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Iniciace a její tematizace 
v umélecké próze 20. století

Kritéria, jimiż je umélecká tvorba pomérována a hodnocena, se 
proméñují v závislosti na estetickych dobovych konvencích a ideálech 
i teoretickych pozadavcích kladenych na umélecká díla v daném 
období. Jedním z uplatñovanych hledisek pro zkoumání literámích 
żanrń, tematickych okruhú ći literámích dél s obecné platnou -  nebo 
archetypální tematikou -  múze byt zpüsob vertikální, zabyvající se 
prostupováním sledovaného jevu radou literámích zánrü a typú textu 
aż k samotnym pocátküm psané umélecké literatury. Tímto zpúsobem 
Ize pristoupit i k literaturę s tematikou iniciacní.

S iniciací -  uvedením do tajemství, prijetím, obradnym zasvéce- 
ním, pfedstavujícím predevsím vyznamny kultumí fenomén, se opa- 
kované setkáváme i v prúbéhu déjin literatury v nejrúznéjsích varian- 
tách, zánrech a typech, které sjednocuje právé spolecné téma. Pres 
vsechny promény, jimiż iniciace v kultumí i literami roviné prochá- 
zela, zústává její fundamentalni vyznam stále stejny.

V püvodné ústních slovesnych dílech, jakymi jsou pfedevsím myty 
a pohádky, probíhá iniciace formou zkouśek a následnou proménou 
obrozeného hrdiny témér schematicky (viz napr. Campbell 2000). 
Hlavní hrdina opoustí -  dobrovolné ći nedobrovolné -  domov, pred- 
stavující misto bezpecí a jistoty. Prestoupením hranic tohoto známého 
prostoru se ocitá v nové, casto kritické situad, setkává se se „strázcem 
prahu”, „stínovou postavou”, s niż se musí vyporádat. Na dalsí cesté 
potom zazívá dobrodmżstvi, podstupuje zkouśky, sestupuje do pod- 
svétí aza  statecnostzískávádary, nové vlastnosti nebo schopnosti,
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pomocníky i nevéstu a navrací se zpét. Vrací se vsak jako jiny clovék, 
zraly, prinásející pomoc a dobrodiní pro sebe, rodinu nebo obec.

S klasickym schematem iniciacního príbéhu tohoto typu se muże- 
me setkat jiż v antickych tragédiích, první dochovany autorsky ini
ciacní román, Apuleiúv Zlaty osel, pochází z 2. století a predstavuje 
jednu z vyznamnych tematickych variant aź do soućasnosti.

Pro iniciaci je nezbytná rituální smrt a znovuzrození, probíhající 
rovnéz rituální formou. Tyto zasadni promény vsak zahmují i pre- 
chody z jednoho vékového období do druhého, napr. z détství do 
dospívání, z mládí do dospélosti ći do stárí. I v téchto prípadech se 
jedná o iniciaci, protoże jde vzdy o radikální zménu ontologického 
rádu a sociálního statutu. Z tohoto düvodu iniciaci rozumíme nejen 
mystické zasvécení, realizované obvykle v chrámu nebo jiném po- 
svátném prostoru a vyhrazené pro mimoíádné jedince, ale i kvali- 
tativní prechody z jedné zivotní etapy do druhé (Eliade 1994).

Archaicky clovék hledal vzory lidství v nadlidské úrovni, hrdinové 
se proto museli priblízit bozskému ideálu. V modemí spolećnosti jedi- 
nec hledá ideal píedevsím uvnitr sebe, prozívá nové existenciálni situa- 
ce a literatura tyto promény vnímání sebe sama -  svojí identity -  také 
nové tematizuje. Vedle klasickych iniciacních príbéhü, v nichż do- 
chází k setkáváni s bożskym principem, jsou v soucasné próze více za- 
stoupeny iniciacní texty, v nichż hrdinové podstupují cestu do svého 
nitra a do své minulosti. Tímto zpúsobem se utkávají se svymi trauma- 
ty, psychickymi „priserami” nebo „strázci prahu” a skrze tyto sestupy 
poznávají hranice svych mozností a dospívají k plnohodnotnému nebo 
vicerozmérnému lidství. V téchto textech jiź iniciace nema klasicky 
schematickou podobu, ale umélecká literatura tohoto typu tematizuje 
osobni krize, vyznamné zivotní zvraty, kvalitativní promény hrdiny -  
casto s vyuzitím iniciacní symboliky, kterou i soućasny clovék pro
zívá ve svych snech, fantaziích a vizích. Pro modemí literatura (pod 
tímto oznacením rozumíme pro zjednodusení literatura 20. století) je 
také typické, że iniciace obvykle netvorí ústrední motiv, ale pouze jed
nu z rovin casto mnohovyznamovych textü.
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Z umélecké literatury s iniciacní tematikou ve 20. stoleti pripome- 
neme predevsím tri typy, které se ukazuji jako urcující (co do kvality 
i do pocetního zastoupení).

První typ predstavuje variantu klasického iniciacního textu, ktery 
se vsak v nasí domácí literature vyskytuje pomémé sporadicky. Mode- 
lovou podobu tohoto typu müzeme sledovat predevsím v románové 
tvorbé némecky písícího autora Gustava Meyrinka, patrícího k okruhu 
prazské némecké literatury. Déj vétsiny jeho povídek a románü se 
v Praze také odehrává. Meyrink jako novoromantik uprednostñuje 
príbéhy s tajemstvím, které umist’uje do historicky známych míst Pra- 
hy (jako je zidovská ctvrf, Staroméstské náméstí nebo Daliborka ap.), 
avsak za dobrodrużnymi syżety a konkrétními prażskymi reáliemi lze 
odhalit klasické iniciacní schéma s pravidelné rozvrzenymi postavami 
adeptú zasvécení, jejich pomocníky i zkouśkami, které musejí adepti 
absolvovat.

Meyrinkovi hrdinové jsou v první radé stigmatizováni svym pü- 
vodem (nalezenci, sirotci, v Golemovi trpí hlavní hrdina ztrátou pa- 
méti ap.), ve vsech prípadech po události, která jejich príbéh uvede do 
pohybu (napr. vyména klobouku v chrámu sv. Vita v Golemovi), 
potkávají svého ucitele -  zasvétitele (jako byl rabi Hillel v Golemovi 
nebo bíly dominan ve stejnojmenném románu) a pannu, predstavující 
żensky princip. Po prekonání vsech vnéjsich i vnitmích zkouśek 
zazívají hrdinové setkání s bożskym principem a stávají se „bytostmi 
stredu”, jak jejich vysledny prerod charakterizuje v nasí odbomé 
literature napr. Daniela Hodrová (1993), nebo také ucelenou bytostí- 
hermafroditem. Kvalitativní proménu prozívají hrdinové Meyrinko- 
vych románü v primé souvislosti s pochopením bozské podstaty 
lidské existence (autorovi byla tato tematika blízká, zajímal se o rúzné 
duchovni systéiny a je o ném také známo, że byl clenem nékolika 
evropskych esotemich rádü).

Tentó typ klasické iniciacní literatury zastupují dále napr. nékteré 
modemí autorské pohádky s vyraznymi fílozofickymi presahy, pro 
néz je typické, że hlavním hrdinou je détská postava, prozívající 
prechod od nevinného détství k bolestnému dospívání. Nejde vsak
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vetsinou o texty intencjonalni, zamerene primarne na detskeho ćte- 
nare, ale pohadkovy żanr je v techto pfipadech urćen pro recipienty 
ruznych vekovych kategorii. Klasicke iniciacni schema se objevuje 
take v radć biografickych textu -  af jiź jde o hrdiny biblicke, myticke 
nebo skutećne postavy s mimoradnym osudem.

Druhy typ literatury s iniciacni tematikou predstavuje żanr, ktery 
se ve 20. stoleti teprve novć utvarel, avsak ziskal jiż znaćnou populari- 
tu. Kvalitativne zahmuje texty velmi ruznorode, od umeleckych aż po 
texty, ktere bychom mohli oznaćit jako zabavne nebo relaxacni, bez 
vetsich umeleckych ambici. Je jim fantasy literatura, zalożena na my- 
totvorbe, umele mytologii. Fantasy literatura, na rozdil od sci-fi (cer- 
pajici namety predevsim z novych poznatku vedy a techniky a expo- 
nujici dej nejćasteji do budoucnosti nebo na jine planety) modeluje 
v ramci prostoru textu svety, ktere mużeme oznaćit jako paralelni ne
bo altemativni. Jejich zakladatele, J. J. R. Tolkien a C. S. Lewis, vytvo- 
rili dnes jiz klasickou formu fantasy literatury se dvema zakladnimi 
typy -  Tolkien zkonstruoval zcela novy, imaginami svet, zatimco Le
wis vyuziva ve svych dilech prostupnosti vice svetu (jinymi slovy zna 
prostredky, jak prekroćit ditnenze jedne reality a vstoupit do jine, 
napr. vstupem do deje obrazu se hrdinove stavaji soućasti jeho pfibźhu 
nebo zadnimi dvermi skrine projdou do mytickeho prostoru).

Ve svych dilech vytvorili tito autori specificky myticky svet, ktery 
nebyl konstruovan na zaklade konkretaich mytu, ale na zaklade obec
ne struktury mytu a mytologie vubec. Oba jako filologove obezna- 
meni dokonale zejmena s mytologii keltskou a severskou, vytvorili 
novy żanr, ktery ma v dnesni dobe mnozstvi variant. Klasicke fantasy 
texty jsou iniciacni, napr. Tolkienuv Hobit nese podtitul Cesta tam 
a zase zpatky a pojednava o putovani, o vnejsi i vnitrni ceste hrdiny 
a o zmenś jeho postoje ke svetu.

Ćeskych autoru, pisicich fantasy literaturu, je dnes jiż cela rada, 
i kdyż svym vyznamem obvykle nepresahuji domaci prostredi (na 
rozdil napr. od Polaka Andrzeje Sapkowskeho). Typ fantasy literatury, 
vytvarejici umely myticky svet, reprezentuje napr. Adam Andres 
(1992; bliże k problematice viz: Zachova 2004) a jeho saga o mnoha
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dílech nazyvající se Wetemaa. Jde o rytírsky dobrodrużny príbéh 
artusovského typu vyprávény kronikárem zemé Éllady a zachycující 
zivot a príhody krále Gudleifa a jeho druziníkú. Knihu vyplñují osudy 
jednotlivych rytírú a jejich spolecná dobrodruzství. Iniciace má po- 
dobu známou z pohádek, hrdina se musí vydat na cestu, aby zachránil 
svou zem, po splnéní úkolú umírá, jak mu bylo predpovézeno osudem, 
a na trun nastupuje jeho syn. Éllada má vlastní historii, mytologii, bo- 
hy, staré i nové jazyky, vlastní písmo, kniha je doplnéna mapou zemé, 
ukázkou písma i poznámkami k vyslovnosti.

Jisté proslulosti v tomto typu literatury (informace lze zjistit z pe- 
riodik a casopisü zabyvajících se touto problematikou, napr. „Dech 
draka”, ćasopis pro ctitele fantasy a her na hrdiny) získala Vilma 
Kadlecková (známá je i dalsí zenská autorka Frantiska Vrbenská). 
Románová trilogie Vilmy Kadleckové Mece Lorgctn (Bmo 1993) vy- 
chází také z mytü, avsak vyuzívá vyśe zmínéné prostupnosti svétü. 
Vypravécka zaznamenává legendy o prvních lidech zemé Lorgan 
a o pronikání rúznych bytostí z jinych dimenzí, naruśujicich rád v Lor- 
ganu. Opét jde o dobrodrużny príbéh pohádkového typu s vyuzitím 
tajemnych motivú a symbolü, slouzících predevsím k vyvolání napétí, 
bez hlubsího vyznamu.

Na rozdíl od zakladatelü Tolkiena a Lewise, jejichż texty tema- 
tizují kvalitativní prerod hlavního hrdiny i se vsemi teżkostmi a peri- 
petiemi, vétsina dneśnich fantasy textú je orientovaná na efektní 
déjovost a iniciace zústává v pokleslé roviné (to znamená, że tato lite
ratura nevyuzívá iniciacní symboliku jako ambivalentní a polyséman- 
tickou, ale pouze ve vyznamu dobrodruzné zápletky, bez nárokú na 
skutećnou proménu hrdinü). Zajímavym faktem zústává skutećnost, 
że tentó druh literatury vytvárí altemativní svéty a paralelní spolec- 
nosti, coz jsou témata v soucasné dobé casto diskutovaná v nejrüz- 
néjsích souvislostech a disciplínách.

Poślednim typem, ktery stojí za pripomenutí, jsou umélecké texty, 
které iniciaci, osobni krizi nebo prerod hrdiny pojednávají predevsím 
reflexívné, to znamená, że obvykle nejde v pravém slova smyslu o tex
ty iniciacní, jako spíse o texty o iniciaci. Také tentó typ má radu va-
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riant, pfikladem muże bÿt tvorba Daniely Hodrové, která se proble- 
matikou iniciace zabÿvà jak v teoretické, tak umëlecké rovinë.

Zvlàstë v trilogii Kukly (Praha 1991), Podobojí (Ústí nad Labem 
1991) a Thêta (Praha 1992) mistem, v nëmz se jeji hrdinové- presnëji 
rećeno nejëastëji hrdinky -  pohybuji, jiż neni les, v nëmz cíhá nebez- 
pecí, a zámek, v nemż probíhá zasvecení, ale mësto, chápané jako la- 
byrint. Bloudení mëstem, sestup do jeho „podsvetí”, tj. do traumatizu- 
jících mist jeho souëasnosti i historie, vytvárí paralelu s bloudënim 
hlavní hrdinky a jejího alter ega, pátrající po své identité sestupem do 
svého dëtstvi, do své rodiny a rodu.

Pro iniciaćni prostor, v nemź se hrdinka pohybuje, je charak- 
teristické, że presahuje práh zivota a smrti, mezi zivymi hrdiny se tak 
pohybuji bytosti, které uż nezijí (postavy znâmÿch umelcu i nezná- 
mÿch lidí z olsanského hrbitova se mísí s obyvateli dneśniho mësta), 
postavy z reálného svëta (predevsím autorskÿ subjekt vystupující pod 
jménem samotne autorky -  jako Daniela Hodrová i její rodina -  otee 
Zdenëk Hodr nebo manżel) se volnë stykaj í s postavami fíktivními, 
lidé se mení v loutky a naopak sochy ozívají a vytvárejí tak nové 
mozné situace a neobvyklé eventuality. Cesta do podsvetí nebo do se
be sama neprobíhá jako prima vnitrní zkuśenost, typická pro klasické 
iniciaćni texty, ale formou intertextovÿch paralel, napr. sestup branou 
do tryznivého mësta je zarámován motivy z Dan tova Pekla, vyrovná- 
vání se s otcovou smrtí, ztrátou a hledáním otcovského principu 
pripomínají motivy Telemachose hledajícího Odyssea. Prímy prożitek 
je nejeasteji nahrazován metaprozíváním, coz je typické pro dnesní 
umení vubec. Veskerá iniciacní symbolika (veleñovaná do textu právé 
pomocí cizích textü) je v tëchto románech vystavëna na stejném prin
cipu, predevsím na principu opakování motivû a rûznÿch typû para- 
frází v návaznosti na jiné texty ci zánry.

Podstatnÿm rysem tohoto typu literatury je  i jeho antiiluzívnost, 
autorka -  presnëji autorskÿ subjekt -  tvorí samostatnou rovinu textu 
(rovinu textu o textu), psaní pribëhu prùbëznë hodnotí a seznamuje 
ctenáre se svymi pocity a zámery:
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Śtucl pfechází od jedné postavy k druhé, já po ném ze skuteénosti do románu 
mamé sahám. Jakou cestu bych museta podstoupit, abych se zvífátka ze svého détství 
znovu zmocnila? [...] Uź zacinam tuSit, że hledánf tohoto ztraceného rouna bude 
mo2ná splyvat nejen s hledáním détství, tryznivého stejné jako misto, na némz se 
odbyvalo a stále v mych vzpomínkách a románech odbyvá, ale i s hledánim románu. 
Bude to román o sestupu... (Hodrová 1992, s. 31).

Autorské vstupy jsou casté a dílo se tak stává diskusí o svém 
vlastním vzniku, teźiśte textu se presouvá ke genezi tvorby jako pro
cesu a ke hre díla se sebou samym.

Prestoże je poetika literámích dél Daniely Hodrové shodná ve 
vsech jejích doposud vydanych uméleckych textech (je jich sedm), 
jistou zménu, müzeme ríci variaci, predstavuje její píedposlední ro
mán nazvany Ztracené déti (Praha 1997). I v tomto prípadé podstupu- 
je hrdinka svoji iniciacní katabázi prostrednictvím symbolickych pa- 
ralelních príbéhü, avsak jde o paralely související s osudy jejích 
żenskych predkü. Hlavní hrdinka se se ztrátou vlastního dítéte vyrov- 
nává pomocí poznání a pochopení zenského údélu ve vlastní rodiné, 
navrací se ke starym babicćinym zápiskúm, matćłnym dopisüm a dce- 
rinym deníküm a dochází k poznání, że osudy její prababićky, babićky 
i matky se nápadné podobají a snazí se odhalit dúvody neuspoko- 
jivych partnerskych vztahú, které ve vsech prípadech vedly v rodiné 
i k narusování vztahü s vlasmími détmi. Modelové se opakující vzory 
chování, v jejichż kolobéhu se ocitla i samotná hrdinka, prestává 
postupné vnímat jako epizody z rodinné historie, a zacíná je chápat ja
ko souvisly príbéh s vlastní vnitrní logikou. Teprve po tomto zjisténí 
má hrdinka sane i z kolobéhu osudu vykroéit. Vnitrní i vnéjsí rovinu 
sjednocují snové pasáze, vize a intertextové paralely, avsak reflexív- 
nost není v tomto prípadé vyjádrena explicitné, jako tomu bylo v pred- 
cházejících textech, ale tím, że hrdinka dokázala pochopit svüj vlastní 
príbéh (prostrednictvím osudu babiéky, matky ap.) a jeho reflexí na- 
lézt resení. Obrazné múzeme ríci, że predehozí romány jsou prede- 
vsím romány o iniciacním sestupu, reéeno s Hobitem -  cesté tam, 
a Ztracené déti jsou iniciacním románem o cesté zpét.

Mnożstvi textü s iniciaéní problematikou i jejich rúznorodost 
svédcí o závaznosti tohoto tématu v umélecké literatuíe.
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