval si vůbec nic 

z předcházejícího období. Jeho představa o čase byla narušena a zdály se mu živé sny, 

jakoby se nacházel v jiném světě a těle mimo svůj domov, město, možná i planetu. Z těchto 

snů se stala rutina, i když někdy byla doprovázena strachem z podivnosti výjevů. Tak se 

vypravěč začal zajímat o povahu těchto snů a věnoval se také psychologii, starým mýtům a 

                                                
102Např. při zkoumání vlastního případu se zabývá pověstmi a na základě toho navrhne teorii o typu amnézie, 

kterou utrpěl: „Patrně všichni tito amneziaci, jejichž případy byly obdobné mému, znali dlouho a důvěrně to, 

co jsem se dozvěděl až v době své druhotné osobnosti. Když tito postižení ztratili paměť, identifikovali se 

s tvory z jim dobře známých mýtů […]. A během času se většina významných psychologů a antropologů 

přiklonila k mému názoru.“ (Lovecraft 2013: 349-350) Pro ověření tedy slouží také názor vědecké veřejnosti. 
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archeologii. V rámci svého studia zkoumal literaturu, kterou se zaobíral po období 

amnézie. Zjistil, že existují zmínky o civilizaci tzv. Velkých, která se objevovala v jeho 

snech. Z knih poznával kulturu, historii, technologie a společnost cizí civilizace. Tyto 

informace doplňovaly jeho sny, kde jakoby žil v těle mimozemské bytosti a věnoval se zde 

studiu jejich věd a historie. Poznával zde také jiné osoby z různých planet a časových 

období a zjistil, co mělo vést k pádu civilizace Velkých. 

 Po několika letech sepsal a vydal článek o své nemoci v časopise Americké 

psychologické společnosti. Jeho případ zaujal inženýra Mackenzieho, který ho pozval do 

Austrálie, aby zde provedl archeologický výzkum. Vypravěč se tedy s dalšími vědci 

vydává na průzkum australské oblasti, kde inženýr objevil trosky, které se podobaly zdivu, 

které vídal ve snech. 

 Když se jednou osamoceně se procházel po okolí tábořiště, narazil na vstup do 

starobylé budovy, kterou poznával. Zde po chvíli putování objevil důkaz o tom, že jeho sny 

byly skutečné a ona cizí civilizace kdysi žila na Zemi. Důkaz ovšem ztratil při útěku z 

tohoto místa a tak si nemůže být nikdy jistý, jestli byla celá záležitost jen iluze, nebo 

nikoliv. Posouzení ponechává na svém synovi – psychologovi. Celý text zapisuje několik 

dní po této události a od dalšího průzkumu oblasti ostatní zrazuje. 

4.3.2 Svět řádu a rozumu v novele 

 I tento příběh je vymezen prostorově a časově vymezen, vypravěč vysvětluje své 

jednání, pohnutky a popisuje také stručně celý svůj životopis. Časové určení zde má ale 

výsadní místo – zjišťujeme data, kdy se udály veškeré podivné události, jak dlouho trvaly, 

ve kterých letech se narodily vypravěčovy děti, kdy se oženil, kdy začaly živé sny, jak po 

jaké době se změnily a tak dále. Vypravěč navíc letmo zmiňuje Alberta Einsteina, který 

podle jeho kolegů (s nimiž o tématu hovoří v roce 1915) redukoval čas na jeden z rozměrů. 

Vypravěč se tedy dobře orientuje ve světě i po své amnézii, ale tíhne k orientaci pomocí 

časového určení. 

 Když se vypravěč zajímá a o to, co způsobilo jeho amnézii a především, proč je po 

ní stále obtěžován živými a děsivými sny, obrací se k vědě. Doktoři navrhují jako diagnózu 

jeho stavu neurotickou poruchu, tomu ovšem nepostačuje a snaží se objevit její příčiny. 

Studuje podobné případy a snaží se získat široký kontext: 

„Posléze jsem se rozhodl prostudovat jiné případy amnézie a dozvědět se, nakolik 

bývají halucinace u těchto psychogenních poruch typické. 
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Výsledky bádání – pomáhali mi psychologové, historici, antropologové a odborníci na 

duševní choroby s rozsáhlými zkušenostmi, jakož i vlastní studium všemožných 

záznamů o rozštěpu osobnosti, počínaje pověstmi o lidech posedlých démony a konče 

střízlivými lékařskými zprávami ze současnosti – mě zprvu nepotěšily, naopak spíše 

znepokojily.“
103

 

Nakonec ale racionální vysvětlení vlastního stavu nachází (kolem roku 1920, tedy sedm let 

po skončení amnézie). Zkoumá okultní knihy, jež četl při svém změněném stavu. Uvažuje, 

že se jejich obsah musel otisknout do jeho podvědomí a nyní se projevuje ve snech a 

potažmo v jeho emocích, jakoby v jednotlivých legendách o cizích bytostech sám žil. Mýty 

z oněch knih, potažmo moderní teosofické představy, nicméně hodnotí kriticky. Když pak 

své poznatky a zážitky vydává v magazíny, dělá tak proto, aby z nich mohli čerpat také jiní 

badatelé. Vypravěč se tedy spoléhá na vědecký přístup k poznávání a poznatky učiněné 

jinými, respektuje autoritu vědecké obce a chce k výzkumům ostatních přispívat. Vědci 

s ním také podnikají cestu do australské pouště, kde hodlají provést archeologický výzkum. 

4.3.3 Omezení uspořádaného světa 

 Vypravěčovu racionalitu narušují jeho vlastní sny. Proto se pro ně snaží nalézt 

nějaké rozumné vysvětlení a analyzuje je, aby nad nimi získal kontrolu. Ve snech se 

nicméně setkává s neznámými pocity, jako bylo například nepopsatelné abstraktní 

pojímání sebe sama, hrůza z vlastního těla a odpor k němu. Podobný odpor a strach v něm 

vyvolávaly i tamní stavby, které hodnotí jako nenormální. Vyskytuje v nich buď jako 

pozorovatel, nebo jeden z mnoha, jehož možnosti jsou velmi omezené. Racionální 

vysvětlení mu sice pomáhá, ale není stoprocentní ochranou proti strachu, který ve snech 

zažívá, ani mu nad nimi nepřináší kontrolu. 

 Sny tak považuje vidinu a opak objektivní reality. Když se mu pak dostává 

příležitosti prozkoumat objektivní realitu, je zděšen její podobností s vidinami. Tuto 

skutečnost dokáže vysvětlit pouze tak, že trpí halucinacemi, nebo že je lidské poznání o 

vesmíru, jeho řádu a času neúplné, zatímco se starobylé mýty a moderní představy, které 

kritizoval jako falešné, blíží více pravdě. Pokud tomu tak je, muselo by lidstvo změnit celé 

své chápání přírody, což by pro něj mělo jistě nedozírné důsledky. Sám vypravěč se ale 

nedokáže přiklonit ani k jedné variantě. Neví, zda se jeho zážitky staly, nebo se mu jen 

zdály. Stejně tak ani neví, jestli to, co se mu po nocích zdálo, nebylo vlastně vzpomínkami 

na období, kdy mohl mít podle mýtů vyměněnou mysl s jinou vyspělou bytostí. Pokud by 

                                                
103Lovecraft 2013: 331-332. 
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tomu tak bylo, znamenalo by to, že ve vesmíru existovaly nebo existují jiné civilizace 

s jiným poznáním a technologiemi, pro které je lidstvo buď podobně nesmyslné a 

vybájené, jako se ony zdají Peasleemu, nebo by pro ně bylo oproti jejich vyspělosti 

naprosto indiferentní. Nebyl by pak žádný důvod, aby existence lidstva byla smysluplná a 

zásadní a nikoliv pouze nahodilá. 

4.3.4 Svět chaosu v novele 

 Ačkoliv vypravěče děsí jeho vlastní sny, dokáže se s nimi pomocí racionálního 

přístupu vyrovnat – vyčlení je jako vidiny s logicky příčinou. Hrůza a střet se světem 

chaosu se objevuje až s možností, že bylo toto vysvětlení mylné, nejednalo se o vidiny a 

ani není zřejmé, proč vznikly. Vypravěč se totiž nedovídá, proč zrovna jeho postihla 

amnézie. Jisté poznání se mu ale nenabízí ani v jiném ohledu. Nemá důkaz o svých 

zážitcích, pouze vlastní paměť. 

 Ke střetu dochází jakoby instinktivně. Peaslee se s ním nesetkává vědomě. Při své 

noční procházce spíš bloudí, ale je přitahován cílem objevit stejné místo, které poznal ve 

svých snech. Nakonec skutečně objevuje místo dávné konstrukce. V momentech 

sebereflexe si uvědomuje, že okolí rozpoznává a sám sobě klade otázky, jak je možné, že 

byl schopen místo najít. Ve své cestě ale pokračuje, jako kdyby byl puzen osudem. Během 

ní se proměňuje jeho vnímání prostoru a času. Sen a bdělá přítomnost se navzájem 

prostupují. V jeho pohledu se objevuje výjev, který kombinuje jak nekonečné prostředí 

snů, tak australskou poušť. Později mizí veškeré vnější dojmy i strach a tak o svém okolí 

pouze dodává: „[…] zdi byly zdobeny vytesanými vzory. Bylo ale nad mé síly pochopit 

jejich podstatu.“
104

 Ačkoliv uvádí, že od určité chvíle naprosto propadl šílenství, dokáže se 

v tuto chvíli dokonale orientovat – na rozdíl od začátku cesty, kdy si tedy uvědomuje, že se 

v jeho mysli mísí sny a bdělá přítomnost, ale po okolí se pohybuje v podstatě 

dezorientovaně. 

 Ve světě chaosu se vše převrací. Vypravěč ztrácí kontrolu a zodpovědnost nad 

sebou samým, ale v nové povaze světa není ztracen. To odráží i vypravěčova dřívější 

úvaha: „Samozřejmě, zní to jako výplod chorého mozku – jenže nenarazil jsem náhodou 

nyní na soumračný svět právě tak šílený jako já?“
105

 Jeho nový stav je vlastně adekvátní 

povaze světa, ve kterém chybí příčinnost a jednosměrná linearita času (později vypravěč 

dokonce dodává, že se během té doby ani jednou nepodíval na hodinky, což mu připadá 

                                                
104Lovecraft 2013: 384. 
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zvláštní). Při jeho uvažování se mísí sny a (falešné) vzpomínky, kdy jakoby se měnila také 

jeho identita a on se stával někým jiným; v lidském těle se cítil najednou nepatřičně a 

podivně, vše ovšem vnímal jako realitu, ačkoliv ji nebyl schopen od snu rozeznat. Nakonec 

zpochybňuje nejen skutečnost a vlastní vnímání, ale také samotnou existenci blízkého 

prostředí, sebe sama i celého světa. Rozdíl mezi vypravěčem – člověkem – a světem, ve 

kterém se nachází, se stírá. Obojí je stejné nerozlišitelné a přitom nejisté. Není zde nikdo 

objektivní, kdo by mohl jednoho z druhého vydělit, a mizí také nástroj, jímž by mohlo 

jedno nebo druhé pojímáno. Nakonec je hnán z místa živočišným pudem, ale při tomto 

úniku se propadá – je plně pohlcen halucinací; představou, že se propadá do propasti 

zaplněné hmatatelnou temnotou, kterou dokáže vnímat smysly. A pak se znovu navrací do 

známé pouště. 

4.4 Povaha světa chaosu 

 Na základě předešlých kapitol konstatujeme, že svět chaosu, který nacházíme 

v Lovecraftově díle, není pouhým opakem světa řádu a rozumu, kde by jen nebylo možné 

používat vědeckou metodu a ve kterém schází možnosti orientace. Svět chaosu je odlišně 

fungující koncept reálné skutečnosti. Jeho důsledky na jednotlivce dopadají stejnou, nebo 

dokonce větší měrou než skutečnosti v uspořádané realitě. Působí na ně různě destruktivně 

a postavy se odlišně vyrovnávají s tímto střetem, který narušil jejich dosavadní představu o 

světě jako uspořádaném a rozumově uchopitelném. Ačkoliv se stále k jeho prostředkům 

v různé míře obrací – minimálně tak, že tvoří písemnou výpověď, ve které také z velké 

části postupují chronologicky a uvádí jednotlivá fakta do vzájemných vztahů (alespoň do té 

doby, dokud jim to jejich schopnosti umožňují). 

 Pro vypravěče SNI je podivné zároveň známé a nakonec i lákavé. Děsivé je spíše 

setrvat v normálním světě, ve kterém by ho později mohla čekat ztráta důstojnosti 

(blázinec oproti příslibu nadvlády nad podřízenými rasami včetně lidí). Další alternativou 

je sebevražda. Namísto zrušení sám sebe ale vypravěč volí bytostnou proměnu a tedy 

novou konstrukci sebe sama. 

 Ve VHŠ se převrací představa normálního a běžného. Rozum přestává být 

dostatečným navigátorem ve světě a jeho funkci přebírá instinkt. Přesto si nakonec dopad 

na vypravěče VHŠ není takový jako na jeho společníka, nebo na vypravěče SNI. Dryer 

z VHŠ nezvažuje sebevraždu, nebo jinou proměnu sebe sama, jeho cílem je pouze varovat 
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ostatní před tím, co zažil. Chce zachovat svět řádu a rozumu v jeho původní podobě, 

ačkoliv on sám ho vlivem střetnutí se světem chaosu už nikdy nemůže takto pojímat.  

 Peaslee ve SZČ prochází celou zkušeností sám a po ní mu krom paměti nezůstává 

jediný důkaz. Následkem střetu je tedy naprostá nejistota, pro kterou se raději odevzdává 

do péče psychologa. Ačkoliv cítí, že jsou nějaká rozhodnutí více správná, nemůže je 

odůvodnit. Zatímco vypravěč SNI mohl být ve svém rozhodnutí veden lákadlem nového 

života a Dryer z VHŠ svědomím a strachem o své kolegy a lidstvo, vypravěč SZČ má 

pouze domněnky a pocity. Jeho reakcí únik jak z místa, tak od odpovědnosti za sebe 

samotného, kterou nyní přenechává svému synovi psychologovi. Ztrácí tedy schopnosti 

vlastní analýzy a sebedůvěry. 

 Odlišnost světa chaosu se tak projevuje různými způsoby, přičemž všechny 

přesahují přirozené schopnosti člověka i jeho dosavadní představu o „normálním“ a světu 

jako spořádaného celku. (1) Namísto počitatelné a rozlišitelné povahy matematizovaného 

světa, kde lze jednotlivé prvky vymezit, určit vzájemné vztahy a manipulovat s nimi, se 

postavy setkávají s nekonečným proudem, nepravidelností a nahodilostí. To, co se naskýtá, 

nelze přesně určit a popsat. (2) Rozumu totiž chybí schopnosti se ke světu chaosu jakkoliv 

vztahovat. To umožňuje pouze prožívání setkání se světem chaosu; jeho schopností je 

prostřednictvím zážitku působit, proměňovat a prolamovat hranice. (3) Předměty, orgány a 

živoucí bytosti tak získávají různé navzájem se vylučující vlastnosti, které se ze sebe 

přitom tvoří a současně zanikají; nekonečně pronikají a proměňují. Jejich těla nejsou 

uzavřená. Je možné je rozbíjet a sestavovat. (4) Podobně se ztrácí rozdíl mezi prostorem a 

časem. Smazává se rozdíl mezi snem, halucinací, vzpomínkou a prožíváním v přítomnosti. 

Mizí rozdíl mezi vnitřním a vnějším; člověkem a okolním světem. Vše je možné navzájem 

mísit, každý prvek i úroveň reality může prostupovat jiné a kvalitativně mají stejnou 

povahu: je neuchopitelná, nekontrolovaná, bezcílná, nahodilá. Chybí zde hierarchie a 

rozlišenost. (5) To se projevuje také na úrovni osobní identity člověka, který se může stát 

čímkoliv jiným a zažívat smysly a emoce jiných těl a z těchto těl se opět navracet. 

Nahodilost zároveň způsobuje, že nad sebou jedinec ztrácí kontrolu, nejedná vědomě, je 

spíš veden instinktem nebo pnutím. Splývá s novou skutečností a nechává se jí vést. 

 Tak se ruší svět řádu a rozumu. Ve světě chaosu neexistuje systém. Bytosti ztrácí 

své umístění ve světě, v nové skutečnosti ale nemohou přebývat dlouho. Buď umírají, nebo 

se s úlevou vrací do uspořádaného lidského světa. Už do něj ale nezapadají tak, jako dříve. 
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Závěr 

 Cílem práce bylo vymezit a ilustrovat, jak se v díle H. P. Lovecrafta objevují dva 

kontrastní motivy, svět řádu a rozumu a svět chaosu, jejichž střet jsme označili za ústřední 

bod příběhů tohoto autora. V průběhu práce jsme se tudíž pokusili pomocí příkladů 

fikčních textů určit první svět i s jeho projevy a zároveň limity. Současně jsme přitom 

odkazovali k vývoji západní racionality a k výzvám, které v důsledku tento přístup kladl 

člověku, abychom zobrazili, na základě jakých předpokladů Lovecraft konstruoval své 

fikční světy, kde je střet dvou odlišných světů tím, co fikční postavy ochromuje a vytváří 

v nich pocit hluboké hrůzy. 

 Během této práce jsme se snažili ukázat, jak Lovecraft tento pocit vyvolává a proč 

z této perspektivy považujeme za zásadní právě koncepty řádu, chaosu jako jeho opaku, a 

jejich vzájemného střetu. Zastoupení světa řádu a rozumu má podle nás zpřítomnit 

představu uspořádané přírody a racionality, kterou by měl čtenář znát a sám o světě 

udržovat (jakožto moderní člověk, nebo obyvatel západního světa založeného na vývoji 

racionality). Fikční text se k této představě odkazuje a vědomě ji konstruuje, aby ji později 

mohl střetnout se světem chaosu, který ji popírá a nahrazuje něčím bytostně odlišným, 

které ohrožuje existenci člověka a jeho vytvořených systémů a hodnot. Lovecraft ani 

nemůže činit jinak, jelikož svět chaosu, jak jsme se pokusili v této práci ukázat, nelze 

pojímat rozumem a jeho nástroji. Nelze jej zobrazovat matematikou či jinými vědami a je 

obtížné ho převést do slov, jak reflektují fikční postavy. Svět chaosu se projevuje při 

prožívání. K jeho aktualizaci přitom dochází pouze v kontrastu s tím, co je známé, 

vymezené a bezpečné. Lovecraft tedy konstruoval fikční text tak, aby byla v jeho 

modelovém (jakožto ideálním) čtenáři vyvolána hrůza zpřítomněním světa chaosu při 

činnosti četby a uvědoměním všech jeho důsledků. 

 Svět řádu a rozumu jsme tedy vymezili jako přístup ke skutečnosti, který 

předpokládá svět jako organizovaný systém s pevně danými zákony, který člověk poznává 

rozumem. Výsadní postavení má v tomto světě věda jako systematizované poznání a její 

výsledky a objevy. Zároveň jsme se snažili ukázat, v jaké pozici se v tomto světě vyskytuje 

člověk a s čím se v takto stanoveném světě setkává. Jeho hranice udávají, co je možné, na 

co se může spoléhat a co se naopak nemůže stát, jelikož by to odporovalo zákonům, a tudíž 

se toho nemusí obávat. Dále jsme soustředili na to, jak jsou tyto hranice ve fikčních 

světech Lovecraftova díla narušovány existencí „něčeho podivného“, které jsme shrnuli 

pojmem svět chaosu do páru k původní fikční skutečnosti, se kterou se střetává jako 
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odlišná a ničivá realita. Ten se projevuje zrušením zákonů a převrácením obvyklých 

vztahů, které se vyskytují v rámci prvního světa, jako například příčinnost nebo vztahy 

mezi částicemi, jež podmiňují vlastnosti hmoty. Jednotlivé prvky, bytosti, prostředí a také 

čas se navzájem prostupují a proměňují svou povahu. Svět chaosu je sice rozumově 

neuchopitelnou, ale přesto plně prožívanou realitou, která má narušující důsledky pro 

každého, kdo se s ní střetává. Ty podle nás spočívají nejen v šoku a v narušení důvěry 

k původní představě o světě, ale také v narušení důvěry člověka v lidstvo; jeho možnosti a 

schopnosti se ke světu vztahovat, poznávat ho a vymezovat vlastní místo pro sebe samotné, 

čímž se vyvrací identita člověka jako jedinečného tvora nadaného ovládnout celý vesmír. 

 Doufáme tedy, že se nám v této práci podařilo zobrazit, že se tento koncept střetu 

v Lovecraftově díle skutečně objevuje, a to přímo jako ústřední téma cíleně konstruované 

za účelem evokovat dojem hrůzy a určující všechny další motivy a vypravěčské techniky. 
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