Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Ústav české literatury a komparatistiky

Diplomová práce

Bc. Magda Melichová

Cesty a zastavení: role hostince ve fantasy literatuře
Journeys and rests: the role of inn in fantasy literature

Praha 2018

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Poděkování:
Děkuji svému vedoucímu práce, prof. PhDr. Petru Bílkovi, CSc., za obětavost, s jakou mi
věnoval svůj čas, trpělivost, s níž snášel mé pokusy a snažení, a příkladné vedení, se kterým mi
pomohl napsat tuto práci, jež by bez něj nedosahovala ani z poloviny takové úrovně, jakou má.

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny
použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia
či k získání jiného nebo stejného titulu.
V Praze, dne 30. července 2018
………………………………
Bc. Magda Melichová

Abstrakt (česky)
Práce si položila za cíl prozkoumat topos hostince v kontextu toposu cesty ve fantasy literatuře.
V prvním kroku byl vymezen pojem fantasy literatura s ohledem na soubor textů zvolených
k analýze, a to především vztah k mytologii a pohádce, tedy žánrům pracujícím s iniciační
cestou hrdiny. Nedílnou součástí práce bylo zohlednění teoretických prací zabývajících se
obrazem hospody v literatuře, a krátké pozastavení nad podobou a funkcí tohoto toposu v jiných
žánrech. Analýze byly podrobeny hostince ze šesti fikčních světů, představujících průřez
žánrem od poloviny 20. století do současnosti, přičemž převažovaly příklady ze sub žánru
epické fantasy. Analýza ukázala, že hostince plní čtyři základní funkce: intimní prostor hrdiny,
místo setkání a poznání, místo proměny a místo příběhů. Jednotlivé funkce se většinou pojí
s určitou částí iniciační cesty, a představují buď její začátek, nebo jednu z jejích zkoušek.
S jednotlivými funkcemi se pojí i otázky související s duševní cestou hrdinů, a to otázka důvěry,
identity a vůle. Zvláštní postavení mají hostince sloužící jako intimní prostor hrdiny, které
odrážejí jeho duševní stav a zároveň představují sakrální prostor oddělený od vnějšího světa.
Ve spojení s hostinci mluvíme také o neutralitě a rovnováze souvisejícími s hostinskou
společností a událostmi, k nimž v daném prostředí dochází. Narušení jednoho či druhého
zbavuje hostinec jeho postavení a může mít za následek i destrukci. Detailnost popisu hostince
se odvíjí od jeho funkce a postavení v rámci iniciační cesty. Absence charakteristiky zpravidla
obrací pozornost na dění uvnitř, přívětivé hostince slouží jako místo setkání, zchátralé obvykle
signalizují blížící se zkoušku. Závěr práce shrnuje zjištění, která podněcují k případnému
dalšímu bádání.
Abstract (in English)
The thesis aimed to explore the topos of inn in relation to the topos of journey in fantasy
literature. The first step was to define the term fantasy literature with regard to the set of texts
selected for the analysis; namely their connection to mythology and fairy tales, genres working
with hero’s initiation journey. Integral part of the thesis was to consider theoretical works
focused on the image of pubs in literature, as well as a short description of the form and function
of this topos in other genres. The subject of the analysis were inns from six fictional worlds
representing a cross-section of the genre from the half of the 20th century until present time,
while the selected examples fall mostly into the sub-genre of epic fantasy. The analysis showed

that the inns have four primary functions: hero’s intimate space, place of meeting and cognition,
place of transformation and place of stories. Each of these functions is connected to a specific
part of the initiation journey and represents its beginning, or one of its tests. All these functions
are also connected to certain issues related to hero’s psychological journey, namely the issue of
trust, identity and will. The inns which serve as hero’s intimate space have a special position;
they reflect his or her state of mind and represent sacral area isolated from the outside world.
In relation to the inns we also speak about neutrality and balance connected to the inn’s society
and events occurring in those surroundings. Any corruption of one or the other costs the inn its
position and may even result in its destruction. The level of detail in the inn’s description
depends on its function and position within the initiation journey. The lack of characteristics
usually turns our attention to the course of events inside the inn; pleasant and inviting inns serve
as the place of meeting while the dilapidated ones often signal incoming test. The conclusion
of the thesis summarizes the findings, possibly instigating further research.
Klíčová slova (česky)
hostinec, hospoda, iniciační cesta, hrdina, fantasy, místo setkání, místo proměny, místo příběhů,
intimní prostor, topos
Keywords (in English)
inn, pub, initiation journey, hero, fantasy, place of a meeting, place of transformation, place of
stories, intimate space, topos
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1. Úvod
Hospody, hostince, krčmy a podobná zařízení nejsou nijak neobvyklým prostorem
v literatuře. Stejně jako doprovázejí lidskou společnost prakticky od prvopočátku civilizace,
provázejí i literární hrdiny na jejich poutích fikčními světy. Jsou to prostory zvláštně
ambivalentní – na jednu stranu veřejné, otevřené a přístupné všem bez ohledu na sociální či
kulturní zázemí postavy (řečeno s nadsázkou; je zřejmé, že k jistému druhu napětí plynoucího
nejčastěji z pocitu nepatřičnosti pochopitelně docházet může), na druhou stranu se však jedná
o prostory uzavřené (světu, mluvíme-li o fyzické ohraničenosti čtyřmi stěnami a stropem),
evokující zvláštní druh soukromí, který se zcela liší od soukromí domova. V izolovanosti od
okolního světa lidé (a tedy potažmo i literární postavy) pociťují určitou svobodu, která jim
dodává odvahy, aby vyjádřili své názory, dali se do řeči s cizími lidmi, či využili přítmí, hluk a
relativní nezájem okolí ke schůzkám, které se nemohou odehrát v soukromí domova, jehož klid
a bezpečí by svou často pochybnou povahou narušily. Hospody jsou veřejným diskuzním
fórem, jsou to místa setkání, spřátelení i zapomnění. Ne nadarmo vznikly výrazy jako
„hospodská politika“ či „probrat něco u piva“.
V literatuře se nezřídka s tímto prostorem pracuje. Český čtenář si bezesporu vybaví, co
předcházelo Švejkovu zatčení na začátku Osudů dobrého vojáka Švejka. Je to právě ona
svoboda názorů, kterou civilní strážník Bretschneider v hospodě U Kalicha hledá, a kterou se
snaží vyprovokovat u Palivce sugestivními otázkami a poznámkami („Ty nám to pěkně v tom
Sarajevu vyvedli“ – „V bosenském Sarajevu, pane hostinský. Zastřelili tam pana arcivévodu
Ferdinanda. Co tomu říkáte?“ – „V tom Sarajevu muselo to být asi ošklivý, pane hostinský“)
(Hašek 1966: 12-13); a kterou bez zvláštní snahy nachází u Švejka.
Svou roli bezesporu hraje alkohol – v českém kulturním prostředí zvláště pivo, v jiných
kontextech kořalka či víno. Nebylo by ovšem moudré omezovat význam hostinců a hospod na
pouhé místo, kde se dá sehnat alkohol. V takovém případě bychom, spíše než o toposu hostince,
museli mluvit o artefaktu/leitmotivu např. piva. Význam alkoholu však nebudeme v této práci
blíže zkoumat, jelikož v dialogu s toposem cesty – nevyhnutelně spojovanému s fantasy
literaturou – nemá takovou důležitost.
Většina žánrů s prostorem hostince/hospody nějakým způsobem pracuje, ať už s větším
či menším důrazem. Role tohoto prostoru ve společenském i literárním kontextu se v běhu času
proměňovala a není tudíž možné celostně tento topos obsáhnout. Můžeme nanejvýš položit
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základní kámen pro další zkoumání. Výchozím předpokladem při našich úvahách o tomto
literárním prostoru je, že hostinec/hospoda má ve všech žánrech stejnou základní vlastnost
(zjednodušeně řečeno je to veřejný prostor určený k setkávání), ale zastává odlišné funkce.
V této práci se pokusíme formulovat funkce hostinců ve fantasy literatuře s plným vědomím
toho, že tyto funkce nemusí být aplikovatelné na všechny žánry, které s tímto toposem pracují.
A stejně ani tak seznam funkcí, který sestavíme s pomocí vybraných analyzovaných děl, nemusí
být úplný.
V následujících kapitolách budeme argumentovat, proč je právě fantasy literatura
výchozím souborem textů pro naši analýzu významu tohoto toposu, a zvláště pak v jakém
vztahu je k toposu cesty. Abychom to mohli učinit, musíme se krátce zastavit u žánru
samotného (beze snahy poskytnout jeho komplexí definici), a u jeho původu. Na vybraném
vzorku textů napříč fantasy žánrem se pak pokusíme definovat funkce tohoto prostoru v příběhu
a v neposlední řadě také jeho fungování v narativních postupech jakožto šíře vnímaného
nástroje pro popis fikčního světa a vnější charakteristiku postav.
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2. Fantasy žánr a jeho původ
V úvodu této kapitoly je nutné objasnit užívanou terminologii, čímž bychom se měli
vyvarovat případné kritice reagující na nedostatečné vymezení pojmů. Většina odborné
literatury zabývající se (byť i jen okrajově) fantasy literaturou důsledně užívá termín fantastika,
resp. fantastická literatura. My tento pojem považujeme za zastřešující označení literatury, která
stojí v opozici k literatuře realistické. Jinak řečeno, do fantastické literatury spadají všechna
díla, která obsahují fantastické prvky – a důsledně s nimi pracují. Řeč je o nadpřirozenu,
kouzlech, smyšleném vývoji lidstva apod. Fantastické prvky mají určitou dominanci: jejich
přítomnost signalizuje příslušnost k některému z fantastických žánrů, přestože jeho ostatní
znaky spadají pod žánry jiné. Na druhou stranu je nutné rozlišit, zda je nadpřirozený jev
„ústřední nebo okrajový, funkční nebo pomocný“ (Traillová 2011: 19). Můžeme pak hovořit o
románech s prvky fantastiky a fantastických románech.
Toto rozdělení je zvláště důležité, mluvíme-li o fantastičnu, jak ho definoval Tzvetan
Todorov – totiž jako okamžik váhání postavy (a zároveň tedy i čtenáře), zda to, čeho je
svědkem, je skutečné či ne. Todorov se domnívá, že v okamžiku, kdy je toto váhání ukončeno,
tj. kdy se postava rozhodne pro jednu nebo druhou variantu, dílo se přesune do žánru
podivuhodna (v němž přírodní zákony nadále platí), či do žánru zázračna (postava musí
přehodnotit své zkušenosti a přijmout nový řád světa). Přechod mezi žánry se z hlediska teorie
literatury nezdá jako praktický; přijmeme-li myšlenku dominance fantastických prvků, pak se
z Todorovových podivuhodných románů stanou romány s prvky fantastiky, a z románů
zázračných romány fantastické, všechny však spadající pod stejnou kategorii fantastické
literatury. Fantastika, jak ji vnímá Todorov, je jen jednou skupinou děl fantastické literatury, a
konstituční prvek váhání je nezbytný právě jen pro ni – v jiných naopak nemá vůbec místo.
Šrámek dokonce uvádí: „[…] fantastický příběh nepředkládá neuvěřitelné události v nahodilém
sledu, nýbrž směřuje k promyšleně sestavenému narativnímu schématu, jehož úkolem je
uspořádat rozmístění jednotlivých relevantních motivů v syžetu tak, aby se v něm fantastické
jevilo nejenom jako přijatelné, nýbrž dokonce jako pravděpodobné.“ (Šrámek 1993: 46).
Využitím zastřešujícího pojmu fantastická literatura se vyhneme nejistotě ohledně
zařazení alegorií, které je dle Todorova nutné vyčlenit z fantastické literatury, jelikož
fantastické prvky jsou pouze symbolem odkazujícím k něčemu jinému: „Za prvé, alegorie
předpokládá existenci alespoň dvou významů pro tatáž slova; někdy se nám říká, že první
význam musí zmizet, jindy, že oba dva musí být přítomny současně. Za druhé, tento druhý
význam je v díle dán explicitně: nezávisí na interpretaci (libovolné, či nikoli) jakéhokoli
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čtenáře. […] Jestliže to, co čteme, popisuje nadpřirozenou událost a musíme-li přesto brát slova
nikoli v doslovném, nýbrž v jiném významu, který neodkazuje na nic nadpřirozeného, není tu
už pro fantastično místo.“ (Todorov 2010: 57).
Fantastická literatura jako zastřešující pojem do sebe pojme vše od pohádek a alegorií,
přes fantastično 19. století a gotické romány až k hororům, sci-fi a fantasy. Pod fantasy žánr
v našem pojetí spadají taková díla, která splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
1) Smyšlený/druhotný svět (Narnie, Středozemě, Skala)
2) Smyšlený národ/rasa (elfové, Aurënfaiové, trpaslíci)
3) Magie, magičtí tvorové (kouzelníci, jednorožci, draci)
4) Folklórní/mytologické prvky (bohové, vlkodlaci, upíři, andělé, démoni)
Je ovšem nutné poznamenat, že značnou roli při identifikaci tohoto žánru hraje také
(implicitní) čtenář. Pro fantasy je podstatná aktivní participace čtenáře na tvorbě fikčního světa.
Jestliže čtenář tuto participaci odmítne, tj. odmítne autoreferenčnost textu, a bude se snažit
fantasy dílo číst s pomocí projektování vlastních zkušeností s aktuálním světem, dojde
nevyhnutelně ke kolizi záměru a očekávání a čtenář odloží knihu přinejmenším se zmatením.
Čtenář musí být ochotný zas a znovu budovat, rozbíjet a přetvářet svou představu fikčního světa
na základě více či méně nápadných signálů textu. Nachází se v neustálém stavu nejistoty co do
povahy fikčního světa, jelikož autor má relativní1 svobodu ho neustále modifikovat, vzdalovat
či naopak přibližovat podobě aktuálního světa, posilovat jeho nezávislost a autonomii.
Podle Ondreje Herce je fantasy pro čtenáře dokonce „[…] únik do sveta, v ktorom nie
je dôležité, aké zákony tam platia. Dôležité je, že tam neplatia zákony privádzajúce skutočný
svet do stavu, ktorý čitateľ fantasy oprávnenie považuje za natoľko neprijateľný, že akékoľvek
porušenie jeho zákonov je vítaným spôsobom, ako mu uniknúť.“ (Herec 2008: 15). Možná
trochu nespravedlivě předpokládá, že únik před realitou v literatuře hledají pouze čtenáři
fantastiky, nicméně je zjevné, že „fantastické ozvláštnenie“ je ve fantasy dílech vyhledávané a
čtenář ho musí přijmout.
Samotná přítomnost jednoho ze zmiňovaných znaků však nemusí automaticky
přiřazovat dílo k fantasy literatuře. Zmiňme pro představu magický realismus – jmenovitě
například dílo Kafka na pobřeží od japonského spisovatele Haruki Murakamiho. Kniha

1

Relativní proto, že ani autor fantasy nemá absolutně volnou ruku a přinejmenším musí udržovat koherenci textu
a vyvarovat se kroků, které by narušily konzistenci představovaného světa.

10

obsahuje prvky japonského folklóru (strašidlo mononoke, duchy tanuki a kicune), magické
předměty (vchodový kámen), kouzelné schopnosti (pan Nakata rozumí řeči koček), i jistý druh
smyšleného světa (hrdinův sestup do podsvětí). Tyto prvky však nemají být do zobrazovaného
světa integrované, čtenář jejich přítomnost nemá přijmout jako jeho součást, ba právě naopak.
Jsou v ostrém kontrastu k jinak normálnímu okolí, otřásají pravidly fikčního světa, který je
mimetický. Čtenář nemůže jednoduše přijmout to, co se v Murakamiho světě děje, neustále se
musí ptát, co je skutečnost, a co snová realita. Toto váhání připomíná fantastiku 19. století,
ovšem s tím rozdílem, že na konci nedospějeme k žádnému rozuzlení. Nemůžeme jednoznačně
říci, co se skutečně odehrálo, a co bylo pouhou představou některé z postav. Murakami nedává
dost vodítek k tomu, aby se čtenář mohl rozhodnout, zda je fikční svět realistický (obohacený
sny a halucinacemi postav), nebo imaginární, v němž je možné cokoli. Záměrem tohoto díla
není únik do jiného světa, jak o fantasy mluví Ondrej Herec, ale vyvolat v čtenáři právě to
pobouření a nepochopení, kterého je nutné se při čtení fantasy vyvarovat. Rozhodující pro
zařazení tohoto díla je tedy implicitní čtenář, který ke Kafce na pobřeží nepřistupuje jako
k fantasy, a to navzdory všem zmiňovaným fantasy prvkům.
Je tedy zjevné, že definice samotného žánru je problematická, a vyžaduje více prostoru,
než kolik jí můžeme v této práci věnovat. Pro naši potřebu se zaměříme pouze na jeden ze
způsobů, jakým je možné tuto definici hledat, a tím je hledání kořenů fantasy a vyčlenění
jednotlivých proudů. Ačkoli ani v tomto směru se nepokusíme o konkrétní závěry, naznačení
cesty zkoumání postačí k ukotvení jednoho ze subžánrů fantasy a vytyčení konstitutivních
prvků nutných pro úvahy o toposech cesta a hostinec.

2.1. Mytologie – pohádka – fantasy
Fantasy je živý žánr, který neustále prochází proměnami, jelikož dokáže poměrně
jednoduše reagovat na měnící se vkus a požadavky čtenářů. Jeho specifikou je, že do sebe umí
pojmout další beletristické žánry, a tím rozšiřovat okruh potenciálních čtenářů. Existují fantasy
detektivky ve stylu drsné detektivní školy Raymonda Chandlera (Jim Butcher), historické
fantasy

romány

(André

Weisler),

politicko-náboženské

alegorie

(Paul

Kearney),

bildungsroman (Patrick Rothfuss), iniciační romány (C. S. Lewis), anti-utopie (Paul
Hoffmann), humoresky (Terry Pratchett) atd. Díky tomu má fantasy celou řadu subžánrů, za
jeho jádro je však možné považovat klasickou hrdinskou fantasy, jinak nazývanou také
„epická“ či „vysoká“. Tato pojmenování nejsou náhodná, odkazují totiž na původ tohoto
(sub)žánru.
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Epická fantasy obsahuje zpravidla nejméně tři z výše zmiňovaných skupin znaků
(druhotný svět, magii a smyšlené národy). Nejvýraznějším hlasem fantasy 20. století, který
svým vzorem prakticky diktoval další směřování žánru, byl bezesporu J. R. R. Tolkien (18921973) se svým dílem Pán prstenů (poprvé vyšlo 1954-1955). Jedná se o nejvýznamnější dílo
klasické hrdinské fantasy, a bereme-li ho jako součást širšího celku Tolkienovy tvorby,
představuje vzácný příklad fantasy obsahujícího všechny 4 skupiny znaků – širší dějiny
Středozemě naznačené v Silmarillionu totiž předkládají také mýtus o stvoření světa a znalcům
neunikne jistá podobnost s biblickými mýty.
Právě mytologie hrála při vzniku Středozemě výraznou roli. Tolkienovou motivací totiž
bylo stvořit pro Anglii vlastní mytologii, jeho inspirací pak byly severské mýty, zejména
Beowulf a Píseň o Nibelunzích. Fantasy sdílí s mýty základní rozložení: vyvoleného hrdinu,
jeho cestu předurčenou osudem, nástrahy a zkoušky bohů či vyšší moci. Epická fantasy, kterou
proslavil Tolkien, představuje moderní podobu mýtu, který může existovat i v době, kdy věda
a empirický výzkum neúnavně vysvětlují jevy kolem nás a nezbývá tak místo pro pravdy
předávané formou příběhů z generace na generaci. Fantasy, které pro čtenáře představuje únik
do jiných světů, hraje zástupnou roli náboženským a mytologickým textům, které únik od
reality hledaly ve vyšších, božských záměrech.
Mýtus navzdory tomu, že obsahuje fantastické ozvláštnění, nelze považovat za fantasy.
Stejně tak ani bibli – plnou zázraků a jevů hodných kterékoli epické fantasy – k tomuto žánru
nepřiřazujeme. Rozhodující je kontext, publikum a – řečeno trochu neohrabaně – záměr díla.
Mýty (počítány také ty biblické) nevznikly za účelem pobavit čtenáře, měly funkci zcela
odlišnou – vzdělávací, sociální, politickou, náboženskou. Doboví čtenáři k nim nepřistupovali
jako ke smyšleným příběhům, ale jako k téměř historickým záznamům (resp. uměleckým
záznamům dávných pravd, které představovaly). Stejně tak by bylo zbytečné snažit se
přesvědčit současné čtenáře Bible, že zmrtvýchvstání Ježíše Krista je zcela jednoznačně
projevem magie čili fantastickým ozvláštněním, které by mělo řadit nejvýznamnější křesťanský
text k žánru fantasy. Čtenáři takový výklad odmítají. Přisuzují Bibli stejnou pravdivost, jakou
pro antického čtenáře měly eposy. Fantasy oproti tomu není předkládáno jako pravdivý příběh2.

2

Stojí za poznámku, že jistou výjimkou je urban fantasy zvláště z oblasti tzv. young adult literatury, jejímž
záměrem je, aby se čtenáři mohli co nejvíce ztotožnit s hrdiny (odtud pramení i výrazná schematická diverzita
těchto děl – zástupci hlavních etnik, představitelé různých sexuálních orientací apod.) a představovaným světem
a učinili pro literaturu poněkud netradiční krok – začali nahlížet aktuální svět přes pomyslné brýle světa fikčního.
Tisíce dětí vyhlížely na své jedenácté narozeniny dopis ze Školy čar a kouzel v Bradavicích, fanoušci série Nástroje
smrti Cassandry Clare si nechávají tetovat runy pro boj proti démonům. Iluze – alespoň ve většině případů –
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„Tato literatura nechce ani moralizovat, ani poučovat, nehodlá podněcovat politické vášně ani
povznášet estetické cítění, i když i to se jí někdy může podařit.“ (Pringle 2003: 18).
Mýty za fantasy tedy nepovažujeme, avšak jejich moderní zpracování či převyprávění
už ano. Současný autor má totiž jiné čtenáře. Stejnému osudu ovšem – navzdory stále živému
křesťanství – podléhají i díla využívající biblickou tematiku (nepočítaje náboženské spisy).
Andělé, démoni, ale i bůh jsou v tomto kontextu již součástí folklóru. Ondrej Herec poukazuje
na spojení fantasy s lidovou prózou: „Moderná fantastika zdedila od ľudovej prózy nielen
motívy a témy, obsahové a formálne prvky, ale aj tradičný vzájomný vzťah rozprávača
s publikom.“ (Herec 2008: 38).
Hranice mezi pohádkou a fantasy může být leckdy tenká. Pohádky mají výrazný
moralizační záměr, slouží k poučení čtenáře zábavnou formou – což ovšem nemusí být
v rozporu se záměry či účinky děl fantasy. Fantastické bytosti obývající svět pohádek i fantasy
mohou být považovány za metafory člověka a jeho vlastností. Dle Ondreje Herce se však ve
fantasy oproti pohádkám přesouvají do centra naší pozornosti: „[O]sou modernej (či skôr
postmodernej) fantastiky sa stal problém ‚iného‘, v ktorom ako v prevrátenom zrkadle hľadáme
svoju vlastnú podobu aj podoby netvorov, ktorými sa môžeme stať.“ (Herec 2008: 43).
V pohádce i ve fantasy nacházíme schématický boj dobra se zlem3, a nemůžeme-li tedy spoléhat
na záměr díla ani jeho implicitního čtenáře (fantasy pro děti a mládež má stejné čtenáře jako
pohádky), je naším jediným vodítkem chronotop.
Mýty i pohádky obsahují mýtický čas odtržený od linearity, který posiluje nadčasovost
příběhů, neurčitost místa zase evokuje všeobecnou platnost. „Byl jednou jeden“, „za devatero
řekami a devatero horami“ jsou však spojení, která se ve fantasy nenacházejí. Pečlivé určení
času slouží k posílení autentičnosti fikčního světa – fantasy svět aspiruje na samostatnost, které
by bez určení času a zařazení do druhotných dějin dosahoval obtížně. Ze stejného důvodu bývají
také díla (nejen) epické fantasy doprovázená podrobnými mapami druhotného světa,
neodehrávají-li se přímo v našem světě. Právě jejich časová a místní (relativní) určenost je
odlišuje od pohádek.

pochopitelně není kompletní. Tento jev ztotožňování s literárními hrdiny však souvisí s pop kulturou v širším
ohledu, takže se mu zde nebudeme dále věnovat.
3
S vývojem žánru se i v tomto fantasy od svých kořenů často odvrací – postavy už nejsou „černobílé“, jsme nuceni
posuzovat motivaci a nikoli činy, které samy o sobě často nebývají hrdinské, čtenář je konfrontován se zápornými
hrdiny, kteří si získávají jeho sympatie
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3. Iniciační cesta hrdiny ve fantasy
Jak bylo zmíněno výše, fantasy žánr má mnoho podob. Téměř ve všech se však objevuje
určitá forma iniciační cesty, která zřejmě souvisí s povahou budovaného fikčního světa. Na
rozdíl od většiny beletristických děl se ve fantasy románech představují často zcela smyšlené
světy, pro jejichž pochopení nám nestačí prostá asociace světa aktuálního. Hrdina ve fantasy –
a jeho prostřednictvím také čtenář – je konfrontován s pro něj dosud neznámým světem, který
musí doslova či obrazně projít, aby se s ním seznámil, pochopil jeho zákonitosti a mohl tak
překonat nástrahy a splnit svůj úkol. Míra neznámého se pochopitelně v jednotlivých románech
liší: na jednom konci spektra je hrdina vytržen ze známého, mimetického světa a ocitá se ve
světě zcela novém, stejně fantaskním pro něj i pro čtenáře (dostatečně výmluvným příkladem
tohoto typu románů je série Harry Potter). Na druhou stranu existují romány, v nichž je hrdina
součástí fantasy světa od samého počátku, a to s větší či menší obeznámeností s jeho
zákonitostmi – hobiti v Pánovi prstenů žijí značně odloučeni od okolního světa, o jehož chod
se zásadně nezajímají; v podobné odloučenosti zpočátku žije také Alek z knižní série Noční
běžci; na druhou stranu Achamian z románu První přichází tma má velmi ucelené vědomosti o
svém světě. Není možné v několika větách obsáhnout všechny možné podoby fikčních fantasy
světů – a není to ani účelem této práce – nicméně je důležité si uvědomit, že iniciační cesta má,
stejně jako žánr samotný, mnoho podob. Vedle toho se však objevují shodné znaky, které
částečně plynou z výše naznačené souvislosti s pohádkami a mýty.
Iniciační cesta se dělí na etapy vytyčené určitými styčnými body, jejich počet a podoba
se v různých literárních teoriích liší. Joseph Campbell (1904-1987) jich ve své knize Tisíc tváří
hrdiny: archetyp hrdiny v proměnách věků definoval 17:
I)

Odchod
1. Dobrodružství volá
2. Nevyslyšené volání
3. Nadpřirozená pomoc
4. Překročení prvního prahu
5. V břiše velryby

II)

Iniciace
1. Cest zkoušek
2. Setkání s bohyní
3. Žena jako svůdkyně
4. Usmíření s otcem
14

5. Apoteóza
6. Nejvyšší dobrodiní
III)

Návrat
1. Odmítání návratu
2. Kouzelný útěk
3. Záchrana zvenčí
4. Překročení prahu návratu
5. Pán obou světů
6. Svoboda žít

Primárními texty pro Campbellovo bádání byly mýty, proto se dají jím popsané etapy
hrdinovy cesty bez obtíží nalézt v románech epické fantasy, která má k mýtům nejblíže. Ale i
další badatelé se Campbellovým členěním zabývali, redukovali ho a upravili tak, aby našlo širší
uplatnění v otázce po cestách hrdiny, který není nutně spjatý s mýty. Vznikl tak následující
diagram, který ve zjednodušené podobě ukazuje hrdinovu cestu:

Obrázek č. 14

4

Zdroj: http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/THeHerosJourney
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Pro naše potřeby využijeme kombinaci Campbellových kategorií a výše uváděného
diagramu a budeme dále zacházet s následujícími etapami iniciační cesty ve fantasy:
1) Odchod
a. seznámení s úkolem
b. vydání se / vyslání na cestu
c. nadpřirozená pomoc
d. setkání s průvodcem a/nebo společníkem
2) Iniciace
a. cesta zkoušek, nástrahy, svody
b. (dočasná) ztráta průvodce
c. setkání se smrtí, podsvětím
d. splnění úkolu, osvícení, odhalení
3) Návrat
a. cesta pokání
b. návrat domů, smíření
Pořadí etap může však být do jisté míry libovolné, např. v Nočních běžcích Alek nejprve
potká svého průvodce, pak se vydá na cestu, a teprve poté se seznamuje – alespoň v nejasných
obrysech – se svým úkolem. Fantasy díla, která mají blíže k mýtům, splňují více kategorií
určených Campbellem (např. Pán prstenů), díla modernější či se více odklánějící od struktury
mýtu vykazují jistou volnost a inovativnost co se týče naplnění jednotlivých kategorií (ve Jméně
větru Kvothe osciluje mezi učedníkem a mentorem v závislosti na vrstvě vyprávění, zdá se
však, že dosud nedošel na konec své iniciační cesty, aby mohl skutečně přejít z jedné role do
druhé5).
Přechod mezi etapami je často signalizován zastavením – dočasným přerušením cesty.
Diagram na Obrázku č. 1 ukazuje dva významné momenty, totiž překročení prahu při odchodu
na cestu a při návratu domů. V Pánovi prstenů je toto překročení velice explicitně vyjádřeno:
„[Tunel] byl tmavý a vlhký. Na druhé straně jej uzavírala branka z důkladných
železných mříží. Smíšek seskočil, odemkl bránu, a když projeli, zase ji přirazil. Zabouchla se a
zámek zacvakl. Zvuk byl zlověstný.
‚Tak!‘ řekl Smíšek. ‚Opustili jste Kraj a teď jste venku a na pokraji Starého hvozdu.‘
5

Knižní série Kroniky královraha není dosud ukončena, můžeme tedy vyslovit pouze předpoklad, že Kvothe
v době svého vyprávění svůj úkol ještě nesplnil a není tedy na konci cesty
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‚Je pravda, co se o něm vykládá?‘ ptal se Pipin.
‚Nevím, co myslíš,‘ odpověděl Smíšek. ‚Jestli myslíš hrůzostrašné zkazky, co vyprávěly
Cvalimu chůvy, o skřítcích a vlcích a takových věcech, tak to myslím ne. Aspoň já jim nevěřím.
Ale Hvozd je divný. Všechno je tam mnohem živější, víc si uvědomuje, co se děje, abych tak
řekl, než věci v Kraji.‘“ (Tolkien 2009: 109-110)
Známý Kraj opouštějí tmavým tunelem, cesta zpět se za nimi uzavře. Před nimi čeká
starý les obestřený tajemstvím a strašidelnými příběhy. Ze světla a bezpečí vstupují do temna
stromů, neznáma a nejasného nebezpečí. Topos lesa je v literatuře velmi obvyklý a je už tradiční
součástí iniciační cesty – symbolem bloudění, které provází každou (fyzickou i duševní) cestu
hrdiny. Tolkien s tímto toposem pracuje v tradičním pojetí, ale zároveň ho posouvá o něco dál.
Stromy doslova ožívají a stávají se dokonce samostatným národem (entové).
Přechod mezi známým a neznámým (překračování pomyslného prahu) je zpravidla
nejnápadnější, nicméně i další přechody mezi jednotlivými etapami iniciační cesty jsou
značené, a v nemálo případech je místem, kde k tomuto přechodu dochází, právě hostinec –
přirozené místo přerušení hrdinovy pouti. Ovšem ne všechny hostince na cestě jsou z hlediska
toposu významné. Při rozlišování hostince-toposu a obyčejného hostince jsou vodítkem právě
jednotlivé etapy iniciační cesty navržené v této kapitole.

17

4. Hospoda a hostinec jako literární prostor
Topos hospody není v literatuře nijak neobvyklý a setkáváme se s ním od samotného
počátku románu. V západní kultuře je za první román většinou považován Důmyslný rytíř don
Quijote de la Mancha Miguela de Cervantese Saavedry, a už v tomto díle jsou téměř všechna
dobrodružství hlavního hrdiny nějakým způsobem spjatá s hostincem – v hospodě se don
Quijote nechá pasovat na rytíře, do hospody se spolu se Sanchou uchýlí, aby se vzpamatovali
se střetnutí s Yanguejci, a zažívají tam díky rytířově deziluzi další dobrodružství. Hostinec je
v tomto románu místem příběhů, na jednu stranu se stává pro dona Quijota fikčním světem –
hradem plným nástrah a nebezpečenství (potyčka kvůli hospodské pomocnici Maritornes; boj
s měchy červeného vína považovanými za obra, aj.), na druhou stranu je kulisou, v níž jsou
čteny a vyprávěny vložené příběhy jako novela „O zaslepeném zvědavci“, vzpomínky
maurského zajatce, historie o mladém poháněči mezků, a je zde také odhalena pravda o
poutníkovi, kterého don Quijote potká při svém ostentativním milostném soužení v horách.
V hostinci se přátelé dona Quijota také snaží vymyslet, jak ho dostat z výprav zpět domů, a
přijdou s myšlenkou infantky Micomicony a jejích nesnází. V zájezdní hospodě je nakonec don
Quijote přemožen a vsazen do klece, která ho odveze domů.
Hostinec je v příbězích dona Quijota místem setkávání, poznávání, iluzí a odhalení.
Není pouhým prostorem, v němž se hrdinové náhodou vyskytují, ale místem nesoucím význam.
Don Quijote pátrá po dobrodružství a dobrodružství si ho nacházejí v hostinci. K jeho putování
zájezdní krčma neodmyslitelně patří.
Můžeme poměrně s jistotou říci, že don Quijote je první román, který s toposem
hostince pracoval (alespoň v západní kultuře). Navzdory relativní neměnnosti prostoru
samotného se však jeho význam v průběhu času proměňoval v závislosti na kulturním a
společenském kontextu – obzvlášť pro české prostředí získala hospoda zcela jedinečné
postavení jako místo, kde se v podstatě odehrávalo národní obrození. Veřejný prostor hospod
byl určen k setkávání obrozenců, kteří vedli hovory o jazyku a národu, vedli je v opomíjené
češtině, a zasloužili se tak o její budoucnost. „Právě hospoda patřila k veřejným prostorům,
které v této socializaci vlasteneckého kulturního projektu sehrály výjimečnou úlohu, a to
především tím, že nabízela ve městě veřejný prostor pro komunikaci v češtině. Užívání českého
jazyka jako jazyka veřejného tehdy totiž naráželo na každém kroku na problémy etiketní,
spojovala se s ním představa ‚snížené‘, neformální komunikace, takže oslovení neznámého
v češtině na ulici nebo jiném veřejném prostranství mohlo být považováno za hrubou urážku
nebo přinejmenším za signál nekulturnosti, sociální podřazenosti mluvčího.“ (Hodrová 1997:
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65, zvýrazněno autorem). Hospoda se tak stala politickým pódiem a česká literatura na to
reagovala – Neruda, Hašek, Mácha, později pak Hrabal, to jsou jen někteří z českých
spisovatelů, kteří s tímto toposem pracovali.
Z četných literárních zástupců hostinců a hospod v českém kulturním prostředí
jmenujme alespoň jeden exemplář fantastické literatury – Nový epochální výlet pana Broučka
tentokrát do XV. století Svatopluka Čecha. Pan Brouček se doslova propadne ze známého do
neznámého, ze svého století do středověké minulosti, z bezpečí své doby do husitskými válkami
ohrožené Prahy. Jeho vstupní branou k těmto dobrodružstvím je přitom hostinec pana Würfla:
„Pan Brouček vyšel tedy z hostinské světnice do předsíňky; ale co se dálo v nejbližších
okamžicích, zůstane navždy zahaleno clonou neproniknutelné záhady… Würfel chová sice
nezvratné přesvědčení, že pan domácí – bezpochyby ještě v hlubokých myšlenkách o sporné
teorii tajných chodeb – cestu si spletl a předsíňkou místo ke dveřím na ulici v opačnou stranu
ke schodům na dvorek vedoucím zamířil; ale pan Brouček odmítá rozhodně tuto domněnku.
S jistotou ví ovšem toliko, že pojednou ustoupila půda pod jeho nohama a že po nějaké srázně
nakloněné ploše s úžasnou rychlostí sjel do hlubiny.“ (Čech 1959: 19)
Po chvílích údivu a marného volání o pomoc se pan Brouček vydává podzemní
chodbou, z níž nakonec vyjde na čerstvý vzduch Prahy 15. století. Stejně tak je s hostincem
spjat i jeho návrat – je nalezen hostinským Würflem v sudu na dvorku hostince na Vikárce.
V hostinské světnici pan Brouček následně Würflovi se ženou vypráví svá dobrodružství. Pan
Würfel v průběhu vyprávění důrazně odmítá, „že by někde v jeho místnostech hostinských
nebo nablízku byla nějaká šachta, kterou by se jeho hosté mohli propadati do středověku.“
(Čech 1959: 177). Jelikož je hostinec výchozím i konečným bodem dobrodružství páně
Broučka, nabízí se interpretace, zda k jeho výletu skutečně došlo a nejednalo se místo toho o
opilecký sen, podnícený předchozí debatou o historii. I s tímto výkladem je však hostinec
v centru dění, neboť je kulisou celého příběhu pana Broučka.
V čem je prostor hospody/hostince tak specifický? Od ostatních toposů se liší svou
ambivalencí a mnohovrstevným významem. Stejné rysy mohou být v různých kontextech různě
vykládány. Jedná se o prostor veřejný a zároveň intimní, otevřený všem vrstvám společnosti,
ale také izolovaný, vyznačuje se vysokou fluktuací lidí, přičemž však zůstává neměnný. Jedná
se o neutrální území, kde má poslední slovo muž s rukou na pípě. Je to místo, kde je živo –
debatuje se, vypráví příběhy – ale zároveň slouží jako oáza, útočiště před okolním světem,
v němž stojí čas. „Dokud se o definitivním mluví, definitivní nenastává, dokud diskutujeme,
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dokud se hádáme, nepereme se, dokud pes štěká, nekouše, dokud sedíme v hostinci a popíjíme,
můžeme uvažovat o tom, jaké věci nás nevyhnutně očekávají, jak nemilosrdnou je realita
našeho bytí, a dokud takto uvažujeme, nemusíme zaplatit a odejít do dění této reality.“
(Novotný 1997: 140). V tomto ohledu hospody a hostince plní stejnou úlohu jako fantasy, které
je dle Ondreje Herce únikem čtenáře před realitou. Pro dona Quijota je zájezdní hostinec
hradem, pro pana Broučka v hospodě ožívají příběhy. Hospoda je místem zábavy i „boje
nanečisto“ – ohnivé výměny (nejen politických) názorů, při nichž si řečníci trénují svoji
rétoriku, než předstoupí před publikum vnějšího světa. „[H]ospoda [je] nejen motivem, ale i
východiskem pro znázornění modelových životních situací.“ (Novotný 1997: 142)
Význam hostinců a hospod můžeme zkoumat s pomocí několika kritérií, která se
odvíjejí od výše zmiňovaných ambivalentních vlastností. Kromě toho však svou roli hraje také
exteriér a interiér hostinců – zvláště má-li hostinec úlohu intimního prostoru, slouží jeho vzhled
k nepřímé charakteristice hrdiny (více o tom v dalších kapitolách). Způsob, jakým je hospoda
popisována, a míra detailů, které jsou jí věnovány, pomáhá při interpretaci atmosféry ať už
zobrazovaných událostí, anebo dobového sociokulturního kontextu. Pro představu: hospodské
prostředí se svým hlukem, pachy a nepořádkem se neslučuje s představou místa, v němž
probíhají vznešené vlastenecké rozhovory, a proto bývá popis prostřední ostentativně
vynecháván: „Příznačně Jirásek, proslulý jinak svým výtvarným viděním a sytou dekorativností
popisu, nechává prostor hospody Na staré rychtě, kde se odehrávají závěrečné scény jeho
románu F. L. Věk, dokonale prázdný: nezazní tu ani cinknutí sklenic, ani zaskřípění laciných
houslí, pleskot karet, není slyšet jediné ťuknutí nože o talíř, ke stropu nestoupá štiplavý kouř
dýmek ani pach syrečků, nedovíme se nic o špinavé zástěře hostinského ani o stavu podlahy
[…].“ (Novotný 1997: 34-35).
Inherentní vlastnosti hostinců a hospod i individuální charakteristika jednotlivých
exemplářů vytváří soubor potenciálních funkcí jak pro fabuli, tak pro syžet. Ačkoli mnohé
z nich budou stejné ve většině žánrů – např. nejvýraznější funkce místa setkání – nelze
definovat všechny se všeobecnou platností. Nápadná je kupříkladu absence motivu alkoholu
právě ve fantasy literatuře – nikoli však alkoholu jako takového. Přestože se objevuje, není
hybnou silou, neovlivňuje rozhodování hrdinů, ani nebývá tématem. V českém literárním
prostředí hospoda bez piva téměř neexistuje, fantasy literatura žádnou takovou spojnici nedělá.
Určitým signálem může být užitá terminologie – na jednom konci spektra stojí výrazy hospoda
a krčma, které si s představou alkoholu spojíme snáze, proti nim je hostinec konotující spíše
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místo dočasného odpočinku, kde alkohol není nutně přítomný. V angličtině by tuto škálu
reprezentovaly výrazy „pub“, „tavern“ a „inn“.
Zkoumat topos hostince napříč žánry je ambicí přesahující možnosti této práce, omezení
na fantasy literaturu (resp. její vzorek převážně z oblasti epické fantasy) přenáší topos hostince
nutně do kontextu cesty – lépe řečeno iniciační cesty, neboť má svou roli ve fyzické, ale i
duševní pouti hrdinů (např. u Kvotha z cyklu Kroniky královraha6). Fantasy literatura navíc
představuje novou úlohu hostince, a to roli domova (jak v Kronice královraha, tak v sérii Noční
běžci), která je v zajímavém kontrastu k veřejné povaze tohoto prostoru. V následujících
kapitolách budeme cesty a zastavení ve fantasy literatuře podrobně analyzovat.

4.1. Funkce hostinců ve fantasy
Hostince jsou povětšinou spjaty s civilizací, a proto není divu, že v iniciačních cestách
fantasy hrají zvláštní roli především na začátku, tedy do doby, než hrdina nastoupí etapu
zkoušek, která je ze své podstaty „divoká“. Objeví-li se v pozdějších stádiích cesty, pak jako
symbol záchrany, mety, ke které je nutné dojít, bezpečí; ale zároveň také jako zrazení tohoto
symbolu. Stejně jako vše ostatní, mohou i hostince klamat, prvotní reakce poutníka, který
v dálce spatří rozsvícená okna a s nimi příslib teplého jídla a postele, je však vždy stejná.
Hostince nejsou považovány za nic zlověstného, a to ani v případě, kdy jsou umístěny uprostřed
pustiny (na druhou stranu jakékoli jiné stavení by v hrdinovi vzbuzovalo nedůvěru). Hostince
jsou v tomhle ohledu jakousi obdobou obydlí poustevníka z rytířských románů, ačkoli jen zcela
výjimečně získávají sakrální charakter.
Ve zkoumaných textech se setkáme se dvěma základními typy hostinců. Zaprvé je to
hostinec veřejný, místo hrdinovi více či méně známé, kterým pouze prochází a je pro něj
skutečnou, fyzickou zastávkou na jeho cestě, zadruhé pak hostinec intimní, hrdinův domov, do
kterého se buď opakovaně vrací, nebo je v něm uzavřen, záměrně izolován – stává se tak
zastavením na duševní cestě, odtržením od světa, jakousi ochrannou bublinou před nechtěnou
realitou.
V kontextu k toposu cesty hrají hostince roli styčných bodů, ke kterým je možné přiřadit
jednotlivé etapy a důležité momenty hrdinova iniciačního putování. V první řadě je to již
několikrát zmiňované místo setkání a poznání – místo, kde hrdina potkává své průvodce,
6

V případě děl Kroniky královraha (Jméno větru a Strach moudrého muže) a Shannarův meč jsou pro
zjednodušení užívány názvy českých překladů, ačkoli v práci je citováno z anglických originálů.
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zaslechne ve vyprávění něco, co ho vyšle na cestu, blíže pozná okolnosti své pouti, seznámí
se či přijme svůj úkol. V této poloze koresponduje s první částí iniciační cesty zmiňovanou výše
– částí „odchod“. Tyto hostince stojí blízko hranice známého světa, zároveň však představují
hrdinovi první nástrahy neznámého, a stávají se tak do jisté míry i místem proměny – objevují
se první impulsy, které zahájí duševní část iniciační cesty (poznání a proměna jsou přeci jen
nevyhnutelně spjaty).
Stejně tak k poznání a veřejné podobě hostince patří vypravování. Je-li přestávkou na
cestě poutníků, je také příležitostí pro sdělování zkušeností a výměnu zážitků. Hostince jsou
místem příběhů vyprávěných amatéry i zkušenými bardy. Z naratologického hlediska
představují – jak bylo naznačeno již výše u dona Quijota – prostor pro vložené vyprávění, které
téměř zastavuje čas příběhu, a tím posiluje dojem izolace vůči okolnímu světu. Funkce místo
proměny a místo příběhů korespondují většinou s druhou částí hrdinovy cesty označovanou
jako „iniciace“. Jsou buď její překážkou, nebo impulzem.
Jednotlivé funkce nebývají vždy jasně ohraničené, resp. v jednom okamžiku může
hostinec naplňovat funkcí několik, přecházet z jedné do druhé, nebo mezi nimi oscilovat. Jistým
přesahům se v následujícím výkladu nevyhneme, pokusíme se však na jednotlivé funkce
zkoumaných hostinců upozornit v příslušných kapitolách samostatně.

4.1.1. Veřejný vs. intimní prostor
Hostinec je zpravidla veřejný, otevřený prostor. V této pozici se jedná o místo plné lidí,
hluku, shonu: „Zatímco váhali venku v příšeří, někdo uvnitř začal zpívat veselou písničku a
mnoho rozjařených hlasů se přidalo hlučným sborem. Chviličku naslouchali povzbudivým
zvukům a pak sestoupili z poníků. Píseň skončila a propukl potlesk a smích.“ (Tolkien 2009:
148). Za veřejnou je považována převážně hlavní hostinská místnost, výčep, kde je
centralizována zábava. Na druhou stranu má každý hostinec i část soukromou – ať už se jedná
o noclehárny (soukromím příliš neoplývající, přesto oddělené od centrální, veřejné části),
soukromé salonky nebo samostatné pokoje. Obě části jsou od sebe i v popisu zřetelně odděleny,
přičemž centrální část je plná hluku a vstřícného světla, zatímco periferní části jsou tmavé: „The
central building was well lighted, and muffled voices could be heard from within, interspersed
with occasional laughter and shouts. The wings of the inn were in darkness; it was there that
the sleeping quarters of the guests were located.” (Brooks 2006: 11-12) a podobně ve Štěstí ve
stínech: „Kohoutek byl prosperující, dobře vedený podnik, čtvercová budova postavená ze
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dřeva a kamene, tři patra na výšku. Okénka ve vyšších patrech byla zavřená, ale ze dvou velkých
oken vedoucích na přední dvůr se linul přívětivý proud světla.“ (Flewelling 2011a: 215).
S veřejnou povahou hostince jsou převážně spjaty funkce místo poznání a místo příběhů,
i když u nich dochází k přesahům i do soukromých částí hostince – k setkání s Chodcem
Aragornem v Pánovi prstenů dochází ve výčepu, více o něm a o další cestě se však hobité dozví
až v soukromém salonku. Se soukromou sférou je často spojena funkce proměny, třebaže
v případě Seregila ze série Noční běžci je hostinec Kohoutek místem, kde je konečně sám sebou
– místem vrcholně intimním, jeho „soukromou svatyní“.
Hostinec je pro Seregila domovem, a to se projevuje i na jeho zobrazení v románu.
Ačkoli Seregil při příchodu, když Aleka do Kohoutka poprvé vede, poznamenává, že to
„vypadá na rušnou noc“ (Flewelling 2011a: 215), text vynechává jakékoli zmínky o
očekávaném hluku a veselí, které si s prosperujícím hostincem spojujeme. Kromě této jediné
Seregilovy poznámky se nedozvíme nic o tom, jak to ve veřejné části hostince vypadá. Poté, co
kuchyní vstoupí dovnitř, jsou konfrontováni s vesměs domácí atmosférou: stařenka Thryis
opírající se o hůl u krbu radí své dceři Cille při vaření. Zvuky z výčepu k nim vůbec nedoléhají,
shon spojený s rušným večerem je pouze naznačen a vzápětí zmírněn: „[Thryis] překřičela
svými příkazy i hluk z umývárny nádobí a ostrými pokyny udržovala obsluhu, kuchaře a
kuchyňské pomocnice v tempu. […] Cilla, zjevně druhá ve velení, vyrovnaně procházela mezi
služebnictvem a občas se zastavila, aby nahlédla do kolébky u krbu.“ (Flewelling 2011a: 216).
Po krátkém seznámení s obyvateli hostince Alek se Seregilem prochází spíží vedle kuchyně do
soukromých pokojů v horním poschodí. Vystoupají po tajném schodišti chráněném několika
kouzelnými hesly. Toto akcentované oddělení veřejného prostoru od soukromého je zároveň
jednoznačným vymezením funkce tohoto hostince. Nikdo, kdo nezná heslo, se do pokojů
nedostane a místnosti jsou tak odloučeny nejen od veřejné části hostince, ale také od zbytku
světa a stávají se pro hrdiny útočištěm. Alek, který vyrůstal v lesích a spával pod širým nebem,
a vyhnanec Seregil, bolestně pociťující ztrátu své domoviny, si zvolí za svůj domov hostinec,
tedy místo, kde se lidé obvykle jen krátce zastaví. Pomíjivost, která s bydlením v hostinci
implicitně souvisí, se však nevytrácí zcela – Seregil i Alek si s Kohoutkem spojují svobodu:
„Ale i tehdy jsem si příliš cenil svobody, abych trvale hrál roli šlechtice. Tak jsem koupil
Kohoutka a zřídil si tam pokoje.“ (Flewelling 2011a: 348).
Oba hrdinové hostinec preferují před druhým Seregilovým domem ve městě – vilou ve
šlechtické čtvrti – ovšem paradoxně kvůli soukromí, které jim poskytuje. Šlechtický dům bývá
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otevřen veřejnosti, pořádají se v něm oslavy, navštěvují je tam přátelé. Do pokojů v hostinci
mají kromě nich přístup jen tři další lidé. Role soukromého domu a veřejného hostince jsou
v tomto případě převrácené. A zatímco do šlechtického domu přijíždějí většinou okázale, do
hostince hrdinové zásadně přicházejí tajně: „V ulici Modré ryby vklouzli zadní bránou ke
Kohoutkovi a s kapucí staženou hluboko do tváře prošli dveřmi do spižírny a po schodech
nahoru.“ (Flewelling 2011a: 262); „Po třech dnech strávených ve Vodním Luhu se Alek se
Seregilem pod rouškou tmy vrátili do města a nenápadně dojeli do Kohoutka.“ (Flewelling
2011b: 123); „Vzhledem k tomu, že už byli pro své role oblečeni, objevili se Seregil s Alekem
na večeři v ulici Kol a po setmění vyklouzli zpět ke Kohoutkovi.“ (Flewelling 2011b: 232).
Intimní prostor hostince ztrácí určité atributy typické pro hostince veřejné. Rozlišení
veřejný a intimní v našem pojetí nesouvisí s inherentní povahou daných hostinců, ale s jejich
funkcí. Intimní hostince jsou stejně otevřené a přístupné jako ty veřejné, ale tato jejich povaha
je ve vyprávění většinou potlačena. Je tomu tak i u hostince U pocestného kamene ve Jméně
větru Patricka Rothfusse. Je tichý, téměř prázdný, nenavštěvují ho prakticky žádní cizinci: „It
was Felling night, and the usual crowd had gathered at the Waystone Inn. Five wasn’t much of
a crowd, but five was as many as the Waystone ever saw these days […]“ (Rothfuss 2011: 3).
Zábava je umírněná, rozhovory vážné a připomínají spíše rodinnou sešlost u večerního krbu.
Návštěvníci se mezi sebou navzájem dobře znají, hostinský je pro ně z větší části cizincem –
stojí tedy v kontrastu k obvyklé roli tohoto charakteru. „The men at the bar seemed almost
surprised to see Kote standing there. They’d been coming to the Waystone every Felling night
for months and Kote had never interjected anything of his own before. Not that you could expect
anything else, really. He’d only been in town for a year or so.“ (Rothfuss 2011: 5).
Ticho je leitmotivem tohoto hostince, úzce provázané se samotným hrdinou: „The
Waystone Inn lay in silence, and it was a silence of three parts.
The most obvious part was a hollow, echoing quiet, made by things that were lacking.
[…] If there had been a crowd, even a handful of men inside the inn, they would have filled the
silence with conversation and laughter, the clatter and clamour one expects from a drinking
house during the dark hours of night. If there had been music… but no, of course there was no
music. In fact there were none of these things, and so the silence remained.
Inside the Waystone a pair of men huddled at one corner of the bar. They drank with
quiet determination, avoiding serious discussions of troubling news. In doing this they added a
small, sullen silence to the larger, hollow one. […]

24

The Waystone was his, just as the third silence was his. This was appropriate, as it was
the greatest silence of the three, wrapping the others inside itself.“ (Rothfuss 2011: 1)
Všechny tyto atributy naznačují inverzi role toposu hostince u Patricka Rothfusse. Pro
Kvothea je hostinec také útočištěm, jak i sám říká: „I’ve always had a fondness for taverns. It
comes from growing up on the road, I think. A tavern is a safe place, a refuge of sorts. I felt
very comfortable just then, and it occurred to me that it wouldn’t be a bad life, owning a place
like this.“ (Rothfuss 2011: 203). Zároveň je však do jisté míry i jeho vězením. Představuje
přestávku na jeho iniciační cestě – nejen fyzické, ale i duševní. Opustil své poslání, snaží se
ignorovat svůj úkol a přestal být hrdinou. Jeho rozhodnutí ukrýt se v roli hostinského má
pochopitelně dopady – Kvothe ztratí své výjimečné schopnosti a do určité míry i sám sebe. Ve
svých vzpomínkách je proslulým hudebníkem, geniálním studentem, nadaným mágem
ovládajícím jména věcí, elitně trénovaným bojovníkem. Ve svém hostinci však na hudbu
zanevřel, magie ho opustila, v potyčce si nedokáže získat převahu. Situace je jasně akcentována
ve druhém dílu ságy, v knize Strach moudrého muže, kde se dozvídáme o Kvotheově vojenské
průpravě, a vzápětí je mladík v hostinci konfrontován se dvěma útočníky, kteří ho vzhledem
k jeho minulosti překvapivě porazí.
Název hostince U pocestného kamene je sám o sobě symbolický. V knižní sáze Kroniky
královraha je pocestný kámen zvláštní místo, částečně sakrální, v různých kulturách nesoucí
různý význam. Pro člena kočovné společnosti je pocestný kámen místem, kde vždy pro daný
den ukončí svou cestu.
„‚I’ve heard them called standing stones, but I’ve seen a lot of them that weren’t
standing, just lying on their sides. We always stop for the day when we find one, unless we’re
in a terrible hurry.’ I stopped, realising I was babbling.
‘I’ve known them by a different name. Waystones,’ Ben said quietly. He looked old and
tired. After a moment he asked, ‘Why do you stop when you find one?’
‘We just always do. It’s a break from the road.’“ (Rothfuss 2011: 100)
Pro Kvothea je hostinec U pocestného kamene přestávkou, ze které se nehodlá vrátit.
Představuje pro něj spojení s jeho prvním mentorem a kočovnou rodinou, o niž přišel, a zároveň
je naprostým opakem jeho předešlého života. Jeho domov je „pocestný kámen“, signál
k zastavení, jenž v sobě implicitně nese následné pokračování v cestě, které však Kvothe
odmítá. Hostinec se pro něj stává úkrytem před světem, uzavírá se v něm před jeho děním, které
– dle svých slov – sám způsobil. Jeho iniciační cesta je přerušena. Zkoušky s ní spojené se mu
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na jednu stranu připomínají – útok pavoukovitého skraela, návštěva démonem posedlého muže,
útok najatých žoldnéřů – na druhou stranu v nich však nemůže obstát, dokud zůstává usazen
v hostinci. Skrael ho vážně zraní, proti démonovi se Kvothe pokusí bojovat s pomocí magie,
kterou se mu však nepodaří vyvolat, a žoldnéři ho zbijí a okradou. Spíše než k domovu nebo
útočišti má tak hostinec U pocestného kamene pro Kvothea blíže k dobrovolnému vyhnanství.
V určitých okamžicích připomíná dokonce hrobku, mauzoleum, které si Kvothe pro sebe
vytvořil – tato role je akcentována zvláště ve spojení s leitmotivem ticha: „In the same way,
Bast had learned a new fear of late. A year ago he had been fearless as any sane man can hope
to be, but now Bast feared silence. Not the ordinary silence that came from a simple absence of
things moving about and making noise. Bast feared the deep, weary silence that gathered around
his master at times, like an invisible shroud.“ (Rothfuss 2011: 320); „The Waystone was his,
just as the third silence was his. […] It was deep and wide as autumn’s ending. It was heavy as
a great river-smooth stone. It was the patient, cut-flower sound of a man who is waiting to die.“
(Rothfuss 2011: 662); a koresponduje s tím i snaha učedníka Basta, aby se Kvothe s pomocí
vyprávění o svém životě upamatoval na to, kým je: „Bast looked up, excited. ‘But you’re
perfect. You can help him remember what it was like. I haven’t seen him so lively in months.’“
(Rothfuss 2011: 658).
V kontrastu k Pocestnému kameni je hostinec u Ankera, kde Kvothe bydlí po určitý čas
svého studia na Univerzitě. Uchyluje se tam v touze po soukromí, které by si jinak nemohl
dovolit. Jako sirotek je bez prostředků i ochrany rodiny, hospoda tak pro něj představuje místo,
které v sobě snoubí svobodu, samostatnost a zároveň určitý pocit bezpečí. Má volnost pohybu
a možnost přivydělávat si hraním na loutnu. Pocit nezávislosti je pro něj důležitý, být schopný
postarat se sám o sebe je otázkou hrdosti. Je mladší než všichni ostatní a ve své osiřelosti
zranitelný. Hostinec u Ankera mu poskytuje útočiště – je to poslední místo, kde jsou ochotni
ho zaměstnat po sérii odmítnutí v hostincích po celém městě. Oproti Pocestnému kameni je to
místo plné lidí, hudby a veselí. Pro Kvothea je to první místo, které může nazývat domovem:
„Looking back, I count myself lucky that I ended up in Anker’s. […] In time, that tiny room at
Anker’s came to be more of a home to me than anywhere else in the world.“ (Rothfuss 2011:
417).
Pro hostince, které plní úlohu domova, je ve všech předložených příkladech kladen
důraz na svobodu, soukromí a odloučení od světa. Pokoje ukrývají tajemství svých obyvatel –
v případě Kohoutka je to samotná existence prostor, kam Seregil chodívá odkládat masky svých
převleků, u Pocestného kamene je to jak celá pomalu odhalovaná minulost hostinského, tak její
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symbol v podobě truhly s neznámým obsahem v nohách Kvotheovy postele, a konečně u
Ankera je to tajemství Kvotheovy zranitelnosti spočívající v nedostatku finančních prostředků.
Tato tajemství hrdiny zároveň s hostinci do jisté míry svazují a mají souvislost s jejich
přestávkou na cestě. Když je odhaleno tajemství pokojů v Kohoutkovi a hostinec je vypálen,
Seregil odchází z Rhíminee a přísahá, že se do města už nevrátí. Kvothe poté, co odejde od
Ankera, najde bohatého sponzora a – alespoň dočasně – vyřeší svou finanční tíseň. V hostinci
U pocestného kamene se snaží otevřít truhlu ve svém pokoji, ale bez magie (ke které nemá
přístup, dokud se nevrátí na svou cestu) toho není schopen.
Atributy intimních hostinců – zvláště soukromí, odloučení od světa a uchovávání
tajemství – stojí v kontrastu k vlastnostem, které jsou hostincům tradičně přisuzovány, tj.
veřejnost, otevřenost, konverzace, dočasný pobyt nezanechávající stopy. Tato opozice se
projevuje na jednu stranu nedostatkem popisu veřejné části hostince (Kohoutek), na stranu
druhou se podoba hostince podřizuje jeho funkci (U pocestného kamene). Tento jev budeme
více analyzovat v dalších kapitolách.

4.1.2. Místo setkání a poznání
Jak bylo řečeno už výše, jednou z nejvýraznějších vlastností hostinců a hospod je to, že
se zpravidla jedná o prostor veřejný, otevřený. Jako zastavení na cestě poutníků představuje
místo, kde se střetávají lidé z nejrůznějších poměrů, s nejrůznějšími cíli, motivacemi a
povahami, a všichni tito lidé jsou nuceni spolu po krátkou chvíli koexistovat. Metody, které
k tomu využívají, jsou různorodé, vesměs však družné – příběhy, představení, zpěv, tanec,
popíjení aj. Diverzita je předností hostince, která umožňuje prakticky všem návštěvníkům
nerušeně v hostinci pobývat.
„Společnost seděla ve velkém sále hostince. Byli tam nejrůznější lidé, jak zjistil Frodo,
když se rozkoukal ve světle. To pocházelo především z planoucích polen v krbu, protože tři
lampy visící z trámů byly mdlé a zpola zahalené kouřem. U ohně stál Ječmínek Máselník a
povídal si s několika trpaslíky a s nějakými cizokrajně vypadajícími lidmi. Na lavicích seděly
různé osoby: hůrečtí lidé, sbírka místních hobitů (švitořících mezi sebou), ještě pár trpaslíků a
další neurčité postavy, stěží rozeznatelné ve stínech v koutech.“ (Tolkien 2009: 150)
Pro hobity, kteří po celý svůj život nevyšli z Kraje, je hostinec U skákavého poníka
první střetnutí s neznámým světem a jeho obyvateli. Tom Bombadil, se kterým se setkají krátce
poté, co projdou brankou z Kraje do Starého hvozdu, totiž ve skutečnosti není představitelem
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vnějšího světa, nýbrž strážcem hranice, ochráncem, který poskytuje hobitům nadpřirozenou
pomoc. Jeho výskyt, a s ním i jeho moc, jsou omezené na Starý hvozd, kde je svrchovaným
pánem, za jeho hranicemi však intervenovat nemůže: „Tady končí Tomův kraj: hranice ho leká.
// Tom má na starosti dům a Zlatěnka čeká!“ (Tolkien 2009: 143; zvýrazněno autorem).
Nebezpečí Starého hvozdu nepředstavují pro hrdiny zkoušky ve smyslu, jakému budou
čelit v pozdějších etapách iniciační cesty, ale slouží k etablování důvěry v ochránce.
„Nadpřirozený pomocník bývá nezřídka mužského rodu. V pohádkách to může být malý
chasník z lesa, čaroděj, poustevník, pasáček nebo kovář, který se objeví, aby hrdinovi daroval
amulety a podle potřeby mu poradil.“ (Campbell 2017: 70). Tom Bombadil zachrání hobity
před vrbou, která se je snaží pozřít, ubytuje je u sebe, pohostí a postará se o jejich zábavu a
pohodlí. Je to on, kdo jim daruje dýky, jež svítí v blízkosti skřetů, nepřímo je upozorní na
existenci Chodce Aragorna („‚Dnes na ně vzpomene málokdo,‘ zamumlal Tom, ‚a přece ještě
jsou a chodí osaměle, synové zapomenutých králů, a ochraňují bezstarostné lidi před zlem.‘“
(Tolkien 2009: 141)) a nasměruje je k hostinci U skákavého poníka.
A právě díky důvěře, kterou Tom Bombadil v hobitech vzbudil, poutníci překonají své
obavy z neznámého a do hostince skutečně vstoupí. „‚Co se ti na hostinci nelíbí?‘ řekl Frodo.
‚Tom Bombadil ho doporučoval. Myslím, že uvnitř to bude docela jako doma.‘“ (Tolkien 2009:
147).
Veselá společnost a přívětivé prostředí přivolají hrdinům první zkoušku – ve které nutně
selžou, aby se ukázala potřeba přijmout pomoc průvodce:
„Frodo zjistil, že se teď Chodec dívá na něho, jako by ho slyšel nebo vytušil, o čem byla
řeč. Vzápětí pokynul Frodovi, aby si k němu přisedl. Když Frodo přišel blíž, shodil si kápi a
objevila se tmavá hříva prokvetlá šedinami a v bledé strohé tváři pár pronikavých šedých očí.
‚Říkají mi Chodec,‘ řekl tiše. ‚Velmi rád se s vámi seznamuji, pane – Podhorský, jestli
vás starý Máselník jmenoval správně.‘
‚Ano,‘ řekl Frodo upjatě. Nebylo mu právě volno pod upřeným pohledem těch
pronikavých očí.
‚Tedy, pane Podhorský,‘ řekl Chodec, ‚být vámi, zarazil bych své mladé přátele, než
toho navykládají příliš. Pivo, oheň a náhodné známosti jsou příjemné, ale víte – tohle není Kraj.
Jsou tu všelijací lidé. I když já mám nejmíň co mluvit, jak si nejspíš myslíte,‘ pousmál se trpce,
když zaznamenal Frodův pohled. ‚A nedávno projeli Hůrkou ještě divnější cestující,‘
pokračoval a pozoroval Frodovu tvář.
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Frodo mu pohled oplácel, ale neřekl nic; a Chodec se dál nevyjadřoval. Jeho pozornost
zřejmě náhle upoutal Pipin. Frodo si s úlekem uvědomil, že ten nemožný Bral, povzbuzen
úspěchem historky o tlustém starostovi Velké Kopaniny, právě humorně líčí Bilbovu oslavu na
rozloučenou. Už napodoboval jeho proslov a blížil se k ohromujícímu zmizení.“ (Tolkien 2009:
151-152).
Hobité přicházejí tajně, pod falešnými jmény, když se ale ocitnou ve veselé společnosti,
ztrácejí opatrnost. Hostinec U skákavého poníka v nich vyvolává pocit falešného bezpečí právě
určitou familiárností, podpořenou v nemalé míře tím, že mezi návštěvníky jsou i jiní hobité.
Chodec přináší s sebou vnější svět, je záhadnou postavou i pro hostinského, a samotná jeho
přezdívka v sobě obsahuje náznak jeho obeznámenosti s vnějším světem. Jeho nadřazenost
v tomto ohledu se projevuje varováním, které Frodovi ve výše citované pasáži dává. Jejich
setkání v hostinci naznačuje ambivalentní povahu Chodcova vztahu k hobitům: na jednu stranu
je varuje před cizími lidmi, na stranu druhou se – sám cizinec – snaží získat jejich důvěru. Při
rozhovoru, který následuje později, odhalí, že o poslání hrdinů ví víc než oni sami, zároveň
však odmítá sdělit podrobnosti. Otázka důvěry je další z nutných zkoušek hrdinů, v které Frodo
tentokrát obstojí. Chodcova úloha průvodce je stvrzena nejen dopisem, který přinese hostinský,
ale i Máselníkovými slovy k hobitům: „Vy teda vážně potřebujete chůvu: jste jako na
prázdninách!“ (Tolkien 2009: 164).
V hostinci U skákavého poníka je kondenzováno několik symbolů iniciační cesty
hrdinů. Získají nového průvodce (Aragorna namísto očekávaného Gandalfa), Chodec je také
schopný říci jim více o nepřátelích, kteří je pronásledují, a s tím souvisejícím nebezpečím, a
Gandalf jim ve svém dopise přislíbí svou pomoc, tj. kouzelnou pomoc při plnění úkolu. Je zde
explicitně vyjádřen přechod do neznámého světa – formou Aragornova varování citovaného
výše.
Také v knize Shannarův meč je hostinec místem setkání s průvodcem. Druid Allanon
přichází do rodinného hostince Ohmsfordů, aby našel Sheu, dědice elfské krve a moci nad
vzácným kouzelným mečem. Podobně jako v Pánovi prstenů Allanon (mající svůj protějšek
v Gandalfovi) naznačí okolnosti úkolu a předá hrdinovi kouzelný předmět – v tomto případě
elfí kameny. Druid, stejně jako Chodec, představuje setkání s vnějším světem, které
demonstruje převahou svých zkušeností. Je zároveň nadpřirozeným pomocníkem, ochráncem,
a jako takový nemůže bezprostředně převzít úlohu průvodce. Opět se objevuje otázka ustavení
důvěry – nejprve v Allanona, poté v Balinora, kterého druid označí ve svém dopise, který
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Sheovi a jeho bratrovi po svém odchodu v hostinci nechá: „I have no time to find you and
explain matters further. […] You must trust me and believe what I told you, even though I will
not be able to return to the valley. […] I will send a friend to guide you. Place your trust in
Balinor.“ (Brooks 2006: 40, zvýrazněno autorem).
Hostinec je v tomto případě místem, kde se odehraje celá první část iniciační cesty. Shea
a jeho bratr Flick se seznámí se svým úkolem, resp. skutečností, že Shea je jediný, kdo je
schopný vládnout mečem Shannary, zbraní proti Černému mágovi; setkají se ve výčepu
postupně s Allanonem i Balinorem, získají kouzelné elfí kameny a jsou prostřednictvím
Balinorova varování vyzváni k nastoupení cesty: „Allanon revealed to you your true identity
and told you of the danger you would someday face. Whether you believed him or not is of no
consequence now. The time has come – you must flee the valley immediately.“ (Brooks 2006:
48-49). V otázce důvěry v prvním okamžiku selžou, když nereagují na druidův příběh ani
Balinorovo varování a zůstávají v hostinci, ten se tak stává i místem, kde se poprvé setkají se
silami nepřítele. Hostinec ve Stinném údolí je zároveň jejich domovem, a proto jak počátečním,
tak konečným bodem jejich cesty. Je centrem jejich známého světa, Shea údolí prakticky nikdy
neopouští, a ono samotné je zřídka navštěvováno cizinci. To je patrné z překvapení, které
vzbudí Allanonův příchod: „The men gathered about the bar looked up idly as the pair entered
the room, their faces registering undisguised amazement at the appearance of the tall stranger.“
(Brooks 2006: 12), a naznačené v popisu údolí a jeho obyvatel: „Men were more inclined to
remain in isolated communities these days and let the rest of the world get along as best it
could.“ (Brooks 2006: 2) a dále „Shady Vale was well sheltered, not only from the eyes of men
[…]“ (Brooks 2006: 18). Allanon s sebou přináší vnější svět a poznání a narušuje tak domácí
klid.
Za určitý počátek cesty je možné považovat i hostinec Na půl žerdi, kam již osiřelý
Kvothe ve Jméně větru chodí poslouchat příběhy od vypravěče Skarpiho. Vyžádá si příběh o
Lanrem, který dle jeho názoru souvisí se smrtí jeho rodiny. Na základě toho, co se dozví, a
skutečnosti, že je Skarpi za své vyprávění zatčen pro kacířství, se Kvothe rozhodne opustit
město a vydat se na Univerzitu, aby mohl legendu o Lanrem dále studovat. Skarpi je činitelem,
který způsobí, že Kvothe znovu nastoupí svou cestu za poznáním – a objevuje se také jako muž,
díky němuž Kronikář zavítá do hostince U pocestného kamene a začne sepisovat Kvotheovy
paměti, čímž hostinského opět pomalu přibližuje vnějšímu světu.
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„‘I’ve been travelling with an old friend of yours. Skarpi.‘
‘Taken you under his wings, has he?’ Kote said to himself. ‘How about that? Skarpi’s
apprentice.’
‘More of a colleague, really’
Kote nodded, still expressionless. ‘I might have guessed he would be the first to find
me. Rumourmongers, both of you.’“ (Rothfuss 2011: 43)
Katalytickou zastávkou na cestě je i hostinec U Kočáru v románu Hvězdný prach Neila
Gaimana. Jedná se o místo, kde se poprvé střetnou hlavní činitelé příběhu – hvězda Yvaine,
královna čarodějnic, Tristran a následník trůnu Primus. Projevuje se zde jedna z vlastností
hostinců, již dříve zmiňovaná, a to implicitní důvěryhodnost tohoto prostoru. Světlo hostince
spatřené na cestě je pro poutníky dobré znamení, bez ohledu na okolí, v němž se nachází: „‚Je
to skutečně světlo. Máte dobré oči, mladíku. Jenže v těchto horách žijí zlé věci. Musíme jen
doufat, že tohle není jedna z nich.‘ […] ‚Štěstí nám přeje!‘ zvolal Primus do burácení hromu.
‚Je to hostinec!‘“ (Gaiman 2007: 153) a dále „Po celodenním lijáku byla světla hospody ten
nejnádhernější pohled, jaký tu na Zemi zažila. ‚Dej si pozor, dej si pozor,‘ vyťukávaly dešťové
kapky do kamení. Jednorožec se zastavil padesát kroků od hostince a odmítal jít blíž.“ (Gaiman
2007: 156) a konečně „Světlo hostince byla ta nejlepší a nejkrásnější věc, jakou Tristran za celé
své putování Elfií spatřil.“ (Gaiman 2007: 160). Hrdinové ve prospěch svých očekávání
ignorují instinkty, vlastní zkušenosti i nadpřirozená varování a do hostince s důvěrou vstupují.
Následující kolize vyvrcholí smrtí korunního prince i jednorožce, zatímco hrdinové Tristran a
Yvaine unikají královně čarodějnic. Krátká interakce v hostinci odhalí nepřátele a zároveň
vybuduje pouto mezi hrdiny, které je svazuje na další cestě: „‚Protože teď, když jsi mi zachránil
život,‘ vysvětlila mu přiškrceným hlasem, ‚jsi za mne podle našeho zákona zodpovědný a já
jsem zodpovědná za tebe. Kam půjdeš ty, musím jít s tebou.‘“ (Gaiman 2007: 172-173).
Díky dříve zmiňované diverzitě návštěvníků má hostinec funkci i naratologickou –
umožňuje autorovi seznámit čtenáře (alespoň v základních obrysech) s fikčním světem, jeho
pravidly a obyvateli. Tuto roli plní v románu První přichází tma R. Scott Bakkera. Ve scéně
v první kapitole, která se odehrává v hostinci Svatý malomocný, získáváme hrubý popis
několika národů fikčního světa, hierarchie jejich společnosti, strohé historie a geografie, a
v neposlední řadě také pozadí jednoho z hrdinů, čaroděje Achamiana. Hostinec je místo, kde se
zvěd Achamian setkává se svým informátorem, aby spolu mohli nerušeně hovořit. Akcentována
je jedna z dříve zmiňovaných vlastností, a tou je anonymita návštěvníků umožňující soukromé
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a potenciálně nebezpečné hovory mezi účastníky konverzace, kteří by jinde necítili takovou
svobodu vyjadřování.
Hostince jsou v kontextu k cestě hrdinů metami jednotlivých etap. Často figurují jako
místo schůzky s průvodci a zároveň jako místo setkání s vnějším světem. Z naratologického
hlediska to může být místo čtenářova setkání s fikčním světem. V této roli vystupují nezávisle
na tom, jedná-li se o hostinec veřejný či soukromý, jak bylo o nich psáno výše. Setkání
s průvodcem či nadpřirozeným pomocníkem samo o sobě představuje kontakt s vnějším
světem, který v případě soukromého hostince zároveň znamená narušení domácí atmosféry a
začátek cesty. Průnik vnějšího světa do útočiště hostince bezprostředně souvisí s iniciační
cestou hrdiny – v širším pojetí znamená její začátek, ať už skutečný jako v Shannarově meči,
nebo relativní jako ve Jméně větru, kde je střet s vnějším světem v hostinci opakovaně
impulsem pro hrdinu k návratu na opuštěnou cestu (impulsem, který nemusí nutně vyslyšet).
V neposlední řadě jsou hostince v roli místa setkání a poznání také rozcestníky, jelikož setkání,
která v hostincích proběhnou, mají vliv na další směřování hrdinů – dobře patrné je to v Pánovi
prstenů, kde průvodce Aragorn převezme vedení na cestě, ve Hvězdném prachu je nové
směřování o něco abstraktnější, ať už ve smyslu Yvaine, která je nyní zavázána následovat
Tristrana, nebo jejich poznání nepřítele.

4.1.3. Místo proměny
Setkání, k nimž v hostincích dojde, jsou často také impulsem ke změně v psychologii
hrdinů, jež souvisí s jejich odhodláním nastoupit či pokračovat v (iniciační) cestě. Nemalou roli
v proměnách hrdiny však hraje také anonymita, kterou hostince nabízejí, a jež spočívá v již
zmiňované diverzitě. Různorodost hostinské společnosti představuje možnost přijmout
libovolnou roli ve snaze skrýt vlastní totožnost. Postavy přijímají masky, stávají se někým
jiným a chrání tajemství sebe samého, spoléhajíce na určitý stupeň nezájmu hostinské
společnosti, jsou-li návštěvníky, a na bezpodmínečnou důvěru, vystupují-li jako zaměstnanci či
vlastníci hostinců.
Frodo v Pánovi prstenů uvádí u Skákavého poníka falešné jméno Podhorský, stejně tak
Kvothe schovává svou pravou identitu u Pocestného kamene pod jméno Kote. Achamian
v První přichází tma skrývá, že je čaroděj a zvěd, královna čarodějnic ve Hvězdném prachu
přijímá roli hostinské a Seregil vystupuje jako bard – další postava, jejíž pohnutky a chování
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návštěvníci hostince tradičně nezpochybňují. Otázka identity je v kontextu hostinců často
adresována.
Hostinec U Tří ryb je pro Aleka místem setkání s vnějším světem (přímo říká, že ve
čtvrti, v níž se hostinec nachází, nikdy předtím nebyl), ale také místem, kdy poprvé přijímá roli,
aby zakryl svou totožnost. Činí tak první krok k tomu, aby se stal špehem, přijímání různých
rolí je cvičení, které několikrát opakují nejen v průběhu jejich cesty do Rhíminee, ale také
v hostinci Kohoutek, kde Seregil připravuje Aleka na vystupování ve šlechtické společnosti.
Kromě dobrovolně podstupovaných proměn je hostinec na cestě také místem, kde je Alek
konfrontován s jednou ze zkoušek na své iniciační cestě – vlivem nekromantských kouzel
Seregil ztrácí vědomí a Alek tak dočasně přichází o svého průvodce a je nucen v cestě do
neznámého města pokračovat za pomoci vlastního důvtipu.
„Chytil přívěsek za kožený řemínek, našel v Seregilově ranci zalátanou tuniku a kotouč
do ní zabalil. Zastrčil ho až na dno, snesl všechny jejich věci dolů a spěchal zpět pro Seregila.
Hostinský se s rodinou zabarikádoval ve spíži, a ať ho Alek prosil a ujišťoval, jak chtěl, odmítal
vyjít ven.
Nakonec musel Seregila dostat dolů sám, nesl bezvědomého přítele přes ramena jako
zabitého srnce. […]
‚No, tady nás už nic lepšího nečeká,‘ zachmuřeně zamumlal Alek a plácl poníka otěžemi
po zadku. ‚Říkal jsem, že jedeme do Rhíminee, a tak tam hodlám dojet!‘“ (Flewelling 2011a:
121)
Hostinec, ve kterém k události dojde, je pouhou kulisou. Nemá žádné jméno, jeho popis
je velmi strohý a zdá se, že kromě hostinského s rodinou se v něm nenacházejí žádní další lidé,
což je u zájezdního hostince neobvyklé. Svou roli hraje jako jedna ze zastávek na fyzické a
duševní pouti hrdinů. V kontextu díla se řadí k dalším hostincům, jejichž návštěvy etablují
vztah mezi Seregilem a Alekem, přičemž jedním z vrcholů je právě návštěva bezejmenného
hostince. Alek projeví loajalitu, která je stvrzením jejich vztahu, a zároveň tak uspěje ve své
zkoušce: „Když jsi navzdory strastem vytrval, v úzkosti i péči, pomysli, co jsi získal. Nejspíš
jsi byl statečnější, silnější a věrnější než kdykoli předtím. A tvou odměnou je, žes uspěl;
zachránil jsi příteli život.“ (Flewelling 2011a: 168).
Motiv proměny v souvislosti s hostincem v knize Štěstí ve stínech funguje i na opačném
pólu rozhraní – Kohoutek je místem, kde Seregil odkládá všechny své masky a je konečně sám
sebou. Dojde zde také k odhalení posledního tajemství Seregilovy minulosti, jeho původu.
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Kohoutek se stává také místem výuky, kde Seregil soustavně proměňuje Aleka ve zručného
špeha – učí ho zásady stolování v různých vrstvách společnosti, cizím jazykům, šermu a
v neposlední řadě otevírání zámků. Seregilova bezstarostnost v tomto prostředí naznačuje
hlubokou důvěru v prostor hostince.
Různé role na sebe bere v hostincích také Kvothe ve Jméně větru. Poprvé ve vztahu
k jeho rozhodnutí vydat se na Univerzitu poté, co je jeho přítel Skarpi zatčen. Hostinec, v němž
dochází k proměně z žebráka v mladého učence, je taktéž bezejmenný. Kvothe se v něm
vykoupe, a když poté přemýšlí o nových šatech, rozhodne se vzít na sebe roli mladého šlechtice,
kterého přechytračila prostitutka, aby si vymohl na nedaleko sídlícím krejčím nové šaty. Když
se pak do hospody vrátí, jeho proměna je explicitně adresována hostinským: „‘There was more
dirt than boy before. And I would have bet a solid mark your hair was black. You really don’t
look the same.’“ (Rothfuss 2011: 203). Kvotheovy ohnivě rudé vlasy jsou jedním z jeho
klíčových poznávacích znamení. V této proměněné podobě je tedy připraven znovu nastoupit
cestu.
Daleko zásadnější proměna však probíhá na pozadí Kvotheova vyprávění, v hostinci U
pocestného kamene:
„‘Think of what he said today. People saw him as a hero, and he played the part. He
wore it like a mask but eventually he believed it. It became the truth. But now…’ he trailed off.
‘Now people see him as an innkeeper,’ Chronicler said.
‘No,’ Bast said softly. ‘People saw him as an innkeeper a year ago. He took off the mask
when they walked out the door. Now he sees himself as an innkeeper, and a failed innkeeper at
that. You saw what he was like when Cob and the rest came in tonight. You saw that thin
shadow of a man behind the bar tonight. It used to be an act…’“ (Rothfuss 2011: 658,
zvýrazněno autorem).
Z hrdiny se stal hostinský a Bastovou snahou je, aby se z hostinského stal opět hrdina.
Proces této proměny je možné v náznacích pozorovat v průběhu obou dosud vydaných dílů –
v první řadě je to okamžik, kdy odloží masku hostinského a přizná se ke svému pravému jménu:
„‘You are Kvothe.’
The man who called himself Kote looked up from behind his bottles. A full-lipped smile
played about his mouth. A spark was kindling behind his eyes. He seemed taller.
‘Yes, I suppose I am,’ Kvothe said, and his voice had iron in it.“ (Rothfuss 2011: 48)
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A dále jsou to chvíle, kdy přichází do styku s vnějším světem, ať už je to veselá
společnost, která nečekaně zavítá do hostince, nebo scéna, kdy ho Kronikář přesvědčuje, aby
mu vyprávěl o své minulosti: „Chronicler’s breath stopped when he saw Kote’s face. The placid
innkeeper’s expression was like a shattered mask. Underneath, Kote’s expression was haunted,
eyes half in this world, half elsewhere, remembering.“ (Rothfuss 2011: 46), či bouřlivý moment,
kdy Kvothe představuje Kronikáři svého učedníka původem z říše Fae:
„Something about the low intensity of Kvothe’s voice broke the stare between them.
And when they turned to look at him it seemed that someone very different was standing behind
the bar. The jovial innkeeper was gone, and in his place stood someone dark and fierce.
He’s so young, Chronicler marvelled. He can’t be more than twenty-five. Why didn’t I
see it before? He could break me in his hands like a kindling stick. How did I ever mistake him
for an innkeeper, even for a moment?
Then he saw Kvothe’s eyes. They had deepened to a green so dark they were nearly
black.“ (Rothfuss 2011: 94, zvýrazněno autorem)
V kontrastu k těmto okamžikům pak stojí události, které Kvothea k hostinci – byť i jen
obrazně – připoutávají, jako nová závěsná tabule, na kterou se chystá připevnit svůj meč, jako
symbol toho, že ho již nebude potřebovat:
„In fact, Kote himself seemed rather sickly. Not exactly unhealthy, but hollow. Wan.
Like a plant that’s been moved into the wrong sort of soil and, lacking something vital, has
begun to wilt.
Graham noted the difference. The innkeeper’s gestures weren’t as extravagant. His
voice wasn’t as deep. Even his eyes weren’t as bright as they had been a month ago. Their
colour seemed duller. They were less sea-foam, less green-grass than they had been. Now they
were like riverweed, like the bottom of a green glass bottle. And his hair had been bright before,
the colour of flame. Now it seemed – red. Just red-hair colour, really.“ (Rothfuss 2011: 22)
Faktem zůstává, že dokud Kvothe neprojeví vůli hostinec opustit, hrdinou se stát
nemůže, a nemá tak přístup ke svým jedinečným schopnostem – což i sám, byť nepřímo, uznává
po nepodařeném boji s vojáky, kteří na něj zaútočí v jeho hostinci: „‘Well that was
embarrassing,’ Kvothe said. He touched his bloody face and looked at his fingers. He chuckled
again, a jagged, joyless sound. ‘Forgot who I was there for a minute.’“ (Rothfuss 2012: 895)
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Motiv proměny ve vztahu k toposu hostince vždy souvisí s otázkou identity. Hrdinové
využívají inherentní anonymity hostinců a prezentují sami sebe tak, jak by chtěli být cizinci
viděni, a tomu ve větší či menší míře přizpůsobují i svůj vzhled. Seregil s Alekem používají
různé převleky, Kvothe se v souladu se svou hereckou minulostí sžívá s rolí, která se nepřímo
projevuje i na jeho fyzickém vzezření. Hledání vlastní identity, její přijetí či odmítnutí, jsou
klíčové body iniciační cesty. V analyzovaných příkladech můžeme mluvit o identitě spojené
s hostincem. Pro Seregila-špeha je Kohoutek centrem jeho činnosti. Poté co vyhoří, a
v návaznosti na události, které následují, Seregil město opouští a stává se opět vyhnancem
putujícím z místa na místo, hledajícím domov. Když se v jednom z pozdějších románů
rozhodne do Rhíminee vrátit, ze všeho nejdříve začne stavět nový hostinec a znovu tím ukotví
svoji identitu ve městě. Kvothe naopak se svou totožností zápasí, jak je patrné z výše citovaného
úryvku o vztahu role a identity. Hostinský Kote existuje pouze v hostinci U pocestného kamene,
Kvothe pro mnohé neexistuje vůbec – je považován přinejmenším za mrtvého, přinejhorším za
pouhou báji či legendu. Lidé, kteří vědí, že je skutečný a živý, jsou taktéž omezeni téměř
výhradně na skupinu v hostinci, což zakládá zajímavý paradox. Oba charaktery – Kote i Kvothe
– tak totiž existují pouze v závislosti na tom, kterou z obou rolí se mladý muž v hostinci
rozhodne v danou chvíli hrát, resp. kterou z identit přijme.

4.1.4. Místo příběhů
S otázkou identity do jisté míry souvisí také další z rolí hostinců ve fantasy. Jako místo
příběhů je hostinec prostor, kde se mísí legendy se skutečností, historie se současností, a
hrdinové skrze to nacházejí své místo ve světě a jeho dějinách. Dochází zde k prolnutí světů
skutečného a fabulovaného, přesněji řečeno současnosti v rovině fikčního vyprávění a příběhu,
jenž je součástí tohoto fikčního vyprávění.
V sérii Kronika královraha je vyprávění příběhu v hostinci všezahrnujícím motivem
fungujícím na několika úrovních. V těchto dvou románech můžeme vydělit dvě základní roviny
– rovinu er-formy, v níž se hostinský Kote stará o hostinec U pocestného kamene, stýká se
s obyvateli daného města a poslouchá jejich příběhy; a rovinu ich-formy, která představuje
Kvotheovo vyprávění o vlastní minulosti zapisované Kronikářem. V obou těchto rovinách má
motiv vyprávění příběhů katalytickou funkci a je i sám sobě tématem. Existuje zde totiž ještě
rovina třetí, kterou si můžeme pracovně nazvat „rovina legendy“, a jež se vyskytuje v obou
předchozích rovinách v podobě (většinou) hospodských příběhů. Příkladem koexistence těchto
rovin může být scéna z druhého dílu, Strach moudrého muže. Kronikář, nespokojený se
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strohostí líčení jedné ze známých příhod Kvotheova života (v rovině ich-formy), podnítí
návštěvníky hostince (kteří předchozímu vypravování nebyli přítomni a neznají pravou
totožnost hostinského ani Kronikáře), aby se podělili o verzi tohoto příběhu, jak ho znají oni.
Kvothe si jako formu výtky na místě vymyslí legendu o Kronikáři, kterou vesničané rychle
přijmou, a po jejich odchodu Kvothe předpokládá, že se „rozšíří jako požár na poli“. Po líčení
pravdivé historie na úrovni ich-formy tedy následuje na úrovni er-formy verze stejného příběhu
ve formě legendy, načež jsme svědky vzniku legendy nové, nepodpořené pravdivými
událostmi. Nutně tak vyvstává otázka autentičnosti příběhů a její důležitosti.
Příběhy v Kvotheově světě hrají zásadní úlohu. Sesbírané hospodské historky jsou
příčinou smrti jeho rodiny a na základě Skarpiho vyprávění v hostinci Na půl žerdi se Kvothe
rozhodne odejít na Univerzitu a blíže studovat legendu, kterou se od něj dozvěděl – za
povšimnutí stojí skutečnost, že Kvothe bezpodmínečně věří té verzi legendy, kterou slyšel od
Skarpiho, a je připravený ji až fanaticky bránit. Sám si je přitom vědom, jak legendy fungují, a
jak málo pravdy často obsahují: „The tales of Kvothe rescuing girls and bedding Felurian mixed
and mingled with scraps of truth and the ridiculous lies I’d spread to bolster my reputation.“
(Rothfuss 2012: 960). Kvothe sám svoji legendu upravuje a využívá k tomu právě hospody: „It
might also be the case that I spent a shameful amount of time in alehouses over the next several
span, lurking quietly, listening to stories. I might even have gone so far as to offer a suggestion
or two.“ (Rothfuss 2012: 946). Kvotheův vztah k příběhům je už jen z tohoto důvodu konfliktní
– vyprávění na rovině ich-formy je zasvěceno pátrání po příběhu, jehož různé verze, lišící se
od té první, kterou slyšel, však odmítá. Ve vyprávění Kronikáři neguje kolující legendy ve
prospěch stvoření legendy nové, pravdivé. Hostinec U pocestného kamene je tak nejen kulisou,
v níž se odehrávají všechna vyprávění, ale je také jejich součástí – vytvořený jako část příběhu
hostinského Kota.
Z pohledu iniciační cesty hrdiny mají příběhy vyprávěné v hostincích často roli předání
či přiblížení úkolu. V Shannarově meči přichází druid Allanon do hostince rodiny Ohmsfordů,
aby Sheovi odhalil pravdu o jeho původu. Pozadím pro toto odhalení je příběh o historii Čtyř
zemí a jejich ras, jenž má prakticky výhradně naratologickou funkci pro seznámení čtenáře
s fikčním světem. Shea i jeho bratr Flick jsou s historií světa v základních obrysech obeznámeni
a pasáže, v jejichž znalosti se rozcházejí s pravdou, již prezentuje Allanon, nejsou z větší části
pro jejich úkol směrodatné. Část Allanonova vyprávění, které se bezprostředně týká jejich
úkolu, oba bratři považují za pouhou legendu: „The story of the Sword of Jerle Shannara is well
known to all the races, but it’s only fiction, not fact – a glorified story of heroism created to stir
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up a sense of loyalty and duty in the races that have a part in its history. But the legend of
Shannara is a tale for children that adults must outgrow as they accept the responsibilities of
manhood. Why did you waste time relating this fairy tale when all I want is a simple answer to
a simple question? Why are you looking for… me?“ (Brooks 2006: 33). Shea zpochybňuje
příběh samotný ještě před tím, než zpochybní svou vlastní úlohu v něm. Allanon uzavírá své
vyprávění prohlášením, že Shea je dědicem domu Shannara a jako takový je v ohrožení života.
Bližší informace o tom, co od něj v souvislosti s legendou přesně očekává, však Allanon Sheovi
nesdělí, což z úvodní části iniciační cesty dělá převážně zkoušku důvěry.
Na druhou stranu je pro Flicka příběh, o který se Allanon podělí, zkouškou loajality a
nese v sobě svobodnou volbu. Samotná skutečnost, že se rozhodne příběhu naslouchat,
znamená etablování jeho role společníka na Sheově iniciační cestě: „‘I have no idea what you’re
talking about, but Shea and I are brothers and what happens to one must happen to both. If he’s
in any trouble, I should share it with him – it’s my own choice, I’m sure.’“ (Brooks 2006: 28).
Rozhodnutí následovat bratra učiní dříve, než zná podrobnosti jeho úkolu, podobně jako Sam
v Pánovi prstenů.
I v Tolkienově románu je hostinec prostorem, v němž se odehrává zkouška důvěry, jak
bylo již uvedeno v předchozích kapitolách. Cestovatelé se U skákavého poníka seznamují se
svým průvodcem, a i při tomto procesu hrají úlohu příběhy, které jsou v hostinci vypravované,
a jistá volnost při rozhovorech s cizinci. V první řadě se jedná o událost ze scény citované výše,
v níž mladý Pipin při vyprávění příběhu v hostinci málem nechtěně prozradí jejich totožnost.
Skutečnost, že na to Aragorn Froda upozorní – a tím dá implicitně najevo, že ví o jejich snaze
zůstat inkognito a nemá v plánu jim to překazit – je prvním impulsem pro etablování důvěry.
Druhý krok představuje intervence hostinského Máselníka, který přináší dopis od Gandalfa a
posiluje tím Chodcovu důvěryhodnost, a v neposlední řadě samotná Aragornova slova
potvrzující jeho obeznámenost s cestou, jejich posláním i nepřáteli přispívá ke konečnému
rozhodnutí nového průvodce přijmout.
Důvěra je opakujícím se motivem ve vztahu k hostinskému prostředí. Snížená opatrnost
v kontaktu s cizími lidmi je hlavní příčinou, že vůbec dochází k vyprávění příběhů. Shea, Flick,
Frodo i jeho společníci jsou ochotní vyslechnout si vyprávění cizinců, se kterými se v hostinci
setkali, pro pocit relativního bezpečí, který plyne z familiárního prostředí. V analyzovaných
textech se opakovaně objevuje zvláštní důraz na pravdivost příběhů, které jsou v hostincích
předávány. Hostince zde představují místa, kde se z legendy stává skutečnost.
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V této poloze má topos hostince, jak bylo již výše uvedeno, i naratologickou funkci.
Seznámení čtenáře s fikčním světem formou příběhu vyprávěného jednou z postav je dobře
patrné v Shannarově meči, zcela konstitutivní funkci má pak v Kronice královraha.

4.2. Neutralita hostinců ve fantasy
Konotace spojované s hospodami se liší v různých žánrech, literárních obdobích, ale i
z hlediska genderového: „[…] v obraze hospody v pojetí žen – spisovatelek staršího období –
převažují negativní rysy. […] hospoda [je] prostorem pro ženu svým způsobem nebezpečným,
nebo přinejmenším dvojznačným […]“ (Novotný 1997: 95-96). Ve fantasy literatuře se však
povětšinou jedná o prostor neutrální. Neutralita se v tomto případě nevztahuje pouze na
samotnou povahu prostoru ve vztahu k hrdinům fikčního světa, ale také k událostem, ke kterým
v hostincích dochází. Mluvíme-li o událostech, příhodnější označení je rovnováha mezi
dobrými a špatnými událostmi, která je v hostincích obvykle zachovávána.
Zastavme se nejprve u neutrality ve vztahu k postavám. Je zřejmé, že různé funkce, které
topos hostince ve fantasy literatuře zastává, souvisí do značné míry právě se skutečností, že se
jedná o tzv. neutrální půdu. Jako místo setkání slouží nejen pro budoucí společníky na cestě,
ale i pro nepřátele, kteří tímto způsobem o sobě navzájem sbírají informace. „Gešruni byl
kapitán javrehů, otrockých bojovníků Šarlatových věží, což byl důvod, proč Achamian
v uplynulých několika týdnech usiloval o jeho přízeň. To je totiž práce zvědů: nadbíhat otrokům
konkurentů.“ (Bakker 2009: 39). Jako místo pro setkání v těchto případech jsou hostince
zvoleny z důvodu opatrnosti, aby účastníci konverzace odhalili co nejméně o sobě, hostince
nabízejí bezpečí plynoucí z anonymity.
Neutralitu událostí není jednoduché definovat, je však možné vysledovat určité vzorce
napříč analyzovanými texty. Hostince jsou vesměs považovány za bezpečné útočiště, jak
naznačuje bezpodmínečná důvěra poutníků ve Hvězdném prachu (citováno výše). Pokud tento
požadavek zklamou – alespoň z pohledu hrdinových cílů a dalšího osudu – je těžké rovnováhu
znovu nastolit. V sérii Noční běžci se setkáváme se dvěma případy, kdy se rovnováhu obnovit
nepodaří. V předchozích kapitolách jsme si představili bezejmenný hostinec, v němž čelí Alek
zkoušce při dočasné ztrátě průvodce. Tato událost je v daném okamžiku jasně negativní (byť
pozdější úspěšné složení této zkoušky je pro Aleka pozitivní). Možnost navrátit místu
rovnováhu je nevyužita, když hostinský podlehne hamižnosti a nechá si zaplatit za informace o
svých hostech (událost negativní z pohledu hrdinů, nikoli podnikavé mysli hostinského).
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Neutralita hostince je nenávratně narušena, zbývá jediné: „Mardus lehce kývl hlavou k hostinci.
‚Všechny je zabijte a pak to podpalte.‘“ (Flewelling 2011a: 130). Vypálen je také Kohoutek,
když negativní události převáží – narušení intimního prostoru (související se ztrátou útočiště,
domova), únos Aleka, smrt zaměstnanců hostince, nekromantská kouzla a v neposlední řadě
pocity selhání a implicitní připomínka Seregilova vyhnanství:
„Zavázal ranec, donesl ho ke dveřím a pak se otočil, aby se naposled podíval na domov,
ve kterém žil téměř třicet let. Byl tady šťastný, možná šťastnější než kdekoliv jinde za celý
život. Teď tohle všechno – knihy, zbraně, goblény a sochy, police plné nashromážděných
památek a kuriozit – tohle všechno nebylo nic víc než kulisy, obklopující posměšný obraz
kolem zmrzačených těl shromážděných u krbu.
Seregil vzal ze stolu velkou lampu, zašeptal rychlou modlitbu a polil těla olejem. Pak
posbíral všechny další lampy kolem, rozbil je o stěny a škrtl křesadlem. Vyskočily plameny a
rychle se rozhořely v nenasytný, očistný oheň.“ (Flewelling 2011b: 254).
Rovnováha je naopak zachována v jiných analyzovaných textech. V hostinci u Svatého
malomocného sice dojde k odhalení Achamianovy totožnosti, ale na oplátku se dozví zásadní
informace a muž, který ho odhalí, v něm neochotně hledá spojence proti svým pánům.
Skutečnost, že je otrok Gešruni po odchodu z hostince pro své vědomosti zabit, na neutralitu
Svatého malomocného nemá vliv – spíše naopak. Rovnováha v prostoru hostince byla
zachována, k negativnímu vybočení ve smyslu pozdějších událostí došlo až za jeho hranicemi.
Stejně tak je možné pozorovat vyvážení událostí v Pánovi prstenů a Shannarově meči. V obou
hostincích hrdinové naleznou své průvodce, složí zkoušku důvěry a loajality a mají pozitivní
zkušenosti s ostatními členy společnosti. A oba hostince jsou následně navštíveny posluhovači
nepřítele. K negativní události však dojde bez participace hostinského. Pan Máselník od
Skákavého poníka se dokonce snaží nepříjemnosti odčinit – sežene a zaplatí hobitům nového
poníka a připraví jim zásoby na cestu. V hostinci Na půl žerdi se Kvothe dozví značnou část
příběhu, jehož pravdu touží odhalit, ale Skarpiho vyprávění je přerušeno, když je vypravěč
zatčen. Pozitivní událost získání cenných vědomostí je vyváženo negativní, a to dříve, než
Skarpiho vyprávění poskytne vše, co Kvothe potřebuje, což ho nakonec donutí odejít na
Univerzitu.
O rovnováze nelze uvažovat v případě hostince U kočáru z Hvězdného prachu. Tento
hostinec je pouhý magický výtvor, a přestože vzbuzoval v poutnících důvěru, nebyl nikdy
neutrálním územím.
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Rovnováha, jak je z výše napsaného patrné, souvisí s neutralitou – aby si hostince pro
hrdiny zachovaly vlastnosti analyzované v předchozích kapitolách, musí nutně zachovávat
neutralitu konotací. Soukromí, důvěra, útočiště – tyto atributy by nebylo možné hostincům
přisuzovat, kdyby „zlé“ události nebyly vyváženy „dobrými“.

4.3. Vzhled hostince v závislosti na jeho funkci a roli
Jednu z dříve zmiňovaných naratologických funkcí hostince jsme již zmiňovali – totiž
prostředek k představení fikčního světa, a to prostřednictvím vyprávění příběhů (Kronika
královraha, Shannarův meč), nebo zhodnocením hostinské společnosti očima jedné z postav
(První přichází tma). Prostředí hostince je však možné analyzovat i z hlediska charakteristiky
postav. Souvztažnost mezi postavou a prostředím, v němž se nachází, je v topologii jednou
z oblastí zkoumání. Hrady v anglických gotických románech svou zpustlostí odrážejí morální
rozklad tyranů, kteří sužují románové hrdinky; úhledná stavení idyly 18. století souzní se
spořádanými a klidnými obyvateli, divoká příroda je symbolem rozervanosti hrdinů
romantismu. O zkoumání charakterologie ve spojení s hostinci můžeme uvažovat pouze
v případě hostinců intimních, které slouží jako domov hrdinů. Na druhou stranu prostředí a
vzhled hostince může sloužit k dokreslení situace a událostí, významotvorné může být také to,
když hostinec bližší charakteristiku postrádá.
Intimním hostincům se budeme blíže věnovat v následující kapitole, vzhledem k jejich
unikátnímu postavení z hlediska tohoto toposu. U hostinců veřejných plnících různé role ve
vztahu k iniciační cestě hrdinů se můžeme pokusit najít spojitost mezi funkcí a charakteristikou.
Místo setkání
V předchozích kapitolách jsme se zabývali tím, jakým způsobem funguje hostinec jako
místo setkání a poznání. Nastávaly dvě situace: v první mělo setkání v hostinci za následek
počátek či nastoupení iniciační cesty; v druhé bylo toto setkání součástí zkoušek iniciace
(včetně nevyslyšeného impulsu k navrácení na cestu). V otázce ustanovení důvěry v průvodce
hraje prostředí, ve kterém se tato událost odehrává, důležitou roli. Popisu daných hostinců je
proto věnován určitý prostor.
„I zvenčí působil hostinec příjemně na uvyklé oči. Čelem stál k Cestě a dozadu se táhla
dvě křídla zčásti zapuštěná do svahu kopce, takže vzadu byla okna druhého poschodí ve výši
terénu. Do nádvoří mezi oběma křídly vedl široký obloukový průchod a vlevo pod ním byly
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veliké dveře přístupné po několika širokých stupních. Dveře byly dokořán a lilo se z nich světlo.
Nad průjezdem byla lampa a pod ní visel malovaný štít: tlustý bílý poník vzpínající se na
zadních. Nade dveřmi stálo bílými písmeny: U SKÁKAVÉHO PONÍKA. JEČMÍNEK
MÁSELNÍK. Mnoha dolejšími okny za silnými záclonami prosvítalo světlo.“ (Tolkien 2009:
148)
Vzhled hostince je přívětivý, v jeho popisu převládá otevřenost (široký obloukový
průchod, veliké dveře dokořán, široké stupně) a světlo. Znak hostince je hobitům blízký, sami
jezdí na ponících, bílá barva je klidná, stojí v kontrastu ke koním černých jezdců, kteří je na
cestě pronásledují. Stejně vstřícně působí i interiér, třebaže popis je věnován pouze salonku,
v němž později probíhá rozhovor s Aragornem: „Zjistili, že se octli v malém a útulném
pokojíku. V krbu hořel jasný ohníček a před ním stála nízká a pohodlná křesla.“ (Tolkien 2009:
149). Také hostinský Máselník je svou náturou hobitům blízký, je družný a upovídaný,
společenský stejně jako národ z Kraje. Najdeme i jisté podobnosti v jeho popisu a v popisu
Froda, který Máselníkovi poskytne Gandalf. Pro srovnání: „Frodo šel první a málem se srazil
s tlustým holohlavým a červenolícím mužíkem.“ (Tolkien 2009: 148) vs. „Statný červenolící
chlapíček“ (Tolkien 2009: 161, zvýrazněno autorem). A třetím faktorem je při budování důvěry
v hostinec společnost, která hobity mezi sebou přivítá: „Sotva vešli Krajané, Hůrečtí je sborem
vítali. […] Bylo tu několik Podhorských ze Špalíčku, a protože si neuměli představit, že by měli
společné jméno a nebyli příbuzní, přijali Froda jako dávno ztraceného bratránka. Hůrečtí hobiti
se ukázali jako družní a zvídaví […]“ (Tolkien 2009: 150).
Celkový popis hostince U skákavého poníka odpovídá jeho funkci. Hobité musí vložit
svou důvěru do cizího člověka, a tak prostředí, v němž tak učiní, je vesměs pozitivní.
Velmi podobné atributy má při vnějším popisu i hostinec Ohmsfordů: „It was a large
structure consisting of a main building and lounging porch, with two long wings that extended
out and back on either side. It was constructed of huge logs, cut and laced on a high stone
foundation and covered with the familiar wood shingle roof, this particular roof much higher
than those of the family dwellings. The central building was well lighted, and muffled voices
could be heard from within, interspersed with occasional laughter and shouts. […] The smell
of roasting meat permeated the night air, and Flick quickly led the way up the wooden steps of
the long porch to the wide double doors at the center of the inn.“ (Brooks 2006: 11-12). Hostinec
je opět rozlehlý, otevřený, plný světla, ke vstupu navíc vyzývá lákavá vůně. Přestože je tento
hostinec domovem hrdinů, má svou úlohu pouze na začátku iniciační cesty. Bližší analýza jeho
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popisu s ohledem na duševní stav hrdinů, který je ovlivněn událostmi na iniciační cestě, tak
nemá význam.
K dokreslení situace pak slouží popis hostince Svatý malomocný: „Podobně jako
mnoho hostinců na okraji Červa, rozlehlé chudinské čtvrti Karytuzalu, byl Svatý malomocný
podnikem přepychovým a zároveň ošuntělým. Podlaha byla vydlážděná tak jemnou keramikou,
že ani v paláci lanckraběte by se nenašla lepší, ale stěny byly z natřených vepřovic a strop tak
nízký, že vyšší muži se museli sklánět, aby si neotloukli hlavu o bronzové lampy, které byly
věrnou napodobeninou těch v Exoriettském paláci – Achamian alespoň jednou slyšel majitele,
jak se tím chlubil. Bylo tam vždycky nabito, plno pochybných, někdy až nebezpečných
individuí, ale víno a hašiš byly právě tak drahé, aby se tam ti, kteří si nemohli dovolit smočit,
nemačkali s těmi, kteří mohli.“ (Bakker 2009: 37-38)
Kontrasty v popisu hostince – vznešené mísící se s nízkým – odrážejí charakter setkání,
ke kterému v něm dojde. Vznešeného poslání je dosahováno nízkými prostředky. Setkání je
nebezpečné jak pro Achamiana, tak pro Gešruniho, čaroděj se snaží lstí získat informace,
otrocký voják se chystá zradit své pány, ještě předtím však pod pohrůžkou smrti odhalí
Achamianovu totožnost. Popis hostince naznačuje faleš, snahu zakrýt pravou povahu věcí, což
je charakteristika vystihující celou konfrontaci obou mužů.
Místo proměny
Kromě hostinců Kohoutek a U pocestného kamene, kterým se budeme věnovat
v následujících kapitolách, je dalším hostincem proměny krčma U tří ryb, v níž Alek poprvé
vystupuje v přidělené roli a bere na sebe masku bardova učedníka. Popis hostince – byť
poměrně strohý – odráží nepřímo Alekův pocit úzkosti z přiděleného úkolu:
„Seregil spěchal ulicí k úzkému stavení vmáčknutému mezi mola. Štít nad dveřmi
zobrazoval tři propletené ryby a zevnitř vycházel chraptivý křik hospodské společnosti. Pod
oknem se shromáždil malý hlouček povalečů s dýmkami a džbány.“ (Flewelling 2011a: 47).
Ve stejném duchu se nese i popis interiéru: „U štítu byla přilepená místnost, kterou si Seregil
vybral – malá, se šikmými stěnami na obou stranách. Stěsnaný prostor skoro vyplňovala úzká
postel a umyvadlo.“ (Flewelling 2011a: 49).
Povzbudivé není ani chování zaměstnanců hostince, číšnice Alekovi odsekává,
hostinský se na něj sotva podívá, když s ním mladík smlouvá o cenu soukromého pokoje.
Celkový nepřívětivý dojem je umocňován Seregilovým chováním, který je ve své roli strohý a
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povýšený, vůči Alekovi přezíravý. Hostinec v sobě snoubí vše, co je pro Aleka nové, s čím se
musí vypořádat – vyrůstal jen se svým otcem, prakticky celý život strávil v lesích a spával pod
širým nebem, je zvyklý smlouvat s obchodníky, ale ne být středem pozornosti, nikdy neměl
důvod lhát nebo něco předstírat. Popis hostince U tří ryb odráží jednotlivé stupně proměny,
kterou Alek musí podstoupit.
Místo příběhu
Z výše analyzovaných funkcí hostinců ve fantasy literatuře zbývá zohlednit popis u
hostinců, jež jsou místem příběhu. Výhradně tuto funkci ve zkoumaných textech zaujímá pouze
hostinec Na půl žerdi, v němž Kvothe vyslechne část legendy o Lanrem. Popis hostince v tomto
případě zcela schází, dozvíme se pouze letmou informaci o jeho okolí – nachází se v Přístavní
čtvrti, které se Kvothe aktivně vyhýbá. Vidina příběhu je všepohlcující, mladík překoná svůj
strach z možnosti, že by mohl narazit na svého nepřítele, jeho pozornost je téměř zcela upřena
na Skarpiho. Nedostatek popisu hostince zvýrazňuje roli příběhu – Kvotheovo soustředění není
ničím rozptylováno. Skarpiho vyprávění stojí mimo aktuální dějovou linii (jedná se o vyprávění
vložené, z hlediska typografie vertikálně oddělené) a jako takové nemůže být hostincem a jeho
prostředím podkreslováno nebo blíže charakterizováno. Absence popisu zmiňovaného hostince
toto výsadní postavení vyprávěného příběhu zdůrazňuje.

4.3.1. Odraz duševního stavu hrdiny
Oproti případům zmiňovaným v předchozí kapitole, kdy popis hostince souvisel se
situací, která se v něm odehrávala, v případě hostince jako intimního prostoru odráží jeho
charakteristika především duševní stav hrdiny. Dobře pozorovatelné to je zvláště u dvou
hostinců z analyzovaných děl – hostince U pocestného kamene a Kohoutka. Oba tyto hostince
jsou považovány za útočiště, stojí však na opačných pólech. Zatímco pro Seregila je Kohoutek
místem, kde může být sám sebou, Kvothe do Pocestného kamene utekl před svou minulostí
skrývaje svou totožnost. Tyto dvě kontrastní polohy této funkce se projevují na vzhledu a širší
charakteristice hostince.
Kohoutek je velký, prosperující podnik plný lidí. O jeho zdárný chod se stará tříčlenná
hostinská rodina, hluchoněmý podomek a nepočítaně číšnic, umývačů nádobí a dalšího
služebnictva. V popisu exteriéru tohoto hostince převládá podobná otevřenost a vstřícnost jako
u podniků, které plní úlohu místa setkání:
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„V zadní části stáje byly široké dveře, které vedly na větší dvůr za hostincem. V menším
křídle zezadu budovy byla kuchyně; na dláždění dopadalo jasné světlo vycházející z otevřených
dveří a zároveň se odtamtud linula vábivá vůně a ozýval se hluk pracující kuchyně. Nalevo od
dveří byly další, mnohem širší – sem se nosily sudy a soudky se zásobami. Zbytek přízemí a
další patra žádná okna neměla. Na rohu budovy stál přístavek kryjící studnu a dříví. Zdi dvora
byly z této strany mnohem vyšší a široká brána byla na noc pevně zavřená na závoru.“
(Flewelling 2011a: 215-216)
Kromě přívětivosti však hostinec vzbuzuje také pocit soukromí a bezpečí – vysoké zdi,
bezpečně zavřená brána, absence oken, která by umožnila vstup nezvaným návštěvníkům. Tyto
vlastnosti jsou zdůrazňovány popisem interiéru. Zcela zde chybí kontakt s vnějším světem,
popis není věnován nikomu jinému než rodině, která se o hostinec stará, Seregil ani Alek nikdy
nevkročí do výčepu a dveře do hlavní síně vedoucí z chodby, kterou procházejí při cestě do
soukromých pokojů, jsou dokonce „trvale zamčené“. Seregilovy pokoje se nacházejí
v podkroví, fyzicky co nejdále od veřejné části hostince, a jsou chráněny třemi kouzly ukrytými
dveřmi. Toto rozložení koresponduje se Seregilovou povahou – navzdory otevřenému
vystupování je k cizincům nedůvěřivý, pečlivě si střeží svá tajemství a cení si svého soukromí,
což je jeden z důvodů, proč preferuje Kohoutka před svým domem ve šlechtické čtvrti.
Popis Seregilových pokojů je velmi podrobný – místnosti jsou přeplněné nejrůznějšími
věcmi a vládne v nich zmatek a nepořádek. Seregilovy kompulsivní tendence shromažďovat
mementa z cest je reakcí na vyhnanství, jelikož svou rodnou zemi opouštěl s prázdnýma
rukama. Kromě toho se v pokojích nachází knihy, psací potřeby, zámky, nejrůznější nástroje a
zbraně, nepočetné skříně a truhly, to vše dokládající jeho současné povolání špeha. Celkový
chaos vypovídá o jistém neklidu, Seregil nerad zahálí a nuda z nedostatku práce se projevuje
hyperaktivitou a nedostatkem soustředění. Zmatek v pokojích však nepůsobí zneklidňujícím
dojmem: „Navzdory značné výstřednosti místnost celkově vyvolávala přívětivý dojem a měla
zmatený, nahodilý půvab.“ (Flewelling 2011a: 219). Pohodlí umocňuje i vnitřní toaleta; bezpečí
je pak zdůrazněno existencí tajného východu. Také ten je zabezpečený kouzly.
Jednotlivosti v popisu Seregilových pokojů v souhrnu odrážejí nejistotu a vykořeněnost
vyhnance. Seregil v novém světě dlouho hledal své místo a prošel mnoha zklamáními. Jeho
pokoje v Kohoutkovi jsou symbolem této cesty a zároveň předznamenávají, že ještě není u
konce. Nejistota ze současného uplatnění demonstrovaná neklidem v dobách, kdy nemá co na
práci, vrcholí v druhé knize série, Příchod tmy, v níž je Seregil po vyhoření Kohoutka připraven
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svůj dosavadní život opustit a nechat vše za sebou – znovu jako vyhnanec odcházející
s prázdnýma rukama.
Stejný impuls s opačným výsledkem má i Kvothe. Po sérii událostí, jejichž plný rozsah
není zatím čtenáři znám, se Kvothe rozhodne zanechat svou minulost za sebou a usadit se pod
novým jménem v hostinci U pocestného kamene. Navzdory umístění ve středu městečka mívá
hostinec jen málo návštěvníků a o jeho chod se stará pouze Kvothe se svým učedníkem Bastem.
Při popisu tohoto hostince je kladen důraz na interiér. Výčep je až sterilně čistý a upravený, o
jeho vzhled se Kvothe stará s téměř obsesivní pečlivostí: „He swept the floor methodically,
catching all the corners. He washed the tables and the bar, moving with a patient efficiency. At
the end of an hour’s work, the water in his bucket was still clean enough for a lady to wash her
hands in. Finally, he pulled a stool behind the bar and began to polish the vast array of bottles
nestled between the two huge barrels.“ (Rothfuss 2011: 10-11). Zvláště leštění pultu a lahví je
opakujícím se motivem. Kvothe má ruce neustále v pohybu, tato taktilní fixace obrací pozornost
čtenáře k loutně, kterou už nemá, a jež v předchozí části jeho života byla pro něj
nepostradatelná. Jedinou ozdobou výčepu je meč, který Kvothe zavěsí na stěnu: symbol poslání,
které opustil.
Stejně prázdným dojmem působí i Kvotheův soukromý pokoj: „His room was austere,
almost monkish. There was a black stone fireplace in the center of the room, a pair of chairs,
and a small desk. The only other furniture was a narrow bed with a large, dark chest at its foot.
Nothing decorated the walls or covered the wooden floor.“ (Rothfuss 2011: 11). Jednoduchost
a pečlivá uhlazenost Kvotheova intimního prostoru na jednu stranu souvisí s jeho snahou
v omezené míře kontrolovat dění kolem sebe v kontrastu k chaosu války, který způsobily jeho
předchozí činy. Na stranu druhou je symbolem masky, kterou si jako hostinský Kote nasadil.
Důraz je kladen na vnější zdání, prázdnota veřejné části hostince i Kvotheova pokoje reflektuje
prázdnotu v Kvotheovi, v jehož chování se opakovaně objevuje rezignovanost až fatalismus:
„It was the patient, cut-flower sound of a man who is waiting to die.“ (Rothfuss 2011: 1); „Kote
sat in front of the fire and ate his meal mechanically, as if he were simply finding a place inside
himself to keep the food. After the last bite he sat staring into nothing, not remembering what
he had eaten or what it tasted like.“ (Rothfuss 2011: 30); „His expression, however, showed no
surprise, no grief. It was merely resigned. It was the expression of a man who has finally
received bad news he’d already known was on the way.“ (Rothfuss 2012: 990).
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Bastův pokoj je v ostrém kontrastu k pokoji jeho mistra: „It was large, with rich wood
panelling and thick carpets. Two lounging couches faced each other in front of the fireplace,
and one corner of the room was dominated by a huge canopy bed with deep green curtains.
There were shelves filled with pictures, trinkets, and oddments. Locks of hair wrapped in
ribbon. Whistles carved from wood. Dried flowers. Rings of horn and leather and woven grass.
A hand-dipped candle with leaves pressed into the wax.“ (Rothfuss 2012: 985). Bast je
v porovnání s Kvothem symbolem života: je prostopášný (jak naznačují uschované pramínky
vlasů), veselý, obklopuje se uměním a nezřídka má v pokoji společnost. Je také spojením
s Kvotheovou minulostí: je nejen její součástí, ale i trvalou připomínkou země Fae, v níž
Kvothe prožil některá svá dobrodružství, a jako učedník je také odkazem na Univerzitu. Bast
je i hlavním strůjcem událostí v hostinci – stojí na pozadí zvěstí, které způsobí, že k nim
Kronikář zavítá a požádá o Kvotheův příběh, a najme i vojáky, kteří na Kvothea v hostinci
zaútočí. Bast do hostince vtahuje vnější svět, a to nejen doslova, ale i obrazně prostřednictvím
různých mement, která uchovává ve svém pokoji.
Umístění hostince U pocestného kamene je také symbolické. Nachází se ve středu
městečka, stejně jako se Kvothe nachází ve středu událostí za jeho hranicemi jakožto příčina
probíhající války. Skutečnost, že hostinec je často prázdný a tichý, připomínající ochrannou
bublinu, koresponduje s Kvotheovou snahou odříznout se od světového dění. Chybějící popis
exteriéru funguje stejně jako v případě hostince Na půl žerdi – obrací pozornost k příběhu, který
je vyprávěn mezi jeho stěnami, a v případě Pocestného kamene také implicitně naznačen
chováním hrdiny. V určitém ohledu je možné tento hostinec považovat za sakrální prostor, resp.
místo s tajemstvím, jež je dle Daniely Hodrové „[m]ístem zjevného splývání místa s postavou“
(Hodrová 1994: 10). Naznačuje to ostatně i sám text, když do hostince přijdou hosté a Kronikář
pozoruje proměnu v hostinského Kota: „There was nothing left of Kvothe in him. It was just an
innkeeper: friendly, servile, and so unassuming as to almost be invisible.“ (Rothfuss 2011: 623),
a podobně když Bast s opovržením mluví o tom, že se v hostinci skrývají: „We’re tucked away
so safe and sound that he’s practically fading into the woodwork.“ (Rothfuss 2011: 657).
Intimní hostince v Kronice královraha i Nočních běžcích jsou v popisech zcela opačné,
oba však slouží stejnému účelu, z rozdílných důvodů se stávají útočištěm, a oba mají v sobě
implicitně naznačenou dočasnost, jež je obecnou vlastností všech hostinců. Jako takové slouží
v těchto románech jako pouhá zastávka na cestě hrdinů, třebaže trvající delší časové období –
v Seregilově případě přes 30 let, u Kvotha něco málo přes rok. Jsou dějištěm jedné z nejtěžších
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zkoušek iniciace, okamžiku, kdy se hrdina rozhoduje, jestli pokračovat v cestě. Tento vnitřní
boj je signalizován, mimo jiné, právě charakteristikou příslušného hostince.
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5. Závěr
V předchozích kapitolách jsme analyzovali topos hostince zastoupený v šesti fikčních
světech z hlediska jejich funkce v návaznosti na jednotlivé etapy iniciační cesty hrdinů.
Přestože fantasy žánr od svého vzniku prošel četnými změnami, je v románech stále patrná
návaznost na mytologii, která úvahy ve vztahu k iniciační cestě ospravedlňuje. Analyzované
romány představují průřez žánrem od vzniku jeho současné podoby v padesátých letech
minulého století, až po moderní exempláře. Topos hostince byl zastoupen v různé míře,
v některých románech se jednalo o pouhé kulisy sloužící rozdílným záměrům iniciační cesty,
jindy byly plnohodnotnou součástí zkoušek, a v neposlední řadě představovaly centrum
veškerého dění – a někdy i na více úrovních.
V analyzovaných textech jsme definovali čtyři základní funkce tohoto toposu – intimní
prostor hrdinů, místo setkání, místo proměny a místo příběhů. Základní atributy tohoto prostoru
společné s jeho výskytem v jiných žánrech však zůstávaly stejné, hostinec je nadále veřejným
prostorem vyznačujícím se diverzitou návštěvníků, jež zároveň zajišťuje anonymitu, která
snižuje obezřetnost při jednání s cizinci. V kontextu k toposu cesty však byly akcentovány
určité specifické otázky.
Zaprvé je to otázka důvěry, jež souvisí s hostincem plnícím úlohu místa setkání. Tyto
prostory jsou svým vzhledem přívětivé a vstřícné, aby usnadnily nezbytné etablování důvěry
v průvodce hrdinů. V této poloze se hostince nacházejí zpravidla na začátku iniciační cesty a
často představují první kontakt s neznámým, vnějším světem, někdy dokonce přímo vstup do
tohoto světa7. Hrdinové jsou postaveni před nutnost rozhodnout se, komu budou věřit v širším
kontextu svého úkolu. V jednom z analyzovaných příkladů byl hostinec místem setkání
v pozdější části iniciační cesty a stal se dějištěm kolizního střetu několika hybných sil. V tomto
případě byla adresována bezpodmínečná důvěra, kterou hostince v poutnících vzbuzují a
potlačují tak v nich obvyklou rezervovanost, co se týče kontaktu s neznámým.
Zadruhé se jednalo o otázku identity, pokládanou v souvislosti s rolí místa proměny.
V analyzovaných textech byly dvě opačné polohy této funkce – na jednu stranu byl hostinec
místem, kde se hrdina stával někým jiným (ať už dočasně, nebo trvale v důsledku duševního
vývoje v rámci iniciační cesty), na stranu druhou hostinec představoval místo, kde se hrdina

7

Výmluvným příkladem vstupu do jiného světa přes hostinec je na jednu stranu citovaný úryvek z Čechova
románu o cestě pana Broučka do husitské Prahy, na straně druhé můžeme jmenovat Harryho Pottera a hospodu
U děravého kotle, třebaže toto dílo nebylo součástí analyzovaných textů.
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zbavil všech svých převleků a rolí a byl sám sebou. Tyto hostince se vždy nacházely v druhé
části iniciační cesty, v části samotné iniciace. Představovaly zkoušku odhodlání hrdinů, ochotu
překonat své zvyky a zábrany, přijetí nové úlohy anebo akceptování úlohy staré, dočasně
opuštěné.
A zatřetí otázka autentičnosti a její důležitosti. Touha znát pravdu je impulsem k mnoha
činům, v analyzovaných textech to byl především impuls pro hrdiny nastoupit nebo navrátit se
na cestu. Hostince jsou místem vyprávění, příběhů, legend, které v menší či větší míře ovlivňují
osudy hrdinů. Svoboda vyjadřování plynoucí z anonymity hostinského prostředí otevírá
možnosti, které žádný jiný veřejný prostor nemá. Snaha odkrýt pravdu skrývající se v legendě
– popřípadě vypořádat se s pravdou, kterou legenda pro hrdinu představuje – je nezřídka
námětem fantasy románů, přičemž počátky vyprávění jsou často zasazeny právě do prostředí
hostince.
V neposlední řadě mají hostince i funkci naratologickou. Díky diverzitě návštěvníků
představují pro autora jedinečnou příležitost představit na malém prostoru relativně různorodé
části fikčního světa, jeho obyvatel, dějin, hierarchie společnosti, zákonitostí, postavení hrdinů
atd., a to buď očima určité postavy, anebo formou vyprávěných příběhů. V této funkci se
nacházejí zpravidla na začátku románu, a může v širším kontextu sloužit i jako počátek iniciační
cesty.
Funkce jednotlivých hostinců se často prolínají, s čímž souvisí také neutralita,
respektive rovnováha vyžadovaná tímto prostorem. Místo, kde dochází ke střetu s neznámým
světem, musí na jednu stranu vzbuzovat důvěru, podporující přijetí průvodce, na druhou stranu
však přináší hrdinům do cesty překážky a nebezpečí neznámého světa. V analyzovaných
textech bylo patrné, že došlo-li k narušení neutrality z pohledu hostinské společnosti či
rovnováhy v nastalých událostech, hostince ztrácejí své postavení, což může vést až k jejich
destrukci. Důraz, který je kladen na tento požadavek, se však liší v závislosti na podstatnosti
daného hostince pro hrdinovu pouť a jeho umístění v rámci iniciační cesty.
Při dešifrování jednotlivých funkcí napomáhá také popis daných hostinců – nedostatek
vnější charakteristiky obrací pozornost k dění uvnitř, otevřenost a lákavost odkazuje na
důvěryhodnost; zchátralost či omšelost upozorňuje na blížící se okamžik zkoušky. V případě
intimních hostinců sloužících jako domov hrdinů napomáhá popis prostředí k nepřímé
charakteristice postav a hostinec se stává do jisté míry sakrálním místem odrážejícím duševní
stav hrdinů.
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Topos hostince se objevuje napříč žánry. Tato práce se pokusila shrnout některé jeho
znaky, a to jak na obecné rovině, tak konkrétně analýzou vybraných textů fantasy literatury. Je
zřejmé, že v kontextu cesty hrdinů zaujímá zvláštní postavení, a třebaže funkce místo setkání
či místo příběhů v zobecněné formě jsou společné všem žánrům, v rámci iniciační cesty nesou
vlastní význam.
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