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Úvod
Žánr young adult literatury se v posledních deseti letech dostal do povědomí
světových nakladatelů. Literatura, která je určena pro dospívající, teenagery, se stala
populární, a přestože je její cílová skupina velice úzce vymezena, holdují jí i dospělí čtenáři.
Podobně jako u ostatních žánrů, i tento podléhá určitým tendencím, které se dají vysledovat
v různých dílech napříč celým žánrem. Jak už vyplývá z názvu, tato práce je zaměřena právě
na tyto tendence, konkrétně na ty, které se týkají romance. Romance je zde chápána jako
romantický vztah ústřední dvojice.
Tyto tendence se pokusíme najít na základě interpretace americké young adult
literatury, která byla přeložena do českého jazyka. Výběr pouze amerických knih není
náhodný – young adult jako žánr se poprvé ustanovil právě ve Spojených státech amerických
a dnes je USA největším producentem této literatury, tudíž většina young adult knih vydaných
na území České republiky má americký původ.
Jelikož young adult literatura obsahuje mnoho subžánrů, bylo potřeba výběr ještě více
zúžit, a tak se tato práce zaměřuje na fantasy literaturu, především na paranormální romance.
Tento žánr považujeme za nejpříhodnější právě díky skutečnosti, že je poměrně
monotematický a romance v něm hraje velice důležitou roli. Zvolenými sériemi jsou Stmívání
od Stephanie Meyerové, Zavržený od Beccy Fitzpatrickové a Pád od Lauren Kateové.
Žánrové tendence budou vytvořeny na základě rozboru a následné interpretace Stmívání, které
se stalo jedním z hlavních děl young adult literatury. Tyto vytyčené tendence se pak dále
budeme snažit aplikovat i na dvě zbývající série, tedy na Zavrženého a Pád. Nakonec se tyto
tendence pokusíme zobecnit natolik, aby byly aplikovatelné na další subžánry young adult
literatury. Cílem práce by tedy mělo být nalezení opakujících se tendencí z hlediska romance,
které se vyskytují napříč celým žánrem.
Výběr tří daných sérií není náhodný. Pří výběru se vycházelo především ze sociální
sítě pro čtenáře Goodreads. Byla zvažována oblíbenost sérií, čtenářské ohlasy a několik
seznamů, ve kterých hlasují čtenáři, konkrétně se jednalo o „Best Young Adult Fiction“1 a
„Best YA Paranormal Romance/ Fantasy Romance Books“2. Zároveň jsme se omezili na série,
které nečítají více než 4 díly (zároveň musí být všechny části již vydané v českém překladu) a
které mají pouze jednoho hlavního vypravěče.
1

Best Young Adult Fiction [online]. In Goodreads. [vid. 2017-05-12]. Dostupné na:
http://bit.ly/2sZ9kud
2
Best YA Paranormal Romance/ Fantasy Romance Books [online]. In Goodreads. [vid. 2017-05-12].
Dostupné na: http://bit.ly/2rZHTRM
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Základní tezí naší práce bude, zda je young adult literatura romancí či románem. Tuto
otázku se budeme snažit zodpovědět pomocí teorie trojúhelníkové touhy René Girarda (1984).
Dle Girarda románovost či romantičnost literatury spočívá právě v přítomnosti trojúhelníkové
touhy, konkrétně v jejím prostřednictví. Pokud se nám podaří prokázat nespontánnost touhy
hrdinů, bude se jednat o romantickou literaturu, naopak pokud to bude touha zprostředkovaná,
bude se jednat o román.
Při definici young adult literatury budeme vycházet především ze studie What’s
Happening in YA Literature? Trends in Books for Adolescents od Kossové a Teale, dále ze
studie Kossové Young Adult Novels with Multiple Narrative Perspectives: The Changing
Nature of YA Literature a nakonec dle Cartovy studie Young adult literature: From romance
to realism.
Jelikož se budeme poměrně podrobně zabývat fantasy literaturou, budeme ji muset
řádně definovat – k tomu nám bude sloužit především Úvod do fantastické literatury Tzvetana
Todorova (2010), jehož dělení fantasy literatury pro nás bude nejpříhodnější. Existuje ale
mnoho různých přístupů k fantastičnu, tudíž se podíváme také na přístup Rosemary
Jacksonové (The literature of subversion, 1981), Kathryn Humeové (Fantasy and mimesis,
1984) a Terezy Dědinové (Po podivné krajině: Charakteristika a vnitřní členění fantastické
literatury, 2015). Zároveň se v různých žánrových definicích budeme opírat o Encyklopedii
literárních žánrů Dagmar Mocné a Josefa Peterky.
Jak už bylo zmíněno výše, při zodpovídání naší teze budeme vycházet z díla René
Girarda, konkrétně Lži romantismu a pravdy románu (1984). Právě tento titul nám nabídne
teoreticky základ, který budeme moci využít při odhalování románovosti či romantičnosti
young adult literatury.
Kromě výše zmíněné literatury se tato práce bude do jisté míry opírat o čtenářskou
zkušenost autorky a o zkušenosti českých a zahraničních blogerů, kteří se věnují čtení a
recenzování young adult knih. V českém prostředí jsou tito blogeři seskupeni ve facebookové
skupině Knižní blogeři3.

3

Knižní blogěři [online]. In Facebook. [vid. 2017-05-12]. Dostupné na:
https://www.facebook.com/groups/341390309380288/
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1 Young adult literatura
Young adult (YA) je literární žánr4 zaměřený na tzv. mladé dospělé, tedy mládež mezi
12 až 18 lety (Koss, 2009: 73). V současné době ale věkový průměr vzrůstá a někteří autoři
udávají, že YA literatura je určena pro čtenáře od 15 do 25 let (Cart, 2001). Vypravěči
takových knih jsou teenageři, kteří se potýkají s problémy, které souvisí s dospíváním (tzv.
coming-of-age nebo problem novels).
Přestože se s literaturou pro mládež můžeme setkat již od devatenáctého stolení,
termín „young adult“ byl ustanoven až v šedesátých letech dvacátého století Young Adult
Library Services Association (Strickland, 2015). U nás se tento pojem začal hojně používat
v posledních pěti letech. Přispěly k tomu dvě česká nakladatelství. CooBoo z rodiny Albatros
Media vzniklo v roce 2012 a specializuje na literaturu pro děti a mládež. Dále je to YOLI,
odnož vydavatelství Knižní klub, které vzniklo před třemi lety a publikuje tituly právě z žánru
young adult. Svou vlastní edici Young Adults má například i nakladatelství Fragment.
Pojem young adult literatura zaštiťuje obrovské množství subžánrů: fantasy, sci-fi,
detektivky, romance, drama, komix, poezie, realistická fikce, non-fikce a další. Dle studie
What’s Happening in YA Literature? Trends in Books for Adolescents provedené Kossovou a
Taele je nejčastějším žánrem současná fikce (47%), dále fantasy (12%) a na třetím místě je
historická fikce (7%).
Přestože existuje mnoho subžánrů, je řada prvků, které YA spojují. Mezi takové prvky
patří napínavý příběh, problémy, se kterými se mohou dospívající ztotožnit, detailní a fakticky
správné popisy, snadno zapamatovatelné postavy, srozumitelný a často humorný způsob
psaní.
Děj je zaměřený právě na hlavního protagonistu a na to, jak řeší dané problémy.
Jelikož se autoři snaží vybírat aktuální problémy dospívajících, čtenář se dokáže snadno
identifikovat s hlavním hrdinou a kniha mu může sloužit jako manuál k tomu, jak se
s nastalou situací vypořádat. Mezi nejčastější témata patří hledání sebe sama (85%), přátelství
(53%), rodina (51%), šikana (36%), hledání nebo skrývání vlastní identity (34%) či
vyrovnávání se se ztrátou (34%). Překvapivě jsou poměrně méně zastoupena témata sexuality,
alkoholu či požívání drog (Koss & Taele, 2009: 567).
Většina YA knih je vyprávěna z první osoby (46%), nicméně není neobvyklé
vyprávění z osoby třetí či kombinovaná forma a stále častěji se v YA vyskytuje více
4

Označení žánr není úplně přesné, jelikož se v podstatě jedná pouze o věkové rozhraní čtenářů, pro
které je tato literatura určena. Nicméně pojem young adult literatura je v současnosti globálně označován jako
žánr, proto tomu tak bude i v této práci.
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vypravěčů. Vypravěč či vypravěčka je nejčastěji bílé pleti a euroamerického původu (42%) a
celkově v YA chybí multikulturní prvky. V současné době ale není výjimečná přítomnost
LGBT charakterů či postav s postižením (Koss & Taele, 2009: 569)

1.1 Young adult na pomezí middle-grade a new adult
Young adult literatura se dá považovat za přestupní stanici mezi literaturou pro děti a
pro dospělé. Pokud budeme vycházet především z amerického dělení literatury, které se u nás
do jisté míry začíná přebírat, nejbližšími žánry k young adult jsou middle-grade a velice
mladý žánr new adult.
Middle-grade je literární žánr určený pro děti ve věku od 8 do 12 let. (Gómez, 2017)
Knihy jsou nejčastěji v rozsahu 20 000 až 40 000 slov. (Neumeier, 2016) a hlavními tématy
jsou přátelství a rodina. Děj je jednoduchý a přímočarý, zaměřený na dění kolem hlavních
postav, jedná se ale pouze o vyprávění a hlavní hrdinové dění kolem sebe příliš nereflektují.
(Lo, 2013). Zároveň je děj zasazený v přítomnosti nebo blízké minulosti a moc se nezabývá
úvahami o budoucnosti. Vyprávění má poměrně rychlé tempo, protože děti mají problém
udržet pozornost, a tak se v příběhu neustále něco děje. Nejčastější forma vyprávění je erforma, děj se ale točí pouze okolo hlavního protagonisty. Hlavní hrdina chodí na základní
školu a je plně závislý na rodičích.
Na druhé straně je new adult (NA), které se dá přeložit jako „nový dospělý“. New
adult se jako samostatný žánr začal formovat v roce 2009, kdy americké vydavatelství St.
Martin‘s Press vyhlásilo soutěž, ve které hledali něco, co je „jako YA, ale dá se vydat a
označit za literaturu pro dospělé – něco jako ‚starší YA‘ nebo ‚new adult“ (Sambuchino,
2009). New adult se zaměřuje na čtenáře ve věku 18 až 25 let. (Pearl, 2005) Hlavními tématy
je stěhování se od rodičů, studium na vysoké škole, první zaměstnání a další první dospělé
odpovědnosti, se kterými se člověk v tomto věku setká. (Pearl, 2005) Hlavní postava se začíná
osamostatňovat a odpoutává se od rodičů. Děj se začíná zaměřovat na minulost a především
na plánování do budoucnosti. Postavy hodně reflektují dění kolem sebe a reagují na něj.
Nejčastější formou vyprávění je ich-forma.
Mezi nimi stojí YA, které je cíleno na čtenáře mezi 13-18 lety. Knihy jsou nejčastěji
v podobném rozsahu jako new adult. Hlavní protagonisté chodí na střední školu a jsou do jisté
míry závislí na rodičích, i když ti jsou často zcela nepřítomní anebo hrají velice okrajovou
úlohu. Mezi hlavní témata patří hledání vlastního místa ve světě. (Koss & Taele, 2009: 569)
Hlavní protagonisté se zaměřují na přítomnost a blízkou minulost, přesto dění okolo sebe
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reflektují. (Lo, 2013) Místy přemýšlí také nad budoucností, což je ale ve většině případů
směrováno na výběr vysoké školy.
New adult se od YA liší především v přístupu k sexu a intimnostem. V young adult
nejsou výjimkou intimnosti mezi hlavní dvojící, nicméně k samotnému pohlavnímu styku
buď vůbec nedojde (či se o něm vůbec nemluví) nebo je zmíněn jen okrajově. Ať tak či onak,
vždy se vyprávění zaměřuje na emoční stránku a ta fyzická je jen velmi okrajová. Oproti tomu
v NA je sex jednou z hlavních součástí děje. (Klems, 2013) Autoři ustupují od emocí a přímo
popisují fyzickou stránku.

2 Fantastická literatura
Vymezit fantasy jako žánr je velice obtížné. V českém prostředí tento termín většinou
zahrnuje fantasy, horor a science fiction. Dagmar Mocná a Josef Peterka zařazují fantasy do
tzv. spekulativní prózy a staví jej do opozice ke sci-fi (Mocná & Peterka, 2004: 187). Sci-fi
vychází z vědeckých motivů se zaměřením na techniku, budoucnost a racionální spekulaci,
oproti tomu fantasy je citové a pohádkové se zaměřením na magii a mystiku. (Mocná &
Peterka, 2004: 188) Fantasy se odehrává jak ve smyšleném, tak v současném světě,
obohaceném o magické a mytologické prvky.

2.1 Různé přístupy ke zkoumání fantastična
Tzvetan Todorov (2010) vnímá fantastickou literaturu jako velmi vymezenou
kategorii. Dle Todorova je základním bodem fantastické literatury moment váhání postavy a
čtenáře při setkání s nevysvětlitelnou či záhadnou událostí, fantastično tedy stojí na pomezí
přirozena a nadpřirozena. Když dojde k rozhodnutí, nahradí se fantastično nějakou z dalších
kategorií – čistě podivnou (racionální vysvětlení, které se stejně zdá neuvěřitelné, šokující,
zvláštní), fantastickou-podivnou (přirozené vysvětlení jevu – imaginární (sen, drogy) či
iluzorní (náhody, podvody, iluze)), fantastickou-zázračnou (přijetí nadpřirozena) či čistě
zázračnou (nadpřirozena nás nepřekvapuje, je součástí skutečnosti; typické např. pro
pohádky).
Z Todorovova strukturalistického pojení fantastičnosti vycházela ve své teorii
Rosemary Jacksonová v díle Fantasy: The literature of subversion (1981). Jacknosová
nechápe fantastično jako literární žánr, ale jako způsob vyprávění, který přetváří realitu a
pracuje s ní na hranici přirozena a nadpřirozena. Jacksonová do jisté míry zachovává
Todorovo rozlišení – fantastično dělí na marvelous (zázračno), fantastic (fantastično) a
mimésis (Jackson, 1981). Zázračno definuje jako neosobní vyprávění s vševědoucím
9

vypravěčem. Toto vyprávění vysvětluje magický či mytický svět, který se kompletně odlišuje
od známé reality. Oproti tomu mimésis vnější realitu našeho světa co nejvěrohodněji
napodobuje. Fantastično stojí uprostřed. „Tvrdí, že je popisované skutečné, … a poté
předpoklad realismu zničí tím, že uvedou něco prokazatelně nereálné.“ (Jackson, 1981: 34)
Typické je, že si hlavní protagonista ani samotný vypravěč nejsou vědomi, co se děje. Pro
autorku je pravé fantastično takové, které balancuje mezi realitou a imaginací.
Odlišný pohled na fantastično přináší Kathryn Humeová (1984), pro kterou je stěžejní
vztah mezi fantastičnem (touha změnit skutečnost) a mimésis (touha napodobovat skutečnost
co nejrealističtěji), které chápe jako neoddělitelné součásti . Svou typologii literatury vytvořila
na základě přístupu k realitě: literatura iluze/úniková (nereálné světy, do kterých čtenář utíká
před každodenními problémy), vize/utopická (nové světy), revize/didaktická (vyžaduje změnu
reálného světa), deziluze/perspektivistická (z filosofického perspektivismu). Přestože se
Humeová snaží vytvořit ucelené kategorie, které by měly pojímat většinu textů, sama definuje
fantastickou literaturu velice široce. „Fantasy je odchylka od zavedené reality, impuls vlastní
literatuře, jež se projevuje v mnoha variacích, od monstra po metaforu“ (Hume, 1984: 21).
Na rozdíl od Kathryn Humeové, Tereza Dědinová ve své práci Po podivné krajině:
Charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury (2015) definovala fantastickou
literaturu v opozici k té mimetické, tedy nefantastické. „Nefantastickou literaturu tvoří ty
texty, jejichž jednotlivé tematické a motivické komponenty se zásadně neodlišují od svých
předobrazů nacházejících se v aktuálním světě, tak jak ho známe nebo jak si myslíme, že ho
známe.“ (Dědinová, 2015: 56) Oproti tomu se fantastická literatura neomezuje na zákony
reálného světa. Upravuje si dle své potřeby historické události i přírodní zákony. Zároveň
autorka upozorňuje, že aby dílo mohlo být považováno za fantastické, musí být fantastické
prvky5 zásadní pro tvoření fikčního světa. (Dědinová, 2015: 58).

2.2 Young adult fantasy literatura
Pokud se vrátíme k definici young adult literatury v první kapitole a spojíme ji
s definicí fantastična, můžeme se pokusit definovat young adult fantasy.
Stěžejním rozdílem mezi fantasy a young adult fantasy je věk recipienta. Jak je
uvedeno výše, young adult literatura je určena pro mladé dospělé, tedy pro dospívající ve
věku mezi 12 a 18 lety. Od toho se také odvíjí dějová linie příběhu. Ve fantastických prvcích
nicméně nejsou žádné propastné rozdíly, a tak můžeme najít stejné prvky jak ve fantasy pro
5

Za fantastický prvek Dědinová považuje „záměrnou odlišnost od konsenzuální reality“ (Dědinová,
2015: 59), tedy pozměnění historických událostí, zasazení do budoucnosti, pozměnění přírodních zákonů,
apod.
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dospělé, tak pro dospívající. V YA ale převládá urban fantasy a paranormální romance (viz
kapitola 3.2).
Přestože se při definování fantastické literatury často neberou v úvahu rozdíly mezi
fantasy a science-fiction, v YA literatuře se vyskytují snahy tyto dva pojmy striktně
oddělovat. Především čtenáři chápou jako fantasy ty knihy, ve kterých se zpravidla vyskytují
nadpřirozené bytosti či magie. Naopak jako sci-fi jsou označovány příběhy, ve kterých hrají
důležitou roli vědecké vynálezy, které v současnosti nejsme schopni vyrobit, dále jsou
častými prvky cestování časem, vesmír, mimozemšťané apod. V posledních pěti letech na
pomyslné hranici mezi těmito žánry stojí dystopie6, které jsou spíše považovány za odnož
science-fiction, nicméně často zasahují i do fantasy.
YA fantasy literatura velice často podléhá trendům. Jeden z hlavních udala Stephanie
Meyerová po vydání ságy Stmívání (2005). Právě tato tetralogie do velké míry ovlivnila
podobu, kterou má dnes nejen YA fantasy, ale samotné YA. Druhým stěžejním trendem bylo
vydání trilogie Hunger Games Suzanne Collins roku 2008, která naopak odstartovala vlnu
vydávání dystopických románů.
Proč je ale právě fantastická literatura tolik populární mezi teenagery? Jennifer Lyn
Barnes tvrdí, že teenageři v ní hledají jistou paralelu mezi svým životem a paranormálnem.
Stejně jako je dospívání mezi dospělostí a dětstvím, stejně tak je paranormálno mezi realitou a
nadpřirozenem. (Strickland, 2015).

3 Romance
Ve své práci nechápeme romanci jakožto literární žánr, ale – přestože je jedná o
anglicismus, spíše jako vztah mezi hlavními protagonisty, tedy romantiku. Velké množství
young adult literatury, a především té fantasy, je zaměřována na hlavní protagonisty a jejich
milostný vztah. Ve své práci se věnuji fantasy literatuře pro mládež, jakožto subžánru, který
do jisté míry formuje young adult literaturu jako takovou. Nicméně mnoho charakteristik,
které uvádíme, se při vyextrahování nadpřirozených prvků, dají aplikovat na mnoho děl, které
do young adult spadají.

6

Jinak známá také jako antiutopie. Většinou se vysvětluje v opozici k utopii, která je v Encyklopedii
literárních žánrů definována jako „žánr fantastické literatury líčící alternativní model společenského uspořádání
v pomyslné zemi“ (Mocná, 2004: 666). Dystopie představuje fiktivní společnost, která se začala ubírat špatným
směrem. Typickým prvkem je totalitní vláda, kastovní systémy, omezování osobních svobod, rasismus apod.
Antiutopické příběhy psal např. George Orwell (1984) nebo Ray Bradbury (451 stupňů Fahrenheita). V young
adult jsou neznámější Hunger games od Suzanne Collins nebo Divergence od Veronicy Roth.
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3.1 Trojúhelníková touha René Girarda
Girard tvrdí, že touha je vždy spontánní, že je to jednoduchá přímka mezi subjektem a
objektem touhy. (Girard, 1998: 12) To však platí v dílech, kde hrdinové touží po obyčejných
věcech. Situace se mění v komplexnějších touhách, když do touhy vstupuje prostředník,
neboli ten Druhý. V tomto případě se z přímky stává trojúhelník, kdy nad spojnicí objektsubjekt stojí ještě prostředník. Subjekt v tuto chvíli touží po tom, po čem touží prostředník,
čímž se z jeho vlastní individuální touhy stává touha zprostředkovaná, tedy touha podle
Druhého. (Girard, 1998: 13) Dle napodobivých mechanismů autor rozlišuje prostřednictví
vnitřní a vnější, a to dle vzdálenosti mezi prostředníkem a subjektem. (Girard, 1998: 19)
Pokud se jedná o vnější prostřednictví, subjekt nebere prostředníka jako konkurenci.
Pro subjekt je prostředník vzor, ke kterému vzhlíží, přiznává se k němu a považuje se za jeho
žáka. Vzdálenost mezi prostředníkem a subjektem je velká – prostředník nemusí být ze
stejného světa, může to být legenda či má diametrálně odlišné postavení, tudíž nehrozí, že by
se osudy prostředníka a subjektu střetly.
Opačně funguje prostřednictví vnitřní. Vzdálenost mezi prostředníkem a subjektem je
malá, prostředník je ze stejného světa. Mají k sobě dokonce natolik blízko, že se jedná o
souběžné touhy. Prostředník se tedy stává rivalem a subjekt se toto prostřednictví snaží utajit.
Girard rozlišuje mezi romantismem a románem. Romantický hrdina považuje své
touhy za autentické, myslí si, že vycházejí z něho samého. V romantických dílech se sice
nachází prostředník, ale je utajován.
Do protikladu je stavěn román. Girard říká, že vrcholné romány odhalují, že lidská
touha je pouze touhou někoho jiného, je převzata od druhých. Lidé touží po tom samém, po
čem touží jejich vzor, nemají tedy žádnou autonomní touhu.

3.2 Paranormální romance
Paranormální romance vznikla ze spojení nadpřirozena a romantiky a jako samostatný
žánr se začala formovat v devadesátých letech minulého století. (Ward, 2006)
Sice existují autoři paranormálních romancí, ale ve velké míře převládají ženy. Za
zakladatelku tohoto žánru jako takového se považuje Lauren K. Hamilton se svojí sérií o
Anitě Blake, která v dnešních dnech čítá okolo dvaceti dílů. (Ward, 2006) Skutečnost, že
většinou paranormální romance vychází s několika pokračováními, je také určujícím prvkem.
Paranormální romance pro dospělé čítají až desítky dílů, jelikož autoři většinou vytvoří
fungující svět, který nechtějí opustit (např. J. R. Ward se ve své sérii Bratrstvo černé díky
věnuje každý díl jiné postavě, ale svět zůstává vždy stejný). Většina young adult
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paranormálních romancí jsou trilogie nebo tetralogie, nicméně např. Upíří deníky od L. J.
Smith mají okolo dvacítky dílů či autorská dvojice P. C. a Kirsten Cast vytvořila sérii Škola
noci s třinácti díly.
Young adult paranormální romance mají dvě základní dějové linky. V té první se
lidská dívka zamiluje do chlapce s nadpřirozenými schopnostmi (upíra, anděla, vlkodlaka). Ta
druhá se týká hrdinčina objevení vlastních nadpřirozených schopností. Zde také vstupuje do
příběhu nadpřirozený hrdina, který hrdince pomáhá vypořádat se se svými schopnostmi.
(Young, 2013: 18)
Dalšími charakterizujícími prvky jsou milostné trojúhelníky, kdy si hlavní hrdina/ka
vybírá mezi jedním a více muži/ženami (Bella ve Stmívání je rozpolcena mezi Edwardem a
Jacobem, Luce v Pádu si vybírá mezi Camem a Danielem, Nora v Zavrženém váhá mezi
Patchem a Scottem), má silné nepřátele (Bellu chtějí získat Volturiovi, Noru v Zavrženém
chce zabít Patch, aby se stal člověkem), často tragickou minulost (Noře záhadně zemřel otec,
okolo Luce se dějí smrtelné nehody), je černou ovcí rodiny (Luce je označena za mladou
delikventku) a příběh je zasazen do městského prostředí (Zavržený se odehrává v Maine;
Stmívání ve Forks; z tohoto konceptu vybíhá Pád, který se odehrává v internátních školách).
Zároveň se v příbězích často vyskytuje boj mezi dobrem a zlem, přirozenem a nadpřirozenem
nebo znepřátelenými rasami (andělé a démoni, upíři a vlkodlaci), který hlavní protagonista/ka
vyvolá nebo se do určité míry do války zapojí.
Paranormální romance se velice často zaměňuje s pojmem urban fantasy (tzv. městská
fantasy). Děj je většinou zasazen v současném světě, do kterého jsou přidané nadpřirozené
prvky. Hlavním kritériem je, že se musí odehrávat právě ve městě. Hlavní rozdíl mezi urban
fantasy a paranormální romancí je v tom, že urban fantasy se více zaměřuje na nadpřirozenou
část příběhu – tzn., že pokud odstraníte romantické prvky, stále vám zbude plnohodnotný
příběh.
3.2.1 Spojující prvky paranormální romance a červené knihovny
Červená knihovna je jedním z hlavních žánrů, ze kterých paranormální romance
vychází. Knihy z červené knihovny se primárně zaměřují na vztah mezi mužem a ženou –
jejich seznámení, sbližování a happyend (např. zásnuby, sňatek). Na této cestě se ale hlavní
hrdinové setkávají s mnoha překážkami, se kterými se musí vyrovnat (Mocná & Peterka,
2004: 86). To samé platí i o hrdinech paranormální romance. Děj se točí především kolem
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hlavní hrdinky7 a objektu jejího zájmu. Z pravidla děj začíná ještě před setkáním hlavních
hrdinů, ke kterému ale dojde hned v první třetině příběhu. Poté přichází poměrně rychlé
sblížení (kterému často předchází počáteční nenávist) a hlavní hrdinové na sobě začínají
velice lpět. Poté většinou přichází pád – osud nepřeje hlavním hrdinům, musí se rozejít, jejich
vztah je příliš nebezpečný apod. I přes všechny útrapy se ale snaží být spolu, až nakonec
přijde šťastný konec. Přestože v young adult jsou hlavní hrdinové podstatně mladší než hlavní
hrdinové červené knihovny, věří, že jejich objekt zájmu je „ten pravý“ a jejich vztah vydrží až
do konce života. (Mocná & Peterka, 2004: 86)
Červená knihovna je vystavěna na třech fabulích: sociální (milenci pochází z jiných
společenských vrstev), nelásky (nenávist či nezájem mezi hlavními postavami, která se ale
změní v lásku) a fabule vzestupu (hlavní hrdinka se z šedé myšky změní v silnou ženu).
(Mocná & Peterka, 2004: 87) Autoři YA paranormálních romancí tyto modely kombinují.
Hlavní milenecká dvojíce je často jiného druhu (upír a člověk, anděl a nefilim, člověk a
anděl), přestože se tento na první pohled propastný rozdíl smaže (z Belly se nakonec stane
upírka). Na počátku příběhu se hlavní protagonisté velice často nenávidí (alespoň na oko) a
mužský hrdina z počátku hlavní hrdinku odhání (když Luce poprvé spatří Daniela, zdvihne na
ni prostředníček; Edward se od Belly při hodině biologie odvrací). Poslední model souvisí
s typologií hlavní hrdinky, která je z počátku velmi často nesebevědomá, nemá moc přátel, je
tichá a nevýrazná, často zkroušená svou minulostí. Později se z ní ale stává sebevědomá
mladá žena (často to ale souvisí s nově nabytými nadpřirozenými schopnosti, např. když se
z Belly stane upírka).
Červenou knihovnu a paranormální romanci tedy spojuje důraz na ústřední
mileneckou dvojici, která prochází různými peripetiemi a jejich láska je zkoušena osudem,
dále podobné hlavní hrdinky a fabulační modely červené knihovny, které paranormální
romance přejala a kombinuje je.
Zároveň jsou oba subžánry považovány na populární literaturu (jinak také označována
jako spotřební). Jsou to díla snadno pochopitelná, která se většinou zabývají triviálními
tématy, které i přes svou obyčejnost dokáží strhnout čtenářovu pozornost, a je vhodná
k volnočasové četbě, k odpočinku. Děj má rychlý spád, je přímočarý a končí happyendem.
Svět vytvořený pro populární literaturu má jasnou polaritu dobra a zla, tíhne k archetypálním
modelům a klade důraz na základní emoce. (Mocná & Peterka, 2004: 502)

7

Červená knihovna je primárně určena pro ženy, proto jsou ve většině knih hlavními postavami ženy.
Podobně je to u young adult paranormálních romancí, kde je v drtivé většině vypravěčkou žena/ dívka.
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4 Sága Stmívání od Stephanie Meyerové
Jedním ze základních děl young adult fantasy je sága Stmívání od Stephanie
Meyerové. První díl, Stmívání, vyšel roku 2005 a následovaly jej další tři – Nový měsíc,
Zatmění a Rozbřesk. Na celém světě se této série prodalo více než 115 milionů výtisků a byla
302 týdnů na seznamu bestsellerů New York Time. (Young, 2013: 12) Přestože Stmívání
získalo takovou popularitu hlavně díky filmovému zpracování, stalo se inspirací pro řadu
dalších děl i mimo žánr fantasy. Například new adult série Padesát odstínů šedi od E. L.
James nebo Krásná katastrofa od Jamie McGuire původně vznikly jako fanouškovské fikce
na Stmívání. Na internetu ale získaly takovou popularitu, že autorky příběhy upravily – vyňaly
z nich Stmívání a nadpřirozené prvky – a vydaly na vlastní náklady (později práva prodaly
nakladatelům).
Stmívání ale mělo mnohem dalekosáhlejší vliv. Jeho popularita zapříčinila vznik
subžánru young adult paranormální romance. Ze Stmívání se stala marketingová strategie
nakladatelů, kteří se podobné tituly snažili co nejvíce ztotožňovat právě se Stmíváním –
takové tituly měly podobné obálky, na kterých byly texty jako „Pro fanoušky Smívání“. V té
době také mělo mnoho těchto titulů jednoslovný název (což můžeme vidět i u námi
sledovaných sérií). (Young, 2013: 13)

4.1 Hlavní protagonisté
4.1.1 Isabella Swanová
Bella je hlavní vypravěčkou a příběh je vyprávěný v ich-formě z její perspektivy.
V době prvního dílu jí je 17 let. Bella má dlouhé hnědé vlasy, hnědé oči a velice bledou pleť.
Na začátku prvního dílu se Bella přestěhovala ke svému otci do Forks, kde se celá sága
odehrává.
Bella je introvertní a nesmělá, zároveň zodpovědná a pilná studentka. Nemá moc
kamarádů a ani doma v Kalifornii mezi ně moc nezapadala, dělá jí problém najít s nimi
společnou řeč a zájmy. Bella je na svůj věk až moc vyspělá a rozumná (kompletně vede
domácnost, stará se o svého otce Charlieho), její povaha je klidná a obětavá. Dále je
tvrdohlavá a neústupná, často manipuluje s lidmi a je místy i sobecká. Její chování by se
mnohdy mohlo jevit jako statečné, přestože mnoho jejích činů mělo čistě sobecký ráz. Sama
se považuje za šedou myšku, nikde nevyčnívá, je velice nešikovná a nesebevědomá. Její okolí
ji však vnímá naprosto opačně. Je považována za zajímavou a atraktivní.
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Bella se na prvních stranách Stmívání jeví jako velice racionální, nicméně to se změní
po setkání s Edwardem. Je jím tak okouzlena, že v podstatě nemyslí na nic jiného, přestože on
o ni očividně nejeví zájem. I když si Bella snaží namluvit, že se nemá zabývat Edwardem,
nemůže si pomoci.
Když se prvotní nezájem změní a Bella s Edwardem se sblíží a ona zjistí jeho pravou
podstatu, neodradí ji to, naopak ji to k němu táhne ještě víc a ona se touží stát upírkou.
Edward se pro ni stává smyslem života. Veškeré její konání s ním má něco společného,
neustále na něj myslí a tráví s ním veškerý čas.
4.1.2 Edward Cullen
Edward Cullen se narodil roku 1901 a byl přeměněn Carlislem Cullenem v upíra o
sedmnáct let později, když umíral v nemocnici. Poté žil osamoceně s Carlislem a postupem
času se k nim přidávali další členové jejich smečky. Jejich smečka je výjimečná tím, že se
místo lidské krve živé krví zvířecí. Do Forks se rodina přestěhovala o dva roky dříve než
Bella a všichni „sourozenci“ nastoupili na střední školu, kde se Edward s Bellou setkali.
Edward je nelidsky krásný, má dokonalou alabastrovou pleť a dokonale řezané rysy.
Jeho oči jsou medově hnědé až černé (v závislosti na krmení), vlasy má bronzové a je
nezvykle vysoký a štíhlý.
I přes vyrovnaný zevnějšek se užírá vnitřní vinou, považuje se za netvora, protože se
jeden čas živil lidskou krví (přestože zabíjel pouze zločince a vrahy). Edward je inteligentní,
tvrdohlavý a autoritativní. Na druhou stranu je obětavý a starostlivý, jemný, romantický a
skromný. Od svého okolí si drží odstup, jedná chladně a neosobně. Je velice dobrý
v sebeovládání, přestože je u Belly neustále pokoušen pachem lidské krve.
Někteří upíři jsou při proměně obdařeni speciálním darem, nějakou superschopností,
kterou ostatní neovládají. Edwardovou schopností je čtení myšlenek. Na dlouhé vzdálenosti je
schopný přečíst myšlenky komukoli, kromě Belly. Kromě toho, že mu Bella jakožto upírovi
„voněla“, imponovala mu také tím, že jí neviděl do hlavy. Přestože věděl, že je pro ni
nebezpečný, byl ochoten podstoupit riziko, že jí ublíží, aby s ní mohl udržovat kontakt.
4.1.3 Jacob Black
Jacobovi Blackovi je v začátcích série 15 let. I když byl mladší než Bella, vypadal
starší díky své neobvyklé výšce. Jacob pochází z indiánského kmene Quileutů a bydlí
v rezervaci La Push, kde také chodí na střední školu. S Bellou se zná od dětství, jelikož se
jejich otcové přátelili. V době znovushledání s Bellou byl ještě člověkem. Během Nového
měsíce se proměnil ve vlka.
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Po přeměně Jacob hodně vyrostl, ostříhal si své dlouhé vlasy a zanechal střední školy.
Barva jeho vlčí srsti je rezavě hnědá. Díky svému rodokmenu mohl Jacob zaujmout místo
alfy, nicméně si tuto pozici nikdy nenárokoval. Nechtěl být vlkem, natož alfou. Pozice alfy se
ujal až v Rozbřesku, když se smečka rozdělila na dvě.
Jacob je až přehnaně starostlivý. Je empatický, nápomocný a přátelský. Po proměně se
musel naučit dobrému sebeovládání, snaží se být klidný a vyrovnaný. Má veliké sympatie
k Belle, která ale jeho city neopětuje. Je do ní zamilovaný v podstatě už od dětství, jenomže
Bella ho bere pouze jako kamaráda. Přestože má v Edwardovi silného protivníka, je
rozhodnutý o Bellu bojovat.
Jacob je většinu ságy spíše vedlejší postavou, nicméně v příběhu stále hraje důležitou
roli. Situace se mění, když je část Rozbřesku vyprávěna ich-formu z jeho pohledu.

4.2 Hlavní a vedlejší dějové linie
Hlavní dějová linie je soustředěna na Bellu. Nejen, že je Bella vypravěčka, ale celý děj
se z velké části točí kolem ní – téměř všechny stěžejní události zapříčiní ona. V prvním díle
Stmívání jde primárně o její seznamování s Edwardem, ale na konec je Bella ohrožována
upírem Jamesem a Cullenovi se ji snaží zachránit. V Novém měsíci Bella zapříčinila, že se
chtěl Edward nechat zabít, a tak odhalila svou existenci (především svou neproniknutelnou
mysl) upírskému klanu Volturiových. V Zatmění byla válka proti novorozeným, protože Bellu
chtěla zabít upírka Victoria. Stěžejní událost Rozbřesku je Bellino těhotenství a následně
obhajoba existence poloupírky, dcery Edwarda a Belly, před Volturiovými.
Pro paranormální romance je typické, že stěžejní dějovou linií je vztah ústřední
dvojice. Pokud bychom ze ságy vymazali vztah Edwarda a Belly, zbyla by pouze kostra
příběhu, který není úplný. Tudíž i přes to, že se v celé sáze stane mnoho důležitých událostí,
které mohou na první pohled vypadat jako stěžejní součásti příběhu, opak je pravdou. To, co
dělá Stmívání příběhem, je milenecký vztah Edwarda a Belly.
Pokud bychom chtěli na Stmívání aplikovat tři odlišné fabule červené knihovny, které
přejala paranormální romance, nebude to obtížné. Sociální fabule je zřejmá hned na první
pohled. Bella je člověk a Edward je upír, což mezi nimi činí propastný rozdíl. Tento rozdíl se
srovná až ve chvíli, kdy je Bella přeměněna na upírku. Sociální fabule prostupuje celou ságu.
Bella se vedle Edwarda cítí slabá a obyčejná a chce se mu vyrovnat, přičemž jediné
východisko vidí v tom, že se stane upírem. Edward to od první chvíle odmítá nejen kvůli
tomu, že Bellu vnímá opačně než ona sama sebe, ale protože nechce, aby se z ní stalo
monstrum, které žízní po lidské krvi.
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Fabule nelásky prostupuje pouze prvních zhruba padesát stran Stmívání a také Nový
měsíc. Edward si ze začátku snaží držet odstup od Belly a chová se k ní nepřátelsky.
„Odkláněl se ode mě, seděl na krajíčku židle a odvracel obličej, jako kdyby cítil něco, co mu
nevoní.“ (Meyer, 2009a: 22) Edward v její přítomnosti ztrácí sebeovládání a bojí se, že by jí

ublížil, jelikož ho její pach nutí znovu toužit po lidské krvi. Velice brzy se Edwardovi
přestane dařit držet si odstup a i přes své přesvědčení vyhledává Bellinu přítomnost. Zároveň
s tím mění strategii a snaží se přimět Bellu, aby se o něho držela dále. V některých místech si
ale nelogicky protiřečí: „‚Tak pojedeš se mnou do Seattlu?‘ naléhal. Nezmohla jsem se na
slovo, jen jsem přikývla… ‚Opravdu by ses ode mě měla držet dál,‘ varoval.“ (Meyer, 2009a:
71) Bella se o Edwarda zajímá od prvních stran příběhu, nicméně se snaží přesvědčit sama
sebe, aby na něj zapomněla, jelikož u něj nikdy nemůže mít šanci.
Fabule nezájmu se znovu objevuje v Novém měsíci. Edward se s Bellou rozchází po
incidentu u nich doma, kdy Bellu napadne upír z Edwardovy rodiny. „Svým způsobem tě budu
vždycky milovat. Ale jsem… unavený z předstírání, že jsem někdo jiný. Já nejsem člověk…
Nechal jsem to zajít až příliš daleko, a teď mě to mrzí.“ (Meyer, 2009b 55) Z Edwardovi
strany je to ale póza. Nechce Bellu opustit, ale na druhou stranu ji chce chránit. To Bella ale
zatím neví, a tak jí Edward velice ubližuje.
Poslední typ fabule, fabule vzestupu, je nejpatrnější v posledním díle. Bella je
nesebevědomá a nevýrazná. Nemá moc přátel, což se po celý příběh nemění, stýká se hlavně
s Edwardem, který ji zároveň nutí připadat si ještě obyčejnější (jako obyčejný člověk se
nemůže rovnat jeho nadlidské kráse a síle). Pravděpodobně proto naléhá na Edwarda, aby ji
přeměnil v upírku – což se nakonec v Rozbřesku stane. Bella se stává upírkou, je silná a
krásná, navíc obdařená darem štítu.
Pokud odvrátíme pozornost od hlavní milenecké dvojice, tedy Edwarda a Belly,
můžeme nalézt stejné fabule i u Belly a Jacoba – ona je člověk, Jacob vlkodlak. Opět může
dojít k vyrovnání tohoto rozdílu, ale nikoli přeměnou Belly, ale tím, že by se Jacob přestal
přeměňovat, a tak by začal přirozeně stárnout.
Neláska mezi nimi prostupuje vlastně celou ságu. Jacob usiluje o Bellu, která ale vždy
dává přednost Edwardovi. „‚Jsem do tebe zamilovaný, Bello,‘ prohlásil Jacob silným, jistým
hlasem. ‚Bello, já tě miluju. A chci, aby sis místo něj vybrala mě.‘“ (Meyer, 2009c: 259)
Jacob o ni přesto usiluje a argumentuje hlavně tím, že kvůli němu by se nemusela měnit
v upírku. I přes silnou lásku, kterou Bella cítí k Edwardovi, vzniká jakýsi milostný
trojúhelník, ve kterém Bella volí mezi oběma (viz kapitola 5.6).
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Jako vedlejší linie figurují stěžejní události příběhu, které vrcholí vždy na konci
každého dílu. První díl je o seznámení a formování vztahu mezi Edwardem a Bellou, nicméně
na konci Stmívání je Bella napadena nomádským upírem Jamesem. V Novém měsíci Edward
opouští Bellu kvůli její bezpečnosti. Bella se sbližuje s Jacobem a zároveň zjišťuje, že když se
vystavuje nebezpečným situacím, zjevuje se jí Edward. Při jednom hledání adrenalinového
zážitku Bella skáče z útesu a Edward si myslí, že zemřela. Proto se vydává za Volturiovými,
aby ho popravili. Bella chce Edwarda zachránit, a tak svou existenci odhaluje Volturiovým.
V Zatmění se objevuje družka upíra Jamese, která chce Bellu zabít, aby Edward pocítil
stejnou ztrátu jako ona. Na konci je válka mezi Cullenovými s vlkodlaky a armádou
novorozených upírů. Rozbřesk začíná svatbou Belly a Edwarda, kteří poté odjíždí na líbánky,
kde Bella otěhotní. Jejich dcera Renesmé je poloupírka (vypadá lidsky, ale má určitě upírské
vlastnosti). Její existenci odhalí klan Volturiových, kteří si myslí, že Renesmé je nesmrtelné
dítě (upíři mezi sebou mají dohodu, že nebudou přeměňovat malé děti), a tak chtějí celou
rodinu Cullenových popravit. Sága vrcholí setkáním Cullenů a Volturiových. Nedojde
k přímému boji, vše se ústně vysvětlí a Volturiovi odchází.

4.3 Fantastické prvky
Stephanie Meyerová pracuje se dvěma fantastickými prvky – upíry a vlkodlaky. Na
ságu Stmívání se dá nejlépe aplikovat dělení fantastična dle Tzevdana Todorova, který by ji
zařadil do kategorie fantastické-zázračné. Bella z počátku váhá mezi přirozenem a
nadpřirozenem. Tuší, že Edward a jeho rodina jsou něčím zvláštní, nicméně se nejdříve snaží
přijít na nějaké racionální vysvětlení, což ale vzdává se chvíli, kdy ji Jacob říká Quileutské
legendy. Bella ale stále zůstává ve fázi váhání, jestli má nadpřirozenu uvěřit. „Jestli Edward
je upír… co bych měla dělat?“ (Meyer, 2009a: 113). Když jí Edward přizná pravdu, reaguje
na ni velice chladně a přijímá ji jako čistý fakt. „Zaprvé, Edward je upír. Zadruhé, část jeho
osobnosti – a já jsem nevěděla, jak silná je to část – žízní po mé krvi. A zatřetí, jsem do něj
bezvýhradně a neodvolatelně zamilovaná.“ (Meyer, 2009a: 158).
4.3.1 Upíři a vlkodlaci
Upírem se lidé nerodí, ale stávají se jím po proměně. Při proměně se zastaví proces
stárnutí i růstu a jejich vzhled se nemění, zůstávají v takové podobě, v jaké byli proměněni.
Fyzicky jsou od lidí téměř nerozeznatelní, liší se hlavně extrémní bledostí kůže a očima, jež
mění barvu. Upíři jsou považování za velice atraktivní, což je způsobeno jejich hladkou
alabastrovou pokožkou a ostře řezanými rysy. Kůže upíra je neuvěřitelně tvrdá, téměř
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nezničitelná. Jejich pokožka na slunce reaguje třpytem. Přirozené je pro ně krmení lidskou
krví, nicméně někteří upíři se proti tomu postavili a konzumují pouze krev zvířecí (jsou
označování za upíry vegetariány). Nicméně krev k životu nepotřebují (i když je posilní),
nemohou se tedy vyhladovět k smrti. Zuby upírů se vzhledově nijak neliší od těch lidských.
Tělní tekutiny upíra jsou jedovaté, oběhová soustava ale chybí. Upírem se člověk stane po
kousnutí upírem a tento proces je velmi bolestivý. Pokud chcete upíra zabít, musíte ho
znehybnit a zapálit.
Dále mají nadlidskou sílu a dokáží se pohybovat neuvěřitelně rychle. Mají posílené
smysly, vidí neuvěřitelně ostře i na velké vzdálenosti, mají posílený čich i sluch. Při proměně
se zesílí hlavní charakteristické rysy člověka a někteří z nich dostanou další nadpřirozené
schopnosti – např. Edward umí číst myšlenky (za života musel být velice empatický) a Bella
má schopnost štítu (souvisí to s tím, že jí za života Edward nemohl číst myšlenky).
Meyerová nepojala vlkodlaky v tradičním mytologickém smyslu, jedná se spíš o tzv.
shapeshifterfs8, kteří na sebe berou podobu obřích vlků. Vlkodlaci se rodí s genetickou
dispozicí stát se vlky, kterou získávají dědičně. První proměna probíhá mezi pubertou a
zhruba pětadvacátým rokem života, v závislosti nejen na genetice, ale také na přítomnosti
upírů. Quileutští vlkodlaci se podobají vlkům, jen jsou o mnoho větší, nadpřirozeně rychlí a
silní. Ve vlčí i lidské podobě se velice rychle uzdravují. Pokud se člověk stále přeměňuje ve
vlkodlaka, jeho stárnutí se zastaví – pokud se ale přestane přeměňovat, začne přirozeně
stárnout.
Vlkodlaci žijí ve smečkách. Jsou ovládání hlavním vlkem, alfou a mezi sebou
komunikují telepaticky. Někteří vlci mají zvláštní zkušenost s otiskováním. Otiskování je
způsob navázání vztahu s člověkem opačného pohlaví. K otisku může dojít po první přeměně
a jejich vyvoleným se může stát kdokoli, nehledě na předchozí city. K otisku dojde, když se
vlk své vyvolené/vyvolenému podívá do očí – pokud k otisku nedojde při prvním setkání, už
k němu s danou osobou nedojde nikdy. Vztah mezi vlkem a otiskem je velice silný, vlkodlak
se otisku plně podřídí. Pokud vlkodlaka jeho otisk nepřijme, vlkodlak umírá žalem.
„Přitažlivost zemská už mě nepoutala k místu, kde jsem stál. Byla to ta holčička …, kdo mě tu
držel.“ (Meyer, 2009d: 298)

8

Shapeshifters se většinou překládají jako dlaci, kožoměnci, proměňovači nebo tvaroměnci. Jedná se o
poměrně běžný prvek urban fantasy, kdy lidé na sebe berou jinou podobu, většinou zvířete. Ve Stmívání jsou to
vlci (podobně pojati jsou i ve Smečce od Andrey Cremer), běžní jsou ale i kojoti (série Mercedes Thompson od
Patricie Briggs) nebo draci (Drakie od Sophie Jordan, Talon od Julie Kagawa).
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4.4 Vztah mezi hlavními protagonisty
Jak už bylo několikrát řečeno, vztah mezi hlavními protagonisty je stěžejní dějovou
linií příběhu. Vztah mezi Bellou a Edwardem se začne formovat hned na začátku ságy. Bella
se přistěhuje do svého rodného města Forks a nastupuje na tamní školu, kde se setkává
s Cullenovými. Hned první den je Bella spárovaná s Edwardem na hodině biologie, ale on se
k ní chová velice nepřátelsky. V tuto chvíli se děj začne týkat především Belliných myšlenek
na Edwarda a jejich společné chvíle, kterých je požehnaně.
Edward brzy překonává svou averzi proti Belle a naopak vyhledává její společnost.
Přesto se ji snaží přesvědčit, že by se od něho měla držet dál, což se jí nedaří. Poslední snaha
od sebe odehnat Bellu je poté, co jí prozradí, že je upír. Bella to ale bere chladně a nijak ji to
nepřekvapuje.
Od té doby jsou Bella s Edwardem nerozluční a tráví spolu téměř všechen čas. Bella se
odpoutá od všech svých přátel a i od rodiny, všechen čas věnuje jen a pouze Edwardovi.
Jejich vztah je velmi intenzivní, Bella si nedokáže život bez Edwarda představit a velice na
něm lpí. Bella je i přes svůj nízký věk (a přestože nemá žádnou další zkušenost s jiným
mužem) přesvědčená, že je Edward ten pravý a že s ním chce strávit celý život. „‚Miluju tě,‘
řekla jsem tichým, intenzivním hlasem. ‚Vždycky tě budu milovat, bez ohledu na to, co se teď
stane.‘“ (Meyer, 2009a: 310) Paradoxně i pro Edwarda je Bella první dívkou, do které se
zamiloval.
Zlom nastává v Novém měsíci, když se Edward rozhodne opustit Bellu, aby jí zajistil
bezpečí před sebou a jeho rodinou. Tímto krokem ale oběma ubližuje. Odloučení netrvá
dlouho a poté se jejich láska vrací s ještě větší intenzitou, která nakonec vyvrcholí svatbou
v posledním díle a následným narozením jejich dcery.
Do hlavní dějové linie vstupuje i postava Jacoba Blacka, který se také zajímá o Bellu.
Jacob a Edward jsou rození nepřátelé, kteří se musí spojit proto, aby ochránili svou
milovanou. Mezi Bellou, Edwardem a Jacobem tedy vzniká milostný trojúhleník, který
prostupuje většinu ságy. Poté, co Edward v Novém měsíci opustí Bellu, nastupuje na scénu
Jacob. Přestože Bella Jacoba ze začátku spíše využívá, pomalu se do něj začne zamilovávat, i
když její srdce stále patří Edwardovi.
Stěžejní zápletkou ságy se náhle stává Bellino váhání mezi Jacobem a Edwardem. Oba
má ráda, ale neví, kdo je pro ni lepší. Její láska k Edwardovi je velice silná a intenzivní. Bella
je na něm závislá, podřizuje se mu a vše dělá pro něj. Kdežto její vztah s Jacobem není tak
intenzivní ani vášnivý. Nicméně se nedá říci, koho Bella miluje více. Velmi dobře je to
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vyjádřeno Jacobou promluvou v Zatmění: „‚Je pro tebe jako droga, Bello… Už chápu, že bez
něj nemůžeš žít. Je příliš pozdě. Ale já bych pro tebe byl zdravější. Nebyl bych droga; já bych
pro tebe byl vzduch, slunce.‘“ (Meyer, 2009c: 467). Bella na to reaguje tím, že si s Jacobem
dokáže život představit, nicméně že vždycky věděla, že její srdce patří Edwardovi. (Meyer,
Zatmění: 468)
Jacob ale nikdy nepřestal usilovat o Bellu, přestože věděl, že ona svůj názor nezmění.
Autorka tuto skutečnost vyřešila tak, že se v Rozbřesku Jacob otiskne do dcery Belly a
Edwarda, Renesmé.
Jacobova i Edwardova touha po Belle je nutí potlačit svou vlastní přirozenost. Edward
je upír, který přirozeně touží po lidské krvi. Kromě svého vnitřního přesvědčení, že nebude
konzumovat lidskou krev, hraje svou roli i skutečnost, že odmítá Bellu zabít i přeměnit
v upírku. Jacob je naopak ochoten vzdát se své schopnosti být vlkodlakem a přestat se
proměňovat, aby začal přirozeně stárnout a mohl s Bellou prožít přirozený život. Bellino
váhání nespočívá tedy pouze na citech, ale i na jejím lidství.
Pokud by chtěla být s Edwardem, nikdy s ním neprožije plnohodnotný život. Ona by
přirozeně stárla a on by byl stále sedmnáctiletým mladíkem. Tento rozdíl by se smazal pouze
její proměnou v upírku, což Edward striktně odmítá. Přeměna by pro Bellu byla jistou obětí,
přišla by o své lidství a už by nikdy nebylo cesty zpět. Navíc by zažila, jak její vrstevníci a
rodina umírají , zatímco ona by žila dál. Právě tato ztráta je jedním z důvodů, proč ji Edward
nechce přeměnit. Bella ale cítí, že její láska k Edwardovi je tak silná, že je schopná pro něj
tohle všechno podstoupit. Nakonec k přeměně opravdu dojde. Při porodu Bella začne umírat,
a tak ji Edward přemění, aby jí zachránil život. Když se proměna stane jediným východiskem,
jak Bellu zachránit, Edward neváhá a promění ji.
Na druhé straně Bella by s Jacobem mohla prožít plnohodnotný život a oba by spolu
zestárli. Nicméně v tomto případě by musel oběť podstoupit Jacob, který by se musel vzdát
své schopnosti být vlkodlakem. Jacob by to pro Bellu bez váhání udělal, ale ona se zdráhá.
„‚Nejhorší na tom je, že jsem to všechno viděla – celý náš život. A hrozně ho chci, Jaku, chci
ho se vším všudy. Chci tu teď zůstat a nikdy odsud neodejít. Chci tě milovat a učinit tě
šťastným. A nemůžu, a to mě zabíjí.‘“ (Meyer, 2009c: 468)
Bella už od počátku byla odevzdaná Edwardovi a Jacob s tím nikdy nemohl nic udělat.
Přesto autorka Bellu nechávala velice dlouho váhat, který z nich by pro ni byl lepší partnerem.
Právě tento milostný trojúhelník a Bellina neustálá nerozhodnost a sympatie k oběma
chlapcům měli obrovský vliv na čtenáře, o čemž bude více v kapitole 7.2.
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4.4.1 Romantismus a trojúhelníková touha René Girarda
Sága Stmívání se dá poměrně jednoduše zařadit do romantické literatury, kterou Girard
označuje jako tu, ve které autoři tají prostřednictví touhy. Je to taková literatura, ve které
hlavní hrdinové považují svoji touhu za autonomní, myslí si tedy, že vychází z nich.
Jacob a Edward touží po tom samém, po Belle. Jedná se tedy o souběžné touhy, mohli
bychom tedy mluvit o vnitřním prostřednictví. Vzájemně jsou si překážkami, které jim brání
dostat se k objektu. Vzniká mezi nimi nenávist, která přesahuje jejich rasovou rozdílnost a
přirozenost, a soupeří spolu o Bellino srdce.
Pokud budeme zvažovat samotný vztah mezi Edwardem a Bellou bez vnějších vlivů,
budou pro sebe Edward a Bella prostředníky i objekty. Girard to vyjadřuje tak, že „nadšení
pro objekt je nadšením pro prostředníka.“ (Girard, 1998: 20) Bella jakožto subjekt touží po
objektu Edwardovi. Edward subjekt touží po objektu Belle. V tomto případě zde chybí třetí
vrchol trojúhelníku, tedy prostředník.
Pokud jejich vztah budeme zvažovat i s okolními skutečnostmi, zjistíme, že Bella
touží po Edwardovi, protože ji přitahuje jeho nadlidskost – neuvěřitelná krása, nadlidské
vlastnosti, nesmrtelnost. Sama sebe považuje za nedokonalou a křehkou, ale Edward by jí
mohl dopřát tíženou dokonalost přeměnou z upíra. Oproti tomu Edward začal toužit po Belle
kvůli její krvi. Bella mu neuvěřitelně „voněla“ a když získal svou sebekontrolu, Bellin pach
ho k ní začal přitahovat. Edward věděl, že Bellu nemůže připravit o život, protože by tím
ublížil sám sobě a navíc by se opět stal tím monstrem, kterým byl dříve.
Přestože bychom mohli do určité míry zjistit jisté prostřednictví touhy, autorka ságy
jej nepřiznává a sami hrdinové si toto prostřednictví neuvědomují. Tím pádem se stále jedná o
romantickou literaturu, prostředník zůstává skrytý a hrdinové jsou přesvědčeni o spontánnosti
své touhy.

4.5 Shrnutí
Stmívání je jednou s nejpopulárnějších young adult fantasy ság. Sledujeme v ní
mladou dívku Bellu, která ze začátku vystupuje jako nevýrazná, introvertní a nezajímavá,
nicméně se o ni začne zajímat jeden z nejméně dostupných chlapců, který je navíc velice
pohledný. Bellu hned na první pohled okouzlí a ona se o něj začne zajímat. Edward se k ní
z počátku chová nepřátelsky, nicméně ledy rychle roztají a začnou se sbližovat. Bella nakonec
zjišťuje, že je Edward upír, ale přijímá to jako čistý fakt. Jejich vztah se opravdu rychle
promění v intenzivní lásku a oba pevně věří, že jsou pro sebe ti praví.
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Důležitou roli zde sehrává také milostný trojúhelník, tedy Bellino váhání mezi
Edwardem a Jacobem. Jacob do příběhu vstupuje jako kamarád z dětství, ale v Novém měsíci
začne rychle suplovat Edwardovu roli a stane se středem Bellina zájmu. Tato jeho role velice
rychle končí a Bella začne váhat mezi oběma protějšky, přestože vždy dává přednost
Edwardovi. Autorka tento trojúhelník řeší elegantně tím, že Jacobovi najde vhodný protějšek
v Renesmé.

5 Žánrové tendence young adult fantasy z hlediska romance
V kapitole 2.2 jsme napsali, že young adult fantasy rychle podléhá trendům. Sice to
bylo myšlené spíše v oblasti fantastických prvků, nicméně i další dějové prvky jsou velice
dobře aplikovatelné na další literární díla. V této kapitole se zaměříme opět na fantasy, tedy
na tři námi sledované série – Stmívání, Pád a Zavrženého.

5.1 Hlavní protagonisté
V první řadě je důležité definovat hlavní hrdiny jako takové. Mezi hlavními hrdiny je
diametrální rozdíl – v případě fantasy většinou rasový, často ale společenský (historická a
současná fikce) či věkový (v kontextu paranormálních romancí Vampýrská akademie
(Richelle Mead)). Ve všech námi sledovaných sériích jsou to rozdíly rasové.
Bella je člověk, Edward je upír. Ona je smrtelná, zranitelná a slabá, on je nesmrtelný,
silný a téměř nezničitelný. Ve Stmívání ale lze vystopovat i rozdíl společenský, tedy že Bella
pochází ze středostavovské rodiny, kdežto Cullenovi jsou velmi zámožní, což ale nakonec
v příběhu nehraje významnější roli.
V Pádu je Luce člověk, Daniel je anděl. Luce se rodí a umírá v sedmnáctiletých
cyklech, Daniel je nesmrtelný. V Zavrženém se opět setkáváme s andělskou tematikou, Patch
je padlý anděl, Nora opět člověk.
Důležité je, že postupem příběhu se tyto rozdíly stírají. Na konci Stmívání je Bella
přeměněna v upírku. Vyrovnává se Edwardovi, získává nesmrtelnost a nadlidskou sílu. Luce
sice v průběhu série Pád odhaluje svůj andělský původ, ale na konci série zůstává člověkem a
k její smrtelnosti se přidává Daniel. Ve třetím díle Zavrženého Nora plně přijímá svůj nefilský
osud, získává tím nadlidské schopnosti a nesmrtelnost, čímž se vyrovnává Patchovi.
Tato dichotomie je jednou z nejjasnějších žánrových tendencí. Hlavní protagonisté
často pocházejí z jiných vrstev nebo jsou jiným rasovým druhem. Samozřejmě existují i
výjimky, nicméně pokud jsou hlavní hrdinové stejného druhu, velmi často platí, že jeden
z nich si svého původu není vědom (např. Nástroje smrti od Cassandry Clare).
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Dalším aspektem jsou podobné osobnostní charakteristiky. Všechny výše zmíněné
hrdinky jsou vzorné studentky, jsou úzkoprsé a považují se za obyčejné. Na první pohled na
nich není nic výjimečného, ale z nějakého důvodu okouzlí protějšek, který je pravým opakem
jich samých. Hlavní hrdinové jsou krásní, neobyčejní, tajemní a nebezpeční. I když jsou
Edward, Patch i Daniel nesmrtelní, nejedná se o žádné pravidlo, je to pouze spojeno
s fantaskními prvky (Jace z Nástrojů smrti je sice nefilim9, nicméně je smrtelný, stejně tak
Dimitrij z Vampýrské akademie, přestože je vampýr10).

5.2 Počátek vztahu
Námi sledované série vychází z toho, že se hlavní protagonisté na začátku neznají.
Bella se po letech přistěhuje do Forks, což sice je její rodné město, nicméně do té doby
neměla tušení o existenci rodiny Cullenových. S Edwardem se poprvé setkává ve školní
jídelně a následně na hodině biologie. Jak už bylo několikrát řečeno, Bellu Edward velice
okouzlí, ale chová se k ní nepřátelsky a přesvědčuje ji o tom, aby se od něho držela dál,
přitom on dělá přesný opak – je jí neustále na blízku.
Extrémní podobnost vykazuje série Zavržený s tím rozdílem, že nový ve městě je
Patch Cipriano. Patch vykazuje podobné charakteristiky jako Edward. Je pohledný a tajemný,
sebevědomý a inteligentní. S Norou se setkávají na hodině biologie, když jsou spolu
spárováni ke společnému projektu. Opět se zde opakuje počáteční nenávist mezi hlavními
protagonisty. V Noře se rychle objevuje odpor k jeho osobnosti, on ale neustále vyhledává její
společnost a je jí neustále na blízku. Oproti Edwardovi, který Bellu vždy chránil, je na
Patchovi vidět, že má skryté úmysly11. I když Noru jeho přítomnost spíše rozčiluje a ví, že
Patch nepřináší žádné dobré zprávy, brzy ji začne lákat jeho tajemnost a začnou se sbližovat.
Na začátku se neznali ani Luce s Danielem v sérii Pád. Luce nastupuje na internátní
školu pro mladé delikventy Meče&Kříže, kde je Daniel již studentem. Když Luce Daniela
poprvé spatří, jako ostatní hrdinky ji velice okouzlí a zároveň má Luce pocit, že je jí
povědomý. Daniel Luce od sebe začne ihned odhánět (při prvním setkání jí ukáže vztyčený
prostředníček), ale přesto je jí nablízku. Zde se opakuje opět podobnost se Stmíváním. Daniel

9

Nefil i nefilim znamenají to samé, potomka anděla a člověka. Tato dichotomie v názvech vznikla
překladem knih z originálu. V Zavrženém a Nástrojích smrti jsou ale pojati velmi odlišně.
10
Richelle Mead v sérii Vampýrská akademie vytvořila poměrně složitý svět vampýrů a lidí. Slovo
„vampýr“ opět vzniklo překladem, v originále je to tradičně „vampire“. Překlad ale upozorňuje na to, že
Meadové pojetí je odlišné od tradičního upíra.
11
Patch je padlý anděl, který se může stát člověkem pouze v případě, že zabije Noru. Naopak pokud
Noře zachrání život, stane se jejím strážným andělem. Díky vzájemným citům na konci prvního dílu dochází
k druhé možnosti, Patch se vrací na nebe a jeho úkolem je Noru chránit.
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se snaží chránit Luce před jeho sokem Camem. Přesto ale ví, že jeho přítomnost by mohla
Luce zabít12, a tak se od ní snaží držet odstup, přestože je to pro něj velice těžké.
Jako druhou žánrovou tendenci tedy můžeme označit skutečnost, že hlavní
protagonisté se na začátku série či knihy neznají. Jeden z nich se zpravidla nově přistěhuje do
města, kde se jejich cesty střetnou. V young adult sériích se toto stává většinou na středních
školách, nicméně obecně bychom to neoznačovali za pravidlo. Místo setkání je velice
ovlivněno vystavěním příběhu – pokud se jedná o nadpřirozené bytosti, které žijí
v uzavřených komunitách, střední škola nepřichází v úvahu.
Dalším typickým rysem je počáteční nenávist mezi hlavními protagonisty, ať už je
vzájemná či nikoli. Mezi fanoušky je to obecně označováno jako love-hate vztah. Hlavní
protagonisté jsou k sobě vzájemně přitahování, ale z nějakého důvodu nemohou snést
vzájemnou přítomnost. Bella je okouzlena Edwardem, ale má mu za zlé, že se k ní bez
jakéhokoli důvodu chová nepřátelsky (přitom se jí Edward vyhýbal kvůli její bezpečnosti). To
samé pociťuje Luce, která z jejího pohledu vzbuzuje odpor v Danielovi, i když se viděli
poprvé v životě (opět to Daniel dělá kvůli jejímu bezpečí). V sérii Zavržený je to spíše
opačně, Nora se chce vyhýbat Patchovi, ale ten, jak se zdá, ji sleduje a je jí neustále v patách.
Patch ale nechce Noru ochraňovat, naopak ji chce zabít a tím se dostat ze svého nesmrtelného
těla, v Crescendu ale dochází ke zvratu – Patch se stává Nořiným strážným andělem.
Tyto zmatené a často nepřátelské pocity hrdinek umocňuje také to, že je chlapci
neuvěřitelně přitahují, což je v rozporu s jejich osobním přesvědčením. Tato přitažlivost není
způsobena pouze jejich vzhledem, ale také jejich zvláštním chováním a tajemstvími, které je
obklopují. Tělesná přitažlivost je ale nejzřetelnějším aspektem, který hrdinky nutí na hrdiny
neustále myslet. Tato vzájemná přitažlivost by se dala označit jako čtvrtá žánrová tendence.

5.3 Instantní láska
S předešlými tendencemi souvisí i to, co je obecně označováno jako instantní láska13
(v angličtině insta-love). Instantní láska je v podstatě láska na první pohled – oči hlavních
hrdinů se poprvé setkají a už na sebe nemohou přestat myslet. Bella, Luce i Nora nemohly své

12

Luce se cyklicky vrací v čase a její životní cesta se vždy protne s tou Danielovou. Daniel je anděl a
žije věčně, tudíž si pamatuje všechna jejich předchozí setkání. Luce se ale neustále reinkarnuje a o svých
předešlých životech si nic nepamatuje. Luciin život ale vždy končí při bližším kontaktu s Danielem – když se
spolu sblíží, ona se vypaří a objeví se až za několik let.
13
Termín se začal používat především v amerických recenzích na YA a později na new adult knihy.
Později se začal objevovat i u nás, hlavně v blogerských recenzích. Tento druh lásky se také označuje jako
„láska z pytlíku“, „láska z prášku“ či „láska z fast-foodu“.
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protějšky vyhnat z hlavy. I když je viděly poprvé v životě, udělali na ně tak silný dojem, že na
ně nemohly zapomenout a stali se hlavním předmětem jejich zájmu.
Hlavní hrdinové se na počátku vůbec neznají. Nic o sobě nevědí, jsou si cizí a jediné,
co dívky přitahuje k chlapcům, je jejich přitažlivý zevnějšek. Bellu okouzlil Edward, protože
je velice pohledný. Bella s ním do hodiny biologie nikdy nemluvila a navíc se k ní nechoval
vůbec přátelsky. Přesto jeho atraktivnost převládla nad jeho podivným chováním a Bella se do
něho mimo svou vůli začala zamilovávat. Nora nemohla Patche vystát, a když s ním mluvila,
měl na ni nepříjemné narážky a obtěžoval ji. A Nora i přes to, že ji Patch děsil a děly se okolo
ní podivné věci14, si dovolila být v jeho přítomnosti a pomalu se do něho zamilovat (přestože
měla podezření, že je součástí něčeho ilegálního). Podobný scénář se odehrál i v Pádu, Luce
připadal Daniel velice pohledný a zároveň povědomý. On ji ale neustále ujišťoval, že se nikdy
v životě neviděli a byl k ní odtažitý. Luce o něm ale chtěla zjistit co nevíce a stal se jistým
středem jejího vesmíru.
Nakonec k sobě hlavní protagonisty svede řada zvláštních nebo nepříjemných situací,
kdy hrdinka potřebuje od chlapce „zachránit“. Bellu Edward zachrání před jedoucím autem, a
když ji přepadne skupina opilých mužů, opět se ukáže na scéně. Daniel zachrání Luce před
padajícím andělem na hřbitově a poskytne jí pomoc, když ji obtěžuje opilý Cam. Patch Noře
vždy ve vhodnou chvíli nabídne odvoz, na konci Crescenda jí zachrání život před padlým
andělem Rixonem a podobné situace se několikrát opakují.
V žádné z našich sledovaných sérií nejdou hrdinové na schůzku ještě před tím, než se
do sebe zamilují a začnou spolu „oficiálně“ chodit. Je to zapříčiněno především tím, že
převládá počáteční nenávist. Jak už bylo několikrát zmíněno, vzájemně se od sebe hlavní
protagonisté odhání, přestože jeden z nich vždy vyhledává přítomnost toho druhého. Tato
nenávist většinou opadává až ve chvíli, kdy si hlavní hrdinka uvědomí své city ke svému
protějšku a rozhodne se jim plně oddat. Tento zlom je ale velice ostrý.
Hranice mezi láskou a nenávistí je v young adult literatuře tenká. V jedné chvíli
hrdinka nenávidí hrdinu a v další kapitole si uvědomí své hluboké city. K tomuto přerodu ale
většinou dochází v první třetině prvních dílů. Buď se svým citům hrdinka poddá hned, jako
Bella ve Stmívání, anebo se je snaží potlačit a přesvědčuje samu sebe, že on pro ni není ten
pravý, jako Nora v Zavrženém.
Instantní láska ale nesouvisí pouze s tím, že se do sebe hlavní protagonisté zamilují
v tu chvíli, co se poprvé uvidí. Jejich láska většinou vzniká pouze na vůli autorů. Autoři
14

Padlí andělé mají moc vkládat lidem do hlavy imaginární obrazy. Člověk pak nedokáže zhodnotit, co
je skutečnost a co ne.
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většinou nedávají mnoho indicií, že se hrdinka do hrdiny zamilovává, a tak čtenáři není jasné,
proč k zamilování došlo (hlavním indikátorem je atraktivní vzhled chlapců neustále
připomínaný autory a aura tajemství a nebezpečí, která je obklopuje). Nicméně čtenář už jen
z definice žánru paranormální romance očekává, že k romantickému vztahu nakonec dojde.
Pokud se to pokusíme shrnout, jako pátou žánrovou tendenci můžeme označit
fenomén instantní lásky. Instantní lásku chápeme jako velice rychle eskalující vztah mezi
hlavními hrdiny. Začíná prvotní přitažlivostí po prvním setkání, kdy hrdina přijde hrdince
velmi přitažlivý. Tento vztah ale začíná prvotní nenávistí, hrdinové se od sebe vzájemně
odhánějí, což je paradoxně ještě více sbližuje. Tento vztah poté vrcholí přerodem nenávisti
v lásku. Zároveň přerod citů hlavních protagonistů v lásku nebývá moc jasný, většinou mají
pramálo důvodů, proč by se do sebe měli hlavní hrdinové zamilovat, přesto k tomu dochází.

5.4 Hluboké city a láska na celý život
Nyní se nacházíme ve fázi příběhu, kdy jsou si hlavní hrdinové vědomi svých citů a
plně se jim oddali. Jejich láska rychle eskaluje a z počátečního zalíbení se stává velice
hluboká láska.
Pro hlavní hrdiny se jedná o první vážný vztah. Bella nikdy nejevila o kluky zájem,
stejně tak Nora se raději věnovala studiu a Luciin jediný vztah skončil ještě v počátku
tragickou událostí. Ani Edward nikdy nenavázal vztah s žádnou dívkou ani upírkou a Daniel
byl celý život oddaný lásce k Luce a na žádnou jinou dívku nikdy nepomyslel. V tomto
případě jedinou výjimku tvoří Patch, který se stal padlým andělem kvůli lidské dívce, do které
se zamiloval. Poté, co dívka zemřela stářím, měl několik afér s jinými lidskými dívkami.
I přes malé množství jejich zkušeností jsou přesvědčeni, že jejich láska může vydržet
celý život. Jsou si vzájemně oddaní, na sobě téměř závislí, a nemohou si představit, že by se
od sebe měli odloučit. Těchto pocitů ale nabývají velmi rychle po začátku vztahu. Bella už ve
Smívání Edwardovi říká: „Ty jsi můj život. Jsi to jediné, co za žádnou cenu nechci ztratit.“
(Meyer, 2009a: 376). Něco podobného probíhá i mezi Norou a Patchem. Přestože jsou spolu jen
chvíli a Patch se původně snažil Noru zabít, ona k němu opravdu rychle přilne a ujišťuje se, že ji
nikdy neopustí. Podobné pocity cítí i ostatní protagonisté, na konci Pádu Daniel říká Luce: „Já…

nemůžu bez tebe žít, Luce. Miluju tě.“ (Kate, 2011b: 310)
Jejich vztah je hodně intenzivní. Tráví spolu většinu volného času a jsou na sebe
hodně fixovaní. V knihách jsou časté pasáže, ve kterých si hrdinové sdělují své pocity a
ujišťují se, že pro sebe znamenají to samé. Zároveň se ujišťují, že se nikdy neopustí – čímž
jim jdou naproti autoři se svými fantastickými prvky.
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Jak je zmíněno v kapitole 5.1, mezi hlavními hrdiny původně panují rasové rozdíly. Ty
by v první řadě měly zabránit vzniku jakéhokoli vztahu (Edward je pro Bellu nebezpečný,
vztahy mezi anděly a lidmi jsou zakázané a navíc Patch chce Noru původně obětovat, Daniel
a Luce jsou prokletí), nicméně asi odlišnost je od vztahu neodradí. A aby mohli dostát jejich
vzájemně vysněnému konci, tedy že spolu budou navždy, jsou tyto rozdíly smazány. Nora i
Bella se stávají nesmrtelnými. V případě Pádu se z anděla Daniela stává smrtelný člověk.
Za šestou žánrovou tendenci se dají označit velmi hluboké a intenzivní city mezi
hlavními hrdiny. Slibují si, že se nikdy neopustí a zároveň spolu chtějí být až do konce života.
Tato jejich idea se většinou plní díky smazání druhových rozdílů mezi nimi – vzájemně se
sobě vyrovnávají a stávají se oba buď smrtelnými či nesmrtelnými.

5.5 Rozchod
Přestože k sobě hlavní hrdinové chovají hluboké a vášnivé city, osud jim tento vztah
nepřeje. Edward v Novém měsíci zjišťuje, že on a jeho rodina pro Bellu představují nebezpečí,
proto se rozhodne jí vzdát pro její dobro. Neseznámil ji s jeho pravými důvody, protože věděl,
že by jej nenechala odejít. Rozchodem jí ublížil, ale považoval to za nutnost. Po rozchodu
byla Bella jako bez duše, nemohla na něj zapomenout a ani se vrátit do normálního života.
Opět „ožila“ až po té, co zjistila, že pokud se dostane do nebezpečné situace, zjeví se jí
halucinace Edwarda. Byla to jediná možnost, jak by mu mohla zůstat nablízku. Během tohoto
období se také Bella sblížila s Jacobem Blackem.
Něco podobného prožívala i Nora v Crescendu, přestože ona byla iniciátorkou
rozchodu. S Patchem se rozešla, protože nepatřila do jeho světa – on byl nesmrtelný a ona jen
obyčejný člověk. Chtěla odmaturovat, jít na vysokou školu, najít si zaměstnání a mít děti. To
se ale rozcházelo s Patchovým světem padlých andělů, hazardních her, nesmrtelností a
neustálým dohledem archandělů, kteří Patchovi vztah s člověkem zakazovali. Nora se s ním
zároveň rozešla v afektu a záhy svého rozhodnutí litovala. Z jejího pohledu se ale Patch velice
rychle pohnul dál, jelikož se začal scházet s Nořinou spolužačkou Marcie15. Nora mu chtěla
ukázat, že nebude truchlit (přestože byla z rozchodu zničená), a tak se sblížila se svým
kamarádem Scottem Parnellem.
Tyto rozchody ale neměly dlouhé trvání. V obou případech se hlavní hrdinové dali
znovu dohromady ke konci druhého dílu. Tyto neshody se vyřešily opravdu rychle – hlavní
hrdinové se vzájemně ujistili, že se milují, nemohou bez sebe být a veškeré nepřízně osudu
15

Z Patchovy strany v tom nebylo nic osobního. Patch Noru miloval, ale archandělé přidělili Marcii
Patche jakožto strážného anděla. Musel jí tedy být neustále nablízku.
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budou schopni překonat. Zároveň se vyjasnilo, že jejich rozchod byla veliká chyba, které oba
litovali.
Rozchod a nepřízeň osudu se dají označit za další žánrovou tendenci. Jelikož hlavní
hrdinové většinou pocházejí z rozdílných světů, pro jednoho (či druhého) je tento vztah
nebezpečný (někdy by se dal označit i za nepřirozený či zvrácený). Hrdinové si to uvědomují,
a tak jsou ochotní se vzdát svého štěstí a lásky pro dobro toho druhého. Tento rozchod ale
není trvalý, po poměrně krátké době si k sobě hrdinové opět najdou cestu, vyjasní si, že
rozchod byla veliká chyba a že jejich láska jim pomůže překonat veškeré překážky.

5.6 Milostný trojúhelník
U předešlé žánrové tendence jsme zmiňovali, že Bella i Nora si během rozchodu našly
cestu k jiným chlapcům. Bella se začala sbližovat s Jacobem po odchodu Edwarda, a přestože
se s ním chtěla jen přátelit, pomalu k němu začala cítit i hlubší city. Bellino váhání, zda se má
rozhodnout pro Edwarda či pro Jacoba, prostupuje velkou část ságy. Přestože Bella byla od
začátku odevzdána Edwardovi, autorka ji nechává váhat v podstatě až do úplného konce.
Co se týče série Zavržený, Nora se po rozchodu s Patchem začala sbližovat se Scottem,
aby Patch začal žárlit. Nora chtěla po rozchodu s Patchem vše vzít zpátky a omluvit se mu,
nicméně Patch se téměř okamžitě začal stýkat s její největší sokyní Marcie. Tímto ji tedy
přemohla žárlivost a chtěla, aby Patch prožíval to samé. Přestože Nořin vztah s Patchem by se
co do hloubky mohl rovnat s tím mezi Edwardem a Bellou, mezi Norou a Scottem nevznikly
žádné hluboké city tak jako mezi Bellou a Jacobem. V pozdějších dílech série by se vztah
Nory a Scotta dal charakterizovat spíše jako sourozenecký, nicméně Scott byl ochotný pro
Noru obětovat život, tudíž by se z jeho strany mohlo diskutovat nad hlubšími city.
V tomto bodě se můžeme vrátit i ke třetí sérii, Pádu. Milostný trojúhelník se objevuje
hned v počátku. Luce přichází na internátní školu a setkává se s Danielem, který ji ihned
přitahuje. Přesto do příběhu vstupuje ještě Cam, který se k Luce chová hezky a přátelsky.
Luce v tuto chvíli začíná váhat mezi přátelským Camem a nedostupným Danielem. Už od
počátku vítězí její city k Danielovi, a když se Luce dozví, že je Cam démon, veškeré city
zapudí. Autorka Lauren Kateová zde ale zachází ještě dál a postupem série se z trojúhelníku
stává mnohoúhleník – když se Luce musí skrývat na škole v Los Angeles, Daniel jí není
vůbec nablízku, a tak se začne sbližovat se svým nefilským spolužákem Milesem. Ve třetím
díle do série také vstupuje postava Boba/Lucifera, který dříve Luce velmi miloval, ale když
přestala opětovat jeho city, proklel ji a ona musela neustále umírat a rodit se na zemi.
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Přestože je milostný trojúhleník jednou z výrazných žánrových tendencí young adult
literatury, autorky se s ním často vypořádávají velice různorodě. Stephanie Meyerová najde
Jacobovi ideální protějšek v podobě Edwardovy a Belliny dcery Renesmé – Jacob se do ní
otiskne a až dospěje, pravděpodobně spolu budou mít milenecký vztah. Becca Fitzpatricková
Scottovi nedopřála takového konce, přestože se nakonec sblížil se nejlepší kamarádkou Nory
– Scott při poslední bitvě mezi nefily a padlým anděly umírá. Lauren Kateová naopak nechala
Camův příběh otevřený – na konci série zmizel bez detailnějšího vysvětlení.
Důležitým aspektem milostného trojúhelníku je nenávist mezi hrdinčinými objekty
zájmu. Edward je upír, Jacob vlkodlak. Patch je padlý anděl, Scott nefil. Daniel a Cam jsou
sice oba padlí andělé, ale Cam si vybral zlo. Hrdinové jsou v těchto případech odvěkými
nepřáteli (jejich rasa je k nenávisti předurčuje), nicméně je to umocněno i společným
objektem zájmu, tedy hlavní hrdinkou. Přesto v YA literatuře existují výjimky, kdy jsou tito
protagonisté přáteli (Skleněný trůn od Sarah J. Mass, Pekelné stroje od Cassandry Clare).
Nicméně stále převažují ty knihy, kdy je mezi nimi explicitní nepřátelství.
Jako osmou, žánrovou tendenci můžeme označit milostný trojúhelník. O hrdinku mají
zájem dva chlapci a ona váhá mezi nimi. Přestože tento trojúhelník může mít mnoho podob,
většinou se mužští protagonisté nenávidí. Jak jsme viděli u Pádu, autoři někdy vytváří i
mnohoúhelníky, kdy se hlavní hrdinka nerozhoduje pouze mezi dvěma chlapci, ale někdy
mezi více. V určitých případech zde vystupuje i další dívka, která se jednoho či oba hrdiny
snaží odlákat od hlavní hrdinky (na tuto pozici bychom mohli dosadit Marcie ze Zavrženého,
se kterou se sblížil Patch, když byl jejím strážným andělem).

5.7 Sex a intimnosti
Už z definice young adult literatury vyplývá, že sexuálních scén je po málu a pokud
v knize nějaké jsou, vše se odehrává za oponou. Ze tří sledovaných sérií došlo k pohlavnímu
styku pouze mezi Edwardem a Bellou, a to navíc až po svatbě. Autorka tuto zkušenost
hlavních hrdinů pojala velice komorně, vše se tedy odehrávalo za zavřenými dveřmi.
Paradoxem je, že young adult literatura nešetří intimními scénami a ani žhavými
polibky, které jsou navíc barvitě popsány. „Ovinul kolem mě paže a přitáhl si mě blíž. Líbal
mě čím dál vášnivěji… Padla jsem na něj a on se s námi pomalu svezl po zdi, až jsem mu
seděla na klíně.“ (Fitzpatrick, 2011b: 180-1) Hrdinové se ale téměř nikdy nedostanou dále,
což vychází z jejich vlastního přesvědčení. Hrdinky většinou argumentují tím, že na to nejsou
připravené a chtějí počkat, není na to vhodná doba, nechtějí si sexem ztěžovat život či chtějí
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počkat až po svatbě. Chlapci jsou v tomto velmi tolerantní, na hrdinky nenaléhají a plní jejich
přání bez větších výhrad.
Zpravidla bývají hrdinky ještě panny a hrdinové velice často také nemají žádné
sexuální zkušenosti. To platí o všech našich hrdinech, vyjma Patche, který má pověst
sukničkáře.

6 Shrnutí žánrových tendencí
V předešlé kapitole jsme uvedli devět žánrových tendencí z hlediska romance, kterým
podléhá young adult literatura. Tyto tendence jsme vytvořili na základě tří young adult
fantasy sérií – Stmívání, Zavržený a Pád. Přesto jsou tyto tendence běžné i v dalších dílech a
především i v jiných subžánrech. Proto se v této kapitole pokusíme tyto tendence interpretovat
a zobecnit natolik, aby mohly být aplikovány na další díla nejen v rámci fantasy, ale také
v rámci jiných žánrů. U každé tendence se pokusíme uvést i několik případů děl a autorů, na
které se daná tendence dá aplikovat, přestože se nejedná o fantasy.
Jako první žánrovou tendenci jsme označili sociální rozdíl mezi hlavními protagonisty.
Tento rozdíl je nejčastěji společenský, věkový či rasový. Důležité je, že každý z dvojice má
naprosto jiné postavení, které by jim v první řadě mělo zabránit navázat jakýkoli milostný
vztah. V předešlé kapitole jsme se věnovali knihám, ve kterých převládaly rozdíly rasové, kdy
jeden z nich byl člověk a druhý mytická bytost, což je pro fantasy nejtypičtější. Dále jsou to
rozdíly věkové (které se taktéž dají aplikovat na Pád, Stmívání i Zavrženého, jelikož jsou
hlavní protagonisté nesmrtelní), které jsou běžnější i v dalších subžánrech (např. za dystopie
Divergence od Veronicy Roth, v literatuře pro dívky Léto, kdy jsem zkrásněla od Jenny Han).
Společenské rozdíly se dají dobře spojit i s literaturou pro dívky a hierarchií na amerických
středních školách (např. kdy je hlavní protagonista oblíbený sportovec, dívka je nevýrazná a
pilná studentka, nebo naopak nesplňuje ideál krásy roztleskávaček). Jako příklad lze uvést
OTKU od Kody Keplinger či Oko za oko od Jenny Han a Siobhan Vivian.
Druhá žánrová tendence spočívá v tom, že se hlavní hrdinové před začátkem příběhu
neznají a většinou se setkávají hned na prvních stranách. Čtenář tím pádem sleduje vývoj
vztahu hlavních protagonistů od úplného začátku a může toto setkání prožívat spolu s nimi.
Jako příklad takové knihy lze uvést historický román V šedých tónech od Ruty Sepetys,
v dystopiích je to výše zmiňovaná Divergence. Mezi výjimky většinou patří romány pro
dívky, které se odehrávají v prostředí středních škol, jelikož tam hlavní hrdinové většinou
navštěvují stejnou školu a alespoň jeden z nich má povědomí o tom druhém (např. výše
zmíněné Oko za oko).
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Poté, co se hlavní hrdinové setkají, dochází ke třetí žánrové tendenci – k vzájemné
nenávisti. Hlavní hrdinové se k sobě chovají velice nepřátelsky a jejich vzájemná společnost
je spíše obtěžuje, i když mezi nimi funguje jistá přitažlivost. Tento vztah je typický zhruba
pro první třetinu příběhu. I přes to, že se hlavní protagonisté na první pohled většinou
nenávidí, jsou osudem nebo vlastní iniciativou sváděni dohromady. Počáteční nenávist se dá
aplikovat na kteroukoli výše zmíněnou knihu, i když se tam objevuje v různé míře. Důležité je
zvažovat, že se nejedná pouze o silnou nenávist, ale i o drobnější projevy vzájemné nelibosti,
např. že se sobě vyhýbají, ignorují se nebo jsou odtažití. Silná nenávist panovala mezi hrdiny
série Oko za oko a i V šedých tónech. Střídmější projevy vzájemné nelibosti panovaly mezi
hlavními protagonisty OTKY či Divergence.
Čtvrtou žánrovou tendencí je vzájemná přitažlivost mezi hrdiny. Přestože ze začátku
neudržují nijak vřelé vztahy, nemohou si pomoci, ale vzájemně jsou přitahování. Většinou je
popisována tělesná přitažlivost, kdy se hlavní hrdinka nemůže na svůj objekt zájmu
vynadívat, jelikož je popisován jako velice atraktivní a přitažlivý. Tato přitažlivost
zapříčiňuje, že se myšlenky hlavní hrdinky neustále ubírají k chlapci. Nejtypičtější toto je u
vnitřně fokalizovaných vyprávění, kdy čtenář vnímá všechno stejně jako vypravěč. Zároveň je
to nejjasnější právě u paranormálních romancí, jejichž hlavní dějová linie je zaměřena právě
na vztah mezi hlavními hrdiny.
S výše zmíněnými dvěma body souvisí i pátá žánrová tendence, instantní láska. Hlavní
hrdinové se do sebe zamilují velmi rychle, bez toho aniž by se více poznali. Hlavní hrdinové
na sebe hned po setkání začnou intenzivně myslet, v podstatě se jedná o lásku na první
pohled. Nesouvisí to jen s tím, že se vzájemně sami sobě zalíbí na pohled, ale hrdinky bez
nějaké větší příčiny začnou milovat svůj objekt zájmu – a to i přes to, že se k nim z počátku
chová odtažitě a nepřátelsky (třetí tendence). Jak už bylo řečeno v kapitole 5.3, zlom mezi
láskou a nenávistí je velice ostrý a téměř během mrknutí oka hlavní hrdinka změní svůj postoj
a z nenávisti se stává hluboká láska – přestože jí hrdina nedal moc důvodů, proč by se její city
měly změnit. Dobrým příkladem je dystopická série Jsem roztříštěná (Tahereh Mafi) či
postapokalyptická Pátá vlna (Rick Yancey).
Šestá žánrová tendence je tedy provázaná s motivem instantní lásky, jedná se totiž o
velice hluboké city, které k sobě hlavní protagonisté začnou cítit brzy po seznámení. Přestože
nemají žádné zkušenosti s láskou a milostnými vztahy, velmi rychle jsou přesvědčení, že
jeden pro druhého je ten pravý a že spolu budou do konce života. Toto přesvědčení je
umocňováno častým ujišťováním mezi hlavními protagonisty, že bez sebe nemohou žít. Tato
patetičnost je poměrně neobvyklá mezi romány pro dívky a tzv. coming-of-age novels, jelikož
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ty se na svět dospívajících dívají poměrně realističtěji než autoři fantasy a paranormálních
romancí.
Rozchod hlavních protagonistů během příběhu je sedmou žánrovou tendencí. Přestože
jsou přesvědčeni o své hluboké lásce, která by měla překonat veškeré životní obtíže, hrdinové
se od sebe musí odloučit. Přestože se důvody rozchodu žánrově velice liší, nikdy k němu
nedojde kvůli nedostatku vzájemných citů či nedokonalosti jednoho z páru. K těmto důvodům
patří nepřízeň osudu, zajištění bezpečí jednoho z páru, záchrana světa, nepřekonatelné rozdíly
(především druhové či společenské) nebo chybějící požehnání rodičů. Určitou roli v tomto
rozchodu může zahrát i milostný trojúhelník, který je zároveň další žánrovou tendencí.
K rozchodu dochází u knih napříč všemi žánry bez ohledu na to, jestli se jedná o samostatnou
knihu či o sérii. U jednodílných knih k rozchodu dochází zpravidla pouze na krátký časový
úsek, u sérií odloučení prostupuje mnohem větší část příběhu.
Milostný trojúhelník je osmou žánrovou tendencí young adult literatury. O hrdinku se
zajímají dva hrdinové a velkou část děje zaujímá její váhání a rozhodování mezi těmito
dvěma. Paradoxem je, že milostný trojúhelník je velice častým jevem v young adult literatuře,
přesto téměř výhradně je mezi dvěma muži a jednou dívkou. Opačný případ trojúhelníku je
jen velkou výjimkou a v české překladové young adult literatuře k nenalezení. Autoři často
dochází ještě dál a z trojúhelníku tvoří mnohoúhelníky, tedy že o hrdinku se uchází více než
dva muži. V tomto případě není výjimečné, že do příběhu vstupuje ještě jedna dívka, která se
snaží odloudit jednoho či hrdinčiny nápadníky, nicméně tato dívka je často neúspěšná.
Milostné trojúhelníky se dají nalézt napříč všemi žánry.
Poslední žánrovou tendencí jsou sex a intimnosti, v tomto případě se ale jedná o jejich
absenci. Jak už bylo několikrát řečeno, sexuální scény jsou v young adult literatuře téměř
k nenalezení a pokud spolu hlavní hrdinové udržují intimní vztah, autoři se vyhýbají
jakýmkoli popisům a pokud k popisům dochází, jsou emociálního charakteru a čtenář se
nedočká detailnějších popisů fyzična. Přestože jen výjimečně dochází k pohlavnímu styku
mezi hrdiny, velmi časté jsou detailní popisy líbacích scén, kterými autoři moc nešetří. Stejně
jako milostné trojúhelníky, i absence sexuálních scén se dá najít napříč všemi žánry.
Pokud opomeneme první a poslední žánrovou tendenci (tedy rozdíly mezi hlavními
hrdiny a absenci sexu), můžeme si povšimnout, že se jedná o chronologický sled událostí.
Hlavní hrdinové se zpočátku neznají, tudíž je prvním krokem jejich vztahu seznámení. Po
seznámení následuje období počáteční nenávisti, která se ale rychle mění ve velice silnou
přitažlivost, která ústí v hluboké city. Aby příběh nestagnoval a autoři dokázali udržet napětí,
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během příběhu dochází k rozchodu mezi hlavními hrdiny. V tuto chvíli do příběhu vstupuje
druhý chlapec a vytváří tím milostný trojúhelník.
Nakonec se ještě vrátíme k trojúhelníkové touze René Girarda. Pokud se na young
adult literaturu podíváme z této perspektivy, zjistíme, že je Girardova teorie těžko
aplikovatelná a s naší problematikou nesouvisí. Trojúhelníková touha Girarda spočívá
ve zprostředkování touhy. V young adult literatuře je touha často nezprostředkovaná, závisí
pouze na vůli autorů. Young adult literatura tedy nespadá do románové literatury, nýbrž do té
romantické.

7 Žánrové tendence v perspektivě autorů a čtenářů
Těchto devět žánrových tendencí se vyskytuje v young adult literatuře napříč různými
subžánry. Přesto se nedají uplatnit jako absolutní pravidlo – různé tendence se vyskytují
v různé míře. Jelikož si jsou autoři vědomi určité šablonovistosti young adult literatury, snaží
se jich vyvarovat a učinit svůj příběh originálnější. Z Mary Sue16 se hrdinky staly nezávislými
a odvážnými, snaží se omezit výskyt instantní lásky a pomalu do young adult začínají
prosakovat i sexuální scény. Přesto jsou v této práci uvedeny tendence, které se za posledních
deset let objevovaly v young adult velmi často.
Pokud bychom měli vybrat tři žánrové tendence, které jsou v young adult literatuře
nejčastěji zastoupeny, byly by to tyto: absence sexu, milostný trojúhelník a instantní láska.

7.1 Absence sexu
Absence sexu je zapříčiněna poměrně nízkým věkem recipientů a také díky
americkým vydavatelům, kteří poměrně striktně požadují přepsání podobných scén.
(Moloney, 2013) Opravdu dobře o této problematice mluví autorka S. Jae-Jonesová na webu
Publishing Crawl ve svém článku Sex in YA (2016). Jae-Jonesová píše, že je možné psát o
sexu v young adult literatuře, přesto je to opravdu problematická záležitost – jelikož je YA
určeno pro dospívající (přestože čtenáři jsou často už dospělí), velké množství těchto knih
vychází pod dětskými vydavatelstvími. (Jae-Jones, 2016) Mnoho autorů se tedy zdráhá
vydávat knihy se sexuálním obsahem, jelikož je tu vždy nebezpečí, že by se kniha mohla
dostat do rukou dvanáctiletého dítěte. (Jae-Jones, 2016) Autorky Christa Desirová a Carrie
Mesrobianová v článku Publishing U: How to Write about Sex in Your YA Novel mluví o
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Za Mary Sue se označují hrdinky, které jsou nesympatické, nezajímavé a velice idealizované,
nerealistické a nedůvěryhodné. Mají silné morální hodnoty, jsou inteligentní a převyšují své vrstevníky. Takovou
hrdinkou je např. i Bella ze Smívání. Mary Sue má i svůj mužský protějšek, Garyho Stu.
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problémech, které by měl každý autor literatury pro mládež, který se rozhodl zahrnout do své
knihy sexuální scény, zvažovat. Autorky především upozorňují na to, že psát pro teenagery je
úplně jiné než pro dospělé, jelikož mají jiná očekávání a motivace. Zároveň sex pro teenagery
znamená mnohem více než pro dospělé – a o to více, když je to jejich poprvé. (Desir &
Mesrobian, 2016)
Abychom shrnuli problematiku sexu v young adult literatuře. Již z definice YA
vyplývá, že je ho v této literatuře poměrně málo, což je zapříčiněno především nízkým věkem
čtenářů, pro které jsou knihy napsané. Přestože je ve skutečnosti věk čtenářů vyšší než cílová
skupina YA, mnoho autorů nechce riskovat, že by se kniha dostala do rukou mladším dětem.
Zároveň zde vyvstává problém toho, jak má taková sexuální scéna v YA vypadat. Jedním
z možných řešení vložení sexuální scény do young adult literatury je vydávání knih pod vyšší
věkovou kategorií, tedy new adult. V současnosti se proto můžeme setkat s knihami, které
jsou podle definice jasně v kategorii young adult, nicméně právě kvůli sexuálnímu obsahu
jsou zařazeny do new adult.

7.2 Milostné trojúhelníky
Druhou a pravděpodobně nejvíce rozporuplnou tendencí jsou milostné trojúhelníky.
Milostné trojúhelníky vznikají mezi dívkou a dvěma chlapci (opačné případy jsou velmi
výjimečné), kdy se dva muži zajímají o přízeň hrdinky. Hrdinka udržuje vztah s oběma, ale
nemůže se rozhodnout, který z nich je ten pravý. Kromě samotného modelu milostného
trojúhelníku ale existují i archetypální typy chlapců, kteří obklopují hrdinku. Kimberli
Bucklesová z YALSA v článku Love Triangle in YA: Is There Hope After All? (2015)
popisuje jednoho z nich jako „bad boye“ – je velice atraktivní a všechny dívky po něm šílí,
k hrdince se chová hrubě, ale má velké srdce. Ten druhý je milý a kamarádský. (Buckles,
2015) Každý z chlapců má potenciál získat si fanoušky, ale hrdinka může nakonec být pouze
s jedním z nich, což způsobuje rozepře, o kterých budeme mluvit níže. O milostných
trojúhelnících mluví otevřeně autor Derek Murphy v článku Not Everything Is A Freaking
Love Triangle (AKA: Why Your Presumptions About Young Adult Literature Proves Your
Bias) (2016). Jako autor YA fantasy literatury je Murphy zastáncem milostných trojúhelníků,
jelikož v nich vidí médium, které v příběhu vytváří konflikt – ve fantasy vystupují dvě odlišné
rasy (které ztvárňují dva chlapci) a třetí jedinec mezi nimi zprostředkovává konflikt (dívka),
díky čemuž může autor z příběhu dostat maximum. (Murphy, 2016) Z tohoto úhlu pohledu
milostný trojúhelník má i funkční úlohu, kdy pomáhá formovat příběh a sbližuje dva odlišné
světy. Tento princip souvisí s rozdíly mezi postavami, na které bylo již několikrát
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upozorňováno. Zároveň tento funkční princip lze aplikovat i na knihy, které jsou mimo
fantasy, například na romány pro dívky odehrávající se na středních školách. Murphy taktéž
upozorňuje na důležitou skutečnost, že často jsou to čtenáři, kteří v knize milostný trojúhelník
vyhledávají. Často to nebyl autorův záměr, či se tam trojúhelník vyskytuje pouze vzdáleně,
nicméně čtenáři po něm pátrají, či si jej sami vybájí. (Murphy, 2016)
Milostné trojúhelníky jsou velmi sledovanou záležitostí také u čtenářů. Na sociální síti
Goodreads můžete v sekci „Lists“ nalézt mnoho seznamů knih, které mají co dočinění právě
s nimi, např.: „Young Adult Books Without Love Triangles“17, „Oh no! Who should I
pick!!!“18, „Love Triangles – Where You Wish They Had Ended Up With the Other
Boy/Girl“19 a mnoho dalších. Také u tuzemských i zahraničních blogerů, kteří recenzují YA
knihy, se můžeme setkat s tím, že přítomnost či absence milostného trojúhelníku je jedním
z kritérií, kterým knihu posuzují20. Zároveň jsou milostné trojúhelníky opravdu častým
předmětem diskusí.
Při největší vlně Stmívání, tedy okolo let 2008 až 2012 (v té době byly v kinech filmy)
se mnoho fanoušků (především tedy fanynek) začalo dělit na týmy – Team Jacob, Team
Edward, dle toho, jakému hrdinovi fandili ve vztahu s hrdinkou. Ti, kteří se nepřikláněli
k žádnému protagonistovi, se často označovali jako „Tým Švýcarsko“. Právě toto rozdělení
bylo příčinou mnoha různých rozepří na internetu, především na fanouškovských stránkách a
stránkách s fanfikcí21. Přestože Robert Pattinson (ve filmech ztvárňoval Edwarda) přiznal, že
se jednalo o marketingový tah (Doty, 2015), mnoho fanoušků to neodradilo, aby v této
praktice pokračovali i u dalších knih. Druhá vlna „teamingu“ vnikla při uvedení Hunger
games do kin, ale rozhodně se nemohla vyrovnat poprasku, který vyvolalo Stmívání. Přestože
se s „teamováním“ můžeme setkat u nejrůznějších knih a sérií, jedná se již pouze o fanoušky
daných příběhů, nikoli o tak rozšířený jev jako v případě Stmívání.

17

Young Adult Books Without Love Triangles [online]. In Goodreads. [vid. 2017-06-20]. Dostupné na:
http://bit.ly/2t01LDS
18
Oh no! Who should I pick!!! [online]. In Goodreads. [vid. 2017-06-20]. Dostupné na:
http://bit.ly/2sVs79U
19
Love Triangles – Where You Wish They Had Ended Up With the Other Boy/Girl [online]. In
Goodreads. [vid. 2017-06-20]. Dostupné na: http://bit.ly/2rHhvYw
20
Např. autorka blogu Love is not a triangle (http://loveisnotatriangle.blogspot.com, [vid. 2017-06-20].)
vytvořila škálu „Love triangle factor“, kterou v recenzích označuje stupeň milostného trojúhelníku v dané knize.
21
Fanfikce je označení pro fanouškovské povídky, které jsou založené na příběhu jiného autora.
Fanoušci zde vytváří alternatívní scénáře s postavami nějakého známého díla (nejčastěji se jedná o Harryho
Pottera či právě Stmívání). Tyto povídky jsou často publikovány na internetu.
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7.3 Instantní láska
Fenomén instantní lásky je, podobně jako milostné trojúhelníky, čtenáři milován a
nenáviděn. Přesto je instantní láska nahlížena spíše s kritikou. Autorka Rhiannon Frater na
svém webu v článku Insta-love – Why Is It So Popular in Novels (2012) polemizuje nad
uvěřitelností instantní lásky v YA literatuře. Píše, že přestože věří na lásku na první pohled,
neshledává v osudovosti instantní lásky nic uvěřitelného, a to především v kontextu věku
hrdinů (hrdinům je většinou okolo šestnácti let, ale věří, že jejich první láska je i ta poslední a
že spolu budou do konce života). (Frater, 2012) Fraterová se tímto shoduje s velkým
množstvím čtenářů, kteří jsou silně proti takovému podání romance v literatuře. Nejčastějším
argumentem je právě neuvěřitelnost, nereálnost a přílišná vyumělkovanost takového vztahu.
Podobné stanovisko má autorka Veronica Roth, která v článku Insta!Love and The
Unconvinced Reader (2011) říká, že není špatná instantní láska sama o sobě, ale že ji autoři
musí podat takovým způsobem, aby jí čtenář mohl uvěřit. Oproti těmto názorům se staví
autoři a čtenáři, kterým instantní láska nevadí, ba naopak ji v knihách mají rádi. Ti naopak
argumentují tím, že sice je taková láska v reálném životě nepravděpodobná, ale na druhou
stranu každý si jí v určité míře prošel – mnoho lidí se platonicky do někoho zamiluje, při
poslechu jediné písničky si zamiluje kapelu nebo se nějaký film stane jejich nejoblíbenějším
při prvním zhlédnutí. Instantní láska se tedy dá považovat za třetí, byť taktéž rozporuplnou,
stěžejní tendenci literatury pro dospívající.

7.4 Žánrové tendence jako klišé
Pokud se ještě naposledy zastavíme u čtenářů a autorů, většina tendencí, které jsme
shrnuli v kapitole 6, jsou jimi souborně označovány jako klišé. Souvisí to s tím, že mnoho
těchto tendencí se nejenom opakuje, ale také je na ně často nahlíženo negativně. Zadáme-li do
vyhledávače heslo „klišé v young adult literatuře“, získáme nepřeberné množství různých
seznamů vyjmenovávajících množství tendencí, které jsou jako klišé označována. Přestože se
jednotlivá klišé často liší, dá se vysledovat několik stálic, mimo jiné právě milostné
trojúhelníky a instantní láska.
Důležité je vzít v úvahu, že klišé nevznikla kvůli špatně voleným nebo
problematickým tématům či neschopnosti autorů příběhy podat uvěřitelně. Kategorizování
tendencí literatury jako klišé se začalo praktikovat z důvodu přehlcení young adult literaturou.
V článku Young Adult and New Adult Book Markets (2017) na serveru The Balance Valerie
Petersonová uvádí, že za posledních deset let se počet vydaných YA knih na území USA více
než zdvojnásobil – v roce 2002 to bylo okolo 4700 titulů, v roce 2012 více než 10000.
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V takovémto množství vydávaných titulů se pro autory stává stále těžší přijít s něčím novým a
originálním. Proto se opakují nejen témata či struktury vývoje příběhu, ale taktéž postavy,
zápletky a další tendence.
S klišé souvisí ještě několikrát zmiňovaná skutečnost – podléhání trendům. Pokud se
nějaká série či kniha stane velice populární, je dost pravděpodobné, že jiní autoři přijdou
s něčím podobným. Proto se po roce 2005, kdy vyšlo Stmívání, začalo vydávat mnoho
paranormálních romancí s nesmrtelnými a tajemnými hrdiny. Podobně to bylo s dystopiemi
po vydání Hunger Games. A jako poslední příklad lze uvést vydání Padesáti odstínů šedé od
E. L. James, které ponouklo ustanovení new adult jako pevné kategorie a také otevřelo trh pro
velké množství erotických románů.

8 Závěr
V této bakalářské práci jsme na základě interpretace vybraných fantasy sérií vymezili
tendence, kterým podléhá young adult literatura z hlediska romance. V první polovině práce
jsme vymezili žánr young adult a subžánr fantasy s důrazem na paranormální romanci. V další
části jsme se snažili vytvořit mnohostranný rozbor ságy Stmívání od Stephanie Meyerové,
jakožto základního díla současné YA literatury. Na základě tohoto rozboru jsme vytvořili řadu
žánrových tendencí, které jsme nakonec zobecnili natolik, aby byly aplikovatelné i na další
subžánry young adult. V poslední kapitole jsme se důkladně věnovali třem tendencím, které
jsme rozebrali z pohledu čtenářů a autorů.
Young adult literaturu jsme žánrově vymezili z hlediska romance, tedy romantiky.
Jedná se o knihy pro mládež, čemuž odpovídá i věk hrdinů a svět, se kterým se potýkají. To se
také odrazilo na romanci. Láska mezi hlavními hrdiny je intenzivní a jsou k sobě silně citově
připoutáni. Právě s věkem recipientů souvisí i absence erotických scén, což jsme označili za
jednu z tendencí. Zároveň jsme tuto romanci vymezovali na základě fantasy literatury
s důrazem na paranormální romanci. Zjistili jsme, že paranormální romance do velké míry
vychází z červené knihovny a přebírá i její fabulační rysy.
Samotná romance byla nahlížena z pohledu Reného Girarda (1984). Věnovali jsme se
jeho pojetí trojúhelníkové touhy a také jeho rozlišování mezi románovou a romantickou
literaturou. Tyto dva druhy literatury Girard rozděluje na základě prostřednictví touhy. Girard
každou touhu považuje za zprostředkovanou, rozdíl je ale pouze v tom, zda autor prostředníka
odhaluje či ne. Pokud je prostředník odhalen, jedná se o román, pokud ne, jedná se o
romantickou literaturu. Na základě naší interpretace jsme dospěli k závěru, že young adult
literatura je romantická, prostředník touhy je tedy skrýván.
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Při samostatné interpretaci ságy Stmívání jsme se věnovali hlavním hrdinům a
vztahům, které mezi sebou mají, hlavní a vedlejší dějové linii a pro ucelení rozboru také
fantastickým prvkům. Na základě tohoto rozboru jsme ustanovili devět žánrových tendencí.
Dvě z těchto tendencí prostupují celý příběh, jmenovitě se jedná o absenci sexu a erotiky a
dále o sociální rozdíly mezi hlavními hrdiny. Zbývajících sedm tendencí prostupuje vyprávění
chronologicky, často se jedna tendence pozvolně mění v druhou. Mezi těchto sedm tendencí
patří: seznámení hrdinů, počáteční nenávist, vzájemná přitažlivost, instantní láska, hluboké
city, rozchod a milostný trojúhelník.
Hrdinové se zpravidla ještě před začátkem příběhu neznají, ale k seznámení dochází
hned na prvních stranách. V první fázi jejich vztahu jde o nenávist, kdy je jedním z hrdinů či
vzájemně projevována nelibost. Ale i přes nevřelé vztahy jsou k sobě hrdinové přitahováni a
neustále na sebe myslí. S tím souvisí instantní láska, protože přerod nenávisti v lásku je velice
rychlý a ostrý. Projevy počáteční nenávisti jsou rychle zažehnány a hrdinové se oddávají
svým citům. Tyto city jsou hluboké. Hrdinové jsou přesvědčeni, že jsou si souzeni a že spolu
stráví zbytek života, i když se jedná o jejich první vážný vztah. Nicméně i přes to, že se velmi
milují, dochází k rozchodu. Tento rozchod není zapříčiněný nedostatkem citů, většinou
k němu mají hrdinové vznešenější důvody. V období rozchodu do příběhu vstupuje další
postava, zpravidla se jedná o dalšího chlapce, který se začne taktéž ucházet o hrdinku.
V tomto bodě vzniká milostný trojúhelník. Děj se začíná týkat hrdinčina váhání, kterého
chlapce si má vybrat. Většinou se ale k sobě původní hrdinové k sobě vrátí a autoři se musí
vypořádat s třetím z trojúhelníku. Často mu najdou jiný ideální protějšek, někdy v sérii zemře,
anebo jeho příběh zůstane otevřený. Na několika příkladech jsme dokázali, že tyto tendence
se dají nalézt nejen ve fantasy a paranormálních romancích, ale v celé řadě dalších subžánrů.
V poslední kapitole je zvláštní důraz věnován třem nejčastějším a nejrozporuplnějším
tendencím – milostným trojúhelníkům, instantní lásce a absenci sexu. Tyto tři tendence jsou
rozebírány jak mezi autory, tak mezi samotnými čtenáři. Milostné trojúhelníky jsou
považovány za nadbytečný aspekt příběhu, který se tolik uchytil pouze díky úspěchu
Stmívání. Přesto někteří autoři považují milostné trojúhelníky jako bytostný aspekt vyprávění,
který jim dovoluje vytvořit plnohodnotný příběh. Názory na instantní lásku jsou stejně
rozporné, přestože se autoři většinou shodují na tom, že instantní láska je v pořádku v případě,
pokud je podána tak, aby jí mohl čtenář uvěřit. Poslední tendence je absence sexu, která je
zapříčiněna především nakladateli a samotným postavením young adult literatury mezi žánry.
Young adult literatura je už z hlediska definice považována za takovou, ve které sex není
obsažen. Tato skutečnost je často řešena tak, že pokud se objeví YA titul, ve kterém jsou
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intimní scény, je řazen do sousedního žánru, tedy new adult. Úplně poslední část shrnuje
všechny námi vymezené tendence do kategorie klišé.
V této práci jsme dokázali existenci tendencí, které prostupují celý žánr young adult
literatury. I přes poměrně velký počet těch, které jsme dokázali vysledovat, by se jistě daly
najít další žánrové tendence, a to nejen z hlediska romance. Young adult literatura sama o
sobě je plná neustále se opakujících schémat, které lze vysledovat. Nicméně young adult
literatura je velmi mladý a dynamický žánr, který podléhá neustálým změnám. Proto je
pravděpodobné, že pokud bychom vycházeli z jiného subžánru, nejen z fantasy a
paranormální romance, mohly by se některé vysledované tendence lišit.
Základní teze práce se týkala toho, zda je young adult románovou či romantickou
literaturou v intencích René Girarda. Prostředník touhy je zde autorem knihy utajován a
hlavní hrdinové si prostřednictví touhy taktéž nejsou vědomi. Z jejich pohledu se tedy jedná o
spontánní touhu, která vychází z nich. Dle naší interpretace jsme zjistili, že young adult
fantasy literatura je literaturou romantickou.
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