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PROTAGONISTI PRÍBEHOV SHAUNA TANA A RÔZNE ODTIENE 
ICH „INAKOSTI“
The protagonists of Shaun Tanʼs stories and various shades 
of their “otherness”

Slavomír CAPEK

Abstrakt
V štúdii sa zaoberáme vybranými postavami z konkrétnych príbehov významného aus-
trálskeho ilustrátora a spisovateľa Shauna Tana. Protagonisti z  jeho príbehov sú rov-
nako zvláštni ako prostredie, v ktorom sa pohybujú. V úvode podávame typológiu Ta-
nových hrdinov. V ďalších kapitolách sa na príklade príbehov Erik, Príbehy z predmestia 
a Príjazd pokúšame vysvetliť ich „inakosť“, ktorá sa stáva ich špecifickým hendikepom. 
Spoločným menovateľom protagonistov z týchto bizarných príbehov je výrazná vníma-
vosť a citlivosť voči okoliu, ktorá spôsobuje ich väčšiu zraniteľnosť. Ďalšou špecifickou 
črtou je nejasná deliaca čiara medzi vnútorným svetom hrdinov a surreálnym svetom, 
do ktorého vstupujú. Ťažko s istotou povedať, do akej miery sú fiktívne svety z ilustrácií 
Shauna Tana ich vnútornou projekciou, alebo ich prirodzeným prostredím. Ich najväč-
ším hendikepom je komplikovaný vzťah k okoliu, v ktorom sa často cítia ako cudzinci. 
V autorových príbehoch je častý motív existenciálneho vykorenenia a odcudzenia. Únik 
do fantázie je jedným z obranných mechanizmov postáv. Je hendikepom, ktorý im sťa-
žuje život v reálnom svete, a zároveň prednosťou, ktorá robí tento nezrozumiteľný svet 
znesiteľnejším.

Kľúčové slová: fantázia, absurdita, zvláštnosť, únik z reality, hendikep

Abstract
In the study we deal with selected characters from the stories by the prominent Austra-
lian illustrator and writer Shaun Tan. The main protagonists of his stories are as strange 
as the environment in which they are moving. In the introduction we analyze the typo- 
logy of Tan’s heroes. In the following chapters, on the examples from the stories about 
Eric i.e. specific stories from the book Tales from the outer suburbia and Arrival, we try to 
explain their “otherness”, which becomes their specific handicap. The common deno-
minator of the protagonists of these bizarre stories is salient sensitivity and sensitivity 
towards their environment, which makes them more vulnerable. Another specific fea-
ture is the unclear dividing line between the inner world of the heroes and surreal world 
into which they enter. We do not know for sure the extent to which the fictitious worlds 
of Shaun Tan’s illustrations are their internal projection or their natural surroundings. 
Their biggest handicap is their complicated relationship to the environment, in which 
they often feel like aliens. The motive of existential uprooting and disaffection is often 
present in author’s stories. Escaping into fantasy is one of the defensive mechanisms of 
the characters. It is a handicap that makes life more difficult in the real world, but the 
advantage that makes this unintelligible world more tolerable.
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1 Všeobecná charakteristika príbehov Shauna Tana

1.1 Typológia protagonistov

Vo väčšine príbehov austrálskeho ilustrátora Shauna Tana sa čitatelia majú 
možnosť stretávať s nezvyčajnými postavami. Časť z nich je síce charakteristic-
ká civilným vzhľadom, na základe ktorého by sme ich mohli zaradiť do bežnej 
populácie, často však vykonávajú zvláštne veci. Do určitej miery je to podmie-
nené osobitým prostredím, ktorým sú obklopené. Občas sa môže zdať, že autor 
nie je v tomto smere čitateľovi príliš nápomocný. Nevieme totiž s istotou po-
vedať, a zrejme je to autorov zámer, či je surreálne prostredie, ktoré vidíme na 
týchto originálnych ilustráciách len projekcia predstáv vnútorného sveta jeho 
hlavných aktérov, alebo vidíme prostredie jednej z mnohých neznámych dimen-
zií, v ktorej sa za nejasných okolností náhle ocitli a ktorá spätne ovplyvňuje ich 
nevšedné vnímanie a konanie. Keď pozorujeme Tanových hrdinov pri ich neu-
veriteľných výkonoch a bizarných činnostiach, môžeme nadobudnúť pocit, že 
sú pod vplyvom fenoménu „plynutia“, tak ako ho na základe svojich rozhovorov 
s respondentmi z rôznych profesií definoval jeden z významných predstaviteľov 
pozitívnej psychológie: „Všichni uváděli, že dosahují stavu, kdy si přestávají uvě-
domovat sebe, kdy jim všechno začne připadat automatické a samozřejmé – jde 
o jakýsi pocit ‚plynutí‘. Ten začíná zúžením pozornosti na jasně stanovený cíl.“ 
(Csíkzentmihályi 2014, s. 198). Ako ďalej uvádza, tento stav môže nadobúdať až 
mystické roviny, keď je konajúci na určitý čas „vytrhnutý“ z reálneho sveta: „[...] 
jako by čas přestal existovat, pocit jasnozřivosti a klidu, který vedl Csikzentmi-
hályiho k tomu, aby ho připodobnil ke stavu extáze (řecké ekstasis znamená ‚být 
mimo sebe‘). Nejpříjemnějším aspektem plynutí je právě pocit, že se člověk oci-
tá mimo všední realitu, naprosto oddělen od starostí běžného života.“ (tamže). 
Omnoho pravdepodobnejšie však je, že tu ide o rôzne formy eskapizmu, teda 
únikov pred svetom. Čitatelia často nadobúdajú pocit, že hlavní protagonisti 
unikajú pred nepriaznivou realitou do vlastných živých snov, vytvárajú si svoje 
vlastné vízie a predstavy, čo môže symbolizovať osobitý druh obrannej straté-
gie: „Živá představa (vize) je taková představa, kterou si subjekt sám vyvolá, ale 
nad kterou ztratí nadvládu, takže se pak sama dále rozvíjí a začne se podobat 
vjemu, skutečnosti. Tvoří přechod k pseudohalucinaci a halucinaci. Hysteriko-
vé někdy nedovedou přesně rozlišit reálný svět od svého vnitřního světa. Bývá 
to hlavně u  zrakových představ, ostatní představy jsou mnohem méně živé.“ 
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(Vondráček, Holub 1993, s. 36). Je však málo pravdepodobné, že by Shaunovi Ta-
novi hrdinovia trpeli duševnými chorobami. Skôr tu ide o spôsob postoja k ne-
záživnej a komplikovanej realite, o čítanie „textu reality“ iným ako racionálnym 
spôsobom, čo môže prinášať určité riziká. Potvrdením tohto módu by mohla byť 
odpoveď starej mamy na otázku vnúčeniec v  poviedke Dědečkův příběh, či sú 
jeho fantazijné príbehy prezentované ako skutočnosť pravdivé: „Víte, že skoro 
nikdy nesouhlasím s dědečkovým pohledem na cokoli.“ (Tan 2011, s. 54).

Ďalšou ukážkou typických hrdinov môže byť aj kniha Pravidla léta (2014), 
kde sú dvaja súrodenci vystavovaní fantazmagorickým situáciám a  mnohým 
úskaliam, pri ktorých získavajú nové poznatky o skrytých zákonoch života. Tex-
tová zložka je tu zastúpená v minimálnom množstve. Každý príbeh je sprostred-
kovaný obrazom na jednej samostatnej strane. Na protiľahlej strane je doplnený 
súvetím, ktoré je čiastočnou, ale nie doslovnou indíciou k pochopeniu týchto 
obrazových hlavolamov. Všetky sentencie plnia funkciu konštatácií, stručne de-
finovaných poučení, ktoré niečo naznačujú – ale ako sme už vyššie upozornili –  
nie doslovne. Akoby autor chcel podotknúť, že každý z nás má právo na svoju 
vlastnú interpretáciu zobrazeného, rovnako tak na subjektívny výklad obklopu-
júcej reality. Na s. 12 je zobrazený interiér izby v zadnej časti domu obývaného 
hlavnými aktérmi. Na prahu dverí stoja užasnutí súrodenci, ktorým sa pred oča-
mi otvára nevšedný výjav: do šera izby prúdi ostré ranné slnko cez dvere zadné-
ho vchodu, ktorý chlapci zabudli v noci zavrieť. Cez tento vchod v noci vnikla do 
izby zvláštna fauna a flóra nevídaných tvarov a farieb. Televízor, sofa a knižni-
ca sú zarastené záhadnými rastlinami, vidíme tu predimenzované salamandre 
a živočíchy pochádzajúce z obdobia jury a triasu, smerom k stropu rastie po-
divný strom farbou a tvarmi pripomínajúci prúd lávy. Na protiľahlej strane sa 
nachádza sprievodný komentár – poučenie: „Nikdy nenechávat přes noc otevřený 
zadní vchod.“ (Tan 2014, s. 11 – 12). Zadný vchod môže symbolizovať čokoľvek, 
predovšetkým neznáme stránky reality, alebo nášho podvedomia? Odpoveď na 
otázku necháva autor na každom z nás.

Na jednej strane sa teda stretávame s hrdinami vykazujúcimi známky ra-
cionálneho správania sa a môžeme o nich povedať, že sú pozorovateľmi neob-
vyklých situácií v bizarnom prostredí. V týchto prípadoch je však evidentné, že 
sa v ňom cítia byť doma (napr.: Rozbité hračky z knihy Příběhy z konce předměs-
tí). Hoci väčšina recipientov určite vníma fantazijný charakter mnohých reálií 
predmetných príbehov, je evidentné, že Shaunovi Tanovi protagonisti sa nad 
tým nepozastavujú. A naopak, zároveň evidujeme ďalšiu, odlišnú skupinu prí-
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behov (napr. Stratená vec alebo Vetvičkovia), kde do zdanlivo reálneho sveta, 
reálneho aspoň z  pohľadu zobrazovaných reálií, nečakane vstupujú, alebo sú 
„vrhnuté“ záhadné entity.

Postavy z Tanových príbehov sú vystavované komplikovaným skúškam, 
ktoré vzdialene môžu pripomínať iniciačné cesty starovekých hrdinov aktuali-
zované na súčasnosť (Orfeov zostup do podsvetia, Tézeus, Argonauti...). Avšak 
ani po opakovanej recepcii príbehov nemusí byť recipientovi zrozumiteľný ich 
význam. A to je jednou z najcharakteristickejších čŕt sujetovej štruktúry tohto 
autora. To, čo nám môže byť dôverne známe, je univerzálny motív cesty, púť za 
nejakým konkrétnym cieľom, ktorý sa však na jej konci ukazuje ako podružný 
a podstatnejšie sa zdajú byť skúsenosti a poznatky nadobudnuté v procese pu-
tovania konkrétnej postavy (napríklad Dědečkův příběh z knihy Příběhy z konce 
předměstí). Ďalším z príkladov motívov putovania je hľadanie skutočného „okra-
ja“ periférie (Naše výprava z knihy Příběhy z konce předměstí). O autorovi je zná-
me, že na periférii veľkého mesta vyrastal a že sa stala jednou z jeho hlavných 
inšpirácií. K najčastejším „ingredienciám“ Tanových poviedok a kreslených prí-
behov patria: tajuplnosť, desivosť, melanchólia, náhle zvraty, ktoré jeho postavy 
opakovane intenzívne prežívajú. Najčastejšie sú svedkami, pozorovateľmi, alebo 
lúštiteľmi záhad a bizarností v  ich bezprostrednom okolí (Vodní buvol, Spodní 
proud z knihy Příběhy z předměstí; Pravidla léta). Všeobecným spoločným me-
novateľom typických vlastností hlavných hrdinov z týchto fantazijných príbe-
hov je až osudová zvedavosť, odkrývanie dosiaľ netušených súvislostí, prehnaná 
vnímavosť pre nezvyklé detaily a predovšetkým empatia k „inakosti“. V daných 
súvislostiach tu možno hovoriť o zvláštnosti ako estetickej kategórii, ktorá sa 
vzťahuje tak na výtvarnú, ako aj na textovú stránku Shaunovej Tanovej tvorby: 
„Navzdory vývoji stylu a vkusu si však některá díla uchovávají schopnost suge-
rovat neobvykle působící podobu skutečnosti. Asi k tomu dochází tehdy, když 
umělec, jakkoli se dovolává průhledným náznakem skutečnosti, nás zavádí do 
našeho vnitřního světa, nejzvláštnějšího ze všech.“ (Souriau 1994, s. 933).

1.2 Fragmenty minulosti a steampunková architektúra ako špecifický 
typ mentálnej morfológie

Už vyššie spomínaná tajuplnosť, všadeprítomný pocit poeticky ladenej me-
lanchólie a ľahký nádych akejsi romantizujúcej patiny minulosti je prítomný 
vo väčšine ilustračných zobrazení Shauna Tana. Opisovaná emócia vyžaruje aj 
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zo špecifického urbanistického prostredia, v ktorom sa pozorujúci, hľadajúci, 
putujúci protagonisti pohybujú. Je charakterizované synkretickou architektú-
rou, ktorú by možno niektorí teoretici architektúry označili za postmoder-
nú. Každopádne pôsobí dané urbanistické prostredie týchto fikčných svetov 
ako ustálená vzorka výberu toho najlepšieho, čo mohla z talónu architektúry 
ponúknuť minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Kontrast minulého a budúce-
ho, tvoriacich symbiózu, je tu zrejme tou správnou indíciou udávajúcou smer, 
spojenie, ktoré do určitej miery ponúka jednu z nápovedí k rozlúšteniu spomí-
nanej tajuplnej atmosféry. Z toho čo recipient vníma na pozadí dejov, možno 
nadobudnúť takmer jednoznačný pocit, že sa ani nie tak dávno čosi závažné 
stalo. Niečo nevysvetliteľné, zahalené rúškom tajomstva. Deje, ktoré sú tu či-
tateľom predostreté, sa odohrávajú v neurčitom bode v čase. Z pohľadu člove-
ka žijúceho v súčasnosti, sa nemožno ubrániť dojmu, že sa odohrávajú v ne-
ďalekej budúcnosti, po nejakej nie celkom zreteľne definovateľnej katastrofe. 
Ulice a námestia sú síce na jednej strane plné klasických, archetypálnych pro-
totypov domov so sedlovými, pultovými či valbovými strechami, tak ako ich 
poznáme z európskej architektonickej tradície, na strane druhej sú však niek-
toré z  nich doplnené o  lapidárne geometrické útvary, najčastejšie v  podobe 
vysokých kužeľov, ktoré sú organicky zrastené s touto pôvodnou, nám známou 
architektúrou. Prítomnosť spomínaných geometrických prvkov ako súčastí 
obytných objektov môže evokovať zásah nejakej neznámej civilizácie, ktorá 
ľudstvo zrejme na poslednú chvíľu zachránila pred totálnou katastrofou. No 
taktiež nemožno vylúčiť, že tu ide o alúziu na vyspelú „hi-tech“ architektúru 
okupačnej mocnosti, inteligenčne vyspelejšej civilizácie, ktorá kolonizovala 
daný priestor bez udania konkrétnejšieho dôvodu. Vo väčšine ilustrácií však 
prevláda architektúra, ktorá má tzv. „steampunkové“ prvky. Steampunk je štýl 
v móde, literatúre, hudbe, architektúre a v zásade predstavuje spájanie moder-
ného a historického: „Podle slov novináře Douglase Fetherlinga ukazuje žánr 
steampunk sci-fi, jak by minulost vypadala, kdyby se budoucnost udála dříve. 
Příběhy se většinou odehrávají ve viktoriánské Anglii a mezi anachronickou 
výbavu jejich hrdinů patří třeba plamenomety poháněné párou, analogové 
počítače a  gigantická magnetická zařízení, schopná ovlivnit oběžnou dráhu 
měsíce.“ (Daly, Wice 1999, s. 330). Typické znaky steampunku sú na Tanových 
ilustráciách zastúpené najmä frekventovanou prítomnosťou rôznych sple-
titých schém potrubí, rúr, rúrok, bizarne tvarovaných vzducholodí, parných 
strojov a komínov strácajúcich sa v kúdoloch dymu. 
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Tušená podoba minulosti a prichádzajúca podoba budúcnosti s jej predpo-
kladaným scenárom je v  ilustračných zobrazeniach prítomná v  podobe reálií, 
ktoré sa súčasnému čitateľovi nemusia zdať prirodzené a ani lichotivé. Ide tu 
teda o stretnutie s fikčnými svetmi a konkrétne s niektorými ich podskupina-
mi tak, ako ich definuje Lubomír Doležel: „alternativní svět – alternative world: 
možný svět, který se více či méně odchyluje od daného možného světa, malý 
svět – small world: možný svět sestrojený z malé množiny entit, možný svět – 
possible world: svět, který je myslitelný, mytologický svět – mythological wor-
ld: fikční svět, který se skládá z přirozené a nadpřirozené oblasti, nadpřirozený  
svět – supernatural world: svět, ve kterém neplatí fyzikální zákonitosti aktu-
álního světa, nemožný svět – impossible world: svět, který obsahuje nebo im-
plikuje logický protiklad, neúplný svět – incomplete world: svět, který nedovo-
luje rozhodnout každé tvrzení o svých stavech věcí.“ (2003, s. 257). Jednotlivé 
typy týchto svetov sa v autorových príbehoch prelínajú v rôznych kombináciách 
a v niektorých z nich výrazne dominujú. V známom Tanovom príbehu Príjazd 
ide s vysokou pravdepodobnosťou  o víziu budúcnosti euroamerickej civilizácie, 
ktorá je v súčasnosti ešte stále ekonomicky a politicky dominantná, no nemu-
sí to trvať večne. Zdá sa, že pôvodne dominantná „biela rasa“ je tu stvárnená 
v podriadenom vzťahu k etnikám z  tretieho sveta. V  treťom pláne niektorých 
kresebných kompozícií rozoznávame alúziu na panorámu Manhattanu a siluety 
niektorých jeho ikonických stavieb, ako napríklad Empire State Building ale-
bo Chrysler Building. Súčasťou tejto reprezentatívnej panorámy, kedysi takej 
modernej americkej architektúry, sú však nové figurálne symbolické kolosy 
z  druhého plánu dvojstranovej ilustrácie z  knihy Príjazd. Zobrazujú sa v  akte 
obdarúvania či výmeny svojich tovarov, spečatenom vzájomným podaním rúk, 
čo môže odkazovať na budúcu kultúrnu výmenu medzi civilizáciami (s. 23 – 
24). V kontexte kresleného príbehu bez slov by tento akt mohol symbolizovať 
novú civilizačnú etapu, zmenu paradigmy založenú na reálne uskutočniteľnej 
koexistencii veľkého množstva kultúr a ich vzájomného rešpektu a rovnováhy 
v prístupe ku ekonomickému a kultúrnemu kapitálu.

Celkový pocit spomínanej zvláštnosti a záhadnosti, ktorý môžu recipienti 
pociťovať pri pohľade na hlavných účinkujúcich, teda plynie aj z  nezvyklého, 
surreálneho prostredia, ktoré konanie týchto postáv, zdá sa, aj spätne ovplyv-
ňuje: „Surrealisté se dokonce před lety pomocí dotazníků pokusili prokázat, že 
spůsob, jakým je utvářena krajina, kolik zákoutí má dům a jak křivolace roste 
strom před okny, má na psýchu nejméně stejný vliv jako výchova. Onen vtisk 
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vnějšího utváření, toho souboru měřitelných veličin, rozměrů, tónů a  barev 
do duchovního mikrokosmu človíčka surrealisté nazvali mentální morfológií.“  
(Cílek 2005, s. 160).

1.3 Významy príbehov alebo zvláštnosť a odlišnosť ako špecifický  
hendikep

Povedzme, že sú to symbolické príbehy o hľadaní vlastných koreňov, napríklad 
v podobe záhadného výletu starých rodičov do neznámych dimenzií (Dědečkův pří-
běh), alebo pokusy o definovanie vlastnej identity a svojho miesta v spoločnosti 
(Stratená vec). A možno je všadeprítomné prekračovanie hraníc reality a „výlety“ 
do rôznych dimenzií, len osobitou metaforou introspekcie, hľadania a vymedzova-
nia svojich vnútorných a vonkajších „hraníc“, hraníc vlastnej imaginácie a limitov 
vlastného poznania človeka, ktorý sa môže stretnúť aj s  absurdnými zážitkami, 
ktoré nie je možné racionálne spracovať a  nazývajú sa transpersonálnymi, „což 
doslova znamená ‚za osobním‘ neboli ‚přesahující osobní‘. Prožitky, které na této 
úrovni vznikají, se týkají transcendence obvyklých hranic jedince (jeho těla a ega) 
i běžných hranic trojdimenzionálního prostoru a lineárního času, které v běžných 
stavech vědomí omezují naše vnímaní.“ (Grof  2016, s. 90). 

S určitosťou môžeme povedať, že v príbehoch Erik alebo Príjazd sú hlavnými 
témami „inakosti“, stretnutia s  cudzím, absurditou, alebo s  neznámymi 
tradíciami. Pálčivé problémy dneška, ako je napríklad masová migrácia, kde 
dochádza k stretávaniu sa s odlišnými kultúrami a s tým spojeným komunikačným 
hendikepom, sú v  týchto príbehoch, a najmä v  príbehu Príjazd, vyrozprávané 
metaforicky bez používania oficiálne známych politologických a  sociologických 
pojmov spojených s  daným fenoménom. Aj vyššie spomínané urbanistické „ku-
lisy“ na pozadí príbehov zrejme zámerne nepripomínajú nám známe prostredie. 
Presne túto črtu Tanových príbehov a  ilustrácií oceňujú aj ďalší jeho kolegovia, 
ktorí sa jeho tvorbou inšpirujú: „[...] zjistil jsem kolik toho obdivuji, kolik toho 
sdílím, a jak moc bych si přál, aby někdo vysvětlil ‚mým‘ lidem, jaké to je být pře-
sídlencem, odchodlíkem, znovučlověkem bez toho zamatlaného slova ‚emigrant‘. 
Aby to vysvětlil jako někdo odnikud, uvěřitelně, a přece fantasticky. Koneckonců 
my všichni jsme pouze návštěvníky na téhle planetě.“ (Sís 2012, s. 262).

Inakosť, zvláštnosť, či „vykorenenosť“ Shaunových Tanových postáv predsta-
vuje zároveň špecifickú formu hendikepu, pretože ich „osobitý“ prístup a pohľad 
na okolitý svet ich vyčleňuje z mainstreamovej komunity, ktorá ho spravidla vníma 
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„šedo“ a akosi samozrejme, rutinne. Tanovi hrdinovia sú „hendikepovaní“ zname-
ním zvláštnosti, ktorú priemerný dav neodpúšťa. Tu možno hovoriť o stigme v tom 
zmysle, ako ju chápu niektorí významní sociológovia: „[...] stigma se vyskytuje 
pokaždé, jakmile se jedinec nebo skupina z hlediska ostatních odchýlí od spolo-
čensky předepsaných norem stanovujících mezilidské chování. Když k tomu dojde, 
jedinec bývá stigmatizován a odsunut na okraj skupiny nebo sociální komunity, do 
níž patří.“ (Goffman 2016, s. 192). Inakosť, zvláštnosť a originálnosť ako špecifický 
hendikep. Tvorivé versus štandardné a priemerné. Tanovi hrdinovia, samozrejme 
v teoretickej rovine reprezentujú typy vnímavých a tvorivých jedincov, ktorí ne-
zvyknú podliehať programovej masovej uniformite a  manipulácii. Sú obžalobou 
prispôsobivej mlčiacej väčšiny, šedej masy, ľudí, ktorí kvôli ľahostajnosti a  apa-
tii podliehajú manipulačným schémam a nie sú schopní pod ich vplyvom vnímať 
a tolerovať inakosť, viesť dialóg s cudzím a už vôbec nie sú schopní vnímať svet 
okolo seba ako miesto zázrakov, ale len ako arénu, v ktorej sa bojuje o korisť a „tí 
druhí“ sú len nástrojmi a prostriedkami na jej získanie. 

1.4 Numinózne entity, prirodzení obyvatelia Shaunových Tanových  
svetov 

Ak si odmyslíme protagonistov v podobe dospievajúcich chlapcov, s ktorý-
mi sa stretávame v Pravidlách léta, poviedkach Příběhy z konce předměstí alebo 
Červený králik, objavujeme aj druhú skupinu, charakterizovanú zvláštnymi en-
titami typu Erik, ďalej Stratená vec alebo bizarný sprievodca hlavného hrdinu 
z Príjazdu, ktoré vzdialene môžu evokovať entity a bytosti vytvárané surreálne 
orientovanými umelcami: „Takzvaný oneiroidní svět, obrazy snů prožívané jako 
skutečnost, skutečnost však ‚divná‘ a záhadná, v níž často nejsme sami sebou, 
zobrazil děsivě Alfred Kubin svou říší fantómů, Goya svými ‚nesrovnalostmi‘ 
 i surrealismus Dalího a Clovise Trouilla svými šílenými monstrositami, jež ne-
jsou však jenom prostým šílenstvím, ale též perzifláží tohoto šílenství, též jeho 
výsměchem.“ (Pondělíček 2002, s. 104). Rodokmeň bizarných bytostí zo Shau-
nových Tanových ilustrácií, ktorých pôvod je zahalený rúškou tajomstva, siaha 
až do okruhu záhadných monštier, ktoré poznáme z pláten niektorých maliarov 
obdobia symbolismu,1 alebo k známych literárnym predlohám. Zrejme najviac 
evokujú jednu zo záhadných entít menom Odradek, ktorého vytvoril Franz Kaf-

1 Napr. Henri Füssli (1741 – 1825), Arnold Böcklin (1827 – 1901),  Alfred Kubin (1877 – 
1959),  Odilon Redon (1840 – 1916), William Blake (1757 – 1827).
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ka: „[...] v povídce Starost hlavy rodiny Odradka popisuje jako plochou, hvězdi-
covitou cívku na nitě, pokrytou různými starými a  zauzlovanými kousky nití 
různé barvy. Z prostředka hvězdice vychází malá šikmá hůlka a k ní se v pravém 
úhlu pojí ještě jedna. Pomocí této hůlky a jednoho ramena hvězdice může tato 
bytost stát jako na nohou. Odradek je neobyčejně pohyblivý a nedá se chytit, 
a proto je obtížně vysvětlitelný. Člověk má tendenci mluvit s ním jako s dítětem 
a neklást mu složité otázky. ‚Kde bydlíš‘, zeptáte se. ‚Bydliště nestálé‘, odpoví 
a směje se smíchem, jako když nemáte plíce a jen tak šelestíte jak spadané listí.“ 
(Cílek 2007, s. 28). Pomerne častý výskyt podobných bytostí – objektov, ktoré 
pôsobia ako plody horúčkovitej mysle balansujúcej na hranici šialenstva, evidu-
jeme v druhom pláne ilustrácií  kresleného príbehu Príjazd, v príbehu Stratená 
vec alebo v neobvyklom interaktívnom leporele Metropolis (2013). Sú podobné 
aj obyvateľom temných svetov z  cyklu litografií Noirs od symbolistu Odilona 
Redona: „I zde, jako u Van Gogha, byl vstup do oblasti svrchované umělecké 
metafory spojován se stavem, který je z hlediska pojmotvorného rozumu ne-
normální, se šílenstvím, jak ho ve vizionářském typu zachycuje jeden z listů Re-
donova grafického alba, vytvořeného na počest Edgara Allana Poea...“ (Wittlich 
1987, s. 142).

2 Návšteva z iných svetov

Jednou z  najzvláštnejších postáv bizarných príbehov tohto autora je Erik 
z rovnomenného príbehu. Tragikomická postavička malého vzrastu, so subtíl-
nym telom, ktorej hlava svojím tvarom môže pripomínať netradičný obrys listu 
z neznámeho exotického stromu. Erik už na prvý pohľad pôsobí krehkým doj-
mom. Zdá sa, že by mu mohol ublížiť aj jemný vánok. Poviedka je v úvode naj-
prv písaná v minulom čase, v množnom čísle a z perspektívy spomienok členov 
rodiny, kde bol Erik ubytovaný. Ako už býva zvykom v prípade ďalších autoro-
vých príbehov, čo sa faktov a podrobností týka, nemáme sa tu veľmi o čo oprieť. 
Funkciu slov tu naopak preberajú imaginatívne ilustrácie. To, čo vieme povedať 
s istotou, je len na začiatku spomenutý fakt, že Erik je zahraničný študent, kto-
rý zrejme prišiel na stáž. Odkiaľ však, to sa čitateľ nedozvie. Následne môžu 
čitatelia zo spomienok referujúcich postáv vydedukovať, že jeho meno muselo 
pôvodne znieť veľmi exoticky, čo spôsobovalo problémy pri jeho výslovnosti. 
Zahraničný študent im preto navrhol kompromis v podobe ponuky náhradného 
krátkeho mena, rovnomenného s názvom celého príbehu. Nový spolubývajúci 
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svojimi zvykmi a konaním rozčeril pokojné hladiny každodenného života rodi-
ny. Prvým podozrivým náznakom, ktorý indikoval ďalšie reťazenie zvláštnych 
udalostí, bola jeho voľba ubytovacích priestorov. Napriek tomu, že mu hostitelia 
pripravili štandardné ubytovanie a zariadili pre neho samostatnú izbu s novým 
nábytkom, vybral si pre učenie a spánok z bližšie neurčených dôvodov priestory 
tmavej komory. 

Postupne sa rozprávanie príbehu premieňa na ich-formu, keď je nám pred-
kladaný Erikov príbeh z perspektívy jedného z členov rodiny, ktorý si k nemu 
zrejme predsa len našiel cestu, ale v ich vzájomnej komunikácii aj naďalej pretr-
vávali určité limity. Narátor to vysvetľuje na jednom konkrétnom mieste: „Na-
štěstí byl Erik velmi zvědavý a měl spousty otázek. Nebyly to ale zrovna otázky, které 
jsem očekával. Většinou jsem tedy mohl odpovědět jen: ‚Tím si nejsem jistý,‘ nebo: 
‚Tak to prostě je.‘ Vůbec jsem se necítil užitečný.“ (Tan 2011, s. 10 – 11).

Z  ilustrácií sprevádzaných minimalistickým textom zreteľne vyplýva, že 
Erik bol svojím novým prostredím skutočne fascinovaný. Čo však najviac púta 
pozornosť a čo z neznámych dôvodov rozprávač vôbec neobjasňuje, je až nápad-
ne miniatúrna mierka návštevníkovej postavy v porovnaní s mierkou sveta ľudí 
a predmetov, v ktorom sa ocitol. Z ilustrácií možno dedukovať, že by sa mohol 
ocitnúť v knihe ako zlisovaný list z herbára, že je asi len o trochu väčší ako štan-
dardný rozmer poštovej známky, alebo že sa celý zmestil do malej šálky na kávu 
(ilustrácia zo s. 9, Tan 2011). 

To, čo je však z ilustrácií omnoho zjavnejšie než zo strohého textu, je neko-
nečný údiv zahraničného študenta pri konfrontácii s predmetmi každodennej 
potreby nachádzajúcimi sa v byte a prírode v okolí bydliska jeho hostiteľov: „Na 
každý den jsem naplánoval výlet, protože jsem byl rozhodnutý ukázat našemu hostu 
nejlepší místa ve městě a okolí. Myslím, že se Erikovi naše výlety líbily, ale jak už 
jsem řekl, bylo těžké to poznat.“ (Tan 2011, s. 12).

Zo spomienok člena rodiny, ktorý prevzal iniciatívu v spomínaní na zvlášt-
neho študenta, ďalej vyplýva, že Erika „většinou zajímaly malé předměty, které 
našel na zemi. Bylo by mě to rozčilovalo, ale myslel jsem na to, co mamka říkala 
o kulturních zvyklostech, a tak mi to tolik nevadilo.“ (Tan 2011, s. 14).

2.1 Nástrahy neznámeho znakového jazyka

Na ilustráciách vidíme Erikovo zaujatie a  úžas nad maličkými gombíkmi, 
rôznymi typmi uzáverov od fliaš, žetónmi určenými k  pokru, či jeho údiv nad 
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odtokom v umývadle, ktorý mu svojím dizajnovým spracovaním zrejme vzdiale-
ne pripomínal štylizovaný okvetný lístok. Na jednej z ilustrácií ho vidíme sedieť 
práve pri tomto odtoku so schematickou kresbou v  ruke, na ktorej daný otvor 
zreprodukoval s priloženým otáznikom. Zrejme sa touto cestou pýtal domácich, 
či má tento otvor na dne umývadla niečo spoločné s  reálnym kvetom, alebo 
rastlinnou ríšou. Pravdepodobne intuitívne cítil, že ide skôr len o akýsi zvlášt-
ny znak, ktorý však reálnu prírodu vôbec nereprezentuje, čo mohlo v jeho mysli 
spôsobovať zmätok a neistotu. Z  ilustrácií k  tomuto krátkemu príbehu možno 
dedukovať, že návštevník zrejme prichádza z „inej“ dimenzie, kde sa s podob-
nými zobrazeniami a  vzťahmi medzi nimi určite nestretol. Erika zjavne mätú 
niektoré druhy odkazov v novej realite. Zrejme je zvyknutý na iný, efektívnejší 
typ znakového jazyka, ktorý nie je len nezrozumiteľným „palimpsestom“ veľké-
ho množstva významovo vyprázdnených znakov a odkazov: „Řečeno s Michelem 
Foucaultem, skutečnost počíná být odcizena svým zobrazením, řečeno s Jeanem 
Baudrillardem, realitu nahrazuje hyperrealita. Znaky neznovuzpřítomňují  výsek 
reality, ale zase jiné znaky. Realita je natolik zatopena, zaplavena, překryta znaky 
hyperreality (simulacry), že k ní již nemáme přístup. Žijeme na skládce znaků. 
Tuto skládku již neodklidíme, protože není kam a protože jsme si zvykli problé-
my řešit kupením nových znaků.“ (Stern 2006, s. 41). Na niektorých ilustráciách 
vidíme Erikovu fascináciu fontami písmen nachádzajúcich sa v názvoch konkrét-
nych potravinárskych výrobkov. Nechýba ani zaujatie číslami, v  predmetných 
ilustráciách výrobnými číslami na elektrických spotrebičoch, kábloch a zásuv-
kách, ktoré mu mohli asociovať dosiaľ neznáme hermetické kódy.

Nový podnájomník, poznávajúc nové prostredie, ocitá sa neustále v nových 
a neznámych svetoch. Obzvlášť šokujúce a zároveň podnetné je jeho stretnutie 
s  technickými predmetmi, ako je napríklad možnosť pohľadu do šošoviek ďa-
lekohľadu. Inokedy sa zasa ocitá v blízkosti sloních nôh, alebo na dlážke, pod 
nohami dospelých jedincov, ktoré z jeho perspektívy môžu pripomínať piliere 
monumentálnych stavieb organických tvarov. Zaujme aj ilustrácia, na ktorej sa 
stretáva so zákuskom, ktorý z pohľadu mierky Erikovej postavy pripomína skôr 
akýsi bizarný geometrický útvar. Zrejme sa musel cítiť podobne ako Swiftov Gul- 
liver v krajine obrov. Erikovými očami sa predmety každodennej potreby stá-
vajú zaujímavejšími a môžeme to vnímať ako príklad defamiliarizácie: „Cílem 
defamiliarizace je přimět publikum, aby skutečně vnímalo něco, co už zřejmě 
bezpočtukrát vidělo – jako něco – uchopit výjimečné v něčem, co dosud bylo 
všední.“ (Simitch, Warke 2015, s. 144).
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Okrem vyššie spomínanej odtokovej časti umývadla dizajnovo mu pripo-
mínajúcej kvet ho podobne zmiatla aj poštová známka. Na ilustrácii na s. č. 11 
vidíme, ako sa zvedavo skláňa nad poštovou známkou, kde sú zobrazené kvety 
na lúke, a chvíľu ju zaujate skúma. Po chvíli však s údivom zisťuje, že to nie je 
lúka, ale len kus obyčajného papiera, na ktorom je iluzívne zobrazený jej výsek. 
Erik opatrne zdvíha plošnú ilúziu papierového „kvetinového koberca“, akoby 
pod ním hľadal zeminu a korene rastlín. Celé to pôsobí dojmom, že v Erikovej 
dimenzii sú predmety, veci, vzťahy a významy medzi nimi usporiadané jedno-
duchšie a priamočiarejšie. V novom prostredí sa stretáva s novým typom znako-
vého jazyka, ktorý ku konkrétnym veciam len symbolicky odkazuje a nemožno 
vylúčiť, že to Erika mohlo miasť a že sa mohol cítiť vykorenený v existenciálnom 
slova zmysle: „Přes to všechno se nikdo z nás neubránil rozpakům z toho, jak od 
nás Erik odešel: jednoho rána se naprosto nečekaně rozloučil jediným mávnutím 
a zdvořilým sbohem.“ (Tan 2011, s. 14).  

Krátky príbeh o  záhadnom študentovi končí jeho nečakaným odchodom, 
ktorý zanecháva v hostiteľoch znepokojujúce otázniky: „Byl snad Erik naštvaný? 
Líbilo se mu u nás vůbec? Ozve se nám ještě někdy? Ve vzduchu visel nepříjemný 
pocit, něco nedokončeného, nevyřešeného.“ (Tan 2011, s. 17).

2.2 Výsledky tajnej misie

Čiastočnou odpoveďou na ich dlhotrvajúce rozpaky bol Erikov tajomný 
odkaz, ktorý zanechal v mieste svojho prechodného pobytu, v tmavej komore. 
V texte tento úkaz nikto z rodiny nepopisuje konkrétnymi slovami. Iba zasvätene 
hovoria o tom, čo Erik v komore zanechal, ako o krásnom a vzrušujúcom tajom-
stve: „Přijďte se sami podívat: pořád to tam po těch letech je, ve tmě spíže se tomu 
daří. Je to první věc, kterou ukazujeme každému novému hostu v našem domě. ‚Po-
dívejte, co nám tu náš zahraniční student nechal‘ říkáme jim.“ (Tan 2011, s. 17). 

Shaun Tan na spomínaný náznak tajomstva zanechaného v komore odpove-
dá dvojstranovou ilustráciou na konci poviedky. Na šálke od kávy, v ktorej si Erik 
podľa ilustrácie (s. 9) počas svojho pobytu „ustlal“, je opretá ceduľka s odkazom: 
„Děkuju vám, měl jsem se tu krásně.“ (Tan 2011, s. 19). V okolí šálky, v prítmí dlhej 
police sa nachádza čosi, čo by nám vzdialene mohlo pripomínať výstavu nepo-
trebných predmetov zo zbierky zanieteného starinára, alebo inštaláciu koncep-
tuálneho umelca, ktorý sa nám pokúša sprostredkovať nejakú šifrovanú správu. 
To všetko by sa mohlo blížiť k realite, ale mierka a vzhľad týchto vecí prezrádza-
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jú, že autorom bude skôr fantazijná entita než reálny človek. Akoby sa návštev-
ník z iného sveta pokúšal o bilanciu dizajnérskych preferencií rôznych objektov, 
ktoré ho zaujali buď rozmerom, svojím tvarom, alebo funkciou. Zhromaždil tu 
v podobe inštalácie zbierku ním vybraných a pozorovaných predmetov, ktorých 
spoločným menovateľom sú miniatúrne rozmery. Je to celý diapazón vecí kaž-
dodennej potreby, s ktorými prichádzal v domácnosti hostiteľov dennodenne do 
styku: vrchnáky rôznych tvarov, malé škatuľky od zápaliek, lyžička, strúhadlo na 
ceruzky, rozličné ústrižky a obaly od cukríkov, hracia kocka, škrupinka z vajíčka, 
kôstky z  ovocia, malé vázičky. To všetko by ani nemuselo pôsobiť tak zvlášt-
ne, keby tu však nebolo ešte čosi navyše. Každý zo spomínaných zobrazených 
predmetov je „infiltrovaný“ novým životom. Je to náročné na slovný opis: z jed-
notlivých vrchnáčikov, strúhadla, škatuliek, vázičiek, kôstok, takmer zo všetkých 
prítomných predmetov rastú nové formy života v podobe malých rastliniek fa-
rebne fosforeskujúcich v tme. Stavbou tela sú vzdialene podobné kvetom, aké 
poznáme z nášho podnebného pásma. Zároveň však vidíme, že ich krikľavá pes-
trofarebnosť a akási zvláštna svetelná aura fosforeskujúca okolo ich obrysov im 
dodáva metafyzický charakter. Daný dojem určite evokuje aj umne zvolený kon-
trast, ktorý ilustrátor docielil monochrómnou šerosvitnou kresbou prostredia 
špajze a živou farebnosťou figúr exotických kvetín. Shaun Tan čitateľov necháva 
aj v tomto prípade napospas vlastnej fantázii a otázok je opäť viac ako odpovedí.

Ani na konci príbehu, napriek množstvu bohatých asociácií, ktoré sú schop-
né generovať originálne, na imaginatívne podnety bohaté ilustrácie Shauna 
Tana, nevieme nič s istotou tvrdiť. Netušíme, odkiaľ Erik prišiel, a hoci sa dozve-
dáme, že bol zahraničným študentom, nie je nám známe, aké predmety študoval 
a ani to najdôležitejšie: čo vlastne bolo jeho skutočným poslaním. Pohľad na fa-
rebnou flórou prežiarenú policu v tmavej komore v nás vzbudzuje pocit, že zrej-
me prišiel poukázať na nové možnosti práce s matériou v tej podobe, ako ju my 
„ľudia“ nepoznáme. Akoby chcel poukázať na fakt, že sa uberáme nesprávnym 
smerom, a to tým, že vyrábame množstvo zbytočných predmetov a obklopujeme 
sa nimi. Predmetov, ktoré sú sami o sebe „mŕtve“ a bez ktorých by sme sa za nor-
málnych okolností zaobišli. Akt „zaštepenia“ týchto mŕtvych matríc novým ži-
votom v podobe z nich vyrastajúcich fluidných rastlín možno chápať ako symbol 
nádeje a možnosti znovuzrodenia. Akoby naznačoval, že na to, čo sme ako civili-
zácia vytvorili, je možné nadviazať a prepojiť to s niečím vyšším. Napríklad nájsť 
nový potenciál v esencii hmoty, ktorý je v nej imanentne prítomný. Vzdialene to 
môže evokovať niektoré panteistické predstavy prastarých gnostických prúdov, 
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či mystických učení kabalistických smerov. Pri pohľade na farebne „iskriace“ vý-
honky rastliniek rašiacich z predmetov každodennej potreby si spomenieme na 
spirituálne kompetencie chasidských cadikov: „Podle učení chasidismu cadik 
každým svým úkonem, každým svým slovem, každým svým gestem, i úkonem 
jídla a pití sakralizuje své okolí a vysvobozuje jiskry světla ze zajetí temných sil. 
Tím zároveň pozdvihuje a sjednocuje padlé světy a přivádí je spátky k Bohu.“ 
(Sadek 2009, s. 174). To by mohol byť jeden z mnohých „metafyzických“ výkla-
dov Erikovej misie, kde by zohrával rolu sprostredkovateľa vyššieho „poznania“ 
pre náš, v hmote uväznený svet. V daných konotáciách by bolo možné túto lí-
niu rozvíjať aj v ďalších špekulatívnych rovinách. Keďže nám Shaun Tan ani na 
konci príbehu neposkytuje žiadne jednoznačné odpovede, môžeme pátrať ďalej. 
Okrem „metafyzických“ interpretácií sa môžeme vrátiť bližšie k realite, konkrét-
ne k reáliám, ktoré sú známe o rodnej krajine ilustrátora a autora príbehov.

Civilizovaná (obývaná) časť územia Austrálie je známa svojou multikultúr-
nosťou. Vo veľkých metropolách, ako Sydney, Melbourne, Perth či Camberra, 
žije vedľa seba mnoho národností a Austrálčania sa museli desiatky rokov učiť 
tolerancii v konfrontácii s množstvom migrantov pochádzajúcich z odlišných 
kultúr prichádzajúcich do tejto prosperujúcej krajiny za prácou a prinášajúcich 
si svoje vlastné zvyky. Enigmatický Erik by tak mohol byť netradičnou metafo-
rou zosobňujúcou „cudzie“ či „iné“ kultúry a ich odlišné zvyky, teda niečo, čoho 
sa nielen Austrálčania, ale aj my Európania bojíme, no zároveň nás to priťahuje. 
Rozprávač v súvislosti s Erikovou „inakosťou“ opakovane spomína matkin výrok 
objavujúci sa na viacerých miestach v texte, a to vždy vtedy, ak členovia hos-
titeľskej rodiny nerozumeli hosťovmu počínaniu: „‚Musí to být nějaká kulturní 
zvyklost,‘ říkala mamka. ‚Ale když je tak spokojený.‘“ (Tan 2011, s. 9). 

Na inom mieste rozprávač vyjadruje svoju pochybnosť nad tým, či sa u nich 
návštevník cíti ako doma, či je jeho svet a jeho zvyklosti zlučiteľný s ich zvykmi: 
„Někdy jsem ale přemítal nad tím, jestli je Erik opravdu spokojený, byl tak zdvořilý, 
že si nejsem jistý, zda by nám řekl, že mu něco vadí. Párkrát jsem ho viděl pootevře-
nými dveřmi do spíže, jak s tichým soustředěním studuje, a představoval jsem si, jak 
se v naší zemi asi musí cítit.“ (Tan 2011, s. 10). Možno predpokladať, že by Erik 
mohol byť aj sofistikovanou narážkou na v minulosti dlhodobo ostrakizované 
etnikum aborigíncov, ktorí boli údajne, práve v multikultúrnej Austrálii, aj nav- 
zdory nespornému kultúrnemu prínosu marginalizovaní podobným spôsobom 
ako indiánske etnikum v Spojených štátoch amerických. Opäť to nevieme po-
tvrdiť s istotou. Každopádne to zrejme nebude náhoda, keď ilustrátor a tvorca 
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príbehov z Austrálie prichádza s témou „inakosti“. Je evidentné, že aj ďalší pred-
stavitelia jeho príbehov sú konfrontovaní s „cudzím“ prostredím, alebo naopak, 
oni sami sa cítia v prostredí, v ktorom sa náhle ocitajú, „cudzo“ (ako v prípa-
de Stratenej veci). Na predposlednej ilustrácii k príbehu o Erikovi (c. d., s. 16) 
vidíme úderný minimalistický obraz: malý „dvojitý“ búrsky oriešok uprostred 
veľkého bieleho okrúhleho taniera, ktorý Erik pôvodne držal pri príchode do 
rodiny v pravej ruke ako batožinu (ilustrácia na s. 8). Skúsme opäť nadviazať na 
súvislosť posolstva spojenia nášho a „iného“ sveta, alebo našej a „inej“ kultúry. 
Oriešok by mohol byť vnímaný ako univerzálny symbol plodu, zárodku niečoho, 
čo ešte len príde. V tomto prípade však ide o schránku ukrývajúcu dva plody, 
ktoré môžu symbolizovať spojenie. Komplikované spájanie zdanlivo odlišného 
v dnešnom diverzifikovanom a fragmentarizovanom svete, ktorý sa však naoko 
tvári ako multikultúrny a liberálny.

 
3 „Stratená vec“ ako lakmusový papierik miery empatie alebo  
skúška vnímavosti dospelých

Do pestrého autorovho panteónu fantasmagorických bytostí nepochyb-
ne patrí aj Stratená vec, ktorú jedného dňa znenazdajky nachádza na mestskej 
pláži hlavný protagonista príbehu s  rovnomenným názvom (2013). Pri jednej 
z každodenných prechádzok si ju vďaka jej nezvyklému vzhľadu všimne med-
zi oddychujúcimi ľuďmi na pláži: „Musel som na to zízať hodnú chvíľu. Chcem 
povedať – tá vec vyzerala skutočne divne – mala smutný, stratený pohľad. Nikto 
iný si ju zrejme nevšimol.“ (Tan 2013, s. 3). Rozprávač, ktorého meno, ako býva 
zvykom, nepoznáme, sa rozhodne danú záležitosť preskúmať. Takáto „vec“ totiž 
zákonite musí zaujať každého vnímavého človeka. Upútala nielen svojimi mo-
numentálnymi rozmermi, pre ktoré ju bolo vidno už z veľkej diaľky, ale aj ne-
zvyklými, originálnymi detailami. V konečnom dôsledku možno konštatovať, že 
to, čo je na jej vzhľade najviac fascinujúce a znepokojujúce, je syntéza organic-
kého a anorganického. Základnú hmotu jej tela tvorí kovová schránka vzhľadom 
pripomínajúca čajník alebo dózu tmavooranžovej farby, povrch ktorej je posia-
ty dvierkami rôznej veľkosti a  tvarov. Otvory na jej povrchu sú rozmiestnené 
asymetricky, čo by mohlo bližšie napovedať o  zložitosti členenia vnútorného 
priestoru a mechanizmov – vnútorností v útrobách  tela. To však nie je všetko. 
Mnohé zo spomínaných poklopov a dvierok sa pri pokuse bytosti o komuniká-
ciu s okolím zvyknú v nepravidelných intervaloch otvárať, aby z nich následne 



262

vyliezalo akési „vnútorné“ telo biomorfného charakteru v  podobe hadovitých 
výčnelkov evokujúcich končatiny uväznenej chobotnice. Tie zároveň slúžia na 
výmenu energie medzi vnútorným „uväzneným“ telom a vonkajším prostredím. 
Celá táto bizarná a ťažká figúra sústavne balansuje na tenkých „organických“ 
nožičkách vyliezajúcich z kruhových otvorov jej spodnej časti, vzhľadom k jej 
celkovej hmotnosti pôsobiacich veľmi vratko a  nestabilne. Akoby symbolicky 
odkazovali k jej vnútornej neistote. Na jej pomyselnom chrbte sa nachádza je-
den pár identických končatín, ktoré môžu zároveň vzdialene pripomínať kríd-
la v zárodku. Bytosť ich využíva na manipuláciu s ťažkými predmetmi. Na ich 
zahnutých koncoch sú zavesené malé zvončeky, zrejme láskavý symbol bláz-
novstva. Celá táto tragikomicky pôsobiaca figúra je v hornej časti korunovaná 
„čajníkovou“ pokrievkou s  množstvom malých výčnelkov evokujúcich čidlá či 
snáď komunikačný systém vyhodnocujúci informácie metakomunikačného cha-
rakteru.

3.1 Komunikačný hendikep ako dôsledok „plíživej“ apatie

Rozprávač s tou „vecou“ nadviazal kontakt a strávili spolu celý deň rôznymi 
hrami. A aj napriek tomu, že sa táto rešpekt až strach budiaca bytosť správala 
ústretovo, chápavo a vcelku empaticky, začínal si uvedomovať vážnosť situácie: 
„Ako hodiny plynuli, bolo čoraz jasnejšie, že si po tú vec nikto nepríde a neodvedie 
pekne krásne domov. Nemalo zmysel pred pravdou zakrývať zrak. Tá vec sa stratila.“ 
(Tan 2013, s. 6).

Navzdory dôslednému pátraniu nevedel nikto z  okolia poradiť. Dráma sa 
prehlbuje, keď sa narátor, ktorý chce problém vyriešiť, obracia na blízkeho pria-
teľa s prosbou o radu. Kamarát Piťo, ktorý sa už v minulosti preukázal vysokými 
kompetenciami pri riešení krízových situácií, ho však svojou odpoveďou ešte 
viac zneistil: „‚Tá vecička je pekne uletená. Možno sa nestratila nikomu. Možno ne-
pochádza odnikiaľ. Niektoré veci sú už raz také...,‘ a na chvíľu sa dramaticky odml-
čal, ‚...jednoducho stratené.‘“ (Tan 2013, s. 9). „Stratenosť“ tu slúži ako metafora 
dnešného sveta, z ktorého sa vytráca zmysel. Nepoznateľnosti niektorých častí 
skutočnosti, neriešiteľnosti niektorých problémov. Protagonista, nenachádza-
júc riešenie, nakoniec privádza „stratenú vec“ domov k  rodičom (s. 12). Vidí-
me tu žánrový rodinný výjav, keď rodičia s neprítomnými a znudenými výrazmi 
v tvárach sledujú podvečer televíziu a prítomnosť bizarnej bytosti im zjavne ne-
prekáža. Alebo uniká? Možno sú stelesnením apatických občanov nového milé-
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nia, ktorí v letargii otupených zmyslov, v záplave všadeprítomnej informačnej 
stoky prúdiacej zo súčasných médií už nedokážu či nevládzu rozlišovať medzi 
realitou a simulakrom. Nakoniec „ju“ predsa len zaregistrujú, no nevenujú jej 
výraznejšiu pozornosť. Odporúčajú synovi, aby „vec“ vrátil na miesto, kde sa 
s ňou po prvýkrát stretol. A hoci im neustále zdôrazňoval, že jej chce pomôcť, 
pretože sa stratila, oni „už dávno hovorili o niečom inom“ (Tan 2013, s. 12). Sna-
ha o umiestnenie bytosti „tam, kam patrí“, môže byť aj metaforou kartezián-
sko-newtonovského dedičstva v prístupe k mysleniu. Svojho druhu racionalitou 
charakterizovaný hendikep, ktorý znemožňuje človeku plnohodnotne vnímať 
emocionálnu stránku vecí, skryté zákutia reality, prístupné len skrze intuíciu. 

Problém umiestnenia stratenej veci a všeobecný nezáujem rodičov a okolia 
o túto zvláštnu kauzu umiestňuje tento ďalší na interpretáciu náročný príbeh do 
súčasnej „éry prázdnoty“. Nielen „stratená vec“, ale aj hrdinovia ďalších Tano-
vých príbehov majú tohto spoločného menovateľa, a totiž, že sa pohybujú a žijú 
v prostredí „existenciálnej pustiny“, ktorá „tiše prostupuje naším každodenním 
životem v dnešních městech. Je to paradoxní pustina bez katastrof, nijak závrat-
ná ani tragická, která se už neztotožňuje s nicotou ani se smrtí: není pravda, že 
pustina nutí člověka obírat se morbidními představami zániku. Jak jinak totiž 
popsat onu ohromnou vlnu, která postupně zbavila obsahu a podstaty všechny 
instituce, hodnoty a cíle, na nichž stála dřívější období, než jako masovou dezer-
ci, měnící společnost na cosi bezkrevného, na orgán zbavený původního účelu.“ 
(Lipovetsky 2003, s. 50).

Zvláštna otupelosť a apatickosť voči všetkému, čo sa deje okolo, určite súvisí 
aj s prostredím, v ktorom sa Tanove postavy pohybujú. Je vysoko pravdepodob-
né, že autor týchto dystopických prostredí, ktoré sú zrejme predobrazom v tem-
ných farbách videnej blížiacej sa budúcnosti, chce poukázať na fakt, ako na člo-
veka vplýva jeho prostredie, najmä to urbanistické. Fakt, že si na mestskej pláži 
nikto ani len nepovšimol takú odlišnú figúru, akú „stratená vec“ stelesňovala, 
hovorí o fenoméne dnešných svetových metropolí a vplyve ich anestetikujúcich 
uzavretých biotopov: „Prostor velkoměst – vědel to již George Simmel – obaluje 
postupně své obyvatele pohodlným tukem lhostejnosti. Činí tak z důvodů čistě 
technických.“ (Keller 2003, s. 116). Na mnohých ilustráciách k „stratenej veci“ 
vidíme veľkomestské výjavy, preplnené ulice, zastávky mestskej hromadnej 
dopravy a dopravné prostriedky. Ľudia zobrazení na ilustráciách pripomínajú 
nemé, strnulé skulptúry, ktoré zjavne navzájom nekomunikujú: „Svou dušev-
ní hygienu udržují obyvatelé velkoměst tím, že jsou lhostejní téměř ke všemu. 
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Zatímco ve veřejném prostoru původních měst se lidé střetávali, přebujelý pro-
stor velkoměst je vybízí již jen k míjení. Více se toho ve velkoměstském ruchu 
stihnout nedá. Za vše, čím jsme se stali, vděčíme dávným měšťanům. Za vše, 
v co postupně degenerujeme, vděčíme současným velkoměšťanům. A bude hůř.“ 
(Keller 2003, s. 116 – 117). Zdá sa, že jedným z najväčších hendikepov Tanových 
postáv je okrem ich „inakosti“ danej vzhľadom a odlišnými zvykmi obkolese-
nie všadeprítomnou apatiou a ľahostajnosťou a z nej plynúcej nemožnosti vzá-
jomnej komunikácie, ako univerzálneho znaku sveta, ktorý obývajú a ktorý je 
zrejme alegóriou nášho reálneho sveta. 

3.2 Topológia urbánnej dystopie a hľadanie miesta pre nepotrebné veci

Bytosť bolo potrebné niekam umiestniť. Vo svete, kde všetko musí mať svo-
je miesto, začala byť prebytočnou a prekážala. Náznakom nádeje sa stal inze-
rát v miestnych novinách, ktorý sľuboval uloženie a odborné zaobchádzanie so 
stratenými alebo nepotrebnými zabudnutými vecami zo dna zásuviek, ktoré 
už nemožno na nič použiť, podozrivé a pochybné predmety neznámej funkcie. 
Ilustrácia zo s. 17 nám ponúka pohľad na továrensky pôsobiacu fasádu pito-
reskného „archívu“ stratených a nepotrebných vecí, vzdialene evokujúcu mo-
numentálnu klasicizujúcu architektúru diktátorských režimov z 20. a 30. rokov 
20. storočia. Všetko, čo sa následne dialo po vstupe do budovy, pripomínalo se-
kvencie z absurdných románov: „Vošli sme do obrovskej sivej budovy bez okien. 
Bolo tam šero a páchlo tam ako v nemocnici. ‚Mám stratenú vec,‘ oznámil som re-
cepčnej pri hlavnom pulte. ‚Vyplňte, prosím, formulár,‘ odpovedala ona.“ (Tan 2013,  
s. 18). V strašidelných útrobách budovy však neznáma osoba poradí sprievod-
covi „stratenej veci“, že na danom mieste sa chodí na veci zabúdať a že ak má 
s ňou dobrý vzťah, existuje pre ňu krajšie a dôstojnejšie miesto. Podivná dvojica 
dostala tajnú šifru v podobe geometrického znaku, ktorá ich mala doviesť na 
dané miesto. 

Hľadanie bolo náročné, ale prinieslo očakávaný výsledok: „Napokon sme na-
šli miesto, ktoré by mohlo byť to správne. Zastrčené v tmavej medzierke neznámej 
uličky. Na mieste, ktoré by ste nikdy nenašli, keby ste ho práve neboli hľadali. Stlačil 
som bzučiak na stene a pred nami sa otvorili veľké vráta.“ (Tan 2013, s. 24). Za vrá-
tami sa nachádzala obrovská dvorana plná bizarných predmetov, ale aj objek-
tov, z ktorých sa niektoré pohybovali a niektoré dokonca vznášali vo vzduchu, 
akoby v beztiažovom stave. Možno tiež konštatovať, že podobne ako „stratená 
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vec“ oscilovali na hranici organiky a umelej matérie, pripomínajúc bizarné ar-
tefakty umelcov a vedcov, ktorým sa ich diela vymkli spod kontroly a začali si 
žiť svojím vlastným životom. Zrejme sa neboli ochotné podriadiť pôvodnej myš-
lienke, a tak ich bolo nutné odložiť do „sanatória pre neposlušné a nepotrebné 
veci“. Celý tento surreálny výjav je na pozadí rámcovaný klasickou architektú-
rou odkazujúcou k motívom rímskych akvaduktov zaliatych slnečným svetlom, 
evokujúcich atmosféru zastaveného času z  metafyzických obrazov Georgia  
de Chirica (1888 – 1978).

Archív odložených a stratených vecí môže symbolizovať úložisko nepraktic-
kých a nepotrebných myšlienok, ktoré sa do nášho pragmatického sveta nehodia 
zrejme preto, že sú príliš pestré, kreatívne alebo poetické. Môže ísť o metaforu 
periférie mysle, kde zvykneme vytesňovať nepomenovateľné veci alebo spo-
mienky na zážitky, ktoré sme nedokázali racionálne spracovať. Omnoho pravde-
podobnejšie však je, že táto dvorana je určená pre tých, ktorí sa líšia fyzicky, či 
už z dôvodu úrazu, postihnutia alebo kvôli odlišnému životnému štýlu. Možno 
budú v blízkej budúcnosti takéto miesta vytvárať pre „hendikepovaných“ ľudí so  
stigmou odlišnosti, ktorí budú „osamelí v dave“ presne tak, ako „stratená vec“ 
na mestskej pláži, kde bola všetkými vôkol nej ignorovaná.

3.3 Prílišná vnímavosť ako hendikep v súčasnom svete

Stratená vec nakoniec našla svoj domov, svoje miesto medzi jej podobnými 
entitami. Či je táto „stratená vec“ len metaforou pre ľudí vyššej vekovej kategó-
rie, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia zaradiť do spoločnosti, alebo je to sym-
bol „chyby v systéme“, narážka na vzácne originálne vízie a myšlienky nepouži-
teľné v našom príliš utilitárnom svete, ktoré preto treba „odkladať“ a vytesňovať 
na neznáme miesta, to s istotou povedať nevieme. Shaun Tan opäť mlčí a vy-
stavuje čitateľov hlbine tajomstva. Ústami svojho protagonistu, empatického 
sprievodcu „stratenej veci“, nám odkazuje: „Neviem na isto povedať, či vec patrila 
na miesto, kde napokon skončila. Vlastne, ani jedna vec tam zrejme nepatrila. Ale 
všetky veci tam vyzerali byť šťastné, takže na tom asi nezáleží. Čo ja viem...“ (Tan 
2013, s. 28). 

V  závere príbehu  autor ústami zberača vrchnákov, zvláštneho chlapca, 
sprievodcu „stratenej veci“, ktorý bol zrejme „hendikepovaný“ svojou nadmer-
nou citlivosťou a vnímavosťou voči svojmu okoliu, naznačuje možnosť špecific-
kého „čítania“ reality, ktorá nás obklopuje. Akoby všetko, čo vnímame vôkol nás, 
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bolo svojho druhu textom, nielen písmená a vety v knihe. A to nám umožňuje 
„čítať“ aj hlbšie súvislosti než je ten najbežnejší zaužívaný pohľad na realitu. 
Môžeme určité veci vidieť alebo ich nevnímať vôbec. A môžeme aj pochopiť, že 
niečo alebo niekto v našej blízkosti môže byť ešte aj niečím alebo niekým iným, 
než je mu prisúdené, pretože zákonite nadobúdame alebo máme pridelené kon-
krétne sociálne roly: „V naší vlastní angloamerické kultuře existují podle vše-
ho dva obecně přijímané modely, na jejichž základě formulujeme vlastní pojetí 
chování: Jsou to skutečné, vážně míněné či upřímné výkony, a na druhé straně 
výkony falešné, které nám předvádějí dokonalí výrobci iluzí a které buď nemá-
me brát vážně, jako v případě herců, nebo naopak máme, jsou li jejich původcem 
podvodníci.“ (Goffman 2018, s. 87). Zdá sa, že najväčším hendikepom „stratenej 
veci“ je jej pocit „straty miesta“, ktorý je takým príznačným životným pocitom 
mnohých ľudí súčasnej euroamerickej civilizácie a úzko súvisí so sociologickým 
termínom habitu a jeho presného vymedzenia: „Habitus – jako souhrn dispozic 
širší skupiny, do níž jedinec patří – poskytuje lidem jasný úsudek o tom, jakým 
typem člověka jsou, co by si lidé jako oni měli myslet a cítit a také jakým způ-
sobem by se měli chovat. Habitus dává jedincům jedinečný ‚pocit svého místa‘, 
neboť jejich internalizované já dokonale zapadá do struktury světa, který je ob-
klopuje.“ (Bourdieu 2016, s. 78).  

Ale takáto rozlišovacia schopnosť pomenovania „stratených vecí“ a  na-
chádzania ich „pravého miesta“ a súvislostí môže byť tak darom, ako aj utrpe-
ním: „Občas si na tú stratenú vec spomeniem. Najmä keď kútikom oka zazriem čosi, 
čo sa na nejaké miesto úplne nehodí. Viete, takú vec, čo sa na vás tak zvláštne smut-
ne pozerá ako stratená vec.“ (Tan 2013, s. 29). A úplne na konci dodáva, akoby 
chcel naznačiť, že zrejme je asi lepšie rozostriť pohľad a občas vypúšťať, niesť sa 
na vrchných (či povrchných) vlnách vnímania, aby sme sa neutopili v temných 
hĺbkach: „Čím ďalej, tým menej v týchto dňoch vídam takéto stratené veci. Možno sa 
už dnes veci nestrácajú tak často. A možno som si ich len prestal všímať. Lebo mám 
príliš veľa inej práce alebo čo.“ (Tan 2013, s. 25). 

„Stratené veci“ môžu byť symbolom nielen ľudí či vecí, ale aj myšlienok či 
nápadov. Za „stratené“ môžeme považovať vlastne všetko, čo z rôznych dôvodov 
nezapadá do spoločenských konvencií. Ľudia, predmety, myšlienky, ktoré sú na 
svoju dobu príliš originálne, a preto kontrastne vytŕčajú a provokujú. Sú hen-
dikepované svojou originálnosťou. Stratené veci však môžu byť stigmatizované 
svojou odlišnosťou, fyzickou, duševnou, a  človek sa môže stratiť aj sám sebe, 
môže pochybovať o vlastnej identite. Možno že práve kovový korzet „stratenej 
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veci“, z  ktorého otvorov sa hlásia k  svetu organické končatiny, sú symbolom 
tohto stavu, keď sa duša-myseľ cíti byť uväznená v cudzom tele, sociálnej role? 
Možno tu Shaun Tan chcel hovoriť o genderi, ale vie, že odborným jazykom už 
bolo na túto tému povedaného dosť. Snaží sa o týchto zložitých veciach hovoriť 
obrazmi. Výhodou je, že majú univerzálnu povahu a často sa nimi dá vyjadriť aj 
viacero myšlienok naraz.

  
4 Skrytý pôvab periférie a bezhraničnosť detskej fantázie

4.1 Rozbité hračky ako symbol nedostatku lásky a porozumenia

„Vím, že si myslíš, žes ho viděl první, ale já jsem si jistý, že jsem to byl já – 
stál tam u podchodu, hmatem si hledal cestu podél posprejované zdi a já jsem řekl: 
‚Koukni, tamhle je něco, co se jen tak nevidí.‘“ (Tan 2011, s. 21).

Periféria vo všeobecnosti a  rôzne podoby predmestí austrálskych veľko-
miest sú zjavným inšpiračným impulzom mnohých ilustrátorových príbehov. 
Periféria bola, je a bude inšpiratívna aj pre mnohých iných známych umelcov 
a predovšetkým filmových režisérov. Spomeňme napríklad tzv. druhú vlnu ne-
meckého expresionizmu „Neue Sachlichkeit“ (v preklade „Nová vecnosť“ z roz-
medzia rokov 1919 – 1933) a niektorých jej predstaviteľov: Max Beckman (1884 – 
1950), Carl Hofer (1878 – 1955), Rudolf Dischinger (1904 – 1988), Karl Hubbuch 
(1891 – 1979), Franz Radziwill (1895 – 1983). Práve posledný menovaný vytvá-
ra niekoľko obrazov s motívmi mestskej periférie v noci (napr. Der Wasserturm 
in Bremen z  roku 1931), ktoré, napriek veristickému zobrazeniu architektúry 
pôsobia magicko-realistickým dojmom umocneným nadprirodzeným svetlom. 
Podobnú posunutú farebnosť a z nej plynúcu záhadnú atmosféru nachádzame 
v  mnohých Tanových urbanistických prostrediach. Za zmienku určite stojí 
majster americkej periférie Edward Hopper (1882 – 1967), ktorý formou 
atypických kompozičných výsekov zobrazoval jej skrytý melancholický pôvab 
(napr. Príjazd do mesta, rok 1946). Zo známych fotografov to bol Gyula Halász 
(1899 – 1984), celosvetovo známy pod pseudonymom Brassai, ktorý vytvoril celý 
cyklus parížskych predmestských „zátiší“, a nemožno vynechať režiséra Davida 
Lyncha, ktorý hľadal krásu v temných veciach a periféria mu v tomto smere po-
skytovala množstvo inšpirácie (napr. snímky Divokosť v srdci, alebo Lost High- 
way). Jej kúzlo snáď plynie z  neurčitého a  štýlovo indiferentného prostredia, 
pôsobiaceho dojmom opustených a  neudržiavaných divadelných kulís, medzi 
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ktorými sa určite môže udiať hocičo a bude to uveriteľné, pretože na perifériách 
nielen austrálskych miest, ale na perifériách celého sveta, platia odlišné zákony 
než v  reprezentatívnych a  sterilných centrách miest a  metropolí. Akoby bola 
periféria prechodnou dimenziou, priepustnou blanou medzi všednou prítom-
nosťou a ríšou fantázie, kam možno dočasne unikať pred svetom. Špecifickou 
citlivosťou a posunutým prahom vnímavosti voči „presakovaniu“ zvláštneho do 
našej každodennej reality sa vyznačuje takmer väčšina účinkujúcich z Tanových 
príbehov. Niekedy ani čitatelia s  istotou nevedia, či to, čo im je po obsahovej 
stránke týmito uletenými postavami prezentované, je len ich horúčkovitou ví-
ziou odohrávajúcou sa pred ich vnútorným zrakom, alebo je to druh formy rozší-
reného vedomia, prostredníctvom ktorého sú schopní vnímať záležitosti, ktoré 
my ostatní jednoducho nevidíme. To ich v istom zmysle „hendikepuje“, pretože 
sa stávajú obyvateľmi viacerých svetov súčasne a s tým naším jediným pravdi-
vým svetom môžu mať za určitých okolností vážny problém. Mohli by sa v ňom 
povedzme nudiť.

V príbehu s názvom Rozbité hračky sa stretávame s ďalším bizarným zážit-
kom dvoch bratov z predmestia. Z ich komunikácie pri pozorovaní neobyčajné-
ho výjavu vyplýva, že hoci v  tomto sociálne indiferentnom prostredí už snáď 
zažili a videli kadečo, toto prekonalo aj ich najodvážnejšie predstavy: „[...] to-
muhle chlápkovi se muselo stát něco hodně zvláštního, že ho to přinutilo, potulovat 
se toho mrtvolně klidného svátečního dne po okolí ve skafandru.“ (Tan 2011, s. 21). 
V bezpečnom úkryte, z dostatočnej vzdialenosti pozorovali ťažkopádne sa pohy-
bujúcu postavu neznámeho človeka v starosvetsky vyzerajúcom ťažkotonážnom 
skafandri, po ktorom sa v agónii pohybovali dožívajúce morské živočíchy. Blú-
diac predmestím a hľadajúc nevedno čo, zanechával za sebou veľké mláky, ktoré 
sa na ostrom slnku rýchlo menili na soľné škvrny.

Po prvom pokuse chlapcov o nadviazanie slovného kontaktu so záhadným 
potápačom, ktorý mal v záhyboch skafandru dokonca aj zbytky červeného púšt-
neho piesku, zistili, že hovorí lámanou japončinou. Rozhodli sa teda, že ho na-
smerujú k jedinej Japonke, ktorú tu v širokom okolí poznali, a to ku pani Kataya-
movej, nenávidenej susede, ktorú prezývali „paní Špatný zprávy“. Stigmu „zlej“ 
susedy získala po opakovaných negatívnych skúsenostiach bratov, keď im po 
páde ich lietadielok do jej záhrady naspäť hádzala zámerne poškodené, rozbité 
hračky. Spontánny plán chlapcov vystaviť susedu absurdnej situácii, pôvodne 
zamýšľaný ako pomsta, sa nakoniec ukázal ako síce nepredvídateľné, ale v ko-
nečnom dôsledku obojstranne najlepšie riešenie. Keď pani Katayamová vyšla 
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na priedomie, potápač si sňal ťažkú helmu, teatrálnym gestom ju odhodil na 
verandu a podával jej zvláštny predmet pripomínajúci „malého dřevěného koní-
ka, který kdysi asi býval zlatý a zářivý, ale teď byl popraskaný a vybělený sluncem 
a držel pohromadě jen kouskem drátku.“ (Tan 2011, s. 24). Situácia nenávidenú 
susedu dojala až k slzám. Náhle neznámeho potápača vrúcne objala a pozvala 
dnu. Zaskočení chlapci usudzovali, že sa tí dvaja musia poznať z dávnej minu-
losti. Veď kto by inak prijal pozvanie od takej nepríjemnej persóny. Dni na pred-
mestí sa vliekli a hoci o potápačovi už nikdy viac nepočuli, stalo sa predsa niečo 
nevysvetliteľné. Zo života pani Katayamovej po návšteve záhadného potápača 
záhadne zmizla nenávisť, „protože vždycky přišla až ke dveřím a s tichým úsměvem 
a rychlým pokývnutím hlavy nám vracela zatoulané hračky přesně takové, jaké jsme 
je ztratili – tedy celé.“ (Tan 2011, s. 26).

4.2 Schémy predmestských máp ako symboly strát detských ilúzií

Kto zo skôr narodených by si nepamätal detské hry spojené so skúmaním 
okolia bydliska charakterizované prvými pokusmi vymaniť sa z bezpečia do-
máceho „teritória“ vymedzeného oknom rodičovského bytu a rádiom jeho vý-
hľadu obyčajne ukončeným hradbou okolo stojacich panelákov! Hádam väč-
šina z nás si spomenie na to silné pokušenie navštíviť a preskúmať ten svet 
tam „vonku“, tam za tým okrajom, kde začínalo tabu v podobe nepoznaných, 
často nebezpečných a niekedy aj nepriateľských území, na ktorých žili ďalšie 
neznáme „urbánne kmene“. Čo všetko by tam mohlo byť? A či tam vôbec ešte 
niečo je?

Príbeh nazvaný Naše výprava hovorí o staršom a mladšom bratovi, ktorí 
sa na základe stávky vybrali na prieskum periférie mesta, v ktorom bývali. Vý-
prave predchádzala dramatická polemika na tému chýbajúcej stránky v mape 
ich rodného mesta: „Jednou jsme se hrozně pohádali kvůli tomu, proč atlas města 
v tátově autě končí mapou č. 268. Já jsem tvrdil, že je jasné, že nějaké stránky mu-
sely vypadnout. Mapa č. 268 byla plná ulic, tříd, uliček a slepých ulic, a to až po 
okraj – chci říct, že se ulice prostě nevytratily do prázdna. Nedávalo to žádný smy-
sl.“ (Tan 2011, s. 84). Starší a racionálnejšie založený brat mal však iný názor 
a tvrdil, že všetko je v poriadku a že mesto už ďalej nepokračuje. Dohodli sa 
teda, že podniknú výskumnú výpravu, aby sa o tom mohli presvedčiť. V stávke 
bolo 20 dolárov. Dobre vyzbrojení a zásobení potravinami sa vybrali do nezná-
mych útrob urbanistickej džungle ich predmestia, plne si uvedomujúc civili-
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začné kontrasty: „Muselo to být úžasné, kdysi dávno, před tím, než tu byly obcho-
dy a dálnice a fast-foody, tenkrát, když byl svět ještě nepoznaný.“ (tamže, s. 89).

Cesta sa zdala byť nekonečná a omnoho namáhavejšia než pôvodne predpo-
kladali. Nadšenie, vzrušenie a zvedavosť prítomné na začiatku výpravy však po-
stupne vyprchávalo, pretože nenachádzali to, čo si vybudovali vo svojich fanta-
zijných predstavách: „Bylo tu něco jiného, co jsme nedokázali přesně pojmenovat. 
Čím dál jsme šli, tím si všechno bylo podobnější, parky nebo nákupní centra byly jen 
trochu jinou verzí těch našich, jako by byly vyrobené ze stejné obrovské stavebnice. 
Jen jména byla jiná.“ (tamže, s. 89).

Na ilustráciách zo s. 85, 86 a 88 možno pozorovať kompozičné výrezy z pre-
hustených architektonických tkanív pripomínajúcich urbanizmus periférií ano-
nymných veľkomiest, ktoré sú si navzájom podobné. Ich spoločným menova-
teľom je prítomnosť vizuálneho smogu v podobe obrovskej neprehľadnej koláže 
billboardov rôznych veľkostí, širokých ciest a celkového pocitu neprítomnosti 
„aury“ miesta. Keď sa súrodenci predrali na úplný okraj, mladší z nich, ktorý 
trochu zaostával, zrazu uvidel brata sediaceho na okraji cesty „[...] a nohy měl 
spuštěné přes její okraj do prázdna“ (tamže, s. 89). Za okrajom už nič nebolo. 
Na dvojstranovej ilustrácii (s. 90 – 91) vidíme dvojicu vyčerpaných chlapcov se-
diacich na okraji vysokej steny, svojou monumentalitou pripomínajúcej múry 
obrovských vodných hrádzí. Tu a  tam zo steny trčí potrubie rôznej veľkosti, 
z ktorého tečie špinavá splašková voda niekam do prázdna, do zdanlivo bezod-
nej priepasti, snáď niekam do večnosti. Potvrdil sa predpoklad staršieho brata, 
že predmestie končí presne na tých miestach, kde končila aj mapa. Mladší brat 
skrúšene utrúsil: „Myslím, že ti dlužím dvacet babek.“ (tamže, s. 89). 

Tak ako deti, aj my dospelí často veríme, že niekde tam za viditeľnou „hra-
nicou“ existuje ešte „niečo ďalšie“. To, čo je za okrajom mapy, môže byť koneč-
né, ale aj nekonečné. Môže to byť samotný Boh? Koniec mapy, jej ohraničenosť, 
môže a nemusí byť symbolom konečnosti nášho života a určitých limitov v na-
šich možnostiach poznávania. To s určitosťou nezodpovieme a vtedy obvykle 
prichádza na pomoc fantázia – najmä u detí. A možno je práve ona pre deti zá-
roveň špecifickým „hendikepom“, keď sa pri jej prílišnom bezuzdnom dávko-
vaní následne príliš ťažko vyrovnávajú s návratom do nezáživnej reality, ktorá 
je strohá, neúprosná a schematická ako presne vymedzená a „orezaná“ mapa. 
Avšak, aj keď to občas prináša sklamanie, je dobre neveriť mapám a vydávať sa 
na cestu znova a znova: „Hrozí nám, že zapomeneme, že mapování lesa zname-
ná méně než o něm psát básně, že mapovat vesnici znamená méně než navštívit 
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její obyvatele, že mapovat posvátný háj znamená méně než mu vzdávat úctu.“ 
(Rozsak 2005, s. 380).

Záver

Fantázia a naivita dieťaťa v konfrontácii s fádnym pragmatickým svetom sa 
v Shaunových Tanových príbehoch javí ako „hendikep“. Ten je však v danom prí-
pade dvojsečnou zbraňou. Minimálne pomáha vyrovnávať sa s nudou. Napríklad 
mapa z posledného príbehu Naše výprava slúži ako zástupný symbol racionali-
zovanej schémy myslenia, ktorá napriek tomu, alebo práve preto, môže fantáziu 
dieťaťa provokovať a udržiavať v pohotovosti.

Hendikep je v príbehoch Shauna Tana prítomný skôr v úvodzovkách, názna-
koch, teda zväčša prostredníctvom alúzií. Shaun Tan nehovorí ani tak o hmata-
teľných a viditeľných hendikepoch, ale o prekonávaní prekážok vyvstávajúcich 
pri interpretácii žitia a vyrovnávaní sa s absurdnosťou, ktorú prináša. Tu, ako 
sme mali možnosť vidieť a čítať, je najväčšou výhodou práve fantázia, imaginá-
cia so schopnosťou hľadieť na svet detskými očami, vidieť zvláštne vo všednom 
či odhaliť skryté súvislostí vecí. Daná stratégia sa však za určitých okolností 
môže stať príťažou, reálnym hendikepom, a to najmä vtedy, ak sa zrazí s príliš 
racionálnym a konvenciami spútaným svetom. 

Hoci sú príbehy Shauna Tana z väčšej časti zaraďované do žánru komiksu, 
majú niektoré podobné funkcie ako rozprávka, a to v tom zmysle, ako o nej píše 
Stanislavová, keď zdôrazňuje jej schopnosť „náročné obsahy načrtnúť v milosrd-
ne zastretej, fantáziou imaginovanej podobe. Reč rozprávkovej metafory dokáže 
(paradoxne) podstatu náročného obsahu vyjadriť presnejšie a zrozumiteľnejšie, 
než akokoľvek presný vecný výklad...“ (2016, s. 28). Shaunove Tanove príbehy 
sú univerzálne matrice, v ktorých možno nachádzať „návody na použitie sve-
ta“, ktorý sa často môže zdať krutým a nepriateľským miestom pre život, ale za 
pomoci vhodne zvolených fantazijných stratégií ho môžeme pretvoriť na svoj 
obraz a dočasne získať aj to, čo nám chýba.
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