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stažení PDF Pokud patříte mezi početnou
rodinu příznivců Harryho Pottera, určitě
budete vědět, že nejvíc na světě si váží svého
koštěte, že nejoblíbenějším Hermioniným
předmětem je věštění z čísel a že bájný tvor
jménem hipogryf pomohl uniknout Siriu
Blackovi ze zajetí. Pravděpodobně už ale
nevíte, že čarodějnice prý kdysi létaly na
vidlích! Věštění z čísel se už v pradávných
dobách používalo k předpovídání
budoucnosti a hipogryf byl oblíbeným
jízdním zvířetem rytířů Karla Velikého.
Věděli jste třeba, že Nicholas Flamel, který
vytvořil Kámen mudrců, skutečně existoval?
Úchvatná dobrodružství Harryho a jeho
kamarádů nabírají tak rychlý spád, že si ani
nestačíme uvědomit tu spoustu
mytologických, folklorních a historických
tradic, z nichž se zrodil fantastický svět
Harryho Pottera. Jedním z největších
potěšení, které četba knížek o Harrym
Potterovi přináší, je právě neobyčejná
bohatost jeho magického světa. Za toto
bohatství vděčíme téměř neohraničené
obrazotvornosti J. K. Rowlingové, ale
součastně i rozsáhlému společně sdílenému
kulturnímu dědictví magické tradice.
Lektvary a kouzla, obři a draci, čarodějnické
kotle a křišťálové koule – vše má fascinující a
často překvapivou historii, sahající stovky a
někdy i tisíce let do dávné minulosti. Téměř

veškeré magické praktiky vyučované ve škole
v Bradavicích mají své kořeny v magickém
odkazu Západu, který se vynořil ze
starověkých říší Středního východu, Řecka a
Říma. Imaginární zvířata, kupříkladu kentaur,
mantichora či jednorožec, pocházejí z téže
bohaté tradice. Mnohá další čarodějná
stvoření – ať už gnómové, trpaslíci, bludníčci
či skřeti, mají svůj původ v ústní lidové
tradici severní Evropy a britských ostrovů.
Čtenáři Harryho Pottera jsou zvědaví na
zaklínadla, kouzla a kletby, jiní dychtí
dozvědět se více o strašidlech, červené čepici,
nebo se zajímají, jaký je vlastně rozdíl mezi
čarodějnicí a ježibabou. Můžete začít
jakýmkoli tématem – a je více než
pravděpodobné, že skončíte u všech. Každé
heslo by mělo skýtat vyčerpávající přehled
tématu o hojnost odkazů na jeho původ v
mytologii, folkloru a na jeho historické
kořeny. Kniha Škola čarodějů je prvním
uceleným průvodcem magického světa
Harryho Pottera a zároveň základní příručkou
každého mladého čaroděje.

