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ABSTRAKT

Práce je pokusem o úvod do holistického představení fenoménu her na hrdiny v České republice z  etnologického, potažmo folkloristického úhlu pohledu.
Práce používá  dva primární zdroje dat: oficiálně publikovaný textový materiál (korpus padesáti herních příruček nejpopulárnějších her na hrdiny) a výsledky dotazníkového výzkumu (uskutečněného mezi hráči her na hrdiny v České republice).
Práce se dělí na čtyři obsahově a metodologicky zcela odlišné části. 
První, úvodní část představuje stručné uvedení do problematiky her na hrdiny s vymezením jejich základní terminologie,  jejich stručnou charakteristikou, základními principy a pravidly, včetně analýzy jejich struktury a stručného náčrtu vzniku a geneze tohoto fenoménu.
Druhá část obsahuje výsledky dotazníkového průzkumu a snaží se zachytit situaci komunity hráčů her na hrdiny v České republice a blíže zmapovat tuto novou, relativně neprobádanou subkulturu.
Třetí část se pak snaží celý fenomén her na hrdiny teoreticky uchopit: analyzovat ontologický status her na hrdiny a zařadit je mezi ostatní kulturní jevy. 
Čtvrtá, doplňková část pak nastiňuje možnosti komparativní analýzy textů her na hrdiny. 

Hry na hrdiny se ukazují být zábavní oddechovou aktivitou mládeže, co do své povahy  pak synkretickým kulturním jevem dialogicko-dramatického charakteru, který lze pojímat jako nebývale komplexní a synkretickou formu dětské hry. 
Texty vytvářené při hraní her na hrdiny pak lze vymezit jako specifický žánr moderního folklóru. 





ÚVOD



„Jestliže Le Goff správně pochopil, že středověká společnost, ze které povstala naše civilizace, byla polokočovná, kdy se pohybovali nejen jedinci a skupiny, ale putovaly celé národy, pak Tolkien si usmyslel, že právě na tuto vášnivou touhu po cestování, pohybu a po ovládnutí prostoru naváže svým vyprávěním a prodlouží tak časovou osu, jež pojí současnost a minulost až do budoucnosti nekonečného příběhu lidstva. Tak se staly islandské ságy předobrazem putování jeho hrdinů až do země Mordor a normanský zábor Británie vítězstvím Nepřítele. Gandalf nahradil Merlina a zatím co kouzelník od Kulatého stolu skončil v tenatech Jezerní panny, podoba dobroděje hobitů se objevila na tričkách americké mládeže. Oxfordský profesor staroangličtiny odstartoval mytologii přelomu století, která se začala šířit s novými médii, s kterými sám autor nemohl počítat: fantasy příběhy, Dračí doupě, počítačové hry, hudební show, videokazety, CD-Romy..“

Z. Justoň (Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem)


 1) Prolog

Hry na hrdiny patří k nejméně prozkoumaným kulturním jevům postmoderní doby. Ačkoliv se jako fenomén zábavní kultury mládeže v našem prostředí objevily již na samém počátku devadesátých let, neexistuje dosud ucelená odborná práce na toto téma. Jediná studentská práce a sporadické zmínky v odborné literatuře představují (vedle několika publicistických článků) veškeré informační zdroje o hrách na hrdiny v našem prostředí. Vzhledem k tomu, že díky faktické neexistenci odborné literatury na toto téma má odborná veřejnost jen velmi vágní a neúplnou představu o tomto kulturním jevu, je primárním cílem této práce především informovat.
Hry na hrdiny si pozornost společenskovědní veřejnosti nepochybně zaslouží, a to hned ze dvou důvodů.
Za prvé jde o aktivitu velice rozšířenou mezi středoškolskou a vysokoškolskou mládeží, která až dosud prakticky ušla bližší pozornosti. Z tohoto důvodu si práce klade za cíl rozšířit stávající informační zdroje a zařadit hry na hrdiny mezi ostatní příbuzné zábavní aktivity mládeže.
Hry na hrdiny nejsou významné jen pro svou významově neutrální prostou existenci; prakticky od doby jejich vzniku v polovině 70. let 20. století v USA jsou neustálým terčem kritiky rodičovských sdružení a náboženských a moralistických aktivistů. Je poukazováno na jejich sociálně patologickou funkci; hráči her na hrdiny údajně pod jejich vlivem tendují k sociálně deviantnímu chování: vytvářejí si asociální morální vzorce, inklinují k satanismu a okultismu. Destruující vliv her na hrdiny není omezen pouze na tento jev: údajně způsobují i rozklad či rozštěpení hráčovy osobnosti a nutí jej k patologickému chování, jakým je například psychická závislost na hře, eskapismus z reálného života do vymyšlených světů hry, odklon od reality k neustálému dennímu snění až k sebevražedným tendencím a pokusům. Odborná literatura eviduje několik kriminálních deliktů nepřímo spojených s hraním her na hrdiny; pouhý tento fakt již sám o sobě postačuje k obhajobě smysluplnosti této práce.
Práce má převážně deskriptivní povahu a snaží se holisticky představit celou problematiku her na hrdiny v co nejširším záběru: po zběžném empirickém popisu fungování, historie a geneze těchto her je podán pokus o jejich zařazení do širšího kulturního kontextu jejich komparací s příbuznými kulturními fenomény. Je zkoumána vlastní povaha tohoto kulturního jevu a jeho tendence pohybovat se na rozhraní herních, dramatických a narativních aktivit. 


2) Dokumentace vstupní informační báze (Komentovaná bibliografie 
   

„Neboť kritika nemá pokdy, aby si všimla toho, co čtou statisíce neznámých čtenářů. Kritika musí pojednat o sbírce 17 básní vydaných ve 250 číslovaných výtiscích. Zajímá se o literaturu, ale nezajímá se o její okraj. Jenže na tom okraji se najde ledacos: především lid.“

Karel Čapek (Marsyas čili na okraji literatury)

Domácí odborná literatura 
O kulturním fenoménu her na hrdiny neexistuje v češtině prakticky žádná odborná literatura, což je primárně dáno relativní novostí tohoto jevu (v našich zemích je masově rozšířen teprve od začátku 90. let 20. století). Jako průkopnickou a zároveň nejvýznamnější musíme proto z tohoto důvodu jmenovat práci Ivana Wagnera Svět postmoderních her OJ Ota Janeček    Vydáno   - Ivan WAGNER: Svět postmoderních her. Jinočany: H+H, 1995.. Autor v ní popisuje širokou škálu nových, jeho rétorikou postmoderních her, které se masově rozšířily na Západě po druhé světové válce (v převážné většině od 70. let), u nás pak masověji po roce 1990. V části pojednávající o invazi nových druhů zábav popisuje vedle adrenalinových, extrémních sportů a počítačových her v samostatné kapitole nazvané Dračí doupě - WAGNER 1995, s. 124 – 128. i fenomén her na hrdiny. Průkopnická práce je poměrně přesnou deskripcí vzhledu a techniky fungování her na hrdiny společně se stručným náčrtem jejich historie a souvisejícího kulturního kontextu (publicistické útoky na hry na hrdiny, související kulturní jevy jako tzv. „hry naživo“ - „Hry naživo“ („Live Action Role Playing, LARP) – zábavná aktivita geneticky vycházející z her na hrdiny. Hraje se v terénu, přírodě, a hráči se při ní snaží kostýmy, vybavením a zbraněmi co nejvíce přiblížit svým fiktivním rolím – hrdinům. Oblíbená převážně u mladších věkových skupin, lze ji připodobnit např. k historickému šermu či bojovým hrám hraným na letních dětských táborech.). Psychologizující úvahy o možných vlivech her na hrdiny na psychiku jejich hráčů nejsou ale bohužel podloženy odborným zázemím autora a nevybočují tak z rámce standardní publicistické produkce. Pro základní seznámení s poměrně těžko popisovatelným fenoménem her na hrdiny je však Wagnerova práce z heuristického hlediska nenahraditelná, a ačkoliv je možno k ní mít řadu především metodologických výhrad, jako výchozí zdroj poznatků o povaze her na hrdiny v našem prostředí slouží dokonale. Přes několik drobných nesrovnalostí (terminologické nerozlišování mezi hrami na hrdiny a Dračím doupětem, omezení popisu na jednu partikulární hru a drobné nepřesnosti v popisu vlastní herní aktivity  - Terminologický rozdíl mezi Dračím doupětem a hrami na hrdiny viz Část I., Základní pojmy;  k vlastní herní aktivitě nejsou hrací figurky ani mapa potřebné. má práce výborný deskriptivně-informativní charakter. Wagnerovo zjištění, že „čím větší překážky v každém kole (úrovni) (role hrdinů hráčů her na hrdiny - pozn. P.J.) překonají, tím jsou silnější, „dokonalejší“, tím se zlepšují jejich herní vlastnosti“  - WAGNER 1995, s. 126. má pro hry na hrdiny obecnou platnost a patří mezi jejich základní charakteristiky a bude s ním nadále běžně pracováno. 
Autorova výborná definice kulturního jevu her na hrdiny: „Dračí doupě (anebo jakákoli jiná hra podobného typu) je silnou emoční, terapeutickou a paradivadelní aktivitou, jakkoliv se na pohled odehrává jen ve fantazii hráčů anebo v průběhu jejich vzájemné ústní komunikace.“ - Tamtéž, s.128. je dosud nejvýstižnější definicí tohoto kulturního jevu v domácí literatuře. Ačkoliv nebudou psychologické aspekty Wagnerovy definice vzhledem k  zaměření této práce dále reflektovány, a práce se pokusí vytvořit definici jinou, lépe odpovídající jejímu v nejširším slova smyslu sociologickému nebo etnologickému zaměření, zůstává Wagnerova definice stále podnětnou. Wagnerův důraz na podobnost her na hrdiny s divadelní (nebo lépe obecně mimetickou) aktivitou a na samotnou imateriální existenci hry v pouhé fantazii a mluvené řeči je také pro objasnění povahy her na hrdiny věcí klíčovou a základní.  
Studie Petra Kamberského Prolínání světů  - Petr KAMBERSKÝ: Prolínání světů. Bakalářská práce obhajována na FSV UK, 1994. Též recenzována v BIOGRAF (časopis pro biografickou a reflexivní sociologii) 4/1995. Autor recenze Jan Paleček. představuje v našich poměrech první skutečně odbornou práci zabývající se problematikou her na hrdiny, a to primárně z pohledu interpretativní sociologie. Na rozdíl od Wagnerovy eseje není omezena na pouhou prostou deskripci fungování těchto her, ale snaží se problematizovat jejich funkci ve společnosti a vnímání jejich kontextu individuálním hráčem. Pomocí interpretace textů (převážně life histories – životopisných vyprávění) vytvořených hráči, biografické reflexi osobní zkušenosti s hrou na hrdiny a zúčastněného pozorování se autor zaměřuje na dva primární problémové okruhy – na projekci hráče do jeho virtuální postavy - Naší terminologií hrdiny – viz Část I., Syntetická terminologie. v této hře a jeho osobní identifikaci s herním světem. Kamberský odmítá charakterizovat tyto jevy (na první pohled se sociálně-patologickými konotacemi) jako klasický eskapismus před realitou, únikovou činnost útěku před pravdou a skutečným, reálným životem.  Ačkoliv se hry na hrdiny „..velmi podobají dennímu snění svými přísliby, pokračováním, odkazem na fantazii“, a tato hra „realizuje vidiny, spojuje sny a skutečnost“  - Tamtéž, s. 9., nelze je podle Kamberského ztotožňovat se společensky negativními jevy jako přílišné hraní počítačových her či závislost na drogách. Autor na základě výpovědí hráčů sice připouští možnost a realitu psychické závislosti na hře, ale nachází v činnosti jejího hraní i jeden vysoce pozitivní aspekt. Hra na hrdiny umožňuje svému hráči na základě zkušeností ve hře reinterpretovat své zkušenosti v reálném světě. „Právě tak jak hráč vstupuje do hracího světa a realizuje se v něm, tak po čase získá možnost „projekce nazpět“ pohledu na tento svět skrze zkušenost tamtoho světa“  - Tamtéž, s. 9.. Právě tato možnost „jiné“ zkušenosti, proměny a potenciálního duševního obohacení přibližuje hry na hrdiny fenoménům počítačových her či drog – způsobují jejich atraktivitu u hráčů příslibem nevšedních lákavých zážitků, a na druhou stranu způsobují i nebezpečí „pohlcení hrou“ a vytvoření reálné hrozby psychické závislosti na jejím hraní. Podobně jako výše zmíněné jevy umožňují i hry na hrdiny svým hráčům vytvořit si imaginární únikový svět, kam se uchylují před rodiči, autoritami a nepřízní reality, ale na rozdíl od nich nabízí i něco víc - „Reinterpretace. Sebeporozumění. Nacházení jiné, alternativní interpretace světa, sdílené a nalézané s druhými lidmi – blízkými.“ - Tamtéž, s. 11. Hry na hrdiny lze chápat jako „společné hledání alternativy, která není mým vysněným světem, ale společensky sdílenou zkušeností. Alternativa jako paralelní životní rozvrh, jejž vytváříme“ (…) “ve specifickém společně sdíleném prostoru, kde hráči zakoušejí sami sebe“  - Tamtéž, s. 11.. Vedle dalších, spíše jen naznačených souvislostí – hry na hrdiny jako renesance mýtického vidění světa pomocí příběhu (mimochodem velmi podnětná a zajímavá myšlenka zasluhující si hlubší rozbor, kterému by se autor rád věnoval v pozdějších textech) Kamberský shrnuje svou práci tezí: „Svět hry se ukazuje jako poměrně otevřený prostor, který hrající teprve vzájemnou interakcí naplňují. Společným hraním si hráči vyjednávají nový (jiný, alternativní) životní rozvrh, konstruují svůj vlastní svět. Zkušenost získaná v hracím světě má však reálný význam i ve „skutečném“ světě, hraním tak hráči reinterpretují (nejen sociální) realitu.“  - Tamtéž, s. 1.

Domácí publicistika
Český čtenář toužící se lépe obeznámit s problematikou her na hrdiny, který se zároveň nechce omezit pouze na tuto práci, je nucen, kvůli nedostatku relevantní odborné literatury, sáhnout i po obecně publicistických pramenech. Na rozdíl od odborné veřejnosti nelze tvrdit, že by česká veřejnost obecně nebyla s fenoménem her na hrdiny seznámena – naopak, všechny tři hlavní české společenské týdeníky (Mladý svět, Reflex, Týden) o těchto hrách již informovaly, jeden z nich (Reflex) dokonce hned dvakrát. Cílem této kapitoly je stručně referovat o informační hodnotě článků zabývajících se hrami na hrdiny v českém tisku; podrobnější odkazy na konkrétní vydání nalezne čtenář v seznamu literatury.
Asi nejkvalitnějším informačním zdrojem je článek otištěný v časopise Týden  - Pavel MANDYS: Hry z jiných světů. Týden 51/1996, s. 52 –58.. Publicista poměrně výstižně shrnuje základní principy a druhy her na hrdiny, podává dokonce i stručný nástin jejich vzniku a přidává více než zajímavý příklad jejich využití v dětské psychoterapii v našem prostředí  - Oddělení prevence z Střediska pro mládež v Praze –Klíčov použilo specifické vlastnosti her na hrdiny (vžívání se do rolí fantazijních postav) odstranit dětské asociální vlastnosti a návyky. Více viz MANDYS 1996.. Okruh zájmu autora se však neomezuje pouze na fenomén her na hrdiny, ale i na příbuzné aktivity, často s hrami na hrdiny zaměňované či ztotožňované – takzvané sběratelské karetní hry a strategické figurkové hry. Tyto typy her mají sice podobnou tématiku jako hry na hrdiny a patří do velice příbuzného kulturního kontextu (bývají hrány stejnými lidmi, prodávány ve stejných specializovaných obchodech), ale jejich herní principy jsou radikálně odlišné, a, jak si všiml i autor, jejich primárním cílem je spíše kompetitivita (ať už ve formě sbírání kartiček či vlastní hry), která jejich hráče nutí neustále kupovat nové a nové herní doplňky. Tento komerční rozměr není u her na hrdiny v takové míře rozvinut, hry na hrdiny jsou zaměřeny spíše na rozvíjení individuální fantazie každého hráče.
Oba články otištěné v časopise Reflex a jeden otištěný v časopise Mladý svět  představují spíše senzacionalistické publicistické glosy s nízkou odbornou výpovědní hodnotou. Článek v časopise Mladý svět - Tomáš Němeček: Draci studenta Klímy. Mladý svět 14/1994, s.35. je třeba ocenit kvůli přítomnosti stručného nástinu české situace her na hrdiny a interview s tvůrci nejpopulárnější české hry Dračí doupě, Doležalův článek  - Jiří X. Doležal: Vítej, (umělý) bojovníku! Reflex 35/1995s. 42 -46. si zase klade širší filozoficko-existenciální otázky spojené s hraním těchto her a identitou hráčů.
Druhé vydání první české hry na hrdiny Dračí doupě bylo reflektováno i týdeníkem Nové knihy  - Michaela Volejníková: Dračí doupě. Nové knihy 28/1996, s. 8.. Autorka ve své anotaci splňuje to, co se ostatním publicistům příliš dobře nepodařilo: totiž popsat samotný průběh jedné konkrétní hry, byť ve velice omezeném rozsahu.


Zahraniční odborná literatura a publicistika 
Ačkoliv fenomén her na hrdiny existuje v zahraničí již přes 20 let a tuto aktivitu provozují doslova miliony  - Odhad počtu členů mezinárodní organizace RPGA (Role Playing Games Association) z roku 2002 čítá 4 miliony členů. Tato organizace však shromažďuje převážně jen hráče nejrozšířenější hry Dungeons & Dragons, kteří tvoří patrně jen minimum všech hráčů.  lidí po celém světě, odborné literatury na toto téma je poměrně málo (obzvláště srovnáme-li s příbuznými, daleko mladšími fenomény jako jsou počítačové hry či virtuální reality, u kterých je relevantní odborné literatury dostatek  - Z mnoha jmenujme např. Espen AARSETH: Aporia and Epiphany in Doom and Speaking Clock: The Temporality of the Ergodic Art, in: RYAN 1999. Hry na hrdiny jsou nejrozšířenější v kolébce tohoto kulturního jevu, tedy Spojených státech amerických; v těsném závěsu za nimi je Velká Británie. Na kontinentě jsou hegemony (ve vydávání vlastních her na hrdiny i co se počtů hráčů týče) zejména Německo, Francie, Itálie, Španělsko a skandinávské země (hlavně Dánsko a Finsko). Z bývalých zemí východního bloku jsou hry na hrdiny nejrozšířenější v Polsku. Mezi další země, kde je tento fenomén početně velmi rozšířený musíme zařadit ještě Austrálii a zejména Japonsko – tedy země s velkým vlivem západní masmediální komerční kultury. - dle SUWAK, M.: Role-playing w mundurze, role-playing w krawacie. Portal 4, 1999, s. 41 - 42. 
Největší procento zahraniční odborné literatury zabývající se problematikou her na hrdiny tvoří psychologické a psychiatrické studie, tedy záležitosti dosti partikulárního a od tématu této práce poněkud odbíhajícího charakteru. Důvod zájmu psychologů o tento fenomén je podnícen převážně dlouhotrvající konfrontační mediální kampaní (probíhající především v USA), napadající společenskou nebezpečnost her na hrdiny. Většina odborné literatury proto zkoumá potenciální dopad hraní her na hrdiny na hráčovu psychiku, změny jeho osobnosti a hodnotových vzorců díky hře, a podobnou problematiku. Většina prací má apologetický nebo naopak konfrontační charakter, snaží se hry na hrdiny rehabilitovat a poukázat na jejich sociální neškodnost, či naopak potvrdit jejich sociální patologičnost. Prim vedou výše zmíněné psychologické, psychoterapeutické a také sociologické studie.
Mezi psychologické články, srovnávající hráče her na hrdiny s jinými skupinami můžeme zařadit Carterovu a Lesterovu studii - CARTER, R., LESTER, D.: Personalities of players of Dungeons and Dragons. Psychology Report, 82 (1), 1988, s. 182.. Vzorek dvaceti mužů hrajících nejrozšířenější americkou hru Dungeons & Dragons se dle jejích výsledků v průměrných ukazatelích deprese, sebevražedných představ, psychoticismu, extraverze a neuroticismu nikterak nelišil od běžného náhodně vybraného vzorku jiných vysokoškolských studentů. Podobně zaměřená je i další psychologická studie  - ROSENTHAL, G.T., SOPER, B., FOLSE, E.J., WHIPPLE,G.J.: Role-play gamers and National Guardsmen compared. Psychology Report 82 (1), 1998, s. 169-170., srovnávající ukazatele neuroticismu 54 hráčů her na hrdiny s 64 členy americké Národní gardy se shodnými demografickými charakteristikami. Studie nepotvrdila populární tezi, že hráči těchto her jsou uzavření, emocionálně nedospělí adolescenti (ačkoliv ve větší míře uváděli jako svojí oblíbenou činnost spánek a denní snění). Typickým hráčem her na hrdiny byl muž se stejným počtem blízkých přátel jako člen Národní gardy a slabé tendence k neuroticismu u hráčů se dle výzkumníků nejeví jako klinicky signifikantní. 
Další psychologická práce  - SIMON, A.: Emotional stability pertainig to the game Vampire: The Masquerade. Psychology Report 83 (2), 1998, s. 732-734. se zabývá jednou partikulární hrou na hrdiny Vampire: The Masquerade  - White Wolf, New York 1991., veřejností považovanou za maximálně svádějící k sociálně patologickému chování. Dle výsledků 16 hráčů této hry nevykazovalo v letech, kdy tuto hru hráli ani v letech následujících žádné asociální chování a jejich emocionální stabilita byla v normě. 
Negativnější výsledky přináší starší psychologická studie  - DeRENARD, L.A., KLIME, L.M.: Alienation and game dungeons and dragons. Psychology Report 66, 1990, s. 1219 – 1222. zkoumající vztah hraní her na hrdiny se vznikem pocitu odcizení u jejich hráčů. Porovnání vzorku 35 aktivních hráčů her na hrdiny s 35 ne-hráči ukázalo mírně snížený výskyt pocitů méněcennosti a bezvýznamnosti a mírně zvýšený výskyt pocitů kulturního odcizení u hráčů her na hrdiny. Co se týče pocitu odcizení, jeho zvýšený výskyt byl zaznamenán pouze u velice aktivních hráčů – tedy těch, kteří hráli častěji a za hru utráceli větší množství peněz.
Poslední psychologická práce - DOUSE, N. A., McMANUS, I.C.: The personality of fantasy game players. British Journal of Psychology 84 (4), 1993, s. 505 – 509. se nezabývá hráči klasických her na hrdiny, ale jejich modernější elektronické verze (tzv. Play-By-Mail, tj. her hraných pomocí dopisů zasílaných elektronickou poštou). Hráči těchto internetových her byli srovnáváni s ostatními vrstevníky. Vyšlo najevo, že většina hráčů jsou muži s nevýraznými sexuálními rolemi, kteří vykazovali nižší stupeň empatie s ostatními, často popisovali sami sebe jako „vědeckého zaměření“ a mezi své oblíbené koníčky zařazovali nejčastěji „hraní na počítači“ a „čtení“.
Primárně apsychologické zaměření této práce neumožňuje provést erudovanou komparaci s údaji v těchto pracích, snad s výjimkou práce poslední.  - I v našem dotazníkovém průzkumu uvedlo 89% respondentů jako svůj nejoblíbenější koníček „hraní na počítači“ (viz Část II). 
V nejobecnějším smyslu sociologických prací o hrách na hrdiny, které by byly pro naši práci relevantní, nenacházíme bohužel příliš mnoho.
Ze studií zabývajících se hráči her na hrdiny z hlediska jejich hodnotových postojů a orientací je možné zmínit Leedsův článek o postoji hráčů her na hrdiny k satanismu a okultním praktikám - LEEDS, S.M.: Personality, belief in paranormal and involvement with satanic practises among young adult males: Dabblers versus gamers. Cultic Studies Journal, Psychological Manipulation and Society 12 (2), 1995, s. 8 - 12.. Pomocí anonymních dotazníků byly komparovány vzorky hráčů her na hrdiny (66), satanistů (26) a kontrolní vzorek subjektů nezabývajících se žádnou z výše uvedených činností (125). Výzkum neprokázal žádnou souvislost mezi hraním her na hrdiny a satanistickými praktikami – satanisté se od hráčů značně lišili z hlediska svých zvýšených sklonů k víře v nadpřirozeno, sklonů k psychoticismu a sociální uzavřenosti. Populární názor médií, že hry na hrdiny jsou vstupní branou k satanistickým či okultním praktikám byl tak podle autora více než přesvědčivě vyvrácen. 
Zajímavá, ač starší sociologická studie - FINE, G.A.: Mobilizing fun: Provisioning resources in leisure worlds. Sociology of Sport Journal 6 (4), 1989, s. 319 – 334. se zabývá povahou komunit hráčů her na hrdiny a jejich srovnáváním s podobnými zájmovými skupinami (houbaři a fotbaloví fanoušci v USA). Všechny tyto zájmové skupiny inklinují k vytváření odpočinkových světů (leisure worlds) - společně sdíleným sociálně interakčním prostorům s vlastními pravidly a sociálními interakcemi - které zájemcům umožňují si na čas odpočinout od problémů okolního světa a nerušeně se věnovat svým oblíbeným koníčkům v jejich vlastním virtuálním, fiktivním světě. Tento koncept – komunity hráčů her na hrdiny jako běžné komunity lidí spojených společně sdíleným hobby-zábavou se ukazuje jako nosný a bude s ním v této práci dále pracováno.
 Zbývající studie mají již převážně medicínsko-klinický charakter a nezabývají se prostředím běžné sociální interakce, která nás zajímá. Přesto je dobré pro ilustraci zmínit alespoň tři z nich.
Například, Blackmonův článek  - BLACKMON, W.D.: Dungeons and Dragons:The use of fantasy game in the psychotherapeutic treatment of a young adult. American Journal of Psychotherapy 48 (4), 1994, s. 624 – 632. nachází, podobně jako v domácím prostředí Středisko pro mládež v Praze – Klíčov, pro hry na hrdiny využití v psychoterapii mládeže – hraní  fiktivní role – hrdiny v americké nejrozšířenější fantasy hře na hrdiny Dungeons & Dragons -  mělo pozitivní terapeutický dopad při sebeuvědomování a restrukturalizaci osobnosti dlouhodobě hospitalizovaného duševně nemocného chlapce.
Druhá psychoterapeutická studie  - HUGHES, J.: Therapy is fantasy: Roleplaying, healing and construction of  symbolic order. Paper presented in Anthropology IV Honours, Medical Anthropology Seminar, Australian National University 1988. zdůrazňuje pozitivní vliv hraní her na hrdiny při procesu uzdravování psychicky nemocného subjektu – hraní a vytváření fiktivního hrdiny – alter-ega – pomáhá pacientovi pomocí hry ve fiktivním světě znovu vytvořit symbolický řád ve světě skutečném a následně pak znovuvytvořit základní kostru jeho vlastní osobnosti.
Podobně i další psychoterapeutická studie - ASCHERMANN, L.I: The impact of unstructured games of fantasy and role playing on an inpatient unit for adolescent. Journal of Group Psychotherapy 43 (3), 1993, s. 335- 344. poukazuje na pozitivní vliv použití her na hrdiny obecně ve skupinové terapii,  jen ale pokud jsou používány zkušeným psychiatrem. Neomezené a nekontrolované hraní těchto her vedlo k vážným narušením léčebných postupů, zvýšilo odpor pacientů k léčbě, zesílilo jejich patologické sklony, narušilo individuální léčebný program a normalizovalo násilí. Pokud byly ale hry na hrdiny hrány pod vedením psychiatra nebo byly terčem diskuzí mezi jednotlivými pacienty, napomáhaly k vytvoření normalizovaných vztahů pacientů s okolním prostředím.
Čtyři obecně publicisticky laděné články - KUCZYNSKA, N: Wszytko zaczelo sie od smokow. Portal 10, 1999, s. 8-12., RAYMOND, V.: Prehistoria RPG. Magia i Miecz 5, 1996, s. 46 –50, RILSTONE, A.: Out of the closet.  Arcane 12, 1995, s. 38 – 39., SUWAK, M.: Role-playing w mundurze, role-playing w krawacie. Magia i Miecz 26 (3) 1999, s. 41- 42, VARNEY, A.: Profile: Gary Gygax. Dragon 54 (1), 1994, s. 21 – 29.   se zabývají převážně historií fenoménu: ač jsou dva z nich otištěny v populární společenské literatuře, mají poměrně vysokou výpovědní hodnotu a v této práci budou proto používány jako relevantní prameny.
Na závěr je třeba zmínit dvojici apologetických, publicisticky laděných a poměrně nekritických článků - BADDELEY, G.: Dicing with the Devil. Arcane 12, 1995, s. 22 – 27, CARDWELL, P.: The attacks on role-playing games. Sceptical Inquirer 18 (2), 1994, s. 157 – 165., jejichž hlavní přínos spočívá především v poměrně přehledném zmapování mediálních a církevních útoků na hry na hrdiny. Ve většině jsou jejich autory samotní hráči těchto her, kteří přirozeně zastávají vysoce negativní stanoviska k těmto jevům, ale informační hodnota těchto článků je přesto poměrně vysoká. Autoři samotných těchto útoků jsou pak ve vybrané literatuře zastoupeni dvěma články  - SCHNOELEBEN, W.: Straight talk on Dungeons and Dragons a Should a Christian play Dungeons & Dragons? (New updated research). Dostupné na http://www.rpgstudies.net/schnoeleben/christianwiew.html., ve kterých  vyslovují své stanovisko k odmítání her na hrdiny pro jejich charakter potencionálního předstupně satanismu a okultismu. Druhé, racionálněji podložené stanovisko argumentace tvoří poukaz na to, že světy her na hrdiny učí jejich hráče jinému, primitivně magicko-mystickému pohledu na svět, tedy pohledu vzdálenému tradičnímu západnímu židovsko-křesťanskému pojímání světa.  

Shrnutí dosavadního studia problematiky
Jak jsme měli možnost zjistit, odborná literatura na téma hry na hrdiny je poměrně skoupá. Společenskovědní veřejnost i přes její existenci proto nemá adekvátní představu o tomto fenoménu: obě práce, ač jsou velice podnětné a inspirující, postrádají jeden důležitý rys. Většina novátorských prací na jakékoliv téma by měla být především úvodem, prolegomenem do dané problematiky: jejím primárním úkolem by mělo být čtenáře s daným jevem (v našem případě hrami na hrdiny) rámcově seznámit, definovat pojmy a obecně charakterizovat celý fenomén. Žádná ze zmíněných prací bohužel tento metodický předpoklad nesplňuje dokonale – Wagnerova práce pro malé obeznámení autora s daným jevem, Kamberského práce z přesně opačného důvodu – totiž pro příliš velké obeznámení a zainteresovanost autora na hře. Wagner splňuje požadavky úvodní přehledové práce lépe; i přes odborné nedostatky se pokouší hry na hrdiny obecně charakterizovat a rámcově vymezit, dokonce i definovat, ale má příliš málo vstupních informací a dat, aby to mohl provést adekvátně. Kamberský je naopak daty zahlcen; jako aktivní hráč her na hrdiny nedokáže vystoupit nad svou partikulární zkušenost s těmito hrami a jejich (sebe)reflexi, následkem čehož čtenáře zahrne množstvím podnětných postřehů, podnětů a analýz, kterým však schází hlubší rozpracovanost a metodičnost. Kamberský spíše mnohé naznačuje než skutečně řeší – pro autorovu osobní zainteresovanost není jasně oddělen etický a emický přístup k problematice. Osobní zkušenost se tu ukazuje z hlediska sdělnosti, jasnosti a přiblížení problematiky širší veřejnosti spíše překážkou, ačkoliv je práce nesmírně inspirativní a velmi podnětná.
Shrnuto: ačkoliv již existují dvě původní české odborné práce zabývající se problematikou her na hrdiny, primární cíl – totiž seznámit společenskovědní veřejnost s tímto kulturním jevem, dosud naplněn nebyl. Stále ještě chybí práce, která by stručným, shrnujícím, srozumitelným a zároveň odborným jazykem představila tento fenomén českému odbornému prostředí. Wagnerova práce tento požadavek splňuje pouze částečně – ačkoliv si klade za úkol rámcově seznámit s touto problematikou, obsahuje řadu nepřesností a nejasností, částečně nesplňuje také požadavek odbornosti. Kamberského práce, která umožňuje řadu inspirativních a objevných vhledů do problematiky v žádném případě netrpí nedostatkem odbornosti, ale metodiky. Na základě jejího přečtení má čtenář poněkud zmatený, chaotický a vágní dojem jakési aktivity, při které se hráči pohybují v jakýchsi virtuálních světech, ale jak tato aktivita přesně vypadá, se v podstatě nikdy nedozvíme – což je způsobeno přílišnou obeznámeností autora s touto aktivitou – zná ji natolik dobře, že necítí za nutné ji přiblížit čtenáři nezasvěcenému.
Následující práce je pokusem o doplnění těchto prací: o skutečný úvod do problematiky her na hrdiny, určený nikoliv neodborné veřejnosti (jako Wagnerova práce) ani čtenářům obeznámeným s touto aktivitou (což mlčky a možná nevědomě předpokládá Kamberský). Autor této práce zastává metodický postoj, podle kterého musíme, než začneme něco zkoumat, přesně vymezit předmět našeho zkoumání. V úvodu práce  tedy nalezneme nejprve empirický popis aktivity zvané hra na hrdiny a základní principy jejího fungování. Nezbytnou náležitostí je i definování základních pojmů používaných při další analýze – předchozí práce zacházely s pojmy zcela volně, dle libovůle autora – pojmy byly většinou bezrozmyslně vypůjčovány z kontextu a žargonu hry. - např. Gamemaster, postava – tyto termíny se vyskytují pouze v některých hrách na hrdiny, zvláště těch staršího data (ze 70. a 80. let 20. stoeltí). Precizní až úzkostlivá práce s pojmy je dle názoru autora nezbytným základním předpokladem každé vědecké práce, bez níž ji nelze uskutečnit ani se později shodnout na nějakém závěru. Po definování základních pojmů, s kterými budeme později pracovat, je podán empirický popis her na hrdiny. 
Teprve po popisu toho, jak nějaký jev vlastně vypadá, se při pozitivistickém postoji k realitě můžeme teprve začít ptát, co oním jevem vlastně je.
Po rámcovém seznámení (pomocí definování základního pojmového aparátu a deskripci aktivity) s tím, jak hry na hrdiny vlastně vypadají, se teprve můžeme začít pokoušet zjistit, čím vlastně jsou – tedy definovat je a zařadit do širšího kulturního kontextu.
V práci nejprve přistoupíme na obecné stanovisko, že hry na hrdiny jsou primárně kulturním jevem v tom nejširším slova smyslu a patří tedy tak do oblasti produktů lidské kultury. Poté můžeme začít s analýzou, do které sféry lidské kultury hry na hrdiny vlastně patří – mezi které příbuzné kulturní jevy je možné hry na hrdiny zařadit (přičemž mlčky přijmeme apriorní stanovisko, podle kterého nejsou zcela novým a výjimečným jevem, který nemá v lidské kultuře obdoby, ale že jsou s nějakými podobnými jevy příbuzné). Postupně diskutujeme příbuznost her na hrdiny s takovýmito jevy na základě jejich strukturální podobnosti či shody. Nejprve zkoumáme jejich příbuznost s hrami v nejširším slova smyslu – poměřujeme podobnost her na hrdiny s ostatními hrami podle dosavadních definic - Především dle CAILLOIS, 1998 a HUIZINGA, 2000 (viz dále).. Zjišťujeme, že hry na hrdiny na základě svých znaků nepochybně patří mezi kulturní jevy herního charakteru, a ptáme se, mezi jaké konkrétně. Caillosovy herní kategorie (agón, alea, ilynx a mimikry) se ukazují pro případ her na hrdiny jako příliš schématické rozdělení, protože tento kulturní jev ve velké míře synkreticky spojuje tři ze čtyř Caillosvých kategorií. Přesto jde ale nepochybně o hru, herní aktivitu. Poté zkoumáme přístupy jiných společenskovědních oborů, a to konkrétně etnologie a folkloristiky. Zjišťujeme, že na základně formální i strukturální podobnosti je  možné hry na hrdiny zařadit k dětským hrám jako folklorním jevům. 
Při analýze her na hrdiny jsme narazili na úzkou příbuznost některých her (převážně dětských) s folklórem – navíc, synkretičnost her na hrdiny byla zjevná již na počátku našeho studia, a synkretičnost tvoří také jeden ze základních rysů folklóru. V další části práce je zkoumána možnost, že hry na hrdiny jsou folklórem; vybízí k tomu i fakt, že nejvýraznější součástí her na hrdiny jsou orální texty, vytvářené hráči během vlastní hry. Všem třem možným pojetím, uchopením, koncepcím her na hrdiny (Hry na hrdiny jako hry, Hry na hrdiny jako dětské hry, Texty her na hrdiny jako folklór) jsou věnovány vlastní kapitoly. 





























ČÁST I.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY HER NA HRDINY


„Hra má blízko k imaginaci. Pohybuje se jako fantazie ve sféře iluze a zdání. Není však jako obrazotvornost pouhou poznávací funkcí, jejíž pochody probíhají nepozorovatelně v naší mysli. Je činností, tkvící plně v realitě a kontrolovatelnou observací. Ve snu dominuje nevědomí, ale i vědomá obraznost nás odvádí od skutečnosti. Ve hře se pohybujeme v obou oblastech, ve fantazii i realitě“

Vladimír Borecký (Imaginace a skutečnost)




1) Metodologická část

Cílem první části práce je analyzovat hlavní obecné charakteristiky her na hrdiny, jejich formu, obsah a zařazení do širšího kulturního kontextu, a to jak obecně, tak i v českém prostředí.

Použitá data 
V této první, teoretické části práce pracujeme s dvěma hlavními zdroji dat:

51 textů – herních příruček
První zdroj dat tvoří poměrně obsáhlý korpus vlastních her na hrdiny – tedy jejich příruček, knih pravidel, návodů k jejich hraní a herních pomůcek, vybraný podle ankety o popularitě jednotlivých her na hrdiny, pořádané ve Velké Británii v roce 1995 -Pořádaného britským časopisem o hrách na hrdiny Arcane v letech 1994 – 1995. Vyhodnocení v Arcane 13, 1995, s. 25 – 35.. Tento korpus čítá 51 písemných pramenů – herních příruček her na hrdiny – 50 zahraničních her a jednu hru domácí. - Seznam všech analyzovaných her nalezenete v příloze.

Výsledky dotazníkového průzkumu
Druhý zdroj dat tvoří výsledky dotazníkového průzkumu, pořádaného mezi českými hráči her na hrdiny v letech 2001-2002  - kompletní výsledky dotazníku ve formátu Excel 97 volně dostupné online na http://rpg.kgb.cz/PHP3/ VYSLEDKY ANKETY.csv
. Tento korpus tvoří 100 vyplněných dotazníků o 40 zodpovězených otázkách. Na rozdíl od prvního neobsahuje pouze data kvantitativního charakteru, ale i kvalitativně laděné výpovědi samotných hráčů, které nám pomohou převážně v závěrečné části práce.


Použité metody a techniky
Pracujeme s dvěma základními metodami a technikami:

Komparativní analýza textů
Pomocí srovnávací textologické analýzy jsme se zaměřili na analýzu charakteristických rysů her na hrdiny z korpusu 51 herních příruček.
Naše cíle byly především tři: - Dalším cílem bylo vyabstrahovat základní rysy konceptu herního světa a rolí – tato doplňková data naleznete v Příloze.
1) Analyzovat základní pojmy, které se v těchto textech používají, a následně z nich vytvořit pojmy obecné, které by byly platné univerzálně pro všechny hry tohoto typu. 
2) Vytvořit model typické herní příručky hry na hrdiny, co se týče jejího vnitřního členění a struktury.
3) Vyabstrahovat základní principy fungování her na hrdiny obecně.

Dotazníková metoda
Dotazníková akce se zaměřovala jednak na sociologické charakteristiky hráčů her na hrdiny v České republice – tedy jejich věk, pohlaví, vzdělání a povolání, ale i na zjištění preferencí jednotlivých her, herních postav a situací, jejichž znalost byla nutná pro pozdější textové analýzy.
Formou dotazníku bylo osloveno 109 náhodně vybraných respondentů – hráčů her na hrdiny v České republice.  Dotazníková akce trvala od července 2001 do dubna 2002.
Dotazník byl mezi hráčskou komunitu distribuován třemi způsoby: 1)elektronickou formou (pomocí umístění na internetové WWW stránce „http://rpg.kgb.cz/PHP3/ANKETA.HTM).
2) osobně návštěvou herních center a klubů na území Prahy a přímou distribucí mezi aktivní hráče. 
3) volným umístěním v specializovaném obchodě s hrami na hrdiny. 
První metoda se projevila vysokou návratností dotazníků (81). Druhou metodou bylo získáno 11 dotazníků, třetí metodou pak 17 dotazníků. Ze 109 vrácených dotazníků byly vyřazeny dotazníky chybně či nesprávně vyplněné. Po vyřazení vadných dotazníků zbylo dotazníků 100.
Vzor dotazníku je obsažen v Příloze.




2) Základní pojmy užívané v hrách na hrdiny – syntetická terminologie 

Orientace v často velmi zmateném, matoucím pojmosloví diskurzu her na hrdiny je velice složitá. Situace je zvláště nepřehledná pro naprostého laika – jednotlivé hry používají často zcela odlišnou terminologii k označení identické skutečnosti (což je jednak důsledek historického vývoje těchto her, tak autorských práv jednotlivých jejich vydavatelů). Odborná literatura zabývající se problematikou her na hrdiny zatím volila pojmy spíše náhodně, vybírajíc je z partikulárních her nejlépe dostupných autorům.
Následující kapitola si klade za cíl pracovně sjednotit doposavad roztříštěnou terminologii základních termínů, s kterými se v souvislosti s hrami na hrdiny čtenář setká nejčastěji. Terminologie byla vytvářena synteticky z co největšího množství dostupných zdrojů (viz použitá data.). Jako konečná kritéria výběru každého termínu byla zohledněna jak jeho míra trefného deskripce dané skutečnosti, tak i častost jeho relativního užívání v domácí publicistice a běžném jazykovém úzu.
 
Pojmosloví zahrnuje osm základních termínů nutných pro správnou práci s dalším textem. Tučně je vyznačen námi navrhovaný syntetický termín aplikovatelný na všechny známé typy her na hrdiny; pojmy v závorce vytištěné kurzívou představují další termíny používané v různých hrách na hrdiny pro označení  skutečnosti identické s naším umělým pojmem (jejich cílem je umožnit laikovi zasvěcenější orientaci v dalších příbuzných textech).

Hra na hrdiny (RPG hra, dračí doupě, hra na životní příběhy, hra na hraní rolí, Role-playing game, Roleplaying game, RPG, Storytelling game, Rollenspiele, Jeux de Rolle, Gra fabularna,) – druh zábavné aktivity vzniklý v USA v polovině 70. let, u nás od počátku 90. let 20. století. Kolektivní slovní (dialogicko-dramatická) zábava několika hráčů, kteří hrají fiktivní role osob pohybujících se ve virtuálním světě, vytvořeném pouze v jejich imaginaci a konstruovaném neustálým dialogem mezi nimi. 
Hrou na hrdiny budeme v dalším textu rozumět dvě věci:  jednak obecný, zastřešující termín pro tuto aktivitu obecně, a jednak jednotlivé partikulární hry - konkrétní příručky k hraní těchto her, vydané knižně. 
Důvod výběru termínu:Jako optimální byl zvolen první český publikovaný překlad anglického spojení role-playing game, (Roleplaying game, RPG), použitý v textu první české hry na hrdiny Dračí doupě - KLÍMA, M. a kol: Dračí doupě. Svojanov: Altar, 1990. (KLÍMA 1991). Vzhledem k dnešnímu značnému rozšíření a zdomácnění tohoto pojmu u nás jsme se rozhodli jej zanechat (i přes další alternativní české označení hra na životní příběhy či doslovnější hra na hraní rolí). Další u nás rozšířený termín dračí doupě, označující tento typ aktivity obecně, je příliš matoucí – odkazuje totiž pouze k názvu jedné partikulární, u nás nejrozšířenější hry na hrdiny, nazvané právě Dračí doupě. V současnosti je v českém jazykovém úzu velice často používán i novotvar odvozený z angličtiny – termín RPG hry, který se značně rozšířil především díky vlivu související subkultury hráčů počítačových her. Ačkoliv je tento výraz dnes velice rozšířený a původnímu domácímu termínu hry na hrdiny již konkuruje, přidržíme se přeci jen raději původního pojmu, používaného v dosavadní odborné literatuře a publicistice. I většina ostatních evropských jazyků označuje hry na hrdiny dle anglického prvovzoru. Zajímavou alternativou je polský výraz gra fabularna - označení odkazující k primární roli vytváření nějakého příběhu, imaginaci, fabulaci během hraní těchto her – podobně i angličtina používá u novějších her tohoto typu označení storytelling game - Je to série her od americké firmy White Wolf, spojených fiktivním virtuálním světem nazývaným World of Darkness. První z nich byla hra Vampire:The Masquerade (White Wolf 1991), další např. Werewolf:The Apocalypse (White Wolf 1994), Wraith: The Oblivion (White Wolf 1994). Celá tato série her používá zásadně termín storytelling game. Viz i termín rozhodčí.. Ačkoliv jsou termíny zdůrazňující význam vyprávění příběhu pro uchopení podstaty her na hrdiny přesnější a podstatnější, vzhledem k domácímu již zavedenému jazykovému úzu ponecháme vžitý termín hry na hrdiny – ovšem ne hrdiny v nějakém heroickém slova smyslu, ale hrdiny jako protagonisty, hlavní hrdiny nějaké narace (podle vzoru hlavní hrdina filmu, povídky, novely..). Ačkoliv jsme ještě nedefinovali ontologický status her na hrdiny, provozovanou aktivitu participace na nich budeme označovat též běžně používaným termínem „hraní“.

Hráč (Player) – jeden ze dvou druhů participantů během hraní her na hrdiny, tvořící většinu. Hráči hrají role fiktivních hrdinů (viz dále) nějakého příběhu (narace) vytvářeného rozhodčím.
Důvod výběru termínu: vzhledem k tomu, že jsme samotnou aktivitu označili jako „hraní“ se nám tento termín nabízí sám.

Rozhodčí (Pán jeskyně, Pán hry, Gamemaster (Game Master), Dungeonmaster (Dungeon Master), Storyteller, Referee, Keeper of Secrets, Starosta Gry) – druhý ze dvou druhů participantů (vedle hráčů) během hraní her na hrdiny. Rozhodčí plní ve hře na hrdiny dvě základní úlohy: jednak popisuje hráčům vzhled a povahu virtuálního světa, rozhoduje (s pomocí psaných pravidel a hodu kostkou) o výsledcích většiny činností, které hrdinové hráčů ve virtuálním světě učiní, a hraje role postav (viz dále). 
Důvod výběru termínu: Ačkoliv je v českém prostředí nejvíc vžitý termín z Dračího doupěte Pán jeskyně (dle prvovzoru americké průkopnické hry Dungeons&Dragons, kde je vedoucí hry nazýván Dungeon Master), tento termín, díky jeho fixaci na jednu partikulární hru i obecnou vázanost na fantasy hry na hrdiny shledáváme nevhodným. Pán hry je druhou podobnou alternativou (dle anglického Game Master). Ve snaze najít co nejobecnější, nejpopisnější a zároveň nejpřesnější termín se jako nejvhodnější z hlediska funkce a úlohy zastávané ve hře jeví „vypravěč“ (vedoucí hry totiž společně s hráči „vypráví příběh“), s podobnými alternativními funkčními variantami z jiných oborů: „scénárista“ (s tím problémem, že scénář hry často vytvoří někdo jiný, je vedoucím hry pasivně přečten a pak pouze interpretován a aplikován na hru konkrétních hráčů) a „režisér“ (příliš zdůrazňuje pasivní úlohu hráčů – „herců“ a příliš aktivní roli vedoucího hry – „režiséra“ – ve skutečnosti se příběh hry tvoří jejich aktivní spoluprací). Dalším důvodem pro odmítnutí termínu „vypravěč“ byla též i skutečnost, že příliš zdůrazňuje vůdčí roli jedné osoby: hraní her na hrdiny je ale primárně kolektivní záležitostí, „vypravěči“ jsou zde vlastně všichni zainteresovaní (i když vedoucí hry přeci jen v míře nejvyšší).  Termín „vypravěč“ se navíc ukázal jako nevhodný kvůli tomu, že jeho prvovzor – anglický termín storyteller je úzce vázán na specifický typ moderních her na hrdiny.  Proto byl nakonec vybrán významově neutrální, ale faktickou činnost vedoucího hry při hře dobře popisující rozhodčí – tedy nestranný arbitr hry, starající se o kontinuitu, plynulost, ale i kvalitní náplň zábavy. 

Role – fiktivní, imaginární identita se ve virtuálním světě. Veškerou její činnost ovládají dva faktory: vůle toho, který danou  hraje, a soupis obvykle číselně vyjádřených vlastností, který určuje fyzické a psychické limity role. Pohyb a interakce role ve virtuálním světě rozhoduje především vůle jejího hráče, částečně i občasný výsledek náhodného hodu kostkou. Existují dva druhy rolí:
Hrdina (Postava, vlastní postava (VP), postava hráče, Character, Player Character (PC), Career, Role) – role hraná hráčem, nejdůležitější role. Obvykle daleko propracovanější, lépe definovaná než ostatní, je hráčovým alter-egem, skrze ní se pohybuje ve virtuálním světě. Hrdinové hraní hráči jsou hlavními protagonisty příběhu (narace), vytvářeného primárně rozhodčím.
Důvod výběru termínu: Protože jsme přijali pro označení aktivity termín hra na hrdiny, jiná možnost než hrdina (opět – hrdina ve smyslu hlavního hrdiny příběhu, protagonisty, hlavní postavy) byla a priori vyloučena. Hrdiny totiž v hrách tohoto typu skutečně hrají pouze hráči.
Postava (Cizí postava (CP), Non-player Character (NPC)) – role hraná rozhodčím hry, vedlejší postava příběhu, obvykle méně propracovaná než hráčův hrdina. Postavy mají obvykle trojí funkci: 1) vystupují jako nepřátelé a souputnící hrdinů (nejčastější funkce), 2) postrkují děj příběhu kupředu (slouží rozhodčímu jako skryté dějotvorné funkce), nebo 3) slouží pouze k ozvláštnění, koloritu hry.
Důvod výběru termínu: Ačkoliv je v běžném úzu termín postava obvykle používán pro oba druhy rolí, pro přehlednost naší terminologie tento výraz ponecháme pouze rolím hraným rozhodčím hry.

Pravidla (Rules) – komplex tabulek a návodů k interpretaci a aplikaci hodů hracími kostkami na děje ve virtuálním světě. Pravidla určují mezní limity a povahu jednotlivých rolí, pomáhají upravovat interakci individuální fantazie hráčů s fiktivním virtuálním světem a řeší sporné situace pomocí návodů, rad a jednoduchých matematických vzorců, do kterých se dosazují jak číselně vyjádřené vlastnosti jednotlivých rolí, tak i náhodný hod hrací kostkou.
Důvod výběru termínu: V tomto případě v podstatě žádná alternativa neexistovala; tímto aspektem her na hrdiny se nebudeme v této práci ani příliš zabývat. V běžném jazykovém úzu je třeba být ostražitý: termínem „pravidla“ je totiž často označována i vlastní fyzická hra na hrdiny (tedy knižní publikace). 

Svět (World, Background) fiktivní virtuální prostředí, ve kterém se odehrává vlastní akce, děj narace, příběhu – tedy vlastní hra. Bývá obvykle poměrně propracovaný.
Důvod výběru termínu: Vedle „pozadí“ a „expozice“ v podstatě jiný vhodný termín neexistuje – zmíněné dva by sice byly vhodnější pro v práci použitý teoretický koncept textů her na hrdiny jako narací - viz Část III., ale termín svět lépe vystihuje propracovanost a detailnost tohoto fiktivního prostředí.

Narace (Dobrodružství, jeskyně, tažení, Adventure, Scenario, Story, Dungeon, Campaign)
Vlastní průběh hry na hrdiny, samotný akt „hraní“ hry na hrdiny, vzniklý z orální interakce hráčů a rozhodčího hry. Narace je obvykle předem částečně připravena rozhodčím (přečtená v koupené příručce či jím samotným vymyšlená), ale často se během hry odvíjí zcela improvizovaně, neočekávaným směrem. Existují dva základní typy narací (krátké, trvající obvykle jednu nebo několik herních partií  (dobrodružství, jeskyně, Adventure, Scenario, Story, Dungeon) a dlouhé, které mohou trvat i několik desítek herních partií a mnoho měsíců (tažení, Campaign), ale pro účely této práce, kdy je třeba především vystihnout obecné charakteristiky her na hrdiny, není tento rozdíl podstatný.
Důvod výběru termínu: Nabízí se mnoho pojmů, většinou obsahově dosti odlišných. Nejrozšířenější domácí termín „jeskyně“ je zcela nevhodný – odkazuje opět pouze k jedné partikulární hře Dračí doupě a jeho sémantické pole je příliš úzké. Narace či „vyprávění“ je zřejmě pojmem nejvhodnějším.


3) Základní principy her na hrdiny

Hry na hrdiny jsou formalizovanou narativní aktivitou postmoderní doby. - V celé této kapitole vycházíme převážně z prvního korpusu dat (tedy sady 50 nejoblíbenějších her na hrdiny ve Velké Británii, doplněný o exemplář nejpopulárnější české hry na hrdiny Dračí doupě). Mohou být popsány střídavě jako interaktivní fikce, skupinové narace příběhů, hraní rolí ve fiktivních, virtuálních světech či jako psychodrama hrané pro zábavu. Hráči hrají svobodně zvolené role – hrdiny, žijící ve virtuálním, zpravidla fiktivním světě a verbalizovanou formou přehrávají jejich pohyb a interakce s tímto virtuálním světem. Veškerá činnost je čistě verbální – hráči pouze popisují, co jejich hrdina dělá či co říká, nepředvádějí to ve skutečnosti jako v klasickém dramatu, ale čistě slovně, maximálně mimikou či gesty. Hru několika hráčů (zpravidla 2-5) řídí rozhodčí hry, který hráčům popisuje vzhled a povahu fiktivního světa, ve kterém se jejich hrdinové pohybují, a bere na sebe roli všech lidí a bytostí, které potkají  - postav. Je i skutečným nestranným rozhodčím v případě sporných situací, kdy spolu s tištěnými psanými pravidly a náhodnými hody hrací kostkou  rozhoduje o výsledku sporných situací a interakcí, ke kterým dojde mezi hrdiny hráčů a virtuálním světem či jeho obyvateli (postavami). Celý fiktivní svět je klasickou narací, vzniklou na základě vnější inspirace rozhodčím hry a jeho interakcí s hráči. Na rozdíl od klasických narací nemá ale předem daný scénář či průběh – příběh je neustále vytvářen, měněn a posouván během každého okamžiku hry v závislosti na momentálním rozhodnutí hráčů či rozhodčího hry. Příběh není zcela libovolně měnitelný, existuje určitá snaha rozhodčího hry a hráčů posouvat jej směrem k logičnosti, spádu a kontinuitě podle vzoru klasických literárních či filmových narací. Většina scénářů je předem alespoň částečně připravena, ať už autory nebo rozhodčím hry, který zná hrubé obrysy děje a snaží se je přibližně dodržet. Hráči příběh neznají a jejich interakce jsou tak zcela náhodné.
Jednotlivá hra trvá obvykle několik málo hodin, přičemž s ukončenou herní partií hra nezačíná nanovo, ale pokračuje se v ní dál. Narační techniky her na hrdiny rozdělují příběhy her na hrdiny na menší subnarace: jeden typ trvá obvykle jednu až několik partií, je uzavřen jistým finálem a pak definitivně, přičemž hrdinové hráčů, kteří se ho zúčastnili, pokračují v příběhu dalším, přičemž si uchovávají jisté znaky z příběhu předchozího.
Druhý typ trvá až několik desítek partií a je obvykle složen z několika kratších subnarací. Oba typy příběhů, kratší i delší, končí obvykle víceméně podle předem připraveného scénáře – může je ale ukončit i náhodný faktor, a to smrt všech hrdinů hráčů. V tomto případě narace, ať už je jakéhokoliv typu, končí, hráči si musí vytvořit nové hrdiny a začít novou, zcela jinou naraci.





4) Vizuální stránka herních příruček  - Celá tato část obsahuje vnější, etické hledisko autora hodnotící estetický vzhled příruček.

Hry na hrdiny vycházejí obvykle v knižní podobě: ve formě jedné či více publikací většího formátu (obvykle evropský A4 a větší) na kvalitním papíře, často v tvrdých deskách. Obvykle bývají bohatě ilustrované (někdy i barevně) – obálka je vždy pestrá a poutavá a podobně jako u brakové literatury či paraliteratury zobrazuje buďto nějaký napínavý děj, který se v dané hře často odehrává, nebo reprezentativní hrdiny, postavy či prostředí světa dané hry. Tak například nejrozšířenější česká hra na hrdiny Dračí doupě má na obálce jednoho z hrdinů – válečníka, bojujícího s drakem, nejpopulárnější britská hra Call of Cthulhu dvojici hrdinů – detektivů prchajících před strašlivou nestvůrou. Klišé „jeden či více hrdinů v konfrontaci s typickým nepřítelem/souputníkem“ patří k nejrozšířenějším: k oblíbeným tématům patří i „krajinky“ z virtuálního světa hry s procházející skupinkou typických hrdinů. Výtvarně bývají tyto ilustrace většinou na nižší, brakově realisticky popisné úrovni: knihy jsou bohatě ilustrovány (někdy tvoří ilustrace až 30% objemu celé knihy!) a esteticky se tak blíží spíše obrázkovému seriálu - comicsu než psané literatuře. O názvech her na hrdiny platí totéž co o brakové literatuře - viz Část III: Texty her na hrdiny jako paraliteratura. – podobně jako obálka se snaží podbízet, jsou maximálně popisné, odkazují k reáliím dané hry či nejtypičtějšímu ději. Jistou estetickou výjimku tvoří hry z produkce firmy White Wolf, jejíž ilustrátoři i designéři se snaží o poněkud vyšší výtvarnou i typografickou úroveň svých produktů.
Absolutní většina her se dělí na několik relativně samostatných částí, jejichž strukturu probereme na následujících řádcích. Jedna část je určena hráčům hry a obsahuje obecnější informace o pravidlech, rolích a světě hry, druhá pak pouze rozhodčímu, která pak obsahuje informace detailnějšího charakteru. Část určená pro rozhodčího bývá pro hráče obvykle nepřístupná a tajná – pokud by se seznámili s informacemi v ní obsaženými, přišli by o podstatnou část požitku ze hry. Vydavatelé her na hrdiny tento rozpor většinou prakticky řeší tím, že vydávají obě části (pro hráče a pro rozhodčího) v samostatné publikaci, v oddělené podobě.


5) Struktura typické herní příručky hry na hrdiny

Následující model se snaží představit univerzální hru na hrdiny. Samozřejmě, existují četné výjimky ve struktuře a pojetí, ale vcelku je náš model opravdu přiléhavý (a zcela beze zbytku pak platný pro primitivnější formy her na hrdiny a takřka všechny hry na hrdiny žánru fantasy).
Typická hra na hrdiny je strukturována tímto způsobem a obvykle se skládá z následujících částí, relativně samostatných sekcí:

1) Seznam rolí
Pro hráče nejdůležitější část: obsahuje seznam závazných či pouze doporučených rolí hrdinů, které mohou hráči hrát. Role jsou často strukturovány do několika sekcí (ve fantasy hrách „rasy“ (člověk, elf, trpaslík) a „povolání“ (válečník, čaroděj, zloděj), které lze mezi sebou kombinovat (tedy např. člověk-válečník nebo elf-válečník). Někdy se role skládají jen z číselných vlastností či soupisu schopností a dovedností – roli hrdiny si pak hráč vytváří zcela voluntaristicky dle svého přání, jindy jsou dána poměrně striktně předem. Tato část obsahuje jak popis jednotlivých rolí, tak i popis jejich postupných změn a vylepšování v průběhu hry. 
2) Pravidla boje
Nejdůležitější část pravidel, popisující způsoby řešení konfliktů vzniklých mezi hrdiny a postavami, jednoho z nejdůležitějších prvků her na hrdiny, dodávajícím jim jejich částečně agonální charakter. Obsahuje tipy, taktiky a strategie pro role angažované v různých typech konfliktu, výběr zbraní, bojových triků a pravidla pro řešení jednotlivých akcí pomocí hodu hrací kostkou.
3) Pravidla neobvyklé manipulace s realitou
Druhá archetypální základní část pravidel, popisující nereálný typ manipulace hrdinů s realitou, další charakteristický znak her na hrdiny. Ačkoliv paradoxně tento způsob manipulace s realitou zpravidla ovládá jen zlomek hrdinů, je tato sekce často zcela neúměrně nejobsáhlejší z celé hry. Primárním typem neobvyklé manipulace s realitou je především magie, čáry a kouzla; u cyberpunkových her je to vyspělá počítačová technologie, u sci-fi her neuvěřitelní technické dovednosti hrdinů, u kriminálních her techniky špionáže, výslechu a vyšetřování.
4) Další pravidla
Samostatná sekce je obvykle vyčleněna dalším pravidlům, které nemají s bojem ani s neobvyklou manipulací s realitou nic společného: pohybu, cestování, popisu věcí a předmětů, které mohou hrdinové používat, stravování, ubytování a jiným praktickým věcem pobytu ve virtuálním světě. Tato sekce je často věnována pouze rozhodčímu; hráči ji obvykle neznají. Pomocí ní rozhodčí spoluvytváří svět hry a rozhoduje o pohybu hrdinů v něm; ona je částečně zdrojem jeho autority.
5) Popis světa
U komplikovanějších typů her je obvykle přiložen podrobný popis virtuálního světa, ve kterém se hra odehrává; často na desítky stran. I tuto část obvykle hráči neznají: rozhodčí hry jim před začátkem hry řekne o světě jen to nejnutnější a pak jim svět hry postupně „poodhaluje“ ve svých naracích. Popis světa je často doplněn mapkami a ilustracemi. 
6) Bestiář
Někdy součást popisu světa, někdy zcela chybí – soupis typických postav – nepřátel, se kterými se mohou hrdinové ve virtuálním světě hry konfrontovat. Sekce vyhrazená výhradně pro rozhodčího hry, který hrdinům hráčů jejich protivníky vybírá.
7) Ukázková narace
Obvykle na konci herní příručky je umístěna ukázková, často velice simplifikovaná narace s velice lineárním dějem a několika konflikty, určená jako „zkušební“ pro rozhodčí a hráče-začátečníky, i jako inspirace pro pozdější vytváření vlastních narací. Obvykle je doplněna souborem několika jednoduchých hrdinů – rolí pro hráče.

Ke každé hře na hrdiny vychází značné množství knižně vydávaných doplňků – nových příruček pravidel, popisů světa, bestiářů, ale především nových narací. K vlastní hře obvykle nejsou potřebné, ale doplňují a zpřesňují svět hry a především vytvářejí podklady pro další, komplikovanější a delší narace.





6) Historie, vznik a geneze her na hrdiny

„Across the world,  thousands of people sit down every night with rule books, pen & paper, peculiarly shaped dice and little painted miniatures. What started them all off? What moment of genius gave the world roleplaying games?“

Andrew Rilstone (Arcane)


Úvod
Fenomén hry je starý jako lidstvo samo. Na tom se shodne většina badatelů zabývající se hrou, ať už definují hru jakýmkoliv možným myslitelným způsobem. Válečné hry přitom patří k nejstarším typům her, a vedle loveckých her možná k těm úplně nejstarším vůbec. Jistou napodobovou tendenci s minimalizací osobního rizika zranění můžeme spatřovat snad již ve starověkých kultovních hrách napodobujících válečné konflikty a osobní střetnutí. Primárním účelem těchto her bylo ale posílit magická pouta mezi lidskou společností a bohy, nikoliv „bavit se“. První skutečnou hrou v moderním slova smyslu - Tedy ve smyslu zábavné, rekreační aktivity prováděné primárně za účelem rozptýlení., ač jistě nikoliv zcela prostou náboženských konotací, byla sumerská válečná hra - dle WAGNER 1995, s. 4., z níž známe bohužel pouze vyobrazení a nikoliv už její pravidla. Ale již nejstarší nám známé stolní společenské hry, tedy indický šach a čínské go, plnily původně funkci strategických her, simulujících válečné střetnutí dvou nepřátelských armád a jako pedagogická pomůcka pro budoucí vládce a velitele.

Vojenské strategické hry
Moderní strategické figurkové hry, které daly podnět k evoluci her na hrdiny, vznikly v první polovině 19. století. Předpokládá se, že první strategické figurkové hry militaristického charakteru existovaly v Evropě již během napoleonských válek. - dle RAYMOND 1996. Tyto hry používaly desítky různě barevných žetonů představující různé typy vojenských jednotek o variabilním počtu mužů, s jejichž pomocí byla na stole představována simulovaná válečná střetnutí. Tento typ her byl využíván takřka všemi evropskými armádami po celé 19. století, ale nikoliv pro potřeby generálního štábu, jak tvrdí některé romantičtější interpretace, ale primárně pouze jako pedagogická pomůcka pro výcvik mladých důstojníků na kadetních školách. - dle RILSTONE 1995. 
První dochovanou takovouto vojenskou hrou je Kriegspiel pruského štábního důstojníka von Reichswitze z roku 1824. Nepoužívala obligátní cínové figurky z pozdější doby (které začaly být používány pro lepší vizualizaci bojiště), ale kovové značky a znaménka. Rozvíjela sice předchozí koncept strategických her z napoleonského období, ale přinesla přeci jen některá významná vylepšení. Hrána byla na topografických mapách o malém měřítku, v té době v armádách běžně používaných. Významný prvek realismu přinesla v tom, že oblasti mapy, které nebyly v zorném úhlu či dohledu imaginárních vojenských „jednotek“ představovaných kovovými žetony byly pokryty jemným pískem a postupně s postupem jednotek odhalovány. Terén bojiště nebyl tedy často, stejně jako v reálném válečném konfliktu, dokonale a do nejmenších podrobností znám. Význam hry Kriegspiel ale spočívá především v tom, že jako první přišla s ideou použití kostky. Náhodný hod kostkou ve hře simuloval nepředvídatelné vlivy jako počasí, technickou závadu či náhlý pokles bojové morálky mužstva. Vliv náhody na celkový průběh hry byl oproti pozdějším hrám ale skutečně nepatrný, von Reichswitzovým záměrem bylo trénovat strategické a taktické myšlení kadetů na něčem komplikovanějším než jsou šachy a nikoliv poskytnout jim zábavu. Po francouzsko-pruské válce se tyto vojenské strategické hry rozšířily i do ostatních evropských armád (hlavně do Británie) a začaly být ve velké míře využívány – nejen pro výcvik strategického a taktického myšlení důstojníků, ale i pro abstraktní simulaci reálných válečných konfliktů a předvídání vývoje bojové situace ve vlastních bitvách.

Civilní strategické hry
Vojenské strategické figurkové hry se brzy rozšířily z armády do civilního prostředí, pravděpodobně již na konci 19. století. Prvními hráči byli především vojenští vysloužilci-veteráni a militarističtí nadšenci. Tyto hry začaly být hrány nikoliv z povinnosti, ale pro zábavu, a to se projevilo i na jejich vzhledu. Anonymní a nezábavné značky vystřídaly pestře pomalovaní cínové figurky – známí cínoví „vojáčci“. Zábava se proměnila – „vojáčci“ začali nosit barvy reálných současných či historických uniforem, pravidla se stávala stále složitější, ale přitom zábavnější, neustále stoupal vliv náhody na výsledek hry. - dle SUWAK 1999- Část hráčů těchto her se posléze proměnila ve sběratele cínových vojáčků – například specialisty na určitou armádu (oblíbené byly především ty současné a armády z napoleonských válek) či historickou epochu, dokonce i konkrétní bitvu (Waterloo či Slavkov). Část sběratelů si své figurky sama barvila, aby přesně i v těch nejmenších detailech korespondovaly s výstrojí a výzbrojí jejich oblíbené armády. V tomto období ale žádném případě nešlo o dětskou zábavu, kterou máme s cínovými „vojáčky“ spojenou dnes – dnešní „vojáčci“ jsou jen pokleslou formou oblíbené zábavy dospělých v 19. století. Současní cínoví vojáčci, s kterými si ještě před několika desetiletími tak často hrály děti, jsou pouhými hracími figurkami, herní pomůckou komplikovaných strategických her, přenesenou z kontextu armády a sběratelského koníčka do úplně jiného kontextu dětských her. Caillois předkládá podobných příkladů přenosu her do jiného kontextu celou řadu - dětské hry totiž často slouží v moderní evropské kultuře primárně jako odkladiště a konečná stanice pro hry již nepoužívané světem dospělých. - viz CAILLOIS 1998. Strategické figurkové hry ale ve své době představovaly skutečně významný, dnes už polozapomenutý kulturní fenomén převážně anglosaské části světa. 
Nejsilnější impuls k masovému rozšíření strategických figurkových her se objevil až v roce 1913 - dle RAYMOND 1996 již v roce 1911., kdy Herbert George Wells, známý anglický spisovatel (vedle Julese Verna zakladatel literárního žánru science-fiction) vydal pravidla své vlastní strategické figurkové hry Little Wars. Pravidla byla jednoduchá a poutavá a hra se stala skutečným hitem. Strategické figurkové hry se po vydání Little Wars rozšířily nevídaným způsobem a jejich obliba se neustále zvětšovala. Wellsova hra nastartovala hobby her s figurkami, které se během prvních desetiletí 20. století stalo v Anglii a USA jedním z nejdominantnějších. Další významnou událostí bylo vydání hry Fletcher Pratt´s Naval Vargame v 30. letech. Fletcher Pratt byl historik zabývající se především americkou válkou za nezávislost a jeho hra přinesla velice komplikovaná a přitom realistická pravidla, obsahující takřka vše od následků dělových salv vypálených z velké vzdálenosti až k vypočítání šance, že posádka lodi spatří na ní vypálené torpédo pod hladinou. Fletcher Pratt byl zároveň i ve své době známým spisovatelem fantastické literatury (přátelil se například s později slavným spisovatelem science fiction Isacem Asimovem) - Např. autor slavného románového cyklu o Nadaci; česky 1994. Další rozvoj strategických figurkových her nastal až po druhé světové válce v USA, kde to byly právě strategické hry, které daly impuls k vzniku zcela nového a radikálně odlišného fenoménu, totiž vlastním hrám na hrdiny.

Strategické figurkové hry po 2. světové válce
Strategické figurkové hry změnily po 2. světové válce nejen svoji formu, ale především cílovou skupinu, která je hrála. Největší obliba těchto her se přesunula na území USA, a většinu hráčů již netvořily vojenští vysloužilci, ale militarističtí nadšenci – mladí lidé zaujatí vojenskou historií, většinou konkrétním historickým obdobím. Hobby prošlo krátkou krizí těsně po válce, kdy zanikly staré časopisy zabývající se vojenskými strategickými hrami z 20. a 30. let kvůli poválečnému nedostatku papíru. Ale již v polovině 50. let založil Charles Roberts firmu The Avalon-Hill Games Company, která znovuoživila tento koníček. Brzy se objevily další velké firmy vydávající takovéto hry ve velkém nákladu – většina z nich si drží svůj primát dodnes. Nejpopulárnější hry firmy Avalon-Hill přinesly několik revolučních elementů, důležitých pro pozdější rozvoj her na hrdiny – například formu pravidel psaných ve formě tabulek, kde si mohl hráč najít výsledek konfliktu, boje nebo střetnutí v přehledné tabulce, a schématické mapy terénu kreslené na hexagonálních polích, po kterých se figurky vojáků pohybovaly. Forma her se také změnila – kromě do té doby běžných her (vydávaných ve formě knížky pravidel, cínové vojáčky si museli hráči již sehnat sami), které obvykle popisovaly pravidla pro vedení konfliktů v určité historické etapě (punské války, napoleonské války) začaly být vydávány kompletní scénáře jednotlivých bitev, kdy se v jedné krabici nacházela jednak na papíře nakreslená mapa konkrétního bojiště (např. bitvy u Gettysburgu či Waterloo), jednak sada papírových žetonů, které představovaly konkrétní vojenské oddíly, které se dané bitvy zúčastnily. Tato forma her, zaměřující se na konkrétní bitvu, se posléze stala populárnější a je populární po celém světě dodnes.
Jak již bylo řečeno, hlavními hráči nové vlny strategických figurkových her se stali především mladí lidé – studenti. Ve všech větších amerických městech vznikly kluby příznivců těchto her, které začaly pořádat pravidelná setkání. Podhoubí zájmových skupin, které později začaly hrát hry na hrdiny, tím bylo připraveno. 
Hry na hrdiny však potřebovaly, kromě základu strategických figurkových her a komunity, ještě jeden ideový impuls. Ten přišel v druhé polovině 60. let 20. století s nástupem literatury fantasy.

Vznik fantasy literatury
Příběhy podobné pozdějším příběhům fantasy byly vydávány již dříve. Opomineme-li historické romány s příměsí fantaskních a magických prvků, za předchůdce fantasy pak lze pokládat žánr zvaný weird fiction rozvíjející se ve 20. a 30. letech 20. století v USA. Brakový žánr, vydávaný v tzv. pulp magazínech (ekvivalent našich rodokapsů a levného sešitového čtení obecně) - o laciné literatuře viz např. ČAPEK 1971, SIROVÁTKA 1990. Ani jeden z nich však významnou americkou pulpovou tradici nezmiňuje. se řídil běžnými stereotypy této laciné dobrodružné literatury: měl poutavý děj, hlavní hrdina byl silný odvážný muž, odehrával se v exotických lokacích, hlavní náplní byly dobrodružné akce, cestování a především boj s ďábelsky zlými protivníky. Postavy byly značně stereotypní (odvážní silní muži, svůdné krásné ženy, ďábelsky zlí oškliví protivníci) bez psychologie; obvyklým vyvrcholením děje byl souboj s hlavním protivníkem a následný happy end. Tento žánr zde není ostatně zmiňován bez účelu: jeho hlavní znaky totiž o mnoho desítek později převzaly právě hry na hrdiny, jak uvidíme v jiné části práce. -Část III: Hry na hrdiny jako paraliteratura. Weird fiction převzaly základní formální literární stereotypy pulpové literatury; pouze změnily prostředí: místo Divokého západu (kovbojky) a zločinem zaplněných ulic velkoměsta (cliftonky) se jejich příběhy odehrávaly v blíže neurčené minulosti země, kdy po ní chodili odvážní bojovníci bojující se zlými čaroději a tvar pevnin byl zcela jiný než dnes. Magie, převážně ta zlá, v té době skutečně fungovala; a po světě chodily příšery a monstra, známé už dnes pouze z mýtů a legend – skřeti, obrové a draci. Asi nejznámějším autorem weird fiction, rehabilitovaným po vzniku fantasy literatury v 60. letech, byl Rober Erwin Howard. Psal i běžný pulp (kovbojky, cestopisy), ale jeho nejvýznamnějším polem působnosti byla historická fikce. Psal jak povídky z období starověkého Říma, tak i z doby Vikingů a Keltů, ve kterých se hrdinní bojovníci setkávali a bojovali s nadpřirozenem. Jeho hlavním hrdinou byl ale barbar Conan, hrdinný válečník z pradávné Cimmerie, žijící v předhistorické době v zemi zvané Hyborie. Hyborie byla zcela fiktivním kontinentem zaplněným podobami zemí z různých historických období, inspirovanými reálnou historií a geografií (např. fiktivní ekvivalenty Mongolska, Řecka, skandinávských vikingských království, starověkého Egypta…). Takto vypadal podle Howarda svět před 12.000 lety „dávno před potopením Atlantidy“ a autor si dal velkou práci vytvořit fiktivní pseudohistorii, dokazující existenci těchto zemí a návaznost jejich národů na pozdější historické národy jako Kelty, Pikty či Germány. - Tzv.  Nemedijské kroniky. Česky In Poutník 1, 1990. Tento hravý přístup s vytvářením vlastních zemí a kontinentů a jejich směšování s reálnou historií se daleko později odrazil jak ve fantasy, tak i v hrách na hrdiny. Hrdinský barbar Conan se stal prototypem jednoho z hlavních hrdinů her na hrdiny - válečníka nebo barbara. Howard nebyl jediným známým autorem weird fiction – do dnešní doby se zachovaly a jsou znovuvydávány například knihy Howarda Phillipa Lovecrafta. - Česky např. LOVECRAFT, H.P.: Bezejmenné město a jiné povídky. Praha: Aurora, 1998. Významným autorem tohoto typu pokleslé literatury byl i výše zmíněný hráč strategických figurkových her Fletcher Pratt. Společně s dalším významným autorem tohoto žánru válečné a poválečné doby Sprague de Campem (mimochodem pokračovatelem Howardovým příběhů o barbaru Conanovi) napsal nejvýznamnější poválečné povídky o Haroldu Sheaovi, psychologovi, který se stal čarodějem a prožíval podivná dobrodružství v magických světech, které bychom mohli označit za post-weird fiction nebo protofantasy.
Skutečným zrozením nového literárního žánru fantasy bylo ale až paperbackové vydání knihy J.R.R.Tolkiena  Pán prstenů - česky např. J.R.R.TOLKIEN: Pán prstenů. Praha: Mladá fronta 1994. v roce 1965, které dosáhlo ohromného úspěchu. J.R.R. Tolkien byl oxfordský profesor lingvistiky se specializací na staroangličtinu, saské a staroseverské jazyky, se zálibou v starých evropských hrdinských eposech a příbězích. Jeho prvním významným dílem byla pohádková kniha pro děti Hobit aneb cesta tam a zase zpátky z roku 1938, která dovedně smísila klasický koncept kouzelné pohádky - hrdinovu cestu do světa za dobrodružstvím s prvky vypůjčenými z reálného severského folklóru (elfové, trpaslíci, trollové, skřeti) a s nečekaně realistickými prvky (chybí klasická pohádková stereotypizace postav, naopak je rozvinuta jejich psychologie). V roce 1954 navázal Tolkien na úspěch Hobita monumentální třídílnou románovou ságou Pán prstenů. V Anglii zprvu považovaný za kvalitní pokračování Hobita pro děti, toto neuvěřitelně propracované dílo s vypracovanými vlastními jazyky, mapami, podrobnými dějinami a kalendářem fiktivního světa, si v USA získalo poněkud odlišnou audienci – vysokoškolské studenty a dosáhlo obrovské obliby. - Dle Carpenterova životopisu tohoto autora (CARPENTER, H.: J.R.R. Tolkien –životopis. Praha: Mladá fronta 1993) se prodával mnohem lépe než Goldingův Pán much či Salingerovo Kdo chytá v žitě, (CARPENTER 1993, s. 203) tedy knihy pro světovou literaturu nepochybně významnější. Tohoto pozoruhodného faktu si všímá i KAMBERSKÝ 1994. Svět Tolkienových knih, Středozemě, už nebyl světem zasazeným do reálné minulosti jako u pulpové weird fiction typu Howard, ale pohádkovým fiktivním světem „kdesi jinde“ – na rozdíl od předchozích pulpových světů ale do neuvěřitelných detailů propracovaný. Svět složený a inspirovaný prvky severské Eddy, finské Kalevaly, germánské Písně o Siegfriedovi a Písní o Nibelunzích, plnými bájných bytostí získal navíc hrdinsky-etický rozměr inspirací z Písně o Rolandovi a artušovských legend. Přibyl i realisticky-popisný prvek inspirací skutečnou, převážně raně středověkou anglickou a severskou historií a byl zlidštěn a přiblížen současnému čtenáři modernější a propracovanější psychologií postav. Hlavní hrdinové Tolkienových románů „hobiti“ byli obyčejní lidé s uvažováním a morálkou jihoanglického maloměšťáka - Nepochybná byla ale i inspirace dílem jeho přítele C.S. Lewise Babbit, ostré kritiky maloměstské morálky. Tolkien sám v jednom rozhovoru uvedl, že slovo hobit „mohlo souviset s Babbitem Sinclaira Lewise. (…) Babbit má  v sobě  stejnou středostavovskou spokojenost jako hobiti. Jeho svět je stejně omezený.“(CARPENTER 1993, s. 148)., kteří byli najednou vytrženi ze svého poklidné života (podobnému životu většiny Tolkienových čtenářů) a vrženi do nebezpečného, ale magického a fascinujícího světa dobrodružství starých hrdinských eposů. Jejich obyčejný život náhle získal smysl a oni se stali důležitými účastníky věčného boje dobra proti zlu a součástí světodějných dějů. Tento moment byl pro vznik ohromné popularity fantasy literatury podle našeho názoru klíčový: znamenala návrat prostého lineárního příběhu, jednoduchého boje dobra proti zlu do moderní literatury, návrat k prostotě, morální přímočarosti a dobrodružné epičnosti starých hrdinských eposů, který na mnohé působil v přepsychologizované moderní literatuře jako návrat ke kořenům literatury. Stejný aspekt podpořil i vznik a nastávající popularitu her na hrdiny – touha po magickém světě dávných mýtů, morální přímočarost (etický komplex), pocit být osobně účasten velkých soubojů dobra se zlem a zažívat fantastická dobrodružství v magickém pohádkovém světě se pro jejich hráče stal skutečným lákadlem. 
Vydavatelé zjistili ohromný potenciál fantastické literatury a brzy zemi zaplavily desítky reprintů starých autorů weird fiction – pulpové fantastiky z 20. a 30. let jako byl Robert Erwin Howard, společně s novými knihami tehdejších autorů jako byli například Poul Anderson - mimo jiné člen Society for Creative Anachronism, píšící podobně jako Tolkien knihy z prostředí inspirovaného severskou mytologií. a Fritz Leiber. Čtenáři tohoto nového literárního žánru se převážně rekrutovali právě z okruhu hráčů strategických figurkových her a čtenářů staršího a etablovanějšího žánru science-fiction. Odvážné kosmonauty nahradili rytíři bez bázně a hany a moudří čarodějové, lety do vesmíru a na jiné planety výpravy za svatým grálem a do tajemných podzemních ruin, podivné mimozemšťany skřeti, elfové a trpaslíci. Vyznavače všech tří uvedených koníčků (hráče vojenských strategických her, čtenáře science fiction literatury a čtenáře nově vzniklé fantasy literatury) spojovalo několik charakteristik: většinou šlo o mladé lidi, studenty, kteří se sdružovali ve formálních klubech a sdruženích a pořádali neformální srazy a setkání. Jednou z nejvýznamnějších takovýchto společností byla Society for Creative Anachronism, která pořádala do té doby v USA neznámé akce spojené s renesancí středověké zábavy – šermem , žongléry a plivači ohně. Koncem 60. let již existoval značný počet klubů příznivců strategických her, často spojených s kluby čtenářů science fiction či vojenskými kruhy. S blížícím se stoletým výročím bitvy u Gettysburgu se stávalo stále módnější přehrávat bitvy ze skutečné historie a měnit je. Kluby příznivců strategických figurkových her se od podobných neformálních skupin lišily vyšším věkovým rozsahem svých členů (který se pohyboval mezi 20 a 50 lety) a větším zastoupením vojenských osob v jejich řadách – jak vojáků ve výslužbě, tak i rezervistů a aktivních vojáků. Tato symbióza však neměla trvat dlouho.

Zrození koníčku: „Dungeons & Dragons“
Jedním z entuziastických hráčů klasických strategických her na hrdiny (typu využívajícího cínové vojáčky) byl v 60. letech Gary Gygax z Lake Geneva ve státě Wisconsin, nadšený hráč i  dalších typů stolních her. Společně s čtyřmi dalšími hráči byl členem lokálního klubu příznivců strategických figurkových her Lake Geneva Tactical Studies Association, který v roce 1968 založil mezinárodní tradici srazů příznivců vojenských strategických her GenCon. Gygax byl i aktivním členem mezinárodní společnosti hráčů figurkových her International Federation of Wargaming, ve které založil podsekci Castle & Crusade Society, zaměřenou na tehdy nepříliš populární středověké válčení. Napsal několik knih pravidel těchto vojenských her, ale pro vývoj her na hrdiny je zajímavá jediná jeho kniha, kterou napsal společně s Jeffem Parkerenem. Šlo o doplněk, přídavná pravidla k tehdy velice populární vojenské strategické hře zabývajícími se bitvami v období středověku nazývané Chainmail, jejíž zkušební pravidla předtím testovali. - Tato pro rozvoj her na hrdiny vpravdě gründerská hra vyšla v nové, značně přepracované verzi v roce 2002, vydaná firmou Wizards of the Coast. Na rozdíl od předchozích her však tato hra nesimulovala boj velkých početných armád, ale souboj dvou protivníků-rytířů, dvou lidí v boji muže proti muži. Na hracím stole se tak ocitly jen dvě figurky, každá ovládaná jedním hráčem – a byl tak započat první krok ke genezi pozdějších her na hrdiny, první stupeň k ztotožnění hráče hry s individuální figurkou – pozdějším hrdinou. Inspirován nastávající popularitou fantasy literatury, umístil mezi možné herní figurky či protivníky hráče i fantastické bytosti popisované v této literatuře – elfy, hrdiny,  trpaslíky a mágy.
Druhým „spolutvůrcem“ konceptu her na hrdiny byl vedle Garyho Gygaxe Dave Arneson, také entuziastický hráč strategických figurkových her (převážně námořních bitev z napoleonského období) ze St.Paul, který k jejich vzniku přispěl možná ještě větší měrou.
Impuls k tvorbě popisuje Dave Arneson takto: „celý den jsem strávil díváním se na pět filmů o nestvůrách na Canal5, čtením povídky o Conanovi (nepamatuji si již které – vždycky se mi zdály všechny stejné), cpaním se praženou kukuřicí a bezmyšlenkovitým čmáráním do papírového bloku. Moje napoleonské tažení se všemi těmi jeho komplikovanými pravidly mne už začínalo nudit a najednou jsem se proti němu začal bouřit…“. - dle RAYMOND 1996, s. 48. Autor začal pracovat na novém, zcela odlišném tažení, ve kterém se mohli hráči vtělit do postav hrdinů a mágů, kteří se pohybovali v podzemním labyrintu fiktivního zámku Blackmoor, nebo dokonce i do netvorů a příšer toto podzemí obývajících. Použil k němu pravidla hry Chainmail (i s Gygaxovým fantasy doplňkem), která určovala výsledek boje, nějaké aspekty přidal sám (jako odměňování hráčů za nalezené poklady a zabité nestvůry). Tažení Blackmoor se brzy stalo velice populární. Koncem roku 1972 nebo počátkem roku 1973 se Gary Gygax z Lake Genevy dozvěděl o Blackmooru ve St. Paul a začal s Arnesonem tuto hru jak hrát, tak si i vyměňovat korespondenci a testovat americký trh, zda by se tato nová hra nedala vydat. Gygax rozšířil Arnesonova původní pravidla o 12 stranách na celých 100 stran a společně s Donaldem Kayem založili firmu Tactical Studies Rules (TSR). Ta zprvu vydávala tituly od jiných autorů (převážně od firmy Guidon Games). Arneson a Gygax však přitom společně pracovali na své hře, inspirované jak Gygaxovým fantasy doplňkem ke hře Chainmail, tak Arnesonovými hrami z Blackmooru a stolní hrou Dave Megarryho (jednoho ze spoluhráčů Arnesona), která se nazývala Dungeon (a kromě svého názvu poskytla pozdější první hře na hrdiny inspiraci tím, že se odehrávala čistě jen v podzemních kobkách, kde hráči zabíjeli nestvůry a nacházeli poklady, stejně jako později v Dungeons & Dragons). Mezi oběma hlavními autory vznikly jisté spory ohledně autorství (Gygax tvrdil, že hra je jeho dílem, zatímco Arneson tvrdil opak), ale soud rozhodl tak, že hra je spoludílem jich obou.
Koncem roku 1973 byla vydána první hra na hrdiny (a pro mnoho hráčů, především v USA, dodnes synonymum pro hry na hrdiny vůbec), Dungeons & Dragons(D&D). -TSR, 1973. Zprvu byla vydána ve formě kartonové krabice, která obsahovala 3 herní příručky: Vol. I.: Men and Magic, Vol.II:  Monsters and Treasure a Vol. III :Underground and Wilderness Adventures. Nový typ hry se ještě nenazýval hra na hrdiny (tento termín se z několika různých zdrojů objevil až na konci 70. let), ale Fantasy Medieval Wargame playable with Paper and Pencil and Miniature Figures - vliv strategických figurkových her byl tedy stále ještě silný. Hráči strategických her byly zprvu novostí konceptu šokováni – hra  nevyžadovala použití žádných figurek – jedinými pomůckami pro Dungeons & Dragons byl papír, tužka a kostky, a celá hra se navíc neodehrávala na stole či hrací desce, ale pouze v hráčově imaginaci, ale brzy se tento radikálně jiný typ hry rozšířil.  První náklad hry o pouhých 1000 kusech byl brzy vyprodán a již v roce 1974 (mnohými hráči srovnáván s „létem lásky“ hippies 1967) již bylo hráno několik nezávislých tažení po celých USA a první náklad hry byl brzy vyprodán. První pravidla Dungeons & Dragons byla nejasná, zmatená a nepřesná. Obsahovala pouze role tří hrdinů, které hráči mohli hrát – válečníka, kouzelníka a kněze, a několik nepřátelských postav – nestvůr). Pokud jí někdo chtěl hrát déle, musel strávit dlouhé hodiny nad vymýšlením si vlastních doplňkových pravidel. Každá skupina hráčů a především každý rozhodčí si je proto začal upravovat po svém). -přetvářet si pravidla her na hrdiny podle svého individuálního vkusu je ostatně typickým rysem hráčů her na hrdiny dodnes – viz Část IV. Přílohy: Spontánní kreativita hráčů. 

Co je to „Dungeons & Dragons“
První hra na hrdiny byla poměrně jednoduchá, ale natolik inspirativní, že ovlivnila prakticky každou pozdější hry na hrdiny. Všechny fantasy hry na hrdiny jsou jí ve větší či menší míře inspirovány, mnohé z nich (zvláště ze 70. a 80. let jako Tunnels & Trolls a Fighting Fantasy jsou spíše jejími nedokonalými plagiáty. I první česká hra na hrdiny Dračí doupě je jí obrovskou měrou inspirována, zvláště ve svých prvních vydáních. Zaslouží si proto podrobnější popis, protože tímto nepřímým způsobem ovlivnila nejen celý kulturní jev her na hrdiny, a to v našem prostředí více než do značné míry (některé pasáže Dračího doupěte jsou dokonce z Dungeons & Dragons přímo opsány - Např. značná část sekce Bestiář.).
Hra Dungeons & Dragons umožnila hráčům vtělit se do rolí hrdinů z fantasy literatury – válečníka, kouzelníka a kněze (později i do dalších rolí), kteří se pohybovali ve fantasy světě inspirovaném převážně dílem J.R.R. Tolkiena a R.E.Howarda. Každá role byla zachycena v pravidlech sadou číselných vlastností, které byly u každého hrdiny odlišné (válečník byl silnější, kouzelník moudřejší) a které byly různé nejen u každého typu hrdiny, ale i u každého individuálního hrdiny – losovaly se totiž před začátkem hry částečně náhodně, za použití hrací kostky. Hráči hráli role hrdinů, jeden z nich pak byl rozhodčím hry (v terminologii Dungeons & Dragons nazývaný Dungeon Master), který tajně vytvořil (nebo z herní příručky interpretoval) mapu podzemního bludiště (dungeon) plného nestvůr, pastí a pokladů. Vlastní hra pak probíhala tak, že se hrdinové hráčů zcela voluntaristicky pohybovali podzemním labyrintem, bojovali s nestvůrami, které potkali a nacházeli ukryté poklady. Hra obvykle skončila, když hrdinové prošli celý labyrint, eventuálně když se z něj raději vzdálili pro svá zranění či když zemřeli.
Virtuální svět Dungeons & Dragons byl tedy poměrně jednoduchý – oživovala je jak přítomnost magie, tak přítomnost jistého etického principu. Magii, kouzla a čáry mohli používat jak hrdinové hráčů, tak i jejich protivníci, a byla zprvu zaměřena většinou též na řešení bojových konfliktů (inspirací pro kouzla byly fantasy knihy Jacka Vance). Světu dominoval primitivní etický princip – boj čtyř polárních morálně-etických protikladů „dobra“, „zla“, „řádu“ a „chaosu“ (inspirovaných fantasy knihami Michaela Moorcocka) s jejich různými kombinacemi. Hrdinové hráčů obvykle sloužili některému z těchto abstraktních morálních principů, které museli dodržovat a které ovlivňovaly jejich chování – byli tedy „dobří“ či „zlí“, eventuálně „zákonně dobří“ či „chaoticky zlí“. Pokud hráči hráli v rozporu se zvoleným principem (nazývaným alignment – česky přesvědčení), byli rozhodčím hry trestáni trestnými body, které brzdily možnost rozvoje jejich hrdinů.

Zapomenutí předchůdci
Dungeons & Dragons bylo bezesporu první hrou na hrdiny. Před ní ale existovala řada jiných her, které bychom mohli označit za protohry na hrdiny – tedy hry, které v sobě obsahovaly základní principy, později použité právě v hrách na hrdiny, které byly odlišné od tehdejší (i dnešní) herní produkce. Samozřejmě, za nejnižší tvůrčí předstupeň her na hrdiny bychom mohli označit transkulturní, celosvětově rozšířené dětské „hry na něco“ - Viz Část III. – Hry na hrdiny jako dětská hra., které v sobě obsahují všechny základní formální rysy her na hrdiny: tedy identifikace s cizí rolí, hraní nějakého příběhu a pohyb „jako“ ve fiktivním světě. Ale již před obrovským úspěchem Dungeons & Dragons v roce 1977 se objevily některé pokusy. Mnoho předchozích her (především společenských stolních her) používá jako jednu z hlavních motivací touhu hráče vtělit se do cizí osoby, stát se na chvíli někým jiným – tento princip byl posléze i rozpoznán a definován předními společenskovědními teoretiky hry jako mimetický aspekt či herní princip mimikry. Mnoho her tedy obsahovalo (a obsahuje) principy hraní rolí, ale vždy v souvislosti s jiným, významnějším kontextem – většinou taktickým či strategickým. Dobrým příkladem jsou např. česká hra Dostihy a sázky  (verze světoznámé hry Monopoly), kde se hráč v podstatě částečně „stává“ majitelem a manažerem dostihových koní, či „post-socialistická“ verze Monopolů, hra Stavíme Stalinův pomník  - Její mimoherní konotace výborně analyzovány v článku I´ANSON-SPARKS, J., SVAŠEK, M.: O mezích humoru a hry. Cargo 1, 2000, s. 18 – 29.kde se hráči „stávají“ exponenty bývalého komunistického režimu (stranickými tajemníky, příslušníky StB či disidenty). Světoznámá a u nás dříve poměrně rozšířená stolní hra Diplomacie je ze všech společenských her asi hrám na hrdiny nejpříbuznější – hráči se při ní vtělují do rolí vrcholných představitelů států angažovaných v konfliktech první světové války (Německa, Turecka, Anglie) a ačkoliv také na stylizované mapě Evropy pohybují hracími figurkami a snaží se ovládnout soupeřovo území, ústřední zábavný motiv hry tvoří ústní, tajné domluvy mezi hráči o spolupráci a koalicích a jejich následné porušování (či naopak dodržování). Diplomacie je už poměrně vyspělou hrou, jakýmsi přechodem mezi stolními společenskými hrami a hrami na hrdiny, ale hraní cizí osobnosti, přejímání a vedení role hrdiny u ní ještě stále, podobně jako u ostatních společenských her, není samotným účelem hry – účelem je, podobně jako u většiny společenských her, jednoduše vyhrát tím, že porazíme ostatní. Aspekt hraní rolí je u ní jen jakýmsi nevýznamným okořeněním, zpestřením. Steve Jackson, majitel jednoho z největších světových vydavatelství herních příruček her na hrdiny správně tvrdí, že těžko nalezneme hru, která by v sobě neobsahovala prvky hraní na hrdiny. Co se týče stolních společenských her, je to zřejmě pravda. „Monopoly jsou nejčistší hrou na hrdiny. Dovolují vám se na herním plánu zabývat věcmi, které by jste pravděpodobně nikdy v životě neokusili (tj. spekulovali s pozemky a obchodovali ve velkém). Proto je to tak dobrá hra.“ - Cit. dle RAYMOND 1996, s. 48. 
V 60. a na počátku 70. let 20. století hráli ve Velké Británii i USA hráči strategických figurkových her dlouhé série bitev, táhnoucí se celé měsíce reálného času, na kterých participovaly desítky hráčů. Tyto série se nazývaly tažení (Campaigns) – kterýžto termín později převzaly hry na hrdiny pro označení sériových partií. - Viz Část I. – Základní pojmy. Tato tažení se odehrávala v hráči libovolně vymýšlených reáliích, kvasistředověkých světech inspirovaných fantasy literaturou. Pro tato strategická figurková tažení se vžil obecný název Midgard (dle označení lidmi obydleného světa ze severské mytologie). Pozdější různost žánrů her na hrdiny jaksi předjímaly podobná tažení z reálií sci-fi literatury, z nichž nejznámější se nazývala War of the Empires a Star Web, která se nehrála ve skutečném čase, ale poštou, pomocí dopisů zasílaných si jednotlivými hráči mezi sebou. Mnohé z nich přetrvaly dodnes, byť v poněkud jiné formě.
Dave Wesley, jeden z aktivních hráčů strategických figurkových her byl rozhodčím neformálních sérií bitev nazývaných Brownsteins, nazvaných podle fiktivního německého městečka v 19. století, v jehož okolí se tažení odehrávala. Tato hra obsahovala již mnohé elementy hraní na hrdiny: hráči nepředstavovali anonymní generály obrovských armád, ale vtělovali se do konkrétních velitelů malých vojenských jednotek o několika mužích, kteří v okolí fiktivního Brownsteinu plnili speciální tajné úkoly. Role velitelů byly od sebe již částečně odlišeny, každý z nich měl jiné výhody a nevýhody, dokonce i vlastní osobnost. Tažení Brownsteins se stala velice populární, hráči se při hraní rolí vojáků výborně bavili – a byli to právě oni, kteří se později stali prvními aktivními hráči her na hrdiny. Tato komunita si brzy začala vydávat vlastní časopisy, ve kterých si vyměňovali zkušenosti a začali spolupracovat. Výsledkem jedné takové spolupráce byly nakonec, jak jsme již viděli, i vlastní Dungeons & Dragons.

70. léta – rozvoj nového hobby
Do konce roku 1974 se první hra Dungeons & Dragons rozšířila po celých Státech, přičemž hlavními centry hráčů se staly největší aglomerace východního a západního pobřeží – Boston, New York, San Francisco a Los Angeles. Dalšími přirozenými centry se stal Středozápad a stát Texas. Firma TSR si uvědomila, že D&D jsou opravdovým zdrojem výdělku a v krátké době přišla s třemi novými edicemi, každé o větším nákladu. Zkoušela prorazit i s dalšími hrami na hrdiny jiného žánru, tedy science-fiction – hry Warriors of Mars a Star Probe však spíše zapadly. Synonymem her na hrdiny proto zůstávaly stále Dungeons & Dragons. V roce 1975 začal vycházet první profesionální časopis věnovaný částečně hrám na hrdiny, vydávaný samozřejmě firmou TSR,  a pojmenovaný, nepochybně pod stále velkým vlivem strategických her, The Strategic Rewiew, který oproti většině článků věnovaných strategickým figurkovým hrám obsahoval i něco málo informací pro hráče her na hrdiny. V roce 1975 byl vydán doplněk k Dungeons & Dragons, nazvaný Greyhawk, který nejenže výrazně rozšířil možnosti rolí hraných hráči (přidal dvě nové role, zloděje a paladina (svatého rytíře)) a rozhodčím (přidal mnoho nových nestvůr – postav a magických předmětů), ale především rozšířil herní oblast her na hrdiny stvořením kompletního virtuálního světa, fantasy země zvané Greyhawk. Abstraktní hry odehrávající se v anonymních podzemních labyrintech a bezejmenných hradních kobkách vzaly za své: jejich svět získal jméno, kolorit a tím i vlastní autonomii. Podobný doplněk (s dalšími rolemi hrdinů pro hráče) se objevil pod staronovým názvem Blackmoor na konci roku 1975 a přidával také další role (mnicha a vraha). Další doplněk Eldritch Wizardry se inspiroval starověkou Evropou a přidal novou roli druida. TSR ale začala vydávat i další hry. Mezi ty úspěšnější lze zařadit Boot Hill – hru na hrdiny z prostředí Divokého Západu a Metamorphosis Alpha – první úspěšnější hru žánru science-fiction. Obě tyto hry však stále používaly cínové figurky a koncept střetnutí: žánrově „čistou“ hrou na hrdiny tak zůstávalo stále pouze D&D.
Druhé doplněné vydání Dungeons & Dragons v roce 1977 již vyšlo v mnohatisícovém nákladu a odstartovalo celou subkulturu her na hrdiny.
Hry na hrdiny se tak po úspěchu D&D začaly poměrně brzy rozvíjet i jinde. V Illinois vytvořila skupina vysokoškolských studentů firmu Game Designer´s Workshop a napsalo hru En Garde!, charakterizovanou jako „hru o životě džentlmena toužícího po dobrodružství“, odehrávající se v blíže neurčené zemi (pravděpodobně Francii v 17. století). Tento poměrně novátorský koncept ale brzy zapadl – v módě byla klasická fantasy inspirovaná Tolkienem a Howardem, elfově, trpaslíci, skřeti a bojovníci vybavení obouručními meči. Jiné žánry si musely na svůj úsvit počkat ještě poměrně dlouho. Podobně jako En Garde! zapadl i pravděpodobně nejpropracovanější a nejambicióznější počin v celých dějinách her na hrdiny, druhá hra na hrdiny vydaná vůbec, Empire of the Petal Throne (1975). Profesor antropologie a lingvistiky M.A.R. Barker z univerzity v Minnesotě v Minneapolis (se zaměřením na kultury jihovýchodní Asie) totiž stvořil (v podivuhodné analogii s oxfordským lingvistou Tolkienem, tvůrcem fiktivního světa Středozemě), na základě své odborné inspirace archaickými kulturami, „svůj“ fiktivní svět nazvaný Tékumel. Na rozdíl od Tolkienovy Středozemě, inspirované evropskými raně středověkými kulturami (převážně severskými – jako zdroj působily obě Eddy, Kalevala, Píseň o Siegfriedovi, Píseň o Nibelunzích a rané dějiny Franků a Británie) byl Tékumel více exotického ražení – nejvíce se podobal archaickým kulturám Střední Ameriky a kultuře starých Mayů, jistý vliv na jeho vznik měla i kultura starověkého Egypta, Indie a Arábie. Podobně jako Tolkien si Barker začal svůj fiktivní „svět“ tvořit již za studií. Svět Tékumel byl inspirací již pro jednu strategickou hru ( War of the Wizards z roku 1971), ale hra Empire of the Petal Throne byla něčím jiným – druhou  skutečnou hrou na hrdiny. Barker se nechal inspirovat základní myšlenkou Dungeons & Dragons, ale považoval její pravidla za příliš svazující a jednoduchá. Jeho hra se rozrostla do neuvěřitelné hloubky a bohatosti – na rozdíl od simplifikovaného světa Dungeons & Dragons, který se i po vydání doplňku Greyhawk v podstatě skládal pouze z anonymních izolovaných podzemních komplexů osazených stejně anonymními nestvůrami, jejichž jediným smyslem bylo čekat, až je hrdinové hráčů pobijí (tedy ve své podstatě pořád stejnou strategickou válečnou hrou, jejíž jediný rozdíl oproti předchozím spočíval v tom, že se plně odehrávala v imaginaci hráčů) byl Tékumel skutečným živým, barevným a komplikovaným světem. Měl vlastní propracovanou umělou mytologii (s panteonem více než dvaceti božstev), kulturu (komplikovaný systém autokratické vlády s desítkami úředníků a velikými armádami), dokonce i vlastní komplikovaný jazyk nazvaný Tsolyanu, jehož základy se mohl hráč naučit pomocí slovníku obsaženého v herní příručce! Hráči, pohybující se v tomto světě tak dostali možnost získat pocit, že v něm skutečně „žijí“ (mohli dokonce mluvit i jeho fiktivními jazyky), nebyli anonymními dobrodruhy s meči a magickými hůlkami, jejichž jediným smyslem života bylo likvidovat legie nestvůr v podzemních prostorách, ale hrdiny zainteresovanými na politickém a náboženském dění fiktivního světa, veleknězy, kteří vedli válku proti nevěřícím okolním národům. Doba však takto složitým hrám rozhodně nepřála – hráči tehdy stěží zvládli pochopit základní principy her na hrdiny a chození a boj v podzemních jeskyních jim zatím intelektuálně zcela postačovalo. Hra Tékumel proto neuspěla a podobné komplikované hry se začaly setkávat s větším úspěchem až na sklonku 70. let.  
V roce 1976 již v USA existovalo několik na sobě nezávislých her na hrdiny od různých firem, přičemž absolutní primát stále držela první hra Dungeons & Dragons. Téhož roku začal vycházet i Dragon, první specializovaný časopis věnovaný hrám na hrdiny, který patří k nejvýznamnější publicistice vycházející dodnes. Tímto počinem se hry na hrdiny definitivně emancipovaly od vlivu strategických figurkových her a vydaly se svojí vlastní cestou.
Začali se objevovat první hráči nikterak svázaní s komunitou hráčů figurkových her a hry na hrdiny se tak staly zcela samostatným druhem koníčku a tím i zcela samostatným kulturním jevem. K tomu přispělo i již zmíněné druhé vydání Dungeons & Dragons v roce 1977, kterého se (v četných dotiscích) prodalo skoro milion výtisků a které seznámilo širší veřejnost s tímto novým kulturním jevem.
Hlavními hráči byli vysokoškolští studenti, starších hráčů rekrutujících se z řad hráčů strategických figurkových her ubývalo a průměrný věk hráčů se tak stále snižoval.
Primát v hrách na hrdiny si stále držely průkopnické Dungeons & Dragons. I přes několik právních sporů (jeden ze spolutvůrců Arneson nakonec firmu v roce 1979 opustil), při kterých se název musel změnit na Advanced Dungeons & Dragons ( s minimálními změnami a doplněním pravidel, základní koncept zůstal stejný) a role hobita musela být na nátlak právních zástupců správců pozůstalosti J.R.R. Tolkiena změněna na „halflinga“ (půlčíka) byly D&D stále hegemonem. Advanced Dungeons & Dragons ovládalo trh her na hrdiny takřka absolutně. Měsíčně se prodávalo přes 7000 výtisků.
Plagiát a derivát Tunnels and Trolls (Flying Buffalo, 1975) nepřišel s ničím příliš originálním, ale radikálně zjednodušil pravidla a zpřístupnil je tak mladším hráčům – věk hráčů her na hrdiny se tak začal velice snižovat, až se ustálil na dnešních 20 letech.
Hra Chivarly and Sorcery (Flying Buffallo, 1976) přinesla další výraznou změnu: totiž svět. Přenesla děj her na hrdiny z pseudostředověkého fantasy světa do historické Francie 12. století, barbary-válečníky a hobity-zloděje nahradili feudální rytíři a katoličtí kněží. Ač hra obsahovala několik fantastických prvků (kněží a mniši skutečně konali zázraky),  její základ byl odvozen z reálné historie (protivníky již nebyli skřeti a trollové, ale Normani a Němci). Hra, podobně jako Barkerovo Empire of the Petal Throne byla příliš realistická a propracovaná, a v době expanze a fascinace fantasy literaturou proto také zapadla.
První hrou, která radikálně zbořila koncept her na hrdiny jako fantasy her byla hra Traveller (Game Designer´s Workshop, 1977). Nebyla sice první hrou žánru science fiction (úplně první byla hra StarFaring (St. Andre, 1976), další byla  Metamorphosis Alpha od tvůrců D&D (1977), ale Traveller byl první skutečně úspěšnou nefantasy hrou na hrdiny. Nejenže úspěšně revolucionalizoval pravidla her na hrdiny (hrdinové už nebyly pouhým součtem číselně vyjádřených vlastností, ale už ovládali různé dovednosti a aktivity a hlavně dostali minulost, pozadí a psychologii), ale jako první úspěšná hra obsahoval i skutečně propracovaný virtuální svět (skládající se z desítek hvězdných soustav obydlených různými druhy tvorů). Jeho úspěch byl ale, analogicky jako u Dungeons & Dragons, podmíněn nikoliv jeho kvalitou, ale vnější náladou ve společnosti. Podobně jako úspěchu D&D napomohla obrovská popularita fantasy literatury na počátku 70. let, Traveller vděčí za svůj úspěch obrovské popularitě Lucasova science fiction filmu Hvězdně války (1977), uvedeného do kin ve stejném roce, kdy byla hra vydána. 
Objevily se i nové žánry her. Hra Superhero 44 (FGU, 1980) dalo za vznik žánru superhrdinů – hráči hráli role comicsových postaviček z amerických comicsů za 40. let (jako Superman, Captain America či Batman), hra Gangsters (FGU, 1981) dala vzniknout kriminálnímu žánru hraní postav z podsvětí jako byl Al Capone či Bonnie&Clyde. Radikálně odlišný koncept měla hra Bunnies&Burrows (FGU, 1982), která, ač očividně inspirována D&D, umožnila hráčům se vtělit do – obyčejných králíků z knih Richarda Adamse.
V roce 1979 se objevily další dva žánry – hra Bushido (FGU, 1981) umožňovala hráčům, podobně jako Chivarly and Sorcery hrát ve světě reálné historie, ale tentokrát ve středověkém Japonsku. Hra Aftermath (FGU, 1981) rozvinula science fiction žánr tím, že umožnila hráčům hrát v Evropě zničené strašlivou třetí světovou válkou za použití jaderních zbraní. 
Skutečně kvalitní a úspěšnou hrou na hrdiny se ale stal však Runequest (Chaosium,1978). Inspirovaný velice propracovaným fantasy světem (který vznikl již v roce 1966 pro potřeby strategické figurkové hry White Bear and Red Moon), Runequest se stal první fantasy hrou na hrdiny se skutečně propracovaným virtuálním světem. Na rozdíl od primitivního kvasistředověkého D&D byl svět Runequestu inspirován daleko starším obdobím – v jeho světě, nazývaném Glorantha, byla technologie daleko primitivnější, obrábění kovů bylo vzácným uměním a nejrozvinutějšími civilizacemi byly fantastické ekvivalenty starého Řecka a kultur staré Mezopotámie, ve kterých hoplítové a bojové vozy nahradily rytíře a čaroděje. Hrdinové Runequestu byli také daleko slabší a zranitelnější než hrdinové D&D, což hráčům této hry umožňovalo více se vcítit do své role a prožívat daleko realističtější narace.


80. léta – Zlatý věk her na hrdiny a vznik dvou nových žánrů
Revizovaná a vylepšená verze Dungeons & Dragons, nazvaná Advanced Dungeons & Dragons (1979) značně rozšířila možnosti hráčů her na hrdiny, i když se stále držela klasického konceptu fantasy světa. I přes jisté úspěchy science-fiction hry Traveller a realističtější fantasy hry Runequest byla stále nejprodávanější a nejúspěšnější hrou a pomáhala tak udržovat fantasy paradigma her na hrdiny. První vydání přišlo ve třech oddělených příručkách – jedné pro hráče (Player´s Handbook) a dvou pro rozhodčího (Dungeon Master Guide a Monstrous Manual), které se pro většinu hráčů staly archetypem toho, jak má správná hra na hrdiny vypadat. Velký úspěch Advanced Dungeons & Dragons zapříčinilo i vydání herních příruček obsahujících konečně podrobné popisy virtuálních světů – ať už držících se klasických fantasy klišé (jako dodnes nejpopulárnější D&D svět a zřejmě i nejpopulárnější virtuální svět her na hrdiny vůbec, Forgotten Realms (1987), první AD&D virtuální svět Greyhawk (1976) – oba v duchu klasické Tolkienovské a Howardovské fantasy, či heroický (nesoucí se v duchu středověkých minstrelských balad o potulných rytířích milujících krásné panny a zabíjejících draky Dragonlance (1984)) nebo mísících fantasy se science fiction (Spelljammer, 1983) a horrorem či spíše gotickým románem (Ravenloft, 1982)).
Hry na hrdiny prošly ale i první krizí – v roce 1979 se ze svého bytu na koleji na Michigan State University ztratil a posléze zastřelil 16-letý James Dallas Egbert, vášnivý hráč Dungeons & Dragons. Ačkoliv příčiny jeho sebevraždy byly patrně jiné (Egbert byl psychicky nevyrovnaný a závislý na drogách), média ihned vytvořila spojitost jeho sebevraždy s novou neznámou aktivitou, zvanou „hry na hrdiny“ a vytvořila tak moderní mýtus (hry na hrdiny jako potenciální cesta k sebedestrukci), který je v americké společnosti s periodickými intervaly obnovován dodnes. Diskuzi o hrách na hrdiny podpořila i další sebevražda v roce 1982, kdy se zastřelil další hráč her na hrdiny, psychicky nevyrovnaný Irving Pulling. Irvingova matka, Patricia Pullingová, založila organizaci BADD (Bothered about Dungeons & Dragons), která si kladla za cíl mediálně působit proti hrám na hrdiny. S pomocí psychologa Dr. Thomase Radeckiho a spisovatelky Rony Jaffové (autorky detektivky Mazes&Monsters, popisující negativní vliv hraní her na hrdiny na psychiku jejich hráčů - Její poměrně úspěšné filmové zpracování několikrát vysílala i domácí televize Prima., započala masivní tažení proti této aktivitě, které s malými přestávkami pokračuje v podstatě dodnes.
Rozvoj her na hrdiny však tyto otřesné případy rozhodně nezastavily. Američtí tvůrci her, sdružení v organizaci GAMA (Game Manufacturing Association) si vyžádaly nezávislé psychologické studie zohledňující psychiku hráčů her na hrdiny (první z nich napsal Armando Simon) - – viz jeho další článek v Úvodu - komentované bibliografii.), které na jejich hraní nenalezly nic patologického. Po prošetření mediálních a důkazních metod organizace BADD (The Pulling Report Michaela J. Stackpolea, uskutečněný na popud GAMA a volně dostupný v síti Internet) byla tato organizace rozpuštěna. Rozvoj her na hrdiny pokračoval nerušeně dál. V roce 1981 založila firma TSR Role-playing game association (RPGA), která si klade za cíl sdružovat hráče her na hrdiny po celém světě, sdružující v současné době několik milionů hráčů. 
Nejpopulárnějším světem her na hrdiny 80. let byl  bezesporu Dragonlance z Advanced Dungeons & Dragons, podpořený i obrovským úspěchem laciných konzumních novel z prostředí tohoto světa Dragonlance Chronicles (Margaret Weiss, Tracy Hickman, 1984), kterých se prodalo přes 3 miliony výtisků a které se jako jediné z paraliteratury obklopující fenomén her na hrdiny zařadily mezi bestsellery recenzované v New York Times. Obrovský úspěch umožnil producentům AD&D, firmě TSR, stát se celosvětovým hegemonem v oblasti her na hrdiny, kterým byly až do svého krachu v 90. letech. Obrovský rozmach zábavního průmyslu v USA v 80. letech tak umožnil hrám na hrdiny nečekaný rozvoj. 
V roce 1982 se objevila třetí hra, která dokázala konkurovat D&D (vedle Traveller a Runequest) a která, podobně jako předtím Traveller, otevřela úspěch novému žánru her na hrdiny. Hra Champions (Hero Games, 1982) zapříčinila obrovský úspěch komiksovému žánru hraní superhrdinů a byla brzy následována stejně úspěšnými hrami Villains&Vigilantes (FGU, 1984) a Golden Heroes (Games Workshop, 1984) a brzy i podobně úspěšnými šesti dalšími.
Vedle fantasy a science-fiction se tak etabloval třetí dodnes nejvýraznější žánr her na hrdiny – comics. V Evropě nebyl nikdy příliš úspěšný kvůli slabému kontaktu Evropanů s tímto druhem tvorby, ale v USA, kde byly kreslené příběhy nesmírně populární již z předválečného období, nabyl neslýchané popularity.
V roce 1982 vyšla i první hra bez předem daného virtuálního světa, GURPS (Steve Jackson Games). Zprvu nazvaná žertovně Great Unnamed Role Playing game (a později přejmenovaná na Generic Universal Role Playing game) nabízela hráčům jen komplexní, specializovaná pravidla – hrát se dala v jakémkoliv virtuálním světě, i takovém, který si hráči mohli sami stvořit. Tento voluntaristický koncept se ukázal jako úspěšný a hra GURPS se tím, že takto stimuluje imaginaci hráčů, stala jednou z nejpopulárnějších her na hrdiny současné doby, společně s podobně koncepčně zaměřenou hrou RIFTS.
Velký úspěch si získaly i hry inspirované dobovou filmovou produkcí převážně science-fiction žánru (Star Trek, Doctor Who,  Alien, Ghostbusters, James Bond), ale zřejmě nejpopulárnější se stala science fiction hra Star Wars (1987), velice populární i dnes.
Poslední velká změna nastala v roce 1982, kdy vyšla hra Call of Cthulhu (Chaosium, 1982). Tato hra nejenže přidala nový a zatím poslední žánr (tedy horror) do žánrového rozčlenění her na hrdiny, navíc ještě absolutně změnila koncept pojímání rolí hrdinů hraných hráči. Hrdinové v Call of Cthulhu již nebyli silní, nepřemožitelní válečníci a čarodějové jako v Dungeons & Dragons, ani odvážní astronauti jako ve science fiction hrách, či superhrdinové s nadlidskými nadpřirozenými schopnostmi jako v komiksových hrách. Navazujíc na koncept představený již ve hře Runequest, hrdinové hráčů v této hře již takřka úplně ztratili svoji heroičnost a výjimečnost a stali se obyčejnými, slabými a chybujícími lidmi. Svět hry Call of Cthulhu byl zasazen do zcela realistických USA ve 20. letech 20. století (tedy svět Hemingwayovy a Fitzgeraldovy „ztracené generace“, svět jazzu, prohibice a gangsterismu), okořeněných občasnými nadpřirozenými prvky vypůjčenými převážně z díla pulpového spisovatele H.P. Lovecrafta. - Viz pozn. 168. Hrdinové hry, nazývaní Investigators (vyšetřovatelé, pátrači) byly spíše než superhrdiny amatérskými detektivy: typickými rolemi byl soukromý detektiv, univerzitní profesor či obyčejná sekretářka, a jejich zbraněmi nebyly meče, dýky a kouzla, ale spíše důvtip, inteligence a především vzdělání. - Běžnými vlastnostmi hrdinů jsou např. antropologie, historie, psychologie, biologie či práce v archívu. Tato hra jako první přestala být orientována na konflikt a boj a stala se spíše konverzační zábavou.
Objevily se i další významné hry bořící zažité herní stereotypy vytvořené v Dungeons& Dragons – hra Paranoia (West End Games, 1985), která zrušila tradiční klišé, podle kterého musí hrdinové hráčů spolupracovat, a postavila je v roli tajných agentů proti sobě v schizofrenním světě podobném Orwellovu románu 1984.
Hra Toon (Steve Jackson Games, 1985) obsadila hráče do rolí postaviček z cartoons – amerických televizních kreslených příběhů pro děti a na dlouhou dobu se stala jedinou humoristickou hrou na hrdiny.
Ars Magica, (Lion Rampart, 1988), Pendragon (Chaosium, 1985) a Warhammer Fantasy Roleplay (Games Workshop, 1986)   způsobily renesanci fantasy her na hrdiny vzdáním se jejich tradičního klišovitého prostředí – první z nich se odehrávala ve skutečné středověké Evropě 12. století, druhá ve světě Malloryho rytířů Kruhového stolu hledající Svatý grál, třetí v depresivním světě podobném reformačnímu Německu zmítané neustálými válkami.
Revoluční koncept ohledně pravidel přinesly hry Amber (Steve Talsorian Games, 1986) (inspirovaná knihami Rogera Zelaznyho) a Everway (White Wolf, 1988) (hra na hrdiny inspirovaná New Age rétorikou a symbolikou). Obě tyto hry zcela odstranily aleatický charakter tím, že se při nich nepoužívá hrací kostka a větší důraz je kladen na volnou imaginaci hráčů a vypravěčské umění rozhodčího hry.


90. léta: Převrácení konceptu: White Wolf
Poslední desetiletí 20. století bylo ve znamení pokračující expanze her na hrdiny. Nové žánry již nevznikaly, žánr fantasy byl (především díky velké oblibě Advanced Dungoens & Dragons v USA a Warhammer Fantasy Roleplay v Evropě) stále v popředí, těsně následovaný žánrem science-fiction (s dominujícím subžánrem cyberpunk) a horrorem. Poněkud poklesla obliba comicsových her.
V roce 1991 však nastal výrazný zlom: na trhu se objevila hra Vampire:The Masquerade od dosud poměrně neznámé firmy White Wolf. Tato hra radikálně převrátila základní koncept her na hrdiny: zatímco v běžných dosavadních hrách hráli hráči hrdiny bojující proti fiktivním nestvůrám, v této nové hře tomu bylo přesně naopak: hrdinové hráčů byly samotné nestvůry, upíři. Hra nestvůry značně humanizovala, personalizovala a vytvořila pro ně celou fiktivní společnost a motivy; hra se přitom odehrávala v zcela reálné současnosti, lišící se od skutečného světa pouze přítomností těchto nestvůr. Následovala celá řada dalších podobně zaměřených her (např. Werewolf: The Apocalypse, Wraith: The Oblivion, Mage: The Ascension, Mummy: The Resurrection…) spojených jak se světem lehce deformované reality (nazývané World of Darkness), tak i celkovou koncepcí hrdinů, kterými byly vždy monstrózní bytosti stojící na okraji společnosti a mající k majoritní společnosti ambivalentní až nepřátelský vztah. Hry byly, na rozdíl od většiny ostatních her na hrdiny, dobře vybaveny po výtvarné i typografické stránce; i samotné pozadí jejich světa, mísící ideje folklóru a dávných mýtů s moderními existenciálními pocity odcizení, neangažovanosti se v životě majoritní společnosti, izolacionizmu a sociální patologie bylo velmi pečlivě psychologicky připraveno. - Mezi autory, kteří značně ovlivnili koncept her odehrávajících se ve světě World of Darkness řadí samotní autoři mytology Josepha Campbella a Mirceu Eliada, filozofa A. Camuse, psychologa C.G.Junga a spisovatele M. Kunderu a H. Hesse. Celá hra, kvinteesence moderních existenciálních pocitů odcizení je ostatně věnována dramatiku Václavu Havlovi.  
 Tento typ her se v postmoderní situaci setkal s obrovským úspěchem a jistě by bylo zajímavé analyzovat proč – příčina jistě tkví v současných pocitech odcizení se reálnému světu. Původní koncept autorů – totiž snažit se ve svých hrách představit absolutně odlišnou psychologii bytosti parazitující na okraji lidské společnosti jako obraz dnešního odcizení individua – se nesetkal (převážně díky mladším hráčům) samozřejmě s tak výrazným ohlasem a i tento typ her částečně degradoval do podoby takřka shodné s ostatními žánry her na hrdiny. Hry od firmy White Wolf si však stále udržují vyšší estetický i ideový standart než „klasické“ hry na hrdiny a stále tvoří výraznou kategorii samu o sobě – částečně díky relativně odlišné používané terminologii a někdy až narcistní distance od ostatních typů her – zcela nezasloužené, protože základní principy zůstávají při jejich hraní naprosto identické jako u ostatních typů her na hrdiny.
Jejich obrovská zásluha leží ale v oživení poněkud stagnujícího diskurzu her na hrdiny angažováním nových hráčů a díky své existenciální tématice i přiblížením her na hrdiny daleko širší audienci, než kterou byly schopny oslovit „klasické“ hry na hrdiny.

Postmoderní hry na hrdiny
Posledními novátorskými trendy v hrách na hrdiny, zatím nepříliš populárními, jsou hry označované jako „New Style“. Tyto hry boří základní koncepty her na hrdiny daleko silněji než hry od firmy White Wolf – ve svých extrémních formách již ani nesplňují základní rysy her na hrdiny, které jsme vymezili v této práci. Například, hra Extraordinary Adventures of Baron Munchhausen  - Hogshead Publishing, 1999. zcela zrušila koncept hrdinů i rozhodčího hry – její hráč v roli barokního barona Prášila vymýšlí, inspirován dotazy, připomínkami a údivem svých posluchačů (ostatních hráčů) libovolné neuvěřitelné příhody, které zažil. Narace je tu omezena pouze na jednoho hráče – ostatní pouze poslouchají a připomínají, rozhodčí hry (a samozřejmě i hrací kostky a jakékoliv pomůcky) tu zcela chybí. Hra tak ztrácí rysy hry na hrdiny a přibližuje se rétorickému cvičení. Jiné, podobné hry se také zbavují svazujícího vlivu pravidel, hrací kostky a dominance rozhodčího hry a stávají se spíše tradičním vyprávěním či společenskou konverzační zábavou.
Jak se budou hry na hrdiny vyvíjet dále, ukáže teprve budoucnost. Tendence postmoderních her, které rozvolňují pouta jejich žánru a přibližují se tak spíše rétorickým cvičením či společenské konverzační hře - Podobné např. dnes poměrně populární mládežnické hře Mafie. se zatím nesetkaly s přílišnou popularitou: přitom takto rozvolněné a jednoduché hry, které vyžadují pouze volnou imaginaci by k hrám na hrdiny jistě přivedly velmi širokou audienci.
V současnosti dominují oba dosavadní koncepty: „tradiční“ hry na hrdiny a hry od firmy White Wolf se zhruba stejnou popularitou. 
Hry na hrdiny jsou stále tím, čím byly od doby svého vzniku; totiž zábavnou aktivitou sloužící primárně k výplni volného času; jejich alternativní využití se zatím nesetkala s příliš velkým ohlasem.  - Hry na hrdiny nebo jejich základní prvky jsou např. využívány v programu OSN Free and Equal – Human Rights in Modern Peacekeeping (Exercise „Chained Fire) v Austrian Training Centre – Peacekeeping Operations, kde jednotliví hráči hrají např. role představitelů Amnesty International, Mezinárodního Červeného kříže, OSN a NATO, ve vybírání amerických talentovaných dětí (Gifted Program) (takto například vybíral představitele hlavní role režisér Steven Spielberg pro svůj film E.T.mimozemšťan), pro výuku cizích jazyků (jazyková škola British Council) či pro psychoterapeutické účely (viz Úvod). Vše dle SUWAK 1999.  
Není třeba se nad tímto faktem příliš pozastavovat, neboť již  Huizinga tvrdil, že: „..homo ludens, hrající si člověk, označuje funkci stejně podstatnou jako tvoření.“ - HUIZINGA 2000, s. 7.






ČÁST II.


SOUČASNÁ SITUACE HER NA HRDINY U NÁS
(Výsledky dotazníkového průzkumu)




 
„Formy a pravidla sdružování v komplexní mediální společnosti umožňují jejím členům, kteří se mnohdy ani osobně neznají, vzájemnou, byť omezenou komunikaci. Vědomí (a akceptace) existence vybraných, hodnotově ceněných textů přispívá k prožitku vzájemné sounáležitosti…“

P. Lozoviuk (Text a jeho interpretace z etnologické perspektivy)



Pomocí dotazníku bylo osloveno 100 hráčů her na hrdiny v České republice. Dotazník obsahoval 40 otázek a respondenti jej vyplňovali anonymně.
Cílem bylo zmapovat komunitu hráčů her na hrdiny v České republice – nejen kvantitativně pomocí jejich demografických a socioprofesních ukazatelů, ale i kvalitativně, s cílem zjistit jejich názorovou orientaci a hodnotové žebříčky. Dotazník však nebyl orientován pouze na hráče her na hrdiny, ale také na hry na hrdiny samotné – cílem bylo přesně zmapovat, jak daná aktivita vlastně probíhá, jaké jsou specifické znaky tohoto kulturního jevu – což představuje nezbytná primární data, potřebná pro naši další analýzu.
Vzor dotazníku s kompletními 40 otázkami je obsažen v Příloze.
Primární účel dotazníku byl tedy především poskytnout základní data pro další teoretickou práci – z tohoto důvodu nebyly některé údaje analyzovány hlouběji. Výsledky dotazníku slouží jako základní výpovědní zdroj informací.




1) Demografické ukazatele

Pohlaví
Ukázalo se, že hry na hrdiny jsou primárně mužskou aktivitou – celých 95% hráčů tvořili muži. Tento výsledek není příliš překvapivý vzhledem k větší tendenci chlapců vytvářet formalizovanější skupiny spojené společným koníčkem – hobby - O obecné mužské tendenci k tomuto typu sdružování viz např. CAMPBELL, 2000. i s pravděpodobnou větší náchylností  chlapců k formalizovaným, akčně a dobrodružně laděným hrám, ve kterých je primární jejich agonický charakter – boj, překonávání překážek, nebezpečí. To, že dívky tvořili jen 5% je srovnatelné i s odhady v jiných zemích – i tam jsou hry na hrdiny primárně chlapeckou zábavou. 
Věk
Průměrný věk hráčů her na hrdiny je 20 let. Věková hranice se přitom ve většině (86%) případů pohybovala mezi 17 a 25 lety – nejmladšímu hráči bylo 16, nejstaršímu 28 let. 


2) Socioprofesní ukazatele

Vzdělání
Většina hráčů měla ukončené středoškolské vzdělání – buďto gymnázium (32%) nebo jiný typ střední školy s maturitou (35%). Zde byly výsledky poněkud nečisté, protože řada respondentů uvedla jako své dosažené vzdělání to, které ještě neukončili. Ukončené základní vzdělání uvedlo 13 % respondentů, ukončené vysokoškolské 11%. Jiný typ střední školy 4%, ukončenou  vyšší odbornou školu či nástavbu 3%. Typické vzdělání hráče her na hrdiny je tedy středoškolské s maturitou.

Povolání
Hráči her na hrdiny jsou převážně studenti VŠ nebo zaměstnanci. Tento výsledek je velice neočekávaný a překvapivý a dosti podstatně narušuje zažitý stereotyp dosavadní odborné a populární literatury, dle které jsou hry na hrdiny převážně studentskou zábavou. Díky absenci srovnatelných údajů ze zahraničí nelze bohužel tyto výsledky komparovat se situací v jiných zemích - a proto nelze tvrdit, že vysoký počet zaměstnanců hrajících tyto hry tvoří české specifikum – každopádně, jejich počet je nebývale vysoký.
Studenti VŠ (33%)
Více než třetina respondentů je studenty vysoké školy. Převažují studenti fakult technického zaměření (elektrotechnická a strojní fakulta) – 8 respondentů, v těsném závěsu pak studenti matematických a fyzikálních fakult – 6 respondentů, studenti filozofických a humanitně zaměřených fakult – také 6 respondentů, a studenti ekonomických fakult – také 6 respondentů. 4 respondenti studují pedagogickou fakultu, zbylí studují chemii (2) a právo (1). 
Mezi vysokoškolskými studenty převažovali studenti přírodních a exaktních věd (16 respondentů) a studenti společenskovědně zaměřených fakult (11 respondentů).
Zaměstnanci (32%)
Více než třetina respondentů je v zaměstnaneckém poměru. Nejvíce (14 – tedy skoro polovina vzorku) respondentů je zaměstnáno v oboru informačních technologií, pracují s počítači – nejčastěji jako správci počítačové sítě (8) nebo programátoři (4). Tento údaj však musíme konfrontovat s faktem, že tito respondenti odpovídali vždy jen na elektronickou formu dotazníku, protože pro ně byl (vzhledem k charakteru jejich práce) daleko lépe a snáz dostupný než pro ostatní hráče her na hrdiny, kteří zodpověděli dotazník písemnou formou – mezi nimi nebyl pracovník v oboru informatiky ani jeden. Lze proto předpokládat, že skutečný počet zaměstnanců v informatice mezi českými hráči her na hrdiny je poněkud nižší a tento výsledek byl částečně ovlivněn formou distribuce dotazníku elektronickou formou pomocí sítě Internet. 
Na první pohled překvapivý počet zaměstnaných mezi hráči na hrdiny (z hlediska toho, že hry na hrdiny jsou primárně studentskou zábavou) koriguje a poopravuje další zjištění, že 6 respondentů vykonává náhradní vojenskou službu (tzv. civilní služba), převážně jako správce počítačové sítě.
Další druhy povolání jsou již rozloženy poměrně rovnoměrně – 2 respondenti jsou pedagogickými asistenty na VŠ, 2 soukromými podnikateli, a tak dále. Ryze manuální profese vykonávají pouze 2 respondenti.
Studenti střední školy (3O%) 
Další velký korpus respondentů tvoří studenti středních škol – 20% studuje gymnázium, 6 jinou střední školu s maturitou, 4 jiný typ střední školy.
Ostatní (1%)
1 respondent je nezaměstnaný.

Vzdělání otce
U dosaženého vzdělání otce respondenta převažuje vysokoškolské – tvoří skoro polovinu vzorku (46%). Co do početnosti dále následuje dále nerozlišené úplné středoškolské vzdělání s maturitou (26%) a střední vzdělání – vyučen (23%). Základní vzdělání mají 4%, 1% vystudovalo vyšší odbornou školu.

Vzdělání matky
Přes polovinu tvoří úplné středoškolské vzdělání s maturitou (54%). Následuje vysokoškolské vzdělání (37%). Základní vzdělání má 5%, vyšší odbornou školu vystudovaly 4%.

Bydliště 
Přes polovinu respondentů uvedlo jako své bydliště hlavní město Prahu (55%). Celých 40% bydlí ale v jiných regionech České republiky – převážně ve větších (bývalých okresních či dnešních krajských) městech, v malé obci bydlí jen 3 respondenti. Regiony jsou poměrně rovnoměrně rozloženy po celém území České republiky – dominuje Brněnský kraj – 8% (v samotném Brně bydlí 5 respondentů), Liberecký kraj – 7% (samotný Jablonec nad Nisou 4 respondenti) a Budějovický kraj – 4%.

Koníčky
Nejoblíbenějším koníčkem respondentů jsou obecně hry a počítače.
Takřka všichni (89%) respondenti hrají počítačové hry, a to častěji než hry na hrdiny. Více než třetina respondentů hraje i další hry příbuzné hrám na hrdiny a počítačovým hrám - 37% hraje deskové hry, 34% sběratelské karetní hry. 31% uvedlo jako svůj koníček internet nebo počítače obecně.
Takřka třetina (27%) respondentů sportuje, mezi další oblíbený koníček patří i literatura (22%) – v převážné většině jde zřejmě o literaturu související s tématikou her na hrdiny (67% uvedlo, že čte literaturu související s hrami na hrdiny „často“). Mezi další oblíbené koníčky patří poslech hudby (13%), historický šerm (12%) a historie (10%).
7% respondentů uvedlo jako svůj koníček návštěvu kin či divadel, 5% návštěvu koncertů a jiných kulturních akcí. 3 respondenti hrají na nějaký hudební nástroj, 3 se zabývají výtvarným uměním a 3 modelářstvím (koníček související s hrami).


3) Preference konkrétních her na hrdiny v České republice
 
Absolutně nejoblíbenějším domácím žánrem her na hrdiny je fantasy – jako svůj nejoblíbenější žánr jej uvedlo celých 80% respondentů. Daleko méně populární je žánr sci-fi (31%) a horror (22%). Jiné žánry uvedly jen 4% respondentů.
Co se týče konkrétních her na hrdiny, absolutní primát drží původní česká fantasy hra na hrdiny Dračí doupě. Nejvíce a nejčastěji ji hraje skoro polovina (40% respondentů). Další hry jsou daleko méně populární – přibližně stejně hrané jsou hry Vampire: The Masquerade (11%), Dungeons & Dragons - v obou jejích verzích: Dungeons & Dragons i Advanced Dungeons & Dragons. (10%) a Shadowrun (10%). Pak následuje množství různých her, z nichž víckrát byly zmíněny pouze hry Warhammer Fantasy Roleplay (5), Call of Cthulhu (4) a Werewolf (3).


4) Hráči her na hrdiny – složení herní skupiny

Absolutní většina (80%) hráčů uvedla, že hraje hry na hrdiny více než 5 let (maximální doba byla 11 let – takto dlouho hrálo 12 respondentů).
Někteří hráči (15%) hrají několik (3-4) let, absolutně novou zábavou, kterou hrají maximálně dva roky, jsou hry na hrdiny jen pro 5% respondentů.
Skoro polovina hráčů (49%) hry na hrdiny střídá: za celou dobu hraní vystřídalo více než 3 partikulární hry na hrdiny. Podobný počet (36%) vyzkoušel jen 3 hry na hrdiny, 21% vyzkoušelo pouhé dvě hry na hrdiny. 13% hraje pořád stejnou hru na hrdiny  - ve všech případech šlo o českou hru Dračí doupě, vedle přeložené hry Shadowrun jediné dostupné v českém jazyce..
Co se týká herních skupin-komunit, hráči jeví tendenci nikoliv hrát pořád se stejnými spoluhráči, ale aktivně je střídat. Absolutní většina hrála v průměru s několika herními skupinami o několika lidech.
35% respondentů vystřídalo 3 takovéto herní komunity, 33% dokonce více než 3. 2 herní skupiny vystřídalo 30%. Se stále stejnými lidmi hrají jen 2% respondentů.
Díky tomuto častému střídání herních skupin tvoří absolutní většinu hráčů (70%) lidé, kteří se předtím neznali a seznámili se právě kvůli společnému koníčku – hře na hrdiny. Stejně často se ale spoluhráči rekrutují i z řad spolužáků (také celkem 70% - ze SŠ 34%, ze ZŠ 23%, z VŠ 13%) či přátel z dětství (20%). Herní skupinu často tvoří i lidé, kteří se seznámili kvůli jiným koníčkům (23%) – prim drží společné hraní počítačových her, jiné hry a organizovaný sport. Velkou integrační funkci má i historický šerm.  S kolegy ze zaměstnání hraje jen 8% respondentů. Typická herní skupina je tedy smíšená: tvoří ji 3 základní druhy hráčů: 1) bývalí či současní spolužáci ze škol převážně středního a základního stupně, 2) neznámí lidé, s kterými se hráč seznámil díky hře na hrdiny, 3) hráčovi přátelé z jiného hobby.


5) Povaha vlastní herní aktivity
 
Herní aktivity nejsou v případě her na hrdiny zdaleka tak spontánní jako u dětských her. Většina hráčů hraje pravidelně v uzavřené skupině lidí v určený čas.
Hru hraje malý počet hráčů (3-6, obvykle 4-5). Jeden z nich na sebe roli rozhodčího – v této roli se hráči občas střídají, ale každý z nich individuálně tenduje k preferenci určité role (44% respondentů uvedlo, že jsou „častěji hráč“, 31%  „častěji rozhodčí hry“). Role ale nejsou zcela definovány, hráči se v nich skutečně  střídají (pouze 17% uvedlo, že jsou „vždy hráči“, pouhých 8% uvedlo, že jsou „vždy vedoucími hry“).
Samotná hra trvá mnoho hodin: 52% hráčů hraje 3-5 hodin, což je doporučovaná standardní doba hraní v herních příručkách, 46% ale hraje déle než 5 hodin. Samotná hra vylučuje možnost pouhého krátkodobého zájmu: 2-3 hodiny, což je obvyklá standardní herní doba jiných her, hraje hry na hrdiny pouhé 2% hráčů. To ukazuje na zvláštní statut her na hrdiny, který vyžaduje dlouhodobé zaujetí.
Hraje se obvykle buďto večer mezi 18 a 22 hodinou (v tuto denní dobu hraje 40% respondentů) nebo odpoledne mezi 12-18 hodinou (23%). Skoro třetina hráčů však věnuje hře na hrdiny daleko větší množství času: celý den (27%).
K hraní hry se scházejí pravidelně – nejčastěji jednou týdně (43%). Velký počet hráčů hraje ale méně často: 17% jednou za čtrnáct dní, 8% jedenkrát měsíčně, 4% jedenkrát za dva měsíce, celých 16% méně často. Velice často, tedy víckrát týdně hraje 12% hráčů.
Hraje se nejčastěji o víkendu (58%), což je logické vzhledem k volnému času a faktu, že většina hráčů hraje buďto celý den nebo v pozdní večerní hodinu. 20% respondentů hraje nejčastěji ve všední den, 11% hraje pouze o dovolené či o prázdninách. 11% respondentů na konkrétním dni hraní nezáleží, hrají kdykoliv, voluntaristicky.
Hry se hrají zpravidla v intimním, vyděleném prostoru, zbaveném přítomnosti ostatních lidí - tento typický ry her vyzdvihuje i CAILLOIS,1998 a HUIZINGA, 2000..
Hraje se většinou (64%) v bytě některého z hráčů – buďto řadového hráče (49%) nebo rozhodčího hry (15%) – tyto údaje jsou ale vzhledem k tomu, že se role vedoucího hry a hráče občas střídají, nejisté. Někteří hráči hrají i ve svojí specializované klubovně či herní místnosti vytvořené speciálně pro hraní takovýchto her (13%) – to ukazuje, že jde o činnost pro ně poměrně důležitou. 9% respondentů hraje ve veřejných hernách, zřízených k tomuto účelu zpravidla obchody s těmito hrami. Pro 8% je nejčastějším místem hraní chata či chalupa. Pouhých 6% hraje na veřejném místě – tedy v restauraci, čajovně nebo kavárně.

6) Další charakteristiky 

Nejoblíbenější hry a herní žánry jsme probrali již dříve: nyní se podívejme vlastní reflexi herní aktivity samotných respondentů.
Důvodů, které vedou hráče her na hrdiny k tomu, že začnou jistou partikulární hru na hrdiny hrát, je více. 
Většinou fascinace fiktivním herním světem (37%) nebo herními pravidly (28%). Poměrně častým důvodem je ale i jazyková dostupnost – hra je v češtině (29%). Na zásobenost herními doplňky a pomůckami se hráči zase tolik neohlížejí (11%).
S hrami na hrdiny se hráč seznamuje především od jiných blízkých lidí – začne je hrát na doporučení přátel (52%), někdy i spolužáků či kolegů (24%). Vlastní výběr nebývá obvyklý – daleko větší roli hraje impuls z vnějšku, tlak komunity na výběr hry. Jen 24% respondentů si hru, kterou hrají, vybralo samo – obvyklým výběrcem je kupec hry a zároveň budoucí rozhodčí. Pro 13% respondentů byla prvotním impulsem k hraní hry přečtená časopisecká recenze v zájmovém časopise o hrách na hrdiny – 11% si ji vybralo samo na základě vybrání v obchodě.
Herní prostředky a doplňky – syžety, pravidla, popisy herních světů si většinou kupuje (62%) nebo sám vymýšlí (59%) – nejde tedy o tak komerčně zaměřenou aktivitu jako jiné typy her. Stejně časté je i stahování herních materiálů ze sítě Internet či půjčování od ostatních známých (52%).
Hráči považují hru na hrdiny převážně za klasicky herně dějovou aktivitu – 72% hráčů. Z toho 42% hráčů preferovalo dobrodružné, dějové akce jako honičky, sledování, plížení – tedy vlastně skrytou agonální aktivitu, a 30% preferovalo tak zjevnou agonální aktivitu, jakou je vzájemný boj a konflikt. 67% hráčů označilo za svůj nejoblíbenější aspekt hry „konverzaci s hrdiny hráčů“ – tedy možnost mluvit ke svému známému „jako někdo jiný k někomu jinému“, zbavený vlastní osobnosti.
Hráči hrají několik protagonistů – hrdinů, které vystřídají zpravidla po smrti prvního hrdiny. 93% hráčů hrálo za dobu hraní více hrdinů – zpravidla 2-5 (44%) nebo 5 –10 (27%) – jednoho hrdinu tedy průměrně hráli něco přes rok, tedy poměrně dlouho. 12% hrálo více než 10 hrdinů, velké množství hrdinů (přes 20), kdy si nemohli k roli vytvořit žádný hlubší vztah, hrálo 10% respondentů. Stále stejného hrdinu hrálo pouhých 7 respondentů.
Hrdinové ze hry mizí dvěma způsoby: smrtí způsobenou ve hře, vypuštěním hrdiny ze hry a jeho nahrazení jiným (hráč si vytvoří nového hrdinu a starého již nehraje). Většina (73%) hrdinů ale umírá – jsou zabiti rozhodčím hry (39%) nebo hrdinou jiného hráče (34%). 
Hráči jsou také velice kreativní mimo vlastní hru – 90% jich svojí hru nějakým způsobem upravuje. Úpravy se týkají většinou nevyhovujících pravidel hry (49% úprav). Se světem hry jsou hráči obvykle spokojeni (bývá totiž zpravidla důvodem výběru jejich hry) – předělává ho jen 10% respondentů. Tyto úpravy nejsou ale v žádném případě zásadního rázu . jsou opravovány spíše drobné nevyhovující nuance a detaily pravidel. Většina (69%) označila své úpravy stávajících pravidle za „dílčí“.
Překvapivě velké množství hráčů tvoří nebo si vytvořila svojí vlastní kompletní hru na hrdiny (43%) – kterou ale obvykle již nehrají nebo ani nikdy nehráli – vlastní herní systém používá jen 3% hráčů.


Preferovaná forma pravidel her na hrdiny
Hráči  referují elastická a nekomplikovaná pravidla, která nebrzdí hru a dají se rychle pochopit (94%). Příznivců komplikovaných, detailních a podrobných pravidel pro každou situaci je minimum (6%) – většina hráčů řadí mezi své nejoblíbenější rysy pravidel snadnou a rychlou hratelnost (51%) a variabilitu a snadnou aplikovatelnost na různé herní situace (43%).
Z jednotlivých částí pravidel je v největší oblibě část popisující možná fiktivní alter-ega, modely hrdinů hráčů – soupis možných variant a doporučení, jakou roli má hráč ve virtuálním světě převzít – tato část je nejoblíbenější takřka pro všechny respondenty (90%), protože největším způsobem ovlivňuje jejich možnosti pohybu a akcí ve virtuálním světě, což tvoří základní podklad oblíbenosti či neoblíbenosti dané hry. Z těchto 90% preferuje 50% hráčů postupné vylepšování vlastností hrdinů a jejich neustálé zlepšování, 40% spíše startovní možnosti a počáteční rozložení vlastností u hrdiny – povolání a rasy (statické X dynamické pojetí hrdiny). 
Dalšími oblíbenými částmi pravidel jsou části pojednávající o základních interakčních způsobech a zapojení hráčů do hry, což je boj, konflikt či zápas (oblíbený u 36%) a magie, kouzla a čáry (37%). 22% oceňuje soupis předmětů a vybavení, které hrdinové mohou s sebou nosit.

Preferovaná povaha virtuálního světa her na hrdiny
Na samotných herních světech oceňují hráči především dvě věci: jejich detailní propracovanost, detailnost, popis (34%), jejich podobnost s reálným světem (33%) či jejich naopak jejich fiktivnost, podobnost s fantastickou literaturou (29%). Jen 18% oceňuje bestiář – soupis monster a protivníků, které mohou hrdinové hráčů ve fiktivním světě potkat a konfrontovat se s nimi.


















7) Profil typického domácího hráče her na hrdiny

Typický hráč na hrdiny je mladý muž, kterému je 20 let. Studuje vysokou školu libovolného typu nebo pracuje v oboru informačních technologií. Bydlí v Praze nebo větším okresním městě. 
Nedávno ukončil střední školu s maturitou, jeho rodiče mají vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. 
Jeho hlavním koníčkem jsou počítačové hry, občas hraje i deskové a sběratelské karetní hry – všechny častěji než hry na hrdiny. Mezi jeho další koníčky patří počítače, internet, méně už sport a četba.
O hrách na hrdiny se dozvěděl od přátel nebo spolužáků  a hraje je déle než 5 let. Za tu dobu vystřídal několik (2-5) herních skupin – obvykle jsou spojovány s jednotlivými stupni školy a jinými zájmovými aktivitami. Souběžně vystřídal asi 3 různé hry na hrdiny a koketoval s vytvořením vlastní hry. Ve všech těchto hrách hrál 8 fiktivních rolí – hrdinů, které byly většinou zabity rozhodčím hry nebo fiktivním hrdinou jiného hráče. 
Hry na hrdiny hraje jednou týdně o víkendu odpoledne nebo večer v bytě jednoho z ostatních hráčů s dalšími 2-5 lidmi. Někteří z nich jsou jeho bývalí spolužáci ze střední nebo základní školy, jiní jeho kamarádi, s kterými sportuje nebo hraje počítačové hry, s dalšími se seznámil až při hraní her na hrdiny. Se všemi se stýká poměrně často i jindy. 
Jedna běžná hra trvá okolo pěti hodin a je v ní pokračováno další týden. Hráč hraje obvykle hrdinu, ale občas – výjimečně - alternuje v roli rozhodčího. 
Na svojí hře hráč oceňuje především její fiktivní virtuální svět – líbí se mu, jak je detailně propracovaný a podobný literárním fiktivním světům a každodenní realitě zároveň. Pravidla má rád jednoduchá, nekomplikovaná a variabilní; sám si je s ostatními hráči částečně upravil. Nejvíc na nich oceňuje možnost vylepšování a zdokonalování si svého fiktivního hrdiny a korpus rolí, ze kterých si může svého hrdinu vybrat.
Při vlastní hře ho baví především děj – dobrodružství a boj, společně se zábavnou konverzací v roli fiktivního hrdiny s fiktivními hrdiny ostatních hráčů. 
  




ČÁST III.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HER NA HRDINY – TEORETICKÉ UCHOPENÍ FENOMÉNU
(Analýza ontologického statutu her na hrdiny)







„Hrajeme se a víme, že si hrajeme, tedy jsme něčím víc než jen rozumnými bytostmi, neboť hra je nerozumná“.

J. Huizinga (Homo ludens)


Nezbytným prvním krokem předtím, než přistoupíme k analýze nějakého jevu, je určit jeho primární ontologický status: nejdříve musíme zjistit, čím daný jev vlastně je, abychom mohli posléze, po jeho přesnějším definování a určení, použít adekvátní metody a prostředky k jeho zkoumání (a zjistit tak, jaký vlastně je). Ačkoliv nás nejvíce zajímají texty vytvářené během hraní her na hrdiny, musíme se nejdříve dopátrat pravé podstaty samotných těchto her, abychom mohli zvolit adekvátní  metody k analýze jejich textů. 
Hry na hrdiny představují již na první pohled nesmírně komplexní a synkretický kulturní jev, jak už jsme měli možnost pozorovat při jejich obecné deskripci (jsou jakousi přechodnou formou mezi slovní hrou, dramatem a vyprávěním příběhů) a jejich historii (vznikly synkrezí strategických figurkových her s fantasy literaturou). Máme jakési nejasné apriorní povědomí o tom, že hry na hrdiny mají něco společného s folklórem, autonomní lidovou tvorbou; a to jednak svojí synkretičností (přebírají znaky několika různých žánrů), formou  (jsou až nápadně podobné klasickým folklórním vyprávěním v úzkém kruhu posluchačů) i obsahem (evidentně využívají alespoň některé postupy a motivy z lidových pohádek a mýtů). Tento dojem je však příliš vágní a především není ničím podpořen; vytvořili jsme si jej pouze na domněle zjevné strukturální podobnosti her na hrdiny s folklórem. V této kapitole budeme postupně odkrývat podstatu her na hrdiny komparací jejich jevové stránky s některými společenskovědními teoriemi a pokusíme se zjistit, jaká tato jejich podstata vlastně je – např. zda-li jsou hrami, folklórem či něčím úplně jiným – a díky tomu poznáme i nejvhodnější metody k jejich výzkumu.   



1) Hry na hrdiny jako kulturní jev
 
V úvodu přijmeme apriorní, dále již neproblematizovanou tezi, že hry na hrdiny jsou produktem lidské kultury v antropologickém slova smyslu – tedy kulturním jevem (můžeme použít jakoukoliv syntetickou obecně antropologickou definici lidské kultury - např. „Kultura představuje (…) kolektivně sdílený, naučitelný jazykový obraz a interpretaci skutečnosti a zároveň zdroj normativního řádu a hodnotové orientace dané lidské populace“(BUDIL, 1995, s. 25), „Culture is all-encompassing, general and specific, learned, symbolic, seizes nature, shared and patterned“ (KOTTAK 1994, s. 44), „Kultura je celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším generacím“(MURPHY 1998, s. 32), či klasickou Tylorovu:“Culture is that complex whole includes knowledge, belief, arts, morals, law, custom, ans any other capabilities and habits acquired by man as a member of society (TYLOR 1871, s. 1, cit. dle KOTTAK 1994, s. 38).(např. BUDIL 1998, MURPHY 1998 či KOTTAK 1995)).
Dokonce i když použijeme jakoukoliv z kontrastních typologií pojmu kultura – axiologickou (hodnotící) vycházející z klasické evropské filozofické a uměnovědné tradice, omezující kulturu na třídu pozitivních kulturních jevů přispívajících k humanizaci člověka, nebo globální antropologické pojetí kultury, zahrnující do kultury všechny nadbiologické prostředky a mechanismy - rozdělení dle SOUKUP, V.: Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál  2000, s. 15., náš koncept pojímání her na hrdiny jako kulturního jevu zůstane prakticky nedotčen. Ať už dospějeme v závěru práce ke zjištění, že musíme hry na hrdiny zahrnout do axiologického či globálního pojetí kultury, na samotné této jejich základní podstatě (tedy podstatě kulturního jevu) to nic nemění. Hry na hrdiny jsou tedy kulturním jevem, produktem lidské kultury dle jakéhokoliv jejího pojetí.
 


Vymezíme dva základní modely uchopení tohoto kulturního jevu:
Základní otázka této části práce tedy zní: do jaké sféry kulturních jevů máme hry na hrdiny zařadit, s kterými obdobnými kulturními jevy jsou příbuzné – anebo jde o nějaký v západní kultuře zcela nový, nezařaditelný fenomén?
V následující analýze se zaměříme na dva  základní modely uchopení a zařazení her na hrdiny do širšího kulturního kontextu západní kultury: hry na hrdiny pojaté jako zvláštní formu hry, a texty her na hrdiny pojaté jako zvláštní formu folklóru (obé  na základě jejich výše podaných charakteristik, uvedených v Části I.).



2) Hry na hrdiny jako hra

Literatury o herním fenoménu existuje ve společenských vědách poměrně značné množství, základními  pracemi ale stále zůstávají práce Huizingovy - HUZINGA, J: Homo ludens (O původu kultury ve hře). Praha: Dauphin 2000. a Caillosovy - CAILLOIS, R.: Hry a lidé (Maska a závrať). Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998.. Obě tyto práce se zabývají fenoménem hry na tom nejobecnějším filozofickém základě, tedy tázáním po podstatě a definici hry – naší analýzu podstaty her na hrdiny musíme proto nejprve konfrontovat s těmito klíčovými pracemi.
Huizinga ve své průkopnické práci Homo ludens pojímá hru jako kulturní jev (a opravňuje nás tedy také pojímat hru tímto způsobem, podle jeho vzoru) a snaží se její existenci v lidské společnosti zdůvodnit a rehabilitovat: hned v úvodu tvrdí, že „…homo ludens, hrající si člověk, označuje funkci stejně podstatnou jako tvoření a že si zaslouží místo vedle homo faber “ - HUIZINGA 2000, s. 7.. Jeho práce jako první podpořila relevanci zkoumání nejobecněji pojatého herního tématu optikou společenských věd - Samozřejmě s výjimkou psychologů zkoumajících fenomén dětských her – stručný přehled takovýchto a příbuzných výzkumů viz např. BORECKÝ 1996, s. 53-58, CAILLOIS 1998, s.178-186, DUPLINSKÝ 2001, s. 434-435 a nepřímo tím  obhájila i vhodnost naší současné analýzy – ve společenských a kulturních vědách podle Huizingy lze a je záhodno zkoumat hry, a to nejen ty dětské.. 
Huizingův obecný filozofický závěr, nakolik má kultura sama charakter hry, není pro naši práci relevantní. Podstatou hry je dle něj přesah běžné ryze biologické či fyzické činnosti, hra je „funkce, která má smysl“, či dokonce mnohem silněji „ve hře hraje něco, co vnáší do životní činnosti smysl.“  - obé HUIZINGA 2000, s. 9. Podle Huizingy  “každá hra něco znamená“ - Tamtéž, s. 10. obsahuje imateriální, duchovní aktivní princip, který je zároveň i smyslem hry.
Huizinga trvá na autonomním kulturním smyslu existence her a zkoumá jen vyšší formy hry, tedy hry společenské povahy – podobně i my zkoumáme hry na hrdiny, tedy kulturní jev, který je ryze společenské povahy a vyhlíží a je o něm v běžném úzu hovořeno jako o hře. Nakolik ale hrou skutečně je, uvidíme snad na následujících řádkách. 
Huizinga zkoumá předchozí definice hry a nachází jejich shodný prvek v tom, že hra má podstatný význam, tedy plní nutný nebo přinejmenším užitečný úkol, což je pro něj východiskem k vědeckému zkoumání. Huzinga analyzuje dosavadní   psychologické a fyziologické koncepce hry (hra jako vybití přežitku životní síly, hra jako vliv vrozeného napodobovacího pudu, hra jako potřeba uvolnění, hra jako cvičení pro budoucí vážnou činnost v životě, hra jako cvičení v sebeovládání, hra jako uspokojení vrozené potřeby něco umět, hra jako úsilí ovládat jiné či s nimi soutěžit, hra jako nevinné odreagovávání škodlivých pudů, hra jako nutný doplněk příliš jednostranně zaměřené činnosti a hra jako aktivní uspokojování nesplnitelných přání a tím udržování pocitu osobnosti) a shledává je příliš redukcionistickými – všechny dle něj pracují s předpokladem, že je hra provozována pro něco jiného, pro uspokojení nějakého biologického účelu. Všechny tyto analýzy se ptají, proč si lidé hrají, ale ne, čím je hra sama o sobě, jak existuje a co znamená pro hráče. Huizinga shledává, že „..hra má svoji specifičnost zakotvenou hluboko v estetičnu. Primární kvalita hry zůstává zpravidla vlastně nepopsána“ - Tamtéž, s. 11. Vlastní podstatou hry je podle Huizingy především její intenzita, schopnost pobláznit, hra je pro něj naprosto primární životní kategorií, která je každému zřejmá.  Hra je podle něj v kultuře daná veličina, která tu byla před kulturou (v axiologickém slova smyslu), kvalita jednání odlišující se od „obyčejného života“, forma činnosti mající smysl, sociální funkce. Tento koncept hry  jako sociální funkce je pro nás bezpochyby nosný (hry na hrdiny určitě plní nějakou sociální funkci, ale zabývat se jím nyní nebudeme).
K pojetí her na hrdiny jako obecné huizingovské hry nahrávají i některé jeho další definice hry – z nichž nejpříhodnější je zřejmě tato: „Hra spočívá v manipulaci s určitými výtvory, v zobrazení skutečnosti jejím převodem do forem dramatického života..“ - Tamtéž, s. 13. která se poměrně trefně a přesně shoduje s povahou fenoménu her na hrdiny, které skutečně zcela zjevně manipulují s určitými výtvory (příběhy, motivy, náměty) a pomocí nich zobrazují skutečnost (vytváří alternativní obraz skutečnosti ve fiktivním světě hry) tím, že jí převádějí do forem dramatického života (hráči se vtělují do dramatických postav, hrají role, mluví spolu ústy svých rolí). Této definici (stále ještě úvodní, neformální) vyhovuje kulturní fenomén her na hrdiny více než dostatečně. Další Huizingova koncepce, ve které srovnává jazyk se hrou a tvrdí, že obé je lidský výraz pro bytí, „druhý, fiktivní svět vedle světa přírody“ - Tamtéž, s. 14. nám také zcela nepochybně klade jev her na hrdiny do pole zkoumání herního konceptu. Hry na hrdiny totiž zcela jasně, mnohem důkladněji, precizněji a komplexněji než jakýkoliv jiný myslitelný druh her vytvářejí fiktivní světy nezávislé na naší fyzické realitě, virtuální herní světy existující pouze v dialozích a myšlenkách hráčů. 
Podnětná jsou i Huizingova srovnání herního fenoménu s mýtem, ale na rozvinutí tohoto konceptu není v této práci bohužel místo. Můžeme se ale zato ztotožnit i s dalšími Huizingovými postřehy, podle kterých hra není  ani v nejmenším protějškem vážnosti (hry na hrdiny bývají hrány s absolutní, někdy až posvátnou vážností, o komické prvky bývá nouze)  a především poznatku, podle kterého je hra je úzce spojena s estetičnem – „hra sama o sobě není krásná, má však sklon přibírat nejrůznější formy krásy“ - Tamtéž, s. 16.– estetický prvek vytváření myšlenkových obrazů a dojmů během hraní her  patří bezesporu k nejsilnějším impulsům k jejich hraní - Viz odpovědi v dotazníku (Část 2),kdy hráči za největší zdroj zábavy označovali „filmové scény“, „tajemnou atmosféru“ apod.) 
Pro rozřešení otázky, zda-li můžeme hry na hrdiny teoreticky uchopit jako hry, nám ale samozřejmě nejlépe poslouží Huizingova definice hry. Autor vymezuje formální znaky hry takto: - HUIZINGA 2000, s. 16 – 22. 
1) Hra je svobodné jednání.
Nelze jí hrát na rozkaz – pro dospělého člověka je hra nadbytečnou, luxusní, nepotřebnou činností, potřeba hry vychází jen z potěšení, které působí. Hru je možné kdykoliv přerušit či jí úplně zanechat. Člověk si hraje, když má volno. 
To vše platí o hrách na hrdiny zcela nepochybně – jde o zábavu, koníček, hobby, uskutečňovaný ve volném čase pro pouhé pobavení - Znovu, viz Část 2..
2) Hra není „obyčejný “vlastní“ život.
Je to vystoupení z takového života do dočasné sféry aktivity s vlastní tendencí. Hráči hry mají stále na paměti jisté vědomí její méněcennosti oproti skutečnému životu, ale na druhou stranu ji při vlastní hře nikterak nezlehčují – obě kategorie považují za svým způsobem vážné, primární. Protiklad hry a vážnosti je tedy stále proměnlivý. Hra je něčím mimo proces bezprostředního uspokojování nezbytných potřeb a žádostí, či dokonce něčím tento proces přerušujícím. Hra je „intermezzo v každodenním životě, činnost uskutečňovaná v době oddechu a pro oddech“  - HUIZINGA 2000, s. 19., ale zároveň rovnocenný doplněk a součást života – činnost pro jedince nezbytná. Netroufáme si polemizovat s myšlenkou, nakolik je hra skutečně nezbytná pro život, ale s ostatními tvrzeními se v případě her na hrdiny můžeme zcela ztotožnit.
3) Hra je uzavřená a ohraničená.
Od obyčejného místa se hra odlišuje místem a trváním, odehrává se uvnitř určitých časových a prostorových hranic, má svůj průběh a smysl v sobě samé. „Hra začne a v určitém okamžiku skončí. Odehraje se“. Když se hra odehraje, zůstává pak ve vzpomínce jako kulturní výtvor, je předávána tradicí (což bude později přínosné k našemu pojetí hry jako folklóru), může se kdykoliv opakovat. Tato možnost opakování je jednou z nejpodstatnějších vlastností hry.
Prostorové ohraničení hry srovnává Huizinga s prostorovým ohraničením posvátného úkonu. Hra vytváří vlastní oddělené, posvátné území, ve kterém platí zvláštní, vlastní pravidla, „…dočasné světy uvnitř obyčejného světa, ve kterých probíhá nějaký v sobě uzavřený děj“  - obé tamtéž, s. 20. Vhodnější postřeh bychom asi nenalezli. Hry na hrdiny jsou skutečně časově a prostorově ohraničené (hrají se, alespoň dle výsledků dotazníku, každý víkend pět hodin na stejném místě), odehraná partie pak zůstává ve vzpomínce (a dokonce mnohem silněji než u jiných her – podruhé se totiž u her na hrdiny nezačíná nanovo, ale v předchozí partii se pokračuje a navazuje se na ní příště) a především, výraz „dočasné světy uvnitř obyčejného světa, ve kterých probíhá nějaký v sobě uzavřený děj“ je asi tím nejpříznačnějším označením her na hrdiny, jaké by bylo možno vytvořit!
4) Hra vytváří řád, hra je řád.
„Uvnitř hracího prostoru panuje specifický a bezpodmínečný řád.“ - Tamtéž, s. 21. Právě ten primárně způsobuje  estetičnost hry a její jistý sklon ke kráse. Hra obsahuje prvky rovnováhy, kontrastu i napětí.
Napětí přitom hraje při hře mimořádně důležitou roli – nejistota, naděje, snaha o uvolnění, něco se musí podařit, povést. I hry na hrdiny jsou hrány kvůli napětí – jedna z jejich základních složek, tedy boj, konflikt způsobuje tohoto prvku až přemíru. Prvek napětí ve hře jí uděluje, ač sama stojí mimo dobro a zlo, jistý etický obsah, jsou v ní poměřovány hráčovy schopnosti dodržovat hranice dovoleného. - Viz Přílohy a ukázková analýza konceptu herních světů.
Důležitým prvkem každé hry jsou dle Huizingy její pravidla.
Každá hra je svá - její pravidla určují, co má platit uvnitř jejího dočasného světa, který sama vyčlenila. „Pravidla hry jsou bezpodmínečně závazná a nepřipouštějí pochybnosti“. Jakmile jsou pravidla hry překročena, svět hry se zhroutí, nastává  konec hry – „píšťalka rozhodčího přeruší kouzlo a na okamžik obnoví opět „obyčejný“ svět“. - Obé HUIZINGA 2000, s. 22.  Ačkoliv bývají pravidla her na hrdiny velice rozvolněná, přesto jsou – alespoň ve smyslu udržení herní stability a kontinuity velice důležitá. Velmi podnětný je ale i další Huizingův postřeh, podle kterého má „společnost hráčů má obecný sklon existovat dál i poté, co hra skončila“ (...) „Pocit být spolu v jakémsi výjimečném postavení, společně se odlišovat od jiných a vymanit se z obecných norem si uchovává své kouzlo i po skončení jednotlivé hry.“ Jak jsme viděli, tento fakt pro komunitu hráčů her na hrdiny bezesporu platí – hra hraná každý týden je sdružuje dohromady a ačkoliv se většinou předtím neznají, společně sdílená zkušenost při hře jim usnadňuje navázat bližší vztahy. - Viz Část II., Výsledky dotazníku. A proto jestliže dle Huizingy „každá hra na tichou poštu nebo partie bridže ovšem nevede k založení klubu“ - Obé tamtéž, s. 23., u hrách na hrdiny to platí skoro vždy – hráči tvoří poměrně kompaktní homogenní skupinu a střídají se jen velice málo (viz dotazník).
Huizing mluví i o dalším zvláštním postavení hry – bývá s oblibou obklopována tajemstvím. Co dělají ti venku, na tom hráčům her na hrdiny na chvíli nezáleží.
V oblasti hry neplatí zákony a zvyky obyčejného života. My „jsme“ a „děláme“ něco jiného, nastává dočasné zrušení „obyčejného života“. Odlišnost a tajemnost hry se nejzřetelněji projevuje v maskování. „Převlečený nebo maskovaný člověk „hraje“ jinou bytost. „je“ jí. S maskou a přestrojením je neodlučitelně spojen dětský strach, nevázané veselí, posvátný obřad a mystická fantazie“.  - Tamtéž, s. 24. Všechny tyto prvky (obklopování tajemstvím, pocit takřka mystické sounáležitosti hráčů mezi sebou, zesílený ještě ad absurdum společným hraním role někoho jiného) jsou u her na hrdiny zesíleny takřka na maximum a shodují se na nich v podstatě všichni hráči (viz dotazník).
Huizingova konečné formální definice hry zní takto:
„Podle formy tedy můžeme hrou souhrnně nazvat svobodné jednání, které je  míněno „jen tak“ a stojí mimo obyčejný život, ale které může přesto hráče plně zaujmout, k němuž se dále nepřipíná žádný materiální zájem a jímž se nedosahuje žádného užitku, které se uskutečňuje ve zvlášť určeném čase a ve zvlášť určeném prostoru, které probíhá řádně podle určitých pravidel  a vyvolává v život společenské skupiny, které se rády obklopují tajemstvím nebo které se vymaňují z obyčejného světa tím, že se přestrojují za jiné.“  - Tamtéž, s. 25.
a na jiném místě
„Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem radosti, napětí a vědomím „jiného bytí“ než je „všední život“.“ - Tamtéž, s. 44.
Se všemi Huizingovými vymezeními hry se bezesporu ztotožnit můžeme: hry na hrdiny tedy nepochybně hrou podle Huizingy jsou.
Huizinga do svých definic zahrnuje většinu jeho době známých her: hry zručnosti a síly, rozumové hry, hry štěstí, předvádění a představení. Hru na hrdiny samozřejmě ve své době znát nemohl, ale jeho kritéria (ač je na rozdíl od většiny her jeho doby neobyčejně komplexní a synkretická) rozhodně hra na hrdiny splňuje. Co se týče existence nějaké klasifikace vyšších forem hry (tedy společenských her), je Huizinga poměrně skoupý. Mluví sice o dvou aspektech vyšších forem hry (hra jako zápas o něco a hra jako představování něčeho) a o tom, že se mohou i sloučit – „hra pak představuje zápas o něco nebo je soutěží o to, kdo umí něco nejlépe reprodukovat“, ale pro naše účely je toto rozdělení příliš schématické a vágní. Hry na hrdiny jsou jistě imaginárním zápasem a zároveň se při nich něco (nebo lépe někdo) představuje, ale že by byly pouhým zápasem o něco či soutěží o to, kdo umí něco nejlépe reprodukovat – to tvrdit rozhodně nelze. Dobrý hráč, který umí skvěle představovat jinou identitu, je oblíbený, ale rozhodně nijak hru „nevyhrává“ – hru vyhrávají většinou buď všichni a nikdo, v konečném efektu jde pouze o společně dobře sdílenou zábavu.
Jistě, hry na hrdiny jsou též výstupem ze skutečnosti do vyššího řádu – podobně jako u Huizingy „dítě napodobuje něco krásnějšího, vznešenějšího než je samo v běžném životě“  – prince, otce, princeznu, čarodějnici, tygra – tak i hráči her na hrdiny napodobují něco, čím nejsou – válečníky, rytíře, počítačové experty, detektivy, mezinárodní špióny. Problém je v tom, že ne vždy však napodobují vyšší, mocnější role – naopak; mnozí hráči si vybírají a excelují spíše v rolích běžných, průměrných až negativních - mohou hrát úředníky, řidiče tramvaje či sekretářky, ale i blázny, hlupáky, žebráky či rasisty. Primárním kouzlem her na hrdiny totiž není být někým mocnějším, ale především někým úplně jiným – tedy vyzkoušet si novou identitu, zcela odlišnou od mojí vlastní.
I hráč na hrdiny se obvykle „vciťuje tak, že si skoro myslí, že „tím je“, aniž však docela ztratí povědomí „obyčejné skutečnosti. Jeho představování je fiktivní realizací, zobrazením – tj. předváděním nebo vyjadřováním obrazem.“ - Vše tamtéž, s. 25. Realizace představováním má podle Huizingy i nadále formální znaky hry – je hrána (provozována) uvnitř věcně vymezeného hracího prostoru jako slavnost. I toto převádění zážitku do forem dramatického života má svou kulturní hodnotu.
„Nálada hry je svou podstatou labilní. Každým okamžikem se může znovu prosadit „všední život“ –ať už nárazem zvenčí, jímž je hra narušena, nebo porušením pravidel, nebo zevnitř ztrátou vědomí hry, zklamáním nebo vystřízlivěním“. - Tamtéž, s. 35. Toto nebezpečí bezesporu hrozí i hrám na hrdiny.
Hry na hrdiny tedy podle Huizingovy formální definice bezesporu jsou. Mezi jaké typy her je ale máme zařadit, ke kterým hrám vlastně patří? Jak jsme viděli, Huizingova práce je příliš obecně zaměřená a nějakou přesnější typologii a klasifikaci her nevytváří. K vyřešení tohoto problému se musíme tedy proto obrátit jinam.

Práce Hry a lidé (Maska a závrať)  - CAILLOIS, R.: Hry a lidé (Maska a závrať). Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1998., koncipovaná jako polemika s  Huizingovým průkopnickým dílem teorie her, je zásadním dílem francouzského sociologa a antropologa Rogera Cailloise. Analyticky je pro náš účel Caillosova práce možná ještě cennější než dílo Huizingy: třídí totiž hru na základě strukturálních podobností na čtyři hlavní skupiny, tedy vytváří klasifikaci, kterou pro zařazení her na hrdiny do širšího kontextu nezbytně potřebujeme. Hra je dle Caillose nejen ozdravným a civilizačním fenoménem jako u Huizingy, ale také důležitým společenským jevem, který zásadně spoluvytváří dynamiku každé společnosti. Ambice takovéhoto dosahu si naše práce rozhodně neklade: Hry a lidé nám poslouží pouze jako inspirace pro zařazení fenoménu her na hrdiny do širšího kontextu. 
Caillosovo dílo je poněkud novější (z 50. let 20. století) a obsahuje přesnější a diferencovanější definici her a jejich úplnou klasifikaci. Caillois chce ve své práci pomocí mechanismů her porozumět mechanismům společenským – takové ambice tato práce také ani v nejmenším nemá, její účel je čistě analytický, s cílem dobrat se skutečné podstaty jediného jevu.
Veškerá hra je podle Cailloise, podobně jako u Huizingy, především systémem pravidel. „Právě pravidla určují, co je a co není hra, to ona určují, co je dovoleno a co je zakázáno. Herní konvence jsou zároveň svobodně zvolené i autoritativní a není proti nim odvolání“. - Tamtéž, s. 14. Nemohou být porušeny – jejich porušením hra končí. Na druhou stranu, nic tak nepodporuje pravidla hry jako samotná touha po hře – tj. vůle je dodržovat. S pravidla her na hrdiny jsou poněkud problematickou otázkou, neboť u nich vlastně existují pravidla dvojího druhu: jednak vnitřní pravidla každé partikulární hry (popisující význam jednotlivých hodů kostkou a regulující akce jednotlivých rolí ve virtuálním světě) a jednak obecný rámec způsobu, jakým se tyto hry vlastně hrají (tj. že se u nich konverzuje jako jiná osoba apod.). Huizinga a Caillois mají na mysli tato obecná pravidla, rámec celé hry – v tomto případě pak jejich definice platí beze zbytku a  můžeme s Caillosovým vymezením (ostatně se od Huizingy příliš nelišícím) souhlasit.
Hry na hrdiny jsou totiž především mimetickou aktivitou napodobující běžnou realitu a proto nejsou jejich pravidla tak striktní jako u jiných her: „Kdykoliv máme co dělat se hrou, která je napodobením života, hráč by očividně těžko vymyslel a dodržel nějaká pravidla, která nejsou obsažena v realitě, zato však hru provází vědomí, že způsob při ní je předstíráním, čistou mimezí. Toto vědomí základní nereálnosti chování při hře odděluje hráče od běžného života stejně účinně jako imaginární pravidla, které vymezují jiné hry“.  - Tamtéž, s. 30.Ve hře (a ve hře na hrdiny obzvláště) navíc existuje jakási věčná ambivalence mezi uvolněnými a sevřenými pravidly. Hra nabízí a prosazuje abstraktní struktury, obrazy uzavřeného a hájeného prostředí, v němž má soupeření ideální podobu, je jakýmsi ideálním modelem pro zmatený, nejistý a neohraničený skutečný život, kde jsou zákony, zásady a pravidla běžně porušována. Hra si své překážky vybírá, izoluje z kontextu a irealizuje je. „Hra spočívá v potěšení překonávat překážky, ale libovolně zvolené, takřka fiktivní, ušité hráči na tělo a hráčem akceptované.“ - Tamtéž, s. 20. . V úvodní pre-definici Caillois definuje hru jako „soubor dobrovolných omezení, vzatých na sebe s plným souhlasem, které zakládají jakýsi stálý řád, němý zákoník fungující ve světě, který jinak zákony postrádá.“ - Tamtéž, s. 14., což je definice velmi podobná Huizingově pojetí. Caillois dále připojuje ke sféře her dvě nové oblasti: sázky a hazardní hry, a mimetické a interpretační hry (přičemž druhá kategorie není zase tak docela novátorská a invenční, na mnoha místech o nich pojednává i Huizinga). Hry na hrdiny do sféry her hazardních nepatří zcela jistě, ačkoliv je nejběžnější pomůckou při jejich hraní hrací kostka. Caillois dále v pasáži o hazardních hrách tvrdí, že „k povaze hry patří, že nevytváří žádné hodnoty, žádné dílo. Tím se liší od práce a umění ). - Tamtéž, s. 27. Hry na hrdiny ale jisté hodnoty (jejich texty) vytvářejí: nezačínají při každé partii vždy od začátku, od nuly, ve stejné výchozí situaci jako hry hazardní. Bezpochyby tedy patří, alespoň podle jejich jevové stránky, ke hrám mimetickým a interpretačním. 
Protože se v běžném jazyce souběžně používá více klasifikací her: dle používaných herních pomůcek (např. karetní hry), hrou testovaných vlastností (např. hry obratnosti) či počtu hráčů hry (např. společenské hry), Caillois navrhuje vlastní, novou klasifikaci, která je výhodná a univerzální v tom ohledu, že nezávisí na herním prostoru ani na herních pomůckách.
Hra je dle něj činnost bytostně: - Tamtéž, s. 31 – 32.
1) svobodná. Hráč k ní nemůže být nucen, aniž by hra přišla o svou povahu přitažlivé a radostné zábavy.
2) vydělená z každodenního života. Vepsaná do přesných a předem daných časoprostorových mezí.
3) nejistá. Její průběh ani výsledek nemůže být předběžně určen. Hráči, jeho iniciativě a invenci je ve hře nezbytně ponechán určitý prostor.
4) neproduktivní. Hra nevytváří hodnoty ani majetek ani žádné nové prvky s výjimkou cirkulace majetku uvnitř kruhu hráčů. Vyúsťuje v situaci identickou jako byla na počátku hry.
5) podřízená pravidlům. Hra podléhá konvencím, které pozastaví po dobu hry působnost běžných zákonů a zavedou během trvání hry zákony nové, které platí jedině v ní.
6) fiktivní – doprovázenou specifickým vědomím alternativní reality nebo neskrývané iluze ve vztahu k běžnému životu.
Tyto vlastnosti se dle autora týkají čistě formy, o obsahu her nic nevypovídají, přičemž pátá a šestá charakteristika (podřízenost pravidlům a fiktivnost) se často vzájemně vylučují.
Zde se musíme, na rozdíl od Huizingovy bezchybně trefné definice, poněkud pozastavit. První dvě charakteristiky (totiž svobodu a vydělenost z každodenního života) jsme hrám na hrdiny přiřkli již dle Huizingovy definice; hry na hrdiny jsou také principiálně těmi nejnejistějšími (třetí charakteristika) hrami na světě: nekonečná fantazie skupiny lidí hrajících fiktivní role v imaginárním světě, kteří jsou spoutáni jen minimálními pravidly a pouty totiž může dát hře jakýkoliv možný směr a výsledek, který nelze ani v nejmenším předvídat. Problém je ale se čtvrtou charakteristikou (neproduktivnost). Hra na hrdiny se totiž hraje především na pokračování: nekončí s jednou partií, ale role a příběh se kontinuálně přesouvají do další, přenášejí se i změněné vlastnosti jednotlivých hrdinů a podobně. Nelze tvrdit, že by hra na hrdiny byla neproduktivní – nové prvky totiž vytváří neustále, a situace na počátku každé hry je vždy jiná: hrdinové jsou už jiní, mocnější či zkušenější, a příběh hry je také již v úplně jiné fázi než předtím. Toto je první závažný rozpor při označování her na hrdiny jako her – rozpor natolik závažný, že narušuje celý koncept her na hrdiny pojatých jako hry. 
Nejužívanější a nejcitovanější z celého Caillosova díla je však jeho model čtyř herních kategorií.
Caillois rozlišuje čtyři základní herní kategorie dle převažujícího herního principu. - Tamtéž, s. 32-35.. Herní principy jsou pak tyto:
Agon (princip soutěže) – soutěž, zápas s uměle vytvořenými rovnými šancemi pro soupeře, utkávající se za ideálních podmínek, které zajistí nepopíratelnou a přesnou hodnotu vítězovy výhry. Rivalita je v agonálních hrách vždy zaměřena na jednu určitou vlastnost (rychlost, sílu, vytrvalost, paměť, obratnost, vynalézavost), projevující se ve vymezených hranicích a bez pomoci zvenčí. Mezi hry s převažující touto herní kategorií patří většina sportů, dáma, šachy nebo kulečník (každý při nich disponuje naprosto stejným počtem herních prvků identické hodnoty). Hledisko rovnosti výchozích šancí je u těchto her tím nejvýznamnějším rysem. Stimulem hry je pak touha vyniknout v daném oboru, jde o jakési osobní zásluhy v čisté formě.
Alea (princip náhody). Hry protikladné k agonálním. Výsledek u nich vůbec nezávisí na hráči, který nemá sebemenší vliv na výsledek. Jde o výhru vybojovanou na osudu, nejtypičtějšími příklady pro tento princip jsou hazardní hry jako kostky, ruleta, loterie. Jedinou motivací hráče je zde náhoda, kostka u nich označuje a oznamuje přízeň osudu. Účastník těchto her je zcela pasivní, nerozvíjí žádné kvality ani schopnosti, pouze nečinně riskuje. Zatímco agon představuje dovolání se osobní odpovědnosti, alea je vzdáním se vlastní vůle, odevzdáním se osudu. Jak si Caillois správně všímá, domino a většina karetních her oba přístupy (tedy agón a aleu) kombinují. Podobně synkretické z hlediska kombinace různých herních principů jsou i hry na hrdiny, jak uvidíme dále. Ačkoliv jsou aleatické hry v zásadě velice pasivní, Caillois je odmítá jakkoliv negativně hodnotit – i ony jsou pro něj lidským fenomém par excellence – „očekávat se záměrnou pasivitou rozhodnutí osudu,(…) to je (…)  postoj vyžadující předvídavost, představivost, spekulaci, jakých je schopna jen bytost, nadaná objektivní a počtářskou reflexí.“ - Tamtéž, s. 39. Oba principy (tedy agón i alea) představují dokonalé situace, pokus nahradit běžný chaos každodenní existence dokonalými situacemi.
Ve hře jde tedy o to z tohoto světa uniknout tím, že svět přejinačíme. Podle Caillose ale existuje ještě jedna možnost -  lze také unikat tak, že přejinačíme sami sebe. To je podstata třetího herního principu, 
Mimikry (chování „jakoby“)
„Každá hra předpokládá, že dočasně akceptujeme vyslovenou iluzi“)  - Tamtéž, s. 40.(z latinského in-lusio, vehrávání, vstup do hry) nebo přinejmenším uzavřený, konvencionální, v jistém ohledu fiktivní svět. Hra ale nemusí spočívat jen ve vyvíjení nějaké aktivity či podrobení se osudu v imaginárních okolnostech, ale i v tom, že se sami staneme iluzorní postavou a dle toho se chováme. Herní princip mimikry zahrnuje podle Cailloise proměnlivou řadu projevů s jedním společný znakem – subjekt hry u nich předstírá, že věří – a přesvědčuje o tom sebe i druhé – že je někým jiným. Tedy vlastnost pro hry na hrdiny více než charakteristická –dalo by se říci i přímo klíčová.
Hráč mimikrických her zapomíná na svou vlastní osobnost, schovává ji pod maskou, svléká ji a navléká si jinou, cizí osobnost. Tato tendence začíná dle Caillose již u evolučně nejnižších organismů. Mimika a travestie se přitom doplňují. Děti napodobují dospělého (holčičky mají přitom tendenci napodobovat známé, realistické, domácké chování jako vaření či péči o děti, chlapečci  zase exotické, nepřístupné a nereálné aktivity jako automobilové závody a přestřelky kovbojů s indiány). Na rozdíl od aleatického principu je princip mimikry aktivním počínáním, rozvinutím představivosti, interpretační schopnosti –  u aley nacházíme jen nečinnost a napjaté očekávání. Podobně jako agon jsou ale mimikry často podívanou pro diváky.
Princip mimikry obsahuje všechny základní rysy hry: iniciuje svobodnou činnost, řídí se dohodou, dle které se eliminuje realita a respektuje vymezený čas a prostor.
U mimikrických her platí jen jediná výjimka – nenacházíme u nich autoritativní pravidla. Mimikry jsou totiž ustavičné vynalézání, pravá realita je u nich maskována, místo ní existuje realita zástupná. Jejich podstatou je imperativ víry ve fikci - musí se věřit iluzi, umělosti, dekoraci, maskám.
Posledním herním principem je ilinx (závrať) – ztráta orientace, princip ale natolik spojený s fyzickou zkušeností, že jej můžeme apriorně zavrhnout. Hry na hrdiny jsou především záležitostí imaginace, nikoliv fyzicky zakoušenou realitou, proto jej u nich nalézt nemůžeme.
Sám Caillois chápe značnou schematičnost svého rozdělení her na čtyři principy a proto netvrdí, že jde o přesné deskriptivní rozdělení, o úplný popis, ale jen o pouhé třídění do čtyř kvadrantů, přičemž  v každém z nich existuje navíc hierarchizace dle určité posloupnosti. Jednotlivé herní principy jsou pak krajními body, srovnatelnými s dvěma antagonistickými póly paidia  (živel povyražení, bujarost, volná improvizace a bezstarostná rozjařenost) a ludus (bujarost ukázněná, stále víc herních konvencí a překážek, čím dál obtížnějších). Tuto binární dvojici herních aspektů lze vysledovat ve vývoji her i geneticky. Jakmile nějaká hra získá institucionální existenci, jsou nezbytná pravidla. Díky pravidlům (aspekt ludus) se podle Cailloise hra stala plodným a rozhodujícím nástrojem kultury. U kořenů hry ale stojí svoboda, potřeba uvolnění, aspekt paidia – prvotní moc improvizace a nenucené radosti. Paidia, to jsou  spontánní projevy herního instinktu, prvoplánová reakce, improvizace a absence řádu, touha mystifikovat. Tato prvotní svoboda je vnitřním, skrytým motorem her i v jejích nejsložitějších formách. Naproti tomu, ludus je zálibou v dobrovolných potíží, je to dohodnutá a kontrolovaná aktivita, záliba ve vytváření pravidel a chuť se jim umíněně za každou cenu podřizovat. Ludický aspekt se vyskytuje u všech her, kromě her s náhodou.  
Bytostné spojení představuje spojení aspektu ludus s herní kategorií mimikry – existují zde stovky konvencí, rafinovaných technik a složitých prostředků. Jedním z nich jsou, jak uvidíme na konci, i hry na hrdiny. „V tomto šťastném spojení může hra plně prokázat, jak je přínosná pro kulturu“) - Tamtéž, s. 53. (což samozřejmě my o hrách na hrdiny nikterak netvrdíme).
V kombinačních hrách, jako jsou např. puzzle či křížovky udržuje aspekt ludus určité agonální napětí – naději na vítězství, získání většího počtu bodů. V pozadí mnoha her je tedy stále přítomen vliv agonálního principu – ten totiž ve skutečnosti poznamenává celou atmosféru her, která je z velké míry založena na požitku z dobrovolně překonávané překážky. Jedním z ludických rysů je i  závislost na módě – hry jako jojo se objevují a mizí na vlně nadšení. I  křížovky a detektivky potká možná jednou stejný osud a budou, možná, nahrazeny hrami na hrdiny. Módnost her by byla záhadou, kdyby aspekt ludus tvořil základ skutečně čistě individuálních her – ale i u nich ve skutečnosti existuje atmosféra soutěživosti, jejich vášniví hráči je proměňují v agón. Další významným aspektem ludických her, který Caillois zdůrazňuje, je jejich forma vystupování ve formě koníčku.
Průmyslová civilizace totiž vytvořila  novou formu aspektu ludus, a to hobby – druhotnou aktivitu, vykonávanou zdarma pro potěšení. Sběratelství, umělecký amatérismus, kutilství, drobné vynálezy – to všechno jsou alternativy a kompenzace moderního osobnost mrzačícího, zautomatizovaného a sériového pracovního procesu. Jedním ze základních rysů hobby je napodobování skutečnosti – jde o jistý druh kompenzace skutečnosti, ale druh pozitivní a přínosné kompenzace, který je ve shodě s nejvýznamnější funkcí herního instinktu. Technická civilizace vytvořila hobby jako protiváhu svých nejodpudivějších stránek, jako odraz toho nejhodnotnějšího v ní, těch principů, které umožňují její rozvoj.
Caillois věnuje celou kapitolu i společenskému poslání her. Hra dle něj není v žádném případě individuální zábavou – je jí naopak, v rozporu s všeobecně platným názorem, možná ze všeho nejméně. Hry nabudou svého plného smyslu teprve ve chvíli, kdy vzbudí spikleneckou odezvu. Všechny hry potřebují společnost - je nepříjemné i pouze být sám v divadle či kině. Každá hra snese jen jisté množství hráčů, taková hra se pak jeví jako záležitost malých skupin zasvěcenců. Hry pro malý počet hráčů vyžadují přesnější organizaci her, komplikované herní pomůcky – a stimulují tak vznik permanentních a subtilních struktur, které z oněch her činí oficiozní, soukromé a marginální instituce, občas tajné, jejichž status je ale pozoruhodně pevný a trvalý. 
Každá ze základních kategorií hry má dle Cailloise své zespolečenštěné formy, které si svou šíří a stabilitou vydobyly domovské právo v kolektivním životě. U principu agón je to sport a jiné nevyhraněné soutěže. U principu alea dostihy, kasina, loterie a sázky, u principu mimikry divadelní umění jakéhokoliv druhu (od opery až k maňáskovému divadlu), karneval, maškarní ples, u principu ilinx – poutová zábava, každoroční svátky a veselice. U tří principů, kteří nás zajímají, pak dominují následující motivace: ctižádost zvítězit díky a jedině vlastní zásluze v soutěži s pevnými pravidly (agon), vzdání se vlastní vůle ve prospěch pasivního a úzkostného čekání na výrok osudu (alea) a chuť vzít na sebe cizí osobnost, představovat si, že jsme někým jiným a vymýšlet si fiktivní svět (mimikry). Caillois se zabývá i vývojem her a představuje dva základní protikladné modely pojetí her: 1) hry jako degradace dospělých aktivit, které poté, co ztratily svůj vážný obsah, upadají na úroveň neškodných zábav a 2) duch hry je zdrojem konvencí umožňujících rozvoj kultur, hry stimulují důmysl, vychovávají k loajalitě, díky nim lze čelit determinismu, slepotě a krutosti přírody. Hra učí budovat řád, chovat se hospodárně, nastolovat rovnost.
Tento protiklad lze ale dle Cailloise sladit – duch hry je sice pro kulturu podstatný (jak tvrdí Huizinga), ale hry a hračky vzniklé v průběhu historie jsou opravdu často kulturními rezidui – nepochopenými přežitky stavu, který upadl v zapomnění, či výpůjčky z cizí kultury beze smyslu. Stojí mimo fungující společnost, společností jsou tolerovány, zatímco dříve byly základem základních institucí. Tehdy se o nich nemluvilo jako o hrách, ale měly herní esenci. To nám značně připomíná hry na hrdiny, připomínající staré folklórní vyprávění pokleslé na úroveň kolektivní zábavy. To, co se u her, o kterých Caillois mluví, změnilo, nebyla jejich podstata, ale společenská funkce. Tento úpadek pouze ve vypreparované podobě odhalil, že to, co se skrývalo v jejich nitru, byla právě herní struktura.
Hra je tedy činnost paralelní, nezávislá aktivita, stojící v protikladu k jednání a strategiím obyčejného života specifickými rysy, které jsou hře vlastní. I dospělí hrají hry, složité, mnohotvárné, nebezpečné. I pro ně hra zůstává činností vydělenou, jevem uzavřeným, který nemůže závažným způsobem ovlivnit pevnost a trvalost kolektivního a institucionálního života.
Nikdo si život a hru neplete, každý je rozliší, i když se zdá, že pro vášnivého hráče je hra důležitější než vážná činnost.
Caillois uvádí i reprezentativní výčet pohnutek k hraní her, které by snad mohli být přínosné i pro nás: potřeba sebepotvrzení, ctižádost předvést se jako nejlepší, chuť vyzývat k zápolení, záliba v překonávání rekordů či obtíží, čekání na náhodu, honba za přízní osudu, požitek z tajemství, předstírání, převlek, slast ze zakoušení nebo nahánění strachu, vyhledávání momentů opakování a symetrie či naopak radost z improvizace, invence, hledání nových variant, uspokojení z uplatňování kombinačních schopností nejrůznějším způsobem, touha měřit se ve zkouškách síly, obratnosti, rychlosti, vytrvalosti, vynalézavosti, záliba v sestavování pravidel a legislativy, respekt k pravidlům, pokušení je obejít a konečně sklon k opilství a opojení, stesk po extázi, touha propadnout rozkošnické panice.
Mnohé z nich by se daly v hrách na hrdiny nalézt, jak uvidíme dále.
Co se týče Caillosovy rozšířené teorie her, musíme bohužel poznamenat, že je schématická natolik, že nám pro náš specifický případ her na hrdiny nebude příliš užitečná. Caillois zcela nepochopitelně uvádí pouhých šest možných kombinací herních principů (soutěživost – pokoušení štěstí (agon – alea), soutěživost – sklon k předstírání (agon – mimikry), soutěživost – vyhledávání stavů závrati (agon – ilinx), pokoušení štěstí – vyhledávání stavů závrati (alea – ilinx), pokoušení štěstí – sklon k předstírání (alea – mimikry) a sklon k předstírání – vyhledávání stavů závrati (mimikry – ilinx). Podle Cailloise jsou možné i potrojné postoje, ale to je většinou jen příležitostné spojení bez vlivu na charakter her (např. koňské dostihy – agon pro žokeje, podívaná, mimikry pro diváky a sázky – alea – ale je to dle něj jen prosté náhodné setkání principů bez komplexnosti a trvanlivosti).
Naprosto nedovolená jsou ale dle Cailloise spojení předstírání a touha pokoušet štěstí (mimikry a alea). Pokoušet se oklamat náhodu postrádá podle Cailloise jakýkoliv smysl, hráč žádající o přízeň osudu nemůže zároveň předvádět cizí osobu. Princip alea – tedy hráčova záměrná pasivita je protikladná k mimikrům, tedy přetvářce a předstírání. Pokud přeci jen splynou, je to pouhá magie, vynucení si čehosi na osudu. Alea je ničena mimikry a už se nejedná o hru. Hry na hrdiny ale používají hrací kostku a zároveň jsou čistě mimetickou aktivitou. Hry na hrdiny tedy nejsou hrou? Jsou, jen Caillois je pro naše účely příliš schématický!
Základními spojeními jsou pak spojení principů agon a alea –které představuje absolutní spravedlnost, doménu pravidel. Bez pravidel není soutěží ani hazardních her. Soutěž a předstírání vytváří kulturní formy s estetickou a výchovnou hodnotou. Všechny hry nejsou přínosné ve stejné míře – dávají respekt k pravidlům, loajálnost, sebeovládání, nezištnost či schopnost propočtu, imaginace a trpělivosti. Existují i hry prázdné, pouhé sterilní trávení volného času, nahrazující nudu rutinou maskované zábavy. Tvořivé herní principy jsou dle Cailloise jen agon a mimikry.
Čtyři herní principy, psychické pohnutky, hybné síly veškerých her jsou tedy: demonstrace osobní převahy, vyhledávání přízně osudu, role hraná ve fiktivním světě a rozkoš ze záměrně vyprovokované závratě.

3) Shrnutí – hry na hrdiny jako hra
Jak jsme viděli, kulturní fenomén her na hrdiny za hru nepochybně považovat lze. Splňuje kritéria Huizingových definicí hry jako manipulace s určitými výtvory, zobrazení skutečnosti jejím převodem do forem dramatického života i vytvářením druhého, fiktivního světa vedle světa přírody. Hry na hrdiny splňují i všechny Huizingovy formální znaky her, tedy svobodu, odlišnost od obyčejného života, uzavřenost a ohraničenost a řád. Hraje u nich mimořádnou roli napětí, a podobně jako u ostatních her tendují hráči her na hrdiny k vytváření specifických skupin – klubů a komunit. Primární funkcí je u her na hrdiny napodobování skutečnosti. Hry na hrdiny splňují i Caillosovu koncepci her jako napodobování života, které nemají příliš sevřená pravidla – tedy her mimetických a interpretačních. Caillosovu vylepšenou formální definici hry (svoboda, odlišnost od obyčejného života, nejistotu, neproduktivnost, podřízenost pravidlům a fiktivnost) ale splňují pouze částečně. Jejich nejsilnějšími znaky (vedle svobody a odlišnosti od běžného života, které jsou vlastní všem typům hry) je nejistota a fiktivnost, slaběji i podřízenost pravidlům, ale rozhodně je nelze (ostatně jako většinu mimetických a interpretačních her) považovat za neproduktivní – převážně proto, že mají kontinuálně-graduální charakter. 
Ze čtyř Caillosových herních principů (agón, alea, mimikry, ilinx) obsahují hry na hrdiny v největší míře aspekt mimikry – jde v podstatě o předváděcí, napodobovací, mimetické hry, ve kterých hráči přebírají role někoho jiného a pohybují se přitom ve fiktivním světě. Slaběji je u nich zastoupen princip agón (jsou částečně kompetitivní povahy, ale hráči v nich nesoutěží ani mezi sebou, ani s rozhodčím – pouze s některými fiktivními postavami ve virtuálním světě, ovládanými rozhodčím) a alea (výsledek některých akcí je při nich částečně odkázán na náhodný hod hrací kostkou). Představují tak výjimku: spojení herních principů mimikry a alea je totiž dle Caillose nemožné, „zakázané“.
Aspekty ludus a paidia jsou u nich zastoupeny oba, v těžko rozlišitelné míře. Hry na hrdiny jsou spojením aspektu ludus a principu mimikry a patří tak mezi nejpropracovanější typy her. Jsou zároveň i koníčkem, hobby. K hlavním pohnutkám jejich hraní uvedených u Cailloise patří: potřeba sebepotvrzení, touha předvést se jako nejlepší, chuť vyzývat k zápolení, záliba v překonávání rekordů a obtíží, požitek z tajemství, předstírání a převleku, slast ze zakoušení nebo nahánění strachu, radost z improvizace, invence, hledání nových variant, uspokojování z uplatňování kombinačních schopností, touha měřit se ve zkouškách vynalézavosti a záliba v sestavování pravidel. 



 4) Hry na hrdiny jako dětská hra 

„Náměstí toho města budou plná chlapců a děvčat; ti si budou hrát na jeho náměstích“ 

Zachariáš 8:5

Když jsme přijali tezi, že hry na hrdiny jako kulturní jev hrou nepochybně jsou, zbývá nám otázka: jakou hrou, jakým typem hry vlastně? Jak jsme viděli, obecné filozoficko-sociologické klasifikace (klasifikace, nikoliv definice!) hry Huizingy a Cailloise jsou pro náš účel nevhodné a nedostačující. Musíme se proto obrátit k jiné, další literatuře zkoumající hru. Hra byla zkoumána mnohými jinými společenskovědními badateli (psychology, pedagogy, nás ale budou, vzhledem k odbornému zaměření této práce, zajímat pouze přístupy etnologické. - Přehled jiných teorií hry viz pozn. 52.), ale byla to převážně hra dětí, dětská hra –  Caillois a Huizinga byli jedni z prvních, kteří svoji pozornost zaměřili na hru obecně. Je ale vůbec relevantní zkoumat hry na hrdiny jako dětské hry, když je, jak jsme viděli, průměrný věk jejich hráčů 20 let? - viz Část 2. Samozřejmě; přinejmenším jde o hry mládeže, a cílová skupina hráčů přeci osciluje mezi 15-27 lety. Z praktického životního postoje moc dobře víme, že dětské hry nejsou výlučnou doménou dětí, jak si všímá nesmírné množství lidových anekdot a humorek o tatíncích a maminkách hrajících si pod vánočním stromečkem s autíčky a panenkami. Koneckonců i Huizinga vtipně poznamenává, jak „se může poněkud dětinský otec vážně rozzlobit, když ho děti přistihnou, jak se převléká za Mikuláše“). - HUIZINGA 2000, s. 38. Dětské hry nelze prostě jednoduše definovat jejich subjektem; jejich hráči a konzumenty je často daleko širší cílová skupina. Navíc, dětským hrám se věnovala zatím největší pozornost; a proto můžeme v této oblasti studia čekat i značné množství podnětů, především z hlediska klasifikačně-typologického. Budeme si primárně všímat těch přístupů, které traktují hru ve smyslu aktivity, která se v prvním plánu odehrává za účelem rozptýlení, jako zábavné aktivity, a nikoliv koncepcí jiných (pojímajících hru jako didaktickou či edukační funkci, jako drama, jako socializační prostředek k vyzkoušení společenských rolových strategií apod.). Jak jsme zdůraznili výše, dominantním diskursem pro nás bude etnologický, respektive folkloristický přístup k problematice.
Dětská hra je v etnologických koncepcích tento fenomén zkoumajících obvykle definována podobně jako obecné hry. Často je zdůrazňováno sociálně-funkční hledisko - „(Dětské – P.J.) Hry však neslouží pouze jako výplň volného času, jako východisko z „nudy“ dětství, kdy se neděje nic zásadního. Naopak, hry dávají prostor k nastolení a řešení důležitých problémů dětství. Lze je chápat i jako komunikační modus, který umožňuje dětem vyzkoušet sebe i druhé, jakým způsobem lze obstát ve světě sociálních vazeb. Tedy také prostřednictvím her si děti mohou osvojit podstatnou dovednost: zařadit se a vyhovět společenským nárokům své vrstevnické-dětské skupiny.“ - BITTNEROVÁ, D.: Transmise dětských formalizovaných her v herním repertoáru dětské skupiny. Český lid 4 (86), 1999, s. 311. Jak vidno na první pohled, problematika dětských her je velice rozpracovaná a obsahuje značné sociologické přesahy. I nás by zajímalo, zda-li lze naši problematiku – tedy hry na hrdiny, tematizovat jako jakýsi trénink sociálních vazeb a zkoušení jednotlivých rolí a jejich aplikace na realitu – mnohé tomu napovídá, četné konotace nalezneme i v rozhovorech s respondenty. Prvořadá v tuto chvíli je pro nás ale otázka ontologického statutu her na hrdiny; tyto bezesporu velice zajímavé a podnětné problémy musíme vyhradit pozdějšímu studiu. Současní odborníci zkoumající dětské hry se obvykle zabývají široce pojatou hrou - hlavně z hlediska její funkce a vztahu k realitě všedního dne (tedy vychází z tradice moderně koncipovaného pojetí hry u Huizingy a Cailloise). 
V české etnologii a folkloristice lze vysledovat dvojí přístup ke studiu dětské hry: pojetí etnografické, traktující hru primárně z hlediska její funkce a interpretující dětskou hru v kontextu společenského života jako formu sociální komunikace, a pojetí folkloristické, chápající dětskou hru jako folklorní žánr - Klasifikace dle BITTNEROVÁ, D.: Dětská hra a etnologie. Pedagogika IV, 2001, s. 514 –524. a řadící ji do oblasti dětského folklóru.  - Např. BITTNEROVÁ 1999, s. 311. My se přikloníme k folkloristickému pojetí dětské hry jako svébytného folklorního žánru – s vědomím toho, že tento žánr není dosud uspokojivě definován: „Při formulaci žánrových příznaků však etnologové-specialisté na folklór tápou.“  - BITTNEROVÁ 2001, s. 522. Dětská hra je v naší etnologické tradici obvykle chápána jako žánr příbuzný lidovému dramatu: dětská hra je pak „synkretický folklorní útvar, ve kterém mohou být uplatněny současně slovesná, hudební, pohybová a výtvarná složka..“ ale jak si autorka správně všímá, toto pojetí „neodlišuje dětskou hru od jiných forem lidového dramatu.“ - BITTNEROVÁ 2001, s. 514. Ačkoliv existuje tento heuristický problém, přidržíme se přeci jen folkloristického pojetí dětské hry, a to jak pro jeho úzký vztah s folklórem obecně, tak i s žánrem lidového dramatu, který je již na první pohled žánrem hrám na hrdiny skutečně velice příbuzným – „Slovesní folkloristé, kteří se přiklonili k pojetí dětské hry jako dramatu, herní pravidla a herní figury chápou jako dramatickou zápletku, jejímž prostřednictvím dochází k přijetí jiné identity diktované hrou.“  - Tamtéž, s. 522. Tato definice je našemu kulturnímu jevu velice blízká a budeme s ní proto dále pracovat.
Úzký vztah mezi hrami (převážně dětskými) a folklórem je pro nás dalším významným zjištěním: prozatím si jej ale necháme na později a budeme se věnovat jen dále neproblematizovaným dětským hrám z folkloristického úhlu pohledu.
Jedny z nejvýznamnějších autorit v poli bádání o dětských hrách, oxfordští folkloristé Iona a Peter Opie ve své přehledové práci o anglických dětských hrách (s přesahy do jiných zemí kontinentální Evropy a celého světa) -OPIE, I.,P.: Children´s games in street and playground. Oxford: Oxford University Press, 1969. sice rozlišují fundamentální rozdíl mezi neformalizovaným, spontánnějším „hraním“ („play“) a přesnější „hrou“ („game“) spoutanou pravidly, ale toto bazální rozlišení nám pro klasifikaci a přesnější identifikaci her na hrdiny příliš nepomůže, je opět příliš obecné. „Play is unrestricted, games have rules. Play may merely be the enactment of a dream, but in each game there is a contest“ - („Hraní je nespoutané, hry mají pravidla. Hraní může být pouhým přehráváním snu, ale v každé hře existuje zápas“), tamtéž, s. 2. je sice základní klasifikace vhodná pro hry menších dětí hrané na ulici, ale pro náš účel, totiž zkoumat vysoce vyvinuté a komplexní hry na hrdiny, opět příliš schématická. Hry na hrdiny jsou totiž obojím: hraním i hrou, a obě složky jsou v nich zastoupeny ve značné míře natolik, že lze těžko rozlišit dominanci jedné z nich. Hry na hrdiny nepochybně jsou přehráváním snů jejich hráčů: zároveň ale mají i striktní pravidla. 
Práce manželů Opieových vytváří klasifikaci osmi základních typů dětských her: (1) Starting a Game - úvodní formule k hrám (rozpočítávadla), která mohou být někdy samostatnými hrami, 2) Chasing games- honičky, 3) Catching games -  chytací, zastavovací hry, 4) Seeking games - schovávané, 5) Hunting games - lovecké hry, 6) Racing games - závodní hry, 7) Duelling games - souboje, 8) Exerting games - silové hry, 9) Daring games – pokoušecí hry, 10) Guessing games - hádanky, 11) Acting games – předváděcí hry a 12) Pretending games – hry „na něco“. Z těchto dvanácti typů dětských her splňují formální znaky her na hrdiny pouze dva z nich – acting games (předváděcí hry) a pretending games (hry na „něco“). Acting games jsou ale pro náš případ příliš formalizované, vázané na konkrétní neměnitelný text a výstupy – jde primárně o hry, ve kterých jsou úlohy jednotlivých hráčů dány předem (což je u her na hrdiny sice částečně také), ale především jsou pevně fixovány i výstupy a promluvy jednotlivých hráčů (což u her na hrdiny neexistuje), a jsou definovány jako: „Games in which particular stories are enacted with set dialogue.“  Blíže hrám na hrdiny jsou pretending games, konečně, s dětskými hrami tohoto typu (na četníky a zloděje, na kovboje a indiány) jsou hry na hrdiny často v publicistice srovnávány. Zajisté právem: základní princip těchto her – totiž „hrát roli někoho jiného“ se se základním principem her na hrdiny skutečně shoduje. Jsou ale hry na hrdiny skutečně dětskými pretending games, byť neuvěřitelně zbytnělými a rozvinutými? Ve své obecné podstatě možná ano, ale podle folkloristické definice manželů Opieových zřejmě ne. Pretending games jsou totiž přeci jen příliš formalizované a především příliš jednoduché a oproti hrám na hrdiny až primitivní, co se týče rozdělení úloh a průběhu vlastní hry. Ačkoliv jsou pro nás asi nejzajímavější, autoři jim ve své knize věnují bohužel dosti malé množství místa. Není divu, jsou totiž na rozdíl od ostatních dětských her mnohotvárné a variabilní. Autoři uvádí několik příkladů pretending games. Některé si berou vzor z každodenní všední reality („Mothers and Fathers“ („na maminku a na tatínka“), „Playing Schools“ („na školu“), jiné předvádějí činnosti mnohem nevšednější, nebezpečnější a více vzrušující („Road accidents“ („na automobilovou nehodu“), „Playing horses“(„na koně“). Blízko k hrám na hrdiny mají „War games“ („na válku“) a „Cops and Robbers“ („na četníky a na zloděje“) se svým důrazem na boj, vzrušení a taktiku, nebo jejich dívčí verze „Fairies and witches“ („na víly a čarodějnice“) s důrazem na atmosféru strachu, ohrožení a magii. V obou těchto hrách jsou děti velice invenční a hry často přetvářejí, kombinují a doplňují – například, jednotlivé armády vojáků jsou průběžně aktualizovány podle právě shlédnutého filmu či přečtené knihy, četníci a zloději jsou průběžně nahrazováni Němci a Brity, Japonci a Američany, legionáři a Araby, Řeky a Římany, dívčí čarodějnice zas nahrazovány duchy, vlkodlaky nebo draky. Podobně pracují i hry na hrdiny – jejich hráči, podobně jako děti, berou inspiraci ke své hře v podstatě odevšad, své hry si přetváří a vyšperkovávají, někdy až neuvěřitelnými detaily. - Tamtéž, s. 343. Opieovi definují i zvláštní podtřídu pretending games – storybook world. Tento typ her je značně voluntaristický a bere si inspiraci jak z dětem nedosažitelné reality (hra na módní přehlídku, na víkend v Paříži), tak i z knižní či filmové fantazie (na Tarzana, piráty, rytíře krále Artuše, Ivanhoea). 
Tento rys, totiž přebírání námětů a motivů z okolní kultury nalézáme i u her na hrdiny. Podobně mluví o vlivu médií a okolní populární kultury na dětské hry i Pospíšilová: „Působí na ně (na děti – pozn. P.J.) televize, film, divadlo, četba, rozhlas, zvukové záznamy a technický pokrok vůbec. Kultura a svět dětí je otevřená oblast, která z okolního světa přijímá nejrůznější podněty. - POSPÍŠILOVÁ, J.: Folklor a život dětí. In Město pod Špilberkem (O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí). Brno: Doplněk 1997, s. 119. To je nepochybný fakt. I Opie mluví o neustálé inspiraci dětí při jejich pretending games z jejich okolí - OPIE 1969, s. 330 – 331. – z televize, kdy přehrávají aktuálně vysílané národní události (velká sportovní vítězství, politické události, války a neštěstí). V roce 1961, kdy byla postavena Berlínská zeď, po sobě začaly děti ze Západního Berlína střílet přes miniaturní zídky; v roce 1963, kdy byl ve Spojených státech zastřelen prezident Kennedy, začaly americké děti hrát novou hru nazvanou „Zavraždění“. Ve starém Římě si při zavedení provádění právních úkonů na veřejnosti všiml i samotný Seneca, jak si římští chlapci začali hrát na soudce a liktory. Během druhé světové války si dokonce i děti v Osvětimi, dobře si přitom vědomy hrůzné reality, hráli hru nazvanou „Cesta do plynové komory“  - vše dle OPIE 1969.Podobně i hráči her na hrdiny si berou inspiraci z okolní skutečnosti (naštěstí ne tak hrůzné), reálné historie, literatury (často exotické, dobrodružné, historické či fantastické) či filmu. Přebírání, ať už z reality či z fikce, to je základní rys i hry mnohem starších osob – tedy hráčů her na hrdiny. Po dlouhém zkoumání konečně nacházíme jeden z hlavních konceptů uchopení původu her na hrdiny – jsou aktivitou ve formálních rysech shodnou s dětskými pretending games (hrami „na něco“), obdařenými navíc formalizovanými pravidly a hranými staršími hráči.
Odborníci zkoumají i nové typy dětských her – například hry počítačové - viz např. Pospíšilová 1999. nelze se tedy proto obávat, že by jejich koncepce byla pro tak recentní typ her, jakými hry na hrdiny bezesporu jsou, neplatná. Synkretičnost a výpůjčky dětských her z populární kultury jsou známy už dávno: „Za posledních sto let se podstatně změnila celá dětská kultura, včetně dětského folklóru. Dnešní děti se neobejdou bez televize, magnetofonu, knih a časopisů nebo počítačů, ale zároveň si stále dovedou společně hrát, vyprávět si – třeba anekdoty nebo horory – donekonečna si dávat hádanky, zpívat při kytaře nebo se převlékat za Mikuláše a čerty. Je zřejmé, že soudobá masová kultura a zábava žije vedle spontánních her a zábav tradiční povahy – anebo lépe řečeno – že se vzájemně prolínají. Děti si pro svůj repertoár vybírají, upravují nebo vytvářejí takové projevy, které odpovídají jejich vlastním aktuálním potřebám a fantazii bez ohledu na jejich původ.“ - Tamtéž, s. 121.
Kulturních souvislostí transmise dětského folklóru si všímá i Bittnerová Dle ní „pozornosti těší především komerčně distribuované hry, které jsou ve svém důsledku již opřeny o autoritu „herního průmyslu“. Děti fascinují většinou dokonalou propracovaností herních pravidel a „rekvizit“. I další pro děti atraktivní hry mají přesah do světa institucionální zábavy a informací – jejich úspěch garantuje autorita médií.“ - BITTNEROVÁ 1999, s. 316.
Hry na hrdiny jsou tedy z hlediska jejich ontologického statutu a formálních znaků dětskými hrami „na něco“ (pretending games).




5) Problematika relevance analýzy textů her na hrdiny jako folklórního žánru 

Po přijetí definice her na hrdiny jako dětských napodobivých her (hry „na něco“) jsme zároveň přijali relevanci jejich traktování jako svébytného folklorního žánru. Folkloristika jako disciplína zkoumá především texty: a je to právě analýza textů her na hrdiny, ke které jsme si předcházejícími kapitolami připravili odborné terminologické a metodologické zázemí. Folkloristická analýza textů vytvářených při hraní her na hrdiny však již není účelem této práce a její studium bude vyhrazeno na dobu pozdější. Následující kapitoly této části je tedy třeba považovat za jakousi teoretickou přípravu k pozdější vlastní analýze textů her na hrdiny.

Texty her na hrdiny jako narace
Jedním z nejvýraznějších rysů her na hrdiny, který je patrný již na první pohled, je jejich příbuznost s vyprávěním, vypravěčským uměním. Vyprávění, naraci můžeme definovat dle přehledové práce literární teorie - ZEMAN, M.: Teorie literatury. Praha: Fortuna, 1991. jako: “způsob zprostředkování reálných i vymyšlených událostí, příhod, zážitků jako souvislého sledu příčinně a časově uspořádaných dějových prvků – motivů, dílčích témat, epizod.“ Partie her na hrdiny je ale i performancí v postmoderním slova smyslu par excellence – tedy představením, událostí. Klasická narace má vždy jednoho dominantního vypravěče: „Mluvčím, hlavní osobou, subjektem vypravovaného příběhu je vypravěč“ a „nositeli dějových konfliktů jsou pak další postavy“ - Vše tamtéž, s. 149. Hry na hrdiny tento tradiční literárněvědní koncept převrací – dominantním mluvčím sice stále zůstává vypravěč (rozhodčí), ale hlavními osobami, subjekty vypravovaného příběhu jsou role – hrdinové hráčů. Nositeli dějového konfliktu jsou pak jak hrdinové hraní hráči, tak i postavy hrané rozhodčím hry. Rozhodčí (nazývaný v některých herních tradicích dokonce právě „storyteller“ – „vypravěč“) má nějaký předem připravený syžet a neustálou komunikací s hráči vytváří naraci. Narace her na hrdiny tedy vzniká v otevřeném prostoru komunikace mezi rozhodčím a hráči hry; není předem determinována, ale kontinuálně vytvářena jejich spoluprací. Situace by se dala přirovnat k románu, ve kterém dostali hlavní hrdinové možnost rozhodovat se svobodně, nezávisle na vypravěči, jehož úloha by se omezila pouze na líčení expozice a osob, které potkají. Vlastní průběh děje by pak závisel pouze na nich.

Texty her na hrdiny jako folklór
Řada formálních znaků přiřazuje hry na hrdiny k folklóru: především fakt, že jde o dětskou hru, která je jeho organickou součástí, jak jsme viděli již v předchozí kapitole. Mají ale hry na hrdiny skutečně všechny shodné formální znaky s folklorní tvorbou? Pro jistější metodologické zakotvení se budeme této problematice věnovat v této kapitole.
Jak tedy definuje folklór Bohuslav Beneš, jedna z hlavních domácích folkloristických autorit? - BENEŠ, B.: Úvod do folkloristiky. Praha: SPN 1989. Jeho prvotní  definice vychází z pojetí folklóru jako organické části národní kultury: “Folklór (…) lze v rámci každé národní kultury označit jako historicky vyvinutou otevřenou strukturu tvůrčích procesů a výsledných estetických (někdy jen latentně estetických) slovesných, písňových, hudebních, tanečních a divadelních žánrů, vycházejících z historicky proměnlivé lidové tradice a ústrojně fungujících jako stereotypy v dané nositelské skupině.“. - Tamtéž, s. 4. Jak vidno, tato definice folklóru je pro naše účely příliš spjata s jeho nositeli, a hlavně s dnes velice problematizovaným tradičním etnografickým konceptem „lidu“.
Vhodnější je další, procesuální definice, která říká, že „folklorní projev je v podstatě interakce interpreta a vnímatelů, kteří při vyprávění, zpěvu nebo hře do jisté míry spoluúčinkují (zejména ve folklórně živých oblastech). (…) Vliv vnímatele (adresáta) na interpreta nazýváme  zpětná vazba“. - Tamtéž, s. 4.  Kdybychom chtěli podle vnějších formálních znaků – účastníků, popsat hry na hrdiny, nepopsali bychom je zřejmě lépe! Klíčové je v tomto ohledu přesný význam slov interpret a interpretace ve folkloristice – interpret folklór pouze reprodukuje, nevykládá.
Specifičnost folklorního odrazu skutečnosti spočívá podle Beneše ve třech hlavních bodech: 1) tématické utilitárnosti (kladení hlavního důrazu na předmět), 2) žánrové synkretičnosti a podléhání tradici, a 3) funkčnosti.  Tyto složky zatím podrobně analyzovat nebudeme, ale stačí říci, že tématická utilitárnost, žánrová synkretičnost (přebírání motivů z paraliteratury a filmu) a funkčnost (zábavná a společensky integrační funkce) u her na hrdiny bezesporu nalezneme; co se týče podléhání tradici si na badatelský výsledek budeme muset ještě nějakou dobu počkat kvůli mizivému množství sebraného materiálu. 
Důležitá je jazyková složka folklórních skladeb (vyprávění, písní, divadla), protože je současně formou i materiálem, z něhož vzniká esteticky zaměřený projev. Což je u her na hrdiny také velice podstatné – také nebudeme zatím rozebírat.
Folklór se na rozdíl od jiných druhů umění šíří především ústním podáním. Při folklorním podání tedy vzniká přirozený typ komunikace (využití primárního znakového systému, tedy jazyka) a kontaktní typ komunikace (zajištění současného působení mluvčího a vnímatele). Folklórní projevy slouží jak k informativní komunikaci, tak i k emocionálně zaměřené zábavě (což je právě případ her na hrdiny) nebo k vyjádření různých představ, názorů a komentářů.
Vnímatelé a nositelé folklóru jsou dle Beneše i neformální skupiny společnosti, což, jak nám ukázaly výsledky našeho dotazníku, platí i pro hry na hrdiny.
Základní prvky folklórnosti jsou pak dle Beneše tyto: - Tamtéž, s. 5. 
1) Kolektivita - autorská, interpretační a vnímatelská. 
2) Improvizovanost projevu a z ní vyplývající variabilita
3) Historičnost, závislost na prostředí vzniku, interpretace a apercepce.
4) Funkčnost, účelovost – mimoestetické funkce (ideová, obřadní, magická, ekonomická, slavnostní, společensky integrační (dezintegrační), informační), estetické funkce (zábavné a emocionálně podložené).
5) Synkretičnost spojená s estetickou intencionálností - slučování, spojování různých způsobů zobrazení skutečnosti do jednoho výsledného tvaru (např. dramatické vyprávění pohádek nebo předvádění obyčejů). Spolu s kolektivitou (tj. ovlivňováním skladby kolektivem od jejího vzniku až k momentu improvizace a vnímání) a s variabilitou (danou často ústností interpretace a paměťovým uchováváním skladeb) patří synkretičnost k vývojově nejstarším a nejtypičtějším příznakům folklorní tvorby a my můžeme pracovně dodat, že hry na hrdiny splňují z formální stránky i prvky kolektivity.
V.J. Gusev ve své práci „Problémy folklóru v historii estetiky“ - dle LEŠČÁK, SIROVÁTKA: Folklor a folkloristika. Bratislava: Smena 1982, s. 20. (1963) vyděluje jako hlavní znaky folklóru v dějinách estetiky kolektivnost, ústnost, variantnost a proces tradování. Podobně americký folklorista F.L. Utley za základní znaky folklóru, které stojí vždy v popředí, považuje tradičnost, kolektivnost, ústnost a reliktnost. Jeho pracovní definice folklóru na základě uvedených znaků pak zní: „Folklorní literatura je ústně tradovaná literatura nezávisle od místa jejího výskytu, bez ohledu na to, zda se vyskytuje v primitivních, izolovaných kulturách či v kulturách civilizovaných, v městských či vesnických komunitách, ve vládnoucích či utlačovaných vrstvách.“ - cit. dle LEŠČÁk, SIROVÁTKA 1982, s. 21. Do popředí se v této Utleyově kulturně-antropologické definici dostává kritérium ústnosti a potlačuje se faktor charakterizující jeho nositele a tvůrce. 
I dle Leščáka a Sirovátky je synkreze a komplexnost uměleckých i mimouměleckých forem jeden ze základních znaků folklóru. Tanec se spojuje s hudbou, vyprávění s mimikou a gesty a vzniká tak složitý komplex, jakým je například lidová svatba. Hry na hrdiny jsou nebývale synkretické a komplexní natolik, že můžeme směle porovnat i  s těmi nejkomplikovanějšími formami tradičního folklóru – spojují v sobě různé výrazové techniky (tradiční folklórní vyprávění, drama a společenskou hru) i různou inspirační tématiku (literární žánry -literaturu fantasy, science fiction a horror, tradiční lidovou pohádku a hollywoodskou produkci - akční a špionážní filmy). Leščák a Sirovátka srovnávají obřadní folklór s folklórním vyprávěním a lidovou písní a tvrdí „že stupeň komplexnosti výrazových prostředků je neporovnatelný.“ Co by teprve říkali na stupeň komplexnosti her na hrdiny? Pro naše badatelské účely musíme také souhlasit s tím, že „folklór si vyžaduje komplexní studium, proto využívá folkloristika postupy více vědních disciplín.“ - Obé LEŠČÁK, SIROVÁTKA 1982, s. 23.
Většina definicí folklóru se neobejde bez vyzdvihnutí elementárních (meziosobních) forem komunikace. Samotná ústnost nám ještě nemusí o folklóru nic říkat. Vždyť i divadelní představení se opírá o slovesně-dramatický projev a herec je také v kontaktu se svými diváky. Úsilí moderního divadla dokonce směřuje cílevědomě k odstranění rampy jako bariéry mezi hledištěm a jevištěm. Tento fakt však neznamená, že divadlo můžeme přes takovýto charakteristický znak zkoumat jako součást folklóru.
Folklór je vázaný na realizaci v konkrétní situaci, která představuje jednotu času a místa, interpretace i kritiky. Tuto jednotu označujeme též jako vypravěčská, zpěvní, či taneční příležitost. Na rozdíl od folklóru „umělá“ divadelní hra vzniká na úrovni prostředků technické komunikace, její časová realizace je posunutá od období jejího vzniku, úlohy jsou předem vymezené, režijní záměr je též určený a divák nemůže libovolně zasáhnout do dialogů na scéně. Folklorní divadlo respektuje jiná pravidla.
Každé folklorní dílo je z přísně genetického stanoviska individuálním výtvorem. Prvotní text, melodie nebo jejich části vznikly z individuálních výtvorů. O osvojení a dalším procesu dotváření takového tvořivého impulsu však rozhodoval kolektiv. Prvotní impuls byl jen surovým materiálem, který bylo třeba opracovat.

Žánrové zařazení textů her na hrdiny v rámci folklóru
Jak jsme viděli již dříve, hry na hrdiny jako kulturní jev můžeme směle zařadit do oblasti dětského folklóru. Co ale s jejich texty? Gusevovo třídění folklorních útvarů nám hry na hrdiny klade nejblíže: - dle BENEŠ 1989, s. 64. 
1) epickému rodu ( z nich pak pohádkám), či k
2) přechodným formám epicko dramatickým, kde by vytvářely nový žánr vedle zaříkávání (slovesně mimická skupina) a lidového divadla na syžety eposu (slovesně hudebně (bez hudby!) choreografická s prvky výtvarného umění). Lidovému divadlu mají asi skutečně nejblíže – jak jsme viděli již dříve, dětská hra a lidové drama mají k sobě z formální stránky skutečně velice blízko.

Hry na hrdiny jako synkreze mezi literaturou a folklórem
Další možností zařazení textů her na hrdiny je jejich traktování jako přechodné formy synkreze mezi literaturou a folklórem.
Jsme si velice dobře vědomi velice tenkého ledu, na který se naším srovnáním her na hrdiny jako synkreze literatury s folklórem pouštíme. Víme, že pro řešení  „otázky sepětí literatury s folklórem“ (…) schází, jak jsme viděli, bezpečnější metodologická základna“. - DVOŘÁK, K.: Mezi folklórem a literaturou (Studie z české a německé folkloristiky). Praha: Karolinum 1994, s. 41. Přesto je synkretičnost tohoto kulturního jevu natolik očividná, že alespoň pokusit se vydat se badatelsky tímto směrem je v našem případě skoro nutností. Budiž nám jistou omluvou tvrzení, že nezkoumáme sepětí tradičního folklóru s  „vysokou“ literaturou, kterýžto vztah je pořád sporným, ožehavým, ale zároveň neuvěřitelně badatelsky plodným folkloristickým problémem (z mnoha badatelů věnujících se tomuto tématu např. Horálek, Dvořák), ale vztah moderního městského folklóru s literaturou nízkou, brakovou či paraliteraturou, kde bezpečnější metodologická základna zatím neexistuje.
Jeden ze základních rozdílů mezi literaturou a folklórem definoval již Mukařovský: folklór je dle něj „strukturou, v níž se uplatňují kolektivní normy, tendence k opakování a naplnění předem daného schématu, např. v obraznosti syžetu, veršové formy, apod.“.   - cit. dle ŠMAHELOVÁ, H.: Proppova Morfologie pohádky v kontextu literárněvědného myšlení. Český lid 85 (4), 1998, s. 335). Hlavní rozdíl mezi literaturou a folklórem je pak dle něj definován takto: na rozdíl od slohového umění mění folklorní umění jen tématiku, nikoliv formu. K vyjádření používá známých obecných postupů. Folklór a literatura tedy stojí v jisté opozici: literatura je individuální tvůrčí aktivitou, která nachází svou vlastní doménu v oblasti umělé literární tvorby a směřuje proti kodexu norem, narušuje schémata a stereotypy ve prospěch proměn a individuální jedinečnosti. Literatura je tedy primárně individuální, folklór kolektivní tvorbou. Podle formální stránky jsou hry na hrdiny rozhodně bližší folklóru: jsou kolektivní, nepříliš invenční a individuální aktivitou.
Analogie vztahu folklóru a literatury s jazykovými vztahy zkoumali již Bogatyrev a Jakobson ve své pro naši folkloristiku vpravdě zakladatelské eseji  „Folklór jako zvláštní forma tvorby“ BOGATYREV, P., JAKOBSON, R.: Folklór jako zvláštní forma tvorby. In Souvislosti tvorby, Praha: Odeon 1971. Používajíc dnes již ve společenských vědách klasickou analogii ze Saussurovy obecné lingvistiky – rozdíl mezi „langue“ – souhrnem konvencí přijatých určitým společenstvím k zajištění srozumitelnosti a „parole“ – tedy individuálních, partikulárních mluvních aktů. „Úlohu přednašeče folklorních děl nelze ztotožnit ani s úlohou čtenáře, ani s rolí recitátora literárních děl, ale ani s úlohou jejich autora.“ - Tamtéž, s. 40. 
„Dalším úkolem folkloristiky je charakterizovat systém uměleckých forem, které tvoří aktuální repertoár určitého společenství“ - Tamtéž, s. 45., protože „folklorním repertoárem se nerozlišují jen etnografické a geografické celky, ale také skupiny určené pohlavím, věkem, povolání. Nelze tu zjistit naprostou rovnost mezi producentem a konzumentem, ale nejsou od sebe také úplně odloučeni. Hranice tu kolísá. Jsou lidé, kteří jsou ve větší nebo menší míře vypravěči pohádek a přece zároveň také posluchači; produkující diletant se snadno stane konzumentem a naopak“ - Tamtéž, s. 46.
 „Existence folklorního výtvoru začíná teprve tehdy, když byl přijat určitým společenstvím“  - Tamtéž, s. 37.– podobně i texty, narace her na hrdiny nevznikají jejich napsáním a vytištěním na papíře v podobě herní příručky, ale až jejich konkrétní realizací při herní partii. Podoba herní narace není závislá pouze na autoru herní příručky, ani na osobě rozhodčího – narace se podřizuje jim obou, ale především hráčům, společenství, které si naraci přetváří podle svých vlastních představ. „Jestliže společenství nemá v oblibě přírodní líčení, folklorní vyprávění je vynechá, atp. Slovem, ve folklóru se uchovají jen ty formy, které osvědčí svou funkčnost pro dané společenství. Přitom samozřejmě může být jedna funkce formy vystřídána jinou funkcí. Jakmile však nějaká forma přestane být funkční, pak ve folklóru odumírá, zatímco v literárním díle si uchovává potenciální existenci.“. I narace her na hrdiny jsou primárně funkční. „..podmínkou existence folklorního díla je skupina, která je přijme a sankcionuje. Při studiu folklóru je třeba mít stále na zřeteli jako základní pojem preventivní cenzuru společenství.“ ura., kde vymezili protikladné principy tvorby –folklór jako umění „kolektivní“ a literatura jako umění „individuální - Tamtéž, s. 38.“

Texty her na hrdiny jako paraliteratura
Časté výpůjčky textů her na hrdiny z literatury a filmu (očividné i při studiu jejich vzniku a geneze) nás přivádí k další možné koncepci traktování těchto textů jako produktů masové kultury a tvorby, která, ač dichotomická k předchozímu vymezení jako folklóru, není zase tak úplně alternativní: již mnozí si všimli strukturální podobnosti textů masové kultury s folklórem.
Beneš přichází navíc s rozlišením populární a amatérské kultury, přičemž druhá z nich je pro nás nosnější. „Populární kulturou se tedy rozumí soubor „spotřebních“ oddechových jevů, určených ponejvíce pro pasivní vnímání, zatímco amatérská kultura a tvorba je určena (stejně jako hry na hrdiny – pozn. P.J) pro aktivní individuální činnost.“ - BENEŠ 1989, s. 16. Hry na hrdiny jsou tedy bezesporu amatérskou kulturou, nebo starším termínem „zájmovou uměleckou činností“.  
Jak jsme viděli, hry na hrdiny přebírají četné motivy z nízké literatury (převážně fantasy, science-fiction a horroru) a filmu, obecně řečeno, z masové kultury. I samotná jejich výtvarná koncepce odkazuje k této sféře kultury. - Viz Část 1, Vzhled herních příruček. Můžeme jejich narace, texty vytvářené při jejich hraní, považovat za specifický druh této literatury?
Jejich souvislost s masovou kulturou je zjevná. Beneš definuje masovou a populární kulturu a tvorbu v opozici k tvorbě folklorní. Museli bychom se tedy mezi těmito dvěma póly rozhodnout. Masová, populární kultura a tvorba je dle Beneše „soubor literárních, hudebních, pěveckých a divadelních projevů, které plní výhradně zábavnou funkci a nemají ani společensky integrační, ani diferenciační charakter. Termín „masový“ nebo „populární“ neoznačuje kvalitu, nýbrž spíše repertoárový komplex, rozšíření a zaměření skladeb, mezi nimiž se mohou vyskytovat jak díla umělecky nosná, tak také současně pouhý brak nebo neustále omílané šlágry.“ - BENEŠ 1989, s. 15-16.. Hry na hrdiny ale jistý společensky integrační charakter mají – „kluby“ jejich hráčů jsou přeci, jak jsme viděli, relativně stálými sociálními uskupeními. 
Masová a populární tvorba se dle Beneše nazývá i paraliteraturou, parauměleckou tvorbou.
Základy folkloristického studia paraliteratury položil již Karel Čapek ve své výborné sbírce esejů „Marsyas čili na okraj literatury“ - ČAPEK, K.: Marsyas čili na okraj literatury. Praha: Československý spisovatel 1971.. Konkrétnější studium tohoto druhu tvorby rozvinul ale až Oldřich Sirovátka ve své práci „Literatura na okraji“. - SIROVÁTKA, O.: Literatura na okraji. Praha: Československý spisovatel 1990. 
Posudky paraliteratury by se dle něj měly zaměřit jinak než u vysoké literatury, protože oddychová a konzumní četba má především „jinou platnost, nemá funkci estetickou, a z toho vyplývají jiná měřítka“.  - Tamtéž, s. 93.
Literatura má dle něj funkci nejen estetickou, informační a poznávací, ale i prestižní, utvrzovací, a zábavnou a rekreační – kteroužto poslední funkci plní paraliteratura především. Už G.K.Chesterton se v „Obraně krejcarových krváků“ (1901)  - dle tamtéž, s. 8. vyznal, že čtivo této úrovně existovalo pravděpodobně vždycky. I Sirovátka podporuje termín paraliteratura, nebo uvádí příklad některých (bohužel konkrétněji nespecifikovaných) polských historiků,  hovořících o „třetím proudu“ literatury - toto označení je též významově neutrální, hodnotící. 
R.Lesňák třídí dle Sirovátky literaturu do šesti okruhů - Tamtéž, s. 9.: od četby „elementárního“ typu, přes „klasický“ druh četby až po čtenářsky náročnou a nejnáročnější literaturu. Podle jeho klasifikace bychom mohli za konzumní, komerční literaturu považovat onu „populární četby nižšího typu“, tedy četbu oddychovou, lehkou, nenáročnou zábavnou literaturu, která slouží duševní relaxaci, příjemnému vyplnění volného času. Ta přechází do vyššího typu populární literatury s různou tématikou – milostnou, rodinnou a společenskou, historickou, dobrodružnou, detektivní, vědeckofantastickou.
Paraliteratura, konzumní četba, se těší mnohem většímu ohlasu než valná část velké literatury vysoké. Dle Sirovátky tvořila braková literatura ve dvacátých letech v Německu kolem 70% vší literární produkce „Někdo také spočítal, že patnáct románů I. Fleminga o superšpionovi 007 Jamesu Bondovi (mimochodem jedna z hlavních inspirací pro hry na hrdiny – pozn. P.J.) vyšlo v nákladu přes 50 milionů; je to prý víc než náklad všech děl Balzacových a Hemingwayových dohromady“. - Tamtéž, s. 10.
Tento vnější čtenářský a obchodní úspěch má více příčin, avšak vyplývá hlavně z vnitřních vlastností konzumní literatury. Četné rysy triviální literatury vycházejí vlastně z vysoké literatury. Autoři lehké četby imitují náměty i techniku vysoké literatury, ale nejsou její pouhou nápodobou, mají své vlastní postupy a techniky. Komerční literatura staví na žánrech, ty jsou pro ní závažnější než literární vývoj. Projevuje se to rovněž v tom, že čtenářský vkus se orientuje na kategorie žánrové. I texty her na hrdiny vlastně staví na žánrech – hráči si novou hru nevybírají dle autora, názvu, ale především právě dle žánru – je-li „fantasy“, „science-fiction“ či „horror“. Autor se řídí jinými cíly než vysoká literatura: především hlavní roli hraje úspěch u čtenáře – podobně i u textů her na hrdiny hraje hlavní roli úspěch u hráčů – jakákoliv jiná funkce jejich textů je velice mizivá.  Vztah konzumní literatury ke skutečnosti je také jiný než u literatury vysoké. Paraliteratura není realistická, ale realitou se běžně zabývá a intenzivně na ni reaguje; její pojetí je iluzivní a skutečnost falšuje. Není také programově originální. V konzumní literatuře má hlavní slovo nikoliv osobitost a invence, nýbrž především imitace, konvence a schematičnost, ty se projevují ve všech úrovních textu, ve stránce ideové, námětové, kompoziční, výrazové. Komerční literatura podává čtenáři zjednodušený, zploštěný a zkomolený obraz světa a společnosti. K. Čapek vidí rodokmen zábavné literatury v pohádkách, bibli, a antické literatuře, ve středověkém eposu a v dalších nejstarších literárních památkách. - Tamtéž, s. 12. Ještě poznámka k  žánrovému principu - J. Poch rozlišuje dva druhy konzumní četby: literaturu založenou na romantice činů (odpovídající zhruba vkusu mužské části populace) a romantika citů (vyhovující ženám a dívkám).   - Tamtéž, s. 17. Hry na hrdiny jsou nepochybně, jak jsme viděli, romantikou činů.
Podle tematiky a základního postoje rozděluje Sirovátka paraliteraturu na několik druhů: 1) literatura dobrodružství, činu a akce 2) hrůzy a strachu 3) sentimentu a srdce 4) erotiky 5) humoru a komiky. Texty her na hrdiny by takto patřily k prvním dvěma druhům – tedy příběhům dobrodružství, činu a akce a příběhům hrůzy a strachu. Ostatní prvky u her na hrdiny obvykle chybí. - Snad pouze s výjimkou humoru a komiky u komiksových her typu Toon – viz Část I.: Dějiny her na hrdiny. 
Populární literatura je depersonalizována, je to literatura bez autorů. Úloha osobnosti spisovatele je omezena na volbu, využití, kombinaci a obměňování hotových literárních stereotypů a konvencí. Záleží na obratnosti, pohotovosti, dovednosti a píli jednotlivých autorů; tím vznikají mezi nimi různé rozdíly a stupně funkci autora příběhů paraliteratury bychom tak mohli srovnat s funkcí rozhodčího a interpreta textů narací her na hrdiny.
Čtenářům konzumní literatury dále imponuje  nápadný titul. Autor i nakladatel komerční četby poznali, že kniha, aby se slušně prodávala, musí mít lákavý titul, který by vzbudil zájem a očekávání a který by zároveň naznačil i žánr. „Kromě jména autorova a titulu knížky čtenář našel na obálce knížky atraktivní, křiklavou barvotiskovou ilustraci nebo fotografii znázorňující zajímavý vývoj z podávaného příběhu“  - SIROVÁTKA 1990, s. 36. – tohoto aspektu jsme si všimli již v úvodní kapitole. Mimořádný význam má kromě obálky i titul – napovídá o námětu, nebo o hlavním symbolickém motivu, anebo o ústřední postavě. Tituly komerční literatury jsou vesměs nápadné a lákavé, aby si čtenář knížku nebo sešit koupil. Název je většinou schématický a odkazuje na téma nebo hlavní motiv průhledně a plakátově.
Lze najít i paralelu v neustále návaznosti, kontinuitě textů her na hrdiny, kdy zůstávají identičtí protagonisté a mění se jen prostředí s levnými romány na pokračování – narace her na hrdiny by tak byly jakýmisi „dialogickými“ nebo „virtuálními“ romány na pokračování.
Hlavní příčiny ohlasu populární literatury všech odstínů tkví především v samotné knize, jejím obsahu a literární technice, i snaze se čtenářům zalíbit, úspěch u publika.
A. Bagin tvrdí, že v textech konzumní literatury jsou požadavky příjemce realizované ve větší míře než v jiných textech – podobně jako u her na hrdiny jsou požadavky příjemce realizovány takřka absolutně, protože příjemce (hráč) je zároveň i spoluautorem narace.
I charakteristika K. Poláka by se dala na hry na hrdiny poměrně snadno aplikovat: „Měly napínavý děj, umně stavěný, ostrou charakteristiku postav, jasné rozvržení mravního světla a stínu, lákavé prostředí a zaručeně Šťastný konec..Čtenář stačil to všechno pochopit, rozuměl tomu bez velké námahy, a o víc se nestaral.“ - Tamtéž, s. 54.
Texty her na hrdiny pojednávají, podobně jako paraliteraturu, o základních tématech. Jak říká Sirovátka: „Spisovatelé konzumních románů psali o věcech, které jsou v životě nejdůležitější a nejzávažnější. V jejich románech a povídkách se hraje stále o lásku a život, o majetek a čest. Líčí se v nich univerzální lidské situace, elementární pocity a problémy: zloba, hněv, nenávist, láska a pohrdání, úspěch a pád, vítězství a porážka, tajemství a zločin, boj na život a na smrt. Postavy jednají za mimořádných a mezních situací. Život v konzumních románech probíhá po vrcholných bodech. Střídá se v něm zdar a štěstí s nebezpečím a těžkými porážkami. Hrdinové zdolávají nadlidské překážky a odolávají intrikám, bojují pěstmi a pistolemi, na každém kroku musí osvědčovat odvahu, obětavost, vytrvalost a trpělivost“.  - Tamtéž, s. 46.
Komerční literatura vychází z omezeného počtu strukturních prvků, tedy postav, prostředí, motivů, dějových sekvencí. Tyto prvky se v ní neustále opakují a různým způsobem kombinují a obměňují. Tak vznikají schémata a stereotypy. Tato skutečnost se projevuje na všech rovinách a složkách konzumní literatury – především v rovině fabulace, kompozice, stylu, ve výběru a podání postav. Konzumní romány jsou stavěny z jakýchsi osvědčených panelů a sekvencí, jako, jak se domníváme, i hry na hrdiny. 
Mezi hlavní vlastnosti zábavné a komerční literatury patří i  epičnost, nápadný důraz na děj. Čtenář čte komerční romány hlavně proto, že se v nich stále děje něco dramatického, napínavého a dojímavého děje.  K. Čapek je proto označuje za poslední oázu epiky. Postavy a děj se pohybují v samých kontrastech a hyperbolách. Každá vlastnost je vyhnána do extrému a nadsázky. - Dále viz tamtéž, s. 51. Podobnou vlastnost má i lidová slovesnost: pohádky, pověsti, nebo lidové balady a písně stavějí právě na kontrastech a zveličování
Děj se staví stereotypně, epické úseky se řadí prostě za sebou, přímočaře, lineárně, podle časového průběhu děje. Konzumní a triviální četba je moderní pohádkou pro dospělé, vždycky dopadne dobře, podobně jako hry na hrdiny. Velikou roli hraje i prostředí –paraliteratura si vybírá si místa zajímavá a lákavá. Komerční literatura si libuje v prostředí svátečním, bohatém a luxusním – hry na hrdiny také – co jiného by se dalo ostatně o fantasy světech plných odvážných rytířů, princezen a draků říci?
Hrdina paraliteratury se mění málem ve skutečnou osobu – stejně tak se ve skutečnou osobu mění i hrdina, tedy postava hráče. 


Texty her na hrdiny jako pohádka
Existuje jeden specifický literární žánr, který je hrám na hrdiny strukturálně velice podobný – je jím pohádka. Podobnost nevychází pouze z obsahové stránky – i když, v pohádkách i hrách na hrdiny často nalezneme příbuzné motivy: rytíře, draky, čaroděje a princezny. To bychom ale odkazovaly pouze k jedné skupině her na hrdiny, fantasy hrám, a jak víme, literární žánr fantasy z pohádek čerpá značnou, dalo by se říci obrovskou měrou. Hry na hrdiny ale nejsou pouze fantasy – mohou se odehrávat teoreticky kdekoliv.
I samotný zakladatel žánru fantasy, pro genezi her na hrdiny naprosto klíčového, J.R.R.Tolkien, upozornil ve svém eseji „O pohádkách“ - J.R.R.TOLKIEN: O pohádkách. In Pohádky Praha: Winston Smith 1992., předneseném na St. Andrews University v roce 1938 jako jedna z přednášek na paměť mytologa Andrewa Langa na sémantickou příbuznost slova „fancy“ (fantazie) se starší neredukovanou formou „fantasy“. Pohádky, zlehčovaná tvorba pro děti mohou být fancy, zatímco literatura fantasy je poněkud složitější, bližší mýtu a určena pro poněkud starší publikum. Obé má však základ v lidské fantazii.
Strukturální podobnost textů (narací) vytvářených při hraní her na hrdiny s pohádkami spočívá ale především v synkretičnosti obou žánrů: „možnost pohádky realizovat se jak v rámci poetiky folklóru, tak i v poetice literatury (patří – pozn.P.J) k základním paradigmatickým rysům tohoto žánru“ . - ŠMAHELOVÁ 1998, s. 335. Podobně synkretické jsou i hry na hrdiny.
Pohádka je zřejmě nejvíce studovaným folklorním projevem: jedním z nejvýraznějších studií zkoumajících její strukturu patří nepochybně Proppova „Morfologie pohádky“. - PROPP, V.J: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H+H 1999. Strukturální analýza narací her na hrdiny dle Proppovské inspirace je autorovým dlouhodobějším výzkumným cílem. Propp ve své práci ale určil abstraktní model pohádkového syžetu až na základě analýzy rozsáhlého folklorního materiálu, který není zatím bohužel k dispozici a proto se tímto směrem zatím pouštět nemůžeme. 
Možnost pohádky realizovat se jak v rámci poetiky folklóru, tak i v poetice literatury patří k základním paradigmatickým znakům tohoto žánru.
Strukturní model tuto dvojdomost reprezentuje, ale jako metodologický nástroj neumožňuje uchopit text v těch jeho formách a významech, které jsou příznačné pro umělecké vyjadřování. 
Schopnost pohádky proměnit se až v individuální uměleckou výpověď (ve smyslu poetiky literatury) znamená, že i v jejím funkčním modelu, který má tak výrazně znakový charakter, existuje potenciál k zobrazení elementárních existenciálních situací. - vše dle ŠMAHELOVÁ 1998. Domníváme se, že podobné základní existenciální situace obsahuje jak paraliteratura, tak i texty her na hrdiny.
Východiskem k vlastnímu studiu pohádkové struktury Proppovi ale slouží nejdříve geneze a vývoj žánru pohádky – já se v této práci snažím také postupovat podobně, tedy nejprve obecně definuji genezi a vývoj samotných her na hrdiny, aby byla připravena živná půda pro pozdější studium jejich struktury. Pohádka není našemu přístupu zase natolik vzdálená. M. Genčiová v úvaze o žánrových formách takzvané moderní pohádky (1970) klade pohádku mezi širší okruh literární fantastiky. Navázala na myšlenky polského literárního vědce A. Zgorzelského. Ten rozlišil literární díla podle toho, jakou konvenci používají: buď konvenci realistickou, v níž autor používá fantazie jako literární fikce, pomocí kterého vytváří obraz světa, který koresponduje s empirickou realitou, anebo konvenci fantastickou, v níž jde o smyšlený svět odehrávající se mimo vypravěčův prostor a čas. Prvky realistické mohou prostupovat fantastiku nebo se s ní mísit a naopak prvky fantastické se mohou vyskytovat v textech realistických. Mezi těmito póly se pohybují různé póly pohádky tradiční i pohádky umělé. Tak tradiční kouzelná pohádka je vytvořena ve fantastické konvenci, kdežto tradiční folklorní pohádka realistická neboli novelistická se nese v konvenci realistické, avšak tuto základní tendenci porušují některé elementy a motivy fantastické. Podobné postupy se uplatňují rovněž v různých formách pohádky umělé. Pro jednotlivé odstíny pohádky, ať už vycházejí z pohádky lidové nebo jsou naprosto autonomní a osobní autorovou smyšlenkou, je příznačné mísení a prolínání fantastické a realistické literární konvence, křížení prvků fantastických a realistických.
Obecně vzato - všechny odrůdy pohádky náleží do literatury fantastické. Často je poukazováno na značnou podobnost žánrů pohádky a sci-fi. Protože se v některých textech umělé pohádky ohlasy folklorní pohádky nevyskytují, nelze rozdíl mezi pohádkou a sci-fi vymezit přítomností motivů tradiční klasické pohádky. Vlastní diference mezi pohádkou a sci-fi tkví hlavně v časovém vymezení fabule a ve zdůvodnění fantastických jevů.
Příběh pohádky se odehrává v dávné „pohádkové“ minulosti. Naproti tomu sci-fi umísťuje své příběhy většinou do příštích časů, do blízké nebo hodně vzdálené budoucnosti“. - vše dle SIROVÁTKA, O.: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Praha: ÚEF AV ČR 1998.
Princip transformace pohádek – tedy invariantní sled funkcí, který posiluje v pohádce její tendenci ke stabilitě a uzavřenosti a zároveň obsahuje i prvky, které funkční vazby ve struktuře pohádky uvolňují a tím jí otevírají proměnám – i tímto způsobem by se daly charakterizovat texty vytvářené při hře na hrdiny.
Proto se domníváme, že vzor strukturního modelu pohádky bude pro pozdější studium her na hrdiny vhodný.

Nástin možné klasifikace motivů her na hrdiny
Pokud si vezmeme na pomoc nejmonumentálnější, často kritizované, ale dosud nijak nepřekonané základní klasifikační dílo světové folkloristiky, „The types of the folktale“ - AARNE, A.: The types of folktale (A classification and bibliography). Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1928. finského badatele Antti Aarneho, nalezneme zde 3 základní typy příběhů - Dle AARNE 1928, s. 20 – 21- – pohádky o zvířatech (Animal tales), vlastní pohádky (Ordinary Folk-tales) a žertovné pohádky a anekdoty (Jokes and Anecdotes). Mezi tyto 3 základní typy se dělí 2499 folklorních narací sebraných z celého světa – tedy nejen z Evropy. 
Již při prvním pohledu je jasné, že mnohé oblíbené motivy her na hrdiny v této klasifikaci nepochybně zastoupeny jsou. Ze zvířecích příběhů jsou to pouze ty, kde je hlavním hrdinou člověk zastupovaný hrdiny hráčů – zvířata jsou pak ve hrách obvykle zastoupeny jinými fantastickými bytostmi, obvykle z fantasy světa. Základ motivů her na hrdiny však tvoří oddíl běžných lidových příběhů – dalo by se předběžně usuzovat, že velké množství z nich je v textech těchto her zastoupeno, tvoří jejich jádro, a drtivá většina jejich motivů je motivům těchto pohádek skutečně podobná. Nejčastější z nich jsou kouzelné pohádky (Fantastic Tales) (300-749) – a právě ty tvoří narační základ příběhů her na hrdiny. Stačí se jen zběžně podívat: hlavním protivníkem postav je obvykle „nadpřirozený protivník“  („Supernatural Adversary“ 300-399) – zlý čaroděj, kněz, drak, nestvůra, v moderních hrách zastoupený kriminálním bossem, velitelem hvězdné flotily či vysoce postaveným manažerem mezinárodní korporace – tedy bytostmi s takřka neomezenou mocí, kterým se (jen zjevně) hrdinové hráčů nemohou vyrovnat a musí je porazit jedině kombinací lsti, odvahy a bezpříkladné spolupráce. Hrdinové často překonávají nadlidské úkoly Superhuman Task 460-499), které by obyčejní lidé nezvládli – a postavy je zvládnou jen díky své výjimečnosti. Hrdinové často mají i nadpřirozeného pomocníka (Supernatural Helper 500-559) – hodného čaroděje, který je vyšle na výpravu, kněze, kterého potkají a vyléčí je, dobrou vílu. Jeden z hlavních znaků, který odlišuje hrdiny hráčů (alespoň ve fantasy hrách) od ostatních obyvatel virtuálního světa je fakt, že ve značné míře používají kouzelné předměty (Magic Objects 560-649) – očarované meče, kouzelné lektvary a čarovné amulety. Mnoho hrdinů má nadpřirozené schopnosti či dovednosti (Supernatural Power or Knowledge – 650-699) – jsou to čarodějové a kouzelníci, kněží s léčivou mocí či jejich moderní ekvivalenty – počítačoví experti – hackeři či profesionální agenti se superrychlými reflexy a dovednostmi. Vágnější poslední oddíl (Other Tales of the Supernatural) shrnuje množství motivů jednotlivých dobrodružství. 
Další oddíl legendárních pohádek (Religious Tales 750-849) není zastoupen tak často – ale postavy se v mnoha hrách s anděly, démony a samotnými bohy či Bohem setkat mohou – a pokud ne, využívají alespoň často schopností a sil daných jim těmito vyššími silami.
Syžety některých příběhů mají blízko i k novelistickým pohádkám (Novelle – romantic tales 850-999) a konečně, někdy je zastoupen i komický prvek podobný pohádkám o hloupém netvorovi- obrovi nebo ďáblovi (Tales of the Stupid Ogre 1000-1199) – koneckonců, tento prvek mistrně využil i hlavní inspirátor fantasy her na hrdiny J.R.R. Tolkien (ve své prvotině „Hobit aneb cesta tam a zase zpátky“) - TOLKIEN, J.R.R.: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky. Praha: Odeon 1978. Hubinger ostatně ve svém eseji „Svět za ohradou“ - HUBINGER, V.: Svět za ohradou. Českýlid 78 (1) 1991, s. 1 – 8. tvrdí, že právě Tolkienovo dílo je ve své struktuře čistou kouzelnou pohádkou: „V tomto směru považuji za příklad žánrově čistého zpracování Tolkienova Hobita a Pána Prstenů.“ - Tamtéž, s. 7.
































6) Shrnutí

Kulturní fenomén her na hrdiny splňuje formální znaky moderně pojaté hry, a to jak dle Huizingovy, tak Cailloisovy definice hry. Z Cailloisových herních principů převažuje u her na hrdiny mimetický aspekt (mimikry). Z klasifikačního hlediska pak lze hry na hrdiny považovat za komplexní dětské hry „na něco“ (pretending games).
Texty vznikající při hraní her na hrdiny lze pojímat jako specifický druh narace. Přes jejich tématickou příbuznost s paraliteraturou je možné je dle jejich formálních znaků vymezit jako specifický druh moderní folklórní tvorby.
















ČÁST IV.
PŘÍLOHY







1) Nástin komparativní analýzy textů her na hrdiny



Tendence k samostatné kreativitě hráčů

„K pravidlům hry není možný žádný skepticismus.“
Paul Valéry

Hry na hrdiny se odlišují od běžných her jakéhokoliv typu (sportovních, her náhody, divadelních i her spojených s principem závratě) ještě jedním, velice významným rysem. Tímto rysem je spontánní kreativita hráčů, která se neomezuje pouze na samotnou hru.
Většina her kreativitu podporuje, ať už v jakékoliv podobě – v podobě schopnosti improvizovat, vymýšlet si, dotvářet, vytvářet a fabulovat. O hrách na hrdiny to platí v největší míře, jak jsme se již zmínili dříve, ale od ostatních her se liší v tom, že hráčská kreativita se u nich neomezuje na pouhou „časově a prostorově vymezenou sféru hry“ (Huizinga), ale značně se projevuje i mimo tuto sféru. Nemám zde na mysli tak často v publicistice diskutované „denní snění“, umělý život“ či „neustálé promýšlení hry“ jako velice rozšířenou spontánní kreativitu hráčů při vlastních úpravách hry: změnách, zdokonalování a vylepšování herních pravidel či světa.
90% hráčů her na hrdiny svou hru nějakým způsobem upravuje. Přes 50% těchto úprav se týká pouze pravidel hry, nikoliv jejího světa či dalších rysů. U klasických stolních her jako jsou šachy či člověče, nezlob se, nepřicházejí úpravy pravidel v úvahu – pravidla takovýchto her jsou totiž natolik jednoduchá a pevně skloubená, že jakékoliv jejich sebemenší porušení či změna by nevyhnutelně vedly k porušení celého celku pravidel a následné destabilizaci hry a její nehratelnost. U většiny sportovních her je změna nemožná vzhledem k jejich institucionalizaci – změna pravidel u masových sportů jako je fotbal či hokej by zrušily možnost korektně poměřovat své síly s ostatními soupeři a existenci sportovních zápasů a utkání. U rekreačních sportů jako jsou šipky, bowling, malá kopaná či petangue jsou změny pravidel častější – pravidla jsou měněna, aby lépe vyhovovala naturelu, vkusu, podmínkám a možnostem jednotlivých hráčských komunit. Dětské improvizační hry mají také často různé lokální varianty pravidel, často utvářené v závislosti na okamžitém nápadu či náladě. - viz např. BITTNEROVÁ, 1999. Dětské hry „na něco“ žádná pravidla, kromě několika elementárních, obvykle ani nemají.
Hry na hrdiny jsou v tomto případě podobné rekreačním sportům či dětským hrám. Pravidla, vydávaná většinou v podobě objemných knih herních příruček v sobě skoro vždycky obsahují něco, co se hráčům nelíbí – jsou „málo realistická“, „nezachycují všechny situace“ a „mají špatný soubojový systém či magii“ - toto jsou tři nejčastější námitky vůči existujícím pravidlům. Spontánní tvořivost se projevuje v jejich drobném upravování, dolaďování a přetváření – často jde o změny poměrně nepatrné, nicotné a z hlediska celé hry skutečně nepodstatné, ale pro samotné aktéry hry – hráče mají tyto drobné změny nesmírný význam (69% hráčů označilo svoje změny pravidel za „dílčí“). Pravidla jedné jediné hry jsou tak několikrát individuálně upravována pro potřeby každé hráčské komunity – někdy i natolik, že to znemožňuje lidem z jiné hráčské komunity, ačkoliv hrají tu samou hru, efektivně se zúčastnit hry jiné skupiny předtím, než jsou s „jejich“ úpravami seznámeni. Vzniká tak velké množství variant jedné, oficiálně vydané hry, jakési „subhry“, jejichž faktická odlišnost od základní hry je sice nepatrná, ale pro individuální vnímání hráčů nesmírně důležitá. Pokud jsou hráči se základní hrou nespokojeni velmi často přecházejí ke hře jiné nebo si dokonce vytvoří hru vlastní (viz dále). Impulsem ke změně pravidel je obvykle nespokojenost hráčů, často i jediného z nich, s některou drobnou nuancí. Nespokojenost se někdy projeví již na začátku při pouhém čtení pravidel, ale mnohem častěji již během samotné hry. V určité situaci, kterou je třeba řešit pravidly, se při konkrétní herní situaci ukáže, že pravidla hráčům nevyhovují – hru „kazí“ či jsou „nerealistická“. Nastává konflikt mezi ortodoxními, předem danými psanými pravidly hry a imaginací hráčů, jejich individuální představou světa hry. U jiných her zůstanou v situaci, kdy narazí na odpor či nelibost hráčů, pravidla v drtivé většině případů zachována – to, co se maximálně změní, je počet a složení hráčů – hráč nespokojený s pravidly se buďto striktním pravidlům podřídí, nebo z herní partie či skupiny odejde. Tento rys je dokonce podle všech teoretiků hry pro samotnou povahu her určující primárně – pravidla utváří hru. - Tak mluví o hře jak CAILLOIS 1998, tak i HUZINGA 2000. To u her na hrdiny nemusí nutně nastat – jejich pravidla jsou natolik pružná a především relativně nevýznamná (viz dále), že umožňují sebevětší zásahy do herního mechanismu. Velké zásahy ale obvykle nejsou třeba – hráči jsou obvykle nespokojeni s drobnostmi – při jedné hře něco „padlo špatně, podivně“. Drobné změny těchto pravidel jsou kromě nepříjemných událostí v samotném průběhu hry někdy iniciovány již zmíněnými dalšími motivy – tím, že „nezachycují všechny situace“, že jsou „málo realistická“ a konečně „mají špatný soubojový systém a magii“. „Nezachycení všech situací“ má kořeny také v samotném průběhu hry – hrdinové hráčů se dostanou ve hře do určité situace, kterou pravidla nijak neřeší nebo se o ní vůbec nezmiňují. Často je takováto situace vyřešena na místě spontánní improvizací ze strany rozhodčího hry nebo samotných hráčů, pokud ne a zároveň jde o situaci, která by se mohla v budoucnu častěji opakovat, je vytvořeno vlastní pravidlo.
Toto pravidlo bývá konsensem všech zúčastněných hráčů a má pak stejně závaznou platnost jako pravidla oficiální.
„Malá realističnost“ obvykle znamená, že stávající oficiální pravidla zachycují určitou situaci špatně či nevěrohodně – člověk přežije pád z obrovské výšky, řídit auto umí každý člověk stejně dobře, není rozdíl mezi znalostí psychoanalýzy u dělníka a profesora psychologie. Nerealističnost pravidel je obvykle nahlédnuta již při jejich přečtení, někdy, výjimečněji, i během samotné hry. Úpravy se potom také odbývají kolektivně a s všeobecným souhlasem, přičemž hlavní slovo má obvykle hráč s nejlepším matematickým myšlením (pro konkrétní aritmetickou aplikaci) a hráč, který dané problematice nejlépe rozumí. 
„Špatný soubojový systém a magie“ souvisí s 5. prvkem her na hrdiny – totiž tendencí her ke konfliktu. Boj tvoří integrální součást drtivé většiny her na hrdiny, boj pomáhá řešit velkou část konfliktů a rozhoduje o bytí a nebytí hrdiny hráče. Pokud je boj příliš těžký a nebezpečný, hrdinové hráčů často umírají, což hru zpomaluje a znehodnocuje, pokud je příliš lehký a bezpečný, hrdinové pořád žijí, ničeho se nemusí obávat a zabijí každého, i mnohonásobně silnějšího nepřítele na potkání – což je opačný extrém – hra pak hráče nudí, zdá se jim příliš nerealistická a nepřináší žádné vzrušení.
Spontánnost hráčů má své hranice – většina z nich má totiž při hraní svého hrdiny podvědomou tendenci „poddat se naraci“, nechat se unášet zakódovaným typem příběhu a chovat se hrdinsky – nechat svoji unikátní roli splynout s archetypem rodiny, který se vyznačuje typickým chováním (touhou se proslavit, vyhledáváním nebezpečných situací, boj se silným protivníkem) a morálním konceptem: sebedůvěrou, smyslem pro čest a rozhodností. Precizování pravidel takovýmto způsobem se ale vyskytuje i u dětských her „na něco“  - „…děti dokáží účelově manipulovat – měnit pravidla hry“ či „Proto náhodní svědci notoricky známých her, vedených ovšem v transformované podobě, zásadně vystupují proti nedodržování pravidel.“ . - BITNNEROVÁ 1999, s. 321. Změnu pravidel tak můžeme podle Lozoviuka chápat jako „ustavení významu symbolu společenskou interakcí. Ustálené významy symbolu jsou stvrzovány společenskou interakcí. Ve veřejném jednání se jejich prostřednictvím intersubjektivně manifestuje „standardizovaná životní realita“ platná v dané pospolitosti“. - Dle LOZOVIUK, P.: Text a jeho interpretace z etnologické perspektivy. Český lid 85 (2) 1998, s. 115 – 129.

Svět 

Zdroj tématiky, motivů a syžetů
Tématika nebo žánr her na hrdiny je věcí pro její hráče i vnější svět primární. Na první pohled jsou hry na hrdiny hrami ve stylu literárního žánru fantasy – tedy odehrávající se v quasistředověkých světech obydlených nejen rytíři, princeznami a kněžími, ale i mýtickými postavami jako jsou čarodějové či víly a legendárními nestvůrami jako jsou skřeti, obrové a draci, klasickým naracím velice podobných literárních světech vzniklých primárně kvůli imaginaci J.R.R.Tolkiena. Tomuto konceptu – totiž že hry na hrdiny jsou v prvé řadě fantasy hrami – napovídá i samotný jazykový úzus – slovo dračí doupě je u nás běžně majoritou používáno jako označení her na hrdiny obecně (a nikoliv konkrétní, partikulární hry, nejpopulárnější u nás). Stejně tak je i na Západě běžné označovat tento typ her jako dungeons&dragons, a to i v odborné literatuře. - Viz např. BLACKMON, DeRENARD 1994. Dračí doupě ani dungeons&dragons však skutečně nejsou herními žánry, typy her, ale konkrétními jednotlivými hrami, nejpopulárnějšími z celého souboru her, které se celkově nazývají hry na hrdiny. Ve skutečnosti tvoří jak Dračí doupě, tak i koncept fantasy obecně pouze nepatrný zlomek žánrového rozdělení her na hrdiny.
Mezi 50 nejpopulárnějšími hrami na hrdiny ve Velké Británii - náš hlavní zdroj dat – viz ČástI. –Metodologická část. bychom nalezli pouze 10 her, které spočívají na konceptu fantasy a odehrávají se ve fantasy světě, a mezi prvními deseti nejpopulárnějšími hrami takové hry nalezneme pouze 3. 
Co tedy tvoří zdroj tématiky her na hrdiny, když ne fantasy literatura?
Nejvíce, 12, bylo her, které svoji tématiku čerpají z komerční filmové produkce, která nemá s fantasy nic společného (příčiny tohoto jevu tkví v samotném mechanismu hraní těchto her a souvisí s jejich velkým důrazem na imaginativní vizualizaci, což snad probereme později). Jde převážně o eskapické, dějové a akční filmy holywoodské nebo (méně často) hong-kongské filmové produkce. Oblíbené jsou především akční bojové filmy typu Smrtonosná past, filmové ságy odehrávající se převážně ve světě vyšší společnosti a tajných rozvědek s prvky akce, exotiky a ironie typu James Bond a katastrofické a kung-fu filmy. 
Pomyslnou třetí příčku drží hry inspirované sci-fi literaturou, respektive jejím specifickým žánrem cyberpunk (5 her).
4 hry byly inspirovány klasickou sci-fi literaturou (cesty do vesmíru, roboti, mimozemšťané) typu Bradbury nebo Clarke.
4  hry jsou inspirovány dalším druhem vizuálního eskapismu a exotiky, jakým jsou komiksy a kreslené seriály.
Další 4 hry jsou inspirovány blíže žánrově nezařaditelnou fantastickou literaturou.
3 jsou inspirovány televizními seriály, konkrétně Akty X, což ale můžeme považovat za sice za sezónní módní záležitost, ale dobře to charakterizuje povahu těchto her, plochost charakterů srovnatelnou s telenovelami či televizními seriály. Reálným folklórem byly přímo inspirovány pouze dvě hry (jedna artušovským cyklem příběhů o rytířích Kruhového stolu (hlavně Thomasem Mallorym), jedna středověkými japonskými eposy.
Mezi další inspirace patří literatura typu horror, neboť  hry na hrdiny mají, podobně jako strašidelné pohádky, „silný emocionální náboj, působí na city.“ - ŠMAHELOVÁ 1998, s. 342. Výběr tématu hry ovlivňuje i popularita daného tématu v širší společnosti  – hra musí být populární, „děti tedy vybírají potřebnou a atraktivní hru z bohaté škály možností dětských her.“ - BITTNEROVÁ 1999, s. 311. 




Společné znaky virtuálních světů všech her na hrdiny

1) Zasazení do alespoň částečně fiktivního světa/reality
a) Převaha reálných/realistických prvků ve virtuálním světě
b) Souběžná existence nereálných/tajemných/fiktivních/přehnaných prvků
c) Existence magie/ tajemna/ neuvěřitelně vyspělé technologie či podobných prvků jako neobvyklého nástroje zacházení s realitou hráči
2) Simplifikovanost virtuálního světa
2) Konfliktní povaha virtuálního světa
3) Důraz na etickou rovinu virtuálního světa
 často ve spojení s bojem protikladů (dobro vs. zlo, řád vs. chaos, příroda vs. kultura, magie vs. technologie, bohatí vs. chudí) 

Povaha a princip virtuálních světů = pozadí pro vlastní naraci
Vzhled a povaha virtuálních světů her na hrdiny je inspirována dvěma hlavními inspiračními zdroji: literaturou (převážně žánry fantasy, sci- fi a horror) a filmem (špionážní a katastrofické filmy). Jsou nejčastěji zasazeny do doby zcela fiktivní (fantasy světy), hypotetické vzdálené budoucnosti (sci-fi světy) či částečně fiktivní současnosti (horrorové světy). Ve všech případech jde o světy z velké části shodné se světem reálným (ať už v minulosti, současnosti či hypotetické budoucnosti). Tato shoda s realitou umožňuje se hráčům ve virtuálním světě lépe orientovat, lépe interagovat jak s ním, tak i mezi sebou navzájem, a napomáhá lepší myšlenkové vizualizaci fiktivního světa. Skutečné prvky ve virtuálním světě mu umožňují držet pohromadě a dodržovat logickou i narativní konzistenci. Tato integrační funkce reálnosti fiktivního světa je vyvažována destabilizující funkcí nereálna, fikce a fantazie. Všechny virtuální světy her na hrdiny obsahují jistý příměs nereálných, hypotetických, abstraktních a ryze fantazijně-fiktivních prvků, z nichž nejdůležitější a nejtypičtější je existence netypického nereálného způsobu uchopování a zacházení s realitou, kterou je buďto magie, nebo neuvěřitelně vyspělá věda. Tyto fiktivní prvky ruší zavedenou logičnost reálného světa, vytvářejí v pragmatickém vzorci virtuálního světa „trhliny“ a „bílá místa“, která jsou hráčům neznámá a přispívají k tajemnosti, neprobádanosti a mystické atmosféře virtuálního světa. Obě funkce, stabilizující a integrační funkce reality řádu – Kosmos a destabilizující, tříštivá funkce Chaos jsou pro existenci všech virtuálních světů her na hrdiny nezbytné mimo jiné i proto, že Kosmos – řád umožňuje vlastní hru, pohyb narace a jejích hrdinů v určitých jasných, předem daných parametrech, zatímco Chaos – zmatek dodává naraci příchuť nejistoty, tajemna a očekávání neznámého, která hráče přitahuje a pobízí dovést příběh až do konce a hru dohrát. Destabilizující funkce má ještě jeden, ryze pozitivní a integrační rys: abstraktní způsob zacházení s realitou, ať už v podobě magie nebo neuvěřitelně vyspělé vědy – technologie umožňuje hrdinům hráčů interakce, které jsou zcela jiné povahy, rozsahu a dosahu než jsou interakce v běžném, skutečném životě, čímž přitažlivost těchto her na druhou stranu také zvyšují. 
Všechny světy her na hrdiny mají obvykle také ostře vyhraněný etický komplex.  Přes zdánlivou komplikovanost, pestrost a spletitost jejich statických popisů je chování a morálka jejich obyvatel většinou velice simplifikována. Celý svět je zpravidla poznamenán ideově i navenek se projevujícím soubojem idejí (často v nejjednodušší formě boje dobra proti zlu či řádu proti chaosu), jehož se účastní většina obyvatel virtuálního světa. Podobný etický komplex existuje i u pohádky. André Jolles ve svých Einfache formen tvrdí: „Toto očekávání, jak to vlastně má na světě fungovat, považujeme za určující pro formu pohádky – je to její „základní myšlenka“. Perrault a jiní správně viděli, že je něco „morální“, nikoliv však ve smyslu filozofické etiky. Řekneme.li s Kantem, že etika odpovídá na otázku „co musím udělat?“ a že z tohoto důvodu se náš etický úsudek vztahuje na hodnotu lidského jednání, potom se netýká pohádky. Jestliže ale řekneme, že je zde ještě etika, která odpovídá na otázku „Jak to musí ve světě fungovat?“ a že s touto otázkou souvisí etický úsudek, který se nevztahuje k jednání, nýbrž k ději, pak vidíme, že tento úsudek je vyjádřen formou pohádky a vyjádřen formou pohádky a obsažen v jejím jazyce“. - Cit. dle ŠMAHELOVÁ 1998, s. 240 , s. 338. Tento zdánlivý kontrast barvitosti a komplikovanosti samotného popisu virtuálního světa s jednoduchostí až primitivností behaviorální etiky jeho obyvatel je vysvětlen existencí a nezbytností narace pro samotnou existenci her na hrdiny. Virtuální svět hry na hrdiny neexistuje sám pro sebe, ale pouze s narací, které jej, v podobě hry (tedy interakce hrdinů hráčů se světem) oživuje a uvádí v existenci. Svět je tedy jen jakýmsi pozadím, prostředím pro vlastní naraci, která je klíčová. Musí být proto uzpůsoben tak, aby umožňoval a urychloval spád děje. Vyhraněný etický konflikt napevno zasazený do samotné struktury virtuálního světa umožňuje lépe zacházet a orientovat se v naraci v něm se odehrávající. Stejnou roli hraje konfliktní povaha virtuálního světa, která též pobízí naraci. Narace v hrách na hrdiny tedy vykazuje stejné znaky jako jakákoliv jiná narace (literatura, film) – hry na hrdiny tedy primárně nejsou o pobytu ve virtuálním světě, ale o klasickém vlastním příběhu. Virtuální svět je v nich, stejně jako v klasické naraci, pouhým prostředím, ve kterém se děj odehrává.



Povaha a funkce rolí ve virtuálním světě hry

Hrdinové

Společné znaky hrdinů hráčů všech her na hrdiny
1) Výjimečnost hrdinů hráčů
2) Tendence hrdinů hráčů existovat na okraji virtuálního světa
3) Tendence velké zainteresovanosti hrdinů hráčů na globálních problémech virtuálního světa

Hrdinové hráčů = hlavní hrdinové, aktéři příběhu
Hrdinové hráčů ve virtuálním světě jsou, jakkoliv na první pohled zcela náhodně vybrány hráčem či pravidly dané hry, přeci jenom determinovány narativní povahou her na hrdiny. Nejsou obyčejnými ani právoplatnými obyvateli virtuálních světů, ve kterých se pohybují a fiktivně žijí. Nejsou totiž v prvé řadě prostými občany virtuálna ani pasivními příjemci vjemů fiktivního světa, ale v první řadě jeho aktivními účastníky – aktéry, hrdiny konkrétní narace. Jako hrdinové ostatních narací proto vykazují přes veškerou rozmanitost svých podob některé shodné rysy – vždy jde o lidi ve virtuálním světě čímsi výjimečné, kteří stojí vždy na okraji společnosti fiktivního světa. Nikdy nejsou do společnosti ostatních obyvatel virtuálního světa plně začleněni – jejich sociální funkce je velmi volná, což jim umožňuje snadno se prostorově i společensky přemisťovat a chovat se jinak než ostatní ve virtuálním světě. Zároveň jsou paradoxně, ač stojí vně tento svět a jeho společnost nezvykle velmi zainteresováni jeho globálními problémy, které řeší na rozdíl od ostatních hypotetických rolí, které v něm obvykle jen pasivně žijí.
Tento zdánlivý protiklad nezakotvenosti hrdinů ve virtuálním světě a jejich angažování se v jeho problémech má opět kořeny v narativním charakteru her na hrdiny. Hrdinové hráčů her na hrdiny jsou hlavními hrdiny příběhu – a klasický příběh potřebuje obvykle hlavní hrdiny, kteří jsou archetypálně schopní stát mimo jeho svět (musí být svobodní, bez rodiny, schopní cestovat) právě proto, aby mohli konat hrdinské nebo něčím neobvyklé činy, kteří ostatní, obyčejní (ženatí, usazení) obyvatelé světa příběhu kvůli své přílišně vázanosti na tento svět a priori dělat nemohou.
Samotný koncept družiny složené s hrdinů s různým zaměřením (válečníci, kouzelníci, zloději) je pak koncept nepochybně vyabstrahovaný z díla J.R.R.Tolkiena.


Společné znaky rolí rozhodčího hry her na hrdiny

1) Méně významné postavy – statisté, kulisy
2) Významné postavy – skryté dějotvorné funkce

Postavy ovládané rozhodčím hry – skrytá dějotvorná funkce
Postavy ovládané rozhodčím hry mají dvojí funkci: ty méně důležité, neprokreslené jsou v podstatě funkčně totožné se samotným virtuálním světem – jsou to jen rekvizity, kulisy, doplňky, statisté, které mají doplnit vzhled a podobu virtuálního světa, dodat mu atraktivitu, oživit a zalidnit ho.
Důležitější, prokreslenější postavy nejsou statisty ani kulisami, ale vlastně funkcemi konkrétní narace – mají za úkol intenzivně interagovat s hrdiny hráčů a tak posouvat děj dopředu. Jejich role je podobná roli hrdinů hráčů – nejsou obyvateli virtuálního světa, ale hrdiny příběhu, účastníky děje, vedlejšími hrdiny narace. Pokud v sobě neobsahují dějotvornou funkci, slouží k zabarvení děje, dodání atmosféry nebo zmatení samotných hráčů (ne jejich hrdinů!), kteří podvědomě při setkání s takto prokreslenou postavou její dějotvornou funkci očekávají. Takováto postava pak zvyšuje nejistotu směřování příběhu, jeho katarze a vyústění, což je primárním rysem atraktivity těchto her a jejich odlišnosti (která je vlastně zároveň tou nejužší a nejbližší příbuzností – nikdy nevíme a těšíme se, jak kniha, film či hra na hrdiny „dopadne“)– se všemi ostatními typy narací. Toto základní rozdělení podporuje i vnitřní členění některých (zvláště koncepčně starších) herních příruček – méně významné postavy jsou v nich označovány jako „obyvatelé“ (Dračí doupě) či „Commoners“ (Dungeons & Dragons), významné postavy, skryté dějotvorné funkce pak jako „cizí postavy“ (Dračí doupě) či „Non-player Characters (NPC)“ (Dungeons & Dragons). 





 
     
























2) Seznam analyzovaných textů 
Soupis 50 nejpopulárnějších her na hrdiny ve Velké Británii v roce 1995 - Hry řazeny dle popularity. Zdroj: Arcane 13, 1995, s. 25 – 34- 

1. Call of Cthulhu (Chaosium, 1982)
2. Advanced Dungeons & Dragons (TSR, 1974)
3. Traveller (Game Designer´s Workshop, 1977)
4. Warhammer Fantasy Roleplay (Games Workshop, 1986)
5. Runequest (Chaosium, 1978)
6. Vampire: The Masquerade (White Wolf, 1991)
7. Paranoia (West End Games, 1985)
8. Shadowrun (FASA Corporation, 1989)
9. Star Wars (West End Games, 1986)
10. Cyberpunk (R Talsorian, 1988)
11. The Middle-Earth RPG (Iron Crown Enterprises, 1985)
12. Pendragon (Chaosium, 1985)
13. Wraith: The Oblivion (White Wolf, 1994)
14. GURPS (Steve Jackson Games, 1986)
15. Rolemaster (Iron Crown Enterprises, 1982)
16. Mage: The Ascension (White Wolf, 1993)
17. Bushido (FGU, 1981)
18. Feng Shui (Daedalus Entertainment, 1996)
19. Ars Magica (Lion Rampant, 1988)
20. Space 1889 (Game Designer´s Workshop, 1989)
21. Judge Dredd RPG (Games Workshop, 1985)
22. RIFTS (Palladium books, 1990)
23. Conspiracy X (New Millenium Entertainment, 1996)
24. Earthdawn (FASA Corporation, 1993)
25. Stormbringer (Chaosium, 1981)
26. The Palladium Fantasy RPG (Palladium Books, 1985)
27. Champions (Hero Games, 1981)
28. Over the Edge (Atlas Games, 1992)
29. Aftermath (FGU, 1981)
30. Skyrealms of Journe (Skyrealms Publications, 1986)
31. Millenium´s End (Chameleon Eclectic, 1992)
32. Tunnels and Trolls (Flying Buffalo, 1975)
33. Werewolf: The Apocalypse (White Wolf, 1994)
34. Dream Park (R Talsorian, 1992)
35. Twilight 2000 (Game Designer´s Workshop, 1984)
36. Teenage Mutant Hero Turtles (Palladium Books, 1985)
37. Ghostbusters (West End Games, 1986)
38. Top Secret/SSI (TSR,1983)
39. HOL (White Wolf, 1994)
40. Heroes Unlimited (Palladium Books, 1984)
41. Golden Heroes (Games Workshop, 1984)
42. Don´t Look Back (Mind Ventures, 1994)
43. Dark Conspiracy (Game Designer´s Workshop)
44. Cyberspace (Iron Crown Enterprises, 1989)
45. Castle Falkenstein (R Talsorian, 1994)
46. James Bond 007 (Victory Games, 1983)
47. Fighting Fantasy (Games Workshop, 1984)
48. Dragonwarriors (Corgi Books, 1985)
49. MechWarrior (FASA Corporation, 1985)
50. 2300 AD (Game Designer´s Workshop, 1986)

a nejpopulárnější česká hra
Dračí doupě (Altar, 1990) 

























3) Vzor dotazníku
(Aktualizovaná verze dotazníku je volně dostupná v síti internet na adrese: http://rpg.kgb.cz/PHP3/ANKETA.HTM)

Příloha - Dotazník pro hráče  RPG her (her na hrdiny) (verze 3)

Tento dotazník je přísně anonymní a údaje v něm obsažené budou použity pouze jako podklady pro vypracování studentské práce na VŠ.

Návod k vyplnění: Zaškrtněte křížkem vždy  jednu až tři (1 –3) z nabízených odpovědí, která se Vám zdá nejvíce vyhovující. Nevyhovuje-li Vám žádná z nabízených odpovědí, napište vlastní do poslední z nabízených kolonek. U otázek označených křížkem (+) prosím označte pouze jednu, nejvhodnější odpověď.

1. Jaký typ, žánr RPG her máte nejraději:
O  fantasy         O  sci-fi/cyberpunk
O  horror           O  jiný (uveďte jaký) _________________________

2. Jakou konkrétní RPG hru hrajete nyní nejčastěji:
O  Dračí doupě        O  GURPS
O  AD&D                 O  Shadowrun
O  Vampire              O  Call of Cthulhu
O  Werewolf             O  jinou (uveďte jakou) ________________________

3. Jaké jsou asi největší klady této hry?
O  je psaná česky            O je nejlépe zásobená moduly, dodatky
O  má nejlepší pravidla    O má nejlepší herní svět
O  jiný důvod (uveďte jaký) ___________________________________________

4. Jakým způsobem jste se o této hře poprvé dozvěděl?
O  od spolužáků/kolegů    O  objevil jsem ji sám v obchodě 
O  od přátel                       O  viděl jsem na ní reklamu
O  četl jsem na ní recenzi                                  
O jiným způsobem _________________________________________________ 
 
7. Jaká jsou pravidla Vaší hry?
O  realistická                          O  detailně propracovaná, popisující každou situaci  
O  rychlá, nejsnáze hratelná   O  variabilní, mohou se snadno aplikovat
O  jiná _____________________________________________________________________

8. Jaká část pravidel Vám u Vaší hry nejvíce vyhovuje?
O boj, soubojový systém    O  povolání, rasy postav              
O kouzla, systém magie     O  vylepšování, dovednosti postav      
O předměty, vybavení        O něco jiného _________________________________________

9. Co se Vám nejvíce líbí na světě, pozadí této hry?
O bestiář                                        O detailní propracovanost
O podobnost s literaturou žánru     O podobnost s reálnou minulostí
O něco jiného _______________________________________________          

+10. Jak dlouho již tedy hrajete RPG hry?
O několik týdnů               O 3 – 5 let
O méně než rok                O 5 – 8 let
O 1 – 2 roky                      O více než 8 let

+11. Kolik jste za tu dobu vystřídal her?
O hraji pořád tu samou       O 3
O 2                                     O více než 3 (napište prosím kolik) ________________________

+12. Kolik jste za tuto dobu asi vystřídal herních skupin?
O hraji pořád s těmi samými lidmi        O 3 
O 2                                                       O více než 3

+13. Jak často hrajete nyní RPG hry?
O více než 1x týdně            O 1x za měsíc
O 1x týdně                         O 1x za 2 měsíce
O 1x za 14 dní                   O méně často

14. Kde hrajete RPG hry nyní nejčastěji?
O v bytě GM/PJ                 
O na veřejném místě k tomu určeném (klub, obchod)
O v bytě jednoho z hráčů        
O na soukromém místě k tomu určeném (zvláštní klubovna)
O na chatě/chalupě

15. V jaký den hrajete asi nejčastěji?
O všední den         O  o prázdninách/dovolené
O víkend                O na konkrétním dni nezáleží

16. V jakou denní dobu hrajete nejčastěji?
O dopoledne (do 12.00)                        O  večer (mezi 18 a 22 hodinou)
O odpoledne (mezi 12 a 18 hodinou)    O v noci (od 22 hodiny)

+17. Jak dlouho asi trvá průměrná hra?
O méně než 2 hodiny        O 3 – 5 hodin
O 2 – 3 hodiny                  O více než 5 hodin

18. S kým hrajete nyní RPG?
O s přáteli z dětství     O se spolužáky z VŠ
O se spolužáky ze ZŠ   O s kolegy v zaměstnání
O se spolužáky ze SŠ  O s lidmi, s kterými jsem se seznámil díky těmto hrám
O s lidmi, s kterými jsem se seznámil díky jiným aktivitám (uveďte jakým)

19. Jak často se vídáte s ostatními hráči (jindy než při hraní RPG her)?
O často                                     O nepříliš často
O jen ve škole, zaměstnání        O vůbec

20.Jak získáváte materiály k hraní těchto her? 
O kupuji si je                            O půjčuji si je od přátel
O stahuji si je z internetu          O vymýšlím si je
 
21. Hrajete i jiné typy her?
O počítačové hry                     O karetní hry (Magic)    O strategické hry ( Warhammer) 
O deskové hry (Talisman)        O LARP
20bJak často oproti RPG hrám?
O méně často  O asi tak stejně často   O častěji

+22. Čtete i literaturu související s tematikou Vaší hry (tj. fantasy, horror, sci-fi..)?
O často   O občas  O vůbec

23. Vaše další koníčky ___________________________________________________

24. Co Vás nejvíce baví při hraní RPG her? 
O boj                                                    O jiné dobrodružné akce                                                                    
O konverzace s ostatními postavami     O konverzace s cizími postavami                              
 O něco jiného ______________________________________________________________

+25 Jste častěji v roli PJ, GM, nebo hráče?
O vždy hráč                     O častěji GM           
O častěji hráč                  O vždy GM

26. Z jakého důvodu (ať už jste odpověděl jakkoliv)
O baví mne to víc                          O nutí mne k tomu ostatní
O časové důvody (mám málo času na to být GM či naopak)
O jiné důvody ____________________________________________________

+27. Kolik jste již měl postav při hraní této hry?
O jen jednu                    O více než 5
O několik (2-5)

+28. Byla Vaše postava někdy zabita?
O ano, PJ/GM                                O ne
O ano, jinou postavou

29. Upravujete sám nebo s ostatními hráči hru, kterou hrajete? Pokud ano, tak z jakého důvodu?
O nevyhovují mi pravidla      O nevyhovuje mi svět/ pozadí
O z jiného důvodu _____________________________________________________

+30. Tyto úpravy byste označil za:
O dílčí        O velké     O radikální

+31.Vytvořil jste si někdy sám nebo s ostatními svůj vlastní RPG systém?
O ano     O ne


32.Váš věk:
_________________


+33.Vaše pohlaví:
O muž      O žena

+34. Vzdělání:
O ZŠ               O SŠ s maturitou      O VOŠ, nástavba
O SOU            O gymnázium          O VŠ, specifikujte _____________________

+35.Povolání a vzdělání rodičů:
Otec__________________________          Matka _______________________________
O ZŠ                                                  O ZŠ
O SOU                                               O SOU
O SŠ s maturitou                               O SŠ s maturitou
O gymnázium                                     O gymnázium
O VOŠ, nástavba                                O VOŠ, nástavba
O VŠ                                                   O VŠ

+36. Vaše současné zaměstnání:
O žák ZŠ                                                                O  student gymnázia
O učeň SOU                                                           O student VOŠ/nástavby
O student SŠ s maturitou                                       O student VŠ – specifikujte _____________
O zaměstnanec – specifikujte __________________     O jiné -  spec. __________________________
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