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Pěkně podvratné pohádky
P

FOTO: MAFRA-ARCHIV, SHUTTERSTOCK // KOLÁŽ ŠIMON / LN

Politicky korektně přepsané
klasické pohádky – kdo by neměl
chuť si je přečíst? Ať už jako návod
na budování krásného nového
světa, nebo coby odstrašující
důkaz toho, že svět se řítí
do ďáblovy řiti?
H ANA ULMAN O VÁ

ohádky, ve kterých se objevují
dnešní koncepty a předměty,
a zdrobnělinám (a tudíž útlaku starší generace odkojené patriarchátem) nepodléhající Karkule tak místo vína nese
babičce zdraví prospěšnou minerálku.
Pohádky se zápletkou postavenou naruby, a svébytně hezké káčátko si tedy na
inkluzivním dvorku projde jak punkovou, tak gotickou fází včetně experimentu s dalším kachnětem stejného pohlaví,
zatímco jako nudná labuť mluví jenom
o módě a o televizních reality show.
A pohádky, v nichž se jako happy end
prezentuje levicová utopie: a až orwellovská prasátka prezentující se poté, co protestní dopisy adresované OSN nezabraly,
jako vepřinisti (zjevná narážka na sandinisty) kulomety zmasakrují vlky, načež
založí modelový sociálnědemokratický
stát s bezplatným vzděláním, všeobecnou zdravotní péčí a bydlením dostupným pro všechny. To jsou Politicky korektní pohádky na dobrou noc Jamese
Finna Garnera z roku 1994, jimž se smál
i někdejší prezident Clinton – a které teď
vyšly česky.
Absolvent oboru anglická literatura
a kritika a později performer v nočních
klubech pokoušející se o improvizované
komedie Garner si totiž jednoho krásného dne povšiml, že stále víc učitelů vnímá klasické, leč z dnešního pohledu jistěže genderově nevyvážené pohádky jako
výchovný problém. A zareagoval na to jejich nevážnými převyprávěními, žánrově
nejspíš na první pohled spadajícími do
moderní satiry na zbytnělou politickou
korektnost, radikální feminismus a hypersenzitivní slovník.
Nešetří v nich přitom nikoho: nádherně zpívající Locika zjistí, že chamtivost
v hudebním průmyslu je mezi pohlavími
distribuována víceméně rovnoměrně,
princ coby představitel mužů si u trpaslíků léčí impotenci čili nedobrovolné vyloučení z falocentrické aktivity a útlocitný čtenář (či snad i obezřetný nakladatel
obávající se soudních sporů rozpoutaných ochránci práv zvířat) je utěšen poznámkou, že vlk je pouhou metaforou

V podvečer nechaly náhradní zákonné sestry se zástupkyní
Popelku napospas domácím pracím. Popelce bylo smutno,
ale utěšila se posloucháním desek Marty Kubišové. (str. 32)

a že při psaní nebyli zraněni žádní skuteční vlci.
Když se kniha v USA objevila poprvé,
část kritiků (jako kupříkladu pro New
York Times píšící Patricia O’Connorová)
se jala seriózně zvažovat její pokrokové
myšlenky, zatímco jiní ji vnímali jako
službu veřejnosti (viz Jonathan Yardley
v článku pro Washington Post), která
vtipně odhaluje, že zneužít lze jakoukoli
ideologii, a absurditu vyhrocených extrémů.
Třebaže totiž autor nahlas deklaruje,
že nechce nikoho urazit, elegantně se naváží jak do zatvrzelých konzervativců,

tak do skalních liberálů, přičemž jeho největší devízou je – stejně jako v případech
obdobně laděných povídek Davida Sedarise – úsečnost, věcnost a stručnost.
A jeho cílem pak – jak plyne z textů samotných i z rozhovorů, které poskytl –
útočit na lidskou omezenost a hloupost.
Dítě se přece nestane sexistické kvůli pohádkám, ale vlivem výchovy a toho, co
vidí kolem sebe: třeba barbíny.
Z Garnerových pohádek se stal
v USA, ale také v Kanadě a ve Velké Británii bestseller, což jasně ukazuje, že určeny byly především anglofonním čtenářům. Jejich překlad do češtiny a uvedení

do našeho společensko-kulturního kontextu proto nutně vyvolává řadu otázek.
Začneme-li těmi jazykovými, zdůrazněme, že občas se tu dalo s výhodou použít
postsocialistické hantýrky a polistopadové rétoriky volného trhu (viz věta pronesená nad spoře oděnou Sněhurkou ve
skleněné, a tudíž průhledné rakvi jedním
z trpaslíků: „Bratři, otevírají se nám zde
jisté ekonomické příležitosti“), jakož
i tzv. symbolů doby (utiskovaná Popelka
zde pro potěšení poslouchá Martu Kubišovou, což ovšem může být z čistě
translatologického hlediska vnímáno
jako nepřiměřené počeštění). Na straně

druhé (a poněkud z jiného soudku) se
zase v překladech logicky pracuje s termínem gender, jehož ekvivalent v naší mateřštině zkrátka – a zdůrazněme naneštěstí – neexistuje, a je tudíž stále brán jako
pojem nepřirozený a jaksi cizí, jehož
přesný význam často nechápou ani dospělí (o dětech ani nemluvě). A přitom je to
slovo v mnohém klíčové, poukazující na
fakt, že nejen na ženy, ale v menší míře
též na muže se v každé společnosti pohlíží optikou stereotypů a předsudků zděděných z minulosti, kterých je nesmírně těžké se zbavit, jakkoli se o to v současnosti
přinejmenším v tzv. západní společnosti
oficiálně (a pevně doufejme i jednotlivě)
snažíme.
Pokud tedy přijmeme za vlastní tezi,
že jazyk odráží úroveň myšlení, zdá se,
že anglofonní země se v celonárodní veřejné debatě třeba o rovnosti pohlaví dostaly mnohem dál – a mohou si dovolit
i satiricky pojatou a jistěže na hyperbole
vystavěnou dávku kritiky. Zrovna tak ale
lze odhlédnout od konkrétní situace
a konstatovat, že nic (a tudíž ani např. feminismus) by se v názorově otevřené atmosféře nemělo těšit postavení oné příslovečné nedotknutelné posvátné krávy
(a rozhodně ne proto, že je bezpochyby
i v těch sebeostřejších formách veden
dobrými úmysly). Nebo si připomenout,
že v židovské tradici je povoleno utahovat si i z proroků….
Před pár lety vzbudilo v USA rozruch
nové vydání Dobrodružství Huckleberryho Finna určené primárně pro školy, které z románu důsledně odstranilo nechutně rasistický a nyní tabuizovaný výraz na
„n“ a nahradilo ho údajně neutrálnějším
otrokem. Zcela tím nalakovalo narůžovo
a potažmo popřelo, jak obratem poukázali převážně levicově orientovaní historici, tu nejošklivější kapitolu amerických
dějin, a zároveň vyslalo znepokojivý signál pro přítomnost: v zájmu výchovy mládeže rádoby seriózně přepišme Marka
Twaina, jako by to snad bylo intelektuálně méně nebezpečné než se s rasismem
předků mnohdy i bolestně poprat. A ejhle, jistá paralela s Politicky korektními
pohádkami je na světě. Ty klasické jsou
samozřejmě sexistické, protože taková
byla – a bohužel stále je – lidská společnost. Dostane-li se jim však takového brilantního uchopení, jaké předvedl Garner,
vynikne to při jiném než prvoplánovém
čtení, jakého se dopouštěli kritici (viz
výše), ještě víc.
Autorka je amerikanistka
James Finn Garner: Politicky korektní pohádky
na dobrou noc. Přeložili studenti Ústavu
translatologie FF UK. CPress-Albatrosmedia.

Fantasy, součást vysoké literatury
Je fantastické vyprávění dětinské
ze své podstaty? Patří Tolkien
do dětských pokojíčků?
A co uděláme s Shakespearem
a Rabelaisem?
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idealizovaných prehistorických
kulisách rozehrává napínavé příběhy udatných hrdinů a čarokrásných dívek. V použití fantastických motivů je plochá a lineární. I těmito slovy charakterizoval roku 1995 literární vědec
Jiří Holý žánr fantasy. Ne že by to v mnoha případech nemohla být pravda, ale pokud jako typický příklad uváděl renomovaný badatel dílo J. R. R. Tolkiena, je to
až komicky nesprávné: krásné dívky
u Tolkiena příliš nevystupují, maximálně
elfky. A hobiti coby protagonisté jsou spíše nehrdinští hrdinové, kteří jsou v tolkienovském univerzu nejslabšími bytostmi,
nedisponujícími žádnými kouzly. Většina ostatních je pokládá za natolik nedůležité, že se o ně vůbec nezajímá...
U odborníků mladších generací se
ovšem postoje k tomuto typu literatury
pozvolna mění: i v nežánrových literárních časopisech už vychází články o fantasy, v hlavním bohemistickém periodiku Česká literatura se objevila studie
o sci-fi žánrech, vznikají původní studie

(Po divné krajině: charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita,
Brno 2015). A celosvětový úspěch dnes
slaví americký fantasy seriál Game of
Thrones, v němž nezastupitelnou roli hrají kouzla, zombie a draci.
Jednou z autorek, která nesplňuje výše
citované schematické pojetí fantasy, je
Ursula K. Le Guinová (1929–2018),
mnohonásobná držitelka nejprestižnějších ocenění za sci-fi i fantasy tvorbu.
Mimo jiné se u ní přímočaře nestřetává
dobro a zlo, ale ideálem je „vesmírná rovnováha“, v čemž je patrný celoživotní zájem o taoismus. Po řadě jejích beletristických textů nedávno vyšla i kniha jejích
literárněteoretických esejí Proč číst fantasy, jak to, že zvířata v knížkách mluví,
a odkdy se Američané bojí draků.
Vášnivě a srozumitelně, s vnitřním
vhledem zasvěcené a zkušené tvůrkyně
se Le Guinová zastává fantasy žánru. Tvrdí, že fantastická literatura „není primitivní, nýbrž primární, prvotní“. A celkem
oprávněně píše, že fantastické, zázračné
a neuvěřitelné vévodilo literárnímu mainstreamu od doby eposů a středověkých
rytířských románů až po Ariosta, Tassa
a jejich napodobovatele a po Rabelaise,
Shakespeara i další. Až pro realisty podle
ní začaly být fantastické romány nepřijatelné, respektive tolerovány byly jen
jako dětská četba. A modernisté toto nepochopení „ještě prohloubili tvrzením,

Fantastické vévodilo literatuře
od doby eposů a středověkých
rytířských románů až po
Ariosta, Tassa a jejich
napodobovatele
a po Shakespeara,
Rabelaise a další

že fantastický narativ je dětinský už ze
své podstaty“.
Když se pak i mnozí dospělí setkali
s Harrym Potterem, mnozí prý nadšeně říkali: „Nic takového jsem od svých deseti
let nečetl!“ S čímž Le Guinová souhlasí:
mnoho lidí od dětství skutečně z fantastické literatury nečetlo doslova nic, protože je odstrašily předsudky kritiků
a „zkostnatělé škatulkování knížek podle
věku a žánru“. V tomto smyslu se tedy autorka snaží fantasy rehabilitovat: zčásti
se přitom odkazuje na díla kolegů, zčásti
na svoje vlastní. Zdůrazňuje, že hrdinové
těchto knih nemusí být jen bílí a že v nich
rozhodně nemusí jít o schematický boj
Dobra se Zlem. Ona sama, jak říká, píše
prostě o lidech, kteří dělají chyby, a o ji-

ných, kteří ony chyby napravují, ale přitom se nevyhnutelně dopouštějí dalších.
Nejdelší díl v knize tvoří kapitola Bok
po boku, tlapku v ruce – zvířata v dětské
literatuře, která stručně rekapituluje
vztah lidí ke zvířatům a to, jak se odrážel
v literatuře. Od mýtů, v nichž jsou zvířata někdy i jedinými postavami nebo také
zkušenými učiteli lidí, přes literaturu preindustriální, ve které venkovské soužití
a společenství lidí a zvířat bylo každodenní realitou, až po literaturu postindustriální civilizace, v níž jsou zvířata čímsi nepodstatným. V tomto kontextu se ptá:
„Proč děti tak živě reagují na skutečná
zvířata i na příběhy o nich, proč je zvířata
fascinují natolik, že se s nimi chtějí ztotožnit? Vždyť přece zvířata jsou jen tvorové, které naše dominantní náboženství
a etické školy považují za předměty určené k lidskému užitku – za surovinu k výrobě potravin, objekty vědeckých experimentů, za roztomilé kuriozity v zoo a v televizních pořadech, za mazlíčky, kteří
mají vylepšit naše duševní zdraví…“
Pokud v mnoha dílech lidové kultury
či některých žánrech zvířata mluví, odpovídá to podle autorky tomu, že zvířata
opravdu nějak komunikují – a my se pokoušíme jejich pohyby a zvuky překládat
do našeho jazyka. Některým autorům to
podle ní jde lépe než jiným, přičemž
daná kapitola přináší pozoruhodný komentovaný přehled úspěchů i nezdarů.
Zvláště negativně se přitom Le Guinová

vyjadřuje k těm, kdo přenášejí škodlivé
stereotypy například o podřadné úloze samic/žen do zvířecí říše, jako když jsou
v Daleké cestě za domovem samice líčeny jako sexuální otrokyně.
Kniha je psána populární formou a nelze na ni uplatňovat akademická kritéria.
Nenajdeme v ní přesné definice a také dějiny fantasy by se daly vyprávět sofistikovaněji (a bez tak jednoznačného označování „viníků“). Některé pasáže se v ní
opakují a jisté autorčiny formulace jsou
diskutabilní, jako když tvrdí, že Františka z Assisi považovali současníci za světce proto, že ve středověku hlásal myšlenku lidského společenství se zvířaty.
Přesto je ale tato kniha hodná pozoru,
zvláště u těch, kdo se na díla o mluvících
zvířatech a dracích stále dívají skrz prsty,
berou je příliš doslovně nebo naopak příliš nereálně a nechtějí je pojímat například jako zosobnění všeho zázračného,
kouzelného a magického: „Draci nesní.
Draci jsou sny. Nedělají kouzla, neboť je
to podstata jejich bytí“.
Třeba je přesvědčí o tom, že i tyto texty mají moc měnit náš vztah ke světu
i způsob, jakým o něm přemýšlíme:
v dobrém i ve zlém.
Autor je kulturolog.
Ursula K. Le Guinová: Proč číst fantasy, jak
to, že zvířata v knížkách mluví, a odkdy se
Američané bojí draků. Přeložil Jakub Němeček.
Gnóm!, Praha 2019

