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Labyrint Borges – Eco, abstrakt: 

 

Cílem práce je definovat pojem labyrintu tak, jak jej vidí Umberto Eco (především ve 

svých Poznámkách ke Jménu růže) a J. L. Borges ve svých povídkách. Pojem labyrintu 

jako metafory pro textové universum je v dalších kapitolách uveden do širších 

souvislostí. 

Koncept "labyrintu" a "Knihovny" úzce souvisí zejména s dekonstruktivní linií 

filosofie a druhá část je pojata jako vymezení filosofických východisek těchto pojmů. 

Tento úsek se zároveň zabývá možnostmi, jakými lze čtenářův pohyb po intertextovém 

labyrintu realizovat: jeho strategií (Lyotard), způsobem (Derrida) a potenciálním 

omezením (Eco).  

Podstatnou součástí je rovněž reflexe pojmu labyrintu v jednom z médií a to konkrétně 

ve filmu. Rozbory vybraných snímků jsou zaměřeny především na ty elementy, které 

souvisejí s daným tématem (bludiště, kniha, intertextualita...) a jistým způsobem jej 

odrážejí.  

Klí čová slova: labyrint, Knihovna, kniha, intertextualita, dekonstrukce 

 

 

The Borges – Eco Labyrinth, abstract: 

 

The task of  the thesis is to define notion of the labyrinth according to Umberto Eco 

(mostly in his Notes on the Name of the rose) and J. L. Borges in his short stories. The 

idea of the labyrinth as the metaphore for the textual universum will be brought up 

within the wider context in the following chapters. 

Concept of „the labyrinth“ and „the Library“ is mainly connected with deconstructive 

philosophical line and the second part is about their philosophical basis clarification.  

This section explains the possibilities of reader’s moves in the maze: his strategy 

(Lyotard), way of the movement (Derrida) and potential restrictions (Eco).   

Another important part of the thesis is the topic reflexion in media – specifically in the 

film. Interpretation of the selected motion pictures will be aimed at those elements, 

which are important for the subject of the writing (labyrinth, book, intertextuality…). 

Keywords: the labyrinth, the Library, the book, intertextuality, deconstruction 
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„To je nějaký citát?“ zeptal jsem se. 

„Zajisté. Kromě citátů nám už nic nezbylo. Jazyk je systém citátů.“  

(J. L. Borges, 1999, s. 454)1 

 

Zrcadlo a maska nových médií – úvod do labyrintu 

 

Nelze popírat, že ke vzniku této práce v mnohém napomohlo souborné vydání povídek 

Jorge Luise Borgese (pod názvem Nesmrtelnost) v roce 1999. Antologie Zrcadlo a 

maska (Odeon, 1989) byla už tou dobou beznadějně k nesehnání, zatímco když 

vycházela, bylo autorce následujícího textu osm let a měla tedy výrazně jiné zájmy. Ze 

zaprášených polic městských knihoven daly se později občas ukořistit alespoň Obecné 

dějiny hanebnosti (Práce, 1990), ale protože knihovna je labyrintem, který dává své 

texty k dispozici každému, koho k tomu opravňuje průkaz, bylo bohužel nutné je také 

vrátit. 

Kouzlo samozřejmě spočívalo v možnosti, mít všechny ty texty přímo fyzicky jeden 

vedle druhého a číst je popořadě, pozpátku, na přeskáčku, z jednoho pronikat do 

druhého, nebo je vnímat jako jeden nikdy nekončící text. Knihy si mezi sebou na téma 

sebe samých, labyrintu, či Babylónské knihovny rozhodně začaly šepotat dřív než ve 

čtyřicátých letech 20. století, Borges sám v předmluvě ke svazku Zahrada, v které se 

cestičky rozvětvují podotýká, že není první, kdo se rozhodl napsat povídku Babylonská 

knihovna a zmiňuje jména Leukippa, Lasswitze, Lewise Carrola i Aristotela.  

(J. L. Borges, 1999, s. 87)2 

Umberto Eco, jehož nejslavnější román nápadně obsahuje knihovnu-labyrint, jíž ovládá 

slepý knihovník Jorge da Burgos, též Borgese často zmiňuje a jeho práci popisuje jako 

sběr již vířící řady témat z nesmírného území intertextuality a jejich přeměnu 

v případnou parabolu. Ecův dodatek k oné knize (Poznámky ke Jménu růže) pak člení 

bludiště do tří typů: na klasický, manýristický a síťový. Úkol této práce pak byl 

podstatně méně ctižádostivý – sebrat z omezenějšího území intertextuality děl Jorge 

Luise Borgese a Umberta Eca zmínky vířící v okolí tématu labyrintu, Knihovny, knihy 

apod. a propojit je do smysluplné definice, jejíž znění bude objasněno také v souvislosti 

                                                           
1 Borges, Jorge Luis, 1999: Utopie unaveného muže (str. 451 – 456) in: Nesmrtelnost, Hynek s. r. o., 
Praha 1999, ISBN 80-86202-35-6 
2 Borges, Jorge Luis, 1999: Předmluva (str. 87 –88) in: Nesmrtelnost, Hynek s. r. o., Praha 1999, ISBN 
80-86202-35-6 
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s východisky J. F. Lyotarda i J. Derridy a ukáže se být přínosné v kontextu 

elektronických médií. 

Samotné téma labyrintu, jehož se nadšeně ujala právě postmoderna, je v dnešní době 

vysoce aktuální – všechny možnosti práce s textem, které jsou v této práci naznačeny 

jako potenciální čistě v sémiotickém diskursu, se díky možnostem internetu stávají 

zcela fyzicky uskutečnitelnými. V metafoře světa jako textu a textu coby světa pak 

začíná jít o víc, než o způsoby myšlení a čtení. Důležitými pojmy se stávají vnímání a 

aktivita. 

Vnímání je v kyberprostoru problematické, nejenže dochází k jeho ikonizaci, 

vizualizaci a syntaktizaci, ale jako následek téměř absolutní rychlosti, kdy se znaky 

mohou ocitnout i tam, kam by se za „normálních“ okolností nedostaly, je sekvenční 

estetika percepce v podstatě mimo dosah lidské zkušenosti. Taktéž „klasický prostor“ se 

díky vymizení časových diferencí i chybějícím relací v podstatě ztrácí a staví tak 

dromokratickou logistiku percepce do opozice vůči odcházející kultuře knihy. Na 

druhou stranu Derrida pokládá za text všechno, v čem může nastat zápis, ať už je 

písemný nebo ne (jak ještě později zmíníme), tudíž ani záznamy podporující spíše 

obrazové vnímání nejsou vyloučeny ze systému odkazů a jejich propojování. Se 

zmizením klasického prostoru je v území simulovaného svět už jenom text, resp. 

hypertext, jímž se stává. Toto prostranství se síťovému labyrintu nepodobá pouze 

názvem. Prolínání textů navzájem zvnitřku, jejich sloučení do jednoho nepřed-

stavitelného labyrintu, jakési Babylonské knihovny, je přesně tím, co Borges anticipoval 

už před lety. Dekonstruktivní a svobodné přístupy k tomuto typu médií jsou jednou 

z eventualit, jak smířit stále více se zjednodušující vnímání s čím dál složitějším 

pozadím. Interaktivita a přístupnost elektronických médií zároveň v „těšitelském“ pojetí 

nabízí dosud nemožný čtenářův vstup do „textu“ coby účastníka. Ačkoli tyto postupy se 

právě pro nutnost aktivity pravděpodobně nestanou většinovými, jsou právě tou 

instancí, která umožní „brikolérům“ přístup i k expertním věděním a procesům. 

Považujeme proto za podstatné ujasnit formát labyrintu, jak jej viděl už v první 

polovině minulého století Borges, a připomenout které způsoby pohybu takový „tvar“ 

umožňuje. Tento orientační nástin chceme doplnit také rozbory reflexe významné 

metafory bludiště v některém z vybraných médií. Rádi bychom, aby tímto médiem byl 

film, jakožto ukázka formy, která ještě nedávno byla zánovní, aby ji nakonec 

v čerstvosti předstihla elektronická média. Kinematografie navíc prožívá pozvolný 

přechod z filmového pásu právě na elektronický způsob záznamu, který jí umožňuje 
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přesunout i do kreativně kutilských rukou neodborníků a zasadit do neobvyklých 

kontextů. Klasické snímky a způsoby narací však ani náhodou neodumírají – pořád jsou 

to právě ony, které vydělávají producentům nezanedbatelné peníze. Filmový průmysl je 

přesto nucen zamyslet se sám nad sebou, jelikož nová média umožňují také netradiční 

způsoby distribuce, jimiž utíkají studiím značné tržby. 

Rozhodnutí analyzovat témata labyrintu, bludiště v knize, nekonečnosti a intertextuality 

v ději klasický snímků vyplynulo z důvodů, že právě tyto filmy jsou tím, s čím přichází 

do kontaktu většina populace, a pokud výše uvedená témata zahrnují, je to následkem 

nenápadného pronikání síťové struktury „z vnějšku dovnitř“. Škodolibou ironií pak 

zůstává, že právě takové snímky jsou rovněž kanály nových médií elektronicky šířeny  

i k těm svým „čtenářům“, kteří si je rozhodnou vřadit do vlastního filmově-

intertextového univerza a sledovat je i v neplánovaných souvislostech. Film promítaný 

v biografu není vyráběn s ohledem na to, že si jej jeho divák může zastavit v klíčových 

momentech, vrátit pro objasnění nepostřehnutého, měnit rychlost promítání, světlost a 

intenzitu obrazu, hlasitost zvuku. Filmy se dosud vytvářejí jako konstantní, s novými 

možnostmi pozorování ale publikum může zaznamenat, co mělo přehlédnout, slyšet, co 

mělo zůstat skryto apod. Už DVD produkce využívá bonusových materiálů a obohacuje 

tak film-text o další komentáře, vyřazené scény či režisérský sestřih, což všechno dává 

viděnému nové vyznění. Tradiční film tedy není mrtev a na jeho obsazích bychom 

chtěli nadnést, kterak se vyrovnává s existencí světa coby textového labyrintu. 

První část zabývající se formou labyrintu by měla pracovat zejména z citacemi J. L. 

Borgese a U. Eca – svět labyrintu považuje jazyk za systém citátů a proto pokládáme za 

vhodné vystavět jeho definici právě z těchto cihel. Pokud se podobu labyrintu, jak jej 

vnímají ve svých dílech oba autoři, podaří specifikovat, v druhé části bychom rádi daný 

popis v kontextu postmoderní filosofie obohatili o způsob, jak se v uvedeném bludišti 

„pohybovat“. Podklady by nám měl poskytnout J. F. Lyotard a J. Derrida, ale také 

znovu U. Eco (domníváme se, že pokud dodal některé stavební kameny, měl by to být 

právě on, kdo upozorní na možná omezení). Nakonec budou následovat rozbory 

vybraných současných filmových děl, které jistým způsobem formu a způsoby pohybu 

po labyrintu reflektují. Jde i o to, upozornit též na linie filmových příběhů, které se 

často nevnímají jako prioritní, přestože je ovlivňují více, než by se na první pohled 

mohlo zdát. 
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„Borges zdá se přečetl všecko (a dokonce víc než všecko, neboť recenzuje i neexistující 

knihy).“ (U. Eco, 2002, s. 215)3  

 

Bludiště, kde se chodbičky rozdělují  

 

Bludiště Jorge Luise Borgese, jak je představeno v jeho povídkách, je obvykle buď 

labyrintem / knihovnou / světem, nebo onou zahradou, kde se cestičky rozvětvují. Což 

nakonec v jistém případě nemusí být dva typy labyrintu, nýbrž jeden a týž. Idea 

labyrintu, který je Knihovnou (resp. Knihovny, která je labyrintem), vychází 

z poznatku, že knihy spolu rozmlouvají. Fakt intertextuálního propojování bral Borges 

za samozřejmý již ve 30. a 40. letech 20. století, před samotným definováním 

stanovisek a diskursu postmoderny.  

Babylonská knihovna je koncipována jako labyrint, z toho prostého důvodu, že každá 

knihovna, ať už je její architektura či struktura jakákoli, je implicitně labyrintem. 

Labyrintem, kde odkudkoli je možno dojít kamkoli, a jelikož borgesovská Knihovna je 

nekonečná a věčná, každá kniha nás může zavést k jakékoli jiné knize ad infinitum.  

   

„Na některém regálu, v některém šestiúhelníku (uvažovali tenkrát lidé) musí existovat 

kniha, která je zkratkou a dokonalým výtahem ze všech ostatních knih.“  

„Jak zjistit, kde leží uctívaný tajný šestiúhelník uchovávající tu knihu? Kdosi navrhl 

použít regresivní metody: Určit, kde je kniha A tak, že se nejprve nahlédne do knihy B, 

která označí místo, kde knihu A hledat. Určit, kde je kniha B tak, že se nejprve nahlédne 

do knihy C a tak do nekonečna…“ (J. L. Borges, 1999, s. 143)4 

 

Ovšem na takové mezitextové cestování ani není potřeba nekonečné knihovny. 

Babylonská knihovna je však navíc – na rozdíl od kterékoli „normální knihovny“ – 

nekonečný ale zároveň uzavřený, završený celek, což jí umožňuje stát se Vesmírem. Při 

bloudění totiž není nutné z ní vycházet, takže zatímco „bludiště obyčejné knihovny“ 

může odkazovat (ukazovat cestu), ke knize (textu), kterou knihovna neobsahuje, 

                                                           
3 Eco, Umberto, 2002: Abdukce v Uqbaru (str. 209 – 234) in: O zrcadlech a jiné eseje, Mladá Fronta, 
Praha 2002, ISBN 80-204-0959-9 
4 Borges, Jorge Luis, 1999: Babylónská knihovna (str. 138–145) in: Nesmrtelnost, Hynek s. r. o., Praha 
1999, ISBN 80-86202-35-6 
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borgesovská Knihovna obsahuje všechny knihy a žádná cesta tedy nevede z labyrintu 

ven.  

 

„ Vesmír (který jiní nazývají Knihovnou) je vytvářen šestiúhelníkovými galeriemi, 

jejichž počet je neurčitý a možná i nekonečný.“  (J. L. Borges, 1999, s. 138)  

 

Bludiště Knihovny, onen labyrint významů a kontextů, je tedy jistou metaforou světa, 

vesmíru. Přestože je však vize knihovny popisována jako celistvá, je zároveň prosycena 

jakýmsi zoufalstvím ze ztráty celku, z nemožnosti nalézt střed (nebo i cokoli jiného). 

Naprostá plnost Knihovny obsahuje i naprostou prázdnotu – v Knihovně je k dispozici 

vše a právě proto není možné nic nalézt. Babylonská knihovna díky své završenosti 

obsahuje všechny knihy, což znamená, že její regály zahrnují všechny možné 

kombinace, přičemž ani dvě knihy nejsou úplně stejné. Jestliže je však cestování 

knihami nekonečný podnik, potom se stává blouděním, a pokud je množství knih sice 

završené, nicméně obrovské, pak hledání jedné konkrétní knihy je téměř marným 

počinem.  

 

„Když se rozhlásilo, že Knihovna obsahuje všechny knihy, vyvolalo to nejprve pocit 

podivného štěstí.“  (J. L. Borges, 1999, s. 141) 

 

„Nehoráznou naději přirozeně vystřídala nesmírná sklíčenost. Jistota, že některý regál 

v některém šestiúhelníku skrývá drahocenné knihy a že ty knihy jsou nedostupné, se 

zdála nesnesitelná.“ (J. L. Borges, 1999, s. 142) 

 

Hledání „drahocenných knih“ neboli pátrání po oné knize knih, která je „zkratkou a 

dokonalým výtahem ze všech ostatních knih“, je vyjádřením touhy po jediné 

srozumitelné a správné pravdě, přičemž marnost tohoto hledání vyplývá v knihovně  

(i vesmíru) z nekonečné plurality významů a hodnot, kde jediná pravda již nenachází 

svou jedinou legitimizaci. Knihovna je decentrovaná a její vytoužený střed nelze nalézt. 

Je tolik šestiúhelníků, které by mohly být středem, že snaha o zvolení toho „správného“ 

je beznadějná. Dokonce i případné mocenské jmenování jednoho šestiúhelníku 

středovým nevylučuje omyl ani možnost, že tento šestiúhelník nebude nikdy nalezen. 

Není zkrátka předem dáno, kudy (jakými texty) se máme v labyrintu pohybovat. 

Zároveň je toto pátrání totožné s oním hledáním cesty, vedoucí ven z labyrintu a 
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nemožnost jejího nalezení pramení z jednoduchého faktu, že Knihovna, která je 

labyrintem, je vesmírem. To svět má strukturu labyrintu, a není možné říci: „Zastavte 

svět, chci vystoupit!“  

 

„Neznabozi tvrdí, že nesmyslnost je v Knihovně normálním zjevem, kdežto rozumnost 

(dokonce i pouhá skromná spojitost) je zde skoro zázračnou výjimkou.“  

(J. L. Borges, 1999, s. 144) 

Borgesovská Knihovna se nazývá Babylonskou („bábel“ – zmatek), neboť touha po 

jediné pravdě na jedné straně a decentralizace, nekonečnost či věčnost knihovny 

(způsobující nejen existenci všech možných kombinací znaků, ale i všech možných 

kombinací pohybu labyrintem) na straně druhé, působí dohromady výsostně chaoticky. 

Navíc zákony borgesovské Knihovny se neřídí logikou neopozitivistické vědy, ale jsou 

paradoxní. Nejsou nesmyslné, jak tvrdí „neznabozi“, nýbrž jsou „železnou nelogičností“ 

(jak tvrdí Eco).  

Avšak ani škody na knihovně, způsobené v hrůze z chaosu, nemohou volnost pohybu a 

neparadigmatické cestování zastavit či umenšit. Knihovna, která je svět, má pořád 

dostatek knih, ke kterým i ve kterých lze bloudit. 

 

„Za prvé: Knihovna je tak obrovská, že jakákoli snaha o její zmenšení je zcela 

zanedbatelná. Za druhé: Každý svazek je unikátní, nenahraditelný, ale vždy existuje 

(protože Knihovna je završený celek) několik set nedokonalých faksimile – děl lišících 

se navzájem jen písmenem nebo čárkou.“ (J. L. Borges, 1999, s. 143) 

 

Přece jen je však postup, kterým lze pronikat od textu k textu, jistým způsobem dán. 

Každým pročítáním textu se čtenář každou chvíli ocitá na rozcestí, větvící se do 

různých směrů. Nutnost navázat jej pokaždé vrhne jedním z nich, ale je čistě na jeho 

rozhodnutí (či náhlém hnutí mysli), kterým z nich se vydá. Musí pokračovat v bloudění 

labyrintem, z něhož nelze vyjít, ale je na jeho uvážení, kam by rád došel (je čistě 

hypotetickou otázkou, zda-li tam opravdu dojde). Rozvětvování cestiček je ilustrací 

volby, jakým způsobem pokračovat v labyrintu textu.  

 

„Cchuej Pen prý jednou řekl: Odcházím do ústraní, abych mohl napsat knihu.  

A podruhé zas řekl: Odcházím do ústraní, abych mohl vytvořit bludiště. Všichni mysleli, 
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že jde o dvě díla. Nikomu nenapadlo, že kniha a bludiště jsou jedna a táž věc.“    

(J. L. Borges, 1999, s. 152)5  

 

Knihovna je samozřejmě jenom nadstavbou pro popis faktu obrovského množství textů, 

jimiž je možné cestovat, přičemž je však jasné, že labyrint počíná již v knize samotné. 

Jako je kniha znakem znaků, je knihovna labyrintem labyrintů. Protože to text jako 

takový zavádí čtenáře do labyrintu možností, z nichž je třeba si vybrat a to i způsobem, 

který není zcela obvyklý, logický nebo tzv. privilegovaný. 

 

„Kniha ukazuje v moderní kultuře cestu, je obrazem světa, obsahuje velká vyprávění 

různého druhu. Kniha se v perspektivě postmoderny stává labyrintem, ne však proto, 

aby se v ní bloudilo: v pozadí je idea neprivilegovaného zvýznamňování skutečnosti, 

necentrovaného myšlení a čtení.“ 

(S. Hubík, 1991, s. 23)6 

 

Proto se kniha stává labyrintem, kde se cestičky rozvětvují. Čtenář může být čtenářem 

modelovým a na každém rozcestí se vydat „po značkách“, kterými knihu opatřil autor, 

dát se zkrátka přesně tím směrem, který byl autorovým záměrem. Nebo může v knize 

nacházet zcela jiné odkazy, které do ní sám autor původně ani neměl v úmyslu vkládat, 

či si ze všech linií díla vybírat ty zdánlivě nevýznamné. Nebo cokoli jiného.  

 

„V ěta ‚Zanechávám některým (ne všem) budoucnostem svou zahradu, v které se 

cestičky rozvětvují‘, mě přirozeně zaujala. Skoro okamžitě se mi v hlavě rozjasnilo: 

Zahrada, v které se cestičky rozvětvují, znamenala onen chaotický román a výraz 

některým (ne všem) budoucnostem vyvolal v mé mysli představu rozdvojení v čase, ne 

v prostoru.“ 

„Ve všech smyšlených příbězích se člověk postavený před několikerou alternativu 

rozhodne pro jednu a ostatní vyloučí. V příběhu napsaném takřka neproniknutelným 

Cchuej Penem se rozhodne současně pro všechny. Takto vytváří různé budoucnosti, 

různé časové linie, které se taky zmnožují a rozvětvují.“ 

                                                           
5 Borges, Jorge Luis, 1999: Zahrada, v které se cestičky rozvětvují (str. 146 – 156) in: Nesmrtelnost, 
Hynek s. r. o., Praha 1999, ISBN 80-86202-35-6 
6 Hubík, Stanislav, 1991: Postmoderní kultura, Mladé Umění K Lidem (M. U. K. L.), Olomouc 1991, 
ISBN 80-900604-9-8 
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„V Cchuej Penově díle se vyskytují všechna řešení zápletek a každé řešení vyúsťuje do 

dalšího větvení.“ (J. L. Borges, 1999, s. 153) 

 

V Borgesově povídce „Zahrada, v které se cestičky rozvětvují“ nejde ovšem čistě  

o volbu způsobu textového navazování, nýbrž o stav, kdy není třeba volit, neboť se 

zrealizují všechny možnosti. Vytváří se tedy jakási síť všech možných světů, které se 

zmnožují a vytvářejí volné pole všech realizovatelných i nerealizovatelných posibilit a 

jejich následků, které se mohou libovolně a nečekaně propojovat. „Zahrada“ je tedy 

modelem síťového labyrintu, který odkrývá veškeré své varianty, ačkoli kdekoliv jinde 

než Cchuej Penově díle je vždycky možné zvolit pouze jednu eventualitu, neviditelná 

síťová struktura se nad každou takovouto volbou nakonec stejně rozprostírá. 

 

„Abychom použili metafory, se kterou přišel Jorge Luis Borges, les je jako zahrada 

protkaná stezkami, které se rozdvojují. I v lese, kde nejsou cestičky dobře prošlapané, si 

každý může najít svou vlastní pěšinku tak, že volí cestu vpravo či vlevo od určitého 

stromu, a tak si vybírá u každého stromu, na který narazí.“ 

 (U. Eco, 1997, s. 13 )7 

 

Ať už text přirovnáváme k lesu, zahradě nebo bludišti, nutnost volby je při procházení 

textem přítomna na každém kroku. Tato rozhodnutí pak vytvářejí spletitou masu 

cestiček, proplétajících se textem, který je sám o sobě labyrintem. Kniha či knihovna 

pouze představu tohoto labyrintu zhmotňují, ale problematika cestování mezi texty je o 

něco spletitější – za text (popř. písmo) lze považovat nejen fyzická gesta zápisu písmen, 

avšak rovněž totalitu toho, co je činí možnými, všechno v čem může nastat zápis vůbec, 

ať už je písemný nebo ne, kupříkladu kinematografii, choreografii, hudbu, výtvarné 

umění a tak dále (Derrida). Díky tomu se intertextuální hra a pohyb labyrintem textů 

rozšiřuje na téměř veškerý myslitelný prostor a „Knihovna“ se tedy vskutku stává 

labyrintem a labyrint vesmírem. 

Borgesovský labyrint je tedy zhmotněn v knize a jeho představa je rozšířena v pojetí 

světa coby Knihovny (labyrintu labyrintů). Při cestování tímto labyrintem se „čtenář“ 

neustále dostává na jakési křižovatky, kde se cestičky rozvětvují, jejichž 

prostřednictvím se každou chvíli rozhoduje, jaký směr zvolí, na který odkaz naváže, 

                                                           
7 Eco, Umberto, 1997: Vcházíme do lesů (str. 7 – 40) in: Šest procházek literárními lesy, Votobia, 
Olomouc 1997, ISBN 80-7198-248-2 
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kterou linii zvýznamní, co bude považovat za důležité. Spleť těchto cestiček a 

křižovatek pořád se navzájem proplétajících, které nikde a nikdy nekončí, pak udává 

strukturu celé jeho existenci. Zahrada svými oddenky prorůstá z knih celou knihovnou. 

Zoufalství nad ztrátou možnosti nalézt v oné multiplicitě knihu knih a legitimizovat tak 

jedinou pravdu je odvrácenou stranou svobody, kterou s sebou nese. 

Uqbar a Tlön jako lidmi vymyšlené „jiné světy“ pak sice oplývají mnoha absurditami, 

ale jsou v zásadě zrcadlovým odrazem existujícího světa, zmnožením odkazů až 

k nesnesitelné lehkosti paradoxu, pouhým přemístěním labyrintu do říše za zrcadlem. 

Koneckonců Borges píše: „K objevení Uqbaru mi dopomohla konjunkce zrcadla a 

encyklopedie.“  

(J. L. Borges, 1999, s. 89) 8 

A jestliže je encyklopedie něčím, co v pojmech zrcadlí tento svět, pak zrcadlo  

i encyklopedie by vlastně byly totéž – rozhojnění (textuálního) prostoru až do 

nekonečna labyrintu. Není náhoda, že to byl právě bludař z neexistující země 

zmnožených nadsazených referencí a interpretací, kdo prohlásil, že „Zrcadla a otcovství 

jsou ohavnosti, protože tento svět rozmnožují a rozšiřují.“  (J. L. Borges, 1999, s. 90)  

Zrcadla jsou u Borgese předměty hrůzné a ohavné, právě z toho důvodu, že s sebou 

nesou nekonečnost (nesmrtelnost), jejíž představa i svoboda je pro myslící tvory téměř 

neúnosná. Zoufalství z rozlehlosti prostor Knihovny a touha nesmrtelných po konci 

(Nesmrtelný či Utopie unaveného muže) jsou různou metaforou stejné beznaděje. 

Zrcadla ale jsou ve své hrůznosti také branou do nelogického světa fantaskních 

možností – do snů – které rovněž hrají v Borgesových povídkách významnou roli (např. 

Příběh dvou mužů, kteří měli sen; Kruhové zříceniny…). Sny bychom pak mohli 

pokládat za vyjádření oné volnosti, kterou nám prostor neprivilegovaného 

zvýznamňování skutečnosti dává. V mnoha povídkách tak hranice mezi „realitou“ a 

„snem“ zcela mizí. Zrcadlo je zde i znakem sebereflexe (Dvacátého pátého srpna 1983, 

Ten druhý), přičemž sebereflexe textu jako takového nemůže vést k ničemu jinému, než 

uvědomění si spletité struktury rozvětvujících se cestiček, které jím procházejí.  

 

„Teprve nyní jsem si uvědomil, že knihy nezřídka mluví o knihách, neboli jakoby 

rozprávěly mezi sebou. Ve světle této úvahy mi knihovna rázem připadala ještě víc 

zneklidňující. Byla sídlem dlouhého, staletého šepotu, neslyšného dialogu mezi 

                                                           
8 Borges, Jorge Luis, 1999: Tlön, Uqbar, Orbis tertius (str. 89 – 104) in: Nesmrtelnost, Hynek s. r. o., 
Praha 1999, ISBN 80-86202-35-6 
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pergameny, byla něčím živým, schránkou sil, neovladatelných lidskou myslí, pokladem 

tajemství vyzařovaných z bezpočtu myslí, které přežily ty, kdož je vytvořili nebo se stali 

jejich nositeli a zprostředkovateli.“ 

(U. Eco, 1988, s. 277) 

 

V borgesovském světě se tento šepot, jehož nově uvědomělá přítomnost jistým 

způsobem vyděsila Adsa – postavu z románu Umberto Eca, ozývá za okrajem každého 

textu, protože obzvláště Borgesovy knihy takřka vždy hovoří především o jiných 

knihách.  

 

 „Uváděl, že uqbarská literatura měla fantastický ráz a že v jejích eposech a bájích se 

nikdy nehovořilo o skutečnosti, ale jen o dvou imaginárních krajinách Mlechnas a 

Tlön… Bibliografie uváděla čtyři práce, které jsme dosud nenašli, i když třetí z nich, 

History of the Land Called Uqbar (1874) Silase Haslama, je v katalogu knihkupectví 

Bernarda Quaritche. (Haslam vydal také A General History of Labyrinths.)“   

(J. L. Borges, 1999, s. 91) 

 

Borges totiž nejen, že recenzuje neexistující knihy. Borges se v textovém labyrintu 

světa, i ve svém vlastním neskromném příspěvku k němu, pohybuje s takovým 

sebevědomím a bravurou, že se ve svých povídkách o neexistujících knihách (jenomže 

existujících, protože Borgesova zmínka o nich je vřazuje do sítě odkazů) odkazuje na 

jiné neexistující knihy ve svých dalších povídkách. V tomto světě si spolu vesele 

povídají i fiktivní texty.  

(Krásným příkladem je povídka Trojí verze Jidáše, kde se v Borgesově poznámce pod 

čarou objevuje tato zmínka: „Aby své tvrzení zdůvodnil, odvolává se Erfjord na 

poslední kapitolu prvního svazku Ospravedlní věčnosti od Jaromíra Hladíka.“  

(J. L. Borges, 1999, s. 200)9  

Ironií je, že Jaromír Hladík je hrdinou Borgesovy povídky Tajný zázrak, v níž je 

Ospravedlnění věčnosti uvedeno jako jedno z Hladíkových literárních děl.) Nejen 

v borgesovském světě si totiž labyrint budujeme sami, abychom jím pak mohli lépe a 

lépe putovat nebo bloudit. 

                                                           
9 Borges, Jorge Luis, 1999: Trojí verze Jidáše (str. 197 – 202) in: Nesmrtelnost, Hynek s. r. o., Praha 
1999, ISBN 80-86202-35-6 
 



 20 

„Ne náhodou jsme ho včera nazvali „blouznícím archivářem: Borgesovo blouznění 

nemůže existovat bez archivu, s nímž pracuje.“   

(U. Eco, 2004, Argo*, s. 117)10 

 

Hráč na okarínu a blouznící archivář u piana 

 

Vzhledem k faktu, že je Borges už z hlediska časové posloupnosti i částečné tematické 

spřízněnosti Ecovým předchůdcem a Umberto Eco je nejen pilným teoretikem a 

tvůrcem, ale rovněž čtenářem, nemohl na Borgesovy povídky v labyrintu textu 

nenarazit. A protože tato práce se pokouší propojit jejich příspěvky k tématu labyrintu, 

je podstatný i způsob, jakým tvorbu J. L. Borgese nahlíží, reflektuje, vnímá a posuzuje 

Umberto Eco.  

V přednášce proslovené 22. května 1997 při příležitosti udělení čestného doktorátu na 

Univerzitě v Castilla-La Mancha srovnával Eco knihovnu, v níž často dlel Cervantesův 

důmyslný rytíř, právě s Borgesovou Babylonskou knihovnou, přičemž poukázal zejména 

na dva podstatné body. 

 

„Ta knihovna, plná pouze dobrodružných románů, byla knihovna, ze které se vychází.  

A skutečně, příběh božského Dona Quijota začíná právě v okamžiku, kdy se náš hrdina 

rozhodne opustit místo svého knižního blouznění, aby se vydal do života. Učiní tak, 

protože v hloubi duše dospěl k přesvědčení, že v těch knihách našel pravdu, a proto je 

stačí napodobit, reprodukovat jejich dobrodružné akce. 

O tři sta padesát let později nám bude Borges vyprávět příběh knihovny, ze které se 

nevychází a v níž je hledání pravdivého slova nekonečným a beznadějným podnikem. 

Existuje hluboká analogie mezi těmito dvěma knihovnami: Don Quijote se snažil najít 

ve světě události, příběhy a dámy, které mu jeho knihovna slíbila, a tedy si přál, aby byl 

svět jako jeho knihovna a uvěřil tomu. Borges se jako menší idealista rozhodl, že jeho 

knihovna je jako svět – a tudíž je jasné, proč nikdy nepocítil potřebu z ní vyjít.“ 

(U. Eco, 2004, Argo, s. 102)11 

                                                           
* Vzhledem k tomu, že v roce 2004 u nás vyšly dva překlady Umberta Eca, budu u tohoto roku vždy 
uvádět nakladatelství (Argo nebo Karolinum). 
10 Eco, Umberto, 2004: Borges a moje obava z vlivu (str. 114 – 129) in: O literatuře, Argo, Praha 2004, 
ISBN 80-7203-588-6 
11 Eco, Umberto, 2004: Mezi La Manchou a Babylonem (str. 102 – 113) in: O literatuře, Argo, Praha 
2004, ISBN 80-7203-588-6 
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Přístup Dona Quijota představuje obtíže provázející přechod epistémy renesance 

v epistému klasickou, kdy knihy v Quijotově knihovně ještě popisují středověký svět 

analogickým jazykem, ale za knihovními zdmi již svět a jazyk fungují jiným způsobem. 

Ve chvíli, kdy Quijote opustí svou knihovnu a vydá se do světa, na který však aplikuje 

její zákony (které už ale nejsou zákony světa), stává se anachronickým.  

To Borgesova Knihovna je nekonečná a věčná, ona sama je svět, takže ji nelze opustit. 

Zákony Knihovny se vztahují na celý svět, protože Knihovna a svět jsou totéž. 

 

„V tomto spinozovském světě detektiv bude vědět i to, co vrah udělá zítra. A půjde ho 

očekávat na místo jeho příštího zločinu. Ale když takto uvažuje detektiv, bude tak moci 

uvažovat i vrah: bude se chovat podle předpokladu, že detektiv ho bude očekávat na 

místě jeho příštího zločinu, pokud obětí jeho příštího zločinu nebude detektiv sám. A to 

se právě stane v povídce „Smrt a kompas“ a prakticky ve všech Borgesových 

povídkách, nebo alespoň v těch nejdráždivějších a nejpůvabnějších. 

Borgesův svět je světem, v němž různé mysli nemohou uvažovat jinak, než podle 

zákonů formulovaných Knihovnou. Ale tato knihovna je Babylón. Její zákony nejsou 

zákony neopozitivistické vědy, jsou to zákony paradoxní. 

Logika mysli a (táž) logika Světa jsou obě nelogické. Jsou železnou nelogičností. Jenom 

za těchto podmínek Pierre Medard může psát „téhož“ Dona Quijota. Ale bohužel jen za 

těchto podmínek týž Don Quijote bude odlišným Donem Quijotem.“ 

(U. Eco, 2002, s. 221–222) 

 

Logika světa Borgesových povídek je neskutečnou logikou Knihovny. Proto může být 

ve sklepě pod schody Alef, zločinec může očekávat svého detektiva na místě svého 

příštího činu (jelikož předpokládá, že detektiv tam bude očekávat jeho), Pierre Menard 

může psát svého jiného téhož Dona Quijota, Jaromír Hladík může dokončit své 

veršované drama Nepřátelé v průběhu roku uvnitř vteřiny před zastřelením, Aurelianus 

může být před tváří boží zaměněn za svého soka Jana Panonského, Asterion může být 

Minotaurus, Pedro Damián může svůj život (či spíš smrt) prožít dvakrát (jednou zemřít 

na zápal plic jako zbabělec a podruhé odvážně zemřít mladý v bitvě u Masolleru), 

dvaceticentavová mince může být Záhirem, skvrny na jaguárovi mohou být Božím 

zápisem magické věty, Zaid se může vydávat za Abenchákána a zabít jej (aby se jím 

nakonec stal), špion může označit město jménem Albert tak, že zabije člověka stejného 
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jména, Kilpatrick může být zrádcem, který po odhalení v rámci pokání naplánuje svou 

popravu jako divadlo a Averroes může nevidět divadlo, přestože jej má před očima. 

 

„To považuji za nejlepší klíč ke čtení i ostatních Borgesových příběhů. Nemáme nikdy 

co dělat s případem nebo s Osudem, ale vždycky se ocitneme uvnitř (kosmické nebo 

situační) zápletky, kterou vymyslila jiná mysl podle fantastické logiky, jež je logikou 

Knihovny.“ 

(U. Eco, 2002, s. 222) 

 

Nicméně otázkou zůstává, co Borges zamýšlel a získal „konstrukcí“ Knihovny krom 

zvláštního a paradoxního schématu svých povídek (i když ty by samozřejmě jako 

odůvodnění stačily, což musí uznat každý jejich, dokonce i ten nelaskavý, čtenář). Eco 

připodobňuje Borgese k Joyceovi v tom ohledu, že oba dva autoři si z jazyka udělali 

herní pole, ovšem každý z nich jiným způsobem. Oba byli experimentátoři s jazykem, 

ale každý v jiné úrovni; Joyce na „subatomární“ a Borges v rámci „atomů“, které lze 

přeskupit do nových molekul. Neboli: Joyce experimentuje na straně označujícího, kdy 

se prostřednictvím destrukce a reorganizace slov přeuspořádávají ideje; Borges si hraje 

s označovaným – pohrává si s idejemi, díky čemuž posouvá slova, aby se dotkla nových 

a netušených horizontů.  

 

„Jakmile Borges pochopil a potvrdil, že nelze dospět k jednotné klasifikaci vesmíru, byl 

fascinován právě opačným projektem: obracením naruby a množením klasifikací.“ 

(U. Eco, 2004, Argo, s. 111) 

 

Vesmír se ukázal nebýt kategorizovatelným, tedy spíše se neukázal, díky tomuto zjištění 

Borges poukázal na to, že v podstatě nevíme, co vesmír je (lze mít dokonce podezření, 

že v onom smyslu, jakým toto slovo používáme, vůbec neexistuje); to však neznamená, 

že nemáme volný prostor imaginace k tomu, abychom si jej představovali. Borges sám 

si uvědomoval, že ačkoli klasifikace selhávají, člověk má tendenci snažit se docházet 

k alespoň provizorně stabilním řešením, která na čas udrží iluzi jednoty. 

 

„On však učinil opačnou volbu: pokud je atomů poznání hodně, básníkova hra tedy 

bude spočívat v jejich nekonečném roztáčení a rozkládání, v nekonečné kombinatorice 

nejenom jazykových etymonů, ale také idejí. Miliony nových čínských encyklopedií, 
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„Blahovolných tržišť“, jejichž nikdy nezavršeným součtem je právě Babylónská 

knihovna.“ (U. Eco, 2004, Argo, s. 112) 

Právě tak je tomu v Babylónské knihovně, kniha knih – jediná pravda, je nenalezitelná, 

nenávratně ztracena, ale v nekonečných prostorách Knihovny je umístěno obrovské 

množství libovolných kombinací textů, které je možno číst a jimiž lze nepřetržitě a 

věčně cestovat. Tato přílišná hojnost textů je důvodem, proč nelze knihu knih (pravdu 

pravd) nalézt, ale zároveň obsahuje obrovské množství různých „pravd“, z nichž každá 

může být pravdivá stejně jako nepravdivá, a zejména je každá z nich jiná. 

 

„Borges si musel vybrat, zda zasvětí svůj život hledání tajného Božího jazyka (hledání, 

o kterém vypráví) nebo zda oslaví tisícileté univerzum vědění jako rej atomů, křížení 

citací, zhušťování idejí k výrobě nejen toho, co už bylo a je, ale také toho, co bude nebo 

by mohlo být, což je úkolem a možností babylonských knihovníků.  

Pouze ve světle tohoto Borgesova experimentu (s idejemi a nikoli se slovy) pochopíme 

poetiku Alefu, odkud je naráz vidět bezpočet popletených předmětů, které dohromady 

skládají osídlení vesmíru. Je třeba mít možnost vidět všechno zároveň a pak změnit 

kritérium zhuštění a vidět něco jiného a měnit při každém pohledu Nebeské tržiště.“  

(U. Eco, 2004, Argo, s. 112) 

 

A tak si samozřejmě zvolil druhou možnost, protože všechny „texty“, které knihovna 

nabízí, nabízejí zase něco svému knihovníkovi, a ve chvíli, kdy každá kniha odkazuje 

na jistý počet dalších knih, je to nakonec jediná cesta, jakou by kdy bylo možné se 

v Babylonské knihovně dopátrat oné božské knihy (kdyby existovala). Protože texty 

vždy říkají nejen víc, než chceme nebo jsme schopni v nich vidět, ale zejména více, než 

samy chtějí. 

 

„Ale Borges překonal intertextualitu, aby anticipoval věk hypertextuality, ve které nejen 

že jedna kniha hovoří o druhé, ale je možné z vnitřku jedné knihy proniknout do druhé.“ 

(U. Eco, 2004, Argo, s. 112) 

 

Borges tímto způsobem skutečně anticipoval „průchodnost“ webových stránek, kde 

texty sebou protékají podle přání i náhodného kliknutí nebo zbloudění čtenáře. Kdyby 

internetové prostředí nemělo každému systému vlastní tendenci svazovat sebe sama 

strukturujícími pravidly, bylo by atmosférou čiré dekonstruktivní svobody, kdy 
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prolínání textů sebou samými se odehrává již zcela fyzicky bez časové prodlevy. Díky 

jeho ovládnutí ekonomickým diskursem tedy ani zde nelze povolávat k bytí kterékoli 

texty, avšak principielně to možné je. Internet je totiž sítí v pravém slova smyslu – je 

rozvětvujícím se labyrintem, který díky odkazům umožňuje svým čtenářům být 

aktivními hypertextovými poutníky, ale zároveň často i spolutvůrci. Největší výhodou 

takzvaných „nových médií“ je totiž jejich schopnost zbavit čtenáře pasivity a z pouhého 

uživatele učinit spoluhráče.  

Protože jak zmiňuje Umberto Eco – skutečným hrdinou Babylonské knihovny není 

Knihovna, ale Čtenář sám, ten neúnavný Don Quijote, který prochází cestami, větrnými 

mlýny a kombinuje. Právě kombinování je totiž v textovém putování to nejdůležitější. 

Borges nakonec často „jenom“ přeskupuje již vzniklé myšlenky a teorie do nových 

kontextů a (ne)pořádků, protože o to ve „hře“ jde. 

Eco tuto Borgesovu činnost přirovnává ke skládání hudby, neboť tvrdit, že v Borgesovi 

není žádná myšlenka, která by předtím neexistovala, by bylo jako říci, že  

v Beethovenovi není jediné noty, která by už nebyla vytvořena. 

 

„Co mohu říci? Že při poslechu Borgesových melodií, tak bezprostředně zpěvavých  

(i když jsou atonální), zapamatovatelných, příkladných si připadám, jako kdyby on hrál 

božsky na klavír a já foukal na okarínu.“ 

(U. Eco, 2004, Argo, s. 129) 
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 „ ‚Jak je svět krásný a labyrinty ošklivé,‘ řekl jsem s úlevou. 

‚Jak by byl svět krásný, kdybychom znali pravidlo, jak se pohybovat v labyrintu,‘  

odpověděl můj mistr.“ 

(U. Eco, 1988, s. 172)12 

 

Tři typy labyrintu 

 

Umberto Eco na Borgesův odkaz problematiky labyrintu navazuje jak v beletrii (Jméno 

růže, Foucaultovo kyvadlo, Tajemný plamen královny Loany), tak v teoretických 

pracích (Opera Aperta, Šest procházek literárními lesy, Poznámky ke Jménu růže…)  

a borgesovský vliv nepopírá ani v mnoha dalších přednáškách či esejích. Nedá se ale 

doslova říci, že by Eco z Borgese přímo čerpal, dokonce ani v díle, kde jsou 

borgesovské odkazy nejsilnější, ve Jménu růže. 

 

„Tedy, řekl bych, že skutečný borgesovský vliv na Jméno růže nespočívá tolik v tom, že 

jsem si představoval nějakou knihovnu v labyrintu, protože svět je plný labyrintů už od 

dob Knóssu, a teoretici postmoderna považují labyrint za obraz, jenž se opakovaně 

objevuje v celé současné literatuře.“ 

(U. Eco, 2004, Argo, s. 121)  

Borgesovy povídky byly už včleněny do textového pole odkazů, z nichž bylo možné 

vycházet, nicméně Eco pracoval rovněž s mnoha jinými, zejména historickými zdroji, 

jako např. se středověkými kronikami a rukopisy, údaji o knihách, které by se 

potenciálně mohly nacházet ve středověké knihovně, dějinnými výklady, životopisy, ale 

taktéž s literaturou o architektuře, mapami a plány, aby bylo možné vytvořit věrohodný 

svět. A vzhledem k tomu, že knihy spolu hovoří, k mnoha shodám je možné dojít díky 

tomu, že dva rozdílní autoři vycházejí místy ze shodných děl.  

 

„Že každá klasifikace světa vede k budování labyrintu nebo zahrady cestiček, které se 

rozdvojují, byla myšlenka přítomná už u Leibnize, tak i  - velice jasně a explicitně – 

v úvodní řeči k Diderotově a d’Alembertově Encyklopedii. To jsou pravděpodobně  

i Borgesovy prameny.“ 

(U. Eco, 2004, Argo, s. 123) 

                                                           
12 Eco, Umberto, 1988: Jméno růže, Odeon, Praha 1988, ISBN 01-003-88 
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Koncepce světa jako labyrintu tedy v žádném případě nebyla nová ani u Borgese, který 

si však uvědomoval, že je důležité znovuzkompilovat již napsané. Eco toto nadání  

u Borgese nazývá schopností využívat všemožné fragmenty encyklopedie ke 

zkomponování hudby myšlenek, přičemž přiznává, že pokud by napodoboval nějaký 

vzor, pak by to byl tento způsob přemýšlení. Ani Borges by nenapsal své dílo bez toho, 

aby za sebou měl texty, o nichž mluvil; to z nich katalyzoval ideu labyrintu a ideu 

záhady zrcadel. Eco velmi trefně uvádí, že „i Borgesova práce spočívala v tom, že 

sebral z nesmírného území intertextuality řadu témat, která tam již vířila, a přeměnil je 

v případnou parabolu.“ 

(U. Eco, 2004, Argo, s. 124) 

Přes to všechno, inspirace či „vy řizování si účtů“ („a knihovna plus slepec, to nemůže 

dát nic jiného než Borgese, dluhy se prostě splácet musejí“ – U. Eco, 1986, s. 232)13  

s Borgesem je na Jménu růže poměrně patrná a Eco ji koneckonců nepopírá. 

 

„Když jsem pak psal Jméno růže, bylo více než zřejmé že při stavbě knihovny myslím na 

Borgese. Pokud si vyhledáte mé heslo ‚Kód‘ v Encyklopedii Einaudi, uvidíte, že 

v jednom z odstavců činím pokus s Babylonskou knihovnou. No, a to heslo jsem napsal 

v roce 1976, dva roky předtím, než jsem začal pracovat na Jménu růže, což je znamení, 

že borgesovskou knihovnou jsem byl posedlý již dávno. Když jsem pak začal psát román, 

přirozeně se dostavil nápad s knihovnou a zároveň se slepým knihovníkem, kterého jsem 

se rozhodl pojmenovat Jorge da Burgos.“ 

(U. Eco, 2004, Argo, s. 119 – 120)  

 

Blouznivý archivář nebo slepý knihovník, obě přirovnání ilustrují fakt kontingence 

výběru z nepřeberného množství textu. A není–li způsob výběru předem dán, pak 

vyžaduje nejen rozsáhlé vědomosti, ale i virtuózní kombinační schopnosti, aby bylo 

možné dojít k alespoň přibližnému cíli (nebo zkonstruovat labyrint). A právě toto 

nadání je tím, co Eco na Borgesovi kvituje s povděkem. 

 

„To, co zůstává u Borgese podstatné, je jeho schopnost využívat všemožné fragmenty 

encyklopedie ke zkomponování hudby myšlenek.“ (U. Eco, 2004, Argo, s. 129) 

                                                           
13 Eco, Umberto, 1986: Poznámky ke Jménu Růže (str. 227 – 241) in Světová literatura, č. 2, ročník 31, 
Odeon, Praha 1986, ISSN 0039-7075 
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Pojem „Encyklopedie“ používá Eco v mnoha svých dílech v přeneseném významu 

souboru možných vědomostí, z nichž každá myslící bytost je způsobilá pojmout větší či 

menší část. Encyklopedie je v tomto významu specifickým typem knihovny nebo 

labyrintu, spíše prostorem onoho „nesmírného území intertextuality“ s jakýmsi 

návodem k použití, který je tím kompatibilnější a použitelnější, čím větší množství 

„témat vířících v tomto intertextuálním poli“ jsme byli schopni obsáhnout. Pokud 

chceme Encyklopedii považovat za labyrint (kterým jsou nakonec všechny texty), pak 

pravděpodobně za ono bludiště, v němž se cestičky rozvětvují, kdy však ke směru 

větvení máme mapku (tu nám dává fakt, že máme cíl, za kterým se plížíme předivem 

vztahů mezi interpretanty). Eco sám popisuje svou představu Encyklopedie na modelu 

krabice s kuličkami: 

 

„M ůžeme si představit všechny kulturní jednotky jako obrovské množství kuliček v jedné 

krabici; při každém zatřesení krabičkou se mezi kuličkami vytvoří různé vztahy a afinity. 

Tato krabička by představovala informační zdroj disponující vysokou mírou entropie a 

abstraktní model sémantické asociace ve volném stavu. Představme si však nyní 

zmagnetizované kuličky, mezi nimiž se ustaví systém přitažlivosti a odpudivosti, takže 

některé se vzájemně přitahují a jiné nikoli. Tím by se snížila možnost vytváření 

vzájemných vztahů. Ještě lépe bychom si mohli představit, že každá kulturní jednotka 

v tomto globálním sémantickém univerzu vysílá určitou vlnovou délku, která ji slaďuje 

s omezeným (byť možná obrovským) počtem jiných jednotek. Pouze musíme připustit, že 

vlnové délky se mohou měnit v závislosti na nových vysílaných vztazích, a že tudíž 

možnosti přitahování a odpuzování se po čase mění. V praxi tento model předpokládá, 

že systém lze napájet čerstvými informacemi a že z nekompletních dat lze vyvozovat 

další data.“ (U. Eco, 2004, Karolinum, s. 157)14   

 Jde o jakýsi labyrint s (neustále se měnícím) návodem, který udává směr, čímž pomáhá 

orientovat se v informacích tak, abychom byli schopni je použít a dočasně putovat 

textem (světa) k cíli, nikoli jen bloudit. 

Co nám tuto „mapu“ dává? Ve svém románu Tajemný plamen královny Loany 

konstruuje Eco model člověka ztraceného v bludišti textu bez návodu, jak jím putovat. 

Oběť nehody, antikvář (což je povolání obsahující v sobě zároveň cosi z archiváře  

i knihovníka) Giambattista Bodoni, řečený Yambo, ztrácí svou epizodickou paměť, ale 

                                                           
14 Eco, Umberto, 2004: Joyce, sémióza a sémiotika (str. 149 – 164) in: Meze interpretace, Karolinum, 
Praha 2004, ISBN 80-246-0740-9 
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veškerý naučený a načtený obsah Encyklopedie zůstává. Yambovi ovšem nezbývá než 

textovým labyrintem bloudit, neboť ztratil ponětí o tom, jaký by měl být cíl jeho 

putování a nemá tedy návod, kudy se vydat. Hlavní postava má takzvaně „paměť 

z papíru“ a právě text (počítajíc v to ovšem i hudbu, obrazy atd.) je jeho jediným 

vodítkem k tomu, aby „získal svou minulost“ a mohl se posunout někam dál. Jenomže 

zkrátka neví kam, a když se k němu vzpomínky začínají vracet, není schopen je třídit a 

je v nich utopen, jako v chaotické mlze, z níž se místy něco vynořuje. 

 

„Moje paměť se skládá z článků jako tasemnice, ale na rozdíl od ní nemá hlavu, krouží 

labyrintem, jakékoli místo by mohlo být začátkem či koncem cesty. Musím čekat, až 

vzpomínky přijdou samy od sebe, podle své vlastní logiky. Takhle se chodí v mlze.“ 

(Eco, 2005, s. 319) 15 

 

 Decentrovaný labyrint s náhodnými výhonky. Eco v tomto románu názorně ilustruje 

stav bloudění labyrintem textu – navozuje přímo modelovou situaci toho, jakým 

způsobem by pohyb v bludišti zbaveném pravidel, vodítek i směru mohl probíhat 

(dokonce nechá svého hrdinu upadnout do komatu tak, aby žádný jiný svět již 

nenarušovat jeho pohyb textem/labyrintem, zde příhodně umístěným do jeho pod-

vědomí.)  

To je nakonec i situace člověka v postmoderním světě. Pojetí minulosti, zachycené 

v textu jako lineární historie se hroutí, jelikož současná, stále více se vizualizující, 

média závisí zejména na rychlosti a aktuálnosti. Události se stávají epizodami, jelikož 

stárnou příliš rychle na to, aby byly ukládány do paměti, a je jich (právě díky téměř 

absolutní rychlosti) takové množství, že nemohou být jakkoli selektovány či 

chronologicky vnímány. Děje a informace se kumulují do chaotického chumlu, z něhož 

se na nás kontingentně vynořují. Situace Ecova hrdiny je v jistém smyslu každodenní 

situací člověka uvězněného v labyrintu textu světa. 

„Encyklopedie se na mne sypala po listech a já měl chuť ohánět se rukama, jakoby to 

byl roj včel.“  (Eco, 2005, s. 23) 

 

„I nadále žiji v encyklopedii. Mluvím, jako bych se opíral o stěnu a vůbec se nemohl 

obrátit. Mé vzpomínky mají hloubku několika dnů. Vzpomínky ostatních sahají celá 

staletí zpátky.“ (Eco, 2005, str. 41) 
                                                           
15  Eco, Umberto, 2005: Tajemný pramen královny Loany, Argo, Praha 2005, ISBN 80-7203-724-2 
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„Ocitl jsem se v labyrintu. Ať už se vydám kterýmkoli směrem, nebude to ten správný.  

A pak, odkud jsem se chtěl dostat?“ (Eco, 2005, s. 76) 

 

Encyklopedie bez možnosti směřování, bez návodu, je opět pouhým bludištěm bez 

jakékoli architektonické logiky. Jsme-li uvnitř bludiště, je velmi těžké odhlédnout od 

momentální situace a pokusit se v něm vyznat. A jsme–li uvnitř labyrintu bez jakékoli 

logiky, jsme odsouzeni k bloudění. 

 

„ ‚Jak se ale mohlo stát,‘  řekl jsem naplněn obdivem, ‚že jste dokázal vyřešit záhadu 

knihovny zvenku a nevyřešil jste ji, když jsme byli uvnitř?‘ 

‚Tak i Bůh zná svět, protože ho pojal ve své mysli jakoby zvnějšku, ještě než byl 

vytvořen, zatímco my lidé jej neznáme, protože žijeme v něm a našli jsme ho už 

dokončený.‘ 

‚Takže věci můžeme poznat při pohledu zvenčí?‘ 

‚Věci vytvořené umělcem, protože v mysli opakujeme jeho počínání. Ne však věci 

přírody, ta není dílem naší mysli.‘ 

‚Na knihovnu nám ale naše mysl stačí, viďte?‘ 

‚Jistě,‘ odpověděl Vilém. ‚Ale jenom na knihovnu.‘ “ 

(U. Eco, 1988, s. 211) 

 

Jelikož však labyrint – knihovna ve Jménu růže je postaven podle důmyslné 

architektonické logiky, je možné se v něm vyznat a postavy také nakonec tajemství 

knihovního bludiště odhalí. Jak ovšem upřesňuje Ecův „dodatek ke knize“ Poznámky ke 

Jménu růže, labyrinty ani svět (koneckonců podle Borgese je knihovna vesmírem a 

vesmír labyrintem) tak jednoduché nejsou. Eco definuje tři typy labyrintu: 

 

„ Abstraktním modelem domněnkovosti je labyrint. Jenže existují tři druhy labyrintu. 

První je řecký, to je labyrint Théseúv. Ten vlastně nikomu nedovolí, aby v něm 

zabloudil: vejdeš, dostaneš se do středu a ze středu odejdeš k východu. Proto je taky 

uprostřed Minotaurus, jinak by to byl příběh nijaký, byla by to pouhá procházka. Pokud 

tu vzniká děs, tak z toho, že nevíš, kam dorazíš a co udělá Minotaurus. Jestliže však 

procházíš labyrintem klasickým, bude ti do ruky vložena nit, nit Ariadnina. Klasický 

labyrint, to je Ariadnina nit sebe samotného. 
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Pak je tu labyrint manýristický: když ho rozvineš, máš před sebou jakýsi strom, 

strukturu s kořeny a mnoha slepými uličkami. Východ je jen jeden, ale můžeš se 

splést. Potřebuješ Ariadninu nit, abys nezabloudil. Tento labyrint je modelem Trial – 

and – error procesu. 

Nakonec je tu síť neboli to, čemu Deleuze a Guattari říkají hlíza. Tento labyrint je 

uspořádán tak, že každá cesta se může spojit s každou. Nemá žádný střed, nemá okraj, 

protože je potencionálně nekonečný. Prostor domněnky, to je právě tento prostor. 

Labyrint v mé knihovně je ještě labyrint manýristický, ale svět, v němž Vilém žije, je už 

strukturovaný jako síť, jak si to sám uvědomí: lépe řečeno je tak strukturovatelný, nikdy 

však definitivně strukturovaný.“ 

(U. Eco, 1986, s. 236) 

 

Klasický labyrint je centrovaný, díky čemuž vede svého „zbloudilce“ k východu vlastně 

sám.Takový je kupříkladu labyrint Abenchákána Bochárího v jedné z Borgesových 

povídek. Bochárího bludiště je plné chodeb, které vedou k centrální místnosti v budově, 

jež slouží nejprve jako pozorovatelna a posléze jako past. Centrum labyrintu má i zde 

svého Minotaura, jímž je vezír Zaid očekávající svého krále, skutečného Abenchákána 

Bochárího, aby jej mohl zabít. 

Manýristický labyrint je důmyslně budované bludiště určené k tomu, aby se jeho oběť 

nedostala ke svému cíli (labyrint jako ochrana tajemství funguje právě ve Jménu růže) 

či k východu (i odhalené tajemství zůstává tajemstvím, je-li ten, kdo jej vypátral, 

uvězněn v labyrintu). Ten, kdo do něj vstoupí, má zkrátka zabloudit. Problém je právě 

v oné vynalézavé logice, která dává labyrintu strukturu a pokud je demaskován její 

systém, je nakonec možné se bludišti vyznat a nalézt (tajemství, popř. východ) právě 

tak, jak se to podaří Vilémovi a Adsovi ve Jménu růže, přestože k objevení 

pravidelnosti slouží zpočátku metoda pokusu a omylu. 

Síťový labyrint je bludištěm možností, které mohou nebo nemusejí nastat, nic zde není 

nutné. Koncept rizomu, jehož název i podstatu si Deleuze a Guattari půjčují z biologie; 

kde označuje oddenek, u něhož nelze rozlišit kořen a výhonek, který navazuje příčná 

spojení mezi divergentními vývojovými řadami, tvoří nesystematické, neočekávané 

diference, štěpí a splétá, otevírá i spojuje současně; je antitezí stromovitého modelu 

myšlení, které v západní tradici dominuje od antiky po současnost. „Strom“ metaforicky 

označuje systematickou a hierarchicky organizovanou strukturu „kořen – strom“, která 

pracuje s binárními dichotomiemi a vztahovými opozicemi. V tomto modu pak nelze 
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myslet zároveň stejné a jiné, aktualizovat rozdílnost, pestrost. Pojem rizomu, bez-

kořenového systému s neexistencí vedlejších kořenů (třeba jako podhoubí), vyjadřuje 

nehierarchickou, horizontální rozmanitost, kdy jednotlivé komponenty vytvářejí 

neregulovatelnou síť, v níž kterýkoli z prvků může vstoupit do vztahu s jakýmkoli 

jiným prvkem. Jde o prostor, do kterého neexistuje žádný privilegovaný bod vstupu, 

v němž není žádná pevně stanovená posloupnost kroků či vnitřní hierarchie mezi 

jednotlivými fragmenty ani striktní pravidla navazování.  

(T. Hauer, 2002, s. 182 - 183)16 

Z tohoto pojetí také vychází Umberto Eco při definici třetího typu labyrintu, který se 

jako neviditelná síť vznáší nad myšlením a konáním (nejen) jeho postav. Také podle 

Deleuze a Guattariho má veškerá skutečnost rizomatický charakter, přičemž různé 

struktury, hierarchie a jednoty jsou pouze dočasnou kolonizací rizomů. A tedy i Vilém 

si začíná uvědomovat, že jeho svět má povahu síťové rozmanitosti, která však nemůže 

být strukturována definitivně, protože by to bylo proti jejímu charakteru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Hauer, Tomáš, 2002: S/krze postmoderní teorie, Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, ISBN 80-246-
0545-7 
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„ ‚Je velice těžké přijmout myšlenku, že ve všehomíru nemůže být řád, protože by to 

byla urážka svobodné vůle boží a její všemocnosti. Takto nazírána je svoboda boží 

naším odsouzením, nebo aspoň odsouzením naší pýchy.‘ 

Opovážil jsem se poprvé a naposled v životě učinit teologický závěr: ‚Jak ale může 

existovat bytost nezbytná, která celá sestává z možností? Jaký je pak rozdíl mezi Bohem 

a počátečním chaosem?‘ “ 

(U. Eco, 1988, s. 475) 

 

Hunc mundum tipice laberinthus denotat ille… 

 

Postmoderní prázdnota neznamená chybějící možnosti, ale jejich přebytek. Moderní 

prázdnota začíná tam, kde všechny cesty končí, ta postmoderní se uskutečňuje na 

rozcestí, které čítá tolik cest, že vybrat si z nich je téměř nemožné. Labyrint, kde každá 

cesta se v kterékoli chvíli může propojit s každou je ve svém důsledku totožný se 

situací, kdy není na výběr. Jedinou diferencí nakonec je, že na rozdíl od nemožnosti 

volby, výběr z nepřeberného množství má kontingentní charakter. Náhodnost ovšem 

způsobuje onen pocit prázdnoty – jako by žádné rozhodnutí nebylo vůbec provedeno. 

Pregnantně tuto emoci vyjadřuje třeba i populární hudba: „In New York freedom looks 

like too many choices…“  

(U2, 2000, skladba č. 10)17 

Převládajícími postmoderními pocity se tak stávají nostalgie a ironie (především ve 

vztahu k historii), přičemž nostalgie vyjadřuje touhu po znovuzískání celku a vědomí 

jeho nenávratné ztráty, stesk po možnosti se odvolávat na jediné platné transcendentálně 

označované. Ironie pak reaguje na tento fakt jako jediný způsob, který beze vší falešné 

nevinnosti dokáže zacházet s minulostí zbavené vážnosti, jednoznačnosti a centrální 

důležitosti. (Hubík, 1991, s. 23 – 24). 

Nacházíme se v nedefinovatelném (neb není k čemu orientaci vztahovat – není střed, 

okraj, hlavní ani vedlejší cesta) prostoru nekonečné zahrady rozvětvujících se cestiček, 

jimiž už nelze ani bloudit, protože „bloudění“ předpokládá hledání – cíl, který uniká 

nalezení. Zde nachází své opodstatnění výrok (dnes už pokládaný spíše za klišé), že 

cesta samotná je cílem. V nekonečné změti směrů bez privilegovaných verzí už nelze 

mít na mysli ono „kam“, nýbrž „jak“. Směřování se stává cestováním. Prostor, po jehož 

                                                           
17 Vox, Bono, 2000: New York in: All that you can´t leave behind, Universal Music, Praha 2000 
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cestičkách se pohybujeme, se tudíž stává důležitějším než otázka, kam nás ony pěšinky 

zavedou. 

„Z Borgesovy knihovny tituly citovat nemůžeme, protože počet jeho knih je nekonečný, 

 a protože více než námět knih nás zajímá formát knihovny.“ 

(U. Eco, 2004, Argo, str. 103)  

 

A jaký tedy je? 

„Tvrdím, že Knihovna je nekonečná. Idealisté dovozují, že šestiúhelníkový tvar sálů je 

nevyhnutelná podoba absolutního prostoru, nebo alespoň naší prostorové intuice. Podle 

jejich názoru je trojúhelníkový nebo pětiúhelníkový tvar sálu nepředstavitelný. 

(Mystikové nás přesvědčují, že v extázi zří kruhovou místnost a v ní velkou kruhovou 

knihu s nepřetržitým hřbetem uzavírajícím kruh podél stěny. Jejich svědectví je však 

podezřelé a jejich slova nejasná. Ta kruhová kniha je Bůh.) Prozatím postačí, když 

zopakuji klasický výrok: Knihovna je koule, jejíž přesný střed tvoří kterýkoli 

šestiúhelník, jehož obvod je nedosažitelný.“  

(J. L. Borges, 1999, s. 139)  

 

„První axioma: Knihovna existuje ab aeterno. Žádný rozumně uvažující duch nemůže 

pochybovat o této pravdě, jejímž bezprostředním odleskem je budoucí věčnost světa.“  

(J. L. Borges, 1999, s. 139) 

Dle Borgese samotného je Knihovna nekonečná a věčná (přičemž i její věčnost je toutéž 

větou zároveň zpochybněna, neb závisí na nejistém trvání tohoto světa). Její konkrétní 

tvary jsou ale zamlženy množstvím interpretací, které ironicky položeny jedna vedle 

druhé ztrácejí svůj smysl. I zde se objevuje touha po středu a Knize knih, která však 

není nalezena – hovoří o ní pouze „mystikové, kteří ji zřeli v extázi“. Kruhová kniha 

ovšem znovu zjednodušeně symbolizuje nekonečno, k němuž tak není třeba celé 

knihovny. 

„Tento myslitel upozornil na skutečnost, že všechny knihy, ať jsou seberozdílnější, jsou 

tvořeny stejnými prvky: mezerou, tečkou, čárkou a dvaadvaceti písmeny abecedy. 

Poukazoval taky na skutečnost, kterou potvrdili všichni cestovatelé: V celé obrovské 

Knihovně nejsou ani dvě knihy úplně stejné. Z těchto nevyvratitelných premis vyvodil 

závěr, že Knihovna je završený celek a její regály zahrnují všechny možné kombinace 

(obrovský, i když nikoli nekonečný počet) dvaceti ortografických znaků, tedy všechno, 

co lze vyjádřit ve všech jazycích.“  (J. L. Borges, 1999, s. 141) 
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Borgesova Babylonská knihovna takto popsána je živoucí rozpínavý paradox.  

Je nekonečná, ale završená. Je věčná, protože nekončí nejen v prostoru, avšak ani v čase 

a zahrnuje všechny možné kombinace. V takto megalomanském obrazu je nepřed-

stavitelná jako samotný vesmír. 

Přestože ani dvě knihy zde nejsou stejné, mnoho se jich navzájem od sebe liší 

pouze písmenem nebo čárkou – celý koncept Knihovny tak vyrůstá z jediné knihy, 

jejímiž nekonečnými variacemi se plíživě rozrůstá. Zároveň je však lhostejno, ze které 

konkrétní knihy, protože všechny jsou pouze verzemi sebe sama. Ačkoli tedy prostor 

Knihovny lze přesunout už na herní pole knihy, nejedná se o stránky jediné, prvotní, 

kruhové nebo božské Knihy, která je jenom zástupným prvkem hladu po 

transcendentálně označovaném. 

 

„ Řekl mi, že se jeho kniha nazývá Knihou z písku, protože ani ona, ani písek nemají 

začátek ani konec.“ (J. L. Borges, 1999, s. 472)18 

 

„Počet stránek v této knize je, přesně vzato, nekonečný. Žádná není první, žádná 

poslední. Nevím, proč jsou číslovány takhle svévolně. Snad proto, aby bylo jasné, že 

členy nekonečné řady připouštějí jakékoliv číslo.“  (J. L. Borges, 1999, s. 473) 

Knihovnu tedy v podstatě může reprezentovat (nekonečná) kniha. A zároveň s otázkou 

po formě nekonečné knihy se pak do hry dostává labyrint. 

 

„Bludiště je zde,“ ukázal na vysoký, lakovaný psací pult. 

„Bludiště ze slonoviny!“ zvolal jsem. „Docela maličké bludiště!…“ 

„Bludiště ze znaků,“ opravil mě. „Neviditelné bludiště času.“ 

(J. L. Borges, 1999, s. 152)  

 

Jak už bylo uvedeno dříve, Cchuej Pen zkonstruoval bludiště v textu, který je zahradou, 

v níž se cestičky rozvětvují. V díle se uskutečňují všechny eventuality, které se větví do 

všech dalších z nich vyplývajících možností. Cchuej Penova kniha tak zahrnuje celou 

Babylónskou knihovnu (proto působí jako zmatené rukopisy, neb systém knihovny 

nestojí na tradiční logice), je stejně tak nekonečná v prostoru i čase, což ji činí  věčnou. 

                                                           
18 Borges, Jorge Luis, 1999: Kniha z písku (str. 471 – 475) in: Nesmrtelnost, Hynek s. r. o., Praha 1999, 
ISBN 80-86202-35-6 
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Rovněž zahrnuje všechny možné kombinace. Babylónská knihovna a kniha/zahrada, ve 

které se cestičky rozvětvují, jsou tímtéž. 

Eco naopak rozlišuje labyrintů tři typy, které jsou typ od typu komplikovanější, ale  

i komplexnější.  

1) Klasický labyrint coby „Ariadnina nit sebe samého“ sice zbloudilce navede 

k východu, ale cestou jej donutí čelit problému či nebezpečí.  

2) Důmyslný manýristický model stromového myšlení, kde směřování k východu je 

výrazně komplikováno logikou bludiště, jejíž pochopení představuje Ariadninu nit 

ukazující cestu ven. Existuje mnoho špatných variant, avšak jen jedna správná a cílem 

je její nalezení.  

3) Síťový labyrint nezná správné a špatné varianty, stejně tak jako centrum a střed, či 

hlavní a vedlejší. Jde o nehierarchizovaný prostor s potenciálně nekonečně volnou 

možností navazování a propojení. 

 

„D ůležité je, aby obludný dům byl v souladu s jeho obludným obyvatelem. Minotaurus 

je víc než dostatečným zdůvodněním bludiště. Ale nikdo to nebude tvrdit o hrozbě 

zaslechnuté ve snu. Jakmile jsem si vybavil podobu Minotaura (muselo k tomu nutně 

dojít, když tu bylo bludiště), byl problém virtuálně rozřešen. Přesto se ale přiznám, že 

jsem zprvu nepochopil, že ta dávná postava má klíčový význam. Bylo nutné, aby mi tvé 

vyprávění poskytlo přesnější symbol: pavučinu.“  

(J. L. Borges, 1999, s. 306)19 

Pokud chceme propojit Borgesův a Ecův přístup k labyrintu, klíčem je jednoznačně 

„síť“. Právě síťový labyrint – rizom je zahradou, kde se cestičky rozvětvují a každá 

s každou se libovolně a potenciálně do nekonečna spojují.  

 

„Rizom je a-centrický, a-signifikantní, tedy je konceptem rozmanitosti, jemuž může být 

porozuměno v v tradiční terminologii, obsahující dichotomie jedno versus mnohé, kořen 

(původ) versus vývoj, hloubka versus povrch, centrum versus periferie atd. Rizomorfní 

způsob komunikace je typický tím, že v něm neexistuje vztah adresant – adresát, leč 

vzájemná výměna mezi všemi komunikátory nacházejícími se uvnitř jedné vrstvy.“ 

(T. Hauer, 2002, s. 183) 

                                                           
19 Borges, Jorge Luis, 1999: Abenchákán Bochárí, který byl zabit ve svém bludišti (str. 300 – 308) in: 
Nesmrtelnost, Hynek, s. r. o., Praha 1999, ISBN 80-86202-35-6 
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Pokusíme-li se tedy labyrint Borges – Eco definovat, musíme si nejprve stanovit 

následující podmínky: 

I) Knihovna je nekonečná. 

II)  Knihovna existuje ab aeterno. 

III)  Knihovna obsahuje všechny knihy. 

IV)  V celé obrovské Knihovně nejsou ani dvě knihy úplně stejné. Knihovna je 

završený celek a její regály zahrnují všechny možné kombinace. 

V) Knihovna je tak obrovská, že jakákoli snaha o její zmenšení je zcela 

zanedbatelná.  

VI)  Každý svazek je unikátní, nenahraditelný, ale vždy existuje několik set 

nedokonalých faksimile. 

VII)  Knihovna vyvstává již ze stránek jakékoli knihy, protože knihy v ní 

obsažené jsou vlastně variacemi sebe sama. 

VIII)  Knihovna tedy může být reprezentována libovolnou knihou (neboť obé 

zastupuje text jako takový, knihovna jenom multiplikuje významy knihy coby znaku 

znaků).  

IX)  Počet stránek v této knize je nekonečný. Žádná není první, žádná poslední. 

X) Kniha a bludiště jsou jedna a táž věc. 

XI)  Bludiště má formu zahrady, ve které se cestičky rozvětvují.  

XII)  V zahradě, kde se cestičky rozvětvují, se vyskytují všechna řešení zápletek a 

každé řešení vyúsťuje do dalšího větvení. 

XIII)  Tato „struktura“ je totožná s konceptem síťového labyrintu. 

XIV)  Tento labyrint je uspořádán tak, že každá cesta se může spojit s každou. 

Nemá žádný střed, nemá okraj, protože je potencionálně nekonečný. 

XV)  Knihovna je velikánský labyrint, znak labyrintu světa. 

 

Podmínky často vyplývají jedna z druhé a jejich významy se tak místy kryjí (tím spíše, 

že vycházíme z různých textů, a tedy propojujeme i zdánlivě nepropojitelné právě 

systémem cestiček, které se rozvětvují). Definice tedy počítá s dekonstruktivním 

přístupem, kdy je možné číst různé texty jako cestování jedním velkým labyrintem. Ani 

tento způsob není (navzdory výše uvedenému) zcela neomezený, avšak vyloučíme-li 

přístup naivního čtenáře, či první „zvykové“ čtení způsobem, kterým tomu chce 

čtenářská konvence či diskurs (k problematice mezí interpretace se vrátíme v dalších 
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kapitolách), pokusíme se z útržků Encyklopedie sestavit vymezení „literárního“ 

labyrintu Borges – Eco: 

 

Knihovna obsahuje všechny knihy, přičemž ani dvě z nich nejsou úplně stejné. 

Každý svazek je unikátní, ale vždy existuje množství nepatrně se lišících faksimile, 

tudíž se jakákoli snaha o zmenšení Knihovny stává zanedbatelnou. Je završeným 

celkem a zahrnuje všechny možné kombinace. (III, IV, V, VI) 

Knihovna vyvstává již ze stránek jakékoli knihy, protože knihy v ní obsažené jsou 

vlastně variacemi sebe sama (kniha i knihovna zastupují text jako takový). (VII, 

VIII) 

 Kniha a bludiště jsou jedna a táž věc. Bludiště má formu síťového labyrintu, 

neboli zahrady, ve které se cestičky rozvětvují, tzn., vyskytují se zde všechna řešení 

zápletek a každé řešení ústí do dalšího větvení. Labyrint je uspořádán tak, že 

každá cesta se může spojit s každou, nemá střed, ani okraj, protože je 

potencionálně nekonečný. (X, XI, XII, XIII, XIV, I, II, IX). 

Knihovna je velikánský labyrint, znak labyrintu světa. (XV) 

 

Tento typ vyjádření však stále nezachycuje podstatu rizomatické povahy skutečnosti, 

kterou lze zachytit třeba právě neparadigmatickým cestováním labyrintem textu. 

Chceme –li se dostat ke jádru věci, bude nutné definici konkretizovat, ale zároveň 

zjednodušit a z literárního diskursu se přesunout na půdu metajazyka.  

 

Každý text je vždy zahradou, kde se cestičky rozvětvují (Borges). Toto bludiště má 

formu síťového labyrintu - vyskytují se zde všechna řešení zápletek, každé řešení 

ústí do dalšího větvení a každá cesta se může spojit s každou, nemá střed, ani 

okraj, protože je potencionálně nekonečný (Eco). Cestování labyrintem tak 

umožňuje i neprivilegované zvýznamňování skutečnosti; necentrované myšlení  

(a čtení) je tomuto prostoru přirozeným. KNIHA jako znak znaků je v tomto 

pojetí bludiště a tudíž KNIHOVNA coby labyrint labyrint ů se stává znakem 

labyrintu světa. 

 

To ovšem není nic nového (můžeme si říci a záhy se to také potvrdí v dalších 

kapitolách), nicméně vcelku zánovní tento způsob myšlení / psaní / čtení byl, když jej 
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Jorge Luis Borges uvedl do světa zhruba třicet let předtím, než ten a jeho literatura  

i filosofie začaly být „postmoderní“.  

V tomto diskursu se téma labyrintu stalo záhy velice oblíbeným:  

 

„Borges ukázal již počátkem čtyřicátých let, že jde o intertextový labyrint (Derrida), ve 

kterém nemá smysl hledání vchodu a východu, ale jen bloudění (Eco), labyrint, v němž 

nelze nalézt Knihu, jež by obsahovala výtah knih zbývajících (Wittegenstein, Lyotard).“  

(S. Hubík, s. 48, 2004)20 

 

Poté, co jsme popsali formu Borgesovského labyrintu (neviditelné bludiště času tvořené 

ze znaků a zároveň labyrint Knihovny), který se přirozeně propojil s třetí variantou 

labyrintu podle Umberta Eca; naznačíme v následujících kapitolách některá z výše 

uvedených filosofických souvztažností, které mimo jiné jistým způsobem napovídají, 

kterak se v takto definovaném labyrintu pohybovat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
20 Hubík, Stanislav, 2004: Filosofie a hra aneb v bludišti s J. L. Borgesem (str. 45-50) in: Filozofia a/ako 
umenie. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou  účasťou, FF UK, Bratislava 2004, ISBN 80-
88973-14-7 
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V následujících kapitolách se na vybraných autorech a některých jejich dílech pokusíme 

připomenout, jak důležitou se metafora labyrintu stala v  postmoderním diskursu. Tyto 

kapitoly si nekladou ambice být komplexní analýzou dané problematiky, avšak spíše 

dekonstruktivním čtením a pokusem o zodpovězení otázky, zda lze pohyb v labyrintu 

nějakým způsobem popsat, a pokud ano, zda to přece jenom nezavádí jistá omezení. 

Proto se jemně otřeme o Jeana-Françoise Lyotarda (nedůvěra vůči metanarativitě, 

diskursivní žánry), pozastavíme se u zastánce svobodného putování labyrintem 

Jacquese Derridy (metafyzika přítomnosti vs. dekonstrukce) a nakonec se zmíníme  

o tom, jak Umberto Eco vidí spojitost mezi neomezenou semiózou a dekonstruktivním 

driftem, i o potenciálních mezích interpretace, které jsou v textovém labyrintu možná 

nakonec nevyhnutelné.  

 

Strategie pohybu 

 

 Pro Jeana-Françoise Lyotarda je postmoderna především nedůvěrou k metanarativním 

příběhům, jejichž dispozitiv se stal přežitkem – nejsou velké ideje, či velká pravda, ani 

kýžený cíl – žádná „velká vyprávění“ (grand récits). Pravda, spravedlnost nebo 

morálnost se legitimizují skrze svou přináležitost k zakládajícímu příběhu, spadajícího 

do konceptu moderny.  

I v Borgesově Babylonské knihovně se ztratilo, či možná i spíše nikdy neexistovalo, 

velké vyprávění – kniha, která by byla dokonalým výtahem ze všech ostatních knih 

(jakékoli zmínky jsou v podstatě „drby“, popř. o ní blouzní mystikové v extázi). Touha 

po jejím nalezení, byť se vzhledem k nekonečnosti knihovny ukazuje být beznadějnou  

(i kdyby někde existovala), představuje univerzalizující tendence, které se vždy objevují 

s potřebou legitimizace vědění a moci. Marnost takového počínání je vyjádřena 

pluralitou, rozmanitostí a rozlehlostí knihovny (zároveň není nikde v Borgesově textu 

ani jedna zmínka o naprosté neexistenci takové Knihy, neboť jistá bláhová naděje na její 

nalezení je ve společnosti nepotlačitelná, stejně jako totalizující a centrující tendence).  

V postmoderně se metanarace roztříštily ve shluky jazykových her a Lyotard proto 

studuje společnost jejich prizmatem. Vychází z předpokladu, že jazykové struktury 

významně determinují bytí jedince jako sociálního subjektu, tzn. lidský svět je vždy 

jazykově zprostředkovaným světem. Jazyk je v tomto pohledu konstituován (jako  

u Saussura i Derridy) ani ne tak odkazem k obsahu, ale diferencemi. Lidské „já“ je pak 
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strukturováno analogicky k jazyku a je podobným způsobem nekompletní, 

decentralizované, fragmentární i proměnlivé. Tato spjatost jazyka a subjektu umožňuje 

Lyotardovi hájit koncept, který nazývá „pohanským ideálem“. Zároveň je to však právě 

kontrola, redukce složitosti, aplikace unifikujících struktur, ovládnutí kontextu 

upřednostňováním jistých jazykových her, pomocí kterých společnost dosahuje 

konsensu a jsou tedy k jejímu fungování jistým způsobem nezbytná.  Situace by však 

byla spravedlivá pouze v případě, kdy by všichni potencionální vypravěči mohli uplatnit 

schopnost vyprávět z vlastní perspektivy a žádné narativní pole by nebylo 

upřednostňováno vůči těm ostatním. Hlavními východisky pohanství je takto 

rozmanitost a různorodost ospravedlnění. Lyotard nahrazuje pohanskou instrukcí 

tradiční představu univerzálních pravidel. Pravidlo či zákon, který by bylo možné 

uplatňovat univerzálně neexistuje, protože by nutně ignorovalo rozdílné pragmatiky a 

tak terorizovalo jinakost. (T. Hauer, 2002, s. 205 - 208) 

 

„Knihy jsou rovněž zcela jiné. Díla výpravné prózy mají jediný námět, zpracovávaný ve 

všech možných obměnách. Filosofická díla obsahují vždy tezi a antitezi, přesné 

argumenty svědčící pro i proti jedné doktríně. Kniha, která neobsahuje také svou 

antiknihu, je pokládána za neúplnou.“ (J. L. Borges, 1999, s. 99) 

 Také knihovny borgesovských fiktivních světů (které jsou možná jen bludiště, jenž se 

rozvětvují v další a další bludiště) Tlön a Uqbar obsahují naprostou rozmanitost a 

možnost, kdy všichni potenciální vypravěči vyjádří svůj postoj ke každé verzi daného 

tématu. 

Pro Lyotarda je pojem pohanství principem svrchovanosti jednotlivých jazykových her, 

z něhož vychází respekt vůči jinakosti a idea společnosti, která je sítí různých 

pragmatik. V této síti by různorodé jazykové hry utvářející pohanské universum nebyly 

vzájemně přeložitelné ani sjednotitelné v nějakém integrálním meta-diskursu.     

Proces delegitimizace velkých příběhů pak v díle Rozepře vede ke kritickému rozboru 

situace, kdy ekonomický diskurs si jako dominantní přístup ke světu podmaňuje ostatní 

diskursivní žánry. Lyotard zde opouští koncept jazykových her, aby jej nahradil 

konceptem větného režimu. Zatímco jazyková hra totiž předpokládá hráče, který 

s jazykem zachází instrumentálně (čímž jen opakuje aroganci západního 

antropocentrismu), věty naopak účastníky komunikace umisťují do větného univerza, 

předcházejícího jakémukoli záměru či účelu. Větné universum označuje propojení 
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adresanta, adresáta, referens a smyslu uvnitř každé věty, a pravidla mezi těmito 

instancemi nazývá Lyotard větným režimem. 

 „N ějaká věta (i ta nejobyčejnější) je tvořena podle určité skupiny pravidel (její režim). 

Existuje více větných režimů: argumentování, poznávání, popisování, vyprávění, 

dotazování se, ukazování, přikazování atd. Dvě věty různého režimu nejsou přeložitelné 

jedna v druhou.“ 

(J. F. Lyotard, 1998, s. 20)21 

Každá věta je novou událostí – vyvstává a je potřeba na ni navázat (nelze nenavázat,  

i mlčení je větou), přičemž způsob, jak na ni naváže další věta (a jaký bude režim této 

věty), není v zásadě nijak předurčen.  

„Vyvstává nějaká věta. Jaký bude její osud, jakému účelu bude podřízena, v jakém 

žánru nalezne své místo? Žádná věta není první. To neznamená pouze, že jiné věty jí 

předcházejí, nýbrž, že způsoby navazování implikované v předchozích větách a tedy 

možné, jsou přichystány ujmout se jí a podřídit ji sledování určitého cíle, aktualizovat se 

jejím prostřednictvím.“ (J. F. Lyotard, 1998, s. 220 - 221) 

Mluvčí – vypravěč (či mlčící) tak právě stojí na jednom z mnoha rozcestí v zahradě, kde 

se cestičky rozvětvují. Zastavit se nelze, navázat se musí a to nejen při procházkách 

literárními lesy. 

„V narativním textu je čtenář nucen volit neustále. Tuto nevyhnutelnost volby 

nacházíme dokonce i na úrovni jednotlivé věty – alespoň vždy, když obsahuje tranzitivní 

sloveso. Kdykoliv se mluvčí chystá ukončit větu, my jako čtenáři či posluchači 

uzavíráme sázku (byť nevědomky) – předvídáme volbu mluvčího anebo napjatě 

očekáváme, jakou možnost zvolí (alespoň u tak dramatických vět jako ‚Minulou noc 

jsem u kostela viděl…‘).“ 

(U. Eco, 1997, s. 13 – 14) 

Otázka tedy  zní – jakým způsobem navázat? Jaký směr pohybu si v labyrintu vybrat? 

Jistá regulace tohoto problému spočívá dle Lyotarda v diskursivních žánrech, které 

propojení vět podřizují určitému zacílení – podřizují věty různého režimu jediné 

finalitě.  

„V tomto smyslu věta, která vyvstane, se stává předmětem konfliktu mezi diskursivními 

žánry. Tento konflikt je rozepří, protože úspěch (nebo stvrzení) vlastní jednomu žánru 

není úspěchem nebo stvrzením pro jiné žánry. … 

                                                           
21 Lyotard, Jean-François, 1998: Rozepře, Filosofia, Praha 1998, ISBN 80-7007-119-2 
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Mnohost různých zacílení, která jde ruku v ruce s mnohostí žánrů, působí, že každé 

navázání je jakýmsi „vítězstvím“ jednoho z nich nad ostatními.“  

(J. F. Lyotard, 1998, s. 221) 

To podstatné, o co se jedná v diskursivním žánru, lze často stanovit větou, která má 

kanonickou platnost. ( Její úspěch spočívá v tom, že se na klíčovou otázku odpoví 

větou, která suspenduje otázku obsaženou v klíčové větě. Pak se ptáme po legitimitě 

tohoto suspendování  a odpověď se stává předmětem dalších rozepří, kdy různé strany 

posuzují zmíněnou odpověď z hlediska klíčových otázek, které stanoví to, oč 

v příslušných diskursivních žánrech jde.) 

Lyotard parafrázuje Wittgensteina, když poukazuje na rozdíl mezi pravidly 

konstitutivními pro samotnou hru a souborem doporučení, která tvoří strategii 

zaměřenou na vítězství. Pokud se nerespektují tam první, není možné konkrétní hru 

vůbec hrát. Pokud hráč ignoruje ta druhá, je pouze možné o něm usoudit, že hraje 

špatně. Přičemž „špatná hra“ může být i dobrou, jen dosud neznámou, strategií, která je 

posléze oceněna. (J. F. Lyotard, 1998, s. 221)  

Diskursivní žánry jsou v tomto pojetí tedy jakási strategie, strategie pohybu v labyrintu. 

Je tolik možností „zvítězit“, kolik je diskursivních žánrů. „Zvítězit“ ovšem neznamená 

najít cestu ven z labyrintu jazyka či textu, avšak úspěšně se jím pohybovat.  
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„Nastolení písma je nastolením hry…“ 

(J. Derrida, 1999, s. 16)22 

 

Způsob pohybu 

 

Jedním z nejschopnějších cestovatelů po pěšinkách, které se rozvětvují je právě Jacques 

Derrida se svou kritikou metafyziky přítomnosti, rozdíly, které vždy konstitují rozdíl a 

tak vždy odsouvají potenciální počátek na neurčito a zejména pak dekonstrukcí 

(svobodným pohybem po labyrintu nacházejícím ne-předurčené významy). 

Derrida vychází ze Saussurova pojetí znaku, kdy Saussure učinil principem sémiologie i 

obecné lingvistiky arbitrérnost a diferenční charakter znaku. Arbitrérnost je zde možná 

jen proto, že systém znaků je tvořen diferencemi, nikoli pozitivní plností termínů. 

Významové elementy nefungují díky kompaktním jádrům, nýbrž díky síti opozic, která 

je navzájem odlišuje a uvádí do vzájemných vztahů. Navíc každý (označovaný) pojem 

je de iure a bytostně vepsán do řetězce či systému, v jejichž rámci odkazuje 

systematickou hrou diferencí mimo sebe k jiným pojmům systému. 

Derrida se ovšem dál ptá, co zakládá tyto diference? A dál rozdíly těchto rozdílů? 

Vzhledem k tomu, že v takovém pojetí by bylo možné se dotazovat do nekonečna, 

rozdíl (rozdílu) jako takový se zde stává nejen významotvorným, ale přímo 

ontotvorným činitelem. Derrida tudíž zavádí „neografismus“, v němž hra diferencí, o 

níž Saussure vždy připomínal, že je podmínkou fungování znaku vůbec, je sama 

mlčenlivá. Tedy „diferänce“, kde markantní diference mezi dvěma hláskami, zůstává ve 

francouzštině čistě grafickou: je psána, ale není slyšet. Nejedná se o slovo ani pojem, 

Derrida se jej pokouší analyzovat skrze dva významy slovesa „diferovat“,které se týkají 

buď temporizace (odklad, odložení v čase, vyčkávání) nebo rozmístění (ve významu 

„být jiný“, „nebýt identický“ – působení distance, rozestupu). Právě diferänce namísto 

onoho „buď a nebo“, by mělo být schopno poukazovat na veškerou konfiguraci svých 

významů, je přímo a neredukovatelně polysémické. 

 

„To, co se píše „diferänce“, bude tedy pohyb hry, která „tvoří“ prostřednictvím něčeho, 

co není prostou aktivitou – tyto diference, tyto účinky diferänce. Diferänce je ne-plný, 

                                                           
22 Derrida, Jacques, 1999: Gramatológia, Archa, Bratislava 1999, ISBN 80-7115-138-6 (citace jsou 
převedeny ze Slovenštiny do Češtiny) 
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ne-jednoduchý „původ“, původ sám strukturovaný a „diferující“ diference. A tedy jí 

jméno původu naprosto nepřísluší.“ (J. Derrida, 1993, s. 156)23  

Zjednodušeně řečeno, na počátku nemůže být rozdíl, protože pro jeho rozpoznání je 

nutné „něco“ odlišného, co jej diferuje, tedy na každém počátku je vždy nějaký 

„dodatek“ - stopa, což počátek jako takový vlastně popírá. Již v tomto přístupu je 

zřejmá (mimo jiné i s Lyotardem společná) výhrada vůči metanarativním konceptům, 

která je následně rozšířena o kritiku metafyziky přítomnosti.  

Právě diferänce se velmi vztahuje ke znakovosti. Znak se klade na místo věci samé, 

„věci“, která platí jako smysl i jako referent. Znak reprezentuje cosi prézentního v jeho 

nepřítomnosti - znak je tedy odložená (diferovaná) přítomnost. Význam jako diferänce 

odkládání, je vlastně klasické vymezení znaku, jež předpokládá, že znak diferující 

přítomnost je myslitelný pouze tehdy, vyjdeme-li z něčeho přítomného, co znak 

odkládá, a vzhledem k odložené přítomnosti, které máme v úmyslu se znovu zmocnit. 

Každý znak na sobě navíc nese stopy všech znaků ostatních (diferenci od toho, čím JE – 

identifikaci na základě toho, čím NENÍ). Psaní textů se tak stává volnou hrou diferencí, 

která umožňuje nastolení  i toho, co je jiné, neidentické. A právě tato „hra“ se stává 

základem Derridovy snahy o odstranění logocentrismu.  

Derrida také staví Saussurovu reprezentavistickou argumentaci („Jazyk a písmo jsou 

dva odlišné znakové systémy, přičemž druhý existuje výlučně proto, aby reprezentoval 

první.“) do kontextu s Husserlovým preferováním mluvené řeči, a to zejména proto, že 

jim oběma jde o její identickou a setrvalou idealitu, o její plnou přítomnost.  

 

„Toto pojetí znaku, snaží se dovodit Derrida, však není nic než efekt „logocentrického“ 

či metafyzického vymezení bytí jako přítomnosti, z něhož se pak například odvíjí i pojetí 

jsoucna jako disponovatelného a manipulovatelného.“ (M. Petříček, 1993, s. 24)24  

Saussurovo pojetí je propojeno a omezeno na jeho praxi foneticko-abecedního písma, 

které je podle Derridy privilegováno zejména díky západnímu etnocentrismu. Podařilo 

se mu rovněž dokázat, že čistě fonetické písmo neexistuje (důvodem je např. nezbytné 

prostorové rozmístění znaků, interpunkce, intervaly, diference, jež jsou pro funkci 

                                                           
23 Derrida, Jacques, 1993: Diferänce (str. 146 – 176) in: Texty k dekonstrukci, Archa, Bratislava 1993, 
ISBN 80-7115-046-0 
24 Petříček, Miroslav, 1993: Předmluva, která nechce být návodem ke čtení (str. 7 - 30) in: Derrida, 
Jacques, 1993: Texty k dekonstrukci, Archa, Bratislava 1993, ISBN 80-7115-046-0 
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morfémů nepostradatelné, i viz výše). Fonologická či logocentrická logika se tak stává 

problematickou, neboť její pole se značně zúží a zpovrchní. 

Předobraz kritiky logocentrismu můžeme nalézt již v dílech F. Nietzscheho, Ch. S. 

Peirce, M. Heideggera a dalších, jako příklad lze uvést třeba Heideggerovu práci Věk 

obrazu světa. Podle ní se člověk se tak dalece vyděluje ze světa, že všechno ostatní staví 

proti sobě (před sebe), aby to mohl ovládnout a dobýt. Neumí ale ovládnout nic jiného, 

než co si jako objekt (objekt - /jectio/ - promítání, předmítání, představa, před-stavení - 

před-mět) sám vytvoří. Před-stavuje před sebe (staví do vnějšku) – objektivizuje objekt 

(„zvěcňuje“ jej) – nakonec je zpředmětněný produkt chápán jako obraz (světa), který je 

nutné poznat, aby jím bylo možné disponovat. 

Obraz světa novověku (nebo také znakovou tvorbu skutečnosti) umožňují expertní, 

specializované znalosti, matematizovatelnost (/mathema/-již předem znalost) a 

kalkulace. Předmětné je pouze to, co je kalkulovatelné, svět lidí se mění ve svět expertů, 

kteří mají nástroje k vytváření obrazu světa tak, aby bylo možné jej poznat a dobýt 

(takovým způsobem se ovšem do obrazu světa nedostává to podstatné). 

 

„Obrazy a tištěné písmo byly skutečnější než věci. Pravdivé bylo jen to, co bylo 

uveřejněno. Esse est percipi (býti znamená býti zpodoben) bylo principem, prostředkem 

i cílem našeho chápání světa.“  (J. L. Borges,1999, s. 454) 

Objekt však potřebuje být potvrzen, a k zajištění absolutní ideality objektivity je nutné 

rovněž nějaké idealiter - ideální protějšek. Tím je hlas – fóné (je praznakem, nosičem a 

formou zpřítomnění) – nenaruší idealitu, ale přitom ji sdělí, není závislý – trvá jen 

v přítomnosti promluvy, načež odezní. Proto je kultura fonocentrická – znakové činnosti 

jsou závislé na hlase, a proto fonocentrismus zakládá metafyziku přítomnosti. 

 

„Dějiny přítomnosti jsou uzavřené, neboť „d ějiny“ nikdy nechtěly znamenat nic jiného 

než toto: prezentaci bytí, vytváření a shrnování jsoucna v přítomnosti jakožto vědění 

 a ovládání.“ (J. Derrida, 1993, s.133)25 

Derrida poukazuje na to, že psané se chová vůči vyřčenému konkurenčně, nemá sice 

idealitu fóné, avšak zatímco ideální hlasové bytí trvá jen po dobu vyslovování, psané 

tak dlouho, pokud trvá písmo. Vnáší tedy časový (i nadčasový) rozměr a historický 

aspekt, texty se vůči sobě mohou diferencovat, dokud trvají. Psané texty umožňují 

                                                           
25 Derrida, Jacques, 1993: Hlas a fenomén (str. 48 – 145) in: Texty k dekonstrukci, Archa, Bratislava 
1993, ISBN 80-7115-046-0 
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nekonečné rozšíření intertextuální hry – metafyzika přítomnosti poroučí, abychom 

vybírali jen ty texty, které jsou povolány k bytí, zatímco intertextualita nám dává 

svobodu povolávat kterékoli texty.  

 

„Hra diferencí totiž předpokládá syntézy a poukazy, které nedovolují, aby v nějakém 

okamžiku a v nějakém smyslu byl nějaký prvek prostě přítomen sám o sobě a 

poukazoval pouze k sobě. Ani v řádu mluveného, ani v řádu psaného diskursu nemůže 

žádný prvek fungovat jako znak, aniž by nepoukazoval k jinému prvku, jenž sám není 

jednoduše přítomný. Toto provázání působí, že každý „prvek“ – foném či grafém – je 

konstituován na základě stopy jiných prvků této řady či tohoto systému, kterou nese 

v sobě. Toto provázání, toto tkanivo, je text, který se tvoří výhradně transformací jiného 

textu. Nic ani v prvcích ani v systému nikdy a nikde není jednoduše přítomné anebo 

nepřítomné. Všude jsou jen diference a stopy.“  

(J. Derrida, 1993, s.38 - 39)26 

Nevyhnutelnost gramatologie vidí Derrida v tom, že vše, co už aspoň 2 tisíce let 

směřovalo a nakonec dospělo pod název řeč, se dá přemístit nebo alespoň zahrnout pod 

pojem písma. Že písmo přestává označovat onu částečnou, odvozenou, sekundární a 

pomocnou formu řeči vůbec, přestává být jejím vnějším povlakem a začíná rozsah řeči 

spíše překračovat.  

“Písmo ve všech smyslech tohoto slova obsahuje řeč.“ (J. Derrida, 1999, s. 16)  

Tyto myšlenkové postupy nakonec nevyhnutelně směřují k vymezení pojmu 

dekonstrukce. Ta spočívá v “rozmontování“ významové struktury textu tak, aby vynikla 

(logocentrismem daná) podmíněnost a předsudečnost standardní interpretace jeho 

prvoplánově vykládaného smyslu. Cílem takové dekompozice je v konečném důsledku 

narušení vládnoucích schémat myšlení, jde o útok proti logocentrismu vedený jakoby 

„zevnitř“.   

Dekonstrukce je speciálním čtením– jedná se o cestování napříč texty neparadigmaticky 

(tedy ne tak, jak to předpisuje metafyzika přítomnosti): vytváření nepředvídatelných 

kombinací, diferencování textů vůči sobě navzájem, křížení variant interpretace, hledání 

vnitřních rozporů či nesouladů mezi vnějšími přístupy v textu, nerespektování 

obvyklých představ o hlavním a vedlejším, rozbor míst s koncentrací mnoha významů, 

                                                           
26 Derrida, Jacques, 1993: Sémiologie a gramatologie (str. 31 – 47) in: Texty k dekonstrukci, Archa, 
Bratislava 1993, ISBN 80-7115-046-0 



 49 

navracení opomíjených nebo odsunutých významových prvků znovu do hry, zachycení 

pohybu významů v rámci samovolného pohybu jazyka …  

„Kromě toho není důležité číst, ale opětovně pročítat přečtené.“   

(J. L. Borges, 1999, s. 453) 

Za nepřítomnosti počátku už neexistuje ani prvotní kontext, všechno je 

rekontextualizací. A každé další čtení, není nikdy znovu-čtením (zejména je-li pojato 

dekonstruktivně), nýbrž novou, originální interpretací. Dekonstrukce navíc vlastně 

vyžaduje opětovné pročítání již přečteného (pro dekomponování by měl být prvotní 

význam textu již pochopen).  

 

„Ihned poté bych chtěl uvážit pobídku (a proto jsem mluvil o Borgesovi jako  

o blouznícím archiváři) k přečtení celé encyklopedie ve světle podezření a 

kontrafaktuality, abychom hledali odhalující slova na okrajích, abychom přiměli 

encyklopedii hrát proti sobě samotné.“ 

(U. Eco, 2004, Argo, s. 128) 

Dekonstrukce je pohyb i po dosud nevyšlapaných cestičkách věčně se rozvětvující 

zahrady. Je ideálním způsobem pohybu po prostoru rizomatického labyrintu textu. 
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 „Dvojitá metafora světa jako textu a textu jako světa má úctyhodnou historii. 

Interpretovat znamená reagovat na text světa nebo na svět textu produkováním dalších 

textů.“ 

(U. Eco, 2004, Karolinum, s. 30)27 

 

Pohybová omezení 

 

Proč nám na otázku potenciálních pohybových (interpretačních) omezení v labyrintu 

textu musí odpovídat právě Umberto Eco? Přihlédneme –li k faktu, že kromě Borgese to 

byl právě on, kdo nám pomohl konstituovat definici labyrintu, zdá se být rovněž 

nejpovolanější osobou, která by mohla přispět k objasnění problematiky, zda je, či není 

vhodné interpretační pohyb v bludišti nějakým způsobem ohraničovat. 

Ve svém starším (eseje psané v letech 1957 – 1962) díle Opera aperta Eco zdůrazňuje 

aktivní roli interpreta při čtení textů obdařených estetickou hodnotou. Ovšem otevřené 

čtení, které v knize podporoval, stále mělo být vyvoláno dílem (a být zaměřené na jeho 

interpretaci), nikoli pouze čtenářem. Eco sám uvádí, že „studoval dialektiku mezi právy 

textů a právy jejich interpretů“ . (U. Eco, 2004, Karolinum, s. 12)28  

Soubor prací z let 1983 – 1987, nazvaný Meze interpretace, pak byl reakcí na jím 

vnímanou sílící tendenci k nadměrnému zdůrazňování práv interpretů. Cílem publikace 

bylo ukázat, že pojem neomezené semiózy není důkazem neexistence jakýchkoli kritérií 

interpretace.  

 

„ Říci, že text nemá potenciálně žádný konec, neznamená, že jakékoli interpretační 

chování může mít šťastný konec. I nejradikálnější zastánci dekonstrukce uznávají, že 

existují interpretace, které jsou naprosto nepřijatelné. To znamená, že interpretovaný 

text ukládá interpretům jisté hranice. Meze interpretace se shodují s právy textu (což 

ovšem neznamená, že jsou totožné s právy autora).“  

(U. Eco, 2004, Karolinum, s. 12 - 13)  

 

                                                           
27 Eco, Umberto, 2004: Neomezená semióza a drift: pragmatismus proti „pragmatismu“ (str. 30 – 51) in: 
Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004, ISBN 80-246-0740-9 
28 Eco, Umberto, 2004: Úvod (str. 7 - 13) in: Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004, ISBN 80-246-
0740-9 
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Intence textu je dle Eca nezávislá na jakékoli domnělé intenci autora, text existuje 

pouze jako fyzický objekt, coby svá lineární manifestace. O intencích textu je možné 

hovořit jenom jako o výsledcích předpokladů ze strany čtenáře, jehož iniciativa 

v podstatě obnáší „dohadovat se s intencí textu“. Text je v tomto pojetí nástrojem 

k vytvoření vlastního modelového čtenáře, přičemž text může předvídat i modelového 

čtenáře zkoušejícího nekonečnou řadu dohadů. Ovšem i otevřený text může vyzývat 

k nekonečným čtením, aniž by umožňoval jakékoli možné čtení. Eco k celé situaci 

ironicky podotýká, že texty sice často říkají i více, než zamýšleli říci jejich autoři, přesto 

však méně, než by rádo vidělo mnoho nespokojených čtenářů.  

„Nelze říci, která z interpretací textu je ta nejlepší, ale je možné označit ty špatné.“ 

(U. Eco, 2004, Karolinum, s. 160) 

Eco terminologicky rozlišuje interpretaci na sémantickou a kritickou (neboli 

sémiozickou a sémiotickou). Proces, v němž adresát stojí před lineární manifestací textu 

a vyplňuje ji určitým významem (přirozený sémiozický fenomén vlastní každému 

čtenářsky orientovanému přístupu) je interpretací sémantickou. Naopak postoj, který si 

klade za cíl popsat a vysvětlit, z jakých formálních důvodů určitý text produkuje danou 

reakci, je interpretací kritickou. A tedy zatímco sémantický čtenář je veden verbální 

strategií, kritický čtenář je takový jen z důvodů svého interpretačního rozhodnutí. (Nic, 

co se v textu jeví jako explicitní nepřitahuje čtení na druhé úrovni. Eco však 

upozorňuje, že množství uměleckých postupů též funguje právě jako nástroje přitahující 

pozornost k sobě samým.)  

Vychází také z popisu Richarda Rortyho ohledně rozdělení čtenářů na silně (všechny 

interpretace jsou misinterpretací a proto je vždy možné v textu najít to, co v něm 

hledáme) a slabě (existuje nějaké tajemství, které když v textu objevíme, tak mu 

budeme správně rozumět) pragmatické. Tuto typologii Eco přijímá jako užitečný 

protiklad mezi interpretací (kritickou) a pouhým používáním textu, kdy využití textu 

znamená, že z něj vycházíme, abychom získali něco jiného. Jak ale sám dodává, obě 

tyto možnosti jsou zejména abstraktně teoretické, neboť každé empirické čtení je vždy 

nepředvídatelnou kombinací obou. Uznává však existenci tzv. „předtextového“ čtení, 

které se neprovádí za účelem text interpretovat, ale ukázat, nakolik může jazyk 

produkovat nekonečnou semiózu – takové čtení plní zjevně filosofickou funkci a bylo 

by možné mezi ně zahrnout právě dekonstruktivní činnosti. Ani těm ovšem 

neponechává zcela volné pole působnosti, když cituje J. Hillise Millera, který říká, že 

čtení dekonstruktivní kritiky není svévolným vnucováním teorie textům, ale vynucují si 
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jej texty samotné; nebo že všechna čtení nejsou stejně platná, protože některá čtení jsou 

zcela nepochybně mylná. (U. Eco, 2004, Karolinum, s. 69)29 

Eco také dodává, že samotný Derrida upozorňuje v Gramatologii na nezbytnost 

používání nástrojů tradiční kritiky, bez nichž bude kritická produkce riskovat 

neschopnost vyvíjet se žádným konkrétním směrem, nýbrž poskytne sama sobě 

oprávnění říkat téměř cokoli. Nazývá pak tyto nástroje zábradlím, které doposud čtení 

pouze ochraňovalo a nikdy neotvíralo.  

 

„Projekt otvírání čtení je mi sympatický, ale zároveň pociťuji naprosto zásadní 

povinnost čtení bránit, aby je vůbec bylo možné otevřít, neboť považuji za velice 

riskantní otevírat text dříve, než bude náležitě ochráněn.“   

(U. Eco, 2004, Karolinum, s. 63) 

 

Eco rovněž klade dotaz po spojení filosofického „nekonečného dekonstruktivního 

driftování“ s neomezenou semiózou. Odpověď na otázku, zda tyto koncepty lze, či 

nelze považovat za ekvivalentní se snaží nalézt ve virtuálním dialogu Derridy 

s Piercem, a dochází k názoru, že nikoli. Argumentem je zde samotné Derridovo čtení, 

které počítá s postavou Peirce-autora a privilegovaným, autorizovaným, konečným 

významem jeho textů, přestože právě Derrida takový způsob čtení odmítá.  

 

„Je-li pojem doslovného významu opravdu vysoce problematický, pak nelze popřít, že 

za účelem prozkoumání všech možností textu včetně těch, o kterých autor sám neměl ani 

ponětí, musí každý interpret ze všeho nejdříve uvažovat o jakémsi nulovém stupni 

významu; o významu autorizovaném i tím nejnudnějším a nejjednodušším existujícím 

slovníkem, o významu autorizovaném stavem daného jazyka v daném historickém 

okamžiku, o významu, který nemůže popřít žádný psychicky zdravý čtenář v určité 

jazykové komunitě.“ 

(U. Eco, 2004, Karolinum, s. 44) 

Jakýkoli akt svobody ze strany čtenáře tedy může přijít teprve poté, nikoli před přijetím 

tohoto omezení.  

Dále také resumuje Peircovy myšlenky o semióze jako potvrzující princip kontextuality. 

Tento diskurs říká, že v rámci určitého diskursivního univerza a za daného popisu lze 

                                                           
29 Eco, Umberto, 2004: Intentio lectoris: Stav umění (str. 52 - 72) in: Meze interpretace, Karolinum, 
Praha 2004, ISBN 80-246-0740-9 
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něco tvrdit pravdivě, ovšem toto tvrzení nevyčerpává všechny ostatní, potenciálně 

nekonečné determinace tohoto objektu. Posledním Peircovským argumentem proti 

slučování neomezené semiózy a dekonstruktivního driftu je možnost konečného 

logického interpretantu, jímž je zvyk (Peirce tvrdí, že nekonečná řada reprezentací, 

každá reprezentující tu za sebou, může být pojímána tak, že má za svou limitu absolutní 

objekt). 

 

„Zvyk je dispozice jednat ve světě a tato možnost jednat, stejně jako rozpoznání této 

možnosti jakožto „zákona“, vyžaduje cosi, co stojí velmi blízko transcendentálnímu 

postoji: komunitu jakožto intersubjektivní záruku neintuitivního, ne-naivně 

realistického, ale spíše konjekturálního pojetí pravdy.“  

(U. Eco, 2004, Karolinum, s. 47) 

 

Pro Pierce transcendentální idea komunity nebo idea komunity jako transcendentální 

princip překračuje individuální intenci interpreta. Tento princip (není transcendentální 

v kantovském smyslu) nepřichází před, ale PO sémiotickém procesu. Od chvíle, kdy je 

polis vtažena do souhlasu s danou interpretací, nabývá privilegia nad jakoukoli další 

možnou interpretací vyřčenou bez souhlasu komunity objektivní, nebo alespoň 

intersubjektivní význam. Reálným se stává to, na čem se komunita shodne.  

 

„Ale pokud znak neodhaluje věc samotnou, potom proces semiózy produkuje 

v dlouhodobé perspektivě společensky sdílené pojetí věci, kterou komunita musí 

přijímat, jako by byla sama o sobě pravdivá. Transcendentální význam není v původu 

tohoto procesu, ale je nutné jej postulovat jako možný a přechodný cíl každého 

procesu.“ 

(U. Eco, 2004, Karolinum, s. 49) 

 

Umberto Eco v zásadě souhlasí s CH. S. Peircem, že přijatelné (alespoň dočasně) jsou 

takové interpretace, na nichž se v určitém diskursu shodne jistá komunita. Zároveň 

uvádí na scénu také interpretaci kontextovou a totiž, že lze akceptovat jakoukoli 

interpretaci určité části textu, je-li potvrzena jinou částí stejného textu; pokud není, je 

třeba ji odmítnout. Takto by pak vnitřní koherence textu dohlížela na jinak 

nekontrolovatelné interpretační driftování čtenáře.  
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Pohyb v textovém labyrintu by byl z toho pohledu omezen dvojím způsobem: jednak 

vnitřní kontextovou strukturou; a zároveň zvykově, z vnějšku, společensky sdíleným 

pojetím směru cestování.  
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Svět jako labyrint a film coby obraz světa 
Reflexe pocitu „světa jako labyrintu“ ve vybraných filmech 
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“ …jako „písmo“ se označují nejen fyzická gesta zápisu písmen, piktogramů 

či ideogramů, ale také totalita toho, co je činí možnými; takže kromě označující stránky 

i sama označovaná stránka; všecko, v čem může nastat zápis vůbec, ať už je písemný 

anebo ne, a to i když to, co jej distribuuje v prostoru, je cizí řádu hlasu: kinematografie, 

choreografie, jistě, ale též „písmo“ obrazové, hudební, sochařské atd.“ 

„To všecko nejen kvůli opisu systému notace, který se druhotně připojuje k těmto 

aktivitám, ale bytnosti a obsahu těchto aktivit samotných.“ (J. Derrida, 1999, s. 18) 

 

Kinematografie, ač je stále jedním z nejmladších způsobů zachycení světa v textu 

(obrazu), se již vepsala do labyrintu a stala se tak součástí drah, po kterých je možné 

intertextuálně cestovat. Na vybraných snímcích bychom zde chtěli ukázat, kterak 

filmové médium tuto realitu odráží, zmiňuje se o ní, včleňuje do svých témat, či 

dokonce i nezáměrně reflektuje „pocit“ světa jako labyrintu.  

Po stopách labyrintu se však vydáme zejména v obsahu jednotlivých snímků, neboť  

i přes avantgardní tendence let šedesátých zůstává podoba současných děl překvapivě 

klasická. Typický film, na který se dnes vydáme do kina, na nás sice vymrští nejnovější 

formální obrazové fígle, ale stále nás jako médium samotné nepodpoří v podílení se na 

neutuchajícím propojování. Prostorem pro takovou dekonstruktivní i konstruktivní 

činnost se stává internetová síť, ale „stříbrné plátno“ zůstává prozatím vyloučeno. 

Dokonce ani v jedenadvacátém století se filmový průmysl nevzdal většinové snahy 

vyprávět příběh, a mnohdy i jenom pobavit. Následující stránky se tedy nebudou týkat 

spoluautorství, tvůrčí kolaborace a navazování, možností Youtube nebo interaktivních 

experimentů na internetu. Jde spíš o to zachytit způsob, jak se v současných filmech 

odráží ona kultura knihy, která nás obklopuje šepotavým šumem papíru a vřazuje nás do 

nekonečně propojeného intertextového labyrintu. 

Výběr děl bude vzhledem k nepřebernému množství filmů-textů samozřejmě 

subjektivní, nicméně zahrnuje snímky, v nichž jsou prvky labyrintu, nekonečnosti, 

knihy, rozvětvujících se cestiček apod. jistým způsobem signifikantní. Tato část práce 

nehodlá modernisticky dělit kinematografii na vysokou a nízkou, kvalitní a nekvalitní, 

či na uměleckou a produktovou. Některá z vybraných děl vznikla coby nedílná součást 

komerčního filmového systému a většina z nich byla uvedena v české distribuční síti 

(všechny jsou tedy vcelku dostupné, ale i současné – nejstarší z nich je z roku 1994). 

Pro účely práce jsou však tyto faktory irelevantní, rozbory jednotlivých snímků se 

budou věnovat především reflexi již zmíněné metafory (textového) labyrintu světa. 
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Do výběru jsme po úvaze nakonec zařadili filmy, které se týkají prostoru labyrintu jako 

takového a pohybu v něm (Kostka); nekonečné „knihy z písku“, které se zatáčejí samy 

do sebe a zahrnují jistý pocit bezvýchodnosti (12 opic, Před deštěm); díla, v nichž hraje 

kniha podstatnou roli přímo ve struktuře příběhu, či média samotného – ať už 

sebereferenčně (Adaptace, Pozor na Harryho) či jako příběhotvorný prvek (Sex  

a Lucía); narace, v nichž se cestičky rozvětvují (Motýlí efekt); i bludiště významů, 

matoucí svého diváka (Mulholland Drive), nebo svého hrdinu (Memento).  

Nepochybujeme, že by bylo možné najít i jiné ukázky na toto téma, nicméně věříme, že 

předložená selekce bude dostačující (přestože by bylo možné ji kdykoli libovolně 

rozšířit).  
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„M ěl jsem pocit, že svět je bludiště, z něhož není úniku, protože všechny cesty, byť 

zdánlivě směřovaly k severu nebo k jihu, vedou ve skutečnosti do Říma, to znamená taky 

do čtvercové cely, v které zmíral můj bratr, i do vily Triste-le-Roy.“ 

(J. L. Borges, 1999, s. 186 – 187)30 

 

Opice v kruhu 

(Twelve Monkeys, 1995, režie: Terry Gilliam) 

 

Čas jako další rozměr, kdy narušení jeho posloupnosti příčiny a následku může způsobit 

mnohé nečekané zvraty ve struktuře dějů, je tématem mnoha filmů, často s vědecko-

fantastickým přídomkem. Dvanáct opic ovšem není typické sci-fi: nejenže v něm 

neuvidíme žádnou „science“ (veškeré technologické systémy zůstavají u Terryho 

Gilliama špinavými mechanismy s „elegancí“ dob průmyslové revoluce), ale kromě 

samotné možnosti přesunů v čase ani nic zásadně fantastického. Základním atributem 

možného světa budoucnosti se zpravidla stává odlidštěná byrokracie a totalitarismus 

(stačí si vzpomenout na jeho asi nejpovedenější snímek Brazil).  

Výchozí situací je nepříliš vzdálená, avšak neurčená postapokalyptická budoucnost, 

v níž jsou přeživší zbytky obyvatelstva po ničivé smrtící epidemii (začala řádit v roce 

1997) nuceny živořit pod povrchem zemským. V podzemní společnosti pravděpodobně 

panuje velmi represivní, nedemokratický systém, neboť i  v krizových podmínkách se 

najde místo pro rozlehlé věznice, které rozhodně nezůstávají prázdné.  

Právě z věznic se rekrutují „dobrovolníci“, využívaní k nebezpečným misím jako 

návštěva zamořeného zemského povrchu spojená se sběrem vzorků, nebo psychicky 

náročné cesty časem. Jejich účelem je získat informace o zdroji záhadné choroby, 

původu viru, možnosti jeho vystopování v čisté formě, díky čemuž by snad následoval 

vývoj léku a návrat na povrch planety. Jedním z takových nedobrovolných uchazečů  

o záchranu lidstva je vězeň James Cole (intertextovou ironií je už obsazení této postavy 

Brucem Willisem, který v mnoha žánrových snímcích ztvárnil zcela vážně míněné role 

spasitelů světa), jemuž se odmalička ve snu vrací podivná vzpomínka z dětství. 

Odehrává se na letišti a zachycuje usmrcení neznámého muže bezpečnostními složkami 

i zoufalství jeho blonďaté společnice.  

                                                           
30 Borges, Jorge Luis, 1999: Smrt a kompas (str. 178 – 189) in: Nesmrtelnost, Hynek s. r. o., Praha 1999, 
ISBN 80-86202-35-6 
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Již při svém prvním úkolu (sběr vzorků v zavirované oblasti) prokáže Cole značný 

pozorovací talent, díky němuž je však od této chvíle odsouzen bloudit v labyrintu 

desinterpretace. Na základě nalezení loga podivné armády Dvanácti opic s nápisem 

(„To jsme udělali my“) je James odeslán zpět do roku 1996, aby militantní ekologickou 

skupinu vypátral a zjistil, zda je původcem nákazy. Omylem se však objeví již v roce 

1990 (u Gilliama systémy ani v budoucnosti nikdy nefungují tak, jak mají, ať už 

z důvodů lidského faktoru, či prostě jejich nedokonalosti) a poté, co na svou 

dezorientaci reaguje násilím, je umístěn do psychiatrické léčebny. Zacházení 

s vyřazenými (blázny, kriminálníky, nebo jen nekategorizovatelnými jedinci) je ve 

všech časových periodách v průběhu celého filmu záměrně analogické, jako by mělo 

naznačovat, že „jinakost“ stejně žádná lepší budoucnost nečeká, ať už příběh dopadne 

jakkoli. Cole není schopen současníkům roku 1990 přesvědčivě vysvětlit své poslání, 

vzhledem k výrazně odlišným diskursům, v nichž se nachází on a oni. Jejich kritéria 

souzení (kdo tvrdí, že je z budoucnosti, je blázen) se neshodují s těmi jeho (všichni tito 

lidé už v minulosti zemřeli a já jsem tu proto, abych o tom získal více informací) a tak 

se stává obětí rozepře. Navíc ve své hypersenzitivitě ke znakům nachází stopy všude 

tam, kde je vidět chce, aniž by si uvědomil, že svou přítomností může vztahy mezi nimi 

zcela změnit. (Např. děj postupně směřuje k řešení, kdy původcem epidemie by byl 

schizofrenik Jeffrey Goines a vypadá to, že nápad na likvidaci lidstva mu nevnukl nikdo 

jiný, než právě Cole, který se s ním setkal v blázinci. Ale ani tak jednoduché to není.) 

 

„Nikdy jsem nepochyboval o pravdivosti znaků, Adsone, znaky jsou to jediné, co člověk 

má, aby se vyznal ve světě. Co jsem nepochopil, to byly vztahy mezi znaky.“ 

(U. Eco, 1988, s. 474) 

Cole rovněž nepochybuje o pravdivosti znaků, ale nevidí vztahy mezi nimi, neboť mu je 

přirozený jiný kontext, navíc si není jistý, co vlastně hledá, chytá se tedy jakýchkoli 

stop. Když se v reklamě ozve: „Tato zpráva je jenom pro vás“, je schopen nastražit uši a 

očekávat personalizované sdělení z budoucnosti. Hlavní postava tak celou dobu sleduje 

falešnou stopu armády Dvanácti opic, jejíž nejzávažnější aktivitou je nakonec únos 

slavného virologa a vypuštění zvířat ze ZOO (únos však zřejmě umožní zneužití virů 

v opuštěné laboratoři). Jediný, kdo má tendenci mu navzdory vlastní racionalitě 

částečně projevit důvěru, je jeho psychiatrička Kathryn Raillyová. Proto ji také, když je 

po sérii chyb (ocitne se také v zákopech 1. světové války) konečně vyslán do správného 
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letopočtu, unese, aby mu pomohla s jeho pátráním (uvěří mu i díky potvrzení pravosti 

historické kulky z první světové války v jeho noze).  

Veškeré okolnosti je divák pod režisérským diktátem nucen při prvním sledování chápat 

jako Cole – vnímat jako relevantní znaky vztahující se k něčemu jinému a ty ostatní 

pomíjet. Divák je také neustále znejišťován ohledně mentálního stavu hrdiny (občas je 

nadopovaný léky, jindy slyší hlasy v hlavě, takže nevíme, zda je šílený, nebo skutečně 

dostává vzkazy z budoucnosti). Klamné stopy nakonec do budoucnosti vysílají rovněž 

James a Kathryn, když se Cole rozhodne ve světě roku 1996 zůstat - nechají na 

záznamníku vzkaz, na jehož základě byl hlavní hrdina do minulosti vůbec vyslán. 

Vyvrcholení filmu získává atmosféru deja vu (ve chvíli odkazu na kolegu režiséra), kdy 

Cole na festivalu filmů Alfreda Hitchcocka při pohledu na Kathryn v blonďaté paruce 

pocítí jistou neúprosnost, která vede jeho kroky. Závěr se odehrává na podivně známém 

letišti, z něhož hodlají James s Kathryn, teď už jako pár, v přestrojení uprchnout do Key 

West (narážkami na zjednodušený přístup hledání jediného klíče, který by všechno jako 

zázrakem vyřešil, se film doslova hemží: „Key“ Islands, 12 mon“key“s apod.). 

Veškerá realita, která je kvůli přesunům v čase čím dál složitější, se tak stává bludištěm, 

z něhož nevede východisko. Přestože se v závěru dostane zadostiučinění publiku, které 

se dozví, kdo způsobil katastrofu, jíž se nepodaří zabránit(zrzavý asistent slavného 

virologa); příběh Jamese Colea se ocitne ve smyčce. Gilliam porušuje základní pravidlo 

filmů o cestování časem – nepotkat se sám se sebou. Hlavní hrdina je donucen 

dotáhnout svůj úděl do konce a pokusit se zabít původce apokalypsy. Jenomže běhat po 

letišti s pistolí a zkoušet zastřelit jednoho z cestujících není jen tak - James Cole 

pochopí, že zůstal odsouzen k bloudění v kruhovém labyrintu, když uvidí sám sebe 

coby dítě a uvědomí si, že sen, který jej celý život pronásledoval, zobrazuje jeho smrt. 

A divák v tu chvíli už ví, že Uroboros je do svého ocasu zakousnutý ještě pevněji –  

i kdyby totiž James Cole virologova asistenta zabil, Pandořinu skříňku již otevřel 

zvědavý celník a nemoc byla vypuštěna mezi nic netušící osazenstvo letiště.  
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 „Musíte smísit tyto dva prvky, že ano? Paměť a  zapomnění – a tomu říkáme 

imaginace. Je to slovo, které zní vznešeně.“  

(J. L. Borges, 1996, s. 24)31 

 

Paměť z papíru 

(Memento, 2000, režie: Christopher Nolan) 

 

Ústřední postava Ecova románu Tajemný plamen královny Loany Giambattista Bodoni 

nazývá svou neschopnost vzpomenout si na vlastní život, ale vybavovat si veškeré 

texty, s nimiž se kdy setkal, „pamětí z papíru“. Také Leonard Shelby, smutné torzo 

člověka z filmu Memento, nachází své jediné vzpomínky v textu, ačkoli jeho problém je 

opačného charakteru. Pamatuje si celý svůj život až do okamžiku, kdy se do jeho domu 

vloupali dva muži, kteří znásilnili a zabili jeho ženu. Jednoho z nich se mu podařilo 

zneškodnit, ale druhý jej těžce zranil, následkem čehož Leonard trpí vážnou poruchou 

krátkodobé paměti. Od té doby není schopen vytvářet žádné nové vzpomínky, vlastní 

povědomí o veškerých jeho činnostech během chvíle mizí a on je nucen neustále znovu-

vytvářet svou aktuální situaci. Každých několik minut se zmateně rozhlíží a klade si 

otázky: „Kde to jsem?“, „Co tu dělám?“, „Jak jsem se tu ocitl?“ 

Poslední věc, která se mu v mozku ještě uchytila, je jeho umírající manželka. Proto je 

jeho současná existence navzdory problematickému stavu přesně zacílena, poháněna 

touhou po pomstě. Lenny důvěřuje jen svému rukopisu, důležité údaje si píše, pořizuje 

si fotografie všeho, co by měl znát (svého auta, motelu, kde bydlí, lidí, s nimiž se setkal) 

a nejzásadnější informace má vytetované na svém těle (fakta o důvodech a adresátovi 

jeho vendety).  

„Vždyť víš, že citáty jsou má světla v mlze.“ (U. Eco, 2005, s. 65) 

Řídícím majákem všech jeho aktivit jsou poznámky psané na útržcích papíru, žije 

z textu. Existuje pro něj pouze vlastní písmo a kontexty jím psaných vzkazů. Co netuší 

ani on, a zpočátku ani divák je, že jejich intertextovým propojováním si vytváří svůj 

soukromý labyrint. A formuje jej někdy i vědomě – do chvíle, kdy za pár minut vše opět 

zapomene. Kromě toho se stává též ideálním terčem pro manipulaci od ostatních.  

Sofistikovaná struktura snímku znesnadňuje vnímání i divákovi, film je vyprávěn od 

konce zpět po střípcích oněch krátkých časových period, které je hlavní hrdina schopen 

                                                           
31 Borges, Jorge Luis, 1996: Rozhovor s Willisem Barnstonem pro Chicago Review (1980, svazek 31, č. 
3, str. 11 – 28) in: Zrcadla jsou zvláštní věc, Votobia, Olomouc 1996, ISBN 80-7198-071-4 
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udržet v paměti (po každém časovém intervalu shlédneme ohraničený děj, který se 

odehrál před ním a končí tam, kde ten předchozí začínal). To je prokládáno 

Leonardovými telefonními rozhovory se seržantem Gammellem, který mu nabídl 

pomoc, a jemuž vysvětluje proces vlastní adaptace na tuto podivnou situaci. Orientaci 

v ní mu usnadňuje předchozí zkušenost ze zaměstnání ve funkci vyšetřovatele 

pojistných nároků.  

Ve své praxi přezkoumával i případ Sammyho Jankise, který v té době trpěl stejnou 

poruchou, jakou následně útok lupičů přivodil jemu. Sammyho stav se nakonec 

rozhodla otestovat jeho diabetická manželka, která nedokázala uvěřit nastalé proměně a 

pořád doufala, že její muž nějakým způsobem simuluje. Rozhodla se zkusit, jestli by 

dokázal vykonat něco, co by vědomě nikdy neudělal – pokud by jeho nemoc byla 

předstíraná, nikdy by takový čin neprovedl; pakliže by skutečně trpěl poruchou 

krátkodobé paměti, vůbec by si neuvědomil, že dělá něco špatně. Z doby před vlastní 

nehodou byl naučený dávat své ženě v určenou inzulínové injekce – manželka si tedy 

vždy po době dost dlouhé k vymizení paměti říká o další a další dávku (až skutečně 

zemře).  

Toto selhání je později klí čem k celého příběhu, jak má divákovi připomínat 

Leonardovo opakování textu tetování z levé ruky: „Pamatuj na Sammyho Jankise.“ 

Nápověda je však jen iluzivní, protože divák nemá prostředky k tomu, aby mohl 

závěrečný „nečekaný zvrat“ nějakým způsobem předjímat. Ty částečně nachází až ve 

druhém „čtení“ filmu, kdy už si je jich vědom (podobně funguje třeba Fight Club 

Davida Finchera). Tento diváka–matoucí postup zobrazení fikčního světa skrze 

subjektivní optiku osob, jejichž vnímání je nějakým způsobem narušené, využívají 

mnohé další snímky, kromě již zmíněného Klubu rváčů třeba také Mulholland Drive 

Davida Lynche (jemuž se budeme rovněž věnovat).  

Z Leonardovy zaslepenosti a odhodlanosti v případě potřeby zabít pak tyjí další dva 

lidé. Jedním z nich je Teddy, alias poručík John Edward Gammel, který jej využívá 

k likvidaci společensky nevhodných individuí, přičemž zařizuje, aby vše zapadalo do 

správného vzorce pomsty (jméno:John/James, příjmení začíná písmenem G, běloch, 

muž, přístup k drogám…). Zatímco původní John G. už se rok rozkládá kdesi ve sklepě, 

Lenny jej pod Teddyho režijní taktovkou zabíjí v mnoha podobách znovu, protože si akt 

pomsty nikdy nepamatuje. Jeho poslední trofejí se tak stane drogový dealer Jimmy 

Grantz, na jehož značný finanční obnos měl zálusk právě inkognito policista Teddy. 

Nakonec si ale jeho výstavní automobil i peníze přivlastní Leonard, čímž upoutá 
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pozornost dealerovy přítelkyně Natalie. I té jde zprvu o pomstu za zmizelého milence, 

avšak postupně pochopí jednoduchost možné manipulace s Lennym, což v ní empatii a 

soucit. To jí ovšem nebrání jej škodolibě využít k vlastní ochraně bez jakýchkoli 

morálních dilemat, protože na něm stále lpí podezření z vraždy jejího partnera. 

Závěrečné odhalení vysvětlí, že sítě kolem „postiženého“ Leonarda sice splétají ostatní, 

ale do bezvýchodného bludiště se vlastně umisťuje on sám, aby nemusel čelit 

nemilosrdné realitě. Divák se dozvídá, že starý mládenec Sammy Jankis byl pouze 

odhalený simulant a že Leonardova manželka útok lupičů přestála ve zdraví, nepřežila 

však svůj vlastní pokus s navrácením Lennyho paměti pomocí inzulinových injekcí 

(hlavní hrdina tedy nevědomky zabil vlastní ženu a podvědomě raději tuto skutečnost 

přetransformoval do historky o Jankisových, načež se vydal na cestu za potrestáním 

domnělého vraha Johna G.). Ve chvíli, kdy v Teddy hlavnímu hrdinovi prozradí tuto 

„verzi pravdy“, Leonard sám se rozhodne přepsat své poznámky takovým způsobem, 

aby stopy napříště mířily k Teddymu jako k následující oběti. Ví, že písmo bude za 

několik minut to jediné důvěryhodné, co mu zbude, a bude-li jeho propojení těchto 

záznamů říkat, že vrahem je John Edward Gammel, bude to pravda. Rozhoduje se tak 

sám sebe vložit do labyrintu odkazů, protože není schopen čelit svým skutkům. Po 

rozvětvujících cestičkách textu se vždy vydává směrem, kterým ho pošlou jeho 

informace. Veškeré indície jsou však už ze všech stran manipulované a míří tak čím dál 

hlouběji do světa textu, který se od reality naprosto emancipuje. Leonard se vzdává 

jakékoli odpovědnosti za své činy (které si nepamatuje) a žije svůj život čistě ve 

světě labyrintu textů, který si pro sebe stvořil. 
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 „To všechno opustil proto, aby mohl napsat knihu a zkonstruovat bludiště. Vzdal se 

potěšení z útisku, ze spravedlnosti, početného lůžka, hostin, dokonce i učenosti a uzavřel 

se na třináct let do Altánu Průzračné samoty. Po jeho smrti našli dědici jen zmatené 

rukopisy.“  

(J. L. Borges, 1999, s. 151) 

 

Zrcadlo evoluce 

(Adaptation, 2002, režie: Spike Jonze, scénář: Charlie Kaufman) 

 

Charlie Kaufman je jedním z nejpozoruhodnějších hollywoodských scénáristů; stačí 

zmínit, že z jeho pera vyšly osobité snímky jako V kůži Johna Malkoviche (Being John 

Malkovich), Milujte svého zabijáka (Confessions of the Dangerous Mind), Slez ze 

stromu (Human Nature), nebo Věčný svit neposkvrněné mysli (Eternal Sunshine of the 

Spotless Mind). Vrcholem mystifikace a sebereference je však Adaptace, která nemá 

obvyklou sebereflexivní strukturu „filmu ve filmu“, nýbrž odkazuje již ke vzniku 

samotného textu, který je adaptací knihy pro kino a divák ve filmu samotném přijímá 

změny autorské koncepce. Např. hlavní hrdina – scénárista Charlie Kaufman (v podání 

značně sešlého Nicholase Cage) přijde na to, že nejlépe se mu píše o sobě samém a 

rozhodne se to učinit klíčem ke zpracování „neadaptovatelné knihy“. Ve filmu pak 

vidíme, kterak svůj nový nápad zaznamenává na diktafon, přičemž zároveň rozhoduje, 

že tento proces hlasových poznámek a samožernosti bude znázorněn ve filmu přesně 

tak, jak jej divák v tu chvíli pozoruje.  

Název filmu navíc neodkazuje jenom k primárnímu tématu (těžkosti s adaptací knihy), 

ale rovněž k evoluci jako takové, která vyžaduje adaptaci živých organismů na okolí. 

Znázornění evolučních procesů se v ději posléze konkretizuje na vývoji orchidejí  

(o nichž pojednává adaptovaná kniha), ale ještě mnohem víc na postupné 

přizpůsobivosti autora, textu a nakonec celého filmu obecnému vkusu tak, aby mohl 

přežít v tržních podmínkách.  

Hranice mystifikace je divákovi neznámá, díky čemuž se v labyrintu textu a dalších 

odkazů ztrácí hned na počátku filmu, aby jej scénárista s režisérem nechali vesele 

bloudit (ústřední postava scénáristy Charlieho Kaufmana je celou dobu spíše spolu-

zbloudilcem, který se ztratil ještě o něco dříve, než divák samotný, neboť jeho 

závěrečný útěk z labyrintu možností podřízením se pravidlům samozřejmě žádným 
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únikem není). V reálném světě totiž skutečně existuje scénárista Charlie Kaufman 

(který napsal scénář k tomuto filmu), podle jehož textu byl natočen kasovní trhák V kůži 

Johna Malkoviche. Tomu pak studio zadalo adaptaci naprosto reálné knihy Zloděj 

orchidejí opravdové spisovatelky Susan Orleanové. Dokonce i hrdina knihy John 

Laroche či producentka Valerie Thomasová jsou původně zcela nefiktivní postavy, ve 

filmu ovšem zahrané Chrisem Cooperem a Tildou Swintonovou. Samo sebe pak hraje 

například obsazení předchozího snímku Spika Jonze: Catherine Keenerová, John 

Cusack, John Malkovich nebo sám režisér. Stejná východiska ve filmu i v realitě. 

Publikum se se svým „chcípáckým hrdinou“ setkává v situaci, kdy neví, jak dál s prací 

na adaptaci, nedaří se mu se ženami a dům mu okupuje jeho buranské, megalomanské a 

přihlouplé filmové alter ego - jednovaječné dvojče Donald. Zatímco sledujeme, jak se 

pouští po rozvětvujících se cestičkách tvorby, které často vedou do slepých uliček, jeho 

bratr mu zasazuje poslední ránu potupným rozhodnutím, že bude taky scénárista a 

zapíše se na kurz psaní Roberta McKee. (Zatímco postava Donalda nás už zavádí do 

světa fikce, byť dotažené - neboť je v titulcích filmu uveden coby spoluscénárista a film 

je mu in memoriam věnován, ačkoli neexistuje; Robert McKee je skutečně jeden  

z nejrespektovanějších vysokoškolských učitelů psaní scénářů v Hollywoodu, který 

přednáší o zásadách nezbytných pro odvyprávění dobrého příběhu. Ve filmu se jeho 

postavy zhostil Brian Cox). 

Donald je ideálně přizpůsobivým živočichem – každou informaci, která se mu 

v prefabrikovaném kurzu dostane, okamžitě vezme za svou a začlení ji do svého scénáře 

krimi thrilleru (s názvem The Three). Je schopen v pondělí bojovat za nutnost tvorby 

v rámci žánru a ve středu se bít za potřebu žánry mísit.  

 

Charlie Kaufman: „Jen to nechci zničit tím, že to udělám v hollywoodském stylu, víš? 

Jako film o kradení orchidejí, nebo tak něco. Nebo že z orchidejí udělám makovice a 

šup, bude to jen další film o drogách. Proč by to prostě nemohlo být o kytkách?“ 

Valerie Thomasová: „Napadlo nás, že by se třeba Susan Orleanová a John Laroche do 

sebe mohli zamilovat…“ 

Charlie Kaufman: „Dob ře. Ale jak říkám, nechci do toho cpát sex. Nebo zbraně, nebo 

automobilové závody. Nebo postavy, které dostávají lekce od života, nebo ‘emocionálně 

vyrostou‘, nebo se začínají mít rádi, nebo překonávají překážky a všechno se jim 

nakonec podaří. Ta kniha taková není. A život takový taky není. Prostě není.“  

(Ch. Kaufman, 2002, Adaptation) 
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Charlie vidí tvůrčí činnost jako cestu do neznáma (bloudění labyrintem) a proto 

výsledek jeho snažení (film, který právě sledujeme) porušuje všechna hlavní 

scénáristická pravidla: neustále používá vnitřní hlas, zmateně přeskakuje mezi 

jednotlivými časovými liniemi v příběhu, nemyslí primárně na svého diváka atd. 

Naproti tomu Donald důsledně dodržuje 10 přikázání Roberta McKee a slaví se svým 

dílkem úspěchy. Ve chvíli, kdy už bezradný Charlie požádá svého bratra o pomoc, se 

film láme a stává se „adaptací adaptace“. V druhé polovině snímku se tak stane 

všechno, co Donald považuje za „divácké“ a Charlie to dosud tak tvrdošíjně odmítal 

(chtěl film o rostlinách, případně o touze po něčem nedosažitelném). Orchideje se 

používají na výrobu drog, Susan Orleanová se zamiluje do Johna Laroche, kromě sexu 

se ještě ocitne i na jeho webových pornostránkách, dojde i na zbraně, automobilové 

závody, Charlieho, kterak dostává lekce od života a poučí se z nich, získá zpět svou 

lásku Amélii, překoná překážky a všechno dobře dopadne.  

Strukturu filmu-textu tak určují další texty: kniha Susan Orleanové, Charlieho pokus  

o její adaptaci, vlastní historie bratrů Kaufmanových, příběh autorky knihy Zloděj 

orchidejí a jejího hrdiny, proměny filmu-textu v průběhu adaptace na požadavky trhu. 

Mezi těmito texty pak scénárista i režisér umně driftují, propojují je a nechávají 

bloudění mluvit za sebe samotné.  
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„Takové je tedy symbolické schéma průběhu loterie. Ve skutečnosti je počet možných 

tahů neomezený. Výsledek žádného kola není konečný, rozvětvuje se do dalších 

výsledků.“ 

(J. L. Borges, 1999, str. 130)32 

 

Zahrada plná cestiček 

(Butterfly effect, 2004, režie: Eric Bress, J. Mackye Gruber) 

 

Původně zajímavý námět ve výsledku přetavený v nepříliš povedený teenagerovský 

film s MTV hvězdičkami, neschopnými uvěřitelného herectví, začíná citátem z teorie 

chaosu, který dal celému počinu jméno. Filosofující úvod tak má divákovi připomenout, 

že i zdánlivě bezvýznamné maličkosti (jako mávnutí motýlích křídel) mohou mít 

nedozírné následky (třeba tajfun na druhé polokouli). 

Příběh se točí kolem Evana Treborna, jehož dětství i puberta jsou poznamenány 

výpadky paměti. Vzhledem k tomu, že Evanův otec je již delší dobu s vážnými 

poruchami hospitalizován v psychiatrické léčebně, dělá si chlapcova matka logické 

starosti, zda její ratolest nemohla chorobu zdědit. Doktor Redfield, který léčil i jeho 

otce, však hypotézu odmítne a pro začátek pouze doporučí, aby si Evan psal deník, kde 

všechno zaznamená. Bytí hlavního hrdiny je pak určováno zdánlivě idylickým životem 

na předměstí, kdy veškeré plíživě temné aspekty (jako pedofilní otec zneužívající své 

děti, nepovedená hra s dělobuchem, jež má na svědomí lidské životy, sadistický 

kamarád, který mu upálí psa…) překrývají jeho „okna“. Variací na „správnou partu“ je 

podivné složení jeho nejbližších přátel, mezi které patří Kayleigh - láska ze sousedství, 

její násilnický, emocionálně nestabilní bratr Tommy a typický obtloustlý předměstský 

loser Lenny. Tahle trojice má pro ústřední postavu podstatný význam i přesto, že se ve 

třinácti letech s matkou odstěhuje jinam. Později na staré kamarády téměř zapomene a 

věnuje se studiu psychologie, zatímco mu paměťové nedostatky odstranily všechna 

dávná traumata (zejména příkoří, která mu způsobil Tommy, v žárlivé reakci na Evanův 

blízký vztah s jeho sestrou).  

Když po letech objeví své staré deníky, zjistí, že se mu díky nim daří „cestovat časem“ 

právě do těch tíživých vzpomínek, které si vědomě nepamatuje. Tyto momenty se 

                                                           
32 Borges, Jorge Luis, 1999: Loterie v Babylonu (str. 126 – 132) in: Nesmrtelnost, Hynek s. r. o., Praha 
1999, ISBN 80-86202-35-6 
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stávají „křižovatkami“, kde se cestičky rozvětvují, a nepatrný čin může změnit směr 

životů všech zúčastněných. Poté, co se hrdina dozví, že jeho dětská láska spáchala 

sebevraždu (jako následek letitého zneužívání vlastním otcem), rozhodne se nově 

objevených schopností využít a „zahrát si na Boha“, aby ji zachránil. V tak vysoké hře 

se rychle objeví komplikace – nejen, že není možné dokonale předjímat, jaké budou mít 

nepatrné činy nakonec následky, ale problém je i v Evanovi samotném. Ačkoli se zhusta 

mění situace a charaktery lidí kolem něho, hlavní figura sama se nemění ani 

nepřizpůsobuje, protože si v paměti drží i všechny ostatní verze možných světů a 

neustále zvažuje kombinace. Díky tomu se často chová nejen manipulativně, ale vlastně 

až hloupě, a okolnosti rozhodně nespějí ke kýženým koncům, jenom se více komplikují. 

Postava se stále vrací na větvení cestiček, aby zrealizovala (jako v Cchuej Penově 

bludišti) všechna řešení všech zápletek a každé řešení vyúsťuje do dalšího rozcestí.  

Zatímco v obvyklých smyšlených příbězích se člověk postavený před několikerou 

alternativu rozhodne pro jednu a ostatní vyloučí, v textu napsaném neproniknutelným 

Cchuej Penem se rozhodne současně pro všechny, zde hrdina různé budoucnosti a 

časové linie zkouší, aby z nich vybral tu nejlepší možnou variantu pro všechny. 

Postupně mu ale dochází, že neexistuje „správná nebo špatná“ podoba všeobecné 

budoucnosti, takže si jen postupně prochází možnosti toho, kdo „to schytá tentokrát“ 

(Kayleigh spáchá sebevraždu, Lennyho zavřou do blázince, Evan zabije Tommyho a jde 

do vězení, Kayleigh se stane prostitutkou, Evan přijde o ruce a jeho matka pomalu 

umírá na rakovinu apod.). 

Struktura snímku je v podstatě o dost zajímavější než její vyústění, pořád jsme ještě na 

neinteraktivním poli klasického filmového média a tudíž si hlavní osoba nakonec musí 

vybrat z mnoha vyzkoušených verzí jednu. Když zjistí, že kvůli tomu, aby mu byli 

nablízku, si kdysi sourozenci Millerovi vybrali při rozvodovém řízení život se svým 

úchylným otcem, namísto s matkou, rozhodne se Evan raději s Kaleyigh a Tommym 

nikdy nespřátelit. Tato linie má zajisté také své boční trasy, kterých už si však 

manipulátor nevšímá, protože mu jde čistě o záchranu své milované i za šlechetnou 

cenu její ztráty. Znamená to, že hra s cestičkami má limity ve svém pěším chodci, který 

si možnost volného pohybu labyrintem jenom vyzkoušel, ale nerozhodl se ji učinit 

principem putování.  
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 „Bludiště je dům postavený proto, aby zmátl lidi. Jeho architektura, oplývající 

souměrnostmi, je podřízena tomuto účelu.“ 

(J. L. Borges, 1999, s. 224)33 

 

Bludiště pro laboratorní krysy  

(Cube, 1997, režie: Vincenzo Natali) 

 

Kostka je prostě a jednoduše film o bludišti a snaze z něj uniknout. Výchozí situace 

ukazuje blíže neurčený počet lidí umístěných do gigantického geometrického labyrintu, 

který se skládá místností ve tvaru krychle, kdy v každé stěně jsou zabudovány dveře 

vedoucí do dalších a dalších kostek. Oběti jsou zbaveni šatstva a osobních předmětů, 

oděni pouze v jakési vězeňské mundůry označené jejich příjmením (ale také může jít  

o přezdívky variující jména známých světových vězení). Vězni nemají potuchy, kde 

jsou, jak nebo proč se tam dostali, jak dlouho tam zůstanou, co se od nich žádá; nemají 

potraviny ani nápoje. Jsou pokusnými myškami, umístěnými do labyrintu a stejně se  

i chovají – zkoušejí nalézt cestu ven.  

Při této snaze se postupně zformuje jakási skupina lidí, kteří patrně do tohoto zařízení 

nejsou umístěni náhodně – kvalifikují je jejich dovednosti a znalosti (v kostkách však 

možná bloudí mnozí další, které divák ani postavy nepotkají). Rennes (ten ovšem záhy 

zemře) je specialista na útěky z vězení, Holloway je lékařka, Quentin policista, Worth 

architekt, který se podílel na návrhu svrchního pláště celého systému, Leaven je 

studentka matematiky a Kazan autista s geniálními schopnostmi. Postavy nějakou dobu 

řeší, která jejich charakteristika je identifikovala jako vhodné pro nelidský pokus, kdo 

nebo co za celou akcí stojí a jak se jim něco takového mohlo stát. Všechny tyto otázky 

jsou nakonec nepodstatné, odpovědi na ně nedostane ani divák. Cíl je totožný s účelem 

počítačové hry, která snímek inspirovala, – dostat se odtamtud.  

Snahu jim ovšem kromě záludnosti labyrintu samotného komplikuje fakt, že spolu musí, 

přestože jsou si zcela cizí, úzce kooperovat a existovat v uzavřeném prostoru. Jde  

o typický příklad ponorkové nemoci ve spojení s krizovou situací, psychologicky 

podobný třeba i příběhu různých jedinců zaseknutých ve výtahu. Charaktery a s nimi  

i konflikty se vyhrocují – z vůdčího typu se postupně stává tyran, z paranoidní 

psycholožky zásadová žena, z flegmatika ochránce, z bázlivé studentky (pro znalosti) 

                                                           
33 Borges, Jorge Luis, 1999: Nesmrtelný (str. 219 – 233) in: Nesmrtelnost, Hynek s. r. o., Praha 1999, 
ISBN 80-86202-35-6 
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nepostradatelný člen výpravy, a z nebezpečného blázna klíč k záchraně. Nelítostnou 

ironií je fakt, že až na symbolickou spásu „nevinného“ mentálně postiženého Kazana, 

všichni zúčastnění v labyrintu zemřou – nikoli však kvůli fyzickým útrapám, lstivým 

pastem a nemožnosti nalézt cestu, nýbrž rukou jednoho z nich. Lidský faktor tak 

v zákeřnosti překonává celý krutý a dehumanizující  systém.  

Kostka je labyrint velice manýristický – chlubí se matematickým systémem krychlí, 

ukrytých ve svrchním plášti. Ten dost velký nejen pro obrovský počet vzájemně 

pospojovaných místností, ale také pro jejich pohyb – labyrint, který se přeskupuje, se 

tak stává ještě nepřehlednějším. Je to zároveň bludiště arogantně sebevědomé: tomu, 

kdo umí číst v číslech a souřadnicích předkládá Ariadninu nit – přesné souřadnice poloh 

jednotlivých cel, které berou v úvahu i jejich pohyby. Nutné výpočty však nemůže bez 

nedostupného vybavení (např. počítače) nikdo provést, pokud není záhadně geniální 

jako autista Kazan, zároveň je však potřeba analytických schopností a znalostí 

k odhalení fungování systému, kterých se však duševně chorému nedostává (úkolu se 

ujímá studentka Leaven). Labyrint sám nutí své vězně ke spolupráci, která je však 

možná jen za ideálních podmínek – kdokoli z hrdinů totiž mohl ještě před setkáním 

s ostatními zemřít. K postupnému odhalování zákonitostí prostoru jeho obyvatelé 

docházejí metodou: hypotéza, pokus / omyl, výsledek. Jejich trial&error proces 

rozhodně neprobíhá beze ztrát.  

Důmyslný žalář ovšem skrývá i svého Minotaura, nedovolí svým zajatcům v klidu řešit 

matematické problémy cesty k východu, celou situaci zpestřuje podstatným stresem. 

Vězni tuší, že pokud se nedostanou ven, mohou prostě zemřít hlady a žízní, tudíž musí 

spěchat, dokud jsou jejich těla schopna aktivity. Vražednou povahu labyrintu dokazují 

zrádné pasti, číhající v některých místnostech: ostré struny v mžiku rozřežou člověka na 

kousíčky, nebo jej rozetnou vejpůl, obličej rozleptá kyselina, zadusí se plynem, uhoří… 

Nástrahy reagují na lidský hlas, teplo, chemii…, senzory jsou různorodé a nelze je 

snadno oklamat. I pasti mají svůj matematický systém, který je umožňuje obejít, ale 

přijít na něj, je téměř nemožné.  

Geometrické vězení nemůže být síťovým labyrintem, ale v mnohém ho již připomíná. 

Systém všestranně propojených krychlí (každou stěnou se dá projít do další kostky,  

i stropem a podlahou) může připomínat vzájemně propletené rozvětvující se cestičky. 

Také fakt, že kobky mění svou polohu a tedy forma labyrintu je nestabilní, napovídá 

spíš čemusi rizomatickému. V závěru zbylé postavy navíc zjistí, že kdyby se nebyly 

vůbec pohnuly z oblasti svého prvního setkání (což propagoval flegmatik Worth), byly 
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by se beze ztrát snáze dostaly k východu. Tento faktor je sice čistě náhodný (mohli se 

všichni potkat v jiné kostce, nebo se vůbec nesetkat), ale kontingence nahrává pocitu 

„síťovosti“. Východ však, navzdory pochybnostem, existuje, a je jen jeden jediný. 

Otázkou ale zůstává, co se skrývá za ním. („Nekonečná lidská blbost“, odpovídá jedna 

z postav.) Může to být zase jenom smrt – neboť ať už za celým procesem stojí jakákoli 

moc, nelze optimisticky předpokládat, že nechá kohokoli jen tak svobodně odkráčet. 

Jestli svět, v němž je možné skupinu nic netušících jedinců zavřít do akvária jako bílé 

myšky a nechat je tam zemřít, není světem, kde se může stát opravdu cokoli, jakákoli 

cesta se změnit v jinou – zda není přechod „tam ven“ jenom přesunem do většího, 

neohraničeného, nekonečného vězení. Do labyrintu, z něhož už nebude úniku.  
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 „Požádal mě, abych našel první stránku. Opřel jsem levou ruku o titulní list a palcem, 

téměř přilepeným k ukazováčku, listoval v knize. Bylo to marné: mezi titulní list a ruku 

se vždy připletlo několik listů. Jako by z knihy vyrůstaly. 

„Teď hledejte konec.“  

Také jsem neuspěl…“  

 (J. L. Borges, 1999, s. 472 – 473) 

 

Kniha z písku ostrovních pláží 

(Lucía y el sexo, 2001, režie: Julio Medem) 

 

Pro Medemův snímek Sex a Lucía není nejpodstatnější ani dívka Lucía ani mnoho 

otevřeně explicitních sexuálních scén – jde zejména o tematizaci prolínání vzniku 

literárního díla s reálným životem. Ústřední mužskou postavou je Lorenzo Alvarez – 

spisovatel, který své životní zkušenosti autobiograficky zpracovává do svých knih. Ty 

se velmi často týkají právě základních sexuálních pudů, které člověka ovládají. Ve své 

zatím poslední knize takto popíše zážitek z malého ostrova - anonymní milování v moři 

za úplňku. Právě toto dílko později způsobí, že se do Lorenza zamiluje jeho čtenářka 

Lucía a oba spolu začnou žít. Lucía tak vstoupí nejen do jeho bytu a bytí, ale i do 

procesu tvorby (v jeden moment čte první verzi jeho nové knihy a stěžuje si, že ji 

očekávala více tragickou – jak se později čím dál víc prolíná realita filmová s literární, 

zmnožují se i tragické momenty – smrt Lorenzovy dcerky, nebo sebevraždy Belén a její 

matky).  

Lorenzův ostrovní románek nezůstane bez následků a jeho tehdejší milenka odjede do 

Madridu (kde, jak ví, žije otec dítěte) porodit dceru, jíž dá případné jméno Luna. 

Lorenzo se po šesti letech dozví, že je otcem této holčičky a rozhodne se s ní seznámit. 

Aby se však neprozradil, potřebuje prostředníka, tudíž naváže důvěrný vztah 

s mladičkou Belén, Luninou chůvou. Tato setkání jej pak inspirují v tvorbě nové knihy, 

jejíž podoba začala poněkud stagnovat. Zaujme jej především dilema Belén, která by 

ráda svedla přitažlivého milence své matky, ale nerada by jí ublížila.   

Magický svět Lorenzovy knihy a „realita“ jeho filmového života se prostupují čím dál 

víc, divák už si přestává být jistý, zda sleduje film o knize, či pouhou adaptaci díla 

hlavní postavy. Snad jako trest za hrátky s eroticky založenou Belén (která měla být 

původně jenom prostředkem, jak se nepoznán dostat k dceři) přijde Luna při záhadné 
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nehodě s agresivním psem o život a Lorenzo se zhroutí, neschopen nadále komunikovat 

se svou dívkou Lucíou. Po další ze série hádek se pak stane obětí dopravní nehody a 

Lucía uvěří, že je mrtev. Ve chvíli, kdy se rozhodne před svým žalem utéct na Lorenzův 

ostrov, se s ní divák setkává poprvé (neboť film není vyprávěn ani trochu lineárně). 

Truchlit na ostrov se vrátila rovněž Elena - matka Lorenzovy zemřelé dcerky - a právě  

v jejím penzionu se ubytuje nic netušící Lucía (nikoli náhodou ale podle literárních 

zákonů Lorenzovy knihy, aby se osudy všech postav mohly protnout). Dalším hostem je 

totiž Carlos / Antonio – osudný milenec, jehož společnou lásku neunesla Belén se svou 

matkou. Belén se zároveň stává jakousi nejtragičtější Lorenzovou literární postavou, 

neboť je jím autorsky manipulována do složitých situací s nimiž si neví rady  

(o sebevraždu se pokusí již po smrti své svěřenkyně, ale sebedestrukci dokoná až 

společně s matkou, s níž nakonec sdílí milence i nesnesitelnou domácí atmosféru). 

Elena zatím čerpá útěchu z textů „strážce majáku“, který jí po internetu posílá příběh 

s východiskem.   

 

Lorenzo: „Mám pro tebe příběh plný předností. První výhodou je, že na svém závěru 

příběh nekončí, jen se propadne do díry a pak se zase vynoří uprostřed děje. A ta druhá 

výhoda, ještě větší, je, že odtud můžeš změnit jeho směr… jestli chceš. Když tomu dáš 

čas.“ 

(J. Medem, 2001, Lucía y el sexo) 

 

Když se na začátku filmu, po svém odjezdu na ostrov, hlavní hrdinka propadne do 

neznámého otvoru na pobřežním útesu, je to další z mnoha metafor přístupu k příběhu. 

Lucía, stejně jako ostatní osoby, se hodlá na konci díla vynořit uprostřed děje a změnit 

směr, kterým se vydá po rozvětvených cestičkách. Realita vyprávění je od začátku 

vícevrstvá, metaforická, místy až pohádková: vodní milenka je mořskou pannou; 

měsíční dítě Luna se ve smrti vrací do moře, kam patří; Lorenzo je sluneční muž a 

Lucía jeho paprsek; ostrov pluje po moři volně jako loď, lze se pod ním potápět a když 

je moře neklidné, jeho obyvatelům se dělá špatně…  

Filmový prostor je silně subjektivizován, ale kterýma očima se divák vlastně dívá? Jde  

o smutkem zkrocenou Lucíu oplakávající ztraceného partnera, Elenu neschopnou pláče 

pro svou dcerku, nebo Lorenza, který sedí u svého počítače v Madridu a možná nám jen 

servíruje truchlivý příběh (jak si přála Lucía), na jehož závěru se propadneme pískem 

do díry, abychom se vynořili na rozcestí, které povede ke šťastnému konci? 
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„Les je metaforou pro narativní text, nejen text pohádek, ale jakýkoliv narativní text.“ 

(U. Eco, 1997, str. 13) 

 

V Medemově snímku se les nachází pod mořskou hladinou, už při úvodních titulcích 

můžeme sledovat, jak se hvozd vodních řas naklání podle toho, kam se jej proud – 

autorský záměr zrovna chystá zanést. Díky všudypřítomným jámám a skulinám, které 

snad symbolizují hojně zastoupený ženský element, lze hrany příběhu zjemnit obratem 

k neproblematickým končinám.  

A tak strážce toho všeho, s neskromně maskulinním znakem majáku na štítě, není 

mrtev, jenom si odpočinul v komatu, aby se jeho příběh mohl pod rukama přítomných 

dam stočit do klubíčka, kde jako nekonečná kniha z písku pokračuje tím směrem, jaký 

si jeho postavy vyberou. Elenina dcerka tedy nezemře, nýbrž bude žít šťastně se svou 

matkou (až do smrti), Lucía bude v Lorenzově bytě radostně prozpěvovat píseň  

o paprsku slunce, co jí pronikl přímo do srdce, a Lorenzo úspěšně dokončí svou knihu, 

která bude smutná i veselá zároveň (a získá tak happy end). Nebo taky mohou (slovy 

Lorenzovy pohádky na dobrou noc) odplout do moře a stát se svou oblíbenou rybou. 
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„Listina vykopaná v chrámu a napsaná starobylým písmem může být právě tak 

výsledkem včerejšího tahu loterie jako tahu uskutečněného před dávnými lety. Kdykoli 

vyjde nějaká kniha, její jednotlivé exempláře se navzájem poněkud liší. Právníci 

skládají tajnou přísahu, že budou v listinách a spisech vynechávat, přidávat, měnit. 

V oblibě je také nepřímá lež.“ 

(J. L. Borges, 1999, str. 131) 

 

Divák v síti 

(Mulholland Drive, 2001, režie: David Lynch) 

 

Popravdě řečeno, jako ilustraci k našemu tématu bylo by možné vybrat téměř kterýkoli 

z mnoha složitých filmů Davida Lynche (snad s výjimkou přímého Příběhu Alvina 

Straighta). Jde totiž především o přístup režiséra k filmovému látce, prostoru 

interpretace a divákovi samotnému.  

Lynch své mnohovrstevnaté filmy obvykle odmítá jakkoli komentovat a nechává 

médium i s obsahem komunikovat samo za sebe. K jeho dílům se často vztahují 

množství i zcela různorodých interpretací, z nichž žádnou nelze prohlásit za 

privilegovanou ( i když, jak říká Eco, lze jistě označit ty špatné). Mulholland Drive nám 

tedy poslouží jako ukázka labyrintu, do něhož autor zavádí svého diváka a nechává ho 

procházet se po cestičkách, které se z jistých důvodů rozhodne upřednostňovat sám 

recipient. Je to snímek, který má sice určitý příběh, ale zvýznamňování jeho určitých 

linií nechává v moci svého „čtenáře“. 

Klasický popis děje by mohl znít třeba: po automobilové havárii na Mulholland Drive 

ztrácí mladá žena (Laura Elena Harringová) vědomí o své identitě a ukryje se v jednom 

uprázdněném bytě poblíž Sunset Boulevard. Do toho se právě po dobu nepřítomnosti 

své tety stěhuje Betty (Naomi Wattsová), dívka z malého města v Ontariu, která se 

v Hollywoodu touží stát filmovou hvězdou. Betty zde neznámou ženu (inspirována 

plakátem filmu Gilda se představí coby Rita) najde, spřátelí se s ní a rozhodne se jí 

pomoci zjistit, kým dívka vlastně je…  

Díky obrácenému zařazení tohoto „příběhu“ na úvod dochází ke zmatení časové 

posloupnosti, která pro diváka může i nemusí být podstatná. Jiná verze by totiž mohla 

zahrnovat lesbickou herečku druhé kategorie Diane Selwynovou (Naomi Wattsová), 

která nešťastně přihlíží nynějšímu nezájmu své bývalé milenky Camilly Rhodesové 
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(Laura Elena Harringová). Ta pro druhou stranu podstatné erotické hrátky brala nejspíš 

jen jako rozptýlení a je na dobré cestě stát se oslavovanou star i zajištěnou manželkou 

mladého režiséra Adama Keshera. Zoufalá Diana, donucená čelit tváří v tvář veřejné 

potupě na večírku, si objedná vraždu, která by mohla být oním havárií přerušeným 

dílem na Mulholland Drive, jejímž následkem ztratí Camilla paměť. (Najatý zabiják je 

totiž, jak se dozvídáme hned v úvodu, celkem smolařem na zpackané vraždy. Už při 

banální krádeži tajného telefonního seznamu se mu nešťastnou náhodou podaří zanechat 

hromadu stop a zastřelit o zbytečné dvě oběti víc.)  

Snad se po bouračce dezorientované Camilly ujme právě nadšená Diane, která svým 

špatným herectvím předstírá naivku Betty (své s-nové jméno ´získá´ od barové servírky, 

která je jí nápadně podobná), jen aby mohla být se svou vyvolenou. Proto také prchne 

z konkursu na přeobrazení role Adamova filmu, kam ji vezmou castingové agentky – 

zdá se totiž, že ji nadějný režisér i přes novou identitu poznává. 

Mord se ale patrně vydařil, neboť Diane obdrží smluvený signál úspěšnosti (modrý klíč) 

a následně se oddá tupé rezignaci i idealizovanému blouznění. Možná sní svůj 

barvotiskový sen o tom, že nevinná jak blondýnka z telenovely (se stejnou mimikou  

i vyjadřovacími schopnostmi) přijíždí do okouzlujícího města snů, její láska bez 

vzpomínek i totožnosti se ocitá v její moci, odkázána pouze na ni a Diane se tak může 

starat o svou milovanou bytost. Dokonce i na castingu Diana/Betty neodolatelně zazáří 

a všichni jsou nadšení z jejích nebývalých hereckých schopností. 

Eventuálně proběhne tato představa Diane před očima v té poslední vteřině před smrtí, 

kdy si ostatní přehrávají celý svůj život, který si ona, pronásledována přeludy zrůdných 

penzistů a podléhající šílenství, raději sama vezme.  

 

„ Řád, který si naše mysl představuje, je jako síť nebo jako žebřík, který se staví proto, 

aby bylo možné něčeho dosíci. Jakmile však toho bylo dosaženo, je třeba žebřík odhodit, 

protože se ukáže, že sice posloužil, ale neměl smysl.“ 

(U. Eco, 1988, str. 475) 

 

Nebo veškeré dění kontrolují mafiálští bratři Castiglianiové (kteří si až úchylně potrpí 

na opravdu dobré espresso), záhadný trpasličí boss Roque v zákulisí, či šedá eminence 

Kovboj, trpělivě tlumočící režisérovi své požadavky a probouzející již téměř tlející tělo 

slovy: „Hej krásko, je čas vstávat.“   



 78 

Případně je na tom všem podstatné zejména Lynchovo vyrovnávání si účtů se 

studiovým systémem, kde hraje důležitou roli závist, kariérismus a zákulisní 

manipulace. A postavu režiséra Adama Keshera, do jehož práce začnou brutálně 

zasahovat autoritativní síly zvnějšku, lze potenciálně chápat i jako skrytě 

autobiografickou. 

Třeba jsou pomůckou k rozluštění záhady modré klíče, ať už ten, jímž Rita otevře 

černou (modrou) skříňku svojí ztracené paměti, či druhý, který Diane obdrží jako 

záruku od nájemného vraha. Odpoví divákovi na jeho otázky zjevení s děsivým 

obličejem skrývající se za zdí restaurace Winkie's? Dává adekvátní způsob objasnění 

smyslu návštěva klubu Silencio? Konferenciér tu stále opakuje: „Všechno je ze 

záznamu. Není tu žádná kapela. Vše je jen nahrané. Není tady orchestr. Všechno je 

iluze!“   Když se zpěvačka, která rozplakala veškeré obecenstvo, zhroutí na zem, ale její 

hlas zní dál, budeme její předchozí vystoupení považovat za iluzi? Jedná se o záměrně 

překombinovanou strukturu, kdy zdánlivá složitost sama ukazuje na masku, kterou si 

nasazuje? Není všechno to neskutečné dění jenom následkem noční můry jednoho 

nadmíru kreativního autora s příliš bujnou fantasií – pomatený sen, kterému rozumí 

patrně jen režisér, jemuž se asi zdál?  

Anebo tomu nerozumí vůbec nikdo – Mulholland Drive patřil dlouhou dobu  

k nerealizovaným projektům, aby se v roce 1999 představil coby dvouhodinový pilotní 

snímek pro televizní společnost ABC. Ta se však myšlenky plánovaného televizního 

seriálu nakonec raději vzdala. S využitím dalších 7 milionů od francouzské společnosti 

CanalPlus David Lynch materiál znovu sestříhal a upravil tak, aby v podobě 

celovečerního filmu vyhovoval jeho představám. Vzhledem k tomu, že na „pilot“ měl 

navazovat celý vysvětlující seriál, je klidně pravděpodobné, že samostatný film nedává 

vůbec žádný původně zamýšlený smysl…  

 

„Neexistuje žádná soukromá korespondence kteréhokoli umělce, jehož považujeme za 

experimentálního (od Joyce k Montalovi), která by neukazovala, že se autor – třebaže 

nesplňuje očekávání běžného a současného čtenáře – snažil vytvořit svého budoucího 

čtenáře, který by ho chápal a ocenil, což znamená, že pořádá své dílo jako systém 

návodů pro modelového čtenáře, jenž by ho mohl pochopit, ocenit a milovat. Neexistuje 

autor, který by toužil být nečitelný či k „nekoukání“. I takový jako Joyce chce vychovat 

„ideal reader affected by an ideal insomnia“ („ideálního čtenáře sužovaného ideální 
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nespavostí“), doufá v něho a ze všech sil usiluje o to, aby takový čtenář jednoho dne 

empiricky existoval.“ 

(U. Eco, 2002, s. 135) 34 

 

Dokonce i Lynchova „nesrozumitelná“ díla věří ve svého potenciálně ideálně 

nespavého fanouška, jehož interpretace bude zahrnovat též subtilnější poznatky, než že 

shlédnutý kousek byl „fakt divnej“. Vyžadují od svého „čtenáře“ aktivitu nejen 

myšlenkovou, ale také „pohybovou“ - ochotu pouštět se všemi směry různých větvení 

nabízených cestiček. 

Lynchův snímek je labyrintem, v němž nebloudí jenom filmové postavy, ale především 

publikum samotné. V tomto „otevřeném díle“ jsou to příjemci, kteří do něj vládají 

význam a rozhodují se pro nejrůznější odbočky právě na těch křižovatkách, které si 

sami vyberou. Je to síť, v níž nejsou lapeni, ale mohou si v ní hrát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
34 Eco, Umberto, 2002: Text, požitek, konzum (str. 135 – 147) in: O zrcadlech a jiné eseje, Mladá Fronta, 
Praha 2002, ISBN 80-204-0959-9 
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„Knihtisk, teď už zrušený, byl jednou z největších křivd spáchaných na člověku, neboť 

vedl k závratnému rozmnožování nepotřebných textů.“  

(J. L. Borges, 1999, s. 453) 

 

Svět jako text 

(Deconstructing Harry, 1997, režie: Woody Allen) 

 

Už začátek filmu schovaný mezi titulky usvědčuje diváky (vidíte jen to, co CHCETE 

vidět) i režiséra samotného ze lži. Mezi tradičními bílými titulky na černém podkladu za 

zvuků jazzové hudby se opakovaně objevují stejné záběry Lucy (Judy Davis), jak 

naštvaně vystupuje z taxíku. Znásobený začátek? Střihačův omyl? Chyba na našem 

přijímači? Woody Allen nic nevysvětluje, jen jemně poukazuje na to, že už od počátku 

se pohybujeme na poli fikce, do něhož patří nejen texty hlavního hrdiny filmu, ale  

i film-text, který právě sledujeme.  

Autobiografická fikce je také tím co tolik rozčílilo Lucy – jde navštívit bývalého 

manžela své sestry a vlastního ex-milence, aby jej potrestala za vyzrazení celé té 

milostné historie v jeho nově vydaném románu (sestra s ní nemluví a manžel ji opustil). 

Harry Block (Woody Allen) totiž žije na pomezí textu. Ačkoli vlastní existence se mu 

příliš nedaří (má za sebou šest psychoanalytiků, tři manželství, je neurotizován svou 

posedlostí sexem, polyká prášky, moc pije, spí s prostitutkami, lže, je zbabělý, 

zbytečný, starý a jeho mladá přítelkyně ho opustila), stává se tak skvělým 

tragikomickým základním materiálem pro jeho dílo. Přepisováním vlastního života do 

umění však často ubližuje svým blízkým, které už si sám místy ztotožňuje s literárními 

postavami, jimž stáli modelem.  

Harryho před Lucy nakonec zachrání zase jeho psaní, když jí začne vyprávět jednu 

z povídek, inspirovanou jeho prvním manželstvím. Spisovatel sám si je vědom, že od 

doby svého mládí nikterak emocionálně nevyrostl, stále na něj platí jediná „svatá 

trojice“: děvky, psychoanalýza a prášky na uklidnění. Věci, které se mu dějí, pro něj 

nabývají smyslu až jako text, kde jsou lehce přizdobeny humorem či pointami, a 

získávají onu tíži osudovosti, proti níž je lehkost bytí tak nesnesitelná. Harry si ani není 

schopen uvědomit, že je šťastný, dokud nepřenese své pocity na papír. Když přemlouvá 

svou bývalou dívku Fay, aby se k němu vrátila, činí tak zhruba slovy: „P řečetl jsem si 

znovu tu povídku, kde jsem chtěl vtipně popsat, jak jsme se seznámili, ale ono vlastně 
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bylo docela romantické.“ Není schopen vzít na vědomí ani fakt, že jej opustila kvůli 

jeho nejlepšímu příteli a tak jej ve svých povídkách líčí jako samotného ďábla (jehož 

zjevení doprovází zápach spáleného gauče), který se k němu přikradl z pekla a unesl 

jeho milou.  

Česká verze názvu (Pozor na Harryho) byla zvolena poněkud nešťastně, protože 

referuje pouze k Harryho necitlivé povaze, která bez skrupulí používá své okolí jako 

literární předlohu. Deconstructing Harry, jak zní původní název, odkazuje jak přímo 

k dekonstrukci, kterou Harry provádí na realitě, jejíž kousky libovolně propojuje (např. 

svou bývalou manželku se svou sestrou), zároveň s textem, který mu pod rukama začíná 

žít vlastním životem. Hlavní hrdina je „deconstructing“ také proto, že jako věčný 

pochybovač ničemu nevěří: nepřijímá víru svojí sestry, zpochybňuje svou schopnost 

milovat Fay, nebo se přizpůsobit běžnému životu. Zpochybňuje všechno kromě 

literatury, která je pro něj skutečnější než svět.  

Připomíná tak herce Mela (postavu ze své povídky), kterému se zčistajasna při natáčení 

stane, že je rozmazaný. Protože to vypadá, že mu tohle postižení už zůstane, celá jeho 

rodina musí nosit brýle, aby při pohledu na něj nedostávala mořskou nemoc. Také Harry 

je poněkud nezaostřený, v realitě má pro něj vše jaksi rozpité kontury a pevný tvar lze 

získat jenom přepsáním do textu, čemuž se musí podrobit veškeří lidé v jeho okolí. 

Všichni bližní jej tedy raději opouštějí, takže nemá společnost ani čestný ceremoniál, 

kterým jej chce poctít jeho bývalá univerzita, z níž ho za studia vyhodili. Nakonec jej 

doprovází „šlapka s dobrým srdcem“, unesený syn a umírající známý. Zásadnějším 

následkem je pro něj ale nedostatek materiálu k dalšímu psaní a z toho vyplývající 

autorský blok (na jehož hrozbu poukazuje už jeho příjmení. Může ale také symbolizovat 

jeho odstup od ostatních, z nichž pouze čerpá materiál pro své publikace.).  

Lékem by snad mohl být dospělejší i empatičtější způsob přístupu k okolí, ale Harryho 

svět je text a návrat už pro něj není možný. Proto se nakonec nesblíží s nikým jiným, 

než se svými postavami, které k němu začnou promlouvat, aby mu pomohly pochopit  

i to, co si sám neuvědomuje. Díky jeho neschopnosti zvládat obvyklé životní situace 

(nemůže se domluvit s ex-manželkou a proto syna raději unese; bojí se jet na 

ceremoniál sám, tak si raději zaplatí společnost dobrosrdečné prostitutky, která mu však 

zkomplikuje situaci svým vstřícným přístupem k lehkým drogám) se univerzitní pocta 

vůbec neuskuteční a Harry se ocitne ve vězení. Je jisté, že z labyrintu textu již není 

úniku, je pouze nutné najít v něm ideální způsob fungování.  
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Harry Block: „Život mi moc nejde.“ 

Richardův duch: „To ne, ale dobře píšeš.“  

(W. Allen, 1997, Deconstructing Harry) 

 

Po návratu z vězení, kde si uvědomí své limity, se spisovatel ocitne v dalším světe fikce 

– ve snu. Zdá se mu, že místo ceremoniálu na univerzitě na něj čekají jiné, ale 

zaslouženější ovace. Dostaví se všechny jeho postavy, aby mu vzdaly hold za to, že je 

stvořil. Autorovo ego se zatetelí, proč si lámat hlavu se skutečností, vždyť je to vlastně 

tak zajímavé, osoba, která nefunguje v životě, ale funguje v umění… Sebereference se  

tak opět stává zdrojem tvůrčí inspirace a Harry začíná po probuzení znovu psát o sobě 

samém (což nápadně připomíná koncept, kteří mnozí vytýkají právě Allenovým 

filmům). Text tak zůstává jediným možným světem a všichni jeho aktéři se stávají 

postavami.  
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„Uprchlík se nebude skrývat v bludišti. Nepostaví vysoko na mořském břehu bludiště, 

karmínové bludiště, které námořníci zdaleka vidí. Nepotřebuje stavět bludiště, když 

bludištěm je vesmír. (J. L. Borges, 1999, s.305) 

 

Falešný Uroboros 

(Pred dozhdot, 1994, Milcho Manchevski) 

 

Symboly přetížený snímek Před deštěm těží z balkánského konfliktu a doutnající zášti 

mezi Makedonci a místními Albánci. Povedené zobrazení jako virus se šířícího 

šrapnelového efektu však neprávem těží z klamně zacyklené architektury příběhu, 

jejímž cílem je poukázat na nikde nekončící kruh násilí. Film se dělí na tři povídky 

pojmenované podle svých nejpodstatnějších znaků.  

První část se nazývá „Slova“ , kterých se naráz nedostává, neboť celá situace postrádá 

smysl, jenž by se dal popsat. Logická je tudíž postava mnicha, na němž spočívá slib 

mlčenlivosti – k neustále se násobícím aktům pomsty stejně není co dodat. Ovšem, jak 

dí Lyotard, i mlčení je věta a nepřítomnost slov zde vyjadřuje významy mnohdy lépe, 

než jejich přemíra. I ti, pro které mlčení není povinností totiž vlastně stejně nemají co 

říci a nakonec se raději rovněž vyjadřují gesty, objetím apod.  

„Tváře“ , jako titul druhé povídky, jsou určeny k tomu, abychom v nich mohli číst, než 

budou zničeny.  Metaforicky se také postavy snaží neztratit tvář sami před sebou a svým 

okolím: Anna před svým milencem (ačkoli s ním nedokáže impulsivně odjet, chce i přes 

své těhotenství raději upřímně opustit manžela), Nick před svojí ženou (je ochoten jí 

odpustit avantýru s fotografem, aby od něj neodešla, ale přestává jí rozumět), 

Aleksander sám před sebou (po hrůzném zážitku z Bosny, kvůli kterému si připadá jako 

vrah, se rozhodne vrátit do rodné země).  

Poslední třetina je označena jako „Obrazy“ , jimiž mohou být třeba Aleksanderovy 

fotografie, jako jediný záznam o událostech, které už proběhly a pomalu se vytrácejí 

pod svými následky. Nebo jsou to možná také pitoreskní výjevy, které Alexovi 

probíhají před očima při návratu do Makedonie, protože se za šestnáct let profesionální 

práce fotografa v Londýnské agentuře naučil vnímat svou domovinu jako návštěvník 

z Evropy. Totéž mu vyčítají jeho příbuzní, když se jim pokouší zabránit v agresivní 

reakci na vraždu bratrance – že už je jen turista, který ztratil národní povědomí a není 

schopen spontánně žíznit po krvavé vendetě pod tlakem přirozeného rysu rodinné 
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sounáležitosti. Že už ničemu nerozumí, neboť jeho obraz této země se zásadně liší  

od toho jejich.  

Autor klade publiku navíc formální překážky vnímání časových rovin, rozhazuje pasti a 

znamení. Po celý film nás pronásledují kruhové motivy a již čím dál protivnější věta: 

„ Čas nikdy neumírá a kruh není kulatý.“  Ta má zřejmě ospravedlnit falešný kruh, který 

jednotlivé příběhy tvoří – cestou totiž dostáváme vodítka, abychom film vnímali 

lineárně a teprve závěrečná povídka nás vytrhne z omylu a dokola celou skládačku 

propojí. Nicméně falešné stopy zůstávají a usvědčují režiséra ze lži – nejsme na půdě 

vědecko-fantastického žánru a časové paradoxy nelze vysvětlit. Snímek neplyne 

lineárně, ani se nespojí v kruhu, spíš je nutné jej překládat jako hlavolam, v němž 

z hrbolatého kolečka nakonec vznikne jakás takás přímka. I na ní ovšem tvůrce 

zabloudil a s sebou do labyrintu tak strhává i diváka.  

 

„‘Ve vašem bludišti jsou tři zbytečné linie,‘ řekl nakonec. ‘Znám starořecké bludiště, 

které tvoří jedna jediná přímka. Na této přímce už se ztratilo tolik filosofů, že se na ní 

docela dobře může ztratit i obyčejný detektiv.‘“ 

(J. L. Borges, 1999, s. 188)  

 

Film se tedy sestává ze tří metaforicky již popsaných povídek (1. Slova, 2. Tváře,  

3. Obrazy), které postupně ozřejmují jediný příběh. V prvním úseku poskytne 

makedonský mnich v horském klášteře útočiště Albánce Zamiře obviněné z vraždy, 

zamiluje se do ní a chce ji odvézt ke strýci do Londýna. Na cestě v horách je však 

přepadnou dívčini příbuzní a Zamiru zastřelí její popudlivý bratr.  

Další část se odehrává v Londýně, kde redaktorka Anna přichází denně do styku 

s hrůzami válečného zpravodajství. Udržuje poměr s makedonským fotografem Alexem 

(oním strýčkem mladého mnicha Kirila), který se právě vrátil z Bosny. Ten po ní žádá, 

aby s ním ze dne na den odjela do Makedonie. Anna impulsivní rozhodnutí odmítá, 

nedokáže si však ani představit, že by zůstala se svým mužem. Nakonec za ni dilema 

vyřeší nečekaný incident v restauraci: neznámý jugoslávský emigrant se pohádá 

s číšníkem, vytáhne pistoli a začne střílet po personálu i hostech. Jednou z obětí je 

Annin choť.  

Ve třetím díle skládačky se fotograf Aleksander nakonec sám vrací domů do 

makedonské vsi, ale najde ji rozdělenou etnickým nepřátelstvím mezi Makedonci a 

muslimskými Albánci. Krajinu už křižují vozy UNPROFOR a pro Alexe je téměř 
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nemožné se sejít se svou bývalou láskou, Albánkou Hanou. Když k němu Hana konečně 

tajně v noci přijde, požádá jej, aby zachránil její dceru, kterou zajali jeho makedonští 

příbuzní a sousedé. Ukáže se, že Hanina dcera je uprchlice z první povídky, nyní 

obviněná z vraždy jeho bratrance. Aleksandera při záchraně děvčete zastřelí vlastní 

příbuzní a Zamira utíká nalézt azyl v klášteře. Schyluje se k dešti z titulu celého opusu, 

ale tenhle symbol naděje, odpuštění a smíření už nic neočistí. Podle pravidel příčiny a 

důsledku totiž plynule navazuje první povídka, jejíž tragické vyústění už známe.  

Problém tkví v tom, že tatáž pravidla jsou celou dobu důsledně porušována. Příběh 

nedává smysl zakousnutý do vlastního ocasu, nýbrž v přímce Tváře – Obrazy – Slova.  

Děj by tak začínal uprostřed, kdy se Alex vrací z Bosny do Londýna, rozhoduje se 

přestat s focením (neboť byl svědkem smrti, jejímž důvodem se stal pouze k záznamu 

přichystaný objektiv jeho aparátu) a vrátit se do své rodné země. K tomu však nemá 

jeho milenka Anna odvahu a tak odjíždí sám. V Makedonii pak osvobodí Zamiru, jíž se 

následně ujme Kiril. Ve snaze zabránit dalším krveprolitím však dívku raději dostihne a 

zastřelí vlastní rodina. Ani touhle cestou interpretace však režisér diváka nepustí. Při 

troušení matoucích stop totiž umístil v povídce „Tváře“ do Anniných rukou fotografie 

z Makedonie – snímky umírající Zamiry a zoufalého Kirila (nasnímal je chlapec, který 

se zmocnil fotoaparátu po Aleksanderově smrti). Celý masakr by se však logicky měl 

přihodit až POTÉ (neb Alex se teprve vrací z Bosny).  

Pohyblivé obrázky v tomto případě diváka neumisťují do kruhového labyrintu, kde 

důvody a konsekvence jedno jsou. Jedná se spíše o přímku, kterou nedůsledný původce 

všeho zmatku svévolně zauzloval tak, abychom na ní už vždycky jenom zabloudili.   
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„Podobáme se kouzelníkovi, který spřádá bludiště a zároveň shledává, že v něm musí do 

konce života bloudit.“   

(J. L. Borges, 1999, s. 277)35 

 

Cesta a cíl = závěr  

 

Účelem této práce byl v první řadě pokus o četbu děl Jorge Luise Borgese a Umberta 

Eca (stále respektujíc práva textu) jako jeden propojený textový labyrint, z něhož 

vyvstávají jisté podstatné části. Snažili jsme se nehledat významy, které text neříká, 

avšak díky nikoli primárnímu propojení textů zjistit, co říká navíc. Chtěli jsme se 

vyhnout pokušení text používat, jak tento termín vysvětlujeme v kapitole Pohybová 

omezení, ale trpělivě z jednotlivých narážek, citací a částí dokumentů vystavět 

konstrukci definice labyrintu v pojetí  Borges – Eco.  

V závěrečném úseku části Forma labyrintu jsme se však nakonec rozhodli nepoužít 

doslovnou definici čerpající jen a pouze z textových „výtažků“, ale uchýlit z důvodů 

srozumitelnosti k jejímu zobecnění (ovšem bez významových lapsů). Postup práce 

s textem uvádíme zejména proto, aby bylo možné využít i uvedené podrobnější verze či 

jednotlivých podmínek. Přestože konečné vyznění definice samozřejmě není žádné 

šokující novum (s východisky světa jako textu a textu coby labyrintu pracuje celý 

postmoderní diskurs), máme za to, že podstatné bylo na celé anabázi zejména 

mezitextové putování, postup po jednotlivých dílcích skládanky a aplikace 

popisovaných východisek nejen na labyrint obklopující proces psaní z vnějšku, ale již 

na vnitřek – tedy na vlastní způsoby interpretace, jejichž následkem je další text, který 

právě držíte v ruce. Jak uvádíme na straně 25, v nekonečném, necentrovaném, 

neprivilegovaném labyrintu textů je cesta stejně podstatná jako její cíl. Definici 

samotnou ovšem považujeme za nutné východisko dalšího uvažování o pohybu 

labyrintem a způsobech, jakým text se svým čtenářem dochází ke konsensu ohledně 

příštího směřování.  

Exkurs Lyotard napomohl ujasnění, jaké strategie používat pro úspěšný pohyb ve světě 

jazyka a textu. Derridovský nástin líčí dekonstrukci jako ideálně svobodný způsob 

putování labyrintem (záleží opět na tom, čeho chceme dosáhnout), který umožňuje 

nacházet i nezjevné a neprivilegované významy. Ecovská kapitola o interpretaci pak 

                                                           
35 Borges, Jorge Luis, 1999: Deutsches Requiem (str. 272 – 278) in: Nesmrtelnost, Hynek s. r. o., Praha 
1999, ISBN 80-86202-35-6 
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naznačila alespoň minimální meze, které by pohyb po labyrintu měl obnášet, má-li mít 

nějaký smysl.  

Tyto teoretické aspekty považujeme za zásadní výchozí bod k jakékoli další debatě  

o formálních rysech textového univerza a jejich důsledcích pro média vůbec (a pro ta 

elektronická obzvlášť). Nežli bude možné hovořit o kapacitách, které nová média dávají 

k dispozici, i o důsledcích, jenž s sebou nese jejich užívání, je vždy nezbytná 

rekapitulace atributů struktury, která je nosičem jejich obsahů.  

Pokusili jsme se proto o analýzu právě těchto obsahů, abychom zjistili, nakolik se 

v nich otisk latentně přítomné stavby ocitá v popředí, nebo alespoň na okrajích, zájmu. 

Neboť jsou to právě tato pomezí, která tematizuje dekonstruktivní čtení, a zostření jejich 

rozmazaných kontur může nabídnout další pohled na to, co svému čtenáři nabízejí. 

Ačkoli je způsob prezentace těchto snímků konvenční, zvýznamnění jejich labyrintické 

skladby v liniích obsahu už naznačuje, jakým směrem by se mohly ubírat méně tradiční 

nosiče sdělení – nová média. 

 

„Možná, že Tlön je bludiště, ale je to bludiště vybudované lidmi a určené k tomu, aby je 

lidé rozluštili. “ (J. L. Borges, 1999, s.104) 
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