
Abstrakt 

Americký autor E. L. Doctorow vo svojej eseji s názvom „False Documents“ vyhlásil, že 

umelecké ani vecné texty ako samostatné kategórie neexistujú, existuje iba naratív. Podobné 

zmýšľanie sa dá vypozorovať aj v autorových literárnych dielach, ktoré formulujú jeho 

rozjímanie ohľadom naratívu. Táto bakalárska práca analyzuje konkrétnu manifestáciu 

Doctorowovho meditatívneho záujmu o narativitu v rámci autorovho tretieho románu z roku 

1971, The Book of Daniel, ktorý bol inšpirovaný prípadom Juliusa a Ethel Rosenbergovcov. 

Táto práca dokazuje, že The Book of Daniel skúma rolu narativity vo formovaní zmýšľania a 

interpretovania externej reality upriamovaním pozornosti na proces produkcie naratívu a jeho 

dekonštrukciou, a to ako súčasť epistemologického skúmania potenciálu narativity 

sprostredkovávať poznanie, ktorý tento román súčasne problematizuje odhaľovaním 

inherentného aspektu vedomej, zámernej manipulácie a kompozície každého naratívu. Toto 

bádanie povahy a úlohy narativity je v románe realizované na úrovni deja vo forme 

protagonistovej epistemologicky motivovanej dekonštrukcie oficiálnej histórie politického 

súdneho procesu s protagonistovými rodičmi z obdobia studenej vojny, na základe ktorého boli 

napokon popravení, ako aj niekoľkých alternatívnych verzií či podaní ich prípadu. Táto 

dekonštrukcia v konečnom dôsledku demonštruje, že všetky verzie aj zainteresované strany sa 

pri legitimovaní svojej autority a perspektívy v rovnakej miere spoliehajú práve na narativitu a 

že všetky výsledné naratívy sú vedome konštruované tak, aby vyprodukovali konkrétnu 

interpretáciu udalosti. Protagonistov analytický rozbor oficiálnej histórie teda podrýva jej 

autoritu a ašpirácie na objektívnu faktickosť, čím spochybňuje epistemologický potenciál 

narativity sprostredkovávať objektívne poznanie. Protagonista svoj rozbor podporuje aj 

zahrnutím krátkych útržkovitých textov v dizertačnom štýle, ktoré ozrejmujú dôležitosť 

narativity ako prostriedku legitimácie mocenských štruktúr. Práca ďalej poukazuje na to, že 

formálne charakteristiky románu, konkrétne využité naratívne techniky metafikcie a 

fragmentárna štruktúra textu, odrážajú a ďalej rozvíjajú dekonštruktívny projekt dejovej linky 

románu. Využitie týchto formálnych techník prenáša do popredia samotný proces produkcie 

naratívu akoby v reálnom čase, čím skúma inherentnú povahu naratívu ako výsledku vedomej 

manipulácie, ktorý tým pádom limituje možnosti interpretácie, a ktorý je nevyhnutne 

poznačený subjektivitou pôvodcu. Táto dekonštrukcia samotnej povahy a podstaty narativity 

znovu zdôrazňuje jej status ľudského konštruktu, ktorý zo svojej podstaty obsahuje prvky 

typicky prisudzované fikcii, čím rozvíja skúmanie epistemologického potenciálu narativity 

sprostredkovať objektívne poznanie. Toto epistemologické skúmanie narativity v rámci The 

Book of Daniel je možné ďalej situovať do širšieho kontextu a chápať ho ako prejav 

postmodernistických tendencií románu, ako aj jeho zaradenia do žánra postmodernistickej 

literatúry známeho ako historiografická metafikcia. Táto práca podporuje tento argument 

sformulovaním teoretického rámca definujúcich charakteristík postmodernizmu i 

historiografickej metafikcie založeného na koncepciách viacerých teoretikov, na základe 

ktorého táto práca rozširuje a dopĺňa svoje analýzy dejovej linky aj formálnych charakteristík 

románu. Analýza The Book of Daniel ako postmodernistického diela historiografickej 

metafikcie teda objasňuje dekonštruktívny prístup románu k histórii ako k definovanej 

narativitou, ako ku vo svojej podstate textuálnej a dostupnej výlučne prostredníctvom jej 

textov, a to na základe poňatia intertextuality v románe, ktoré v konečnom dôsledku slúži ako 

prostriedok otvorenia histórie a jej textov, naratívov, kritickej analýze ich epistemologického 

potenciálu sprostredkovávať objektívne, faktické poznanie. Táto práca demonštruje, že toto 

kritické epistemologické bádanie románu The Book of Daniel, ktoré je výsledkom interakcie 

tematiky a techniky, taktiež artikuluje metódu kritického prístupu k externej realite. 
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