
ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá problematikou a zobrazením americké hranice a amerického západu 

v takzvaně prostředním tvůrčím období amerického autora Cormaca McCarthyho. Konkrétně 

pak pojednává o tzv. Hraniční trilogii sestávající se z románů Všichni Krásní Koně (1992), 

Hranice (1994) a Města na Planině (1999). Samotná analýza se pak soustředí především na 

čtení románu druhého, Hranice, s četnými odkazy jak ke zbylým románům trilogie, tak i ke 

Krvavému Poledníku (1985), románu, který trilogii bezprostředně předchází.  

Práce si za prvé klade za cíl ukázat, že autor se na stránkách trilogie nejenom kriticky vyrovnává 

s americkou nacionální ideologií založenou na nostalgicky pojatém mýtu o západní hranici, ale 

rovněž tu čtenářům předkládá vlastní alternativní pojetí pojmu americké hranice, potažmo 

americké národní identity. Práce následně tvrdí, že autorův přístup k americké hranici vykazuje 

značné podobnosti s hodnotami filozofie amerického pragmatismu, tak, jak ji ve svých dílech 

věnované americké kultuře a myšlení definoval francouzský filozof Giles Deleuze. V jeho 

pragmatickém pojetí americké identity přestává hranice fungovat v tradičním nacionálním a 

ideologickém smyslu jakožto bariéra uměle rozdělující politický a společenský prostor do 

ustálených binárních kategorií, a namísto toho je pojímána jako otevřený a proměnlivý proces, 

který možnost historicky ustálené identity vylučuje.    

Práce samotná sestává ze čtyř hlavních částí, kterými jsou: teoreticko-historický úvod do 

problematiky, dvě hlavní kapitoly věnované čtení románu a shrnující závěr. Úvod práce 

představuje problematiku americké hranice a amerického západu skrze odbornou literaturu 

k tématu a následně uvádí danou problematiku do kontextu McCarthyho díla. Úvod dále 

zahrnuje představení Deleuzova pojetí amerického pragmatismu a nastiňuje jeho relevanci pro 

čtení McCarthyho díla. Dvě hlavní části práce se zaměřují na stylistickou, narativní a 

historickou analýzu románu Hranice. První část se zaměřuje především na komplexní vztah 

protagonisty románu a vlčice, který je pojímán jako příklad Deleuzova konceptu stávání se 



zvířetem. Druhá část se potom zaměřuje na vztah mezi protagonistou a historickou tradicí 

Americké hranice. Cílem obou částí je ukázat, že autorova narativní technika a estetika záměrně 

rozrušují koncept ustálené a předem dané národní identity, a že pojem hranice zde přestává 

fungovat v ustáleném nacionalistickém smyslu, a stává se spíše otevřeným prostorem pro 

střetávání se s novým. Závěr pak shrnuje celou práci a vsazuje ji do širšího historického 

kontextu s cílem přinést nový pohled na význam a směřování autorovy tvorby v daném tvůrčím 

období.   

 


