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Antihéros dans le roman noir français 

 

 V roce 2017 Radek Karkovský na ÚRS úspěšně obhájil svou bakalářskou práci 

nazvanou Minimalismus v díle Jeana-Philippa Toussainta. V předložené práci diplomové 

částečně navazuje na své dlouhodobé bádání v oblasti současného francouzského a belgického 

románu, nicméně zaměřuje se vysloveně na problematiku antihrdiny a korpus analyzovaných 

děl citelně rozšiřuje. 

 Literárněhistorický úvod práce mapuje dějiny antihrdinů od antiky přes Cervantesova 

Dona Quijota, klíčové období romantismu (včetně následného realistického vypořádávání se 

s romantickými iluzemi) až po počátky moderní detektivky. V diskuzi během obhajoby by bylo 

dobré nastínit samotnou problematickou definici „antihrdiny“, protože navzdory intuitivnímu 

závěru „antihrdina = postava vymykající se charakteristikám obvyklého hrdiny, nebo jdoucí 

explicitně proti nim“, který si většina z nás udělá, rozbory konkrétních děl ukazují na zajímavý 

rozpor: Někdy jsou za antihrdiny označovány postavy (pravda, empatických a velmi lidských) 

policejních funkcionářů zbožňujících řád jako například Maigret, který vyniká nezlomnou 

pracovní morálkou a dokonalou manželskou věrností; zatímco jindy tentýž termín označuje 

výstřední anarchisty typu Nestora Burmy, otevřeně se vysmívající policii a v alkoholovém 

opojení trousící agresivně politicky nekorektní poznámky. Existuje tedy něco jako „antihrdina 

an sich“ (jak by naznačoval úvod práce), nebo jde pokaždé jen o polemickou reakci na 

momentální úzus? Jinak řečeno, lze do kategorie antihrdiny automaticky zařadit všechny 

postavy neodpovídající statistickému průměru daného žánru? A jak potom hodnotit ty z nich, 

které se – v protikladu k dnešnímu „antihrdinskému“ trendu – chovají jako tradiční hrdinové? 

Jsou to pak „hrdinové“, nebo „anti-hrdinové“? Jedním z autorových badatelských úkolů do 

budoucna by měla být i snaha o zpřesnění tohoto pojmu, nebo případně o zavedení vlastní 

jemnější klasifikace. 

 Diplomová práce se zaměřuje na analýzu pěti vybraných antihrdinů žánru roman noir: 

Julese Maigreta (Georges Simenon), Nestora Burmy (Léo Malet), Eugèna Tartona a Georgese 

Gerfauta (Jean-Patrick Manchette) a Fabia Montaleho (Jean-Claude Izzo). Korpus je po mém 

soudu velmi vhodně zvolený, takže umožňuje sledovat vývoj noirového žánru od jeho počátků 

(v Maigretově případě spíše předchůdců) až po dnešní dobu. 

 Bc. Radek Karkovský se v textech výborně orientuje a dokáže u každého studovaného 

případu skvěle vystihnout charakteristiky autora i protagonisty, porovnat je s předcházející 



tvorbou a „vypíchnout“ jejich specifičnost. Možná v závěru práce by bylo dobré ještě více 

zdůraznit další předpokládaný vývoj žánru: Dosáhli už detektivní antihrdinové jakési pomyslné 

hranice „zla“, kterou je dnešní čtenář ještě ochoten tolerovat, aniž by s protagonistou románu 

přestal sympatizovat, a s Fabiem Montalem se postupně „vracejí“ k určité (přinejmenším 

hudební a umělecké) citlivosti? Nebo se dá předpokládat další axiologický posun, tentokrát už 

zcela mimo zákon? (Například jako v oblasti komiksu, kde znetvořený, dokonale cynický a o 

pouhé přežití bojující Deadpoole postupně vytlačuje tradiční nažehlené Supermany nezištně 

usilující o dobro pro celé lidstvo?) 

 Dalším námětem k reflexi by samozřejmě byl celkový posun v evropské (potažmo 

západní) mentalitě, který „kladné hrdiny“ postupně vytlačuje na periferii zájmu jakožto umělé 

konstrukty, zatímco postmoderní estetika valorizuje tvory nejednoznačné, hybridní, kolísající 

nejen mezi dobrem a zlem (což k literatuře patřilo odnepaměti), ale i mezi lidstvím a více či 

méně odpuzující mírou zhovadilosti. (Například Nestor Burma je v tomto ohledu skutečně na 

hraně.) Takováto úvaha už samozřejmě překračuje možnosti a předepsaný rozsah diplomové 

práce, takže nezbývá než doufat, že hlubší filozofický náhled na axiologické změny 

frankofonního románu autor rozpracuje ve své práci disertační. 

 

 Předloženou diplomovou práci považuji za vysoce kvalitní a doporučuji ji k obhajobě 

s celkovým hodnocením „výborně“. 

   

  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26. 5. 2019         doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. 

 


