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ABSTRAKT  

 

Ve své práci jsem se zabývala pojetím dětských postav v pěti románech Stephena Kinga. 

Provedla jsem komplexní charakteristiku jednotlivých postav, včetně srovnání negativních a 

pozitivních rysů povah a analyzovala jsem jejich chování v sociálním kontextu. Na základě 

této analýzy jsem sledovala fyzický, psychický a morální vývoj postav v krizových situacích 

se zvláštním přihlédnutím k faktoru strachu. Ke zpracování tématu jsem vyuţila metod 

psychologie, především pak výsledků výzkumu deprivace. V díle jsem vyzdvihla působení 

strachu a vypodobnění zla jako metafyzického činitele.  

Práce má také ukázat, ţe horor obvykle chápaný jen jako ţánr zábavné četby, dokáţe 

v některých špičkových dílech postihnout závaţnější problematiku. Práce Stephena Kinga je 

toho důkazem.   

 

Klíčová slova: Stephen King, dětské postavy, strach, zlo, krizové situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITLE 

 

Child characters in Stephen King´s novels. 

 

ABSTRACT  

 

I considered a concept of children characters in 5 novels written by Stephen King in my work. 

I carried out complex classification of individual characters, including comparison of their 

positive as well as negative features of temperament. I also analyzed their behavior in terms of 

their social context. Based on this analysis, I observed the physical, psychological and moral 

development of the characters in predicamental situations with particular focus on the fear 

factor. I used psychological methods to process this topic, in particular the results obtained 

during the research of deprivation. In this piece of work, I described causation of fear and 

representation of evil as metaphysical factor. This work was also supposed to show that 

horrors, which are in general only perceived as genre of amusing literature, can in fact capture 

more serious dilemma in exceptional publications. The work of Stephen King is clear proof of 

this. 

 

Keywords: Stephen King, children characters, fear, evil, critical situation 
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1 ÚVOD 

 

Myslím, ţe kniha by měla být něčím, co je skutečně ţivé a v mnoha ohledech i skutečně 

nebezpečné.
1
 

Stephen King je jeden z nejpopulárnějších amerických autorů a je nazýván králem současného 

hororu. Je proto k nevíře, ţe dosud v České republice nevyšla ţádná rozsáhlejší publikace 

zabývající se tímto autorem. Má práce se zaměřuje na jeden z fenoménů, se kterým se 

setkáváme v knihách Stephena Kinga, a tím jsou dětské postavy. Jak je popsáno v úvodním 

citátu, nese tato problematika punc skutečnosti a pocitu přímého nebezpečí, které proniká ven 

z literárního světa. Vychází z předpokladu koexistence fantaskního světa dítěte  jako podkladu 

pro utváření příběhu. Dítě často vnímá to, co dospělý uţ vnímat nemůţe. Jeho sny a představy 

se zhmotňují a přecházejí do reálného světa. Proto má samovolné působení dětské 

představivosti zásadní význam pro budování zápletky. Stephen King je autorem mnoha knih 

s dětskými postavami. Pro tuto práci jsem zvolila ke zpracování pět z nich: Beznaděj, 

Osvícení, To, Holčička, která měla ráda Toma Gordona, Ţhářka, na kterých chci ukázat 

obecné prvky, jeţ autor vyuţívá pro utváření dětských postav.  

Samotná práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Kaţdá z těchto kapitol je věnována 

jinému tématu, které se podílí na utváření příběhu. Jednotlivé podkapitoly pak podrobněji 

rozebírají ustálené postupy, pomocí kterých autor modeluje samotné postavy a určuje jejich 

chování v krizových situacích, které, jak z četby vyplývá, je také přednastavené stabilními, 

výrazně se neměnícími projevy. Základem kaţdého textového celku je analýza, která se 

zabývá jevy nezbytnými pro pochopení zkoumané problematiky. Jednotlivé kapitoly na sebe 

významově navazují a jsou řazeny od nejobecnějšího k nejspecifičtějšímu. Proto jsem jako 

první zpracovávala charakteristiku jednotlivých dětských postav, jejich zařazení do 

společnosti. Jsou zde téţ rozebrány negativní i pozitivní vlastnosti dětí a je provedeno jejich 

srovnání. Na tuto kapitolu navazuje pojednání o strachu jako charakterovém hybateli, ten 

ukazuje vývoj, kterým postavy procházejí. Kaţdá z dětských postav Stephena Kinga se ocitá 

                                                             
1
 ROGAKOVÁ, Lisa. Stephen King. Mistr strachu. Praha: NAKLADATELSTVÍ XYZ, 2010. ISBN 978-80-7388-

297-3. Str. 82 
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v krizové situaci, jeţ přímo ohroţuje ji nebo někoho z blízkých na ţivotě. Posilující prostředky 

představují nástroje, které autor uţívá pro posílení morálního a duševního zdraví dětí. 

Poslední, nejspecifičtější úsek je věnován jevu, který není obecně platný pro všechny dětské 

postavy – paranormální jevy. 

Součástí textu jsou i čtyři tabulky slouţící k zpřehlednění a lepšímu uspořádání popisovaných 

problémů. 

Poznatky a závěry, ke kterým jsem v práci došla, vycházejí především z četby primární 

literatury, kterou představují samotné romány Stephena Kinga.   

Literatura sekundární se pak vztahuje spíše k obecně platným tématům. Zabývá se 

vysvětlením pojmů strachu, úzkosti, psychické deprivace v dětství a chováním lidí v krizových 

situacích. Jedná se o publikace, popisující psychické problémy reálných dětí, proto je jich 

uţito pouze k dotvoření celkového pohledu na danou problematiku. Svět literární se od světa 

reálného liší v mnoha ohledech. Svět literární utváří pouze jeho autor, nelze tedy určit jasná, 

přímá pravidla, podle kterých by se měl řídit. Nelze určit psychické dopady, které se u 

literárních dětí mohou objevit aţ v dospělosti, jak by tomu bylo ve světě reálném, kde se touto 

problematikou zabývá mnoho odborných psychologických studií.  

Ze zkoumaných textů lze vyvodit následující: Dětská postava je v románech Stephena Kinga 

bytost, obdařená neobyčejnou fantazií, schopností vyuţívat intuice a zvládat krizové situace. 

Věk dětí se pohybuje mezi pátým aţ jedenáctým rokem. Dále lze říci, ţe pohlaví dítěte nehraje 

zásadní roli v utváření charakteru postavy. Duševní vývoj takovéhoto dítěte nekoresponduje 

s jeho věkem a získanými zkušenostmi. K utváření charakterů postav autor hojně vyuţívá 

motivů nestabilního rodinného prostředí či tragédií v podobě úmrtí některé z blízkých osob. 

Nadpřirozené bytosti, které se v románech objevují, vyuţívají zla, které vychází ze samé 

podstaty lidí. Fantazie se mísí s drsnou realitou a místy aţ naturalismem, představuje pak 

překroucenou formu pohádek, kde je moţné vše, ale nikdo z nás by se zde nechtěl doopravdy 

ocitnout. 

  

Cílem této práce je seznámit čtenáře s motivem dětských postav a jejich chováním v literárním 

prostředí Stephena Kinga. Zároveň má práce slouţit jako moţný zdroj informací pro ty, kteří 

by se tímto tématem chtěli v budoucnosti dále zabývat.  
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1.1 PŘEDSTAVENÍ AUTORA 

 

Stephen King   

     Stephen King je nejprodávanějším a komerčně nejúspěšnějším romanopiscem všech dob. 

Narodil se 21.9 1947 v Portlandu ve státě Maine a právě Maine Kinga velice ovlivnilo. 

Většina jeho literárních postav pochází odtamtud a většina dějů se tam odehrává. Fiktivní 

městečko Castle Rock je dějištěm mnoha jeho knih. V roce 1970 dokončil studium angličtiny, 

dnes ţije v Bangoru. Do fantastiky vstoupil povídkou The Glass Floor (1967) v magazínu 

Startling Mystery Stories. Zpočátku velmi vlaţné přijetí ze strany redaktorů i čtenářů ho záhy 

přimělo odvrátit se od ţánru science fiction směrem k hororu. Jeho románový debut Carrie 

měl nečekaný úspěch. Příběh dospívající dívky s telekinetickými schopnostmi se jako 

paperbacku prodal v milionu výtisků. Po Carrie rychle následovaly další romány, mezi 

nejvýznamnější patří například: Prokletí Salemu z roku 1975, Osvícení (1977), Mrtvá Zóna 

(1979), Ţhářka (1980), Sága Temná věţ (dokončeno 2004), Cujo (1981), Řbitov zvířátek 

(1983), To ( 1986), Misery (1987), Tommyknockeři (1987) Temná půle (1989), Beznaděj 

(1996), Zelená míle (1996), Holčička, která měla ráda Toma Gordona (1999), Srdce 

v Atlantidě (1999), Pavučina snů (1999), Ostrov Duma Key (2008). 

 Několik svých románů publikoval pod pseudonymem Richard Bachman, počínaje thrillerem z 

vysokoškolského prostředí Rage (1977). Zřejmě nejznámější román vydaný pod 

pseudonymem Richard Bachman je titul The Running Man (1982) Úspěšné filmové 

zpracování vytvořil v  roce 1987 reţisér Paul Michael Glaser. Všechny romány napsané pod 

Bachmanovým jménem vyšly později v jenom svazku jako The Bachman :Four Early Novels 

By Stephen King (1985). 

V roce 1984 vyšla kniha Fear Itself, která soustřeďuje nejvýznamnější kritiky jeho děl.  

Obsahuje desítky dohadů, proč jsou jeho knihy tak úspěšné. Nikdo však neodkryl jeho metodu 

lépe neţ on sám:   

Můj trik je získat si čtenářovu důvěru. Obejmu ho kolem ramen a říkám: ,,Pojď se na něco 

mrknout – váţně se ti to bude moc líbit. Je to o-prav-du dobrý". Pak ho vedu po ulici a 

zatáhnu ho za roh, kde se dějou všechny ty hrůzné věci. Tam ho přidrţím, dokud nezačne řvát 

strachy. V rozhovoru  pro Playboy dodal: ,,Horory jsou pro mě jakási psychická obrana. 

Magický kruh okolo mne a mé rodiny.“ Bere své strachy, jeden po druhém, a psaním je vykáţe 
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do fikce- za hranice ţivota a reality. ,,Kdyţ mě v malém karavanu rušil z práce pláč mých dětí, 

míval jsem občas chuť jim ublíţit. Napsal jsem proto knihu Osvícení. Je o muţi, který se snaţí 

zabít svou ţenu a dítě. A přestalo to být pravda“. To je i důvod, proč se jeho knihy tak dobře 

prodávají , vyhánějí lidem démony z hlavy. 

 

Ţivotem a dílem autora se zabývá velké mnoţství různých nonfiction knih. 

Stephen King je drţitelem zvláštní ceny World Fantasy Award z roku 1981. Právem se 

proslavil řemeslně vysoce kvalitním stylem a brilantním vyuţitím detailů, které mu pomáhají 

doslova vtáhnout čtenáře do popisovaného děje. Přenesení hrůzostrašných událostí z odlehlých 

koutů hororového ţánru minulosti do bezprostřední blízkosti maloměst amerického venkova je 

zřejmě hlavní příčinou nejen jeho neobvyklého komerčního úspěchu, ale také komerčního 

vzestupu celého ţánru. 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Při tvorbě profilu autora jsem čerpala z těchto publikací: ROGAKOVÁ, Lisa. Stephen King. Mistr strachu. Praha: 

NAKLADATELSTVÍ XYZ, 2010. ISBN 978-80-7388-297-6. ŠUST, Martin. Slovník autorů anglo-americké 

fantastiky. Díl 1, A-K. Plzeň: Laser-books, 2003. ISBN 80-7193-144-6 
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2   OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DĚTSKÝCH POSTAV 

 

Dítě je u Stephena Kinga magický tvor, často obdařený nadpřirozenými schopnostmi, který 

vnímá i to, co dospělí uţ ne. Postava dítěte se u Kinga vrací velice často, ve většině jeho 

románů má dítě předškolního věku nebo jen o něco málo starší pro budování zápletky 

klíčový význam tím- ţe jeho představy se buď zcela zhmotní, nebo jsou alespoň pro ně 

samotné natolik reálné, ţe mu pomohou problém překonat či pochopit jeho podstatu. 

Častými hrdiny u Kinga jsou outsideři, kteří jsou buď pro to, jak vypadají nebo kvůli 

chudobě, v níţ ţijí, vyloučeni z dětského kolektivu. 
3
 

 

Děti v Kingových románech jsou přizpůsobivé, čerpají ze vzpomínek, rad a dávno 

zapomenutých vrozených lidských pudů. Setkávají se se zlem, které samo o sobě nezmůţe nic. 

Vyhledává to špatné v lidech, působí na ně a díky tomu se mění v reálnou hrozbu.  

Ve své práci předkládám jednu z moţných interpretací dětských postav zaloţenou na vzorcích 

chování. Toto chování řídí autor, nelze proto určit, jak by se v podobných situacích chovaly 

děti skutečné. Kniţní děti se pohybují za hranicí normálního, jsou to silné osobnosti, schopné 

uţívat jiných perspektiv myšlení, jsou schopné obětovat se. Mají neobyčejně silný pud 

sebezáchovy, který je ţene stále vpřed. Ocitají se v začarovaném kruhu nešťastných událostí a 

cosi silného v nich samých jim napovídá a vede správnou cestou. Ať uţ je to lpění na vzorech 

muţských autorit, soudrţnost, paranormální schopnosti nebo Boţí pomoc. Kaţdé z nich je 

zasaţeno ztrátou a vsazeno do prostředí, které je k němu nepřátelské. Ve své práci se zaměřím 

na dětské postavy jako na řešitele problémových situací, nikoli jako na nástroje zla.  Takové 

děti King vyobrazuje například v románu Řbitov zvířátek, nebo v povídce Nadaný ţák, ze 

sbírky Čtyři roční doby.  

 

V této kapitole se věnuji charakteristice jednotlivých dětských postav, jejich vztahů k okolí a 

zařazení do společnosti. Provedu srovnání postav mezi sebou, zaměřím se na společné a 

odlišné rysy.  

Stephen King pouţívá ve svých knihách ustálené prvky, kterými vykresluje povahy svých  

                                                             
3
 POPIOLEK, Jiří. Všichni ti normální hrdinové Stephena Kinga a jejich hrůzné ţivoty. In Pevnost, 2009, č. 8, str. 

12. ISSN 1213-8215 
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postav a utváří tím vzorce jejich chování. Jsou to především: 

Proměna dětí se zakomponováním dospělého elementu – tento prvek je patrný u všech 

dětských postav, kterými se ve své práci zabývám. Projevuje se jejich postoji, přebíráním 

zodpovědnosti a vůdčí pozice. Dítě, které si ponechá svoji naivitu a čistý pohled na svět, je 

schopno řešit krizové situace z pohledu dospělé osoby. Toto je prvotní rys, který utváří 

charaktery všech dětských postav. Tímto tématem se budu dále zabývat i v kapitolách ,,Strach 

jako charakterový hybatel" a ,,Posilující prostředky a jejich působení v krizových situacích". 

Ztráta blízké osoby – motiv ztráty, nejčastěji jednoho z rodičů nebo sourozence, se objevuje 

v knihách Osvícení, To, Beznaděj a Ţhářka. Napomáhá dětem uvědomit si hodnotu vlastního 

ţivota a zároveň v nich podněcuje touhu po pomstě, která vede k rychlejšímu řešení celé 

situace. Zvláštním způsobem je ztráta vykreslena také v knize Holčička, která měla ráda 

Toma Gordona, kdy je ztrátou myšlen rozvod rodičů. Zdeněk Matějíček a Zdeněk Dytrych se 

ve své knize Krizové situace v rodině očima dítěte, zabývají srovnáním mezi úmrtím a 

rozvodem a jejich dopadem na dítě. 

 

  Z hlediska dítěte jde v obou případech o ztrátu některého z rodičů. Úmrtí některého z rodičů 

na rozdíl od rozvodu přichází většinou náhle a nečekaně. Úmrtí je ztráta definitivní a 

neodvolatelná. Mrtvý člověk se uţ nevrátí. Ze ţivota dítěte mizí fyzicky navţdy. Rozvedený otec 

nebo matka však mizí jen částečně a jen podmínečně. Fyzicky nadále existují, objevují se a 

zase odcházejí, do ţivota dítěte mohou více nebo méně zasahovat, nějak se s nimi musí stále 

počítat. Zemřelý otec nebo zemřelá matka nejsou nadále fyzicky, leč bývají velmi zřetelně 

přítomni ,,duchovně
4
. 

 

Duchovní vliv otce se objevuje v románu Ţhářka. Paradoxně se smrt některého z rodičů na 

dětech podepisuje daleko méně destruktivně neţ rozvod. Smrt v románech Beznaděj nebo 

Osvícení podněcují dítě k racionálnějšímu přístupu řešení situace, utuţují jejich odhodlání a 

vůdčí postavení. Trisha v románu Holčička, která měla ráda Toma Gordona, trpí rozvodem 

svých rodičů a je jejich netečností zasaţena daleko více neţ David či Danny, kteří o rodiče 

přišli.  

                                                             
4
 MATĚJÍČEK, Zdeňek - DYTRYCH, Zdeněk. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha : Grada Publishing, 

2002. ISBN 80-247-0332-7. Str. 89 
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Přátelství – pocit soudrţnosti ovlivňuje všechny dětské postavy z románu To. Ve své 

charakteristice se zmiňuji také o tématice ,,spřízněných duší“ a jejich působení na kolektiv. 

Motiv přátelství stojí na počátku románu Beznaděj a mění charakter a způsob jednání hlavní 

dětské postavy. 

Izolace – v různých formách se objevuje ve všech románech, kterým se ve své práci věnuji. 

Ať uţ se jedná o izolaci fyzickou, jak je tomu například v románech Holčička, která měla ráda 

Toma Gordona či Ţhářka, nebo o izolaci psychickou, pramenící z pocitu odlišnosti, se kterou 

se můţeme setkat v románech Ţhářka, To, Osvícení, Beznaděj. 

Postava otce jako dobrovolné autority – postava otce se jako dominantní projevuje 

především u dívek. Kladným způsobem vykreslil autor v románu Ţhářka postavu dívky coby 

nositelky velké moci, která díky svému otci, nepropadá agresi, ke které má sklony. Naopak 

v románu To se objevuje i zcela negativní forma otcovství, otec – tyran, který svou dceru 

ovlivňuje aţ do její dospělosti. Obecně ale muţské vzory pomáhají dívkám překonávat jejich 

nedostatky a výrazně ovlivňují jejich chování v krizových situacích. Touto problematikou se 

budu více zabývat v kapitole ,,Posilující prostředky a jejich působení v krizových situacích". 

Motiv slabého článku – slabý článek představuje v knihách typ člověka, většinou blízkého 

některému z dětí, který je snadno ovlivnitelný a skrze něhoţ pak zlo nabývá reálné podoby.  

Stephen King dále uţívá k vytváření charakterů dětských postav i dalších vlivů, kterým se 

podrobně věnuji v charakteristikách jednotlivých postav a celkovém souhrnu na konci 

kapitoly. 
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2.1  CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DĚTSKÝCH POSTAV 

 

2.1.1  David Carver (Beznaděj) 

 

 David Carver je obyčejný jedenáctiletý chlapec, který ţije spokojený ţivot se svou rodinou. 

Svými zájmy ani chováním se ze začátku nijak neliší od svých vrstevníků. Rodiči jsou mu 

vštěpovány zásady správného chování. U zrodu celého příběhu stojí moţnost ztráty blízké 

osoby, kdy Davidův přítel Brian leţí v nemocnici v komatu. Strach o přítele stojí na počátku 

událostí, které se postupně nabalují jedna na druhou. Můţeme zde nalézt jeden z Kingových 

oblíbených motivů, zvláště patrný u dětských postav, které ještě nepřišly o iluze a naivitu. Tím 

je soudrţnost, přátelství na ţivot a na smrt, touha obětovat se pro někoho. (Podobný motiv se 

vyskytuje například i v románech To, Pavučina snů, nebo v povídce Tělo). Obětování vede 

Davida k objevení nadpřirozena. David ,,Malý modlitebníček“ jedná ze všech dětských postav 

nejracionálněji, jeho kroky jsou vedeny Vyšší bytostí. Motiv ,,nepozemského průvodce“ se 

objevuje také v knize Holčička, která měla ráda Toma Gordona, zde na něj není kladen 

takový důraz, neboť pouze naznačuje co by se mohlo udělat. Duchovní průvodce v Beznaději 

pomáhá Davidovi co nejvíce to jde, neboť není v sázce pouze ţivot hlavní postavy. I kdyţ 

David povaţuje Boha za nespravedlivého, věří v něj a nechá se vést jeho příkazy. V knize 

představuje směr nastolený Bohem, cestu otupování bolesti. David, jako většina dětských 

postav, přichází v průběhu děje o někoho blízkého (v tomto případě se jedná o sestru a matku). 

I kdyţ pociťuje obavy, výčitky svědomí a strach, má jasně stanovené pořadí hodnot. U Davida 

je nejvíce patrný ,,posun rovin“ 
5
- rovina dětská ustupuje rovině dospělosti. Dokončením 

daného úkolu se vše vrací zpět do normálu. David tak bojuje se zlem jako dospělý, ale 

následky snáší jako dítě. Veškerý smutek, opuštěnost ze ztráty celé rodiny na něj doléhá v 

okamţiku, kdy je opět  jedenáctiletým chlapcem.  

 

 

 

 

                                                             
5
 Posun rovin – dítě se na počátku příběhu nachází v rovině dětské. Uvaţuje a chová se přiměřeně svému věku. 

K posunu rovin dochází ve chvíli, kdy se dostává do krizové situace, která v kombinaci s působením strachu na jedné 

a posilujícími prostředky na druhé straně vytlačí rovinu dětskou a nahradí ji rovinou dospělou.  
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2.1.2  Charlene McGeeová (Žhářka)  

 

Osmiletá dívka je výsledkem genetického pokusu a ovládá pyrokinezi. Setkáváme se s ní 

přímo ve vypjaté situaci po vraţdě matky, kdy je s otcem na útěku. Otec plní důleţitou funkci 

autority, je zároveň ochráncem a učitelem, který jí pomáhá zvládat schopnosti a udrţet je 

v mezích. Podstatným momentem v knize je pasáţ o pěstování reflexů.  

 

 ,,Její otec je symbolem autority. Drţí v rukou pomyslné opratě jakékoliv psychické fixace 

dítěte ţenského pohlaví: orální, anální, genitální. V pozadí kaţdé z nich, jako stínová figura, 

stojící za záclonou, se nachází symbol otcovi autority. Pro děvčátko je otec Mojţíšem – otcovy 

zákony jsou i její zákony, třeba překonanými, i kdyţ děvče samo neví jak, ale jsou jeho a musí 

se dodrţovat.“6 

 

Reflex je pro Charlenu velice důleţitým, formuje dívčinu povahu a podílí se na jejím chování, 

které zpočátku odpovídá aplikování tohoto reflexu na skutečné situace a odmítání čehokoliv 

cizího. Umoţňuje jí uchovat si představu otce i v době odloučení. Následující ukázka pochází 

z knihy Psychologie dítěte autorů Jean Piaget, Barbel Inhelderové . Psychologové se zde 

zabývají problematikou fixování a vytváření reflexů u dětí. V případě Charlene má takový 

reflex přímo existenční hodnotu. 

 

Podle této předlohy se vytvářejí první zvyky, které jsou buď přímým výsledkem činnosti 

subjektu, nebo se zdají být vyvolány zvnějšku, jak je tomu v případě ,,podmiňování“. 

Podmíněný reflex se nikdy nevytváří souhrou pouhých asociací. Stává se stálým jen tehdy, 

kdyţ vznikne asimilační schéma, to znamená, kdyţ dosaţený výsledek je sto uspokojit potřebu 

odpovídající příslušné asimilaci. 7 

 

 

 

 

                                                             
6
 KING, Stephen. Ţhářka. Praha: Beta, Plzeň: Dobrovský a Ševčík, 1998. ISBN 80-86029-40-9. Str. 85  

7
 PIAGET, Jean – INHELDEROVÁ, Barbel. Psychologie dítěte. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 

ISBN 80-7178-146-0. Str. 15  
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2.1.3  Trisha McFarlandová  (Holčička, která měla ráda Toma Gorgona) 

 

Trisha McFarlandová je devítiletá holčička, která trpí rozvodem svých rodičů. Je ukázkovým 

příkladem dítěte, o kterých pojednává i kniha Krizové situace v rodině. Autorka se zde snaţí 

vylíčit pocity dětí, které prošly rozvodem svých rodičů.  

 

Pro děti znamená rozvod vţdy zmatek a ztrátu. Děti o rozvodu nerozhodují a nemají pak 

ţádnou kontrolu nad tím, co se s nimi děje během něj a po něm.8 

 

Dlouhodobý konflikt a bytostné neporozumění mezi rodiči, které vede k rozvodu, je pro 

všechny členy rodiny mezní ţivotní situací. Rodiče jako lidé selhávají a podle toho se k  sobě i 

dětem chovají. Zpravidla hledají chybu pouze v tom druhém, coţ samozřejmě konflikt stále 

zostřuje, a děti se stávají prostředníkem vzájemné manipulace. Čím déle dítě v takovém 

prostředí ţijí, tím déle trpí a je poškozováno.9 

 

Fakt, ţe Trisha přijímá rozvod rodičů navenek klidně, rozumně, z ní dělá ,,neviditelnou 

holčičku“. Svým postojem se snaţí rodičům následky rozvodu ulehčovat. Staví se do role 

,,televizního soutěţícího“, s přehnanou radostí přijímá všechny matčiny podněty. Nasazuje si 

masku, která neodpovídá jejím vnitřním pocitům a stavům. Sama se staví do role 

bezproblémového dítěte, kterému se nevěnuje potřebná péče.  

 

Dítě se naučí předstírat a v tom zmatku zapomene co vlastně doopravdy cítí, ale bude dělat 

nezbytné aby rodiče potěšilo. U táty si nasadí jinou masku neţ u mámy a se svými 

opravdovými pocity se bude muset vypořádávat samo v noci10 

 

Uvnitř je smutnou malou dívkou, která trpí věčnými hádkami staršího bratra a matky. Jeden 

z jejích ,,vnitřních výkřiků“ je i prvotním impulzem pro opuštění stezky. Chce se osvobodit, 

                                                             
8
 COLOROSO, Barbara. Krizové situace v rodině: Jak pomoci dětem překonat smrt blízkého člověka, nemoc, rozvod 

a traumata adopce. Praha: Ikar, 2008. ISBN  978-80-249-1027-7. Str. 95 
9
  VYMĚTAL, Jan. Úzkost a strach u dětí: Jak jim předcházet a jak je překonávat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-

7178830-9. Str. 123 
10

 COLOROSO, Barbara. Krizové situace v rodině: Jak pomoci dětem překonat smrt blízkého člověka, nemoc, 

rozvod a traumata adopce. Praha: Ikar, 2008. ISBN 978-80-249-1027-7. Str. 104 
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osamostatnit a udělat něco podle svého, zároveň ale vyuţívá toho, co jí naučila matka. Je to 

dítě s úţasnou fantazií, kterou hojně vyuţívá při útěcích od reality.  

 

Aby jim unikla, otevřela si Trisha dveře do svého oblíbeného fantazírování. Sundala si čapku 

s nápisem Red Sox a zadívala se na podpis napsaný energickými tahy a širokým červeným 

fixem přes štítek. To jí pomáhalo dostat se do té správné nálady. Byl to podpis Toma 

Gordona.“11 

 

Rovina dětství a dospělosti zde není tak zřetelně odlišena. Trisha si z obou rovin vybere vţdy 

to, co povaţuje za správné. Celá její situace vyplývá z neuspokojení vnitřních potřeb. Jejich 

neplnění je v knize cosi jako ,,zápalná šňůra“, která odstartuje sérii nešťastných událostí, 

kterým je vystavena devítiletá dívka sama v pustých lesích.  

 

2.1.4  Danny Torrance  (Osvícení)  

 

Danny Torrance je nejmladší ze všech dětských postav. Chlapec ani ne šestiletý je obdařený 

mimořádnou schopností zvanou osvícení. Jedná se o kombinaci čtení myšlenek, telepatie, silné 

intuice a jasnovideckých stavů. Danny v sobě nosí jakýsi nadpřirozený otisk sebe samého, 

který mu ukazuje věci a varuje ho před přicházejícím nebezpečím. Díky této druhé bytosti, 

zvané Tony, je kombinací dospělého a dítěte hned od počátku knihy a ne aţ v momentu, kdy 

se dostává do nebezpečí. Jak uţ bývá u Kinga zvykem, Danny zapadá do koncepce dětských 

postav. Malé dítě, obdařené mimořádnou vnímavostí a fantazií je vsazeno do pochroumaného 

rodinného prostředí. I kdyţ se rodiče snaţí své problémy maskovat, Danny je vycítí. Jeho 

dětskou přirozeností je dávat rodiče dohromady a ujišťovat se, ţe se mají všichni tři stále rádi.  

Potřeba stmelovat rodiče dohromady v knize převládá, a to i ve chvíli, kdy se Dannymu otvírá 

v Overlooku pokřivený svět vraţd a neobjasněných úmrtí. Dannyho příběh je bizarní variací 

na téma Alenky v říši divů, ale místo králíka s hodinami je jeho svět plný příšer, pohybujících 

se travních zvířat a duchů, kteří si přejí jediné - jeho smrt. Přestoţe Danny tuší dopředu co 

bude následovat a jaké nebezpečí hrozí celé rodině, převládá v něm pud dobrého synka, který 

ví, jaké měl tatínek problémy s pitím a ţe pracovní příleţitost v horském hotelu je zároveň 

                                                             
11

 KING, Stephen. Holčička, která měla ráda Toma Gordona. Praha: Beta, Plzeň: Dobrovský a Ševčík, 2000. ISBN 

80-86278-74-2. ISBN 80-7291-006- X. Str.14 
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poslední příleţitostí, jak udrţet celou rodinu pohromadě. Stejně jako u většiny zbylých 

dětských postav je pro Dannyho otec dobrovolnou autoritou. Bezmezně jej obdivuje a miluje a 

to i ve chvíli, kdy se ho bojí. O to těţší je pro Dannyho uvědomit si, ţe věci, které vidí ve své 

hlavě jsou pravdivé a ţe se jeho otec mění ve zrůdu, ovládanou hotelem. Zvláště bolestný je 

pro něj fakt, ţe se veškeré zlo děje jen kvůli němu.  

 

Kdyby odsud odešli, Overlook by se zřejmě znovu ponořil do svého polospánku a zase by jen 

trochu strašil hosty, kteří jsou psychicky vnímavější. Bez Dannyho by to byl jen pouťový dům 

hrůzy, kde jeden nebo dva hosté slyší hovory nebo příznačné zvuky maškarního bálu, případně 

vidí něco zneklidňujícího. Ale kdyby vstřebal Dannyho… Dannyho osvícení nebo ţivotní sílu 

nebo ducha… ať uţ se tomu říká jakkoli… do sebe – čím by se stal potom?
12

 

 

Díky svým vizím je Danny vţdy o krok napřed. Tonnyho zásluhou  nejsou změny v jeho 

vnímání reality tak silně pozměněny jako je to u ostatních postav. Je radikální, ale zároveň 

naivně dětský, jedná vţdy v nejlepší zájmu otce a matky. Na svůj věk je nadprůměrně 

inteligentní a chápavý a rád poznává nové věci. Nikdy si nestěţuje, vše co proţívá bere jako 

daň za své osvícení, díky němuţ se stává osamoceným. Matka ani otec mu nerozumí, tak 

zůstává sám se svým strachem a výčitkami svědomí, protoţe ví co se stane a mylně se 

domnívá, ţe je vše jen jeho vina.  

 

2.1.5  To  

( Ben Hanscom (1), Bill Denbrough (2), Eddie Kaspbrak (3), Beverly Marshová (4), 

Richard Tozier (5), Stanley Uris (6), Mike Hanlon (7), Henry Bowers (8), Krkavec 

Huggins (9), Viktor Criss (10), Patrick Hockstetter (11) ) 

Počet dětských postav, které se v knize nacházejí je velký a dají se rozdělit do tří skupin. První 

tvoří děti, jejichţ vraţdy dokreslují děj knihy, mihnou se vţdy jen jako jméno, které některé 

z ostatních dětí zná, ale jejich smrt pomáhá dotvářet závaţnost situace. Jednotlivé smrti se 

postupně načítají, platí zde rovnice přímé úměrnosti. Čím více mrtvých dětí se vznáší 

v kanalizaci města Derry, tím rychleji musí skupina vybraných dětských hrdinů zasáhnout.  

Jedno z dětí, které bych zařadila do této první skupiny stojí na samém počátku příběhu, jeho 

                                                             
12

 KING, Stephen. Osvícení. Plzeň: Laser, 1993. ISBN 80-85601-58-3. Str. 335 
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smrt funguje jako spouštěcí mechanismus. Je jím šestiletý chlapec George Denbrough, jehoţ 

smrt znamená začátek nového cyklu vraţd a zároveň stojí na počátku boje proti strachu.  Na 

příkladu George je vykreslen model strachu a nespravedlnosti, který se opakuje v celé knize. 

Dítě vţdy poslouchá příkazy a rady dospělého, které ho mají chránit, i kdyţ s nimi příslušný 

rodič není. Ale jak můţe naivní dětská mysl vzdorovat něčemu, co je v lidském světě 

uznáváno jako zdroj radosti? Klaun je spojován s cirkusem, cirkus se zábavou a smíchem. 

Dětská mysl je plná asociací, je otevřená k fantazírování a klidně dokáţe uvěřit i tomu, ţe 

klaun bydlí v kanále, kam ho i s celým cirkusem odnesla velká bouřka. Srdečně pak přijímá 

pozvání do tohoto cirkusu, bere si barevný balónek a je šťastné.  Stojí ale před něčím co nelze 

zcela jasně pochopit. Něčím, co má moc číst v mysli jako v knize, vidí všechna tajná přání, ale 

i všechny strachy a příkazy jediné autority - dospělých, tak dokáţe vysvětlit, ţe se opravdu 

není čeho bát.  

,,Chceš svoji lodičku, Georgi?“ Klaun  se usmíval. George se také usmíval. Jinak to nešlo – 

byl to úsměv, na který se prostě muselo odpovědět. ,,Jasně ţe jo,“ řekl. Klaun se zasmál. 

,,Jasně ţe jo. To je dobrý! To je moc dobrý!  A co balónek?“ ,,No … jasně!“ Natáhl ruku… a 

pak ji nerozhodně nechal klesnout. ,,Nesmím nic brát od cizích lidí. Tatínek mi to řekl.“ ,,To je 

od něj velmi rozumné,“ řekl klaun v jímce s úsměvem. Jak jsem si jen mohl myslet, přemítal 

George, ţe má ţluté oči. 
13

 

V této knize se setkáváme i s dětmi, které jsou představiteli zla. Ve všech ostatních knihách, 

kterými se ve své práci zabývám, představují děti vţdy hybatele, který posunuje děj zdárně 

kupředu. Jsou bojovníky proti zlu, mstí se, cítí nenávist, ale nikdy nejsou nositelé zla.  Jedinou 

výjimku tvoří  Charlene v knize Ţhářka. I kdyţ ani v tomto případě nejde o úmyslné páchání 

zla. Její zlo je výsledkem agrese vyvolané ztrátou blízké osoby.  

Ve své podstatě jsou všechny děti z mnou vybraných románů nositeli kladných vlastností. 

Tímto se dostávám ke druhé skupině dětí. Děti z této skupiny pocházejí z horších sociálních 

podmínek. Jsou odsuzované a často pociťují stud a nenávist k vlastní rodině. Svůj vztek si 

vylívají na slabších, které šikanují a ohroţují.  Jedná se o skupinu dětí, kterou tvoří Krkavec 

Huggins (9), Victor Criss (10), Patrick Hockstetter (11) a především jejich nekorunovaný 

vůdce Henry Bowers (8). Kaţdé z těchto dětí maskuje strach z vlastních rodin, posměch a 
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nízké sebevědomí do koţených bund, zvednutých límců a šněruje jej do vysokých bot. Svoji 

niţší inteligenci nahrazují pěstmi a vystřelovacími noţi, výhruţkami a nadávkami.  

Jednoznačně nejhorší ze všech je Henry Bowers (8). Dvanáctiletý chlapec, ţijící se svým 

bláznivým otcem, který pociťuje nenávist ke všem, kteří se mají lépe neţ on a především pak 

k těm ,,špinavým negrům“, ochotně vše předává Henrymu, který je pozorným posluchačem.  

Je vychováván v obráceném měřítku hodnot, to co by se jiným jevilo jako špatné je zde 

povaţováno za správné a naopak. Jeho pohled na svět je také obrácený. Henry je prototypem 

dítěte, které vypadá jako by svoje dětství přeskočilo hrozně rychle.  Přebíráním nenávisti a 

názorů svého otce, se připravuje o bezstarostný čas dětských her.  Uţ jako malý si musí pěstmi 

a nadávkami zjednávat respekt a bojovat o své místo na slunci. V Henrym se zrcadlí motiv 

nejslabšího článku, stejně jako tomu bylo v knihách Osvícení, kde se nejslabším článkem stává 

otec, nebo ve Ţhářce. King mistrně pracuje se zlem, které je ukryté v kaţdém z nás, dokáţe jej 

vyhledat a udělat z něj našeptávače, který vede naše kroky nebo ruku s noţem.  Henry se 

postupem času stává vykonavatelem zla, které k němu přichází z vnějšku, ale působí na něj 

skrze zlo, které nosí v sobě.  Jednou z příčin proč je tak snadno ovlivnitelný i kdyţ je stále 

dítětem, je jeho předčasný vývoj a to ţe se vzdal dětského způsobu uvaţování, jej činí 

zranitelným a více přístupným.  Je vychováván obráceným způsobem, tak mu je vykonávání 

zla přirozeností, necítí lítost ani strach, je poháněn jen nenávistí. TO
14

 v něm nachází 

dokonalého spojence, protoţe představuje reálnou hrozbu, je jedno jestli věříte nebo ne, je 

reálnou hrozbou z masa a kostí. Pro svoji nízkou inteligenci je snadněji ovladatelný, čerpá 

z toho, co jej učil jeho otec – nenávidět všechny, kteří se mají lépe neţ on.  

 

,,Tak jak to de?“ zeptal se jí Henry Bowers. ,,Kam si to sereš? Deš si zase hrát se svejma 

pitomečkama kámošema? Asi ti ufiknu frňák a nechám tě ho seţrat. Co tomu říkáš? Snaţila se 

mu vyškubnout. Henry se zachechtal a škubal jí za vlasy hlavou sem a tam. Jeho nůţ se 

v srpnovém slunci nebezpečně blyštěl. 
15

 

 

Henry se hbitě odkulil na stranu jako nějaký parašutista a opět zaútočil. Chytil Eddieho za krk 

a pravé zápěstí. Jeho dech, chrčíčí dírkami nateklého a rozbitého nosu, byl horký a vlhký. ,, 
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Tak co, chceš šutráky , Šutroune? Jo? Nasrat!“ Zkroutil Eddiemu ruku za záda. Eddie zaječel. 

,,Šutráky pro Šutrouna, co Šutroune?“ Zkroutil Eddiemu ruku ještě víc. Eddie křičel. Nejasně 

slyšel, jak se blíţí i ostatní a jak ten malý kluk na tříkolce začíná bulet. Jen pojď do party, 

mladej, pomyslel si. 
16

 

 

Druhým nejhorším chlapcem je v knize Patrick Hockstetter (11). Henry Bowers je narušován 

zvenčí vlivem svého otce. Patrick Hockstetter je narušený vnitřně a to tak silně, ţe se mu 

stírají představy o tom co je reálné a co je výmysl. Na venek představuje zamlklého chlapce, 

neškodného mírně autistického. Netečnost střídá s masochismem, který je podpořen sníţeným 

prahem bolesti. Jeho chorá mysl, přesvědčená o tom, ţe on je jediný opravdový člověk na 

světě, podpořená přirozenou zvídavostí, mu dává potenciál psychopatického vraha. 

V dospělosti by jistě jeho sklony přecházely k sexuálním vraţdám. Není moţné přesně 

odhadnout, jaký člověk by se z Patricka mohl stát, zřejmé však je, ţe se jeho úchylka vyvíjela 

přes mučení zvířat po vraţdu vlastního bratra.  

 

 Kdyţ přišel druhý den poté, co ho strčil do ledničky, málem mu stěně uteklo. Utíkal za ním aţ 

skoro ke skládce, neţ se mu povedlo po něm skočit a chytit ho za jednu nohu. Štěně Patricka 

kouslo svými ostrými zoubky, ale tomu to nevadilo. Vzal kokra zpátky k ledničce a strčil ho 

tam. Kdyţ to dělal, měl erekci. To nebylo nic neobvyklého
17

. 

 

Zbývající dva hoši Krkavec Huggins (9) a Viktor Criss (10), Heryho kumpáni, jeho pomocníci 

v boji proti ostatním dětem, jsou silní a problémoví. Všichni tři instinktivně vědí, ţe k sobě 

patří.  Dohromady tvoří obávanou skupinu a je vţdy lepší být ten, koho se lidé bojí. Jejich 

strategie je prostá, v týrání slabších vidí zábavu. Moţná si to ani sami dobře neuvědomují, ale 

jejich chování představuje krycí manévr. Na malém městě, kde se nic neutají, si vynucují 

respekt pouţitím násilí. Oba pocházejí ze sociálně slabších rodin a dali by se zařadit mezi 

problémové děti. Jsou uvězněni ve věku dvanácti let, který pro ně představuje vrchol 

dospělosti, chtějí se jako dospělí chovat i kdyţ společnost je stále bere jako děti.  Na rozdíl od 

Henryho však znají své hranice. Vědí, kam můţe normální člověk zajít, co je jen neškodná hra 
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a co uţ je skutečné násilí. Nejsou úplným prototypem zla, spíše se krčí ve stínu velkého vůdce, 

snaţíc se skrýt vlastní nedostatky.  

 

,,Co s ním provedeš, Henry?“ Zeptal se tiše Viktor Criss. Ptal se tónem, jako ţe ho to jen 

zajímá , ve skutečnosti však uţ měl starost. Henry mu v poslední době začínal dělat víc a víc 

starosti.“ 

,,Obavy měl prostě z toho, ţe Henry by mohl zajít PŘÍLIŠ DALEKO. A co by mělo být tím 

PŘÍLIŠ DALEKO, na to uţ Viktor nechtěl myslet… ale proto se také vlastně ptal. 
18

 

 

Třetí skupina je tvořena dětmi, které dohromady představují uzavřený, neproniknutelný celek. 

Patří sem: Ben Hanscom, Bill Denbrough, Eddie Kaspbrak, Beverly Marshová, Richard 

Tozier, Stanley Uris, Mike Hanlon. Kaţdé z nich je ve společnosti města Derry povaţováno za 

odpadlíka. Ben Hanscom je obézní chlapec, který trpí smrtí svého otce, je zamlklý, pozorný 

ţák a čtenář, který ubíjí svoje chmury sáčky s cukrovím. Bill Denbrough, stiţen smrtí svého 

bratra, který byl první obětí TOHO z nového cyklu, je uvězněn ve své vlastní představivosti, 

oplývá nadprůměrnou fantazií, která však zcela zaniká vinou jeho řečové vady. Eddie 

Kaspbrak je opečovávanou porcelánovou panenkou v rukou své obří matky. Nenápadný 

chlapec pevně svírající svůj respirátor, trpí kaţdou chorobou, která se zrodí v mysli matky – 

ošetřovatelky. Beverly Marshová je jedinou dívkou v ,, klubu smolařů“, svůj talent schovává 

za obnošené věci a děsí se momentu aţ její otec přijde domů a pronesu větu: ,,Beverly mám o 

tebe velikou starost".  Richard Tozier, věčný optimista, muţ mnoha hlasů, je terčem posměchu 

kvůli svým velkým brýlím. Stanley Uris, chlapec, který se provinil tím, ţe se narodil jako Ţid. 

Mike Hanlon je odsuzován díky barvě své kůţe, je jediným černým klukem v Derry. Kaţdý 

z nich je součástí omylu, ţe ti, kteří jsou podceňováni, nebývají zdaleka ti nejslabší. Svým 

zjevem působí bezradně a křehce. Jejich síla však spočívá v jejich soudrţnosti. Jejich spojení 

představuje druh osudového setkání, vzájemně působí jeden na druhého a posilují svoje dobré 

vlastnosti. Jednotliví členové ,,klubu smolařů“ tvoří účinnou zbraň proti všemu, co je 

ohroţuje, ať jsou to silnější kluci, kteří je šikanují nebo TO, které je ohroţuje na ţivotě. Děti, 

v této skupině jsou spojeny daleko opravdovějším a silnějším poutem neţ je obyčejné 

přátelství, jejich vztah vyjadřuje nutnost být pospolu, jsou semknuty neviditelnými vlákny, 
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které je ochraňují i kdyţ zrovna nejsou pohromadě. Vzájemný vztah je zaloţen na principu 

,,poloţit ţivot pro někoho koho miluji a koho si váţím“. Jejich největší zbraní je poznání, ţe 

věk dětství přináší sílu věřit, věřit, ţe v respirátoru je kyselina z baterie, ţe síla přátelství je 

silnější neţ strach ze smrti a ţe stříbrná kulka dokáţe zahnat všechny ty ohavnosti zpět do 

podzemí Derry.   

Vůdčí osobností celé skupiny je bezpochyby Bill Denbrough (2), nevyřčený vůdce, který 

představuje spřízněnou duši všech ostatních.  

 

 Spřízněnou duší je někdo – kdokoliv – s níţ jsme v silném spojení. Někdo koho nemůţeme 

ignorovat, i kdybychom chtěli.  Pokud tito lidé zůstanou v našich ţivotech, ať hmatatelně nebo 

nehmatatelně,naše citová reakce na ně a myšlenky nebo sny o nich znamenají, ţe spojení a 

jejich duše stále trvá. Jejich úkolem, ať to sami vědí nebo ne, je něco nás naučit, a pokud 

pochopíme  význam a  účel jejich přítomnosti ve svém ţivotě,  budeme moţná schopni 

vytrhnout si trn z paty. 
19

 

 

Je statečný a odváţný představuje pravý vzor ctnosti, který v dětských očích vytváří přímo 

boţskou modlu. Kaţdý člen ,,klubu smolařů“ by byl ochotný poloţit za Billa ţivot, kdyby jej o 

to poţádal. Je ten s nejlepšími nápady, je ten který vţdy ví, co se bude dělat a který si umí 

poradit v kaţdé situaci. Je prvotním impulsem pro započetí boje proti TOMU, protoţe TO 

zabilo jeho mladšího bratra a on si to klade za vinu. (Tímto se přibliţuje Davidovi 

z Beznaděje, ten si klade za vinu smrt mladší sestry, kterou nedokázal ochránit), bohuţel i zde 

platí staré pravidlo, ţe ti slabší a nepotřební, nehodící se musí zemřít. Osobní síla, jenţ z něj 

vyzařuje drţí ostatní pohromadě a chrání jejich mysl, aby se dočista nezbláznily. Ač působí 

díky své řečové vadě křehce, je příkladem dítěte, které si jde tvrdě za svým cílem, je nezdolné, 

tvrdohlavé a touţí po odplatě. Po vzoru svých hrdinů touţí vzít spravedlnost do svých rukou a 

s neomylným instinktem tuší, ţe na něm závisí ţivoty všech ostatních dětí v Derry.  

Ben Hanscom (1) je přesně ten typ zakřiknutého chlapce, který se raději nikomu neplete do 

cesty, pro nedostatky nevidí své klady a přednosti. Nesmírně se stydí za svůj zevnějšek, nevěří 

tomu, ţe by si mohl najít nějaké přátele. Vstupem do ,,klubu smolařů“ se jeho ţivot obrací 

naruby. Děti ve skupině na sebe vzájemně působí a pomáhají tak odkrývat a zdokonalovat své 
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dobré vlastnosti. V Benovi je však něco daleko víc neţ jen přátelství, co mu pomáhá povznést 

se nad předsudky ostatních. Je to především silná, první dětská láska k Beverly. Nutí ho 

k činům, ke kterým by se za normálních okolností nikdy neodváţil.  

 

Henry uchvátil divokým gestem hrst kamení. Naštěstí pro Smolaře to byly jen malé oblázky. 

Jeden větší hodil po Beverly a zasáhl ji do paţe. Vykřikla bolestí. Ben se přikrčil a rozběhl se 

na Henryho Bowerse, který se sice včas otočil a spatřil ho, jak se blíţí, nestačil však uskočit na 

stranu. Henry ztratil rovnováhu, Ben váţil sedmdesát skoro pětasedmdesát kilogramů, a tak o 

výsledku nebylo pochyb. Henry nepadal, nýbrţ letěl. Přistál na zádech a ještě se po nich 

kousek vezl. Ben se na něj znovu rozběhl, ani neregistruje teplou bolest v uchu, kam ho Henry 

stačil zasáhnout kamenem velikosti golfového míčku. Henry se mátoţivě začal zvedat na 

kolena, kdyţ vtom k němu doběhl Ben a  vší silou ho kopl teniskou do levého boku. Henry těţce 

dopadl na záda. Ţhnoucíma očima sledoval Bena. ,,Na holky se kamení nehází!“ křičel Ben. 

Uţ si ani nevzpomínal, kdy byl naposledy tak rozvášněný. 
20

 

 

To, co přináší do ,,klubu smolařů“, není jen síla ale také schopnost vidět věci z jiné 

perspektivy, jakoby trojrozměrně, dřímá v něm skrytý talent pro různé druhy staveb a 

technického myšlení. Jeho zásluhou dochází k proměně obyčejných dětí, které si spolu hrají, 

v opravdové přátele na ţivot a na smrt. Ben stojí na počátku stmelování kolektivu. Stavbou 

přehrady se ocitají všichni na stejné straně barikády, na té straně, kde končí iluze a začíná 

opravdový boj. Jejich počin neznamená jen obyčejnou dětskou zábavu, představuje druh 

vzdoru. Vzdor utiskovaných proti svým trýznitelům, ale také vzdor proti dospělým, kteří si 

myslí, ţe jsou pouze dětmi bez vlastních snů, odkázáni čekat, kdy si jich všimnou a rozhodnou 

se jim věnovat trochu ze své pozornosti.  

Beverly Marshová (4), je jedinou dívkou mezi šesti chlapci. Je pravým opakem Bena, je si 

vědoma svých nedostatků, ale nestydí se za ně. Je houţevnatá, vytrvalá, cílevědomá a 

povznesená nad veškeré posměšky týkajících se jejího původu nebo oděvu. To, ţe je jedinou 

dívkou ve skupině chlapců ji nutí vydávat ze sebe maximum, překonávat sama sebe, nikdy 

nebýt na obtíţ. Její chování vyvolává zpětnou reakci, ţádný z chlapců se nechce nechat 

zahanbit dívkou, jejich přirozená soutěţivost v nich probouzí touhu být lepší, dokázat víc, stát 
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se hrdiny. Beverly je statečnější neţ mnohý z chlapců, a to díky vlivu prostředí ve kterém 

vyrůstá. Je vedena drsnou rukou svého otce, kterého zároveň miluje a obdivuje, bojí se ho a 

nenávidí. (Její otec představuje stejný typ muţe, s jakým jsme se mohli setkat v knize 

Osvícení, je jím otec Jacka). Je samostatná, nikdy si nestěţuje, nikdy nepláče a neprotestuje. 

Veškeré její vzdory, sny a touhy se odehrávají v ní samé, v bezpečné vzdálenosti od otce. To, 

co ji skupina dává je pocit, ţe není sama, ţe se můţe se svými strachy, obavami a sny podělit 

s ostatními bez toho aniţ by byla terčem posměchu.  

 

 Slabým hláskem, jenţ jen stěţí poznávala jako svůj vlastní, se zeptala : ,,Vidíte to někdo 

z vás? Je to tady?“ Ben udělal krok dopředu a ji opět napadlo, jak jemně se pohybuje na 

takového tloušíta. Dotkl se jedné krvavé šmouhy, pak druhé, pak dlouhého cákance na zrcadle. 

,,Tady. Tady. Tady.“ Hlas měl bezvýrazný. 

,,Beverly měla co dělat, aby jí znovu nevyhrkly slzy. To nechtěla, protoţe pak by se na ni mohli 

dívat zase jako na nějakou malou holku. Musela se však zachytit knoflíku dveří, jak jí proběhla 

tělem překvapivě silná vlna ulehčení. Aţ do té chvíle si neuvědomovala, jak moc vlastně byla 

přesvědčena o tom, ţe  začíná cvokatět, ţe má halucinace nebo něco takového. 
21

 

 

Na druhou stranu, to co dělá Beverly nejvíce přínosnou pro skupinu je to, co se snaţí svým 

chováním nejvíce skrývat, její počínající ţenství. Ţenství je zde symbolem křehkosti a 

starostlivosti a to nejen jejím, ale i všech ostatních. Její přirozenost jí vede k hledání 

východiska z problémů a připomíná jí, ţe jako celek jsou silnější. V románu je klíčovou 

postavou, kombinace jejího ţenství, rozhodnosti, odvahy a lásky ji činí nepostradatelnou pro 

ţivot ostatních. King vloţil do jejích rukou ţivoty ostatních, moţná také proto, ţe dívky ve 

vypjatých situacích dokáţou lépe zachovat chladnou hlavu a rozhodnost. Ţeny jako nositelky 

nového ţivota, jsou citlivější a vnímavější, mají více vyvinutou intuici. Přínos Beverly tedy 

tkví v tom, ţe za kaţdou cenu dokáţe udrţet skupinu pohromadě. 

 

 Střel ho Beverly!“ zaječel Richie znovu. ,,Píp-píp, Richie,“ uslyšela se odpovídat jako z dálky 

tisíce kilometrů. Vlkodlakova hlava se náhle octla uprostřed vidlice praku. Zakryla váčkem 

jedno zelené oko příšery a pustila gumu. Ruce se jí vůbec netřásly, vypálila naprosto hladce a 
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přirozeně, jako pálila po plechovkách na skládce toho dne, kdy se všichni střídali v palbě, aby 

zjistili, kdo je nejlepší.“ 
22

 

 

Eddie Kaspbrak (3) je zakřiknutý chlapec bez vlastní vůle a moţnosti rozhodovat se. To, co 

v knize můţeme nazvat domovem, ho zvláštním způsobem pojí s Henrym. Henry pochází 

z narušeného rodinného zázemí, kde ţije s bláznivým otcem, který ho bije, občas je mu syn 

lhostejný a občas mu vštěpuje základy pro ţivot v Derry. Eddie sice neţije s otcem, který by 

ho bil, jeho problémem je matka. Silná dominantní osobnost, ubíjející potenciál vlastního 

syna. Můţeme si poloţit otázku, zda je lepší, kdyţ si rodič dítěte nevšímá, nebo kdyţ mu 

věnuje přehnanou péči a oddaluje ho od jeho přirozeného vývoje. Eddie je jediným dítětem 

své matky, která mu tak věnuje svou maximální péči, kdyţ ji to nepřijde dostatečné, vymýšlí 

pro Eddieho nemoc. Churavé dítě je více zranitelné, drţí se doma a potřebuje péči a lásku své 

matky. Její snaha zajde tak daleko, ţe chlapci vštípí do hlavy myšlenku, ţe má astma, proto je 

v knize jeho charakteristickým znakem respirátor, který buď pevně svírá v ruce, nebo jej nosí 

zastrčený v zadní kapse kalhot. Přítomnost ,,velkého“ Billa způsobuje, ţe se Eddie chová 

přirozeněji, je statečnější a hlavně vděčný za přátele, kteří jej berou takového jaký je. Cítí se 

potřebný, můţe svobodně prosazovat svoje názory, je mu nasloucháno, jeho nápady a názory 

jsou brány s váţností. Eddieho přínos pro skupinu spočívá v tom, ţe vţdy dokáţe určit 

správný směr. Vţdy ví kudy se vydat a to nejen ve spletitých podzemních kanálech, ale i 

v ţivotě.  

 

Kdyţ chtěli vědět, jak se něco postaví, zeptali se Bena, kdyţ chtěli vědět, kterou cestou dál, 

zeptali se Eddieho. Nemluvili o tom, ale všichni to věděli. Kdyţ byli někde v neznámém 

prostředí a chtěli se dostat zpátky do bezpečí, Eddie je vţdy vyvedl, zahýbal doleva či doprava 

s neomylnou jistotou, takţe člověk ho prostě mohl jen následovat a doufat, ţe nakonec všechno 

dobře dopadne….a to také doposud činili.
23

 

 

Richard Tozier (5), chlapec s neuvěřitelným smyslem pro humor a věčným optimismem. 

Richardovo podvědomí pracuje na principu roztříštěnosti, protoţe obsahuje mnoho rozličných 
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identit, ze kterých pak chlapec volí vţdy tu, která se za daných okolností jeví jako ta správná. 

Dokáţe být stejně dobře černošským sluhou jako irským policistou. Otázkou je, kdo se skrývá 

za všemi těmi hlasy? Malý vystrašený kluk, který se bojí přiznat, ţe jeho ţivot je zcela 

průměrný, ţe on sám patří mezi outsidery? Děti v Kingových knihách jsou k věcem 

předurčené, tedy i Richieho převlékání různých identit můţe znamenat, ţe člověk, hlavně dítě, 

dokáţe být vším, čemu věří. V rámci skupiny se můţe Richie zdokonalovat v tom, co je mu 

vlastní, aniţ by musel popírat svoji vlastní identitu. Na oplátku on vnáší do skupiny 

optimismus a víru v nemoţné. Je statečný a samostatný, věrný přítel, čestný a spravedlivý. 

Představuje typ člověka bezprostředně vyjadřujícího svoje pocity, i kdyţ v Richardově případě 

se tak děje způsobem mu vlastním, lidově řečeno co na srdci to na jazyku. Kaţdý z ,,klubu 

smolařů“ dokáţe ve vypjatých situacích mistrně vyuţívat svých vlastností k záchraně 

ostatních.  

 

Richie cítil, jak je setřásán. – tak momentík, seňorito, deme vocaď pohromadě, nebo ti 

neprodám ţádný ty losy do la loteria, vůbec ţádný losy, a přitom vyhrává kaţdej, to přísahám 

při méně svý matky- Cítil, jak opět zatíná zuby, tentokrát pevněji. A pocítil také slabou bolest, 

kdyţ To zabořilo svoje tesáky zase do jeho jazyku. Ale stejně, pořád je to pěkná sranda. 
24

 

 

Stanley Uris (6) není v knize tak často zmiňován, přesto je jeho postava důleţitá. Je 

vychováván v ţidovské rodině, coţ je jeho největší provinění. Je čestný a vyzařuje z něj 

přirozená elegance a čistota. Je vţdy zdvořilý a chápe i věci, které jeho mysl odmítá přijmout. 

Je nadprůměrně inteligentní a trpělivý. Spolu s Billem tvoří dvojici, u které je nejvíce patrný 

posun rovin dětství a dospělosti. Jeho mysl pracuje na racionálním základě a díky tomu 

představuje ve skupině něco jako nejslabší článek. Jeho vlastnost vše racionálně vysvětlit 

brání víře v nadpřirozeno. V knize je aplikováno pravidlo, ţe víra umoţňuje TO porazit. Jeho 

pochyby oslabují celou skupinu, protoţe právě jako celek jsou nejsilnější. Uvěřit pro něj 

znamená popřít vše, co pro něho bylo důleţité, zbořit celý systém svého dosavadního ţivota. 

Jeho největší síla spočívá ve schopnosti překonat sám sebe a pochopit, ţe se vše nedá vyčíst 

z kníţek. Skupina mu tedy přináší moţnosti nového myšlení a vnáší do jeho ţivota dětskost, 

kterou postrádá.  
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 Stan mu vytrhl album z rukou a zaklapl ho. Drţel ho zavřené oběma rukama, na zápěstí a 

předloktí mu naběhly a zbělely šlachy. Rozhlíţel se po ostatních očima, jeţ byly téměř šílené. 

,,Ne,“ řekl rychle. ,,Ne, ne, ne.“ 

A Bill náhle zjistil, ţe mu větší starost dělá Stanovo opakované odmítání neţ klaun sám a 

pochopil, ţe přesně tohle je reakce, kterou chce klaun vyprovokovat, protoţe….protoţe To se 

nás moţná bojí… moţná se poprvé opravdu bojí, poprvé za svůj dlouhý, dlouhý  ţivot.  

,,Ne,“ řekl Stan měkce. 
25

 

 

 S Mikem Hanlonem (7) se v knize setkáváme aţ jako s posledním, jeho příchodem do 

skupiny se kruh uzavírá. V Derry jej kaţdý zná díky barvě jeho pleti. King v něm zformoval 

typ znevýhodněného chlapce, který svými vlastnostmi doplní a posílí ostatní děti. Mike je 

vychovávaný ve víře proti předsudkům, ví jaké je to být jiný odlišný, neoblíbený. Tento typ 

odlišnosti jej pojí se Stanem Urisem. Z těchto dvou chlapců vytvořil King King postavy, které 

si dobře uvědomují svoji odlišnost, na svůj věk přesně vědí, co znamená být jiný. Díky dobré 

výchově se jim daří předsudky překlenout a ţít normální ţivot. Mike je pamětí celé skupiny. 

Objasňuje původ TOHO. Tím, ţe všechny ve skupině spojuje podobná pověst, stejný strach a 

podobné touhy se Mike dokáţe rychle aklimatizovat. Stává se součástí něčeho velkého o co 

celý ţivot usiloval a co podvědomě tušil. Na oplátku je on hlavním zdrojem historických 

pramenů týkajících se TOHO. V dospělém věku, je pak on tou nejdůleţitější osobou celého 

vyprávění. Sbírá informace, skryté signály a nedovolí nikomu ze skupiny zapomenout.  
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2.2  POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DĚTSKÝCH POSTAV 

 

2.2.1  Charlene a David  

 

Obě dětské postavy jsou výjimečně vnímavé a citlivé, mají vţité morální zásady, i kdyţ 

v případě Charlene se jedná o reflex.  

Charlene disponuje paranormálními schopnostmi. Za přispění genetické mutace obou rodičů 

se jako zvláštní dítě uţ narodila. Na rozdíl od Davida ji nebyla dána moţnost volby. David si 

dobrovolně zvolil Boha, obrátil se na něj v nouzi. Není jisté, zda jejich spojení vydrţí po 

splnění Davidova úkolu. U Charlene je jisté, ţe jí její vlastnosti vydrţí. U obou dětí se 

objevuje několik shodných prvků, které vedou k přebírání kontroly. Je to zejména vytrţení 

z bezpečného rodinného prostředí. Pocit ztráty a selhání výchovné a ochranné funkce rodičů. 

Před tímto selháním dokáţou smutek, úzkost a další pocity projevovat jako děti. Tato vlastnost 

mizí s přebíráním zodpovědnosti za někoho jiného, čímţ dochází u dětí k výměně rovin 

dětskosti a dospělosti. U Charlene je to moment, kdy brání svého otce. Ve stavu ohroţení 

odhazuje morální zábrany a pud sebezáchovy převládne nad zaţitým reflexem. U Davida je to 

chvíle, kdy přejímá zodpovědnost za skupinu. Obě postavy přijdou nejprve o matku a otec se 

pro ně obětuje. Aktem obětování se u nich opět objevuje dětské proţívání smutku a u Charlene 

navíc zlost a pomsta.  

 

2.2.2  Trisha a Charlene 

 

Obě dívky jsou přibliţně stejného věku. Ze začátku příběhu jsou zasaţeny negativní událostí. 

U Charlene je to zavraţdění matky, u Trishi rozvod. Obě tak přicházejí o stabilní rodinné 

zázemí. Jak Charlene, tak Trisha jsou fixovány na muţské postavy a s tím spojené vytváření 

dobrovolných autorit. Fixace se prohlubuje s narůstajícím strachem a stresem.  

U Trishi nepředstavuje dobrovolnou autoritu pouze otec tak, jak je tomu u Ţhářky, ale i Tom 

Gordon. 

 

Tom Gordon byl oblíbený hráč Trishi a jejího táty. Táta ho obdivoval, protoţe se zdálo , ţe 

Gordon nikdy neztrácí nervy (,,Flash má v ţilách ledovou vodu, říkával s oblibou Larry 
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McFarland“), a Trisha vţdycky říkala totéţ a někdy, ţe má Gordona ráda, protoţe s elánem 

sobě vlastním hází falše na čistou trojku ( toto jí táta přečetl ze sloupku v Boston Globe.)26 

 

Z ukázky je patrná snaha zalíbit se otci, být jako on. Otec je vlastně prvním muţem v ţivotě 

dívky. Ocenění, které se dívce v prvních letech ţivota dostává od otce, jakoţto muţské 

autority je jiné neţ ocenění od matek. Matka bývá se svým dítětem častěji neţ otec, a tak má 

jeho reakce a názor na dceru mnohem větší vliv. Otec je pro dívky vzácnější a vzdálenější a 

proto se daleko snadněji stává vzorem a skoro bohem. 

 

Fixace u Charlene není přirozenou fixací dívek na své otce. V jejím případě je to nutnost 

zesílená úmrtím matky.  

Navzdory obtíţné ţivotní situaci nedochází u Trishi k úplnému vytěsnění dětské roviny. 

V pozadí vţdy stojí otázka ,,Proč já?" Tohle se mi nemůţe stát, to není spravedlivé. Motiv 

křivdy je dalším pojítkem obou postav. Charleina genetická výbava dovoluje, aby přerostl 

v agresi a pomstu. Trisha se stále pohybuje v rovině dítěte. 

  

Nedávala na mě pozor, pomyslela si – trochu pokrytecky, to se musí přiznat. Jsem ještě malé 

dítě a ona na mě nedávala pozor. A jestli se do mě pustí, já prostě řeknu : ,,Vy jste se pořád 

hádali a já uţ jsem to nemohla vydrţet.27 

 

Trisha svaluje vinu za rozvod rodičů především na matku. Cítí se odmítaná a nemilovaná a 

nevnímá problémy, které její matka řeší. Na uvedené ukázce je patrné myšlení dítěte. 

Představa dětí, ţe dospělí jsou neomylní. Extrémní pocit křivdy a zrady řeší útěkem, aniţ by si 

předem uvědomovala následky. 

 

Trisha se jeví jako citlivější, právě proto, ţe daleko více projevuje svoje emoce, vnitřně dlouho 

potlačované. Dalším společným podnětem, který se objevuje v obou knihách jsou návykové 

látky.  
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Otcové obou dívek svým dcerám nevědomky ubliţují. Otec Trishi je začínající alkoholik. 

 

Děťátko pláče v komoře, tatínek odjel na moře,“ posmíval se jí. Naklonil se k ní a Trisha 

ucítila jeho dech. Ţádné další pivo uţ nepotřeboval, páchl jako kvasnice a chcíplé myši. ,,Proč 

jsi takový strašpytel? Nemáš v ţilách ani kapku ledové vody.28 

 

Otcova naráţka na ledovou vodu, se stává ,,posilujícím prostředkem“. Této problematice se 

budu podrobně věnovat v kapitole ,,Posilující prostředky a jejich působení v krizových 

situacích". 

Otec Charlene se stane závislým na lécích, jeho ubliţování spočívá v naprosté ignoraci všeho 

co není ,, bílou pilulkou na tácku“. 

 

Uţ potřeboval tabletku jako sůl. Cítil se být v depresi a nervózní. Všechny barvy se mu zdály 

být příliš zářivé, světlo příliš jasné, hlasy příliš pronikavé. S tabletkou to bylo mnohem lepší. 

S tabletkou se jeho rozhořčení nad tím, co se stalo, a jeho opuštění bez Charlie strach z toho , 

co se jí mohlo stát – všechno rozplývalo a dalo zvládnout.29 

 

Společným motivem je i izolace. U Charlene nevystupuje tak ostře, neboť se nenachází 

v bezprostředním ohroţení ţivota. Je izolována od svého otce a ostatních vrstevníků, ale má 

určitou moţnost styku s lidmi, postupně jsou jí povolovány i kratší vycházky. Trisha je 

izolovaná v pustém lese, odříznutá od své rodiny a ostatních lidí. Společnost jí dělá pouze 

imaginární postava Toma Gordona. Poslední, co obě postavy zásadně pojí, je schopnost 

přeţití, nepodléhání strachu a zvolení správné cesty.  
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2.2.3  David a Trisha 

 

Obě postavy se na první pohled jeví dost odlišně. Nejen věkem a pohlavím, ale především 

stupněm duševního vývoje, ve kterém se nachází. David vyčnívá svým vnitřním klidem, 

nadhledem, někdy aţ nepřirozenou chladností a nedostatečným projevováním citů. Je si 

vědom zodpovědnosti, kterou je povinován sobě, skupině a Bohu. Nejedná jako dítě, ale jako 

dospělý. Trisha se chová přirozeněji a proţívá celou škálu pocitů přes zoufalství, bezmoc, 

vztek, šílenství, strach, aţ po sebelítost.  

Společný je motiv vyšší síly. Jak zla, tak i dobra. Zla, které vzešlo z nadpřirozena. V knize 

Holčička, která měla ráda Toma Gordona je zpodobnění zla rozdvojené. Na jedné straně se 

jeví jako reálná hrozba, stejně jak je tomu v ostatních knihách, na straně druhé nechává autor 

čtenáře tápat v nejistotě, zda není zlo pouhým výplodem Trishiny mysli. Stejným způsobem 

by se dalo nahlíţet i na imaginární postavu Toma Gordona. 

 Představení Boha se v obou knihách liší. V Beznaději je Bůh vyšší síla v ,,ortodoxním“  slova 

smyslu. Bůh je někdo, kdo ukazuje správný směr, je milostivý i krutý a je reálný. V Holčičce, 

která měla ráda Toma Gordona je Bůh pojat jako nekonkrétní vyšší moc. O jeho existenci se 

Trisha dozvídá od svého otce, David k němu nenachází cestu, Bůh si najde jeho.  

 

Neslyšné. Nevěřím v ţádného skutečně myslícího Boha, který předepisuje smrt kaţdého ptáka 

v Austrálii nebo kaţdého brouka v Indii, v Boha, který zaznamenává všechny naše hříchy do 

velké zlaté knihy a soudí nás, kdyţ zemřeme – nechci věřit v Boha, jenţ by úmyslně tvořil zlé 

lidi a pak je úmyslně posílat do pekla, které stvořil, aby se tam smaţili- ale věřím, ţe něco 

musí být.30 

 

Trishino chápání Boha se odvíjí od jejího vztahu k otci. Přejímá veškeré jeho názory a vhodně 

je aplikuje na věci, kterým nerozumí. 

David a Trisha se odlišují v projevech prolínání rovin dětství a dospělosti. David se pohybuje 

v rovině dospělého, Trisha je daleko více dětská. Jako dítě přemýšlí i se tak chová. (Tímto 

pojetím se přibliţuje  Dannymu z Osvícení, zatímco David má daleko blíţe k Charlene ze 

Ţhářky). 
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 Knihy se rozcházejí i v koncepci autorit. Trishe jsou autoritou Tom Gordon a její otec. Pro 

Davida je autoritou Bůh, otec nepředstavuje v krizové situaci autoritu, ba naopak tou se stává 

David. Kaţdá z postav zaţívá jiný druh ohroţení. David je tlaku vystaven ve skupině. Strach 

je pro něj reálnou ikonou, ví, proti čemu stojí, je na něj vyvíjen nátlak, navíc je zasaţen smrtí 

sestry a matky. Trisha je izolovaná a svůj strach proţívá intenzivnějším ,,dětským způsobem“. 

 

2.2.4  Danny a David 

 

 Oba chlapci jsou na svůj věk nadprůměrně inteligentní a díky svým schopnostem jsou 

odříznuti od ostatních, kteří jim vůbec nerozumí. David svoje náhlé nadání mluvit s Bohem 

objevuje ve chvíli, kdy se ocitá před nebezpečím. Jedná se u něj o druh směnného obchodu, 

výhodné společenství pro oba dva. Jeho počínání se řídí podle jasně stanoveného scénáře. Jsou 

mu odkrývány informace, které mu pomáhají překonat krizové situace. Jeho schopnost 

všechny ve skupině sbliţuje. Dannyho schopnosti jsou vrozené (jeho matka věří, ţe je to díky 

tomu, ţe se narodil s placentou přes obličej), nepotřebuje nikoho, aby ho vedl. V Dannyho 

případě si můţeme být jisti, ţe mu jeho schopnost zůstane i po překonání nebezpečí. 

Rozdílně je v obou knihách pojato přebírání zodpovědnosti. U Davida je zřetelně oddělena 

rovina dětství s rovinou dospělosti, která se aktivuje, kdyţ se chlapec ocitá v ohroţení ţivota. 

Po vypořádání se se zlem chlapec opět propadá do roviny dětství a svůj smutek proţívá jako 

dítě. Dannyho rovina dětství zůstává potlačena po celou dobu příběhu. 

 Tím zásadním co oba chlapce spojuje je zlo, které posedne jednoho z rodičů. V případě 

Davida, je to jeho matka, kterou ovládne Tek. Změna je u ní nezvratná, stává se schránkou bez 

zbytků vlastní identity. U Dannyho ovládne Overlook jeho otce. Změna je pozvolná, a i po 

úplném ovládnutí si Jack ponechává střípky vlastní identity, která zachrání Dannymu ţivot.  

 

 Takhle… takhle se svým otcem mluvit nebudeš,“řeklo to ochraptěle. Palice se zachvěla a 

padla dolů. ,,Jen si to děláš horší. Ten tvůj… tvůj trest. Horší.“Opile se to zapotácelo a 

zahledělo se to na něj s plačtivou sebelítostí, která se začala měnit v nenávist. Palice se znovu 

zdvihla. ,,Vy nejste můj tatínek, opakoval Danny.,,Ale jestli ve vás zbyl kousek z mého tatínka, 

tak ví, ţe mu lţou. Všechno je to leţ a podvod.
31
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Oba chlapci jsou mimořádně silní na svůj věk a odolní k hrůzám, které se před jejich očima 

zhmotňují. Musí se vypořádávat se zlem, které oţilo díky jejich mimořádným schopnostem a 

poštvalo proti nim jednoho z rodičů.  

 

2.2.5  Danny a Charlene  

 

Ač jsou tyto dvě děti rozdílného pohlaví, věkově k sobě mají blízko. Jsou to také jediné dvě 

dětské postavy, které jsou obdařeny vrozenými paranormálními schopnostmi. Dannyho 

schopnosti se projevují výhradně v psychické rovině, dokáţe číst myšlenky, má jasnovidecké 

stavy a ovládá telepatii. Charlene její dar umoţňuje řídit věci zvnějšku, ovládá pyrokinezi. 

Charlene zdědila svoje zvláštní nadání po rodičích, kteří se účastnili vědeckého experimentu. 

Danny se s nimi, zcela bez přičinění svých rodičů, narodil. Díky schopnostem, kterými jsou 

obdařeny, se jich lidé bojí. Danny vyuţívá svého daru jen k tomu, co je uţitečné. Jeho dar 

nikdy nepřechází v agresivitu. U obou dětí dominuje postava otce, jako dobrovolné autority. U 

Charlene je fixace na otce prohloubena vštěpováním reflexů. Pro Dannyho sice otec 

představuje vzor, ale postupně se stává nejslabším článkem vykonavatelem zla.  

 

Člověk, který nedokáţe zvládnout svou rodinu, je pro ředitele nezajímavý. Od člověka, který 

nedokáţe usměrnit svou ţenu a svého  syna, se dá jen stěţí očekávat, ţe dokáţe usměrnit sám 

sebe, natoţ pak zaujmout zodpovědné  místo v činnosti tak obrovského významu. On-„ 

,,Řekl jsem, ţe si s ním poradím!“ Přerušil ho Jack vztekle. 
32

 

 

Motiv nejslabšího článku je zobrazen také ve Ţhářce, nejprve je nejslabším článkem matka, 

proto musí být odstraněna. K proměně otce dochází v průběhu děje. Působením léků se z něj 

stává lhostejný unavený muţ, který ztrácí víru sama v sebe. Velice výrazně se v obou knihách 

objevuje i další motiv – motiv podceňování. V knize Ţhářka je podceňován otec i Charlene.  

 U Charlene je podceňován vštěpovaný reflex. Po smrti otce nepropadá ţalu, odhalí skrytou 

agresivitu. V knize Osvícení je podceňována matka. 

 

                                                             
32

 KING, Stephen. Osvícení. Plzeň: Laser, 1993. ISBN 80-85601-58-3. Str. 319 



29 
 

Vaše ţena se tomu bude velice vzpírat, pane Torranci. A zdá se, ţe je jaksi… silnější, neţ jsme 

si představovali. Jaksi duchapřítomnější. Zřejmě to lepší převzala od vás.“ Grandy se 

zahuhňal. ,,Zřejmě, pane Torranci, jsme měli od začátku jednat s ní.
33

 

 

2.2.6  Danny a Trisha 

 

Obě dětské postavy jsou citově a emociálně zaloţené a nacházejí se ve sloţité rodinné situaci. 

Trisha proţívá rozvod svých rodičů. Není ji věnována dostatečná péče, protoţe se projevuje 

jako bezproblémová. Jediným řešení je pro ni útěk, ať uţ imaginární, kdy pomocí své velké 

fantazie utíká k vysněnému příteli. Nebo útěk fyzický, kterým se mstí své matce, která ji 

zanedbává. Tom Gordon pro ni představuje ochránce,  určitým způsobem nahrazuje roli otce, 

který ji opustil. Trisha je dítě ţijící současností, nepřemýšlí o smyslu věcí, nebádá po tom, 

proč jsou takové jaké jsou. Svým dětsky naivním způsobem se rodičům, především matce, 

mstí za skutečnosti,  jejichţ smysl nechápe.  

Danny je citlivý, úzkostlivý chlapec. Podobně jako Trisha se nachází ve stresujícím domácím 

prostředí. Otec je alkoholik a často podléhá sebelítosti. Své ţivotní neúspěchy připisuje rodině, 

především pak své ţeně, která pro něj, dle vlastního názoru, není dostatečně dobrou 

partnerkou. Na rozdíl od Trishi, která se ze začátku snaţí rodičům co nejvíce pomáhat a chová 

se přirozeněji, je Danny na svůj věk více vyspělý. Díky svým zvláštním schopnostem dokáţe 

chápat věci více do hloubky. K posunu rovin dětství a dospělosti  Danny nepotřebuje 

procházet krizovou situací, takový se jiţ narodil. Trisha se stává samostatnou aţ po proţité 

zkušenosti, Danny je samostatný celý svůj ţivot.  

Obě postavy pojí postava imaginárního přítele. U Trishy je to hráč Tom Gordon, který ji dělá 

společnost v lese a ochraňuje její mysl, aby nepodlehla strachu. U Dannyho je to Tony, 

neviditelný přítel, jenţ mu ukazuje věci, které se mají stát a pokouší se ho chránit. Obě 

imaginární postavy jsou součástí dětí, ochranný mechanismus, který si vytvořily v sobě 

samých. Trisha je schopna daleko lépe přijmou fakt, ţe je stále dítětem, je náchylnější 

k propadání panice a často pokládá otázku: ,, Proč právě já"? Danny se nikdy neptá proč právě 

on. Je si vědom svých schopností a nebezpečí, které se k nim pojí. Je smířený sám se sebou a 

je schopný přijímat i přinášet oběti.  
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2.2.7  TO a Osvícení, Žhářka, Holčička, která měla ráda Toma Gordona, Beznaděj  

  

Kniha To je, co do obsazenosti dětských postav, nejrozsáhlejším románem. Přes mnoţství 

postav se zde opakují motivy, pomocí kterých autor utváří charaktery jednotlivých dětí a které 

lze najít i v ostatních knihách, kterými se ve své práci zabývám. V předchozí kapitole jsem se 

v rozboru dětských postav z knihy To zmiňovala o nejdominantnějším prvku celého příběhu - 

přátelství a soudrţnosti. Tentýţ prvek lze najít i v knize Beznaděj. Přátelství a obětavost stojí 

na samém počátku příběhu a předem určují jeho průběh. David svou starostí o přítele 

nevědomky souhlasí s úkolem, který  mu byl předem určen, a který pak dobrovolně přijímá. 

,,Uzdrav ho,“ řekl. ,,Pane Boţe, uzdrav ho. Jestli to uděláš ,udělám  něco já pro tebe. 

Poslechnu si ,co chceš, a pak to udělám. Slibuju.“ Nezavřel oči, ale pozorně poslouchal, 

čekal, aby zjistil, jestli má hlas ještě co říct. 
34

 

David si svého přítele velmi cení. Ve své bezradnosti se obrací k Bohu a ţádá jej o pomoc, na 

oplátku mu nabízí sám sebe, co by vykonavatele jeho vůle. Silné přátelství stojí na počátku 

utváření celé kostry příběhu. Víra v přátelství se pak o mnoho neliší od víry k Bohu. David se 

obrací k Bohu, protoţe nenachází jiného východiska. V knize To se děti nacházejí v ucelené 

skupině, proto se mohou obracet jeden na druhého. Motiv a síla přátelství zůstává v obou 

knihách stejná a podílí se na směru, kterým se vyprávění ubírá.   

Dalším společným motivem románů To, Beznaděj a Osvícení je posedlost. Zlo si v Kingových 

knihách vybírá slabé články a skrz ně se snaţí zaútočit. Obětí se stává některý z rodičů. 

V dílech To a Osvícení jsou to otcové a v knize Beznaděj matka.  

Kdyţ se ohlédla, opět ho spatřila, jak se na ni řítí – Al Marsh, vrátný a správce, šedovlasý muţ 

v montérkách a pracovní košili se dvěma náprsními kapsami, na opasku připevněný řetízkem 

krouţek s klíči, vlasy rozcuchané. Ale v očích neměl sebe – neměl tam toho člověka, který ji 

úmýval záda a bil ji, a oboje dělal proto, ţe o ni měl starost, měl o ni velkou starost, toho 

člověka, co se jí kdysi, kdyţ jí bylo sedm let, snaţil uplést cop, nepovedlo se mu to a oba se 

smáli tomu, jak vypadá, toho člověka, který v neděli připravoval vaječné noky se skořicí, 

chutnější neţ cokoliv, co se dalo za čtvrťák koupit v mléčném baru, otec- muţ, zosobněná 
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muţnost jejího ţivota, nesoucí všechna poselství toho druhého pohlaví. Nic z toho však teď 

v očích neměl. Viděla tam jen jasnou vraţdu. Viděla tam To. Utíkala. Utíkala a za ní běţelo 

To. 
35

 

Pro srovnání uvádím ukázku z knihy Osvícení. V obou případech, jak v To tak i v Osvícení, se 

jedná o posedlost zlem, kdy v napadeném přebývá i zbytek vlastní identity. Zlo si jen 

propůjčuje jeho mysl a tělo. V knihách To i Osvícení jsou nejslabšími články otcové, a to 

proto, ţe představují osoby zhrzené a vnitřně zneuţité, které svůj potenciál nedokáţou plně 

vyuţít a uklidňují se levným alkoholem, nebo bitím svých dětí. Nechtějí být jako jejich 

otcové, a svůj zpackaný ţivot dávají za vinu svým manţelkám a potomkům. Jejich přirozenou 

touhu uniknout před promarněným ţivotem, vyuţívá zlo, našeptává a ukazuje jim všechny ty 

věci, o kterých sní, vše se zdá být na dosah ruky, jediné co jim brání v tom, být šťastní je 

jejich vlastní rodina, proto je potřeba ji odstranit.  

 Vy nejsem můj  tatínek. Vy jste to. Jste hotel. A aţ dostanete, co chcete, tatínkovi nic nedáte, 

protoţe jste sobecký. A můj tatínek to ví. Museli jste ho opít, jinak byste ho nedostali, vy lháři. 

36
 

V knize Beznaděj vyuţívá zlo tělesné schránky lidí jako dopravního prostředku a zároveň jako 

vykonavatele. V případě matky Davida Carvera má volba ještě zcela jiný charakter. Pro dítě je 

nejdůleţitějším člověkem v ţivotě jeho matka. Má s ním fyzické i emocionální pouto. Tek 

v knize Beznaděj si vybírá matku z důvodu emocionálního oslabení Davida, který pro něj 

představuje největší hrozbu. Obecně jsou ţeny v Kingových knihách popisovány jako 

osobnosti silné, samostatné, které si dokáţou poradit v krizových situacích. Toto je další 

důvod, pro který zvolil Tek za vykonavatele zla matku a ne otce Davida. Otec se po ztrátě 

manţelky hroutí a uzavírá se do sebe. Paradoxem je, ţe díky této skutečnosti dochází u Davida 

k posunu, kdy rovina dospělosti vytěsňuje rovinu dětskou. Tato schopnost se objevuje u všech 

dětí a pomáhá jim lépe zvládat krizové situace.  

Elen otočila hlavu, vyplivla krev, usmála se. Uţ nevypadala příliš jako ţena, která uvaţovala o 

tom, ţe bude kandidovat do školní rady, ţena, která si uţívala obědy s přítelkyněmi v čínské 
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restauraci, ţena jejíţ nejhlubší, nejtemnější sexuální fantazie se týkaly milování se 

Středoevropanem z reklamy na dietní kolu. 
37

 

Pojítkem mezi romány To a Osvícení je postava Dicka Halloranna. V knize Osvícení je 

Dannyho spřízněnou duší (o spřízněných duších jsem se zmiňovala v kapitole 2.1.5) Je to 

první člověk s podobnými schopnostmi, se kterým se Danny ve svém ţivotě setkává, je jeho 

duchovním učitelem. V knize To se Dick objevuje jako devatenáctiletý mladík, který díky 

svým schopnostem zachraňuje své přátele. On sám je pak zachráněn otcem Mika Hanlona. 

Dick je klíčovou postavou v románu Osvícení, proto lze dojít  k závěru, ţe bez knihy To by 

nemohla v takovém vyznění existovat ani kniha Osvícení. 

Dick chytil Treva vší silou za vlasy, Trev se točil a Dick mu dal facku. Dodnes si pamatuji ten 

pohled, jak Trev vzal druhou o stěnu, asi si mysle,l ţe Dick se zbláznil. Zařval Trevovi do 

tváře, ,, Jestli půjdeš tam,tak chcípneš! Ty dveře jdou ucpaný, negře blbej! 
38

 

 Zahlédl jsem v okně dvě zoufale mávající hnědé ruce – Dickovy. Trev Dawson mi rukama 

udělal stoličku, já na ni vyskočil a chytil jsem Dicka. Kdyţ jsem přebral jeho váhu a nalehl 

jsem břichem na stěnu budovy, bylo to jako kdybych se opřel o rozpálená kamna. Objevila se 

Dickova tvář a já jsem si na pár vteřin pomyslel, ţe tomu uţ se nepodaří dostat se ven. Byl 

celý oţehnutý a zdálo se mi, ţe kaţdou chvíli omdlí. Rty měl úplně rozpraskané ţárem. Košile 

na zádech mu doutnala.
39

 

2.2.7.1  Charlene McGeeová, Trisha McFarlandová, Beverly Marshová 

 

Tyto tři hlavní dívčí postavy, objevující se v románech Ţhářka, Holčička, která měla ráda 

Toma Gordona a To, působí vyspěleji vzhledem ke svému věku.  

Jedním z motivů pojící dívky je izolace. V románech Holčička, která měla ráda Toma 

Gordona a Ţhářka jde o izolaci jak fyzickou, tak psychickou. Obě jsou vytrţeny z rodinného 

prostředí a vsazeny do prostředí nebezpečného a neznámého. Psychická izolace pak spočívá 

v jejich odloučení od rodiny a přátel. Izolace u Beverly Marshové vzniká především z jejích 
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vlastních předsudků - je jedinou dívkou mezi chlapci. Neustále musí sama sobě i svému okolí 

dokazovat, ţe být opačného pohlaví není ani známka slabosti ani, důvod k větším ohledům.  

 

 I ostatní se na ni podívali a pak uhnuli očima. Richie si odkašlal do ruky. Stan zčervenal. A 

Mike Hanlon o krok nebo dva couvl, jako kdyby byl skutečně vyděšený tou malou vypouklinou 

jednoho jejího malého prsíčka, prosvítajícího jí dlaní ruky. Beverly pohodila hlavou, setřásla 

rozcuchané vlasy z čela. Stále se ještě červenala, ale ve tváři měla docela milý výraz. ,,Já 

nemůţu za to, ţe jsem holka,“ řekla, ,,nebo za to, ţe mi začínají růst prsa…Tak půjčíte mi 

někdo tu košili? 
40

 

Veškerá zaujatost objevující se u Beverly vzniká v rodinném zázemí. Tím se dostávám 

k dalšímu tématu, které pojí všechny tři dívky, jsou to postavy jejich otců. Charlene vidí 

v postavě svého otce onu zboţnou autoritu, která se zčásti objevuje i u Trishi. Pojetí otce 

v románu To se spíše podobá vykreslení postavy Jacka v románu Osvícení. Představuje 

postavu nešťastného muţe, který nedokáţe projevit svoje city, a svoji vnitřní prohru maskuje 

bitím, hrubými slovy a přehnanou přísností schovanou za morálku a etické kodexy.  

,, Viděl jsem tě, jak si hraješ na velkou,“ řekl a ona čekala, ţe ještě něco dodá, ale zatím to 

mělo asi být všechno. ,,O čem to mluvíš tati?“ zeptala se tichým třesoucím se hlasem. ,,Jestli 

mi budeš lhát, tak tě umlátím Beverly,“ řekl.“                                                                                                           

,,Já…já nebudu lhát, tati,“ řekla. ,,Co se stalo?“ Jeho obraz se jí začínal pomalu rozplývat, 

jak  ,,Já si tam chodím něd-„ Plesk! A ta ruka s polštářky ztvrdlé kůţe opět vystřelila. Vykřikla 

bolestí a strachem. 
41

 

Kaţdý otec má nezanedbatelný vliv na to, jak bude jeho dcera vnímat další muţe ve svém 

ţivotě. Otec je prvním muţem v ţivotě své dcery, a to i tehdy, kdyţ není hmotně přítomen. 

Matčina láska bývá bezpodmínečná a poskytuje dítěti pocit bezpečí, otcovská láska bývá 

udělována v menší míře a vyvolává v dítěti pocit, ţe si ji musí zaslouţit. Kaţdá dcera 

potřebuje slyšet slova chvály z úst svého otce, pokud se tak nestane, tato zkušenost negativně 

ovlivní její budoucí partnerský ţivot. Beverly si za svého partnera vybrala stejný typ muţe, 

jako byl její otec. V dospělosti přijala pasivní roli týraných ţen. 
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,,Nesmíš…neměl bys mě bít. To není dobrý základ pro…trvalý vztah. Snaţila se najít správný 

tón, dospělý rytmus řeči, ale nedařilo se jí to. Potlačil ji. Byl v autě s dítětem. Sice velice 

vzrušujícím a sexy, ale přesto jen dítětem. Nesmíš a neměl bys, to jsou dvě různé věci, 

děvenko, řekl. Snaţil se udrţet hlas v klidné rovině, ale vnitřně byl nervózní a neklidný. A já 

budu ten, který rozhodne, co tvoří trvalý vztah a co ne. Jestli se s tím smíříš, dobře. Jesli 

nemůţeš vystup si. Já tě nedrţím. Moţná tě jednou kopnu do prdele místo dárku na 

rozloučenou, ale nedrţím tě. Tohle je svobodná země. Co mohu říci víc? 
42

 

Stejný motiv, obráceně aplikovaný z matky na syna, se objevuje u další dětské postavy z knihy 

To. Emocionální vydírání matky syna Eddieho způsobilo, ţe si v dospělosti vybral za ţivotní 

partnerku ţenu povahově i vzhledově podobnou své matce.  

Byla to sama Myra, která ukončila vychylování váhy od nezávislosti. Myra ho zahrnula 

úzkostlivou péčí, připoutala ho svým zájmem, spoutala ho svou něhou. Myra, podobně jako 

jeho matka, zasáhla neodvolatelně a fatálně do jeho charakteru: Eddie byl o to více 

choulostivý, protoţe někdy míval podezření, ţe není vůbec choulostivý, Eddie potřeboval, aby 

byl chráněný před představami vlastní moţné statečnosti. 
43

 

 

2.2.7.2  Bill Denbrough a David Carver  

 

Chlapci jsou přibliţně ve stejném věku a mají podobné povahové vlastnosti. Oba vynikají 

přirozenou inteligencí, bystrostí a velkou dávkou fantazie. Ve skupině přijímají automaticky 

vůdčí postavení. Jsou to vţdy oni, kteří vědí, co se má udělat a jak se to má udělat. Jejich 

přirozenou vlastností je dodávat skupině pocit bezpečí a vnášet do ní řád. V knize To není 

pozici vůdce věnována přílišná pozornost, coţ je dáno tím, ţe se Bill pohybuje ve skupině 

věkově jednotné. U Davida naráţí jeho vůdčí postavení s názorem, ţe je to vţdy především 

dospělý, který určuje co je správné a je pokaţdé je pánem situace.  

Mezi další z oblíbených Kingovských motivů patří i ztráta blízké osoby a s ní spojený pocit 

viny.  
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Richie přikývl, jako ţe rozumí, co chce Bill říci…ale nijak nedal najevo, ţe by souhlasil. ,,Já si 

myslím, ţe to ne,“ řekl. ,,Kdybys ho píchnul do zad nebo zastřelil, to by bylo něco jiného. A 

nebo kdybys mu třeba dal otcovu nabitou pušku,aby si s ní šel hrát a on by se s ní zastřelil. Ale 

nebyla to přeci puška, bylo to jen lodička. Nechtěl jsi mu nijak ublíţit, ty jsi vlastně“ – Richie 

teď namířil na Billa prstem jako nějaký advokát - ,,chtěl jsi jen, aby se ten kluk trochu pobavil, 

ne?
44

  

Stejný motiv se objevuje i u Davida z knihy Beznaděj, ten si dává za vinu smrt své mladší 

sestry, kterou nedokázal ochránit. Je si vědom toho, ţe je jediným člověkem, který můţe, díky 

svému spojení s Bohem, za celou situaci. Stejné pocity viny se projevují i v knize Osvícení. 

David i Danny jsou díky svým schopnostem, hlavními hybateli. Oni jsou těmi, po kterých zlo 

touţí nejvíce. Svými zvláštními schopnostmi na sebe poutají pozornost. Jejich dar se pro ně 

samotné stává prokletím a důvodem pro který umírají lidé jim blízcí. David i Danny stojí proti 

zlu, které je nelidské a nadpřirozené. Charlene, v knize Ţhářka, se potýká se stejným 

problémem, ale zlo, které stojí proti ní, vychází ze špatných lidských vlastností. 
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2.3 PŘEHLED NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH MOTIVŮ 

 

 Holčička, 

která měla 

ráda Toma 

Gordona 

Žhářka Osvícení To Beznaděj 

Paranormální 

schopnosti 

 Ovládání 

pyrokineze. 

Jasnovidecké sny, 

předtuchy, 

předvídání 

budoucnosti, čtení 

myšlenek, telepatie. 

 Spojení s Bohem, 

nelze však 

povaţovat za 

jednoznačnou 

paranormální 

schopnost. 

Ztráta blízké 

osoby 

 Smrt matky i otce. Smrt otce. Smrt bratra – Bill 

Denbrough. 

Smrt – sestry, matky 

i otce. 

 

Přátelství    Silné přátelství celé 

skupiny dětí. Motiv 

poloţení ţivota pro, 

nebo za někoho. 

Přátelství Davida 

s Brianem. Motiv 

poloţení ţivota pro 

nebo za někoho. 

Izolace Izolace fyzická 

i psychická. 

Fyzická izolace od  

otce. 

 Beverly - psychická 

izolace z důvodu 

odlišnosti pohlaví. 
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Pocit osamocení 

pramenící z 

výjimečnosti 

 Odlišnost díky 

paranormálním 

schopnostem. 

Odlišnost díky 

paranormálním 

schopnostem. 

 Odlišnost díky 

paranormálním 

schopnostem. 

Otec jako 

mužská autorita 

Motiv 

zboţštění otce. 

Otec jako 

dobrovolná 

muţská autorita, 

vštěpování 

reflexů. 

Otec jako 

dobrovolná muţská 

autorita. 

Motiv otce – tyrana.   

Posun rovin 

dětství a 

dospělosti 

 Tento motiv se projevuje u všech dětských postav ve všech knihách, kterými se ve své práci zabývám. Přechod mezi 

dětstvím a dospělostí je nejdominantnějším prvkem knih Osvícení, Beznaděj, To, Holčička, která měla ráda Toma 

Gordona a Ţhářka. 

Agrese u 

dětských postav 

 Agrese vyvolaná 

ţalem nad ztrátou 

otce. 

 Henry Bowers, 

Krkavec Huggins, 

Victor Criss, Patrick 

Hockstetter – děti 

jako vykonavatelé 

zla  

 

Rodinné 

problémy 

Rozvod rodičů.  Alkoholismus a 

agrese u otce. 

Beverly – agrese u 

otce.  

Eddie- motiv matky 

ošetřovatelky. 

 

Vůdčí osobnost- 

přebírání 

zodpovědnosti 

 Po smrti otce 

přebírá 

zodpovědnost 

Ochranitelský 

syndrom – potřeba 

chránit matku. 

Bill Denbrough – 

přebírání 

zodpovědnosti za 

Přebírání 

zodpovědnosti za 

skupinu. Selhání 
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sama za sebe. skupinu. rodičovské funkce 

otce.  

Problematika 

slabého článku 

 Otec – pod vlivem 

návykových látek. 

Otec. Otec, Henry Bowers.  

Motiv pomsty Útěk 

z nedostatku 

pozornosti. 

Pomsta za smrt 

matky a především 

otce. 

 Bill Denbrouhg – 

pomsta za smrt 

bratra. 

Pomsta za smrt 

matky a sestry. 

Role matky - 

ochranitelky 

  Motiv poloţení 

ţivot pro nebo za 

někoho. 

Přehnaná péče- 

matka ošetřovatelka. 

 

Motiv 

podceňování 

Podceňování 

sama sebe. 

Podceňování otce i 

Charlene lidmi 

z tajné organizace. 

Podceňování 

mateřské lásky. 

Podceňování síly 

přátelství a 

soudrţnosti. 

Podceňování víry 

v Boha. 
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3  STRACH JAKO CHARAKTEROVÝ HYBATEL  

 

Tato kapitola ukazuje změny na dětech, které byly vystaveny působení strachu. Zabývám se 

tím, jak proţívání strachu změnilo jejich charakter a chápání okolí.  V knihách To, Osvícení, 

Beznaděj, Ţhářka a Holčička, která měla ráda Toma Gordona se objevují různé druhy strachu. 

Jedná se především strach existenční, který ve většině případů ustupuje do pozadí před 

strachem o další blízké osoby. Zcela specifickým druhem strachu, který můţeme najít 

například v knize Holčička, která měla ráda Toma Gordona je strach z neznámého, 

nepojmenovatelného. Další druh strachu se objevuje v knize Ţhářka, je to strach z jinakosti, 

strach sám ze sebe. Stejný druh strachu můţeme najít i v knize Osvícení, strach 

z výjimečnosti, který na sebe váţe nebezpečí a z toho pramenící pocit viny a sebeobviňování. A 

konečně pak strach zobrazený v knize To, strach, který vychází z našich vlastních strachů
45

. 

Strach, který má nekonečně mnoho podob, je stejně rozsáhlý, jako je dětská fantazie.   

 

Stephen King definoval strachy dětí v knize To: ,,Strachy dětí jsou jednodušší a obvykle 

mocnější. Strachy dětí lze obvykle vyvolat jediným obyčejem… a kdyţ je potřeba nějaké 

vnadidlo nu, které pak dítě by nemělo rádo klauna". 
46

 

 

Strach se definuje jako nepříjemný proţitek vázaný na určitý objekt nebo situaci, které v jedinci 

vyvolávají obavu z ohroţení. Je tedy reakcí na poznané nebezpečí a má signální obrannou 

funkci. Ohroţení můţe být vnější nebo vnitřní. Často bývají vnější a vnitřní faktory vyvolávající 

strach navzájem propojeny, protoţe lidská představivost, zkušenost a schopnost předvídat 

způsobují, ţe oba světy- subjektivní i objektivní – často splývají –47 

 

Splýváním představ a reality se projevuje strach v knize To, kde je nereálné přímo spojeno s 

výjevy vyvstávajícími v dětské mysli. Děti neúmyslně přivolávají právě to, čeho se nejvíce bojí. 

Všichni dospělí vštěpují svým potomkům nepsané pravidlo. Příšery přeci neexistují. Kingovy 
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knihy toto pravidlo úspěšně porušují. V románu To oţívají hrůzy v myslích dětí a proti všem 

obecně uznávaným pravidlům dochází k jejich zhmotnění. Vše čemu věříme nás můţe reálně 

ohrozit na ţivotě. Právě proto si King vybírá za své hrdiny děti, jejichţ mysl, je ještě nezkaţená 

a přístupná pohádkám a fantaziím.  

 

Naše fantazie můţe být úrodnou půdou, v níţ se obavy a úzkosti rozrostou, ale začneme-li se 

domnívat, ţe dopady, které předpokládáme, jsou hotovou věcí, dostaneme se do rozporu s tím, 

co Proust nazval neúprosným zákonem: ,,Představovat si lze pouze to, co tu právě není.“ Jinými 

slovy, to co si představujeme- právě tak jako to, čeho se bojíte – se prostě neděje. 
48

 

 

 V Holčičce, která měla ráda Toma Gordona  je dívka ztracená v lese s představou neznámého 

strachu, nejvíce se bojí toho, co nedokáţe pojmenovat. Jazyková výbava osmileté dívky není 

připravena na situace, které ,,nejsou pro panenky“. Zde se nabízí otázka, zda se mohou 

fantastické představy zhmotnit v objekt strachu. Před Dannym Torrancem z Osvícení, oţívají 

všechny představy, respektive se díky jeho zvýšené citlivosti a vnímavosti, zhmotňují všechny 

násilné činy, co byly v hotelu spáchány. Mysl tohoto pětiletého chlapce je přetváří z pouhé 

fantazie v syrovou realitu. King i zde pouţil osvědčený model změny neurčitého strachu ve 

strach, který se zhmotňuje pomocí dětských myslí. Model pouţitý v Osvícení se však liší od 

toho uţitého v To. Danny sám je klíčem k vytváření hrůzností, nezáleţí na tom, zda věří nebo 

ne. Je předem určený k tomu, aby vyvolával jevy, které postupem času sílí a zhmotňují se, 

nebyla mu dána moţnost volby. Děti v To mají reálnou moţnost volby. Instinktivně sice tuší, co 

je správné, co je potřeba udělat, protoţe ţijí ve světě, plném rozmanitých příkladů, ze kterých je 

moţno vybírat.  

 

Úzkost a strach jsou biologicky prastaré a podílejí se na přiţití jedince. Umoţňují naši adaptaci 

a podmínky ţivota, stejně jako připisují k formování osobnosti člověka.49 

 

Charakter postav určuje autor, ale strach je činitelem objevujícím se u všech dětí, ať jsou reálné 
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nebo kniţní. Právě proţívání strachu jim umoţňuje přeţít ve světě, který je mnohem děsivější 

neţ svět reálný. Umoţňuje jim přivyknout problému, pochopit jej a postavit se mu. 

 

  Úzkost a strach se dostavují právě tehdy, kdyţ jsme omezováni ve svých přirozených 

potřebách, které u člověka nejsou pouze biologické, ale i psychosociální a duchovní.50 

 

Tento rys spojuje všechny postavy. Ve všech knihách se objevuje motiv strádání a v některých 

(Ţhářka, Beznaděj, To) smrt blízké osoby, výčitky svědomí a zlost. V Osvícení je to smrt 

psychologická, kdy Dannyho otec přestane existovat jako svobodně myslící bytost. Nejvíce se 

však tento motiv, omezování přirozených potřeb, objevuje v Holčičce, která měla ráda Toma 

Gordona. Ta trpí nejen izolací a potřebou být milována, ale dochází u ní k zanedbání  

biologických potřeb jídla, vody, spánku a odpočinku. 

 

Charakterový hybatel: Charakter je ucelený soubor podstatných a stálých rysů kaţdého 

člověka. Tento soubor vlastností odlišuje jednotlivé osoby od sebe a dělá tak kaţdého člověka 

jedinečným. Hybatel je v tomto slovním spojení jakousi nadpřirozenou pákou, která ohýbá 

charakter. Tímto tlakem dochází k posunu směrem dopředu. Spouštěcím mechanismem této 

,,páky“ je strach. Na děti, které jsou ve své podstatě nezkaţené a nepociťují starosti dospělých, 

působí neobyčejně silně. Ve chvíli, kdy se ocitají v situaci, ve které musí sami za sebe čelit 

svému strachu, zapůsobí hybatel a zatlačí jejich dětskost do pozadí. Jejich dětské já se 

přetransformuje do podoby dospělého (posun rovin dětství a dospělosti). Strach zatvrdí všechno 

zranitelné, co by mohlo  způsobit ztrátu vůdčí, silné pozice a tak ohrozit jejich boj se zlem. Po 

pominutí hlavního nebezpečí se hybatel stahuje zase zpět a dospělost ustupuje dětství.   

Je velice zajímavé, ţe strach jako charakterový hybatel nastupuje především v momentu, kdy 

strach o sebe sama vystřídá strach o druhé, blízké osoby. Tímto jevem se ve své knize Tvořivá 

síla strachu zabývají i Václav Prokopius a Petr Šulista. Zabývají se vztahem mezi strachem 

z vlastního ohroţení a strachem z ohroţení blízkých osob, zvířat nebo věcí. U většiny lidí 

ustupuje strach o vlastní existenci do pozadí s nástupem strachu o druhé.  
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Člověk, pokud cítí tento druh strachu, jako by rázem zapomněl na původní strach o sebe, 

vmţiku se od něho oprošťuje a reaguje zcela opačně a pro druhé překvapivě a nepochopitelně. 

Je schopný náhle a nečekaně zvládnout činnosti, které byly pro něho doposud naprosto 

nepřijatelné a ze kterých měl mnohdy aţ panickou hrůzu. Právě v takovýchto situacích 

nejvýrazněji vzniká pozitivní úloha strachu. 
51

 

 

 V knize Tvořivá síla strachu je model strachu aplikován na dospělé osoby, protoţe dítě nemá 

potřebné zkušenosti, aby tento druh strachu zvládlo. Kingovy dětské postavy sice také nemají 

potřebné zkušenosti, ale strach jako charakterový hybatel způsobuje posun rovin dětství a 

dospělosti, tedy určitou kombinaci zkušeností a intuitivního chování.  

Jedinou výjimku, na kterou nelze tento typ strachu aplikovat, je Trisha. Ta pociťuje přímý 

strach pouze o vlastní osobu. Je izolovaná a nikomu z jejích blízkých nehrozí ţádné nebezpečí.  

V knize Holčička, která měla ráda Toma Gordona se hybatel projevuje ve chvíli, kdy si Trisha 

naplno uvědomuje svoji situaci. Je sama v lese, bez rodičů a blíţí se noc. Charakterový hybatel 

zapříčiní proměnu rozmazlené městské dívky v bytost soběstačnou, vyuţívající všech poznatků, 

které sesbírala za svůj ţivot a jejich následnou aplikaci v praxi. Není podstatné, zda ve svém 

jednání dělá chyby. Charakterový hybatel ji nutí nevzdat se a o svoje přeţití bojovat.  

Charlene v knize Ţhářka pociťuje sílu hybatele v momentu, kdy dochází k odloučení od otce. 

Zvláště patrná je po otcově smrti. Její charakter je strachem o vlastní existenci posunut aţ 

k agresivitě, která je přímo úměrná moci, která jí byla dána.  

David z knihy Beznaděj představuje nejvýraznější příklad působení charakterového hybatele. 

Jeho přeměna v dospělého probíhá na úkor jeho otce, který po ztrátě dcery a manţelky upadá do 

netečnosti a apatie. David přebírá vůdčí pozici a jeho strach je umocněn strachem o ostatní 

členy skupiny. Proměna jeho charakteru, působí zároveň jako upevňující prvek pro jeho víru. 

Čím více věří, tím více se nechává vést Bohem a tím větší je jeho šance, ţe se vyrovná se zlem. 

Posun je patrný především v duševní rovině. David je vţdy o krok vpředu, s neomylností vede 

celou skupinu. Zatvrdnutí jeho charakteru působí i jako štít proti bolesti způsobené smrtí matky 

a sestry.  

Danny z knihy Osvícení se s posutými rovinami dětství a dospělosti narodil. Je nejmladší, ze 
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všech dětských hrdinů a strach jako charakterový hybatel má u něho roli vrozeného 

našeptávače. Postupem času se pro něj strach stává přirozeným faktorem. Se strachem se potýká 

od svého útlého dětství. Pociťuje strach ze své odlišnosti, bojí se toho, ţe jej rodiče nepřijmou 

takového jaký je. Díky tomu, ţe je hybatel jeho součástí přebírá Danny jeho úlohu a stává se 

hybatelem událostí. Strach jako charakterový hybatel se projevuje ještě dříve, neţ se Danny 

dostává do krizové situace, kterou proţívá v reálném světě.  

V knize To, má strach jako charakterový hybatel zcela jedinečnou funkci, působí jako tmelící 

síla. Strach z existenčního ohroţení se nám formuluje do pozice neviditelného našeptávače, 

který přesně říká co bychom měli udělat. Opravdový strach uvnitř kaţdé dětské postavy 

z románu To, působí jako magnet, který drţí všechny pospolu. Sdílení společného strachu jim 

dává sílu uvěřit. Strach jako charakterový hybatel se tedy neprojevuje u kaţdého jednotlivce 

nijak průrazně, ale  můţeme o něm hovořit jako o tvořivé síle celé skupiny. 

 

3.1.1  David Carver  

 

David proţívá strach o blízkou osobu, který je u něj silnější neţ strach existenční. Důsledkem 

intenzivního proţívání strachu o přítele je prosba o pomoc adresovaná Bohu, který nejen, ţe jej 

vyslyší, ale udělá z něj vykonavatele své vůle. Boj dobra a zla není záleţitostí jednoho 

okamţiku. Bůh si jako prostředníka volí bytost, sice nedospělou, avšak natolik citově 

vyvinutou, aby byla schopna jeho zprávy přijímat, dobře zpracovat a své chování podřídit tomu 

co je správné. Nabízí se otázka, zda byl smysl Davidova ţivota přesně určen. Zda byl stvořen 

jen proto, aby se postavil zlu. 

 

Ale smysl ţivota nemůţeme najít, ţivot je proces tvoření nikoli proces objevování. V ţivotě 

nemáte ţádný cíl, dokud si jej sami nedáte. Kdo jiný by vám jej dal? Bůh? A kdyby vám jej dal, 

tajil by to před vámi? Lidé čekají, aţ jim Bůh ukáţe nějaký cíl a Bůh čeká , aţ mu lidé ukáţou 

svůj cíl. 52  

 

David tedy nebyl vybrán Bohem, sám se na něj obrátil a nabídl mu dohodu, na kterou Bůh 

přistoupil a svou směnku si vybral, kdyţ bylo potřeba.  
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Strach se ve své prvotní formě projevuje ještě dříve, neţ se David dostane do krizové situace. 

Projevuje se obavami o přítele, který se ocitne v ohroţení ţivota, kdyţ po autonehodě upadne 

do komatu. David nenalézá útěchu v nikom a v ničem. Jeho přirozenou reakcí je poţádat o 

pomoc Boha. To, ţe jej Bůh vyslyší v podstatě ulehčí jeho proţívání strachu. U Davida se 

objevuje strach o blízkou osobu. Nejvíce o svoji rodinu, o kterou postupně přichází. Strach se 

místy prolíná s úzkostí a výčitkami svědomí.  

 

 Podíval se na její ruce, růţové dlaně, a myšlenky mu znovu zakolísaly. Nutkání podlehnout ţalu 

se vrátilo znovu a silněji, kdyţ stál na ţidli a pozoroval její voskovou, nepřirozeně bledou tvář. 

A nafialovělý odstín rtů. Opatrně si trochu ţalu připustil. Cítil, ţe pro něj bude lepší, kdyţ to 

udělá.53 

 

U Davida je prolnutí rovin dětství a dospělosti patrné více neţ u jakékoliv jiné dětské postavy.  

Nerozhoduje sám, ale nechává se vést Bohem. King do něj vloţil ohromnou víru sama v sebe. 

Je pozoruhodné, ţe se u postavy nijak zvlášť neprojevuje strach z vlastního selhání. Je si vědom 

své důleţitosti a nepostradatelnosti ve skupině, kdy na něm leţí velká zodpovědnost. David 

nepociťuje strach ani při nejobtíţnějších situacích. Věří v Boha, následuje jeho rady, a to mu 

pomáhá překonávat strach. 

Strach jako charakterový hybatel mění postavu hned ze začátku příběhu. Přivádí ho na cestu 

víry. Je to právě víra a Bůh, kteří Davidovi pomáhají nepodléhat panice. V důsledku prvotního 

strachu a následné víry u Davida dochází k posunu myšlenkovému i vývojovému, přebírá roli 

otce a snaţí se ochraňovat zbytek rodiny.  

 

,,Co to děláš Davide?“ zeptal se Ralf napjatě. Po krátké chvilce soustředění, patrně tiché 

modlitbě, se David vydal k zadním dveřím náklaďáčku. Ralf se instinktivně pohnul, vlastním 

tělem se vrhl mezi syna a rukojeť, kterou se dveře zvedaly. Steve to viděl a chápal pocity, které 

k tomu otce vedly, ale říkal si , ţe to stejně k ničemu nebude. Jestli se David rozhodl, ţe půjde, 

tak půjde.54 
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Po opadnutí hlavního nebezpečí se David zčásti vrací do své dětské roviny a s následky se 

vyrovnává jako dítě. Objevuje se strach o vlastní budoucnost, protoţe přišel o celou rodinu. 

    Přirozený je i hněv na Boha, ţe dopustil aby se stalo , co se stalo. 

 

Na místo nevěřícího šoku nastupuje zlost. Ta sama o sobě není ani dobrá ani špatná….Zlost na 

Boha, který to všechno dopustil, je skutečná a pociťujeme ji často a velmi silně.55 

 

3.1.2  Trisha McFarlandová  

 

Trisha si strach nejprve vůbec neuvědomuje, celá situace jí připadá jako zlý sen. Přeci se 

nemůţe ztratit. Přesvědčuje sama sebe, ţe se nic neděje.  

 

 Šla asi tak deset minut, pak se zastavila. V tom měkkém místečku mezi hrudníkem a ţaludkem, 

tam kde se veškeré dráty z celého těla propojují do jednoho klubka, ucítila první třepotavý 

záchvěv neklidu. Neměla uţ touto dobou dojít k Appalačské stezce na Severní Conway?“56 

Věděla, ţe chytřejší by bylo ho obejít, ale co kdyby ztratila směr? Uţ se stalo, zašeptal jí v hlavě 

jakýsi hlas – děsivě studený. ,, Ticho, nikde  jsem se neztratila, tak buď zticha,“ odsekla šeptem 

a klekla si.57 

 

Ve chvíli nástupu obav a úzkosti se u ní objevuje druhý hlas ,,našeptávač“, který ukazuje vţdy 

tu horší variantu příběhu. Trisha je jedinou postavou, která svůj strach proţívá sama. Ostatní 

dětské postavy sdílí svůj strach s dalšími lidmi ve skupině s rodiči, přáteli nebo jinak blízkými 

lidmi, snaţí se přebírat zodpovědnost, protoţe jsou vţdy o krok vpředu. Trisha je sama v lese. 

Hlavní bod jejího strachu spočívá v jeho neurčitosti. 

 

Chápala, čím to , ţe je všechno tak zlé, tak skličující ,ale nedokázala to vyslovit. Souviselo to s 
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tím, ţe tu skoro nic nedokázala pojmenovat. Něco znala, protoţe jí o tom pověděla matka: břízy, 

buky, olše, smrky a borovice. Duté drnčení datla a drsné krákání vran. Vrzání cvrčků, kdyţ se 

den začne stmívat…ale co to všechno ostatní?
58

 

 

Vývoj strachu se u ní pohybuje v několika liniích. Od nepatrných záchvěvů úzkosti aţ k panice. 

Čím více panice propadá, tím více ubírá na racionalitě a pevném řádu svého chování a  tím více 

se přibliţuje potencionálnímu nebezpeční, které je zatím neviditelné ale čeká. Tělo i mysl se 

chovají ve stresových situacích opačným způsobem. Mysl nutí dívku zachovat klid, ale tělo se 

chová zmateně. Nejznatelněji se strach projevuje v noci. Trisha patří k dětem, které se bojí i tmy 

ve vlastním pokoji.  

 

Tma sama o sobě vede omezením zrakových podnětů k zjitření fantazie a k narůstání úzkosti.59 

 

Strach jako charakterový hybatel se objevuje ve chvílích, kdy ji na ţivotě ohroţuje více věcí 

najednou, jako hlad, ţízeň, přírodní podmínky. Trisha přesvědčuje sama sebe, ţe musí jednat 

dospěle a být statečná. Ostatní postavy roli zodpovědného dospělého přejímají automaticky, 

Trisha musí sama sebe přesvědčit, ţe je to tak správné. Strach a snaha přeţít dovolují Trishe jít 

aţ za hranice vlastních sil a dokázat věci, které by člověk, nevystavený extrémním podmínkám 

nezvládl. Patrný je především psychický posun, strach spolu s izolací, ztrátou jistot a 

nepříjemných proţitků evokuje celou škálu doprovodných pocitů. Zoufalství, stres, sebelítost, 

přemáhání se, apatii, beznaděj, opuštěnost, intenzivní strach ze smrti a částečný pocit viny. 

Izolace ve spojení s mimořádnou fantazií dává vyniknout imaginární formě strachu zaloţené na 

prolínání snového s reálným. Fantazie se prohlubuje natolik, ţe není jisté, zda veškeré hrozící 

nebezpečí není jen výmyslem mysli zmatené malé holčičky. Strach jako charakterový hybatel 

mění zakřiknutou malou dívku, proţívající porozvodovou krizi rodičů, v dívku samostatnou 

schopnou postarat se sama o sebe. Fantazie zde plní funkci obrannou, antiizolační  a ochraňuje 

mysl, aby nad sebou neztratila kontrolu.  
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3.1.3  Charlene McGeeová  

 

Na rozdíl od Trishy je strach přítomen jiţ ze začátku. Příběh je vyprávěn s mírnými 

retrospektivními vstupy. Postava Charlene je vystavována strachu a stresu skoro ve všech 

částech příběhu. Převládajícími typy strachu jsou u ní strach existenční a strach o blízkou 

osobu. Nikdy se však nebojí sama o sebe, většinou jde o strach o otce.  

 

,,Vy tomu nerozumíte"? Řekla Charlie. Hlas měla ječivý a přiškrcený. Při pohledu na ni Irv 

znervózněl. Připomínala zajíce, chyceného do oka. Lehce zatřásla Norminou rukou a odskočila 

k sedícímu otci, který ji poloţil ruce kolem ramenou. ,,Myslím, ţe se tě chystají zabít táto,“ 

řekla. ,,Coţe?“ ,,Chystají se tě zabít,“opakovala. Skleněný pohled měla plný zděšený. 

Hořečnatě pohybovala rty: ,,Musíme utéct. Musíme…. 

60 

Krom strachu z konkrétna, který v knize představuje tajná organizace Dílna, se objevuje i strach 

skrytý, jeho představitel je masový zabiják John Rainbird, našeptávač, falešný přítel, který si 

nasazuje masku laskavého člověka, pro získání dívčiny důvěry. 

Jedná se o strach skrytý, čekající a narůstající. Jak jsem se ji zmiňovala v obecné charakteristice 

Charlene McGeeové, má dívka hluboko zakořeněné reflexy a pravidla chování. V ohroţení je 

nucena tato pravidla porušovat a díky jejím schopnostem jsou následky katastrofické.  

 

Dalším typem strachu, který se v knize vyskytuje, je strach ze sebe sama. Dívka disponující 

velkou mocí, kterou není schopna řádně ovládat, má strach, ţe zabije sama sebe, má, ţe je jiná 

,,lidská zrůda“. 

Podobný motiv jako u Holčičky, která měla ráda Toma Gordona, se objevuje i u Ţhářky, strach 

z izolace a odloučení od rodičů. Strach ze zklamání. Otec, jako dobrovolná muţská autorita, 

zaujímá v jejím ţivotě přední postavení. Je na něj natolik citově fixovaná, ţe porušování daných 

vzorců chování vede k obavám ze ztráty lásky, pocitům viny a ošklivosti. 

Nejvíce se strach jako charakterový hybatel projevuje ve chvíli, kdy je existenčně ohroţován 
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její otec. Stejně jako v Beznaději, přebírá Charlene zodpovědnost a rovina dětství se vytrácí. 

Strach vede ke zracionálnění myšlení a vyuţívání paranormálních schopností. Strach o otce ji 

však nutí mírnit projevy nadřazenosti. Po odstranění otce, jako brzdícího mechanismu 

přirozených potřeb, strach ustupuje a mění se v agresi, pomstu, a pasivitu. Charlene paří k tomu 

typu dětí, které svůj vztek vybíjí zlým a agresivním způsobem. Ve chvíli, kdy je zavraţděn její 

otec, dává svým citům právě takový průchod. Zajímavé je, ţe strach jako charakterový hybatel 

se projevuje pouze ve chvílích před a po pouţití pyrokineze, v průběhu ustupuje spolu 

s dětskostí také strach do pozadí. Z Charlene se pak stává chladnokrevný tvor uţívající svého 

daru, původně za účelem ochrany sebe a svého otce, jako nástroje pomsty a projevu moci. Sama 

se pak stává objektem strachu pro ostatní.  

 

Charlie opět zaplavil její dar a v něm spatřovala úlevu. Bolest ze ztráty otce, ostrá a bodavá 

jako dýka, ustoupila a nezanechala nic, jen otupělost. Její dar ji jako obyčejně vábil, měl 

podobu okouzlující a hrůzostrašné hry, jejíţ celý rozsah moţností zůstal zatím skrytý. Ohnivé 

jazyky se rozběhly napříč po trávníku k děravé linii muţů. Zabili jste koně vy sviňáčci, 

pomyslela si a ozvěna otcova hlasu jako by jídávala povolení: Kdyţ budeš muset někoho zabít, 

kdo ti bude stát v cestě, tak to udělej, Charlie. Tak uţ to bývá ve válce. Ukaţ jim, ţe jsou ve 

válce. Ano, rozhodla se, ukáţe jim, ţe jsou ve válce.61 

 

3.1.4  Danny Torrance  

 

Dany není dítětem v pravém slova smyslu, neboť k posunu rovin dětství a dospělosti u něj 

dochází dříve neţ u ostatních postav. Strach u něj plní více funkcí, není to pouze funkce 

mobilizační a posilující, ale i funkce navracející ho svým působení zpět k dětské rovině, ta se 

projevuje typicky dětskými strachy, které Danny, stejně jako většina dětí ze sociálně 

nestabilních rodin, proţívá. Strach ze ztráty emoční funkce rodiny. Danny proţívá strach ze 

ztráty lásky ze strany rodičů, především ze strany otce. Za otcovu nespokojenost a alkoholismus 

klade vinu sám sobě, připisuje ji svoji výjimečnosti. Z pocitu viny pramení další druh strachu – 

strach sám ze sebe, stejný druh strachu můţeme najít i v románu Ţhářka, strach pramenící 
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z vědomí, ţe příčina všech problému vyvěrá z nás samotných. Danny sám sebe vidí jako malý 

zlatý klíček, zapadající do soukolí velkých hodin hotelu. Přijímá vše s naprostou oddaností, na 

rozdíl od Ţhářky, která následky řeší agresivním chováním. Strach je u Dannyho přirozeným 

hybatelem, protoţe se s ním setkává jiţ od útlého věku. Postupem času si v sobě pěstuje vlastní 

obranné mechanismy, které dokáţe aplikovat v krizových situacích. Hlavní zobrazení strachu se 

v knize Osvícení přibliţuje vyobrazení v knize To. Strach v Osvícení se sice nedokáţe maskovat 

do různých podob, ale zjevuje se jen tomu, kdo jej dokáţe vidět. Na chodbách hotelu a v jeho 

pokojích zůstaly dávné křivdy a zlo, Dannyho příchod je znovu přivedl k ţivotu. Stejně jako 

v ostatních knihách se i zde ve spojitosti se zlem, projevuje motiv slabého článku. Je jím otec 

Jack. 

Danny proţívá veškerou hrůzu mnohem intenzivněji, protoţe se s ní setkává opakovaně, 

nejprve ve svých vizích a pak i v reálném ţivotě. Strach jako charakterový hybatel se projevuje 

intenzivní touhou uniknout zlu a ochránit matku i otce a stmelovat rodinu dohromady. Danny 

sám je smířený s tím co se děje, neptá se proč, svoje schopnosti bere jako přirozenou součást 

sebe samotného a strach je daň, kterou za ně musí platit. Staví se do role ochránce, především 

vůči své matce, která se zdá být bez mimořádných schopností nedostatečně vybavená k boji se 

zlem. Wendy je prototypem ţen, které bývají často podceňované. Pohybuje se na rozhraní mezi 

láskou k dítěti a touhou být dobrou manţelkou, je nositelkou pravého ţenství a mateřství. Strach 

jako charakterový hybatel se tedy u Dannyho projevuje jeho postojem ke zlu, ale co je hlavní, 

jeho touhou o udrţení rodiny a strachem z následků, které pramení z jeho osobního selhání.  

 

3.1.5  To  

 

Děti z románu To ( Ben Hascom, Bill Denbrough, Eddie Kasbrak, Beverly Marshová, Richard 

Tozier, Stanley Uris a Mike Hanlon) se všechny nacházejí na počátku puberty tedy v období, 

které je pro ně plné změn fyzických a psychických, v období, které stojí na rozhraní mezi 

dětstvím a dospělostí. Celý román To je zaloţený na strachu a jeho působení na jednotlivé 

postavy. TO si s neomylnou přesností vybírá právě děti, jejichţ mysl je ještě nezkaţená lpěním 

na materiálních věcech, děti, které jsou ještě ochotny uvěřit. Všechny děti se rády bojí, ale 

pouze nacházejí–li se v bezpečném rodinném prostředí. V takovém případě se jedná o nácvik 

zvládání strachu a náročných situací, které emoce strachu mohou vytvářet. Tato koncepce 
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zasazená do prostředí románu To pozbývá své ochranitelské funkce ve chvíli, kdy se příšery 

přesouvají z fantazie do reálného světa. Před dětmi oţívají jejich nejhorší představy a strachy, 

kterým musí čelit zpočátku sami. Rodičovský element pro ně nepředstavuje ţádnou útěchu, 

protoţe být dospělý zde znamená nevěřit- tj. být mimo nebezpečí. Jedinou výjimku tvoří 

postava otce Beverly Marshové, který jako motiv slabého článku není sám ohroţen existenčně, 

je však ovládán a stává se vykonavatelem zla. Síla faktoru strachu je ještě více utuţována 

ztrátou sebejistoty a odcizování se ostatním. Tento postup ,,odcizování“ se TO snaţí praktikovat 

na všech dětech v románu. Vyhlédnutou ,,kořist“ nejprve za pomocí pochybností oddělí od 

ostatních, zbavené přátel, vlastní sebedůvěry a vystavené svému strachu je pak dítě snadno 

zranitelné. Naskýtá se otázka, čím jsou hlavní dětské postavy tak výjimečné, ţe spolehlivě 

dokáţou odolávat psychickému nátlaku ze strany TOHO. Odpovědí na řešení tohoto problému 

se nabízí hned několik. První z nich je obrácení faktoru strachu, strach jako prvotní, 

charakterový hybatel stojí na počátku jejich překonávání vlastní nejistoty. Čelit niterným 

hrůzám vyţaduje odvahu a odhodlání, které se děti postupem času naučí praktikovat i na ostatní 

situace ve svém ţivotě. Příkladem můţe být postava Eddieho, jehoţ přirozenost je potlačována 

dominantní postavou matky – ,,ochranitelky". Matka, která touţí být jediným člověkem 

v chlapcově ţivotě, s ním vědomě manipuluje, vsugerovává mu pocity a to především pocit, ţe 

je slabý a nemocný. Tím, ţe Eddie překonává strach se jistým způsobem vytrhává z pout, 

kterými ho k sobě poutala  matka.  

,,Nenuť mě, mami, abych si musel vybrat mezi tebou a svými kamarády,“ řekl Eddie. Hlas mu 

zakolísal, byl trochu napnutý, ale pořád ještě ho ovládal. ,,Protoţe to není  fér". 
62

 

Převráceným příkladem je i Beverly Marshová, tam kde hrozbu přirozeného vývoje dítěte u 

Eddieho představovala matka psychickým a citovým vydíráním, u Beverly ji přestavuje otec,  

sráţí její sebevědomí hrubostmi a násilím. To je jediným románem, ve kterém se setkáváme se 

zdvojenou funkcí strachu. Strach se zde spojuje a vytváří plynulé řetězce, které na sebe navazují 

a jsou propojené. Odbourání prvotního strachu dává dětem sílu odolávat všem ostatním 

strachům, kterým před touto zkušeností nedokázaly čelit. V knize se dále objevuje pojem 

kolektivní strach. Tento strach má stmelující funkci. Stmeluje děti dohromady, stává se 

,,kolektivním tajemstvím“,(jak jsem se jiţ zmiňovala v charakteristice dětských postav z knihy 
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To). Důleţitým ,,posilujícím prostředkem", který pozitivně určuje směr celého příběhu je 

přátelství, kolektivní strach pomáhá toto přátelství utuţovat.  

Strach jako charakterový hybatel vychází z předpokladu, ţe to, co je dobré dobrým zůstává a 

naopak, co je špatné zůstává špatným. Aplikováno na konkrétní příklady u kladných dětských 

hrdinů podporuje strach jako charakterový hybatel pozitivní funkci strachu, kdy po překonání 

prvotního strachu, dochází k nárůstu vhodných vlastností, jako je čestnost, smysl pro povinnost, 

statečnost, odvaha čelit nátlaku a víra sama v sebe.  

 Stejný model funkce strachu jako posilovače vlastností lze aplikovat i převráceně. Henry 

Bowers ţije ve světě tvořeném z převrácených hodnot. Vše správné povaţuje za špatné a 

naopak. Strach jako charakterový hybatel u něj pracuje stejným způsobem jako u ostatních,  

pouze s tím rozdílem, ţe zesiluje ty hodnoty, které se ve výsledku, díky převrácenému ţebříčku 

priorit, jeví jako špatné. Příkladem můţe být jedna ze závěrečných scén v dětské části knihy, 

kdy TO zaţene děti do kanalizačního systému. Opakem předstíraného siláctví Henryho 

Bowerse je slabost, která zesílená strachem jako hybatelem zapůsobí v krizové situaci tak, ţe 

Henry obětuje svého vlastního přítele.  

Strach jako charakterový hybatel se tedy můţe projevovat jak negativním, tak pozitivním 

způsobem. Záleţí na nositeli, jehoţ přirozené vlastnosti podporuje a zesiluje.
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3.2  PŘEHLED DRUHŮ STRACHU  

 Holčička, 

která měla 

ráda Toma 

Gordona 

To Osvícení Beznaděj Žhářka 

Existenční 

strach 

Všechny dětské postavy proţívají existenční strach, vyplývající ze situací, které je přímo ohroţují na ţivotech. 

Strach o 

blízkou 

osobu 

 Strach o blízkou osobu u těchto románů postupně nahrazuje strach existenční, tento fakt úzce 

souvisí s přebíráním zodpovědnosti a s přeměnou dětí na dospělé.  

Kolektivní 

strach 

 Proţívání 

kolektivního 

strachu zde plní 

funkci 

stmelovací. 

 Kolektivní strach 

utuţuje víru, která je 

nezbytná k řešení 

krizových situací. 

 

Zdvojená 

funkce 

strachu 

 Překonání 

prvotního 

původce strachu 

vede k odstranění 

ostatních 

zakořeněných 

strachů, které se 

v dětech 

nashromáţdily 

během ţivota. 

   

Strach 

z vlastní 

osoby 

  Vychází 

z paranormálních 

schopností a 

jejich moţného 

dopadu na blízké 

osoby. 

 Vychází 

z paranormálních 

schopností a 

jejich moţného 

dopadu na blízké 

osoby. 
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Strach 

z negativního 

rodičovského 

vlivu  

 Eddie – vliv 

matky Beverly – 

vliv otce. Strach, 

který se v dětství 

sice podaří 

překonat, ale jeho 

následky se pak 

promítají 

v dospělém 

ţivotě. 

Vliv otce, který 

se projevuje jako 

motiv slabého 

článku. 

  

Strach 

z odlišnosti 

 Postavy Bena, 

Mika a Beverly, 

všechny trpí 

strachem 

z odlišnosti a 

strachem 

z odmítnutí ze 

strany svých 

přátel. 

Projevy, které se 

podobají strachu 

z vlastní osoby. 

 Projevy, které se 

podobají strachu 

z vlastní osoby. 

Strach z 

izolace 

Izolace 

psychická i 

fyzická 

způsobená 

odloučením a 

nedostatečnou 

přeměnou 

dítěte v 

dospělého. 

   Izolace 

psychická i 

fyzická, 

především strach 

z odloučení od 

otce. 

Strach 

z neznámého 

Strach z věcí, 

které nemají 

konkrétní 

podobu a nelze 

je jasně 

definovat. 
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3.3 PŘEHLED FOREM STRACHU  

 

 

Holčička, která 

měla ráda Toma 

Gordona 

To Osvícení Beznaděj Žhářka 

Neurčité podoby 

strachu 

Strach, který 

nevytváří ţádnou 

konkrétní 

představu, strach, 

který nelze 

pojmenovat slovy. 

    

Strach pramenící 

z pocitů viny 

 Bill – strach, který 

v prvopočátku 

vychází ze zlosti a 

pocitů viny ze 

smrti mladšího 

bratra. 

Strach o rodinu, 

jevící se jako 

nechtěná oběť, 

stojící v cestě 

k Dannyho 

schopnostem. 

Pocit viny ze smrti  

sestry. 

Strach o rodinu, 

jevící se jako 

nechtěná oběť, 

stojící v cestě 

k Charleiným 

schopnostem. 

Přízraky a 

duchové 

  Přízraky a 

duchové, jejichţ 

křivdy jsou hnacím 

motorem hotelu.  

  

Podoby 

vycházející ze 

skrytých strachů 

To na sebe bere 

podobu toho, čeho 

se dětské postavy 

nejvíce bojí. 

    

Zlo pohybující se 

mimo hranici 

času  

To, představující 

nadpozemské zlo, 

které je ukotveno 

místně ale nikoli 

časově. 

  Tek, představující 

nadpozemské zlo, 

které je ukotveno 

místně ale nikoli 

časově. 
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4  POSILUJÍCÍ PROSTŘEDKY A JEJICH PŮSOBENÍ 

V KRIZOVÝCH SITUACÍCH  

 

Krizová situace je situace mimořádná. Svým působením vyvolává různé stupně intenzivního 

ohroţení na ţivotě, zdraví nebo majetku člověka. Specifikem krizové situace je, ţe její 

působení roste, buď samovolně, nebo za působení dalších mimořádných událostí.  

V románech se všechny dětské postavy ocitají v podobných mimořádných situacích, které je 

nutí vyuţívat všech skrytých potenciálů pro záchranu nejen sama sebe, ale i rodiny a přátel. 

Aby v krizových situacích docházelo k pozitivnímu vývoji povah a chování, je nutné splnění 

dvou odlišných faktorů. První z nich je Strach jako charakterový hybatel, pro dítě je 

nezbytné projít fází strachu, (jak jsem se jiţ zmiňovala v předchozí kapitole), strach pomáhá 

dítěti rozvíjet kladné vlastnosti, intuici a přirozený pud sebezáchovy. Druhým faktorem je uţití 

posilujících prostředků. Tímto termínem je myšlena schopnost dětí vyuţít všech prostředků 

umoţňujících jim záchranu. V této kapitole se více neţ na samotný povahový vývoj zaměřuji 

právě na tyto posilující prostředky.  
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Následující tabulka ukazuje nejuţívanější posilující prostředky, které jsou přiřazeny k jednotlivým knihám. 

Posilující prostředky 

Prostředek Kniha 

1. Zkušenosti převzaté od dospělých Holčička, která měla ráda Toma Gordona, 

Ţhářka, Osvícení 

2. Vštěpování reflexů a morálních 

pravidel 

Ţhářka, Osvícení 

3. Zrod povinnosti 

- Zrod vůdčí osobnosti 

To, Beznaděj, Osvícení, Ţhářka 

4. Vztah k autoritám Ţhářka, To, Holčička, která měla ráda Toma 

Gordona 

5. Víra Beznaděj, Holčička, která měla ráda Toma 

Gordona, To 

6. Přátelství, soudržnost To, Beznaděj 

7. Zvláštní vlastnosti Ţhářka, Osvícení, Beznaděj 

8. Vztek, nespravedlnost Holčička, která měla ráda Toma Gordona,  

Ţhářka, To 

9. Intuice Holčička, která měla ráda Toma Gordona, 

Osvícení, Ţhářka, Beznaděj, To 

10. Vyšší vedení Holčička, která měla ráda Toma Gordona, 

Osvícení, Beznaděj 
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4.1 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH POSILUJÍCÍCH 

PROSTŘEDKŮ 

 

4.1.1  Zkušenosti převzaté od dospělých  

 

Kaţdé dítě je do určité míry ovlivněné světem dospělých a jsou to především rodiče, kteří 

výchovou vštěpují dítěti nejrůznější poznatky a rady. Dítě, které se ocitne v krizové situaci 

zcela přirozeně těchto zdrojů vyuţívá. Krizová situace působí jako izolační stěna, která je 

oddělí od bezpečného rodinného zázemí. Tím, ţe uţívá znalosti získané mimo krizovou 

situaci, obnovuje pouto mezi sebou samým a učiteli z vnějšku. Uţíváním těchto znalostí 

zabraňuje dítěti propadnout panice. Dokáţe určité věci pojmenovat a pudově ví, jak má jednat 

a postupovat. Vhodným příkladem je kniha Holčička, která měla ráda Toma Gordona. Trisha 

vyuţívá rad a znalostí, které ji vštípila její matka. Rozpoznává nejrůznější stromy a ví, kterým 

rostlinám je třeba se vyhýbat. Situace, kdy je ztracená v lese, je pro ni zcela neznámá, a stává 

se krizovou, proto je zcela přirozené, ţe se upíná k věcem, které ji připomínají bezpečí 

domova. 

 Trochu ji to povzbudilo, tak se teď zaměřila na křoví plné jasně červených bobulí. Matka jí je 

ukázala na jedné z přírodopisných vycházek.
63

 

Pravdou je, ţe i kdyţ její počínání není vţdy správné, pomáhá ji navodit iluzi, ţe není sama, 

vzpomínky a rady ji pojí s domovem, jedná podle předem určeného plánu, vybírá si záchytné 

body, které ji sice nepomáhají najít cestu ven z lesa, ale pomáhají oddalovat nastupující 

paniku.  

V knize Osvícení plní posilující prostředek – zkušenosti převzaté od dospělých podobnou 

funkci jako v knize Holčička, která měla ráda Toma Gordona, Danny, který se ještě nenaučil 

zacházet se svými schopnostmi, čerpá ze zkušeností získaných v prostředí hotelu a díky nim 

zvládá situace, kdy se dostává do bezprostředního kontaktu se zlem. Informace, které získal 
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mu pomáhají překonat nejen krizové situace bezprostředního ohroţení, ale především pochopit 

svoje schopnosti, a tím lépe pochopit sám sebe.  

 ,,Ale Danny, fakt si nemyslím, ţe by ty věci mohly někomu ublíţit.“ Kladl důraz na kaţdé 

slovo v tomto souvětí a při kaţdém mírně potřásl chlapcovými rameny. ,,Takţe kdybys měl 

něco vidět v hale nebo v pokoji nebo u těch keřů… radši se podívej někam jinam, a kdyţ se pak 

koukneš zpátky, bude to pryč. Rozumíš mi? 
64

 

 

4.1.2  Vštěpování reflexů a morálních pravidel 

 

Posilující prostředek vštěpování reflexů a morálních pravidel má ochranný charakter. Učí děti 

rozpoznávat dobro a zlo, určuje jasné hranice, které by neměly překročit. Následně pomáhá 

dětem vyrovnávat se s důsledky, které vznikly řešením krizové situace a které si děti, zcela 

mylně, dávají za vinu. V knize Žhářka je dívence vštěpován reflex nezapalovat, který ji 

existenčně ohroţuje. Strach z ohně a z jeho následků Charlene pomáhá překonávat touhu 

zapalovat, která vede k samovolnému podpalování částí, nejen jejího, těla. Cílená snaha rodičů 

prezentovat oheň jako smrtelný ţivel měla své opodstatnění. Přirozená touha projevovat své 

schopnosti spolu se skrytou agresivitou by mohla mít destrukční následky. Dítě, které je od 

útlého věku vedeno k dodrţování určitých morálních pravidel je později samo schopno 

rozeznat hranice správného jednání. 

V knize Osvícení pomáhá Dannymu tento posilující prostředek vyrovnat se se smrtí svého 

otce. Danny je citlivý chlapec, který chápe svého otce jako přirozenou autoritu a vzor. Je pro 

něj velice těţké smířit se s realitou slabého článku. Podvědomě vnímá, ţe je strůjcem všech 

otcových problémů. Přes veškeré své schopnosti je dítětem, které touţí být milováno. Svoje 

ochranářské postavení vůči matce chápe po otcově selhání jako zradu. Nechce si vybírat mezi 

matkou a otcem, odmítá to, co mu radí vštěpované morální zásady. Otcova smrt je přímým 

důsledkem jednání, které provedl v souladu s těmito zásadami. Je pro něj obtíţné vyrovnat se 

s následky takového chování, zaţité reflexy, například reflex pudově ochraňovat matku, mu 

pomáhají se s důsledky svého chování vyrovnat a pochopit, ţe jednal správně.  

                                                             
64

 KING, Stephen. Osvícení. Plzeň:Laser, 1993. ISBN 80-85601-58-3. Str. 85 



59 
 

 

4.1.3  Zrod povinnosti  

 

Posilující prostředek ,,zrod povinnosti" je neomezeně prolnut s vytvářením reflexů, v případě 

knih Beznaděj či Osvícení  můţe mít zrod povinnosti i nadpozemskou platnost. Dítě je 

nevědomky vedeno autoritou dospělého a i kdyţ u ní není přítomen, nastoluje pravidla, která 

dítě chápe jako neomezeně platná. 

Pro Davida, z knihy Osvícení, jsou to Boţí příkazy, které stojí nad příkazy vlastního otce. 

Pro Charlene, z knihy Žhářka, je od malička největší autoritou její otec. On jí vštípil morální 

zásady a správný vzorec chování (reflex). Odloučením od otce  se rozvíjí její vlastní úsudek, 

nemá se od koho učit, stává se na devítiletou dívku citově nedostatečně vyvinutou. Opět 

dochází k prolnutí roviny dětské s dospělou, rovina dětská je vytlačována .  

Zrod povinnosti dále vyţaduje dobrovolné přijetí nastolených pravidel, coţ si ţádá určitý 

citový vztah mezi tím, kdo rozkaz vydává a tím, kdo jej přijímá. Takovým citem je respekt, ve 

kterém se mísí bázeň a náklonnost. 

David přijímá příkazy od Boha, nikoli však od svého otce, který se i po ztrátě vůdčí pozice 

snaţí zaujímat rodičovskou roli. David miluje Boha a zároveň k němu cítí i respekt. Bázeň 

před jeho velikostí spojené s postavením podřazeného vůči nadřazenému.  

 

4.1.4  Zrod vůdčí osobnosti 

 

Zrod povinnosti, na sebe váţe zrod vůdčí osobnosti. Dětské postavy pohybující se ve skupině, 

přejímají kolektivní pocit, ţe právě ony jediné se mohou postavit zlu. Vůdčí osobností se pak 

stává psychicky nejsilnější člen takové skupiny. Tento jev se objevuje ve všech románech 

krom Holčičky, která měla ráda Toma Gordona, která je izolovaná a stará se pouze sama o 

sebe. Zrod vůdčí osobnosti posiluje vědomí, ţe nejsilnější člen se musí postarat o ty, co ho 

potřebují. Ve většině případů jsou to rodiče (Osvícení, Ţhářka, Beznaděj), či jiná skupina 

přátel (Beznaděj, To). V románech Beznaděj a Osvícení má vůdčí osobnost duální podobu, je jí 

jak dítě samotné tak i jeho duchovní vedení ( Bůh, Tony). 
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4.1.5  Vztah k autoritám  

 

Autority rozeznáváme neformální a formální. Neformální jsou ty, které uznáváme dobrovolně, 

bývají pro nás vzorem pociťujeme a přijímáme jejich převahu. Dobrovolně se jim podřizujeme 

a obvykle v nás nevyvolávají napětí .65 

 

Uznávání autorit, je jedním z aspektů, které mnohým z dětských postav pomáhá přeţít. 

Nejvýrazněji se tento posilující prostředek prosazuje v knize Žhářka. Fixace dcery na otce je 

silným stavebním kamenem na němţ je vystavěna zápletka celého příběhu.U Charlene dochází 

ke zboţtění postavy otce, jako představitele autority. Zhmotňuje se zde tedy Freudovské nadjá. 

 

Freud zpopularizoval pojem ,,nadjá“ čili zvnitřnělé citové představy otce nebo rodičů. 

,,Nadjá“ se tak stává zdrojem povinností závazných vzorů, výčitek svědomí a někdy i 

sebetrestání. J.M.Baldwin ukázal, ţe od jisté hranice, která se rýsuje při konfliktech vůle či 

projevu obecné vyšší moci dospělého, nemůţe být jiţ já rodičů bezprostředně napodobováno, a 

stává se tedy ,,ideálním já“, zdrojem modelů tlaku povinnosti, tedy svědomím.66 

 

Charlene se pohybuje mezi tím, co je morálně správné a tím, co by si sama přála. Postava otce, 

díky vštípeným morálním zásadám a pravidlům, nad ní drţí ochrannou ruku a plní funkci 

svědomí.  

Trisha z románu, Holčička, která měla ráda Toma Gordona, je také fixovaná na svého otce. 

Posilující prostředek ,,vztah k autoritám" se pohybuje mezi fixací na otce a zhmotněnou 

postavou Toma Gordona, jako představitele duchovního vedení. Stejně jako vyuţívá matčiny 

rady ohledně fyzických potřeb přeţití, vyuţívá otcových naráţek, které zpětně vyuţívá pro 

utuţování odvahy.  

 

Má v ţilách ledovou krev, řekl táta. Chtěla pryč odtud, pro začátek pryč z té ohavné baţiny a 

potom vůbec pryč z těch hrozných lesů. Chtěla se vrátit tam, kde jsou lidé a obchody a 
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sámošky a telefony a policajti, kteří vám pomůţou, kdyţ se ztratíte. A podle Trishy by to šlo. 

Pokud dokáţe být statečná. Pokud bude mít v ţilách aspoň trochu té ledové vody. 
67

 

 

Trisha cíleně vyuţívá právě těch vlastností, které připadají jejímu otci vhodné pro zvládnutí 

vlastního strachu. 

Vztah k autoritám lze jako posilující prostředek uţít i s opačnou platností, vyznění rodičovské 

autority nabývá negativní platnosti. Takto se vztah k autoritám jeví například v románech To 

nebo Osvícení, kde rodiče projevují vlastnosti, které dítě nepovaţuje za správné a vyuţívá je 

tedy v převrácené formě a to tak, jak povaţuje samo za správné. Motiv posilujícího prostředku 

pak spočívá v tom, ţe dítě na základě ukázky špatného, samo pozná co je správné. Takto 

vykreslený rodič často přejímá motiv slabšího článku (otec Beverly Marshové, otec Dannyho 

Torrance). 

 

4.1.6  Víra  

 

Náboţenská víra vede Davida z knihy Beznaděj vede náboţenská víra. Víra a Boţí pomoc 

jsou nedílnou součástí knihy. David je o existenci Boha přesvědčen a plní závazek, který mu 

dal. Víra, jako posilující prostředek tedy spočívá ve vědomí, ţe Boţí pomoc je s námi stále, a i 

kdyţ nám Bůh neodpovídá na naše prosby nesmíme se od něj odvrátit. Nabídne pomoc vţdy, 

kdy se ocitneme v nebezpečí. Davidovo spojení s Bohem je o to intenzivnější, ţe se sám 

nabídl jako plnitel jeho rozkazů, sám sebe ustanovil vykonavatelem jeho vůle. Víra se 

prosazuje v knize Beznaděj jako nejdominantnější ze všech posilujících prostředků, pomocí ní 

se David stává vůdčí osobností. Víra také usnadňuje přechod mezi dětstvím a dospělostí. Tím, 

ţe David poţádal v nouzi o pomoc Boha, smazal hranice mezi duchovním a hmotným světem, 

přijal víru a s ní i její funkci ochranitelskou a závazkovou.   

V knize Holčička, která měla ráda Toma Gordona, má víra zcela naivní dětský charakter. 

Trisha se upíná k věcem, které ji pomáhají překonat samotu a strach. Jako spojnice s lidmi ji 

slouţí walkman.  
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Jestli vyhrajeme, jestli Tom zachrání zápas, tak se zachráním i já. Ta myšlenka ji napadla tak 

náhle – vypučela jí v hlavě jako rachejtle. Bylo to jistě hloupé, stejně pošetilé, jako kdyţ její 

otec před kritickým nadhazováním klepal na dřevo (coţ dělal pokaţdé), ale s houstnoucí tmou 

a potokem, který ztrácel své poslední stříbrné matné odlesky, jí to připadalo naprosto jasné a 

samozřejmé, jako ţe dvě a dvě jsou čtyři: jestli Tom zachrání zápas, zachrání se i ona 
68

 

 

Stejné dětské pojetí víry se objevuje i v románu To, kdy se platnost víry přenáší 

z myšlenkových pochodů do hmotného světa, ve kterém existuje pouze to, v co se věří. 

 

4.1.7  Přátelství, soudržnost  

 

Posilující prostředky přátelství a soudrţnost mají ryze ochranný a stmelující charakter. Jak 

v knize To tak i v Beznaději, posiluje kolektivní psychiku dětí vědomí, ţe se mohou o své 

strachy a problémy podělit. V románu To jsou posilující prostředky umocněny citovými pouty, 

jimiţ jsou děti k sobě vázány. Posilující prostředek přátelství a soudrţnosti je podmíněn 

předpokladem vzniku vůdčí osobnosti. Děje se tak z pravidla spontánním způsobem, bez 

předem promyšleného plánu. Přátelství představuje prvek uţšího provázání vztahů mezi 

jednotlivými členy skupiny. Zlo pak nestojí proti jednotlivcům, ale musí se vypořádávat 

s celou skupinou, která se snaţí vystupovat jako jedna, moc drţící nadosoba. V knize To, hraje 

tento fakt velice zásadní roli. Celý smysl boje proti zlu stojí na schopnosti zachovat přátelství 

a soudrţnost.  

 

 ,,Hodně štěstí, lidi. Davide, jestli tě to potěší, tak jsi neobyčejný mladý muţ.“ ,,Jestli odejdete,        

bude po všem,“ řekl David obličej pořád tiskl otci k hrudi. Mluvil tlumeně, ale byl dobře 

slyšet. ,,Řetěz se roztrhne. Tek vyhraje 
69

 

 

Ukázka z knihy Beznaděj dokazuje nezbytnost posilujícího prostředku soudrţnosti. Kaţdý ve 

skupině má svoji nenahraditelnou funkci, kterou musí zastávat bez ohledu na vlastní prospěch. 

Pokud by nějaký člen vypadl ze své role, narušil by stabilitu všech ostatních. V knize 
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Beznaděj se střetávají dva protichůdné faktory. Jednak nutnost zachování vlastní existence 

spojená s nedostatkem hmotných důkazů pro víru v Boha. Na druhé straně pak vědomí ztráty 

příleţitosti k udání smyslu vlastního ţivota.  

 

4.1.7  Zvláštní schopnosti  

 

Tento posilující prostředek má specifický charakter, zaměřuje se na úzký segment dětských 

postav. Zatímco se ostatní posilující prostředky soustředí především na psychickou stránku, 

posilující prostředek zvláštní schopnosti se zaměřuje na stránku fyzickou. Zvláštní schopnosti 

se objevují v knihách Osvícení, Žhářka. Jedná se o paranormální jevy v podobě pyrokineze, 

jasnovidectví a telepatie. Tyto schopnosti jsou projevem vnitřní síly, jejíţ účinek si lze ověřit.  

Nositele takovýchto schopností posiluje samotné vědomí, ţe je vyzbrojen něčím cenným a 

neobyčejným. Danny i Charlene jsou si dobře vědomy svých předností, ale zároveň i 

problémů, které je provázejí. Tuto skutečnost se snaţí kompenzovat vyuţíváním svých 

schopností výhradně pro účely ochranářské, ku prospěchu dobra  

 

,,Já ti věřím, Danny, řekni mi pravdu. Zkusí Jack… zkusí nám ublíţit?“ ,,Oni ho k tomu budou 

nutit,“ řekl Danny. ,,Uţ jsem volal pana Halloranna. ,,On říkal, ţe kdybych ho někdy 

potřeboval, mám ho zavolat. 
70

 

 

Danny vyuţívá svých schopností pro přivolání pomoci z venku. Voláním je myšleno vyuţití 

telepatie mezi ním a podobně silným mediem. Dannyho schopnosti jsou psychického rázu, 

avšak předpovídání budoucnosti a čtení myšlenek mu poskytuje náskok, který vyuţívá 

v reálném jednání při ochraně matky.  

Davida z knihy Beznaděj nelze jednoznačně zařadit mezi děti s paranormálními schopnostmi. 

Z knihy nevyplývá, zda jeho schopnost přijímat Boţí příkazy přetrvá i po skončení boje se 

zlem. V době trvání krize David uţívá Boţského vedení k ochraně skupiny. Stejně jako 

Dannymu mu předvídání budoucnosti umoţňuje vyuţívat náskoku a zbavovat se strachu při 

riskantním jednání.  
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4.1.8  Vztek,  nespravedlnost 

 

Vztek je posilujícím prostředkem, který lze nazvat, stejně jako strach, dějovým a 

charakterovým hybatelem. Vztek a pocit nespravedlnosti zapojují postavy aktivně do děje. 

Vztek je následkem  neblahé události, za kterou si hlavní dětské postavy dávají vinu. V knize 

Vztek a pocit nespravedlnosti jsou natolik silnými motivačními prostředky, ţe vţdy neomylně 

směřují k dějovému posunu a zvratu. To vede Billa vztek ze smrti mladšího bratra. Trishu 

z knihy, Holčička, která měla rád Toma Gordona, pobízejí vztek a pocit nespravedlnosti 

k odbočení z hlavní stezky a jejímu následnému ztracení v lese. Pocit nespravedlnosti stojí na 

počátku celého příběhu. Dívka potlačuje vztek na matku, která ji po rozvodu nevěnuje 

dostatek pozornosti péče a dokonce, jak lze vyčíst z následující ukázky zanedbává i její tělesné 

potřeby. Vztek smíchaný s dětskou škodolibostí a touha nahnat matce strach utváří z dívky 

aktivní hybatelku děje.  

 

 ,,Lidi, musím čůrat,“ pravila Neviditelná dívka, ale samozřejmě, ţe si jí ani jeden nevšiml.
71

 

 

Vztek v knize Žhářka vychází ve většině případů ze strachu o blízké osoby. Vztek je 

důsledkem uvědomění si nespravedlností, ale především vědomí vlastní moci. Nejvýrazněji se 

vztek jako hybatel děje projevuje v závěru knihy. Nahromadění motivů ztráty, zrady a strachu 

vyvolává vztek, který se ukazuje v agresivní rovině, jehoţ důsledkem je naprostá destrukce 

všeho, co dívka povaţuje za zdroj bolesti. Zajímavý je také vztek vyvolaný pocity ztráty 

volnosti. Volnost v knize Ţhářka je metaforicky představována koňmi. Vztek plní stejnou 

funkci, jako posilující prostředek vštěpování reflexů a morálních pravidel, který Dannymu  

z knihy Osvícení, pomáhal překonávat následky ze smrti otce. Vztek je u Charlene nejlepší 

samospouštěč mimořádných schopností, které ji pomáhají zbavovat se smutku. 

 

 Charlie opět zaplavil její dar a v něm spatřovala úlevu. Bolest ze ztráty otce, ostrá a bodavá 

jako dýka, ustoupila a nezanechala nic, jen otupělost
72

.  
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4.1.9  Intuice  

 

Intuice je posilující prostředek, kterým jsou obdařeny všechny děti v Kingových románech. Je 

nejzákladnější vlastností, která jim umoţňuje překonávat strachy a přeţít v krizových 

situacích. Veškeré získávání zkušeností vychází z intuice. V knihách budí působení 

posilujícího prostředku intuice dojem, ţe děti jsou vţdy o krok napřed, sami vyvodí správné 

řešení situace, odhalují skryté souvislosti a nacházejí správnou cestu. Intuice je přirozeným 

pojítkem, váţe na sebe ostatní posilující prostředky nejvíce podporuje posilující prostředek 

zrod vůdčí osobnosti. Intuice dětem napomáhá v rychlejším chápání a rozhodování, jsou si 

vědomi správnosti svého chování, které vzhledem k věku není podloţeno dostatečnými 

zkušenostmi a nevychází z jasného logického úsudku.  

V knize To uvádí intuice do pohybu celou řadu nejrůznějších schopností, vycházejících 

z intenzivního pocitu správnosti v rozhodování a chování. Na této knize je její působení 

nejlépe viditelné, neboť kniha obsahuje velké mnoţství postav s rozdílnými charaktery. 

Působnost intuice lze dokázat na příkladu Eddieho Kaspbraka, který s její pomocí dokáţe vţdy 

nalézt správnou cestu. Intuice dále napomáhá vzniku vůdčí osobnosti, kdy se projevuje jako 

skupinová záleţitost.  

Intuice, jako posilující prostředek, je vázána na faktor strachu. Tyto dva prvky jsou navzájem 

propojené, protoţe svým působením napomáhají ke správnému chování v krizových situacích.  

 

4.1.10  Vyšší vedení  

 

Posilující prostředek vyššího vedení se objevuje zejména v knihách Holčička, která měla ráda 

Toma Gordona, Osvícení, Beznaděj. V knize Beznaděj představuje vyšší vedení Davidův 

vztah a víra k Bohu. Tento posilující prostředek je v této knize shodný s posilujícím 

prostředkem víra, neboť jsou mezi sebou velice silně prolnuty. V knihách Holčička, která 

měla ráda Toma Gordona a Osvícení, zastupuje prostředek vyšší vedení imaginární postavy 

průvodců. Z psychologie je známý pojem imaginárních přátel, které si vytvářejí děti 

osamocené, nebo takové, které se dostaly do negativních rodinných situací. Trisha, z románu 

Holčička, která měla ráda Toma Gordona, si tímto způsobem stvořila postavu Toma 

Gordona, přítele, který si na ní vţdy udělá čas, který ji nevěnují rodiče. Zprvu znamená 
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imaginární přítel únik od reality a špatného rodinného zázemí. Dokáţe jej jako svou představu 

sama ovládat a kdykoliv přivolat. V krizové situaci dochází k proměně imaginárního přítele na 

postavu imaginárního průvodce a rádce. Postava Toma Gordona je neodmyslitelně spojena 

s muţskou autoritou otce, proto lze dívčinu volbu při výběru imaginárního přítele chápat také 

jako touhu po vzbuzení zájmu svého otce a znovunastolení jeho rodičovské role. Tom Gordon 

má v knize pouze symbolickou funkci. Působením strachu z neznáma a dlouhodobé izolace 

dochází v dívčiných představách ke zhmotnění postavy, která však reálně existuje pouze 

symbolicky v její fantazii. Účinkem nepříznivých vlivů, jak přírodních, tak biologických, 

dochází u dívky k dezorientaci a zmatenosti. Následkem tohoto k vytvoření průvodce, který 

zastupuje posilující prostředek vyššího vedení a kladně napomáhá  řešení krizových situací.  

V knize Osvícení představuje vyšší vedení postava Tonyho, který je součástí osobnosti 

Dannyho. Je jeho budoucím já, které nosí Danny v sobě. Prostřednictvím jasnovideckých 

stavů mu v náznacích ukazuje hrozby, kterým bude muset Danny čelit. Na rozdíl od postavy 

Toma Gordona, není Tony zcela imaginární, je částí odděleného chlapcova já, které Danny 

nemůţe nikterak ovládat. Tony, jako zcela vlastní existence, vznikl nezávisle na Dannyho 

přáních, či potřebách, ale z hrozby existenčního ohroţení. Jeho působení v Dannyho 

podvědomí je přímo závislé na době krize. Po jejím pominutím dochází u Dannyho ke 

zpětnému ucelení rozdvojeného já. Stejně jako dochází ke zpětnému procesu prolínání rovin 

dětství a dospělosti u ostatních dětských postav.  
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5  PARANORMÁLNÍ SCHOPNOSTI NĚKTERÝCH 

DĚTSKÝCH POSTAV A JEJICH VLIV NA UTVÁŘENÍ 

PŘÍBĚHU  

 

V této kapitole, věnované paranormálním schopnostem, které se objevují u některých dětských 

postav, se zaměřuji na čtyři základní otázky, jejichţ vliv je při utváření příběhu s motivem 

paranormálních schopností dominantní.  

Jako první na to, jakou funkci mají obecně paranormální schopnosti v literárním díle 

Stephena Kinga. Dále pak na to, jak s touto schopností hrdina nakládá, jak jej tato 

schopnost ovlivňuje a opačně jak on touto schopností ovlivňuje své okolí.  

 

5.1  Funkce paranormálních schopností v literárním díle Stephena Kinga 

 

Autor vyuţívá paranormálních schopností ve spojitosti s dětskými postavami poměrně často. 

Tento jev je viditelný jak v knihách, které jsem si zvolila ke zpracování, tak i v řadě dalších 

jeho děl například: Hřbitov zvířátek, Carrie, Pavučina snů. Jako zcela zásadní se jeví 

schopnost, kterou autor dává do vínku skoro kaţdé ze svých postav, a to nejen těm dětským,  

intuice. Jev, který se svou povahou řadí do oblasti psychologického bádání. (O tomto 

fenoménu a jeho důleţitosti jsem jiţ psala v kapitole Posilující prostředky a jejich působení 

v krizových situacích).  

Paranormální schopnosti, kterým je věnována tato kapitola, se ve smyslu samostatného 

působení mysli dané osoby, objevují pouze ve dvou z pěti knih, které ve své práci 

zpracovávám. Jedná se o knihy Ţhářka a Osvícení. U Davida, z knihy Beznaděj, nelze 

jednoznačně  určit zda se v jeho případě jedná o jev z oblasti parapsychologie. V některých 

knihách zabývajících se paranormálními jevy, jsou uvedeny i příklady stigmatizace, ale tento 

jev je vţdy podmíněn dobrovolnou náboţenskou vírou a fyzickým odříkáním. V knize 

Beznaděj se jedná o něco, co svým charakterem připomíná spíše,,výměnný obchod“ a je 

nepravděpodobné, ţe by Davidovo spojení s Bohem přetrvávalo do budoucnosti, v takto 

intenzivní formě.  

Obecně lze říci, ţe působení paranormálních schopností v díle Stephena Kinga slouţí 

především k vyzdvižení postav. Čtenář předem tuší, ţe se bude jednat o postavu, které je 
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potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Uţití paranormálních schopností má své jasné 

opodstatnění, autor tak své hrdiny činí výjimečnými, ale zároveň velmi zranitelnými. Je na ně 

kladena největší zodpovědnost a to s přihlédnutím k jejich nízkému věku a malým, či ţádným 

ţivotním zkušenostem, působí negativním a stresujícím dojmem.  

S faktem potencionálního negativního zvládání stresových situací je spojeno další působení 

paranormálních schopností na duševní vývoj dětských postav. Obecným jevem ve všech 

knihách Stephena Kinga týkajících se dětských postav je duševní proměna dítěte v dospělého. 

U dětí s paranormálními schopnostmi je jejich působením tato proměna urychlena, protoţe 

krom potencionálního nebezpečí ve světě reálném, musí tyto děti zvládat i působení světů 

paralelních, jakýchsi vhledů do budoucnosti, jak je tomu například v knize Osvícení. 

 Zvláštní schopnosti se aktivním způsobem podílejí na utváření příběhu. Bývají jeho hlavním 

motivem a působí na dramatizaci děje. Projevují se jako spouštěč událostí, protoţe zlo, ač uţ 

personifikované, či doopravdy lidské, se vyznačuje chamtivostí a touhou vlastnit něco 

zvláštního, coţ v dílech představují právě dětské postavy s paranormálními schopnostmi.  

 

5.2  Vlastní užití paranormální schopnosti hrdinou 

 

Hrdina – dítě, se ve spojitosti s paranormálními schopnostmi vţdy jeví jako bytost čistá, 

nezkaţená materiálními představami o ţivotě, ale není přehnaně naivní či nevědomá. Kaţdé 

dítě v Kingových románech si je dokonale vědomo samo sebou, svých schopností a nebezpečí, 

které je s nimi spojeno. Pouţívání paranormálních schopností úzce souvisí se strachem o 

blízkou osobu. Tento typ strachu vţdy překonává strach o vlastní existenci. Dítě tedy vyuţívá 

své schopnosti na ochranu blízkých osob, protoţe si uvědomuje, ţe ono samo je viníkem a 

zároveň i moţným odvratitelem případné hrozby.  

Dětské postavy se vyznačují vysokým stupněm duševního vývoje a mají dostatečně vyvinutý 

smysl pro rozlišování dobra, zla a morální zodpovědnosti, proto nikdy nevyuţívají svých 

schopností čistě k osobnímu prospěchu.  
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5.3  Působení paranormálních schopností na chování hrdiny  

 

Paranormální schopnosti ovlivňují chování dětských postav především v krizových situacích. 

Realizují se podle svého typu buď fyzickými, nebo psychickými projevy. Charlene, z knihy 

Ţhářka, ovládá pyrokinezi, coţ je schopnost samovolného vznícení podníceného působením 

mysli. I kdyţ je její schopnost zaloţena na psychickém základu, realizuje se více ve fyzickém 

světě. Působení její schopnosti má mnohdy negativní aţ destrukční dopad na věci a osoby. 

Pomocí svých paranormálních schopností dává průběh svému hněvu. Danny, z knihy 

Osvícení, ovládá schopnosti projevující se čistě na bázi psychické, ovládá telepatii. Stejně jako 

David, z knihy Beznaděj, se dostává do stavů změněného vědomí, kde proţívá jasnovidecké 

vize, kterými ho provází jeho vlastní budoucí, dospělé já. Jeho schopnosti se realizují ve světě 

vnitřním, psychickém, proto jejich vedlejší účinky nemají tak destruktivní dopad jako u 

Charlene, která svých schopností vyuţívá více ve světě fyzickém. Bohuţel samotná 

přítomnost paranormálních schopností bývá příčinou úmrtí blízké osoby ( v knize Ţhářka jsou 

to oba rodiči, v knize  Osvícení otec, v knize Beznaděj nejprve matka a později i otec ). Dítě, 

uvědomující si souvislosti mezi úmrtím rodiče a svými paranormálními schopnostmi, je 

vystaveno silnějšímu pocitu viny, který se odráţí na projevech jeho chování ať uţ je to vztek ( 

Charlene ) či citlivým projevům zahloubání se sám do sebe ( Danny) . 

 

5.4  Paranormální schopnosti a jejich působení na okolní prostředí  

 

Paranormální schopnosti dětských postav můţeme rozdělit podle jejich vzniku, na schopnosti 

spontánní a experimentální.  

Spontánní schopnost je taková, která se vyskytla jako náhodná součást ţivota dítěte( Danny), 

schopnost experimentální je naopak taková, která vznikla působením laboratorního či 

vědeckého pokusu ( Charlene). 

 Spontánní schopnost je spojena se zlem, které postrádá přímý lidský charakter, (lidí vyuţívá 

pouze jako svých prostředníků, viz problematika slabého článku). Zlo, které je samo o sobě 

nehmotné, se projevuje personifikovanými lidskými vlastnostmi, především chamtivostí a 

touhou vlastnit nositele paranormálních schopností. Paradoxem je, ţe dítě se spontánním 

typem schopností nachází značného porozumění lidí ve svém okolí.  
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Experimentální schopnost je spojena se zlem, které je ryze lidského charakteru. Projevy zla u 

tohoto typu schopnosti jsou podobné jako u schopnosti spontánní. Vlastnosti lidského 

charakteru jsou stejné jako u zla, projevujícího se u schopností spontánních. Charlene, jako 

nositelka paranormálních schopností, je výsledkem laboratorního pokusu, proto je s ní 

nakládáno jako se státním majetkem, kterému je upíráno právo na vlastní ţivot.  

Experimentální schopnosti vyvolávají i zcela opačný, negativní přístup lidského okolí 

(nezaujatých pozorovatelů). Dítě s paranormálními schopnostmi je v tomto světě povaţováno 

za zrůdu, neschopnou jakékoliv sebekontroly. 

Rozdíl mezi oběma schopnostmi tedy tkví v jejich původu. Spontánní schopnost, je schopnost 

vrozená, vzniká bez lidského přičinění. Dítě činí výjimečným a povzneseným nad obecné 

lidské chápání. Proto je i povaha zla, které usiluje o likvidaci dítěte s paranormálními 

schopnosti, povznesena nad obecné lidské chápání a jeho původ je nadpozemský. 

Experimentální schopnost, vzniká působením lidského faktoru, jako laboratorní pokus. U 

dítěte tedy zcela záměrně, nepřirozeným způsobem, dochází ke změně genetického kódu. 

Takový zásah do přirozeného vývoje vyvolává strach a nepochopení a dítě tak automaticky 

posouvá na okraj společnosti. Povaha zla, se realizuje na rovině lidské, pozemské.  
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6  ZÁVĚR 

 

I kdyţ je Stephenu Kingovi, jakoţto nekorunovanému králi hororu, kritiky
73

 vyčítána 

komerčnost, plytkost a konečně i vykrádání sebe sama, je jedním z nejúspěšnějších autorů všech 

dob. Proto se nabízí otázka: Proč se Stephen King stal jedním z nejoblíbenějších autorů, který se 

můţe pochlubit celou řadou úspěšných románů a zástupy oddaných fanoušků? Odpovědí je 

hned několik. První, ta nejjednodušší, je, ţe byl prostě jen ve správný čas na správném místě a 

svým dílem tak vyplnil mezeru na trhu s literaturou. Ale existují i další varianty. Stephen King 

vyniká vypravěčským uměním, dokáţe čtenáře vtáhnout do děje a donutí ho proţívat všechny ty 

hrůzy, které se odehrávají na stránkách jeho románů. Je skvělým pozorovatelem běţného ţivota, 

dokáţe mistrně přenést do literárního světa. Tento zásadní fakt působí tak, ţe čtenář postavám i 

samotnému příběhu uvěří. Tomu napomáhají i nejrůznější popkulturní odkazy. Jsou jimi 

opravdové písně opravdových interpretů, značky potravin a značky aut, se kterými se můţe 

kaţdý z nás setkat. Čtenář si uvědomuje, ţe, stejně jako on, jsou i hrdinové Kingových románů 

obyčejní lidé, ţijící v obyčejném městě a i přesto se jim můţou stávat hrůzostrašné věci.  

I kdyţ jsou jeho romány určeny především dospělému publiku, velmi často bývají jejich hrdiny 

děti, které jsou zasazeny do krizových situací a nuceny postavit se zlu. Toto spojení se jeví jako 

velice lukrativní, totiţ propojení dítěte se smrtelnou hrůzou. Michael Collingse, muţ, který je 

autorem několika publikací o Kingovi, se pokusil toto spojení objasnit.  

Všechna jeho díla mají kořeny v dětských traumatech či křivdách. Moţná se k tomuto tématu 

Steve ve svých knihách vracel, aby ta traumata a křivdy vymýtil – při psaní koneckonců 

zapomínal na zlé věci, které ho v ţivotě potkaly –   , ale také mohlo jít o určitou snahu vyzkoušet 

si jiné osobnosti  a zprostředkovaně si proţít  ţivoty jiných dětí, které si nakonec našly cestu 

k moci, jako protiklad ke Steveovu skutečnému ţivotu, jemuţ vţdy dominoval nedostatek moci, 

kterým on a jeho chudobou stiţená rodina v porovnání se zbytkem světa trpěli. 
74
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Příloha literární noviny, č. 7, str. 10, ISSN 0862-5291 
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Existují samozřejmě i další romány s dětskými postavami tematicky více či méně podobné těm, 

které jsem ve své práci zpracovávala já. Otevírá se pochopitelně mnoho moţností, jak toto téma 

uchopit nebo zpracovávat dál. 

 Stephen King ve svých knihách nejčastěji uţívá trojici témat. První z nich je téma dětských 

postav, kterému je věnována celá tato práce. Druhým, nejčastěji uţívaným tématem, je 

problematika týraných ţen, které trpí v područí muţe – tyrana. Problematika tohoto tématu tkví 

ve vnitřním boji hlavních hrdinek. Jako všechny postavy Stephena Kinga mají i ony vštípeny 

morální kodexy, vědí, jak se má chovat správná manţelka a matka, jak o muţe pečovat. Na 

druhou stranu tuší, ţe chování muţe je špatné, ale jsou svázané slibem, který si dali před 

Bohem, a zároveň pocitem studu. Abych byla ve výčtu témat kompletní, nesmím zapomenout 

zmínit problematiku spisovatelů, kteří většinou trpí nějakým tvůrčím blokem,
75

 způsobeným 

ztrátou blízké osoby či snahou vymanit se ze zaškatulkovaných literárních ţánrů. 
76

 Mnohé 

náznaky, témata či odkazy vyskytující se v románech se dají snadno spojit se 

ţivotem samotného autora. Přesto není moţné zcela jasně určit, kde příběh stojí na reálných 

skutečnostech, vzpomínkách nebo kde se jedná o čistou fikci. Stephen King je svou 

rozmanitostí, co se týče témat a způsobu jejich zpracování, mistrem svého řemesla.  
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 Román To, je mimo jiné zajímavý i tím, ţe se v něm mísí tato trojice témat. Pojednává jak o dětských postavách, 

tak se zde zrcadlí i postava týrané ţeny, v Beverly Marshové, tak i postava spisovatele píšícího horory.  
76

 Stimul pro vytvoření spisovatele strádajícího, bylo pro Stephena Kinga, jeho odvykání alkoholu a drogám, sám 

přicházel o tu část, svého já, která mu pomáhala tvořit. S přihlédnutí k tomuto, pak nejspíše vznikaly postavy autorů, 

kteří na pokraji šílenství, byli nebezpeční nejen sobě ale i svému okolí, jak je tomu například v knize Temná půle 

nebo Osvícení. Touha vymanit se ze zaškatulkovaných literárních ţánrů vedla Stephena Kinga k vytvoření 

pseudonymu Richard Bachman, pro oddělení románů, ne zcela hororového zaměření.  
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7 RESUMÉ 

 

In my Bachelor work I dealt with children characters from novels Beznaděj,  Holčička, která 

měla ráda Toma Gordona, Osvícení, To and Ţhářka. These novels were written by Stephen King. 

Stephnen King is an American author of contemporary horror, science fiction and  fantasy 

fiction. In my work I have focused on children's character, addressing a crisis situation, not the 

children's characters, which are instruments of evil. I tried to describe children characters in 

mentioned novels and compare then through their positive and negative qualities. My work 

compares behaviour of main characters in critical situations and under influence of fear. The 

conclusion is summary of resources how each character deal with critical situation. Further 

strengthening the work shows the methods that the characters used for managing crisis situations. 

I tried to outline main process which author uses in forecasting character’s behaviour. Each 

paragraph includes analyses to understand questions of children characters. My work includes 

summary of mentioned problems displayed in four tables. My work is based mainly on reading of 

primary literature. 

 

Based on written novels I can come to a conclusion that children characters in Stephen’s novels 

are strong and fulfil with fantasy and intuition. Age of children characters is between five and 

eleven and gender is not important. Character’s mentality is not based on his age and is mainly 

influenced by family surrounding which is unstable or influenced by death of relative. All 

characters are under influence of fear. Children are exposed to evil characters, which is a 

metaphysical agent. Most of characters grow up and mentally change very quickly and mostly are 

fixed on father person. Male characters become dominant and leadership. An important theme in 

the book is also a friendship that bridges the different children's characters and helps them to 

overcome evil. I used psychology methods to describe children characteristics. Mainly results of 

Deprivation methods. Main goal of my work is to introduce problem of children characters by 

eyes of Stephen King. And I wanted to show that novels and horrors can describe even wider 

problems than just fear. The second conclusion I want to show is that Mr. Stephen King can 

engrave into his work deeper moral and social knowledge although he is blamed by critics for his 

commerciality and trash. 

 


