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Za pět tisíc let zbudou jen travou pokryté pahorky v místech, kde stávaly mohyly. 
Monumentální chrám zůstane, chápání jeho smyslu se však v průběhu tisíciletí 
ztratí. Přes čistotu zelených a šedých kopců roubených meandry řeky, stříbrné 
bohyně Boyne, se roztáhne chobotnice domů z červených cihel, klikatící vodní tok 
spoutá stuha silnice. Kámen, kouř a krev doby, v níž byla země živá, nahradí pach 
parfémů a umělé hmoty. V povídce Roberta Holdstocka Země a kámen (1992, česky 
1996 ve sbírce Les kostí) John Farrel putuje do časů Tuthanachů, stavitelů mohyl, 
jako vědec a pozorovatel, v hloubi duše však o návratu do svého přirozeného věku 
neuvažuje. Touží utéct od zmatku, vyčpělosti a umělosti moderního života, s nímž 
si neví rady zapleten do nenaplněnosti a nefungujících vztahů. Sní o životě ve svě-
tě, v němž zeleň trávy, bělost kamene, štiplavost kouře a vůně deště naplňují smysly 
nepřehlcené odérem města a pokroku. Setkává se však s událostmi, jež nedokáže 
rozumem uchopit, chybí mu cosi slovy nesdělitelného, nepopsatelného. Lidé spí 
v objetí země, šediví jako smrt a zpomalují své životní funkce téměř k vyhasnutí, 
aby se znovuzrodili naplněni životem a silou a začali budovat majestátní chrám, 
jehož účel zůstává pro obyvatele moderní doby tajemstvím1. Není o nic zřejmější 
ani Farrelovi, který se stává svědkem jeho počátku, dokud neodloží strach a snahu 
o racionální porozumění. Teprve poté, co se odevzdá temnotě a chladu hlíny, sply-

1 Oním chrámem je mohylový monument z doby neolitu Newgrange, nacházející se na východě 
Irska nedaleko řeky Boyne. Postaven byl kolem roku 3200 před naším letopočtem (tedy dříve než 
egyptské pyramidy či Stonehenge) a dodnes se spekuluje o jeho účelu. Je mu připisován náboženský 
význam, vchod je umístěn tak, aby místnost při zimním slunovratu osvítily paprsky vycházejícího slun-
ce. Celý komplex Brú na Bóinne patří ke světovému dědictví UNESCO.
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ne v jedno s živoucí zemí a nechá se prostoupit bohy žijícími v půdě, větru, dešti 
i ohni, porozumí beze zbytku a vrátí se k životu naplněnému smyslem2.

Jsou vjemy a stavy, které se popisem znejasňují, pokřivují a ztrácejí. To nejhlubší 
a nejzásadnější nelze vyjádřit přímo, „lež“ umění je mnohdy tou nejlepší cestou, 
jak se toho alespoň dotknout. Fantastická literatura si vymýšlí zcela nepokrytě – 
představuje neskutečné světy a bytosti, svévolně mění pravidla a přírodní zákony, 
nechává magii a mýtus formovat podobu bytí. Není to však útěk před skutečností, 
ale rozšíření a prohloubení její reflexe. J. R. R. Tolkien ve slavné eseji O pohád-
kách, kterou poprvé pronesl roku 1939 jako výroční přednášku na paměť básníka, 
literárního kritika a sběratele pohádek Andrewa Langa na univerzitě v St. An-
drews, odlišuje únik vězně od útěku zběha a odmítá považovat únikovost literatury 
za meze mimésis za cokoli podřadného: „Vždyť proč bychom se měli posmívat člověku, 
který se poté, co se ocitl ve vězení, pokouší dostat odtamtud pryč a jít domů? A nedaří-li se 
mu to, proč bychom se měli smát, jestliže přemýšlí a mluví o jiných věcech, než jsou dozorci 
a vězeňské zdi? Svět tam venku není o nic méně skutečný jen proto, že jej vězeň nevidí“ 
(TOLKIEN 2006: 166, zvýraznila TD).

V těch nejlepších ze svých textů vypráví fantastická literatura příběhy o našem 
světě, o lidském vědomí a jeho hranicích – posun za meze přirozeného fikční-
ho světa a konkrétního časoprostoru dovoluje nahlížet jasněji, příměji a z většího 
nadhledu. Prostřednictvím symbolu, metafory a alegorie se fantastika vztahuje 
k univerzálním otázkám a problémům našeho světa. Metodou ozvláštnění přita-
huje pozornost současně k sobě samé a k realitě, jejímiž aspekty se inspiruje a jež 
otevírá novému, jasnému pohledu očištěnému od balastu zvyku. Jak píše Ursula 
K. Le Guinová, k jejímuž beletristickému i teoretickému dílu se v této práci mno-
hokrát vracím, některé pravdy je možné vyjádřit jenom prostřednictvím lži (LE 
GUIN 1995).

Diskurz vedený o fantastické literatuře je výrazně podbarven snahou obhajovat 
ji a oponovat mnohdy nepodloženému podceňování jejích metod. Domnívám se, 
že fantastická literatura obhajobu nepotřebuje. Co však potřebuje a co jí doposud 
a v českém kontextu velmi výrazně chybí, je dostatek soustředěné kritické pozor-
nosti. A priori odsunuta na vedlejší kolej jakožto literatura triviální, úniková a ne-
hodná zájmu náročnějšího čtenáře získává jen málo inspirativní zpětné vazby. A to 
se zdaleka netýká jen její dobrodružné a na preferenci zábavné funkce vystavěné 
podoby či české produkce – stačí si vzpomenout na naprostý nedostatek recenzí 
překladů Paola Bacigalupiho, Teda Chianga či Iana McDonalda v odborných lite-
rárněvědných periodikách. 

2 „Byl teď součástí země, byl člověk země, Tuthanach. Jeho lidé stavěli zemi chrám a on věděl, jak bude úžas-
ný, protože jej viděl. Poznamená do kamenů chrámu svou duši, svým potem postaví jeho zdi a naplní jej svou 
extází. Rozběhl se po promočené zemi rychleji a běžel, dokud neuslyšel zvuky opracovávaných kamenů. Země šla 
s ním“ (HOLDSTOCK 1996: 42).
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Ambicí této studie je iniciovat širší diskuzi o fenoménu fantastické literatury 
a upozornit na inspirativní problematiku její reflexe, nikoli nabídnout hotové od-
povědi či vytvořit nomenklaturu.

Text dělím do dvou částí: první se zaměřuje na teoretické vymezení fantastické 
literatury, druhá na její typologii založenou na analýzách české i překladové pri-
mární literatury.

Zcela na počátku je nutné vyjasnit základní pojmy, se kterými dále budu praco-
vat. Následně připomínám vztah aktuálního a fikčního světa v literatuře vůbec se 
zvláštním ohledem na nemimetické realizace a pokouším se naznačit meze fantas-
tična z pohledu historického, společenského i psychiatrického. 

Možné přístupy k charakterizaci a definování fantastické literatury dělím do tří 
základních částí – na světovou (převážně anglojazyčnou) a českou teorii, po které 
následuje můj návrh definice fantastiky. Považuji za užitečné věnovat české recepci 
fantastické literatury samostatnou kapitolu už z toho důvodu, že bádání o fantas-
tice u nás doposud není mnohostranně rozvinuto, většinou nevzniká v součin-
nosti s aktuální teorií fantastiky a nese s sebou specifické komplikace ilustrující 
postavení fantastické literatury v kontextu českého literárněvědného diskurzu. 
Současně se zaměřuji na literárněvědnou recepci fantastiky a na texty vycházející 
v monografiích, už z důvodu omezeného prostoru poněkud opomíjím současnou 
publicistiku hojně se objevující především online a ve specializovaných časopisech 
(Ikarie – do roku 2010, Pevnost a další). 

Můj návrh definice fantastiky na základě intuitivní metody vychází z Wittgen-
steinova konceptu rodových podobností, prototypové teorie a neostrých množin 
a navazuje především na teoretiky fantastické literatury Paula Kincaida a Briana 
Atteberyho. Navržený model doplňuji kapitolami věnovanými kritické recepci fan-
tastické literatury a specifickým realizacím ozvláštnění ve fantastické literatuře, 
vztahu mimetických a fantastických prvků při konstrukci fantastického fikčního 
světa a úloze ideje, charakteru i jazyka ve fantastických dílech. Triviální fantastic-
kou literaturou se zabývám pouze okrajově na dvou místech práce, nejprve z širší 
teoretické perspektivy, v úvodu druhé části poukazuji na korelace mezi dobro-
družným příběhem a kulisovostí fantastických prvků v textech zakládajících svou 
působivost na akčním principu. První část studie uzavírá vzhledem k zaměření mé 
práce stručná kapitola o počátcích fantastické literatury. 

Druhá část knihy se soustředí na typologii fantastiky. Po připomenutí dělení 
fantastiky podle kritéria vysvětlitelnosti fantastického prvku (science fiction a fan-
tasy), rozlišení různých úrovní vztahu přirozené a nadpřirozené domény v rámci 
teorie fikčních světů a alternativního přístupu reprezentovaného návrhem Farah 
Mendlesohnové, přistupuji k vlastnímu pokusu o typologii založenou na funkci 
fantastického prvku. Na prvním místě odlišuji dvě dotýkající se neostré množiny 
fantastična podle úrovně integrace fantastického prvku, zohledňuji textové i mi-
motextové aspekty a poukazuji na kognitivní hledisko ovlivňující recepci fantas-
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tiky. Posléze představuji tři klíčové funkce fantastického prvku vytvářející neost-
ré množiny v rámci nadřazené množiny fantastické literatury. Pojmenovávám je 
jako zdání realističnosti, vyvolání pochybnosti a postižení vnitřní souvislosti. Jejich 
konkrétní realizace přibližuji pomocí textových analýz fantastických děl českého 
a zahraničního původu. Při nástinu detailnějšího členění uvnitř neostrých množin 
nepostupuji chronologicky (neusiluji o historickou studii), nýbrž podle funkce fan-
tastického prvku a tematické provázanosti. 

Protože pracuji s fantastickou literaturou jako nadnárodním fenoménem, při-
způsobuji tomu i výběr pramenů. Česká literární produkce fantastiky je ovlivněna 
především texty angloamerického původu, na které v mnohém navazuje nejen 
v případě derivativní literatury. Současně česká fantastická díla neposkytují vždy 
dostatek vhodného materiálu pro širší podepření všech teoretických tezí zejména 
v druhé části práce, což je do značné míry zapříčiněno závislostí fantastické lite-
ratury na požadavcích trhu a jejím řazením do rámce triviální literatury. V nepo-
slední řadě nepovažuji navrhovanou typologii za specifickou pro českou literaturu, 
ale pokouším se o její aplikaci v nadnárodním kontextu. Rozhodla jsem se proto 
pracovat s texty českého i cizojazyčného původu, které byly přeloženy do češti-
ny, a pomáhají tedy formovat podobu fantastické literatury i v českém prostředí. 
Pouze výjimečně odkazuji k dílům v češtině nedostupným. Vzhledem k tomu, že 
tato práce je primárně zaměřena na teorii fantastické literatury a na její typologii 
na základě funkce fantastického prvku, domnívám se, že uvádění překladových 
děl není nepřekonatelnou nevýhodou. Uvědomuji si, že překlad může do značné 
míry ovlivnit vyznění textu (u fantastické literatury mnohdy trpící nekvalitními 
překlady to platí dvojnásob), pracuji však především se strukturou a tematikou, 
které se adaptací do jiného jazyka nemění. Majorita analyzovaných děl je přelože-
na z angličtiny, zařazuji však i texty jiné provenience. Úmyslně nepracuji primárně 
s věhlasnými díly českého původu, které by bylo lze začlenit do širší kategorie 
fantastické literatury – texty Čapkovy, Weissovy či Haussmannovy si získaly nemá-
lo kritické pozornosti, a přestože je možnost srovnání klasických děl s těmi méně 
známými lákavá, v této práci se soustředím na autory méně proslulé či současné. 


