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ABSTRAKT  
 

Diplomová práce „Stávám se řečí.“ Smrt a návrat autora v perspektivě filosofie identity se 

zaměřuje na otázku zapojení autora do interpretace literárního textu a klade si za cíl poukázat 

jak na důležitost autorské interpretace, tak na její úskalí. Argumentace je vedena ve třech 

krocích: v první části autorka předkládá polemiku s antiautorskými přístupy se zvláštním 

zaměřením na „smrt autora“ v podání R. Barthese, M. Foucaulta a J. Derridy, krátce jsou 

představeny přístupy U. Eca a W. K Wimsatta a M. C. Beardsleyho. Společným rysem 

argumentace antiautorských teorií je reduktivní koncepce autora (reálného, empirického, 

psychofyzického…) a jeho vztahu k textu – problematičnost autorské interpretace, na kterou 

jejich texty upozorňují, je důsledkem této problematické koncepce autora. 

Ve druhé části práce je představena alternativní teorie „reálného autora“ s využitím 

filosofie identity J. Butlerové a P. Bourdieua. Tito autoři předkládají teorii identity osoby 

chápané nikoliv jako „reálná věc“, kterou je možné plně popsat, zhodnotit a ohraničit, ale jako 

nikdy neukončený proces, který navíc není plně v moci svého „autora“, nepředstavuje tak 

„jádro“ textu, jeho rozřešení, ale spíše další text, který vzbuzuje nové otázky. Tato část zároveň 

předkládá vybrané problémy a výzvy autorské interpretace: zaměřuje se na vztah autorství a 

dominantních/marginalizovaných skupinových identit (D. Eribon) a roli autobiografického a 

fikčního psaní v interpretaci autora. Kapitola částečně navazuje na koncept postury J. Meizoze, 

která se ukazuje jako podnětný základající příklad autorsky orientovaného bádání.  

Závěrečná část práce interpretuje vybrané texty čtyř českých autorů druhé poloviny 20. 

století, které jsou čteny jako gesta literární sebeprezentace. V interpretaci Autobiografické 

trilogie Bohumila Hrabala, Pavany za mrtvou infantku Libuše Moníkové, Život je jinde 

Milana Kundery a Pikareskního průměru na pozadí jsou využity teoretické koncepty 

představené v předešlé kapitole, zvláštní pozornost je věnována zejména tématu 

univerzality/partikularity a cizího/vlastního.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Autor, autorská interpretace, Smrt autora, identita, postura, univerzalita – partikularita, 

Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida, Judith Butlerová, Pierre Bourdieu, Věra 

Linhartová, Bohumil Hrabal, Libuše Moníková, Milan Kundera  

  



 
 

ABSTRACT  
 

Diploma thesis “I become speech.” Death and Return of the Author in the Perspective of 

Philosophy of Identity focuses on the question of inclusion of the author into the interpretation 

of literary text and aims to highlight the fruitfulness of such inclusion as well as some of its 

dangers. The thesis is divided into three parts. In the first part the author of the thesis presents 

a polemic account of some antiauthorial approaches, especially the “death of the author” as 

appearing in the texts of R. Barthes, M. Foucault and Jacques Derrida, along with a short 

mention of antiintentionalism of W. K Wimsatt and M. C. Beardsley and a theory of the model 

author by U. Eco. The common feature of the aforementioned antiauthorial theories is a 

reductive idea of the author and his relation to text – the problematic aspects of authorial 

interpretation, which their texts wish to make evident, is then only a consequence of the 

problematic underlying notion of the author-subject.  

The second part of the thesis intends to present an alternative theoretical 

understanding of the “real author” using the philosophy of identity od J. Butler and P. 

Bourdieu. These authors are proposing a theory of a person who is not understood as a “real 

thing” that would be available for a complete delimitation, description and evaluation, but as 

a never-ending process that is furthermore never fully in his power. As such, the author can no 

longer serve as the center of interpretation, the solution of the text, but rather a new text that 

arouses new questions. The second part will also introduce some challenges and problems of 

authorial interpretations: the relation of authorship and marginalized/dominant identities (D. 

Eribon) and the role of autobiographical/fictional writing in interpretation. This part 

introduces the theory of posture by J. Meizoz that can serve as a founding example of authorial 

interpretation.  

The final part focuses on selected literary texts of four Czech authors from the second 

half of the 20th century, that are interpreted as gestures of literary self-presentation. The 

interpretation of the Autobiographical Trilogy by Bohumil Hrabal, Pavana for the Dead 

infant by Libuše Moníková, Life is Elsewhere by Milan Kundera and The Picaresque Picture 

Plane on the Background by Věra Linhartová uses the theoretical apparatus of preceding 

chapters, and elaborates on two oppositions especially: universality/particularity and 

foreign/my own.  

 

KEYWORDS 

Author, authorial interpretation, death of the author, identity, posture, universality – 

particularity, Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida, Judith Butler, Pierre 

Bourdieu, Věra Linhartová, Bohumil Hrabal, Libuše Moníková, Milan Kundera  
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1. ÚVOD 

Jak koncipovat vztah autorského subjektu a literárního textu? Kdo v literárním textu 

mluví, kdo určuje jeho smysl? A záleží na tom vůbec? Otázka autorství provází literární 

teorii již dlouhá staletí a tento trvající zájem je opodstatněný: místo autora 

v interpretaci je natolik centrální, že to, jestli ho do interpretace zapojíme, nebo 

ponecháme stranou, případně způsob, jakým autora pojímáme, může reorientovat celý 

proces čtení. Otázka existence autora se spojuje s otázkou uzavřenosti nebo otevřenosti 

textu, s otázkou po roli čtenáře v interpretaci, z jiného hlediska autor funguje jako 

prostředkovatel mezi textem a dalšími diskurzy – na pojmu autora závisí, jestli 

literární dílo chápeme jako svébytný, autonomní artefakt, nebo naopak jako nástroj 

komunikace, která má politickou, sociální nebo etickou dimenzi.  

Jeden z prvních dokladů tohoto tázání v západní tradici můžeme nalézt už 

v Platónově reflexi psaní v dialogu Faidros – psaní je zde charakterizováno jako 

nezodpovědný způsob zacházení s vlastními promluvami, jež jejich mluvčí ponechává 

napospas kontextu, který nemůže kontrolovat.1 Zapsáním řeči se tato řeč odděluje od 

svého původce, stává se předmětem, se kterým mohou jeho čtenáři zacházet podle 

vlastní vůle. Na tento moment vzniku průrvy mezi subjektem a jeho slovy se o mnoho 

staletí později odvolávají i teoretici „smrti autora“, pojetí, které v tázání o vztahu 

autora a textu představuje významný předěl: „Psaní je ono neutrální, smíšené a šikmé, 

kde mizí náš subjekt, ono černobílé, kde se ztrácí veškerá identita počínaje tou, jež 

náleží tělu, které píše“,2 zahajuje Roland Barthes svůj vlivný esej. Vymezuje se tak proti 

koncepci spojované s romantismem, která chápe literární texty jako otisky nitra jejich 

jedinečných původců. Spolu s touto koncepcí odmítá interpretaci autora jako takovou 

– autor je mrtev. První část Barthesova tvrzení, tedy odmítnutí chápání textů jako 

otisků nitra, můžeme přijmout: takto koncipovaný model vztahu subjekt – literární 

text je zjednodušený a interpretačně neplodný.  

Druhý ze závěrů však pokládám za problematický: Navzdory Barthesově 

deklaraci nepřestává být autorství živým a aktuálním fenoménem, nadále představuje 

důležitý princip literárních interpretací i organizace knižního trhu, autoři v literárních 

textech nadále tematizují vlastní identitu a dožadují se kontroly nad svým dílem. 

Existenci autora můžeme označit za kulturní fakt, který není plodné zcela opomíjet. 

                                                   

1      PLATÓN: Faidros, Praha: OYKOYMENH, 2014. 
2  BARTHES, Roland: Smrt autora, in Aluze 10, č. 3, 2006, s. 75. 
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Domnívám se, že namísto úplného zavržení vztahu subjektu autora a textu je přínosné 

tento vztah znovu promyslet.  

V rámci tohoto opětovného promýšlení budu postupovat ve třech krocích, 

kterým odpovídají tři hlavní oddíly této práce. První oddíl „Smrt a návrat autora“ se 

zaměří na „smrt autora“ v podání Rolanda Barthese, Michela Foucaulta a Jacquese 

Derridy, krátce budou představeny i dvě další pozice, které mají v antiautorských 

postojích důležitou roli: antiintencionalismus anglosaské nové kritiky a teorie 

abstraktních textových subjektů. Po krátkém polemickém shrnutí hlavních argumentů 

jednotlivých autorů se zaměřím na to, jakým způsobem texty „smrti autora“ pojímají 

identitu člověka: jak vypadá vztah subjektu a textu, jehož prostřednictvím dokazují 

problematičnost autora? Je možné po autorově smrti nechat v interpretaci pozici 

subjektu zcela prázdnou? A jaké důsledky má nahrazení „biografického autora“ jeho 

abstraktní, textovou podobou?  

V druhém oddílu představím alternativní koncepci vztahu subjektu a textu. 

Jako východisko mi poslouží dvě teorie identity – filosofická koncepce Judith 

Butlerové z monografie Vydávat počet ze sebe sama (Giving an Account of Oneself) 

a sociologicko-filosofická teorie habitu Pierra Bourdieua, tak jak ji formuluje 

v Pascalovských meditacích (Meditations pascaliennes). Hlavním přínosem obou 

teorií pro konceptualizaci autorství je to, že nechápou identitu člověka jako něco, co 

má daná osoba plně k dispozici, čeho je výhradní autorkou. Identita nikdy není „hotová 

věc“, ale naopak dynamický proces, na němž participují kromě dotyčné osoby i její 

blízcí, sociální a diskurzivní normy, společnost, v jejímž rámci se pohybuje. Tato 

dynamická, otevřená a intersubjektivní teorie identity má důležité důsledky pro 

autorskou interpretaci, která nadále nemůže být chápána jako jednosměrná 

reprezentace „já – předmětu“, ale spíše jako pohyb, dialektický vztah. S využitím teorie 

postury literárního teoretika a historika J. Meizoze představím hlavní interpretační 

výzvy, které vyplývají z proměněné dynamiky vztahu subjektu a textu.  

Závěrečný oddíl ověří teze předložené v předcházejících teoretických kapitolách 

při interpretaci děl čtyř českých autorů a autorek druhé poloviny 20. století: Bohumila 

Hrabala, Libuše Moníkové, Milana Kundery a Věry Linhartové. Nejedná se o 

stejnorodý soubor textů: zatímco Hrabalova Autobiografická trilogie se blíží formátu 

klasické autobiografie, v Pavaně za mrtvou infantku Libuše Moníkové je odkaz 

k autobiografickým rysům lomenější a nepřímější. Život je jinde představuje román, 

jeho vztažení k reálné identitě a životu M. Kundery bude nutné opodstatnit. 
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Experimentální próza Pikareskní průmět na pozadí Věry Linhartové se ocitá na hranici 

sdělnosti, a tedy i sebeprezentace – i přesto se pokusím odůvodnit, že je plodné ji 

interpretovat v kontextu „reálné“ identiy autorky. 

Jedná se o spisovatele, kteří otázku vlastní identity a její konstituce v textu 

explicitně tematizují, můžeme říci, že sami předkládají určitou podobu teorie autorství 

– vybraná díla jsou výrazně sebereflexivní, v případě V. Linhartové a M. Kundery bude 

jejich teoretický přístup přiblížen i prostřednictvím interpretace vybraných esejů. 

Konkrétní gesta sebeprezentace autorů nám umožní detailněji prozkoumat dílčí 

problémy autorské interpretace: vztah autobiografie a fikce, důležitost druhého pro 

konstituci sebe sama, dialektiku cizího a vlastního, intertextuality a vlastního 

autorského hlasu a zejména vztahu univerzality a partikularity. Zvláštní výzvu pak 

budou představovat vlastní teorie autorství Milana Kundery a Věry Linhartové, které 

se v určitých rysech shodují se zde kritizovanými antiautorskými pozicemi: pokusím se 

ukázat, že i gesta odmítající autorskou interpretaci je přínosné interpretovat 

„autorsky“.  
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2. SMRT A NÁVRAT AUTORA 

Výraz „smrt autora“ označuje skupinu přístupů formulovaných francouzskými 

literárními vědci a filosofy 60. let, kteří odmítají zapojení autora a jeho záměru do 

interpretace textu. Za iniciátora může být považován Roland Barthes a jeho krátká 

manifestační esej „Smrt autora“ (1967). Téma dále přebírá Michel Foucault, jehož text 

„Co je to autor?“ (1969) není zaměřen čistě literárněteoreticky – věnuje se z velké části 

autorství filosofických textů a problematiku výrazněji propojuje s tématem „smrti 

subjektu“. V jiném kontextu k oběma teoretikům může být řazen i Jacques Derrida, 

jemuž jde o obecnější zproblematizování modelu řeči předpokládající vyslovující 

subjekt jako garanta smyslu. Derrida se současně z trojice myslitelů vymyká – jak se 

pokusím ukázat, „smrt autora“ je v určitém smyslu v jeho textech přítomná, ale 

neimplikuje opuštění autora v literárních analýzách.  

Filosofické prostředí ve Francii, které „smrti autora“ předchází, je silně 

orientované na subjekt. Dominantní pozici zde zaujímá J. P. Sartre, existencialismus 

a jím prostředkovaná fenomenologie, důležitý je i přímý vliv E. Husserla. Seán Burke 

zmiňuje, že jak Derrida, tak Foucault začínají své badatelské dráhy analýzami 

fenomenologických textů, které ale posléze problematizují; za hlavní impuls 

k polemice pak pokládá Saussurův a Lévi-Straussův strukturalismus.3 Přehodnocení 

centrální pozice subjektu je tedy možné chápat jako zpochybnění dominantního 

myšlenkového rámce vlastní epochy. V případě literární teorie o podobné opozici 

mluvit nelze – jedná se spíše o završení dlouhodobější tendence: dominantní přístupy 

literární teorie té doby, ať už jde o francouzský strukturalismus ovlivněný ruským 

formalismem nebo o anglosaskou novou kritiku, jsou výrazně textově orientované 

a s osobností nebo záměry autora z metodologických důvodů nepracují. „Smrt autora“ 

se podle Burka nicméně od těchto přístupů liší v tom, že absenci autora v textu chápe 

jako ontologický fakt.4  

Tato práce zaujímá ke „smrti autora“ kritický postoj, nakolik jsou tyto teoretické 

texty chápány jako důkaz pro nefunkčnost autora coby nástroje literární analýzy. Mým 

cílem není podrobný rozbor kanonických textů, který by poukázal na jejich 

argumentační nedostatky, vnitřní rozpornost nebo neúčinnost při interpretaci – 

takový text již máme k dispozici v podobě knihy The Death and Return of the Author 

                                                   

3  BURKE, Seán: The Death and Return of the Author, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008, 
s. 12. 

4  Tamtéž, s. 15.  
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Seána Burka. Jejich představení a následné polemice se však není možné zcela vyhnout 

– tomuto úkolu bude zasvěcena druhá kapitola tohoto oddílu. Pro přehlednost budu 

v průběhu práce užívat výraz „smrt autora“ pro teoretické přístupy Foucaulta 

a Barthese ve výše zmiňovaných studiích, výraz „antiautorský postoj“ bude označovat 

obecnou tendenci (a jeden z důsledků „smrti autora“), která předpokládá, že autor není 

užitečným nástrojem pro literární analýzu.  

Je nutné zdůraznit, že „smrt autora“ nepředstavuje jediný (a možná ani ne 

nejdůležitější) zdroj antiautorských postojů v literární teorii. Jako další významné 

zdroje můžeme uvést antiintencionalismus a teorii textových subjektů. Obě pozice 

budou krátce představeny ještě před analýzou smrti autora, což umožní se smrtí autora 

zabývat již s vědomím tohoto širšího kontextu. V poslední části se zaměřím na téma 

související s hlavním záměrem této práce: na pojetí subjektivity, které antiautorský 

postoj implikuje.  
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2.1 Kontext: antiautorské diskurzy 

Následující stručná kapitola nemá za cíl předložit vyčerpávající přehled antiautorských 

postojů mimo smrt autora, vzhledem k rozšířenosti tohoto postoje by se takový přehled 

do velké míry překrýval s dějinami literární teorie 20. století: Zaměřím se zde na dva 

přístupy, které poslouží jako jakýsi vzorek argumentace, a které mi umožní se vůči 

těmto pozicím vymezit – představím zde studii „Intencionální klam“ autorů W. K. 

Wimsatta a M. C. Beardsleyho, zástupců anglosaské nové kritiky, a dále na příkladu U. 

Eca teorii textových subjektů, která je zásadní pro velkou část literárněteoretických 

směrů 20. století, od strukturalismu přes sémiotiku až po recepční estetiku.  

Domnívám se, že „smrt autora“ z obecně antiautorského diskurzu vyrůstá 

a přejímá některé jeho předpoklady. Velká popularita antiautorských přístupů zároveň 

může být jedním z důvodů pro poměrně nekritické dobové přijetí tezí Barthesovy 

studie. Ecova teorie se datuje z velké části až po „smrti autora“ (je otázka, nakolik 

naopak závěry „smrti autora“ inkorporuje do svého, výrazně textově orientovaného 

přístupu), umožní nám však představit základní rysy a paradoxy této skupiny teorií.  

2.1.1 Intencionální klam 

Článek „Intencionální klam“ (Intentional Fallacy) literárních teoretiků W. K. Wimsatta 

a M. C. Beardsleyho z roku 1946 polemizuje s interpretačními přístupy založenými na 

intenci autora, které pokládají za nefunkční a klamavé – anglické fallacy bychom 

mohli přeložit také jako „faul“. Argumentují, že intenci autora většinou nemůžeme dost 

dobře poznat, a i když ji máme k dispozici, není pro interpretaci užitečná.  

Intenci pro účely článku charakterizují jako „úmysl či plán zrozený v autorově 

mysli [design or plan in the author’s mind]“: „Má evidentně blízko k autorovu přístupu 

k vlastnímu dílu, k tomu, jak se cítil, co ho k psaní vlastně přimělo.“5 Důležitým 

předpokladem jejich kritiky je chápání uměleckého díla jako estetického objektu, který 

musí fungovat sám o sobě – stává se předmětem určeným k použití jako „pudink či 

stroj“.6 Jediné pojetí intence, které připouští, je „abstraktní a tautologické“, shodné 

s realizací díla. V interpretaci pak máme k dispozici dva typy evidence – externí 

a interní. Interní je textová a jediná přípustná, zatímco externí evidence (příkladem 

                                                   

5  WIMSATT, William K.; BEARDSLEY, Monroe C.: Intencionální klam, přel. P. Onufer, in Revolver 
Revue 55, 2004, s. 151.  

6  Tamtéž, s. 152.  
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může být propojování textu s životopisem autora nebo dalšími texty) je vhodná, pouze 

pokud nás z nějakého důvodu zajímá autor jako osobnost, ale pro porozumění dílu nic 

podstatného nepřináší, naopak nás může svést z cesty.  

V průběhu studie autoři odmítají různé kritické postoje, které se podle nich 

s intencionalismem pojí – ztotožňování obsahu poznámek pod čarou s „pravdou“ 

literárního textu, zaměření na podmínky tvorby, případně dotazování se autora 

samého, které přirovnávají k tázání se orákula. Uvedené postoje si kritiku zajisté 

zaslouží, stejně jako výše představené ztotožnění intence s předchůdným plánem díla 

nebo s pocity a motivacemi autora. Je však nutné intenci chápat právě takto? A co 

zbude, pokud intenci odstraníme úplně, případně zredukujeme na abstraktní 

a tautologické nic?  

Intencionální klam měl velmi výrazný vliv na anglosaské myšlení o literatuře – 

pozice si získala velké množství následovníků, ale také kritiků, inspirovaných 

filosofickými teoriemi J. Searla a J. A. Austina.7 Současný stav debaty shrnují v textu 

„Conceptions of Authorship and Authorial Intention“ T. Köppe a T. Kindt, kteří hovoří 

o obecné shodě na tom, že určitá podoba intence je pro interpretaci nezbytná. 

Intencionální klam představuje literární dílo jako zákusek nebo stroj – funkční celek 

připravený ke konzumaci nebo použití. Literární dílo se však od těchto dvou typů věcí 

významně liší: je řečové – představuje určitý typ výpovědi. Jako takové ho nutně 

vnímáme jako komunikující určitý záměr: „Pokud něco identifikujeme jako dílo nebo 

výpověď, identifikujeme to prostřednictvím popisu, který implicitně využívá pojmu 

intence, jejíž obsah může být rozpoznán, popsán a tedy komunikován.“8 Ani ta nejvíce 

textově zaměřená kritika se nemůže obejít bez referencí k tomu, co dílo chce 

komunikovat, a tedy bez postulování určité podoby záměru. Otázkou však zůstává, 

komu tento záměr následně přisoudit. 

                                                   

7  Viz BURKE, Seán: The Death and Return of the Author, s. 134.  
8  KÖPPE, Tilmann; KINDT, Tom: Conceptions of Authorship and Authorial Intention, in Authorship 

Revisited, eds. G. J. Dorleijn, R. Grüttemeier, L. Korthals Altes, Leuven, Peeters: 2010, s. 193. Texty, 
které jsou dostupné jen v původním znění, budu citovat ve vlastním překladu a tam, kde je originální 
text důležitý pro porozumění, tento překlad doplním citací původního znění v poznámce pod čarou.  
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2.1.2 Teorie textových subjektů – modelový autor Umberta Eca 

Významná skupina teoretických přístupů přisuzuje záměr abstraktním entitám, které 

vychází z díla samotného.9 V západní literární vědě s prvním pojetím tohoto typu 

přichází Wayne C. Booth, jehož implikovaný autor je charakterizovaný jako obraz sebe 

sama utvářený v díle autorem, etický rámec díla – toto pojetí se však pro pozdější 

teoretiky ukazuje jako nadále příliš auteuristické.10 Implikovaný autor figuruje 

i v čtenářsky orientované teorii Wolfganga Isera a s abstraktními subjekty se 

setkáváme již v díle Jana Mukařovského11 a posléze Miroslava Červenky, který užívá 

pojem subjekt díla. V této kapitole představím jednu z nejvlivnějších formulací – 

modelového autora Umberta Eca. Ecův model je pro účely této práce zajímavý nejen 

svou popularitou, ale také výraznou orientací na text a odmítáním empirického autora 

v kontextu interpretace – představuje tak jakýsi ideální typ uvedené skupiny. Tento 

postup ovšem nepředpokládá, že by se tato kapitola prostřednictvím stručné kritiky 

Ecových textů vyrovnala se všemi argumenty a pozicemi této skupiny teoretických 

přístupů.  

Modelový autor je pro Eca ryze textovou entitou. Použití termínu modelový 

autor variuje s intentio operis, jež klade ještě větší důraz na „textovost“, termín 

modelový autor pak Eco zavádí pro zachování symetrie vůči modelovému čtenáři, který 

má v jeho teorii zásadní místo. Oba koncepty Ecovi umožňují dosáhnout jistého 

omezení jinak velmi otevřeného pojetí interpretace. Eco vychází z komunikačního 

lingvistického modelu, takže je pro něj důležité zachovat určitou podobu vysílatele 

a recipienta promluvy – v literárním textu se však podle něj tyto role vytrhávají 

z původního kontextu mluvící osoby a přetvářejí se v aktanty – abstraktní entity 

přináležející textu jako takovému. Na straně odesílatele je to modelový autor, kterého 

Eco charakterizuje takto: „‚Autor‘ není nic jiného než textová strategie, která dává 

                                                   

9  Pro podrobnou analýzu významných (západních) modelů textových subjektů viz KINDT, Tom; 
MULLER, Hans Harald: The Implied Author. Concept and Controversy. (Naratologia), Berlin: 
Walter de Gruyter, 2006. Autoři zde předkládají tezi, že dosud představené teorie textových subjektů 
jsou vnitřně rozporné a že jediný způsob, jak smysluplně pojmout implikovaného autora, je chápat 
jej jako autora hypotetického – tedy pomocí koncepce, která směřuje k uchopení reálného autora, 
ale uvědomuje si epistemologickou nemožnost jeho poznání.  

10  Viz MRÁZ, Michal: Modelový čtenář a sémantické gesto a jejich vztah k interpretaci textu, Brno, 
2007, Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce B. Fořt. 

11  Mukařovského sémantické gesto Boothově konceptu časově předchází, ale do povědomí západní 
literární teorie se dostalo mnohem později.  
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původ sémantickým korelacím a aktivuje modelového čtenáře.“12 V rámci literárního 

díla můžeme za modelového autora označit rozpoznatelný styl, případně postup, jímž 

je dosahováno účinků na straně čtenáře. Pokud tuto strategii personalizujeme, stáváme 

se podle Eca „oběťmi zrcadlového efektu“, protože textová strategie v sobě zmnožuje 

více empirických autorů, není dílem ani jednoho z nich13 – zapojení empirického 

autora představuje nebezpečnou oblast, „šikmou plochu“ pro každou interpretaci. 

Teorie textových subjektů mohou být chápány jako odpověď na námitku 

vznesenou v předchozí kapitole: u díla zcela zbaveného intence, chápaného jako 

„stroj“, je těžké mluvit o jeho významu a rozlišovat mezi dobrou a špatnou interpretací. 

Abstraktně pojatý textový subjekt zároveň nadále následuje zápověď intencionálního 

klamu – Eco se na více místech k antiintencionalistickým pozicím hlásí.14 Není ale 

taková kombinace vnitřně rozporná? Eco ve své teorii využívá komunikační model, tj. 

koncept založený na existenci odesílatele a adresáta, a následně tento model 

odesílatele a adresáta zbavuje, aby je pak znovu utvořil z textu. Pokud máme ale dát 

entitě odesílatele jakýkoliv obsah, musí obsahovat něco navíc oproti textu samému, 

jinak by byla nadbytečná. Domnívám se, že materiál těmto abstraktním subjektům 

dodávají vágní představy o „obecné“ subjektivitě, popřípadě o „neutrálním“ autorství. 

Proč může být tento koncept ještě problematičtější než autor konkrétní, se pokusím 

ukázat níže v kapitole 2.3.1. 

  

                                                   

12  ECO, Umberto: Role of the Reader, Bloomington: Indiana University Press, 1984, s. 11. 
13  ECO, Umberto: Šest procházek literárními lesy: přednášky na Harvardově univerzitě, přel. B. 

Grygová. Olomouc: Votobia, 1997, s. 31.  
14  Viz např. KINDT, Tom; MULLER Hans Harald: The Implied Author, s. 127.  
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2.2 Smrt autora 

Následující kapitola se zaměří na texty trojice kanonických teoretiků smrti autora: 

Rolanda Barthese, Michela Foucaulta a Jacquese Derridy. V případě Barthese 

a Foucaulta, jejichž studie budou dále předmětem kritiky v následující kapitole (2.3), 

se prozatím omezím na stručné představení argumentační strategie, naopak Derridova 

pozice, která se od pozice této práce zásadně neodlišuje, zde bude představena v celku.  

2.2.1 Roland Barthes: Smrt autora 

Stať „Smrt autora“ Rolanda Barthese vyšla nejprve v anglickém překladu v roce 1967, 

ve francouzském originále o rok později. Článek osciluje mezi dvěma polohami, které 

se vzájemně podporují: nabízí argumentaci, jejímž cílem je ukázat, že smrt autora je 

pravdou textu a „nepochybně tomu tak bylo vždy“,15 ale zároveň je performativním 

manifestem, který svůj čin ospravedlňuje politicky a nabízí nový estetický program. 

Zaměřme se nejprve na argumentační rovinu textu. Literaturu je podle Barthese 

nutno chápat „bezpředmětně [à fins intrasitives], tedy bez zřetele na jakoukoli jinou 

funkci, než je samotné provedení symbolu“. Díky tomu se vytrhává z původní 

komunikační situace a osvobozuje se od dohledu autora (motiv známý již od Platónova 

Faidra). Toto odtržení je podle Barthese možné u každé výpovědi: „lingvisticky není 

Autor ničím víc než tím, kdo píše, stejně jako já není nikým jiným, než tím, kdo říká já. 

Řeč zná ‚subjekt‘, ne ‚osobu‘, a tento subjekt, prázdný mimo výpověď samu, která jej 

definuje, stačí na ‚udržení‘ řeči, tedy na její vyčerpání.“16 To, že má v naší tradici přesto 

silné místo autor, je dáno historickými a ideologickými zájmy, které je nyní třeba 

zvrátit. Ani jedné části argumentace není věnováno tolik prostoru, aby byla doopravdy 

rozpracována: nedozvíme se tak, proč se estetická funkce vylučuje s autorským 

působením nebo proč by měly být závěry lingvistiky (zde je pravděpodobně 

odkazováno na Saussurovu langue) aplikovatelné na literární díla. Těžištěm textu se 

tak stává druhá, performativní rovina, která smrt autora vykonává a svůj čin 

ospravedlňuje. V rámci druhého plánu jsme postaveni před alternativu dvou postojů: 

Můžeme se držet „tyransky“ působící „říše autora“, „shrnutí a završení kapitalistické 

ideologie“ a společně s ostatními zastánci buržoazního řádu prosazovat uzavřenost 

interpretačního výkonu a hledat „teologický“ smysl textu. Nebo se můžeme přidat na 

                                                   

15  BARTHES, Roland: Smrt autora, s. 76. 
16  Tamtéž. 
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stranu „smrti autora“ – text číst jako otevřené dílo, které nejde nikdy zcela dešifrovat, 

a zapojit se tak do aktivity, „kterou bychom mohli nazvat kontra-teologická a která je 

dočista revoluční, neboť odmítnout ustavit smysl znamená konec konců odmítnout 

Boha a jeho hypostaze, rozum, vědu a zákon“.17 Jak je z vybraných citací patrné, tato 

opozice není pouze opozicí dvou interpretačních postojů, ale také do velké míry 

politických a morálních hodnot – progresivity proti konzervativismu, dobra proti zlu. 

Pokud bychom chtěli i tuto část hájit jako argumentaci, narážíme na dva hlavní 

nedostatky – Barthesův metaforický a tezovitý styl jednotlivé rysy spojuje, ale toto 

spojení již nedokazuje, a dále, v textu chybí seriózní oponenti. Podle Burka můžeme za 

nejbližší zastánce auteurismu, tedy zjednodušené biografické kritiky v odborném 

diskurzu, považovat kritiky 19. století. Text samotný mluví o tom, že autor je přítomný 

„v učebnicích dějin literatury, biografiích spisovatelů, rozhovorech a v samotném 

vědomí literátů“,18 kde zajisté zjednodušující pojetí role autorství najdeme; J. Meizoz 

se domnívá, že důležitým oponentem byla Barthesovi literární historie, která v té době 

měla na univerzitách ve Francii dominantní postavení.19 Textu se však nedaří 

přesvědčivě dokázat, že tyto vlastnosti patří k autorské interpretaci obecně.  

Autor v teorii zastávané Barthesem zcela nemizí, je nahrazen skriptorem – 

subjektem textu, který vzniká současně s ním a který je neutrálním místem, 

prostředníkem řeči (viz kapitolu 2.3.1). A nakonec: pokud autor zemře, je možné, aby 

se zrodil čtenář. Barthes staví do opozice dvě interpretační pozice. Auteurskou pozici 

zastává Kritik, jehož cílem je upevnit vlastní pozici profesionálního interpreta, text 

uzavřít, dát mu jednotný smysl: „Dát textu Autora znamená vnutit mu pojistku, opatřit 

jej posledním označovaným, uzavřít psaní.“20 Text bez autora se naopak otevírá 

čtenáři, obdařenému interpretační svobodou. Čtenář se v textu bez autora stává 

garantem smyslu textu, místem, kde se význam textu sbíhá a teprve konstituuje.  

2.2.2 Michel Foucault: Co je autor?  

Stať Michela Foucaulta „Co je autor?“ byla přednesena v na Collège de France v roce 

1969. Foucault zde na Barthese navazuje (odkazuje na jeho terminologii i na „heslo 

smrti autora“) a otázku autora předkládá konvenčnějším odborným stylem a v méně 

                                                   

17  Tamtéž, s. 77. 
18  Tamtéž, s. 75.  
19  MEIZOZ, Jérôme: Postures Littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève: Slatkine 

Érudition, 2007, s. 33–47. 
20  BARTHES, Roland: Smrt autora, s. 77.  
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radikálním světle – autora (a v širším významu i subjekt) již není třeba usmrtit, ale 

podívat se, jakým způsobem tento koncept působí a proč tomu tak je: „Možná je však 

třeba toto sesazení [autora] revidovat, ne proto, aby bylo znovu nastoleno téma 

původního subjektu, ale proto, abychom mohli uchopit momenty včlenění, způsoby 

fungování a závislosti subjektu.“21 Výsledkem kritického rozboru není opuštění 

autorského jména, ale jeho rekonceptualizace v podobě neosobní autorské funkce – 

způsobu organizace diskurzu (a díla), který má svůj význam, ale není dominantním 

východiskem pro analýzu textu.  

Autorskou funkci Foucault definuje jako to, co „charakterizuje způsob 

existence, cirkulace a fungování určitých diskurzů uvnitř určité společnosti“.22 Ačkoliv 

stále působí prostřednictvím vlastního jména, Foucault zdůrazňuje, že zde má rozdílné 

užití. Vlastní jméno představuje kombinaci deskripce a designování (přímého odkazu 

k individuu), ale žádná deskripce ho plně neurčuje – pokud se nám podaří zpochybnit 

vše, co víme o nějakém nositeli vlastního jména, nezpochybníme význam jména jako 

takový. Jméno autora nefunguje stejně – „pokud objevím, že Shakespeare se nenarodil 

v domě, který je nyní navštěvován, fungování autorova jména se nezmění; pokud 

bychom dokázali, že Shakespeare nenapsal Sonety, které jsou mu připisovány, jedná 

se o změnu jiného typu, která fungování autorského jména nenechává lhostejným.“23 

Jeho konstitutivní složkou je právě jeho vztah k určitému korpusu textů a na těch je co 

do významu závislý – biografická data naopak představují oblast významu, bez které 

se autorské jméno může velmi dobře obejít. Tato distinkce působí samozřejmě 

u příkladu s rodným domem, u „neutrálních“ biografických fakt – je však otázka, jestli 

to můžeme zobecnit i v případě autorů, jejichž dílo je zásadně svázáno s určitou situací: 

nakolik by bylo např. dílo Jana Zahradníčka srozumitelné bez jeho politického 

životopisu?  

Podobně jako Barthes chápe Foucault pojem autora jako výsledek historického 

působení a spojuje ho se vznikem chápání textu jako soukromého vlastnictví. I v jeho 

                                                   

21  FOUCAULT, Michel: Qu’est-ce qu’un auteur?, in Foucault. Dits et écrits I, 1954–1975, Paris: 
Gallimard, 2001, s. 838. V případě Foucaultovy studie máme sice k dispozici český překlad 
(FOUCAULT, Michel: Co je autor?, in Diskurz, autor, genealogie, přel. P. Horák, Praha: Svoboda, 
1994), ten je ale nepřesný (viz např. první věta citované pasáže: „Bylo by však možná potřebné vrátit 
se k tomuto závorkování“, s. 63), citace z francouzského originálu proto překládám znovu. Pův. text: 
„Mais il faudrait peut‐être revenir sur ce suspens, non point pour restaurer le thème d'un sujet 
originaire, mais pour saisir les points d'insertion, les modes de fonctionnement et les dépendances 
du sujet.“ 

22  Tamtéž, s. 825.  
23  Tamtéž, s. 826. 
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textu je přítomný étos nové doby – zde je charakterizována novým psaním, které není 

orientované na vyjadřování nitra a které dává větší prostor hře samotných znaků. 

Také Foucault vidí autorský diskurz jako omezující interpretaci. Pokud chápeme 

autora jako individuum, chápeme jej vždy jako určitou jednotu, kterou následně 

promítáme do textu. Tento princip nás nutí vysvětlovat nesrovnalosti autorské 

produkce vnějšími vlivy a doufat v možnost finálního sjednocení korpusu textů do 

koherentního systému. Sám pak ukazuje, že není vždy přínosné chápat vztah dílo – 

subjekt jako binární: v textu může působit více subjektů (Foucault zde používá výraz 

ego). Níže (v kapitole 2.3.3) se pokusím ukázat, že i zde je opoziční pozice představena 

do jisté míry karikovaným způsobem, který z užití kategorie autora nutně nevyplývá. 

2.2.3 Jacques Derrida: Differance a intence 

V případě Jacquese Derridy je v kontextu „smrti autora“ pravděpodobně 

nejdůležitějším zdrojem spis De la grammatologie, dílo věnované analýze textů Jeana-

Jacquese Rousseaua. Pro uvedení do kontextu Derridova myšlení 60. let budu vycházet 

také z Textů k dekonstrukci, výboru sestaveného a přeloženého M. Petříčkem, a to 

zejména ze stati Signatura, událost, kontext a rozhovoru Sémiologie a gramatologie. 

Mým záměrem je ukázat, že ačkoliv Derrida pojem autora „dekonstruuje“ a zbavuje 

kontroly nad významem textu, jeho pozice je s jistou formou autorského čtení velmi 

dobře slučitelná.24  

Vyjděme nejprve z pojmu differance. Derrida kriticky přehodnocuje 

Saussurovo pojetí znaku jako spojení označovaného a označujícího, v jehož rámci 

chápeme označované jako pojem o sobě – tedy jako určitou danost tvořící nutný rub 

jazykového systému. Struktura jazyka tak má své vlastní vztahy a zákony, ale je stále 

ukotvena vztahem k „realitě“, našemu bezprostřednímu myšlení. Derrida upozorňuje 

na to, že žádná taková bezprostřednost neexistuje: slovu červená ve zkušenosti 

nepředchází předem daný pojem, naopak tento pojem je už vždy vepsán do systému 

jazyka, ve kterém jsme vychováni. K červené tak patří určité kulturní konotace, škála 

dalších barev, vůči kterým je diferentní: červen, červenání, červi… seznam by mohl 

pokračovat do nekonečna. Slovo differance (někdy psané jako differänce pro 

                                                   

24  K podobnému závěru dochází i Burke: ačkoliv Derrida v knize Death and Return of the Author 
zaujímá strukturně obdobné místo jako Barthes a Foucault a v některých pasážích jsou všichni tři 
autoři pojednáváni dohromady, v předmluvě ke třetímu vydání publikace zdůrazňuje, že by bývalo 
vhodnější Derridovu koncepci se smrtí autora více kontrastovat. Srov BURKE, Seán: The Death and 
Return of the Author, s. xviii.  
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zdůraznění nahrazení e písmenem a – posílení aktivního významu „-ance“) odkazuje 

ke dvěma prvkům: 1) difference – význam je vždy dán jako součást systému, a tedy na 

základě vztahů k dalším znakům a 2) defferance, odkládání – tento systém nikdy není 

možné plně vyčerpat a určit: každý náš pokus o přiblížení smyslu musí končit třemi 

tečkami, odložením definitivního určení. 

Jaké důsledky má tento závěr pro diskuzi o autorovi/subjektu? Protože žádný 

význam nemůže být přítomný předdiskurzivně, nemůžeme jako dané samo o sobě 

pojímat ani zakoušení nás samých: „Nic tedy – žádné přítomné a indiferentní jsoucno 

– nepředchází diferenci a rozmístění. Neexistuje subjekt, který by byl jednatelem, 

autorem a pánem difference a jejž tato diference případně a empiricky bude 

následovat. Subjektivita – obdobně jako i objektivita – je účinek differance – účinek 

vepsaný do systému differance.“25 Derridova filosofie tak překračuje fenomenologický 

rámec: epoché, jíž Husserl uzávorkovává všechno, co předchůdně ví o světě, aby dospěl 

k proudu čisté zkušenosti, v Derridově pojetí není možná. Subjekt nadále nemůže být 

útočištěm bezprostředního zakoušení.  

Spolu se zpochybněním imanentního významu pojmu (znaku) Derrida 

zpochybňuje tradiční model komunikace, pojímaný jako přenášení myšlenek. Tento 

model je podle Derridy založen na chápání jazyka na základě mluveného rozhovoru – 

tedy situace, ve které má mluvčí vyšší podíl kontroly nad správným „doručením“ svého 

záměru. Derrida oproti tomu navrhuje jako základní situaci jazyka pojímat písmo, 

které se ze svého bezprostředního kontextu vytrhává a předpokládá iterabilitu: tj. 

schopnost fungovat nezávisle na přítomnosti adresáta nebo mluvčího – „psát znamená 

vytvářet značku, která bude fungovat i po mém budoucím zániku a bude se otevírat 

novému čtení a opětovnému přepisování“.26 Derrida zde připomíná Faidra 

a odmítnutí písma v tomto dialogu, jež ponechává „písmo […] odtržené od vědomí jako 

poslední, rozhodující autority, osiřelé a od narození bez dozoru otce“.27  

Zásadní krok však přichází vzápětí, kdy je tato struktura zobecněna i na 

mluvenou komunikaci – zde Derrida vychází z rámce Austinovy teorie mluvních aktů 

a upozorňuje na problematickou roli, kterou v této teorii zaujímá pojetí intence 

a kontextu. Performativní mluvní akt – tedy akt, který nereprezentuje, ale koná, je 

                                                   

25  DERRIDA, Jacques: Sémiologie a Gramatologie, in Texty k dekonstrukci, přel. M. Petříček, 
Bratislava: Archa 1993, s. 40.  

26  DERRIDA, Jacques: Signatura, událost, kontext, in Texty k dekonstrukci, s. 286. 
27  Tamtéž, s. 287. 
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podle Austina zdařilý, pokud působí v souladu se záměrem mluvčího a pokud kontext 

situace (v podobě dalších účastníků) této intenci neodporuje. Intence se tak 

v Derridově výkladu přetavuje v sílu působící ve světě. Austin ze své analýzy vylučuje 

mód citace, kterou chápe jako parazitní užití řeči – Derrida tento vztah obrací a ptá se: 

je možné provést performativní promluvu, která by nebyla citací? Může výpověď 

působit, aniž by opakovala určitý způsob promlouvání, který nám umožní ji rozpoznat 

jako určitý akt, jako určitý význam? I zde tak náš záměr musí vždy koexistovat 

s vyjádřením – „[i]ntence oživující výpověď nikdy nebude cele sama pro sebe a ve svém 

obsahu přítomná“.28 

Smrt autora u Derridy není pouze smrtí autora literárního, dokonce ani autora 

psané výpovědi, ale smrtí každé intence chápané jako bezprostřední danost. To, že 

intence (a rovněž existence autora nebo subjektu jako taková) neexistuje nezávisle na 

jazyku a nevymyká se differance, neznamená, že o ní nemůžeme mluvit: znamená 

spíše, že i ona existuje v podobě určitého textu. Derridovo pojetí intence můžeme 

naopak využít pro odpověď typu antiintencionalistických námitek (viz kapitolu 2.1.1 

výše), které intenci odmítají na základě nemožnosti proniknout do nitra autora a zjistit, 

co měl na mysli – něco takového není možné, ale nebylo by to ani příliš plodné, protože 

každá intence se již vykonává vně, v jazyce. Rozšíření Derridovy teorie i na mluvený 

jazyk pak ukazuje absurditu takto pojatého antiintencionalismu: pokud bychom přijali 

toto pojetí intence, museli bychom odmítnout intenci v komunikaci obecně, a to i v tak 

neintuitivních případech, jako je například uzavření sňatku.  

Gramatologie je pro naši pozornost vhodná nejen proto, že tematizuje 

specificky literárněvědné problémy spjaté s autorem, ale také proto, že danou 

metodologii vzápětí aplikuje při analýze Rousseauova krátkého spisu Esej o původu 

jazyků. Na první pohled se může zdát, že Gramatologie představuje jasné svědectví 

o Derridově odmítnutí autora: „Jména autorů nebo doktrín zde nemají žádnou 

substanciální hodnotu. Neznačí [n’indiquent] ani identity, ani příčiny.“29 Derrida sice 

hovoří o Rousseauovi, Hegelovi nebo Heideggerovi, ale tento metodologický krok 

popisuje jen jako nutné provizorium, které je problematické. Seán Burke však 

upozorňuje na to, že následující analýza Rousseauova textu této intenci protiřečí – 

jednak věnuje výlučnou pozornost textům označeným jedním autorským jménem 

                                                   

28  Tamtéž, s. 300. 
29  DERRIDA, Jacques: De la grammatologie, Paris: Éditions de minuit, 1967, s. 147.  
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a jednak tyto texty analyzuje výrazně autorsky. Jedna kapitola analyzuje Rousseauovo 

hledání absentující matky, další se zaobírá chronologií spisů.  

Derrida si uvědomuje možné problémy tohoto postupu a v kapitole s názvem 

„Přehnané. Otázka metody“ formuluje, v čem se jeho interpretace liší od 

psychoanalytické a jak se tyto interpretace slučují s deklarovaným odmítnutím autora. 

Na rozdíl od psychoanalytického čtení Derrida odmítá, že by jeho interpretace 

odkrývala potlačované reálno textu: „Pokusili jsme se zde ukázat, že to, co nazýváme 

reálným životem těchto existencí ‚masa a kostí‘ [tj. Rousseaua, jeho matky…] za tím 

a mimo to, co se domníváme, že můžeme ohraničit jako Rousseauovo dílo, nebylo 

nikdy nic jiného než écriture, nebylo tu nic víc než doplňky, náhradní znaky, které se 

nemohly vynořovat jinak než v řetězci diferencujících odkazů.“30 Derrida zde 

samozřejmě neimplikuje, že Rousseau neexistoval nebo že nesestával z masa a kostí. 

Pouze ukazuje, že je absurdní postulovat něco jako jeho nepoznatelnou „reálnou 

existenci“, která by mohla být někdy bezprostředně přítomná, ať už jemu samotnému, 

nebo jeho současníkům.  

Burke v tomto momentu vidí významný krok směrem k návratu autora 

a zároveň důležité upozornění na jednu z nástrah biografického čtení. Podle Burka „je 

třeba psychobiografické data chápat jako pouhou jednu formu psaní nebo signifikace 

mezi jinými, protože když čteme biografii nebo autobiografii, nečteme, tak jako všude 

jinde, nic jiného než psaní. Ačkoliv se to může zdát banální, jde o důležitý závěr, protože 

představuje nejpřímější cestu pro návrat autora jako biografické postavy v literární 

kritice.“31 Ve chvíli, kdy autora pojímáme jako další z textů (s vědomím mezí této 

metafory), nehrozí už, že by si nárokoval nadvládu nad svými výtvory – mezi „textem“ 

autorství a textem „díla“ může docházet k oboustrannému obohacování, nikoliv pouze 

k jednostranné kontrole.  

2.2.4 Posmrtný život  

Podle Burka se bezprostřední reakce na „proklamaci“ smrti autora pohybovaly mezi 

dvěma póly: Buď představovaly nekritické přijetí, nebo texty kritizovaly 

                                                   

30  DERRIDA, Jacques: De la grammatologie, s. 232. Pův. text: „Ce que nous avons tenté de démontrer 
[…], c'est que dans ce qu'on appelle la vie réelle de ces existences « en chair et en os », au-delà de ce 
qu'on croit pouvoir circonscrire comme l'oeuvre de Rousseau, et derrière elle, il n'y a jamais eu que 
de l'écriture ; il n'y a jamais eu que des suppléments, des significations substitutives qui n'ont pu 
surgir que dans une chaîne de renvois différentiels.“  

31  BURKE, Seán: The Death and Return, s. 122.  
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z humanistických pozic. V současné době máme k dispozici vícero publikací, které tuto 

pozici zpochybňují: mimo zmiňovaného Burka je to například sborník Authorship 

Revisited, na důležitost autora v interpretaci upozorňují teorie politického čtení, nebo 

další směry, které do literární analýzy vtahují mimoliterární kontext. Ve vztahu 

k autorovi však celkově převažuje opatrný postoj. 

Burke demonstruje, že jak u Foucaulta, tak u Barthese dochází posléze 

k určitému přehodnocení: Barthes již v S/Z, které dobou vzniku spadá do období okolo 

publikace stati „Smrt autora“, píše o návratu autora jako plodu čtenářovy touhy – tuto 

pozici nepředkládá jako reevaluaci svého stanoviska, ale jako další možný vývoj po 

proběhlé smrti, kde se již s autorem zachází poučeně: „A sám Autor – to trošičku 

ošumělé božstvo staré kritiky – může, anebo jednoho dne bude moci tvořit stejný text 

jako všechny ostatní: postačí, když z jeho osoby přestaneme činit subjekt, zarážku, 

původ, autoritu, Otce.“32 V knize Sade, Fourier, Loyola se rozchází se závěry „Smrti 

autora“ ještě radikálněji: pokládá tyto tři autory za logothety, zakladatele jazyků – něco 

zcela neslučitelného s pojetím autora jako skriptora, neutrálního místa řeči.33 Foucault 

se k tématu autorství přímo (pokud je mi známo) nevrací, jeho pojetí subjektivity ale 

prochází revizí, kterou blíže představím v kapitole 3.1.4.). 

Jak již bylo řečeno, hlavním cílem této práce není polemika se „smrtí autora“ 

jako takovou. Je zřejmé, že výše analyzované texty vznesly zajímavé otázky 

a upozornily na některé problematické momenty autorské kritiky – pokud 

v současnosti prosazujeme návrat autora, činíme tak již poučeni jeho smrtí. Jejich 

kritickým uchopením můžeme následovat výzvu, kterou nám „smrt autora“ předkládá 

– Foucaultovými slovy: „Samozřejmě, nestačí opakovat jako prázdné tvrzení: autor 

zmizel. […] Měli bychom spíše vyznačit prostor, který byl takto zmizením autora 

ponechán prázdný […].“34   

                                                   

32  BARTHES, Roland: S/Z, přel. J. Fulka, Praha: Garamond, 2007, s. 354.  
33  BURKE, Seán: The Death and Return, s. 32.  
34  FOUCAULT, Michel: Foucault. Qu’est-ce qu’un auteur, s. 824. Pův. text: „Mais il ne suffit pas, 

évidemment, de répéter comme affirmation vide que l'auteur a disparu. […] Ce qu'il faudrait faire, 
c'est repérer l'espace ainsi laissé vide par la disparition de l'auteur […].“ 
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2.3 „Smrt autora“ a podoby subjektivity 

„Smrt autora“ je zčásti formulována jako smrt subjektivity – Foucault i Barthes tyto 

pojmy používají do určité míry zaměnitelně. Když se ale na oba texty podíváme 

pozorněji, vidíme, že subjekt jednoduše nemizí: U Barthese můžeme mluvit o jeho 

transformaci v neutrálního prostředníka řeči, u Foucaulta v neosobní funkci. Tato 

kapitola se zaměří na podoby subjektivity v obou textech. Na to, jaké charakteristiky 

má Barthesovo pojetí skriptora bez identity a jaký typ subjektivity tyto postoje 

implikují, a na druhé straně na to, jaký typ subjektivity oba texty odmítají. 

2.3.1 Psaní a neutralita  

Barthes, jak již bylo předznamenáno výše, chápe psaní a obecně vypovídání jako 

fungující samo o sobě. Tato vlastnost je ještě umocněna u estetických výtvorů – „Psaní 

je destrukcí každého hlasu i počátku. Psaní je ono neutrální, smíšené a šikmé, kde mizí 

náš subjekt, ono černobílé, kde se ztrácí veškerá identita počínaje tou, jež náleží tělu, 

které píše“.35 Člověk usedající k psacímu stolu se stává píšícím, skriptorem a přichází 

o své jedinečné charakteristiky, individualitu, „barvu“. Není možné nadále vyjadřovat 

niternou pravdu, subjekt v sobě „již nenosí vášně, nálady, city, dojmy“36 – v pasážích, 

jako je následující, můžeme pozorovat ozvuk Derridovy differance: „Chce-li se [autor] 

vyjádřit, měl by alespoň vědět, že ona niterná ‚věc‘, kterou má v úmyslu ‚přeložit‘, je 

sama o sobě pouhým předem připraveným slovníkem, jehož slova se dají vyložit jen 

dalšími slovy, a tak donekonečna.“37 Vstupem do říše psaného, literárního, se subjekt 

rozpouští v cizích textech a slovech, které s racionálním odstupem prostředkuje dále.  

Pokud bychom tuto pasáž brali jako určité rozvinutí Derridovy teorie, 

domnívám se, že jde o rozvinutí problematické. Výše jsem se pokusila poukázat na to, 

že ačkoliv je v Derridově pojetí autor součástí differance, pořád je něčím určitým. 

Derrida zdůrazňuje, že difference není astrukturální sféra, jednolitá masa 

rovnocenných výpovědí38 – navzdory neustálému odkladu má smysl nadále psát 

o dekonstrukci filosofické knihy a komunikovat to, co pokládáme za pravdivé. Fakt, že 

je každé vyjádření prostředkované jazykem, kulturou, intertextualitou, které cituje, 

nevede k absolutní destrukci individuálního významu – pouze k rozostření jeho hranic.  

                                                   

35  BARTHES, Roland: Smrt autora, s. 75. 
36  Tamtéž, s. 77. 
37  Tamtéž. 
38  DERRIDA, Jacques: Sémiologie a gramatologie, s. 40.  
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Barthesova pozice implikuje problematické důsledky: úplné popření 

autorského vkladu vede k jisté podobě determinismu. Stylizace do neutrálního editora 

cizích slov a vět může v případě intelektuálního postmoderního spisovatele působit 

jako skromné gesto, které uznává vlastní dluh vůči předchozí tradici. V jiných 

případech však může posloužit jako 1) zbavení se zodpovědnosti za problematické 

literární a mimoliterární působení, 2) zaujetí pozice univerzálního mluvčího, který 

nazírá věci přímo, nebo 3) pro legitimizaci diskurzu jakožto samovolného vyvěrání 

samostatně existující řeči.  

První z postojů je nejčastěji tematizován ve spojitosti s oddělováním biografie 

a literárního působení. V kontextu „smrti autora“ se jako příklad často uvádí Paul de 

Man – jedna z dominantních postav americké dekonstrukce, jemuž bylo posmrtně 

připsáno autorství otevřeně pronacistických časopiseckých článků.39 Tento fakt by byl, 

pokud by se objevil během De Manova života, schopný zbavit jej možnosti veřejně 

působit – De Manova snaha vykázat autora z literární interpretace tak byla vykládána 

jako alibismus. Ačkoliv by bylo chybné chápat tyto souvislosti jako diskreditující pro 

„smrt autora“ jako takovou, může nám posloužit jako příklad obecnější nástrahy – 

spojování „smrti autora“ se zbavením odpovědnosti.  

Další z implikací – tedy zaujetí pozice univerzálního abstraktního subjektu, 

vyňatého ze specifických vztahů a společenských pozic – ilustruje pasáž z Umberta 

Eca, jenž v Šesti procházkách literárními lesy po odmítnutí autorsky orientované 

interpretace předesílá: „Tedy já, hlas bez těla, pohlaví či minulosti – jen hlas, který 

začíná touto první přednáškou a zanikne závěrečnou větou přednášky poslední – vás 

zvu, laskaví čtenáři, abyste se mnou hráli tuto mou hru i během dalších pěti setkání.“40 

Představení sebe sama jako hlasu „bez pohlaví a minulosti“ zde plní funkci pozvání 

čtenáře k účasti, zároveň ale implikuje nezaujatost, nesituovanost – nevyřčený 

předpoklad, že následující analýzy jsou samozřejmě proveditelné kýmkoliv. Co se ale 

děje, pokud si představíme neutrální hlas bez pohlaví a těla, abstraktního „modelového 

autora“ Ecovy teorie nebo skriptora? Nepouštíme se zde ale do ještě „nebezpečnějších 

vod“, než v případě autora konkrétního – do našich matných představ o tom, jak 

působí autor „normálně“, utvořených na základě literárního kánonu? 

A neprivilegujeme pak mimoděk určitý typ autorů, vybavených „neutrální“ 

                                                   

39  BURKE, Seán: Death and Return of the Author, s. 1–7.  
40  ECO, Umberto: Šest procházek literárními lesy, s. 37. 
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subjektivitou, tedy muže bílé pleti z vyšších tříd, kteří mj. i v současnosti mají 

naprostou většinu v seznamech maturitní četby?  

V „Co je autor“ najdeme varování před nahrazením individuality autora 

univerzálním a transcendentálním subjektem: „Domnívám se, že podobné užívání 

pojmu psaní hrozí zachovat privilegia autora pod záštitou a priori: v šedém světle 

neutralizace nahrazuje hru reprezentací, které tvořily určitý obraz autora. Zmizení 

autora, které je již od Mallarmého stále aktuální událostí, se takto podrobuje 

transcendentálnímu uzavření.“41 Je příznačné, že Foucaultova terminologie opouští 

životnou kategorii autora ve prospěch jména autora jako pouhé klasifikační funkce. 

Ačkoliv je Foucaultova pozice proklamovaně neosobní, je otázka, nakolik takovou 

zůstává v průběhu textu – například v případě transdiskurzivních autorů se zdá, že se 

autorská funkce výrazně personifikuje: Foucault mluví o iniciátorech diskurzivních 

praktik, kteří otevírají prostor možností,42 zakládají vědu, tedy výrazně „životným 

způsobem“. Ačkoliv zde Foucault Barthesovu pozici odmítá, sám nenabízí silnou 

alternativu.  

2.3.2 Smrt autora, návrat teologie?  

Jak jsem předeslala výše, důležitým pramenem působivosti Barthesova textu je jeho 

revoluční étos, v menší míře přítomný i u Foucaulta. Odmítnutí autora je odmítnutím 

starých pořádků, které jsou spojovány s kapitalismem, buržoazií, a významně také 

s teologií – „smrt autora“ je pokračováním a završením smrti Boha, jehož vládu 

následovala vláda subjektu. Foucault na božskost autorské pozice neklade takový 

důraz, ale také upozorňuje na kontinuitu křesťanské a autorské kritiky. Teologie má 

v obou textech jednoznačně negativní konotaci, v případě autora znamená uzavření 

interpretace pod omezující kontrolu autorské intence. Můžeme se však ptát: je „smrt 

autora“ opravdu natolik antiteologická, jak Barthes implikuje?  

Kritice Barthesova textu ve vztahu k Bohu se věnuje ve své studii „Refined out 

of Existence? Modernist Authorship and the ‚Deaths‘ of God and the Author“ A. 

Kirchhofer. Jeho teze rozvádí myšlenku B. Olsonové, která upozornila na teologickou 

dimenzi vztahu vševědoucího vypravěče – autora a jeho díla v moderní literatuře. 

Autoři novověkých románů podle ní zaujímají místo Boha, které bylo v soudobé kultuře 

v souvislosti se „smrtí Boha“ deklarovanou Nietzschem uvolněno. „Smrt autora“ pak 

                                                   

41  FOUCAULT, Michel: Qu’est-ce qu’un auteur?, s. 824. 
42  Tamtéž, s. 833.  
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představuje antiteologický moment vývoje literatury. A. Kirchhofer v polemice s B. 

Olsonovou upozorňuje na paradoxní rozměr „smrti autora“: ačkoliv byla oslabena 

autorova přímá moc nad dílem, odsunutí „za a nad dílo“ paradoxně jeho figuru 

pobožšťuje. Smrt autora je „konstrukce autorství, v jehož rámci autorka musí, jak to 

charakterizoval Michel Foucault, ‚zaujmout ve hře psaní roli mrtvé‘, protože jako 

předmět interpretativní kritiky strukturně zdědila pozici, která přináležela 

křesťanskému Bohu, tomu Bohu, jehož smrt Derrida považuje za distinktivní 

charakteristiku křesťanství.“43 Autor se, podobně jako křesťanský Bůh, stává 

původcem, který není dostupný našemu poznání a jehož intence jsou nerozpoznatelné 

– jediné, co zbývá, jsou znaky univerzální a o sobě existující řeči.  

Podobně vztah Boha a autorské kritiky charakterizuje Seán Burke. Spojuje 

představu mrtvého autora se zastáváním božské, nezaujaté pozice. Ve chvíli, kdy do 

interpretace zapojíme postavu autora, může být tato iluze narušena: „Používat tuto 

strategii, znovu zapojit autora, jeho touhy, předsudky a pohnutky do filosofického 

textu, funguje namísto upevnění jeho pozice jako suverénního subjektu vlastního textu 

k nabourání takových privilegií.“44 Postava autora tak může posloužit za základ 

k historizaci a kritice – tedy k otevření textu novým kontextům.  

Je zřetelné, že Barthes si uvědomuje možnost podobné námitky – ve „Smrti 

autora“ se vymezuje proti představě spojované s realistickým psaním: „Psát znamená 

dosáhnout skrze předem danou neosobnost – kterou bychom nikdy neměli zaměňovat 

s oklešťující objektivitou realistického romanopisce – onoho bodu, ve kterém jedná, 

‚performuje‘ pouze řeč, a ne ‚já‘.“45 Oproti tomu uvádí jako příklad Mallarmého: „Ve 

Francii to byl určitě Mallarmé, kdo jako první viděl a předpověděl v celé její šíři nutnost 

nahradit řečí (langage) samou toho, kdo byl až dosud pokládán za jejího majitele. Pro 

něj, stejně jako pro nás, je to řeč, která mluví, ne autor.“46 Burke však ukazuje, že i tato 

představa má původ v romantismu – pouze namísto Boha, Múzy nebo inspirace mluví 

řeč sama.47 Jedná se o estetický princip, který evokuje působení impersonální síly. 

Není úplně jasné, v čem se tato neosobnost liší od neosobnosti realistického autora – 

i zde se jedná o určité gesto autorské stylizace, které slouží k legitimizaci vlastní tvorby. 

                                                   

43  KIRCHOFER, A.: Refined out of Existence?, in Authorship Revisited, eds. G. J. Dorleijn, R. 
Grüttemeier, L. Korthals Altes, Leuven: Peeters, 2010, s. 193.  

44  BURKE, Seán: The Death and Return, s. 129. 
45  BARTHES, Roland: Smrt autora, s. 75.  
46  Tamtéž.  
47  BURKE, Seán: The Death and Return, s. 9.  
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Jako takové nemůže dost dobře posloužit za základ odmítnutí autorsky orientované 

interpretace.  

2.3.3 Autor a jednota 

Hlavním principem působení (a také problémem) autorského diskurzu je podle 

Foucaulta princip jednoty, který interpret neoprávněně promítá do organizace díla. 

Hledat autora znamená hledat chimérický bod centra. Interpret předpokládá: „musel 

zde být – na určité rovině myšlení nebo jeho touhy, jeho vědomí nebo nevědomí – 

jeden výchozí bod, z nějž se všechny protiklady vyřeší, nekompatibilní prvky se 

zřetězí.“48 Foucault zde upozorňuje na důležitou nástrahu autorské kritiky, 

nedomnívám se však, že by ji tato skutečnost diskvalifikovala jako takovou. Za tímto 

tvrzením stojí poměrně neintuitivní pojetí autora jako silné jednoty, které je dobře 

patrné v následujícím odstavci:  

 

Ego, které mluví v předmluvě k matematickému pojednání – a které odkazuje 

k podmínkám jeho tvorby – není ani ve své funkci, ani ve svém fungování 

identické s egem, které mluví v průběhu dokazování a které se objevuje 

v podobě „já dokazuji“ nebo „já předpokládám“: V prvním případě toto „já“ 

implikuje jedinečné individuum, které v určeném čase a místě vykonalo určitou 

práci. V druhém případě „já“ značí plán a místo dokazování, které může 

zaujmout kdokoliv. […] Ve stejném pojednání bychom mohli vyznačit ještě třetí 

ego; to, které mluví o smyslu práce, překážkách, na které narazilo, o dosažených 

výsledcích.49 

 

Foucault se zde uchyluje k pojmu textové ego pro vyjádření existence více subjektů 

jednoho textu. Jeden subjekt píše předmluvu, další argumentuje. Rozlišujícím 

principem je zde pozice a funkce já v textu – tento princip je ovšem natolik jemný, že 

ústí v přiřazení jednoho já každé části texu (objektu). Je však nutné v tomto případě 

předpokládat tři já? Není jednodušším řešením připustit, že já může dělat různé věci, 

zaujímat různé pozice a různé funkce? Pokud modifikujeme naše pojetí subjektivity 

tak, že jeho hlavní charakteristikou nebude homogennost projevů, odpadnou možná 

i problémy, které Foucault autorské kritice připisuje.   

                                                   

48  FOUCAULT, Michel: Qu’est-ce qu’un auteur?, s. 830.  
49  Tamtéž, s. 831.  
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2.4 Za „smrt autora“ 

Při čtení textů „smrti autora“ i souvisejících antiautorských přístupů se vynořuje 

společný obraz: texty předkládají alternativu – pokud autora neodmítneme, 

dopouštíme se nevědeckých psychologismů, uzavírání interpretace, nebo jejího 

násilného sjednocování. Jako by koncept autora představoval území, které nutně spěje 

ke zneužití, faulům. Jistá ostražitost je jistě na místě a zmiňované texty sehrály 

důležitou roli v tom, že upozornily na nástrahy autorských interpretací: ať už se jedná 

o prosazování jednoty, upřednostňování biografické evidence před textovou, nebo 

chápání autorova explicitně vysloveného záměru jako pravdy textu. Je zřejmé, že 

autorská interpretace nebezpečnou půdu představuje – autor jako individuum není 

pouze součástí literárního provozu, stává se součástí politických, morálních, 

sociologických, mediálních a dalších diskurzů, které hrozí tím, že se v nich literatura 

úplně rozpustí.  

Řešením ale není autora odmítnout – důležitým úkolem následujících kapitol 

bude představit podklad pro teorii identity a autorství, která se dokáže těchto 

problematických důsledků vyvarovat. Jisté vodítko, jak s autorem pracovat, aniž 

bychom se dopouštěli výše uvedených faulů, nám poskytuje mimo jiné teorie Jacquese 

Derridy – jeho „není nic mimo text“ nám umožňuje postavit do centra pozornosti text 

literární, ale přitom neignorovat ani další kontexty (biografie, sebeinterpretace…), 

které však nelze nadále vnímat jako „syrovou realitu“.  

V teorii autorských subjektů stejně jako v Barthesově textu je odmítán odkaz 

k individuálnímu, empirickému autorovi. Na jeho místo přichází autor abstraktní 

a neutrální – koncept, který se ale podle mého názoru pojí s ještě více problémy. 

Předpokládá něco jako neutrální subjektivitu – univerzální představu o tom, jak 

probíhá tvoření literárního díla. Jako problematickou vnímám hlavně nefunkčnost ve 

vztahu k rozmanitosti literatury – taková představa může upřednostňovat určité 

estetické přístupy (Mallarmé, postmoderní hravost), ale závažněji může znemožnit 

pochopení autorů, kteří se vymykají „normálnímu“ autorství. 

„Smrt autora“ a „Co je autor“ autora odhalují jako historický konstrukt – tento 

poznatek je důležitý: je zásadní si uvědomovat, že naše koncepce autorství je výsledkem 

specifického kulturně-historického působení, že nemusí být univerzálně aplikovatelná 

na texty jiných kultur nebo starších období a že může i nadále procházet proměnou. Ne 

každého konstruktu je však třeba se zbavit – zvláště když se smrtí autora nepřichází 
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slibovaná revoluce a zpochybnění buržoazního řádu, ale teologicky zatížené pojetí 

autora, které znemožňuje hovořit o morální a politické zodpovědnosti.   
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3. KDO MLUVÍ? OD IDENTITY K INTERPRETACI 

Teoretické přístupy, které odmítají zapojovat autora do interpretace literárního textu, 

pro tento fenomén používají odlišné výrazy: mluví se o empirickém autorovi, jinde 

o autorovi psychofyzickém, případně „z masa a kostí“. Tyto výrazy prozrazují, že 

„reálno“ je zde ztotožňováno s nesamozřejmou, ale rozšířenou koncepcí reality 

v podobě „tvrdých dat“, ať už v podobě výsledků empirických pozorování přírodních 

věd nebo materiální existence těla doprovázeného mentálními stavy. Není třeba dlouze 

vysvětlovat, proč je tento typ „reality“ pro uvažování o konkrétních osobnostech, a tím 

spíše pro interpretaci literárního díla, bezcenný. K zodpovězení na otázku „kdo je 

reálný autor“, nenabízí tato pojetí člověka příliš zajímavého – podnětnější je podle 

mého názoru obrátit se k jinému typu diskurzu, který si otázku o povaze existence 

reálné osoby pokládá, ač ne nutně s využitím stejného slovníku – filosofii zabývající se 

osobní identitou člověka.  

Diskuze o osobní identitě se věnují široké škále témat. V této kapitole se 

zaměřím na dva autory, Judith Butlerovou a Pierra Bourdieua, a v jejich díle na otázky 

týkající se narativní identity, intersubjektivní konstituce já, a nakonec já jako sociálně 

situovaného subjektu. Tyto teorie neposlouží jen jako odůvodnění zapojení reálného 

autora do interpretace textu, ale zároveň jako podklad pozitivní teorie autorství – 

domnívám se, že jejich texty otevírají otázky, které jsou zásadní jak pro metodologii 

interpretace, tak pro porozumění sebeprezentaci autorů.  

První část kapitoly se bude věnovat knize Giving an Account of Oneself Judith 

Butlerové, jež problém narativní identity a intersubjektivní konstituce já zajímavým 

způsobem propojuje. Tradiční otázku teorií osobní identity v podobě „Kdo jsem?“ 

klade společně s otázkou „Kdo jsi?“ – vyprávění je podle ní nutné chápat jako určitý 

komunikační akt, který má v ideálním případě dialogickou formu a jehož 

prostřednictvím se já zvnějšňuje ve světě, komunikuje sebe sama druhému. Tento 

dialog je otevřený – osobní identita se během něj teprve konstituuje a druhý může na 

tomto utváření participovat. Toto pojetí identity je důležité jako odpověď na jistý typ 

antiautorských námitek, které pracují s představou, že realitu autora může poznat jen 

autor sám prostřednictvím introspekce.  

Dalším autorem, z něhož budu v této kapitole vycházet, je Pierre Bourdieu. 

Ačkoliv jeho bádání v Pascalovských meditacích vychází z odlišného kontextu, 

domnívám se, že je tento kontext vhodným doplněním k analýzám Judith Butlerové: 

oba je spojuje zejména přesvědčení, že já nepatří zcela sobě samému a že v jeho 
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konstituci hraje výraznou roli sociální kontext. Pro účely této práce bude zajímavá 

zejména Bourdieuova kritika scholastického pojetí subjektu a jeho kritika egoistického 

univerzalismu, kterou je možné vztáhnout ke kritice abstraktního a univerzálního 

autorství, již prosazují některé antiautorské teorie. Souvisejícím tématem je téma 

společenských/skupinových identit ve vztahu k identitě osobní: Bourdieu kritizuje 

přesvědčení, že otázku osobní a společenské identity lze uvažovat do jisté míry 

nezávisle na sobě. Didier Eribon, jenž na Bourdieua navazuje, navrhuje zkoumání 

subjektu plně ztotožnit se sociální teorií. Budu argumentovat pro důležitost zachování 

určité podoby osobní sféry, ačkoliv i tato musí být ukázána jako situovaná v určitém 

sociálním kontextu.  

V poslední kapitole této části představím teorii autorského čtení v podání 

Jérôma Meizoze a jeho dva inspirativní pojmy: postura a ethos. Jedná se o živou 

a podnětnou teorii autorského čtení, které vychází z dynamické a otevřené koncepce 

identity, a tedy o zkoumání, na které můžeme do určité míry navázat. Po představení 

základních rysů Meizozova přístupu bude otevřeno další důležité téma vztahující se 

k autorské interpretaci: otázka přístupu k autobiografii, autofikci i textům, jejichž 

tématem není vlastní subjekt autora.  
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3.1 Vydávat počet ze sebe sama – identita podle Judith 

Butlerové 

Knihu Giving an Account of Oneself (2003) je možné chápat jako pokus formulovat 

pozitivní teorii subjektu v tradici, jež je k subjektu kritická. Judith Butlerová zde 

vychází z F. Nietzscheho, T. Adorna a M. Foucaulta, kteří odhalují subjekt jako efekt 

moci, společenských norem, určitého společenského násilí – a na základě toho tuto 

kategorii pokládají za problematickou, ačkoliv ani u nich nelze podle Butlerové mluvit 

o „smrti subjektu“. Butlerová tuto námitku paradoxním způsobem obrací: subjekt se 

podle ní může stát základem etického vztahu ne navzdory své sociální podmíněnosti, 

ale díky ní – zodpovědnost není výsledkem rozhodnutí plně svobodného subjektu, ale 

následkem toho, že jsme součástí množství sociálních vztahů mnohem dříve, než se 

stáváme určitým já. 

Teorie narativní identity, ze kterých Butlerová částečně vychází, jsou silně spjaty 

s etikou – např. u P. Ricoeura je schopnost zůstat sebou samým nezbytná pro 

jakoukoliv podobu zodpovědnosti: jen jako my sami můžeme dodržet slib, dostát 

očekávání druhých a „odpovědět“ na jejich oslovení.50 Butlerová vztah komunikace 

sebe sama k zodpovědnosti podtrhává volbou spojení Giving an Account of Oneself 

(vydávat počet ze sebe sama) – naše accountability (zodpovědnost) je založena na 

schopnosti podat narativní account (zprávu) o sobě samých, přivlastnit si své činy.51 

Vyhrocený příklad tohoto propojení představuje výslech obžalovaného v soudní síni: 

po obžalovaném se zde požaduje, aby vydal počet ze svých činů, vysvětlení jejich 

kauzálního zřetězení a vystavil se rozsudku, představil soudu určitý obraz sebe samého. 

Ačkoliv je požadavek na určitou podobu identity, sebestálosti důležitý i u Butlerové, 

autorka upozorňuje, že jeho extrémní podoba může být škodlivá: požadavek zůstat 

stejným a plně koherentním charakterizuje jako etické násilí. Etickým ideálem podle 

ní není vysvětlit všechny události svého života, ale naopak přijmout nemožnost plně 

poznat sám sebe a respektovat ji u druhých.  

V následujících kapitolách se zaměřím na ty rysy identity subjektu z teorie J. 

Butlerové, které pokládám za podnětné pro konceptualizaci autorství: na status 

                                                   

50  RICOEUR, Paul: O sobě samém jako o jiném, přel. M. Lyčka, Praha: OIKOYMENH, 2016, s. 183.  
51  Výraz account se do češtiny překládá mimořádně špatně – doslovný „počet“ – není možné užít všude, 

protože v češtině funguje pouze v rámci ustáleného spojení vydat počet (ze sebe sama). V této práci 
volím pro account výrazy podání, zpráva nebo vyprávění, přičemž u posledního užití je třeba mít na 
paměti, že se nemusí jednat o ucelené vyprávění se začátkem a koncem – Butlerové pojetí 
předpokládá, že každá zpráva o nás samých má určitou minimální narativní strukturu.  
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a funkci autobiografického narativu, roli uznání pro konstituci subjektu a na dvě 

„extrémní“ formy prezentace sebe sama, které Butlerová konceptualizuje – plnou 

kontrolu nad sebou samým a mlčení. Poté představím čtení Foucaulta, které Butlerová 

podává v poslední kapitole knihy, a na závěr teoretické závěry této kapitoly vztáhnu 

k problematice autorské interpretace.  

3.1.1 Scény oslovení a narativní identita 

Narativní teorie identity v sobě implikuje určitý konstruktivismus – identita není něco 

předem daného, co bychom mohli prostě objevit ve svém nitru. Podle Butlerové však 

tento závěr neimplikuje, že bychom měli vlastní identitu plně ve své moci – „člověk 

sám sebe nemůže poznat jako autora, nebo původce svého vlastního utváření“.52 

Důvodů, proč je takové plné přivlastnění nemožné, je více – Butlerová je charakterizuje 

jako zcizující, decentrující momenty subjektu.  

Každé vyprávění se odehrává v určité scéně oslovení (scene of address): ve 

specifickém kontextu a za účasti druhého. Narativní představení nás samých je vždy 

odpovědí na oslovení druhého, ať už se jedná o blízkého, který si od nás žádá vysvětlení 

našeho jednání, o požadavek představit se jako nadějný uchazeč na pracovním 

pohovoru, nebo zápis do soukromého deníku, kde tento druhý nabývá zobecněnou 

podobu. Vyprávění o sobě samém má povahu komunikačního aktu a jako takové 

předpokládá adresáta – někoho, komu je vyprávění určeno a kdo zásadním způsobem 

ovlivňuje podobu tohoto vyprávění.  

Naše já se utváří na základě společenských norem a v interakci s druhými – 

nemá tak přístup k celku toho, čím je, k smyslu událostí, jimiž je konstituováno. Lidský 

příběh má neurčitý, rozostřený začátek – v dětství jsme utvářeni činy, které nemůžeme 

nikdy rekonstruovat. Za tímto slepým místem však existuje další, ještě rozsáhlejší: 

oblast norem a diskurzu, jež je utváří. Ještě před narozením je nám prostřednictvím 

jména připsána genderová role, kterou plně netvoříme my ani naši rodiče, rodíme se 

v určité sociální pozici, jejíž kořeny můžeme stopovat nesčetně generací zpět. Z tohoto 

důvodu Butlerová upozorňuje na důležitost sociální dimenze identity:  

Ve chvíli, kdy se já snaží podat o sobě zprávu, může začít u sebe, ale zjistí, že toto 

já je již implikováno v sociální časovosti, jež přesahuje jeho vlastní schopnosti 

                                                   

52  BUTLER, Judith: Giving an Account of Oneself, New York: Fordham University Press, 2005, s. 28.  
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vyprávění: když chce já podat o sobě samém zprávu, která má zahrnovat 

i podmínky jeho vlastního vzniku, musí se nutně stát sociálním teoretikem.53 

Dalším zcizujícím momentem je samotný narativ a obecněji řeč, ve které je 

proslovován: „Já, nakolik od počátku svoluje k vyprávění sebe sama prostřednictvím 

těchto norem, svoluje vyprávět sebe sama oklikou skrze vnějšek, dezorientovat sebe 

sama ve vypovídání skrze způsoby řeči, které mají neosobní povahu.“54 Tento závěr je 

dobře známý literární teorii, která si je vědoma toho, že autobiografie je text jako každý 

jiný, který je utvářený konvencemi a historicky podmíněnými normami. I intimní 

deníky často místo „autentického já“ obsahují vysoce konvenční psaní. Teorie Judith 

Butlerové je radikálnější v tom, že tuto vlastnost přisuzuje nejen literárním textům, ale 

vypovídání o sobě jako takovému. Tento fakt zároveň není vnímán pouze negativně: 

zvnějšnění skrze určitou neosobnost je nutné pro konstituci subjektu, a právě díky 

tomuto zvnějšnění je subjekt komunikovatelný. Neexistuje alternativa, díky které 

bychom mohli zůstat zcela ve svém vlastnictví, každé já je podstatným způsobem 

„venku“.  

3.1.2 Uznání a extatické já  

Narativní podání sebe sama Butlerová spojuje s pojmem uznání, pocházejícím od 

Hegela a spjatým s pasážemi o boji pána a raba z Fenomenologie ducha – aby se 

vědomí stalo sebou samým, musí být uznáno druhým vědomím. Butlerová upozorňuje, 

že již u Hegela není uznání přítomné pouze v dyadické struktuře já-ty, ale týká se 

i vztahu jedince a společnosti. I uznání se odehrává „venku“, Butlerová charakterizuje 

Hegelovo pojetí subjektu jako extatické: „Já opakovaně nachází sebe sama mimo sebe, 

a nic nedokáže zastavit opakovaná vzedmutí této vnějškovosti, která je paradoxně moje 

vlastní. Dalo by se říct, že jsem vždy odlišná od sebe sama a neexistuje žádný konečný 

moment, v němž bych se mohla sama do sebe vrátit.“55 Není možné rozlišovat mezi 

niternou pravdou a vnějškovými projevy já, to, co já je, se formuje v řeči, která je 

veřejná.  

                                                   

53  Tamtéž, s. 8.  
54  Tamtéž, s. 52. Pův. text: „We might then say: to the extent that the “I” agrees, from the start, to 

narrate itself through those norms, it agrees to circuit its narration through an externality, and so to 
disorient itself in the telling through modes of speech that have an impersonal nature.“  

55  Tamtéž, s. 27.  
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Ve chvíli, kdy odpovídáme na otázku „kdo jsi?“, není v sázce o nic méně než naše 

uznání jako členů lidského společenství. V tomto ohledu nemá neosobnost narativní 

struktury jen negativní smysl – umožňuje chápat lidské životy jako strukturně 

podobné, podobně hodnotné. Ne každá odpověď však může být úspěšná: „Působí zde 

norma, vždy sociální, která podmiňuje, co bude a co nebude uznáno jako podání hodné 

uznání [recognizable account].“56 Lidské společenství nepředstavuje ideální prostor 

symetrických vztahů, kde by byli všichni uznáváni na základě pouhé příslušnosti 

k lidskému druhu – někdo má větší moc uznání udělovat, některé osoby podléhají 

úplnému vyloučení ze společenských vztahů, a tedy i možnosti uznávat a být uznán. 

Nemožnost být rozpoznán, nebo rozpoznat druhého, může vést podle Butlerové 

k subverzi, přehodnocení a zpochybnění normativních rámců, což je spojeno 

s nebezpečím: zpochybníme-li normy, na jejichž základě probíhá uznání majoritní 

společnosti, může dojít k protireakci. Ačkoliv zde Butlerová nepracuje s konkrétními 

příklady neuznání, můžeme tyto teze vztáhnout k jejím dřívějším pojednáním 

o genderu a sexuální identitě – příkladem může být násilí směrované vůči trans 

osobám. Jejich uznání jako by ohrožovalo ty, jejichž subjektivita je založena na 

předpokladu absolutního ztotožnění s ideálem přirozeného pohlaví.57 Samotné osobní 

narativy (tím více, pokud je jejich dějištěm veřejný prostor) tak můžeme chápat 

v určitém smyslu jako politické akty, jejichž prostřednictvím mohou být tyto normy 

buď zpochybňovány, nebo upevňovány.  

3.1.3 Etické násilí, mlčení a nadměrná kontrola 

Ptát se druhého „kdo jsi?“ má pozitivní hodnotu pouze ve chvíli, kdy je tato otázka 

spojena s ochotou porozumět a nechat odpověď otevřenou. Tento vztah musí být 

založený na přijetí předpokladu, že toto podání nikdy nebude úplné, že druhý sám sebe 

nemůže předložit skrz naskrz vysvětleného a že nemáme právo to na něm vyžadovat. 

Opačný přístup Butlerová charakterizuje v návaznosti na Adorna jako etické násilí: 

„Zbavení se nároku sebeidentity, nebo konkrétněji, úplné koherence, se zdá působit 

jako obrana vůči určitému etickému násilí, jež po nás nárokuje, abychom projevovali 

a zachovali sebeidentitu po celou dobu a vyžadovali od druhých to samé.“58 Zaměřme 

                                                   

56  Tamtéž, s. 36.  
57  BUTLER, Judith: Performative Acts and Gender Constitution, in Writing on the Body. Female 

Embodiment and Feminist Theory, eds. K. Conboy, N. Medina, S. Stanbury, New York: Colombia 
University Press, 1997, s. 410. 

58  BUTLER, Judith. Giving an Account of Oneself, s. 42.  
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se nejprve na případ, kdy je toto násilí uplatňováno vůči druhému: Na rovině 

mezilidských vztahů to může být neochota přijmout proměnu druhého – to, že již 

nezastává roli, v jejímž rámci mu rozumíme, že není „postavou“ určenou stálými 

a neměnnými vlastnostmi. Dalším příkladem může být zařazení do vševysvětlující 

kategorie, kdy je příslušnost k určité společenské identitě chápána jako princip 

pohánějící veškeré projevy jednotlivce, nebo určitá vulgární podoba 

psychoanalytického rozboru. Ve chvíli, kdy máme pocit, že jsme druhého plně 

vysvětlili, není potřeba ho nadále poslouchat, dialog je u konce.  

Případ, kdy je toto násilí obráceno ke mně samotné, charakterizuje Butlerová 

jako extrémní sebevládu (hyper-mastery). Tradičně se za patologickou považuje 

nemožnost sjednotit své já do jednoho celku, která se může týkat nejen psychických 

poruch osobnosti, ale také nemožnosti vztáhnout sebe sama k narativním normám, jež 

jsou uznávány společností. Podle Butlerové je podobně problematická i opačná 

varianta – úplné vysvětlení sebe sama, úplné ztotožnění našeho já s určitým narativem. 

Žádný narativ není úplný – pokud ho tak chápeme, dopouštíme se násilí na těch 

částech já, které nejsou plně „naše“. I v tomto případě se ztrácí potřeba druhého 

člověka, dialogu – já se chápe jako soběstačné, druhý nemůže mému podání nic 

přispět.  

Nemožnost plně se sjednotit s narativem neznamená návrat 

k „nevyslovitelnému nitru“ – Butlerová zdůrazňuje důležitost komunikačních prvků, 

které se ocitají na okraji narativu, ale přesto je můžeme chápat jako určité vyjádření: 

„pravda [osoby], jež se může do určité míry […] stát jasnější v momentech přerušení, 

zastávek, neuzavřených konců – v enigmatických artikulacích, jež nemohou být snadno 

přeloženy do narativní formy.“59 Extrémní podobou tohoto zadrhnutí je úplné mlčení 

– toto mlčení Butlerová chápe také jako určitou formu komunikace vztaženou k „scéně 

oslovení“ jako odmítnutí autority toho, kdo se ptá, odmítnutí vztahu, který by měl tento 

nárok zakládat: „‚Nemáš žádné právo pokládat takovou otázku‘, ‚nepoctím toto 

obvinění svou odpovědí‘ nebo ‚i kdybych to byl já, není to nic, co bys měl vědět ty‘.“60  

                                                   

59  Tamtéž, s. 64. Pův. text: „truth [of a person] that, to a certain degree, for reasons we have already 
suggested, might well become more clear in moments of interruption, stoppage, open-endedness—
in enigmatic articulations that cannot easily be translated into narrative form.“  

60  Tamtéž, s. 12. Pův. text: „‘‘You have no right to ask such a question,’’ or ‘‘I will not dignify this 
allegation with a response,’’ or ‘‘Even if it was me, this is not for you to know.’’“ 
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3.1.4 Kdo je Michel Foucault?  

Poslední kapitola Giving an Account of Oneself s názvem „Foucault’s Critical Account 

of Himself“ má pro účely této práce zvláštní zajímavost: Butlerová zde uplatňuje vlastní 

teorii identity pro určitý typ autorského čtení zaměřeného na Michela Foucaulta. 

Kapitola je uvedena citací z Archeologie vědění (ovšem chybně přiřazenou ke stati „Co 

je autor?“): „Neptejte se, kdo jsem, a nechtějte po mně, abych zůstával stejný. Nejeden 

člověk, nepochybně jako já, píše s účelem zbavit se tváře.“61 Foucault zde kritizuje 

pokusy soudobé kritiky zařadit ho jednoznačně mezi strukturalisty – vysvětlit jej 

pomocí kategorizačního štítku. Ačkoliv citace z „Co je autor?“ nepochází, je snadno 

představitelné, že by mohla – i zde Foucault kritizuje snahu sjednotit autora 

prostřednictvím jediného centra, jeho kritiku tak můžeme chápat jako přání autora 

samotného uniknout přidělení jednoznačné „tváře“.  

Tento postoj se pojí s kritikou vypovídání o sobě samém jako takovou, kterou 

Foucault v prvním díle Dějin sexuality adresuje psychoanalýze nebo křesťanské praxi 

zpovědi. Právě na případu zpovědi Butlerová demonstruje určité přehodnocení, ke 

kterému u Foucaulta ve vztahu k tomuto problému dochází. Zatímco v prvním díle 

Dějin sexuality je zpověď představena jako „silové vymáhání sexuální pravdy, praktika 

ve službách regulativní moci, jež vytváří subjekt jako toho/tu, kdo je povinován/a říkat 

pravdu o své touze,“62 v pozdních spisech jí Foucault přisuzuje jistou pozitivní 

hodnotu: „subjekt ‚publikuje sebe sama‘, nabízí sebe sama ve slovech, účastní se 

rozšířeného aktu sebeverbalizace – exomologesis, aby se jeho já mohlo jevit pro 

druhého. Zpověď v tomto kontextu předpokládá, že já se musí jevit, aby se mohlo 

konstituovat, a že tato konstituce musí proběhnout jedině v rámci dané scény oslovení, 

v rámci určitého sociálně ustaveného vztahu.“63 Zatímco na začátku se zpověď jevila 

jako iluzorní, nátlaková konstrukce subjektu, jež ho cele podřizuje moci, v pozdějších 

textech Foucault zdůrazňuje fakt, že mimo tuto konstrukci subjekt neexistuje – není 

                                                   

61  FOUCAULT, Michel: Archeologie vědění, Praha: Herrmann, 2016, s. 31. 
62  BUTLER, Judith: Giving an Account of Oneself, s. 112. Pův. text: „forcible extraction of sexual truth, 

a practice in the service of a regulatory power that produces the subject as one who is obligated to 
tell the truth about his or her desire.“ 

63  Tamtéž, s. 112–113. Pův. text: „The subject ‚publishes himself‘, gives himself in words, engages in an 
extended act of self-verbalization—exomologesis—as a way of making the self appear for another. 
Confession in this context presupposes that the self must appear in order to constitute itself and that 
it can constitute itself only within a given scene of address, within a certain socially constituted 
relation.“ 
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možné si představit žádné čisté vypovídání o sobě samém nepoznamenané „režimy 

pravdy“ a společenskými normami.  

V Lacanově psychoanalýze je subjekt formován vstupem do řeči, s utvořením 

subjektu je však spojena kastrace – ztráta prvotní jouissance, která je neodvratitelná. 

Analogicky můžeme podle Butlerové číst tento „vstup do řeči“ i u pozdního Foucaulta, 

kde subjekt sám sebe konstituuje za cenu přistoupení na pravidla normativních rámců 

společnosti, ve které žije. Butlerová zde cituje Foucaultovu přednášku „About the 

Beginning of the Hermeneutics of the Self“: „staneš se subjektem zjevování pravdy 

tehdy, a pouze tehdy, když zmizíš, nebo zničíš sám sebe jako reálné tělo a reálnou 

existenci“.64 Subjekt existuje jedině v řeči, „reálné“ jádro je nenávratně ztracené. Tato 

řečová existence však není pouhou chimérou, je jediným místem, kde se může subjekt 

ukázat ve své pravdě – kde může sám sebe komunikovat a tím pádem zpřístupnit 

publiku.  

Další Foucaultův text, jemuž Butlerová věnuje pozornost, je jeho rozhovor „How 

Much Does It Cost For Reason To Tell the Truth“ (1983), kde nacházíme několik pasáží, 

v nichž Foucault charakterizuje sám sebe, interpretuje hlavní tendence svého díla – 

zdůrazňuje, že jeho hlavním badatelským zájmem vždy byla pravda. Butlerová si všímá 

jisté neucelenosti těchto podání, jež neobstojí jako koherentní autobiografický narativ, 

i v důsledku toho, že se odehrávají v rámci dialogu: „začíná znovu a znovu, ukazuje 

k různým vlivům, aniž by nabídl kauzální vysvětlení, proč dospěl k tomu, že přemýšlí 

a jedná tímto způsobem.“65 Butlerová rozhovor čte jako demonstrativní stvrzení faktu, 

že Foucault v pozdějším období uznává pozitivní hodnotu vypovídání subjektu o sobě 

samém. Přesto, nebo snad právě proto, že nikdy není úplné a odehrává se 

v „rozhovoru“ s diskurzy, které nám nepatří, může být pravdivé.  

3.1.5 Autorské čtení bez etického násilí 

Shrňme na závěr, v čem může teorie představená v Giving an Account of Oneself 

obohatit naše úvahy o reálném autorovi. Předně se, podobně jako jsme to mohli 

pozorovat u Derridy, problematizuje rozlišení mezi „reálnou“ sebepřítomností autora 

                                                   

64  FOUCAULT, Michel: About the Beginning of the Hermeneutics of the Self, zapsali T. Keenan and M. 
Blasius, in Political Theory 21, č. 2, květen, 1993, s. 221. Přednášky z tohoto období tvoří přípravné 
práce k plánovanému 4. dílu Dějin sexuality, který se měl věnovat ranému křesťanství, ale který 
Foucault již nestihl dokončit. Pův. text: „you will become the subject of a manifestation of truth when 
and only when you disappear or you destroy yourself as a real body and a real existence.“ 

65  BUTLER, Judith: Giving an Account of Oneself, s. 112. 
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a jeho sebepředstavováním v řeči. Veškerá „pravda“ autora může být komunikována 

pouze v textu, případně na jeho okrajích – i ona sama je diskurzivní. Žádný z textů, 

v nichž autor komunikuje, pak nemá výsadu korespondence vůči reálnému já autora, 

ani moc toto já definitivně určit a zformovat – subjekt je bytostně extatický, a není 

možné ani žádoucí jej uzavřít do jednoho momentu. Ani literární autor není výlučným 

„autorem“ sebe sama – i jeho vyprávění o sobě samém se odehrává v dialogu, jehož se 

můžeme zúčastnit i my.  

Představa o sebepřítomnosti autora zaznívá silně v antiautorských textech: 

„Smrt autora“ Rolanda Barthese implikuje, že při zapojení autora do interpretace textu 

musíme přijmout jeho vůli jako jedinou pravdu textu, jako by to byl znak, který 

vyžaduje, aby se celý smysl přeorientoval podle jediného centra, uzavřel. Pokud 

přijmeme závěry vyplývající z teorie identity Judith Butlerové, tento vztah se zcela 

obrací: autor nemusí být vnímán jako monarcha prosazující svou vůli, ale jako účastník 

dialogu. A pokud odmítneme jeho existenci uzavřít do definitivního určení, jak by pak 

mohl uzavírat smysl slov, která vyslovuje, jejichž prostřednictvím teprve nabývá 

podoby?  

Mnoho autorských interpretací bychom mohli použít jako příklady etického 

násilí, o čemž svědčí i stať „Co je autor?“ Michela Foucaulta, kde je autorská 

interpretace ztotožněna s hledáním jednoty. Interpreti, kteří se tohoto prohřešku 

dopouští, se místo „naslouchání“ tomu, co autor píše, snaží najít jednoduchý 

vysvětlující princip – Milana Kunderu chápat jako udavače, Boženu Němcovou jako 

esenci ženskosti v české literatuře.66 Není však možné se i literárního autora ptát „kdo 

jsi?“, aniž bychom vyžadovali takto determinující odpověď? Čtení bez etického násilí 

následuje jednoduchý princip: otázku „kdo mluví?“ vždy nechává otevřenou, 

přístupnou změně, nepřestává se ptát a naslouchat. 

  

                                                   

66  Srov. HECZKOVÁ, Libuše: Obraz mezi obrazy. Erotický a mučednický mýtus Boženy Němcové, in 
A2 XVI, č. 8, 2020, s. 18–19.  
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3.2 Osobní a společenská identita – Pierre Bourdieu  

Pierre Bourdieu je teoretikem, jehož dílo významně ovlivnilo podobu současné literární 

vědy, jeho teorie literárního pole představená v Pravidlech umění se stala běžně 

užívaným nástrojem literárněvědných analýz. Toto dílo se zaměřuje na literární pole, 

jeho strukturu a síly, jež v něm působí: o autorovi se zde mluví jako o určité pozici, již 

daný jednotlivec v poli zaujímá. Recepce Bourdieuovy koncepce autora je rozporná: jak 

ukazuje Josef Šebek v knize Literatura a sociálno, právě koncepce autorství se u jeho 

následovníků dočkává nejdůkladnějšího rozpracování, ale také přepracování a kritiky 

– Šebek dokonce vyslovuje tezi, že Bourdieuovo dílo nepodnítilo „novou vědu o dílech“, 

již měl autor v plánu, ale spíše „novou vědu o autorech“.67 Zatímco část jeho 

následovníků navazuje na otevřenější a komplexnější koncepci habitu (viz níže), část 

se z Bourdieova díla soustředí na koncepci autora jako aktéra v literárním poli. Druhou 

ze zmíněných teorií kritizují Bourdieuovi následovníci jako redukcionistickou, 

příkladem může být Gun Britt Kohler, jež Bourdieovi vyčítá určitý determinismus,68 

nebo Bernard Lahire, kterému vadí opomíjení existenciální dimenze autorství. 

Domnívám se, že Bourdieuovo představení habitu, které zde budu chápat jako teorii 

osobní identity (s vědomím jisté troufalosti tohoto kroku, viz kapitolu 3.2.3), nabízí 

nutný podklad ke zkoumání specificity autorských pozic v literárním poli – pokud 

vezmeme vážně teoretické základy, jež jej konstituují, ukážou se některé z paradoxů 

pozdějších interpretací jako nadbytečné.  

Bourdieu se v Pascalovských meditacích zaměřuje na univerzitní prostředí od 

počátku osvícenství, kdy se ve vědě a filosofii prosazuje představa o univerzálním 

racionálním a svobodném subjektu: domnívá se, že tyto charakteristiky (volnost, 

prostor pro racionální diskuzi) jsou specifickým rysem „scholastického“ prostředí, jež 

v těchto společenstvích panuje, a zmíněnou univerzalizaci chápe jako egoistickou 

a škodlivou. Jako alternativní pojetí subjektivity předkládá koncept habitu: vtělené 

množiny dispozic, jež sdílíme s ostatními příslušníky skupin, jejichž jsme součástí. Na 

závěr kapitoly představím převzetí Bourdieuovy teorie v textech Didiera Eribona, který 

ještě radikalizuje Bourdieuův požadavek na chápání subjektu jako společensky 

                                                   

67  ŠEBEK, Josef: Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé, Praha: Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy, 2019. Zejména s. 111–120.  

68  KOHLER, Gun-Britt: National Disposition and the Author’s Trajectory: Reflections on Polish and 
Croatian Literature, in Authorship Revisited, s. 11–38.  
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konstituovaného, a pokusím se ukázat, že je tato teorie aplikovatelná u příslušníků 

dominantních i marginalizovaných skupin.  

3.2.1 Scholastická dispozice  

Bourdieuovy Pascalovské meditace sledují několikerý cíl: Bourdieu zde kritizuje 

přesvědčení univerzitních badatelů, že se jim daří dospět k čistému pozorování sebe 

sama, myšlení zbavenému předsudků, jež lze následně zobecnit jako reprezentaci 

univerzální lidskosti. Poukazuje na nesamozřejmost scholastického postoje a ukazuje, 

že i on je situovaný, i on je výsledkem určité socioekonomické situace, a i v jeho rámci 

působí praktické zájmy, které mají vliv na postoje jednotlivých aktérů. Jeho postup 

bychom mohli označit za sociologii filosofie, která má však zároveň důležité filosofické 

důsledky. 

Termín scholé odkazuje k etymologickému původu „školy“: ve staré řečtině 

tento výraz znamená volný čas určený ke hře a zbavení povinností vůči světu 

praktických potřeb. Scholastická dispozice podle Bourdieua v univerzitním prostředí 

přetrvává, a je to právě ona, která stojí za problematickou představou racionálního 

subjektu, jenž může pozorovat svět jako předmět, do něhož sám nepatří. Plně se 

scholastická pozice etabluje v osvícenství: v té době dochází k autonomizaci 

jednotlivých vědeckých i uměleckých polí, rodí se související fenomény perspektivy 

nebo vševědoucího vypravěče. Z této doby také pochází první pokusy dospět k čistému 

rozumu zbavením se všech předsudků. Žádná filosofická reflexe se však nemůže zbavit 

posledního předsudku, nikdy nelze vyslovit úplně všechny předpoklady – každé 

„scholastické“ bádání nemůže učinit explicitním 1) scholé samotnou, 2) doxa – tedy 

základní stavební princip své vlastní oblasti bádání a nakonec 3) svou vlastní pozici 

v celku sociálního prostoru. Ani Bourdieu se nedomnívá, že by byl schopen se těchto 

„předsudků“, implikací zbavit – přesto zdůrazňuje, že je nutné je alespoň učinit co 

nejvíce viditelnými.  

„Hravost“ a odtrženost od světa jsou však pouze relativní: „vědecká konkurence 

předpokládá a produkuje specifickou podobu zájmu, která se zdá nezúčastněná pouze 

v porovnání s běžnými zájmy, zejména se zájmy o moc a peníze.“69 Bourdieu zavádí 

termíny kulturního, sociálního a symbolického kapitálu, které mu umožňují analyzovat 

konkurenční boj i v oblastech, jež jsou obtížně analyzovatelné v běžných termínech 

                                                   

69  BOURDIEU, Pierre: Méditations pascaliennes, Paris: Seuil, 1997, s. 107. 
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úspěchu nebo zisku. I ve vědeckém prostředí existují konflikty a vztahy dominance 

a subordinace, přesto si zachovává určitou specificitu: konstituuje se jako pole, v němž 

se formuje samotný rozum, a i jeho konflikty jsou vedeny v termínech rozumu: proto 

Bourdieu mluví dokonce o jejich „zázračnosti“ – zdánlivé vytrženosti z obvyklého běhu 

světa.70 Pokud Bourdieu tematizuje autonomii a nezaujatost, je nutné mít na paměti, 

že se jedná o autonomii do jisté míry zdánlivou, a že i ta zdánlivě nejautonomnější pole 

jsou heteronomní v tom smyslu, že jejich řídícími principy nejsou „čistý rozum“ nebo 

„čisté umění“, ale distribuce kapitálu, ač kulturního.71  

3.2.2 Egoistický univerzalismus  

Kritika scholastického přístupu ústí ve formulaci scholastického klamu, jenž je důležitý 

pro hlavní téma této kapitoly, tedy identitu člověka. Scholastický postoj činí 

univerzálním partikulární případ sebe sama, jenž je podmíněn velmi specifickou 

sociální situací, a přitom zapomíná na tuto podmíněnost. Jeho fungování přibližuje 

Bourdieu takto: „výzkumník, který projektuje své teoretické myšlení do hlav 

jednajících aktérů, prezentuje svět tak, jak jej myslí on sám (tj. jako objekt 

kontemplace, reprezentaci, spektákl), jako by toto byl svět, jenž se dává těm, kdo 

nemají volný čas (nebo touhu) se z něj stáhnout, aby jej mohli myslet.“72 Tento klam 

Bourdieu spatřuje mimo filosofii i na pozadí teorií o „racionální ekonomické volbě“, 

v některých typech sociologického zkoumání, jež od respondentů vyžadují teoretickou 

koceptualizaci své vlastní situace, nebo např. u Habermasovy koncepce politického 

života jako racionální výměny jednotlivců.  

Není však toto zobecnění možné chápat jako pozitivní výdobytek moderní 

společnosti, v níž se již nerozlišuje mezi racionálními elitami a „stádní, zaslepenou 

spodinou“? Neznamenal by opak návrat k esencialismu? A není tento „teoretický“ 

univerzalismus prvním krokem k nastolení reálné rovnosti? Bourdieu nemá v úmyslu 

kritizovat veškeré formy univerzalismu: pokud jej chápeme jako touhu překročit 

osobní a partikulární ve prospěch objektivního a transpersonálního, reprezentuje 

                                                   

70  Tamtéž, s. 109.  
71  Srov. ŠEBEK, Josef: Literatura a sociálno, s. 38. 
72  BOURDIEU, Pierre: Méditations pascaliennes. s. 58. Pův. text: „mettant en quelque sorte sa pensée 

pensante dans la tête des agents agissants, le chercheur donne le monde tel qu’il le pense (c’est-à-
dire comme objet de contemplation, représentation, spectacle) pour le monde tel qu’il se présente à 
ceux qui n’ont pas le loisir (ou le désir) de s’en retirer pour le penser.“ 
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důležitou etickou hodnotu.73 Výše popsaný univerzalismus však charakterizuje jako 

egoistický: já se zde nepřekonává za účelem porozumění druhému, ale místo toho 

druhého redukuje na sebe sama. Tento postup v sobě, jak Bourdieu upozorňuje, nemá 

nic humanistického: „Udělit lidskost všem, ale pouze v čistě formální podobě, znamená 

z ní vyloučit, pod zdáním humanismu, všechny, kdo jsou zbaveni možnosti jej 

realizovat.“74 Pokud se rozhodneme všechny chápat jako stejným způsobem racionální 

a svobodné (v duchu meritokracie), vyjde nám z toho, že ve chvíli, kdy této racionality 

a svobody nevyužívají, je to důsledek jejich osobního selhání. Možná poněkud 

paradoxně se podle Bourdieua tento typ univerzalismu vrací k esencialismu: protože 

se odhlíží od historie, poznamenané v případě menšin často dlouhodobým 

strukturálním násilím, musí jejich neúspěchy vysvětlovat „mentalitou“, od níž není 

daleko k přirozenosti: nedostatkem ambicí, nebo leností.  

3.2.3 Habitus namísto osobnosti  

Bourdieu kritizuje personalismus: tedy přesvědčení, že nositelem a původcem 

vlastností člověka je jeho osobnost, charakter. Tato schopnost sebetvorby je podle něj 

výsadou určité společenské třídy, jež má k dispozici nespočet životních cest, jimiž se 

vydat, a může získat dojem, že tato rozhodnutí jsou činěna zcela svobodně a vědomě. 

Této „ideologii“ podle Bourdieua odpovídá běžný způsob mluvení i dominantní podoba 

osobních narativů (ovlivněná románovou formou, dalším dědictvím osvícenství), 

v nichž hlavní hrdina činí individuální svobodná rozhodnutí, která jsou hlavní 

determinující silou jeho života.  

V návaznosti na fenomenologii (zejména Merleau-Pontyho a pozdního 

Husserla z Idejí II, raný Husserl je spíše předmětem kritiky z důvodu intelektualismu) 

Bourdieu formuluje alternativní pojetí osobní identity: habitus. Charakterizace habitu 

jako teorie osobní identity není samozřejmá, Bourdieu sám používá slovo „personnel“ 

spíše v negativním významu. Domnívám se však, že je zde tento termín užitečný, 

protože zdůrazňuje fakt, že i v Bourdieuově teorii se najde místo pro vysvětlení 

individuality – je však třeba mít na paměti, že osobní zde neznamená „zcela moje“. 

Autor především odmítá striktní rozdělení mezi jedincem a společností, které pokládá 

za další z dědictví intelektualistického postoje. Každý habitus je sdílený: „[habitus] je 

základ implicitní dohody mezi všemi aktéry, kteří jsou výsledky podobných podmínek 

                                                   

73  Tamtéž, s. 117. 
74  Tamtéž, s. 65. 
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a podmiňování, a také praktická zkušenost transcendence skupiny, jejích způsobů bytí 

a konání, přičemž každý z aktérů nachází v chování svých společníků stvrzení 

a legitimizaci (‚takhle se to dělá‘) svého vlastního jednání, a na oplátku stvrzuje, 

a pokud je to třeba koriguje, jednání ostatních.“75 Toto sdílení však neimplikuje 

naprostou determinaci, stejně jako je subjekt konáním své sociální skupiny ovlivňován, 

může ji i ovlivňovat.  

V návaznosti na fenomenologické pojetí subjektu Bourdieu chápe habitus jako 

tělesný, charakterizuje jej jako esprit de corps. Nejedná se o sadu názorů, vzorce 

chování jsou nám „vepsány do těla“, projevují se v naší postuře, řečových projevech, 

volbách oděvů. Důležitým rysem tělesného subjektu je pro Bourdieua jeho situovanost 

v prostoru, kterou zde spojuje se situovaností v prostoru sociálním, jež ovlivňuje, jaký 

prostor volby má subjekt v dosahu: jestli se pohybuje v centru, na vrcholu, odkud může 

obhlédnout celé sociální pole, nebo na periferii, z níž se mu nabízí pouze nepatrná 

výseč možností. Přes výraznou a přiznanou inspiraci ve fenomenologickém myšlení je 

k ní Bourdieu v jednom ohledu kritický: „Fenomenologická deskripce, ačkoliv se 

přibližuje realitě a je nepostradatelná v úkolu rozejít se se scholastickým pohledem na 

běžný pohled na svět, může ve skutečnosti stát v cestě plnému pochopení praktického 

rozumění a praxe samotné, jelikož je totálně ahistorická a antigenetická.“76 Domnívá 

se, že je nutné ji doplnit o historizaci tohoto přístupu ke světu a analýzu jeho sociální 

podmíněnosti.77  

3.2.4 „Jak číst autora?“  

Pascalovské meditace nám nabízí přímočarý způsob, jak otázku zde diskutované 

identity vztáhnout k problému autorství: v jedné z četných odboček s názvem „Jak číst 

autora?“ Bourdieu podniká autorské čtení Baudelaira – tento exkurz nám poskytuje 

zajímavou ukázku toho, jak může vypadat autorské čtení formulované přímo na 

základě teorie habitu, s menším důrazem na teorii literárního pole.  

                                                   

75  Tamtéž, s. 148.  
76  Tamtéž. 
77  Je otázka, nakolik je tato výhrada spravedlivá, je-li adresována fenomenologii jako celku: zatímco u 

Husserla je předpoklad sdílené přirozenosti člověka, a tedy možnosti univerzalizovat pozorování 
sebe sama důležitý, u Merleau-Pontyho toto historicko-sociálně orientované tázání (nebo alespoň 
jeho zárodky) najdeme např. v poslední kapitole Fenomenologie vnímání, kde autor využívá 
fenomenologickou deskripci k analýze vzniku společenské třídy, viz: MERLEAU-PONTY, Maurice: 
Fenomenologie vnímání, přel. J. Čapek, Praha: OIKOYMENH, 2013, s. 530.  
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Baudelaire je v tomto kontextu pro Bourdieua zajímavý z důvodu, že 

významnou měrou přispívá k autonomizaci literárního pole ve Francii, které i jeho 

prostřednictvím získává podobu „ekonomického světa naruby“, jejž popisují Pravidla 

umění. Podle Bourdieua je básník obětí svého úspěchu: kategorie, jež stvořil, se natolik 

naturalizovaly, že jeho přínos není dobře viditelný. Baudelairovo dílo bylo navíc 

kanonizováno – zařazeno mezi „nesmrtelné klasiky“, a tím pádem se stalo předmětem 

„dehistorizace a derealizace“, jež „má za následek jejich odeslání do limbu jakoby mimo 

čas a prostor, v každém případě daleko od debat a zápasů současnosti“.78 Můžeme zde 

připomenout abstraktní, univerzální autorství z části 2.3.1 – i zde je autor pozvednut 

nad malichernosti konkrétních dat do prostoru „čisté“ abstrakce, univerzality. Tato 

univerzalita však není nikdy zcela neutrální a je konstruována námi – i tak můžeme 

chápat, když Bourdieu vzápětí upozorňuje, že se tito klasici posléze zdají být blízcí, 

bezprostředně srozumitelní. Tato blízkost je však falešná a brání opravdovému 

porozumění, které nám může poskytnout spíše pochopení kontextu, v němž autoři 

psali. Tuto kritiku můžeme vztáhnout k Bourdieuově kritice egoistické univerzality – 

i zde se moje představa obecného násilně aplikuje na druhého, místo aby se jím nechala 

poučit.  

Namísto toho Bourdieu navrhuje „historickou antropologii“ – obohacenou 

o znalost sociálního prostředí doby, znalost soudobého literárního pole, ale i „osobní“ 

fakta; Bourdieu zde za relevantní požaduje i rodinnou situaci Baudelaira a fakt, že jí 

nevěnuje tolik pozornosti, je podle mého názoru způsoben prostým faktem, že 

Bourdieu není psycholog, ale sociolog. I tato operace je určitým zpřítomněním: ale 

takovým, které text reaktivizuje, umožní mu působit v aktuálním kontextu namísto 

toho, aby pod něj byl subsumován. I zde se Bourdieu vymezuje proti problematickému 

protikladu společnosti a jednotlivce: jedinečnost Baudelaira se podle něj nevyjeví, když 

se zaměříme na jeho nitro, ale ve chvíli, kdy věnujeme pozornost literárnímu prostoru 

jeho doby a možnostem, jež nabízel. Z nich si Baudelaire vybral do té doby 

nekombinovatelné hodnoty dvou soupeřících skupin: na jedné straně prosazuje 

autonomii zastánců čisté formy, na straně druhé odmítá jejich vydělenost z běžného 

života.  

Tyto pasáže (zejména otevřeností k „osobně“ orientované interpretaci) vyznívají 

jako určitá revize Pravidel umění, kde Bourdieu odmítá „otřepaný ‚výklad z hlediska 
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osobnosti a života spisovatele‘“79 a následně kritizuje Sartrovu analýzu Flauberta kvůli 

tomu, že v analýze zohlednil společenskou třídu („měšťáctví“) namísto pozice 

v literárním poli – zdá se tak, jako by zde směřoval k podobnému redukcionismu, jaký 

v Pascalovských meditacích kritizuje. Flauberta bychom měli chápat pouze jako 

subjekt v autonomním poli literatury, které jej vyvazuje z ostatních společenských 

vztahů. Když ale analýzu sledujeme dále, nabízí se méně kontrastní výklad: Bourdieu 

Sartrovi nevyčítá, že do analýzy vtahuje mimoliterární kontext, ale jakým způsobem to 

dělá – společenskou třídu chápe jako cogito – předmětnou racionální zkušenost, v níž 

je měšťáctví zakoušeno jako „zjištění“80 a jež předpokládá možnost plně svobodného 

tvoření vlastního života. Odmítá přitom jakoukoliv „objektifikaci“ prostřednictvím 

sociologie nebo psychologie, která by zpochybnila naprostou jedinečnost „tvůrce“. 

Bourdieu zakončuje krátkou pasáží:  

Uzávorkování umělce jako „tvůrce“ vede k uzávorkování všeho, co je vepsáno 

v pozici autora v rámci kulturní produkce i ve společenské trajektorii, která ho 

k této pozici dovedla. Je to na jedné straně vznik i struktura zcela specifického 

prostoru, do něhož je „tvůrce“ vřazen, v němž se jako takový utváří a kde se 

formuje jeho „tvůrčí záměr“. Na straně druhé to je vznik druhových i zvláštních 

dispozic, jež mohou být společné i vlastní jednotlivci a které si s sebou do této 

pozice přinesl.81 

Z této citace je patrné, že Bourdieu chápe jako zásadní nejen pozici v poli, ale také 

osobní i společenský habitus jednotlivce. Pokud u Bourdieua nacházíme kritiku 

autorské interpretace, je to spíše kritika univerzalizující četby „klasiků“, případně 

racionalizované představy o „tvůrci“ vycházející z personalismu jako přesvědčení 

o tom, že hlavním určujícím rysem osoby je její vlastní svobodná vůle. Domnívám se, 

že obě kritiky můžeme chápat jako spojené: ve chvíli, kdy je člověk chápán takto 

vyděleně ze svého světa, je mnohem snadnější si jej přivlastnit jako „velkou osobnost“, 

„génia“, do nějž je možné promítnout cokoliv, co se právě hodí.  

Ačkoliv jsou Pascalovské meditace, Bourdieuova teorie habitu a její teoretické 

rozpracování podle mého názoru podnětným a funkčním rámcem pro pozitivní teorii 

autorství, mým cílem nebylo zpochybnit kritiku Bourdieuovy koncepce, kterou 

                                                   

79  BOURDIEU, Pierre: Pravidla umění, přel. P. Kyloušek, P. Dytrt, Brno: Host 2010, s. 247. 
80  Tamtéž, s. 249.  
81  Tamtéž, s. 254.  
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formulují jeho následovníci: ačkoliv autor zapojení celku „osobnosti“ do interpretace 

předkládá jako teoretickou výzvu (zejména v Pascalovských meditacích), je otázkou, 

nakolik je tato výzva uskutečnitelná prostřednictvím interpretační praxe, kterou 

Pravidla umění nabízí. 
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3.3 Data narození Didiera Eribona, společenská identita 

To, že je výše popsaný přístup vhodným nástrojem pro myšlení jednotlivce, a ne pouze 

neosobních struktur, případně že se nejedná o redukci jedince na zvěcňující neosobní 

kategorie, dokládá jeden pozoruhodný způsob jeho aplikace: sociologická 

autobiografie. Tento žánr, jehož základy pokládá sám Bourdieu v knize Esquisse pour 

une auto-analyse (Sociologické hledání sebe sama), dále přebírají i další autoři 

a autorky jako např. Annie Ernaux, v nedávné době Édouard Louis a také francouzský 

filosof Didier Eribon. Sociologická deskripce je zde využita k sebeanylýze, 

sebevyprávění – autoři tak jako by odpovídali na výzvu Judith Butlerové, že chce-li 

subjekt vyprávět o sobě samém, musí se stát do určité míry sociálním teoretikem. 

Autoři, kteří všichni pocházejí z lidových vrstev a mimo Bourdieua navíc disponují 

„specifickými“82 identitami ženství (A. Ernaux), nebo homosexuality (E. Louis, D. 

Eribon), svými knihami říkají: pro pochopení toho, kdo jsem, není užitečná klasická 

autobiografická struktura postavená na rozhodnutích, vnitřních „povoláních“ nebo 

vůli, ale spíše sociální situovanost.  

Návrat do Remeše, esejistická autobiografie Didiera Eribona, by při zběžném 

pohledu mohl připomínat tradiční success story: Na počátku knihy je malý kluk, jehož 

rodiče jsou dělníci a který se s kulturou setkává jen na obrazovce televize, na konci 

úspěšný akademik, který přednáší ve Spojených státech i na prestižních francouzských 

univerzitách. Tento přerod zde však není připisován tomu, že by malý Didier byl 

výjimečně nadaný, měl odhodlanost nebo vnitřní touhu stát se něčím víc, ale zejména 

konfliktnímu působení homosexuální identity. V Eribonově dělnické rodině byly 

projevy homosexuality na televizních obrazovkách komentovány hanlivým „pedé“ 

(„teplouš“), autor tak ve chvíli, kdy se jako homosexuál začal sám identifikovat, pocítil 

nutnost se tomuto prostředí co nejvíce vzdálit. Jeho zájem o knihy a kulturu nevznikl 

spontánně při první návštěvě knihovny, ale až poté, co se zamiloval do kultivovaného 

spolužáka ze středostavovské rodiny.  

Pro porozumění nám samým nestačí pouze introspekce, pozornost zaměřená na 

nás samé nebo na nejbližší okolí – Eribonovi je toto porozumění (a následné 

vyprávění) umožněno skrze socio-historickou analýzu obou skupin, z nichž pochází: 

dělnické třídy a homosexuální menšiny ve Francii. Eribon jde tak daleko, že jako svá 

                                                   

82  „Specifičností“ těchto identit nemíním, že bychom maskulinní a heterosexuální identitu měli 
považovat za neutrální, spíše fakt, že se tak v běžném chápání děje, viz následující kapitolu. 
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data narození ve stejnojmenné studii uvádí proces s Oscarem Wildem (jako 

symbolické stvrzení homosexuality v moderní společnosti), nebo Komunistický 

manifest.83 I u Eribona je otázka subjektu explicitně spojena s otázkou autorství. 

V opozici ke „smrti autora“ vyjadřuje Eribon přesvědčení, že otázka Kdo mluví? je 

zásadní pro naše porozumění kulturním výtvorům: „Je třeba naslouchat a porozumět 

zapletení (implication) subjektu, jenž mluví nebo píše, v tom, co říká nebo co píše. 

A v důsledku toho vystopovat historickou a sociální genealogii tohoto zapletení.“84  

Metodou analýzy má být sociální teorie subjektu – Eribon se domnívá, že 

přístup, který zvolil ve své autobiografii, je univerzálně aplikovatelný a že 

nejzásadnějším zdrojem našeho utváření je právě společnost. Tuto teorii nemotivuje 

pouze filosoficky, jeho projekt má politické důsledky – právě tento způsob myšlení je 

podle něj schopný zapříčinit opravdovou proměnu společnosti. Eribon přitom odmítá 

psychologii a psychoanalýzu – domnívá se, že psychoanalýza esencializuje jeden 

historicky podmíněný model rodiny, jenž je mnohem spíše vysvětlitelný sociálně (tento 

postoj se pojí s jeho kritikou působení psychoanalýzy ve Francii, kde vlivní 

psychoanalytici v nedávných letech vystupovali proti homosexuálnímu manželství). 

Dalším z argumentů proti psychoanalýze je, že psychoanalytický otec a matka se 

přesouvají do společenských struktur: v oidipovském mýtu podle Eribona nehraje 

takovou roli skutečný otec jako vzdělávací systém. Tato diplomová práce nemá ambici 

ani možnosti vyjádřit se k užitečnosti nebo neužitečnosti psychoanalýzy – domnívám 

se však, že rodinný kontext nelze plně redukovat na kontext sociální. Ačkoliv sociálno 

podobu rodiny výrazným způsobem předurčuje a v případě rodin v obtížné 

ekonomické situaci může být tento vztah ještě patrnější, není tento vliv (tak jako 

v případě subjektu) přímočarý, a rodina představuje důležité mikrospolečenství, jehož 

specifická podoba má významný vliv – nehledě k tomu že stejně jako já nelze redukovat 

na jeho vlivy, nelze takto redukovat ani konkrétního druhého.  

3.3.1 „Specifické“ a „univerzální“ identity 

Již jsem zmínila zvláštní skutečnost, že všichni výše citovaní autoři pochází ze sociálně 

znevýhodněných vrstev. Specifičnost tohoto prostředí jim umožňuje nahlížet fakt, že 

                                                   

83  ERIBON, Didier: Dates de naissance. Récits de soi et ontologie du présent, in Principes d’une pensée 
critique, Saint-Amand-Montrond: Librairie Arthéme Fayard / Pluriel, 2016, s. 17–52.  

84  Tamtéž, s. 19. Pův. text: „Il convient […] d’entendre et de comprendre l’implication du sujet qui parle 
ou qui écrit dans ce qu’il dit ou ecrit. Et par conséquent de retracer la génealogie historique et sociale 
de cette implication.“ 
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se jim z něj podařilo uniknout: pronikli do vyšších vrstev, kde se jejich původ stal 

viditelným díky kontrastu se spolužáky a kolegy ze středních a vyšších tříd. Nabízí se 

však otázka: je možné takovým způsobem uvažovat i o příslušnících dominantních 

identit? Dovedeme si představit sociologickou autobiografii, jejíž autor sám sebe 

vysvětluje jako výsledek působení identity heterosexuálního muže z bohatého 

prostředí? Ukázku nám může poskytnout úryvek talk show s Michelem Foucaultem 

(jež odpovídá jen druhé z charakteristik) z publikace Foucault Live. Moderátor se jej 

ptá:  

 

Mnoho lidí vás považuje za jednoho z největších myslitelů naší doby. […] Jste 

prosycený věděním. […] Co by mě zajímalo, je, jak přesně může člověk dospět 

k vědění? Existuje specifický způsob jak na to? 

Foucault odpovídá:  

Jak může člověk dospět k vědění? No, narodíte se do něj. Někdo jako já, 

vychovaný jako provinční drobný buržoa, se učí, už když jí dětskou výživu před 

nástupem do školky. Bylo to prostředí, kde pravidlo života, cesta k úspěchu, 

spočívala ve vědění: vědět o trochu víc než druhý, být o kousek lepší ve třídě. […] 

Takže ne, já jsem k vědění nedospěl, celý život jsem se v něm koupal.85  

 

Tento typ vyprávění nezapadá tak dobře do tradiční narativní struktury – a není 

jisté, zda by vydal na celou knihu. I „pozitivní“ podmíněnost je však možné, a zároveň 

velmi důležité, vyprávět.  

Ačkoliv zkoumání marginalizovaných identit je výrazně zavedenější, v současné 

době se prosazují i studia identit dominantních, mezi nimi například men’s studies. 

Harry Brod ve studii „The Case for Men’s Studies“ upozorňuje na dvojí účinek, jejž toto 

zkoumání může přinést: ve chvíli, kdy oddělíme kategorii univerzality (ve smyslu 

vlastností, které máme jako lidi společné) a mužství, obohatí se tím oba pojmy. 

Kategorie univerzálního bude moci být obohacena o nemužské a naopak mužské bude 

možné ukázat v jeho specificitě – jedním ze zajímavých důsledků univerzalizace 

mužskosti bylo paradoxně určité zatemnění této kategorie: „zatímco ženy byly zastřené 

našemu pohledu tím, že byly příliš v pozadí, muži byli zastřeni tím, že byli příliš 

                                                   

85  FOUCAULT, Michel: Talk show, in Foucault Live: Interviews, 1966–84, přel. J. Johnson, New York: 
Semiotext(e), 1989, s. 133.  
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v popředí.“86 Ačkoliv bylo mužům v historii věnováno více než dostatek pozornosti, 

v tomto zkoumání se často specificky maskulinní charakteristiky (tj. například mužská, 

heterosexuální erotická touha) interpretovaly jakožto obecně lidské. V případě 

literatury se kritici u mužských spisovatelů zaměřovali na „velké“ neosobní myšlenky 

a ignorovali osobní sféru – rodinné vztahy, tělesnou situovanost mužských postav, 

nebo jejich vztah k mužské identitě jako takové.87 

I dominantní identity jsou specifické, ačkoliv se jejich specifičnost může skrývat 

– řečeno s Eribonem, všichni jsme se narodili o mnoho dříve, než uvádí náš rodný list. 

Je však nutné zdůraznit i to, že jedním ze způsobů, jimiž se příslušnost k dominantním 

skupinám může projevovat, je větší svoboda – svoboda vybrat si jiné povolání než 

rodiče, svoboda utvářet svou osobnost, svoboda racionálního odstupu od světa – 

můžeme zde připomenout Bourdieuovu scholastickou pozici, která je 

paradigmatickým vyjádřením tohoto typu privilegovaného postavení. Tato svoboda 

samozřejmě není absolutní: i ten nejsvobodnější jedinec může svou svobodu zakoušet 

jen před určitým omezeným množstvím možností, a jak je známo, životní narativy jsou 

si strukturně podobné i v případě vyšších vrstev. I požadavek být svobodný můžeme 

nakonec interpretovat jako specifickou formu podmíněnosti. A jako specifickou 

můžeme ukázat i další z charakteristik dominantní identity: chápání sebe sama jako 

reprezentaci univerzálního lidství. 

3.3.2 Situovanost autorské identity 

V literárních dílech jsou „zapleteny“ nejrůznější druhy subjektivit. Domnívám se, že 

abychom tomuto zapletení a jeho důsledkům porozuměli a mohli tak odpovědět na 

otázku, kdo mluví, stojí před autorským čtením dvojí úkol: 1) charakterizovat specifický 

typ skupinové identity (habitu) literárního autorství – v tom je mimořádně nápomocná 

Bourdieuova teorie literárního pole nebo Meizozova koncepce postury, jíž bude prostor 

věnován níže – a 2) při četbě jednotlivých autorů brát v úvahu jejich další skupinové 

identity, nakolik jsou nějakým způsobem aktualizovány v autorově díle, a to jak 

v případě marginalizovaných, tak dominantních identit.  

Tento způsob zkoumání by neměl být mechanický: jak přesvědčivě ukazují 

Bourdieu i Butlerová, identita je něco, co se nepřestává utvářet, a bylo by mylné autory 

                                                   

86  BROD, Harry: The Case for Men’s Studies, in The Making of Masculinities. The New Men’s Studies, 
ed. H. Brod, Boston: Allen & Unwin, 1987, s. 40. 

87  RIEMER, James, D.: Rereading American Literature from a Men’s Studies Perspective, in The 
Making of Masculinities. The New Men’s Studies, s. 289.  
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do uvedených charakteristik uzavírat. Dané identity nepůsobí deterministicky a není 

možné je všechny vysvětlit na základě jednoho principu – v návaznosti na Bourdieua 

si je můžeme přiblížit jako určité rámce, na jejichž základě si jedinec rozumí, které mu 

otevírají určitý soubor možností a legitimizují, nebo naopak zapovídají určité způsoby 

chování. Jedinec se vždy ocitá na průsečíku několika identit, které mohou proti sobě 

působit konfliktně – rozhodně z nich nemůžeme jedince vyvodit pouhým součtem. 

Tento fakt v současnosti reflektují i studia jednotlivých identit (genderové, sexuální, 

rasové atd.), které hovoří o intersekcionalitě, nutnosti nechápat tyto identity izolovaně. 

Bourdieu navíc zdůrazňuje možnost tyto rámce zpětně modifikovat, pokud se ukazují 

jako nefunkční. Dalším komplikujícím faktorem je, že ne pro celý sociální kontext 

máme vypracované precizní teoretické nástroje jako v případě genderu – s analýzou 

rodinných vztahů může pomoci psychoanalýza, jak ale koncipovat např. členství ve 

skautském oddíle nebo fanouškovství určitému fotbalovému klubu, které mohou být 

pro některého z autorů právě tak určující? Ačkoliv tedy pokládám tento způsob tázání 

za důležitý a přínosný, domnívám se, že musí být vždy veden konkrétní realitou daného 

autora a jeho díla, nikoliv abstraktní tabulkou univerzálně určujících rysů.  

Literární autorství pak z druhé strany představuje velice zajímavý materiál pro 

zkoumání identit a jejich utváření – pokud literární identity uchopíme jako 

„pravdivou“ komunikaci nejen o sobě samém, ale i o společenských identitách, jež 

daného autora konstituují, mohou se tyto identity vyjevit v novém a zajímavém světle. 

Literární pole představuje privilegovaný prostor, jehož účastníkům je dáno promlouvat 

o světě i o sobě samých. Toto promlouvání se děje ve veřejném prostoru literárního 

provozu, v tisku, v komunikaci se čtenáři – všechny tyto diskurzy musí autorskou 

identitu uznat jako hodnou vypovídání. Literární pole tak může představovat 

zajímavou „laboratoř“, v níž můžeme sledovat jak tento proces vyjednávání, tak 

i podoby samotného utváření těchto identit, které se v literatuře díky požadavku na 

individualitu a kreativní vyjádření pohybuje v hraničních nebo intenzifikovaných 

polohách.  
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3.4 K interpretaci. Teorie postury  

Zatímco předchozí kapitoly se zaměřovaly zejména na teorii identity, v následující 

kapitole se přiblížíme interpretační praxi. Základ poskytne teorie postury švýcarského 

teoretika Jérôma Meizoze, která představuje živý a funkční nástroj autorské 

interpretace „po smrti autora“. Jedná se o teoretický koncept vycházející z tradice 

francouzské sociologie literatury. Meizoz z velké části navazuje na Bourdieuovo 

literární pole, ale podobně jako další roli autora přehodnocuje a přiznává mu 

výraznější možnost aktérství, kreativního převzetí vlastní pozice. Postura je pojem, 

utvářený v těsném spojení s jeho aplikací – v obou monografiích věnovaných postuře: 

Postures littéraires: Mises en scène modernes de l'auteur i La fabrique des 

singularités: Postures littéraires II jsou teoretickému zakotvení věnovány pouze 

krátké úvodní studie. Meizoz odmítá esencialistickou teorii identity,88 a ačkoliv svou 

pozici příliš nerozpracovává, domnívám se, že v zásadních rysech se jeho východiska 

shodují s rámcem představeným v předchozích kapitolách. 

Postura je interpretačním nástrojem, jenž nabízí ukázku, jak může vypadat 

práce s prezentací autora jakožto s „textem“ (podle vzoru Derridy) – všímá si 

jednotlivých figur a jejich modifikací, analyzuje jednotlivé složky tohoto „textu“ a jejich 

vzájemné vztahy a zároveň promýšlí roli recepce. V následující kapitole představím 

hlavní rysy této koncepce, jež posléze vztáhnu k předcházejícím pasážím této části 

a poukážu na některé problematické, a naopak inspirativní body. V dalších částech 

kapitoly prostřednictvím Meizozových textů otevřu dvě důležitá témata autorské 

interpretace – 1) hodnocení „pravdivosti“ autorské sebeprezentace a 2) otázku, jak na 

základě výše představeného rámce promýšlet vztah autobiografie a fikce.  

3.4.1 Postura a ethos 

Meizoz posturu v návaznosti na literárního historika Alaina Vialu charakterizuje jako 

„[o]sobní způsob uvedení či zaujetí role nebo dokonce statusu: autor přebírá nebo 

vyjednává svou ‚pozici‘ v rámci literárního pole prostřednictvím rozličných způsobů 

sebeprezentace nebo ‚postury‘.“89 Toto přebírání a vyjednávání role Meizoz ilustruje 

                                                   

88  MARTENS, David; MEIZOZ, Jérôme: La fabrique d’une notion. Entretien avec Jérôme Meizoz au 
sujet du concept de “posture”, propos recueillis par David Martens, in Interférences 
littéraires/Literaire interferenties, nouvelle série, č. 6, 2011, s. 199–212. 

89  MEIZOZ, Jérôme: «Postures» d’auteur et poétique. (Ajar, Rousseau, Céline, Houellebecq),Vox 
poetica, dostupné: http://www.vox-poetica.org/t/articles/meizoz.html, pův. text: „Une façon 

http://www.vox-poetica.org/t/articles/meizoz.html
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příkladem Rousseaua, který do literárního pole vstupuje ze společensky marginální 

pozice: je to přistěhovalec, který nedisponuje žádným velkým majetkem a jehož třídní 

příslušnost se projevuje i v jeho písemném projevu. Tato pozice se ale, jak Meizoz 

upozorňuje, přímo nepromítá do jeho postavení jako spisovatele: „jejich vztah není 

vztahem okamžitého následku: institucionální ‚pozice‘ mluvčího zajisté diskurzivní 

ethos rámuje, ale na druhou stranu jím může být v průběhu interakce modifikována.“90 

Rousseau to, co bylo původně nevýhodou, transformuje ve ctnost: chudobu 

a nedostatečně jemný styl překódovává jako prostotu, skromnost a upřímnost.  

Meizoz v rámci postury v návaznosti na Dominiqua Maingueneaua rozlišuje tři 

provázané instance: osobnost – civilní osobu, spisovatele – veřejnou osobu a princip 

klasifikace díla a nakonec pisatele (l’inscripteur) jako textový subjekt. Zdůrazňuje, že 

tyto tři úrovně musíme chápat jako „nedílně spojené a nerozlišitelné“ („solidaires et 

indisocciables“) a ačkoliv pojem postury spojuje s úrovní spisovatele, zdůrazňuje, že 

jeho reflexe „se snaží ji myslet ve stálém vztahu k osobnosti a pisateli“.91 V těchto 

pasážích je patrné určité napětí: proč rozlišovat „nerozlišitelné“? Domnívám se navíc, 

že není možné striktně oddělit „soukromý“ kontext civilní osoby a kontext veřejný, 

případně jeden z těchto kontextů uchopit jako „pravdu“. I proto, že Meizoz s tímto 

rozlišením v samotných analýzách příliš nepracuje (posturu vyvozuje zejména z textů), 

se domnívám, že je přínosnější tuto pasáž chápat jako vyzdvižení momentů sjednocené 

postury, které ji umožní vztáhnout k dalším teoriím autorství/textových subjektů, 

mimo jiné právě k Bourdieuovi.  

Postura se skládá z diskurzivní a nediskurzivní složky: diskurzivní složku je 

možné charakterizovat jako „ethos“ – jedná se o postoj projevovaný v samotném díle 

autora. Teorie ethosu vychází z rétorických pravidel formulovaných Aristotelem: 

kromě argumentace má řečník posluchačům představit obraz sebe sama, který je 

dostatečně autoritativní a budí důvěru. K tomu užívá již zavedených figur, jejichž 

základem jsou u Aristotela ctnost, rozum a líbivost.92 Meizoz tak mimochodem dává 

odpověď na otázku, proč bychom se autorskou sebeprezentací měli zabývat: když 

mluvíme o autorovi, nejedná se o přídavek k literární komunikaci, ale její inherentní 

                                                   

personnelle d’investir ou d’habiter un rôle voire un statut: un auteur rejoue ou renégocie sa 
«position» dans le champ littéraire par divers modes de présentation de soi ou «posture».“ 

90  Tamtéž.  
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součást. Další důležitou složkou postury je složka nediskurzivní, charakterizovaná jako 

„look“ autora, obsahující veškeré vystupování mimo publikaci textů: od fotky na obálce 

přes mediální vystupování až k obecné prezentaci biografického kontextu. I zde 

produkce obrazu využívá množství již zavedených figur: Meizoz v tomto kontextu uvádí 

dandyho, akademika, nebo např. básníka-laureáta. Meizoz neusiluje o podání jejich 

vyčerpávající klasifikace, tyto figury se průběžně vyvíjí, vznikají a zanikají společně 

s kulturním kontextem – položení základu zkoumání těchto figur jakožto „tropů“ 

literární sebeprezentace je jedním ze zásadních přínosů zkoumané teorie.  

Nediskurzivní složka postury může být vnímána jako problematická: nehrozí 

badateli, že se „utopí“ v množství banalit? Meizoz se navíc nedomnívá, že by postura 

byla plně v moci svého autora – zdůrazňuje, že posturu je možné chápat pouze ve 

spojitosti se soudobým literárním polem, tedy s podmínkami, které sám autor nemá 

pod kontrolou, důležitými prameny tak mohou být i díla z cizí produkce (biografie, 

interpretační studie…). Selhání postury pro nás mohou být stejně zajímavá jako její 

zdárné utvoření – můžeme zde připomenout teorii Judith Butlerové, v níž je každá 

sebeprezentace do určité míry dialogem, tedy aktivitou, na níž se podílí jak ten, kdo 

mluví, tak ten, kdo naslouchá.  

3.4.2 Pluralita, artificialita, kritika?  

Význačným rysem postury je podle Meizoze jistá nestabilita, pluralita postur: literární 

provoz od autorů vyžaduje postury, které jsou singulární a distinktivní, ale zároveň je 

nutí danou sebeprezentaci dále modifikovat v závislosti na proměnách kulturního 

a společenského kontextu. Typickým příkladem mohou být proměny politických 

režimů a s tím související změny pozic: Meizoz analyzuje např. proměnu postury 

Louise Ferdinanda Célina, jenž se v průběhu života proměňuje z prostého a upřímného 

doktora z lidu v „čistého umělce“.93  

Nabízí se námitka – ačkoliv zde Meizoz klade důraz na dynamičnost a pluralitu 

postur, nespěje sám pojem postury k uzavření obrazu, násilnému ohraničení 

neohraničitelného? A pokud bychom chápali posturu pouze jako povrchový projev 

sebeprezentace, nevracíme se tak k problematickému rozlišení (dynamického, 

neuchopitelného) vnitřku a (určitého ale nepravdivého) vnějšku? Domnívám se, že zde 

nám může být znovu užitečné pojetí identity Judith Butlerové: i zde se identita/postura 
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konstituuje jako něco určitého, ale bytostně neukončeného – jako badatelé můžeme 

zkoumat to určité, co posturu konstituuje, musíme však mít na paměti její dynamickou 

a otevřenou povahu, nesnažit se vlastní interpretací postury činit koherentnějšími, než 

jsou.  

Postura je performativní. Je výtvorem, ale ne ve smyslu pouhé umělosti: 

„Myslím si, že maska (osobnost, postura) je spíše než jednoduchým umělým výtvorem, 

nebo dokonce vychytralostí, zcela jednoduše podmínkou pro veřejnou 

sebeprezentaci.“94 Už proto, že každý projev sebeprezentace probíhá v určité kultuře, 

nedává smysl posturu dávat do kontrastu k autentickému vyjevení sebe samého – 

autenticitu Meizoz naopak analyzuje jako specifický typ postury.95 Můžeme 

samozřejmě mluvit o autorech, jejichž postura je lživá nebo fiktivní: příkladem může 

být Meizozův rozbor Célina, ve kterém ukazuje, jak si autor původem z bohaté 

měšťanské rodiny konstruuje těžké proletářské dětství, aby dodal větší autoritu svým 

názorům. Její lživost se však ukazuje pouze na pozadí intimních dopisů přátelům, kde 

je charakterizována jako hra s hloupou veřejností – tedy nikoliv ve srovnání 

s podstatou autora, ale s dalším kontextem jeho sebeprezentace, kterou Meizoz 

neoznačuje jako realitu, ale jako „skrytý text“.96 Tento moment je dalším potenciálně 

problematickým bodem Meizozovy teorie: nevede tento přístup k úplnému 

relativismu, kde se všechny odpovědi ocitají na stejné úrovni?  

Možným řešením (které implicitně prosazuje i Meizoz) by bylo ambici 

hodnocení těchto prezentací zcela opustit, pracovat s nimi jako s čistě estetickými texty 

a nechat tento typ hodnocení širší společenské debatě. Domnívám se však, že tento 

přístup není uspokojivý: samotné sebeprezentace jsou často již bytostně provázané 

s politickými a společenskými, tedy mimoliterárními motivacemi a rezignace na tyto 

otázky by nás vracela k představě plně autonomního prostoru literatury. Zkoumání 

„pravdivosti“ sebe-prezentací však nemůže být založeno na reprezentaci, hledání 

„pevného referentu“, „tvrdých dat“. Možné východisko nabízí podle mého názoru 

přijetí předpokladu političnosti literární produkce i interpretace, na jehož základě jako 

politickou chápeme nejen pozici autora, ale i pozici interpreta. Na základě takto 

formulovaného vztahu můžeme k analyzované sebeprezentaci zaujmout kritický postoj 
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ne kvůli požadavku autenticity, ale vlastních, v širokém slova smyslu politických 

postojů, z nichž je teprve možné uvažovat o zodpovědnosti autora nebo etičnosti jeho 

jednání: Célinova stylizace do proletáře, který může bezprostředně sdělovat pravdu 

společnosti, je problematická ne kvůli své artificialitě, ale kvůli tomu, že jejím 

prostřednictvím Céline získává autoritu pro propagaci otevřeně fašistických postojů, 

např. když srovnává svůj prostý („franc“) lidový, ryze francouzský styl s buržoazním, 

vyumělkovaným „židovským“ stylem Marcela Prousta.97  

3.4.3 Autobiografie – fikce 

Ve fikčním vyprávění se subjektivita projevuje mnohem méně přímočarým způsobem, 

štěpí se do vícehlasí literárních postav, nebo stylizuje prostřednictvím vypravěče; 

studium postury v rámci fikce tak představuje problém. Mají v rámci našeho zkoumání 

privilegovanou roli autobiografické texty, které se otázce autorského já věnují „přímo“ 

(jak předpokládá např. vlivná teorie autobiografického paktu Philipa Lejeuna98)? 

Např. D. Vrydaghs v článku „Retours sur la posture“ pojem postury přijímá, ale 

navrhuje jej omezit na autobiografické texty, protože pokládá její zkoumání ve fikci, 

které Meizoz přibližuje jako analýzu „tónu“, za příliš vágní.99 Meizoz trvá na tom, že 

přes tuto problematičnost jsou fikce důležitou součástí postur – hodnoty vyjadřované 

v díle jsou přisuzovány autorovi a sami autoři se často ztotožňují s některými 

postavami.100 Rezignování na zkoumání fikce by pak navíc mohlo vést k tomu, že se 

zkoumání autorů stane paralelním projektem sociologie nebo historie autorů, která 

nemá k interpretaci samotných literárních děl tolik co říci. Důležitým krokem na cestě 

k překonání tohoto dilematu je přezkoumání způsobu, jakým přemýšlíme o vztahu 

subjektivity k oběma formám a na základě tohoto rozdílu je chápeme jako bytostně 

odlišné.  

To, co je označováno jako „klasická autobiografie“, v níž subjekt předkládá 

záznam svého života a konstituuje sebe sama jako subjekt s určitými vlastnostmi, je 

žánrem, který vznikl v dějinách evropské literatury a v současnosti je (alespoň na poli 

vysoké literatury) zproblematizovaný – postmoderní autobiografie stírají hranice mezi 
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fikcí a realitou, vyznačují se „rozpadáním do jakoby neustálých začátků a fragmentární, 

zadrhávající se nekoherencí“.101 O této krizi se mluvilo také jako o konci autobiografie, 

a jak ukazuje M. Sprinkel ve studii „The End of Autobiography“ ze sborníku 

Autobiography: Essays Theoretical and Critical, byla výrazně spojena se smrtí autora, 

protože, jak Sprinkel tvrdí, „autobiografie a koncept autora jako suverénního subjektu 

diskurzu jsou produkty stejné epistémé“.102 Obdobně jako u „smrti autora“ vedla 

i v rámci autobiografie problematizace suverénního autora k odmítnutí samotného 

vztahu já a textu. I zde se však podle mého názoru ukazuje, že problémem nebyl 

samotný vztah k já, ale právě jeho podoba: postmoderní autobiografie, které 

zdůrazňují konstruovanost, neucelenost a fiktivnost psaní o sobě samém, tak nejsou 

popřením autobiografie, ale jejím rozvedením. Jak zdůrazňuje James Olney ve studii 

„Autobiography as a Cultural Moment“, vztah já a narativu není jednosměrnou 

reprezentací: „já a život, komplexně provázané a zapletené, se formují, berou na sebe 

určitý tvar a obraz, a nekonečně mezi sebou odráží tento obraz tam a zpět, jako mezi 

dvěma zrcadly.“103  

Jérôme Meizoz se otázkou autobiografie a autofikce zaobírá ve studii 

„Autofiction et posture chez Céline“. Odkazuje se na zkoumání P. Gaspariniho, který 

navrhuje používat pojem autonarace jako zastřešující termín jak pro autobiografii, tak 

pro autofikci. Mezi oběma poddruhy pak nevidí zásadní rozdíl, autofikce není 

popřením autobiografie, ale její současnou podobou. Célinovo dílo Smrt na úvěr 

představuje postavu doktora Ferdinanda, jehož životní osudy i přístup k životu 

nápadně připomínají Célinovu posturu prostého doktora z předměstí, kterou v té době 

buduje. Podle Meizoze se jedná o vyprávění „ne o životě Destouchese [občanské jméno 

Célina] – ten známe, ale o tom, který je připisován Célinovi, personě, jež se v jeho další 

literární kariéře stane opravdovou ‚žitou fikcí‘“.104 Já si zde vytváří alternativní životní 

příběh, který je fikcí, ale fikcí, kterou se posléze sám stává, jež je „žita“ v jeho dalším 

díle i v kontaktu s veřejností. Na tomto (poněkud extrémním) příkladu se zřetelně 

ukazuje performativní povaha postury – gesto výpovědi o sobě samém není 

reprezentací, ale určitou konstrukcí, která je však přesto konstrukcí já samého. Meizoz 
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zdůrazňuje: „V tomto smyslu, a to je zásadní, pojem postury tak, jak jej používám, 

nezávisí na paradigmatu biografického determinismu. Naopak vyžaduje vzít v úvahu 

praktické následky auto-instituce autora a jeho diskurzu.“105 Na pozadí striktního 

oddělení autobiografie a fikce byla problematická představa já jako již předem 

určeného souborem biografických dat, o kterém je možné pojednávat jedině jejich 

reprezentací. Pokud naopak pojímáme já jako performativně utvářené, vyjednávající 

se vždy v nových promluvách a každým svým jednáním, můžeme k takovémuto 

subjektu vztáhnout i promluvy, které se nevěnují přímo „životním datům“, a naopak 

rozpoznat fiktivnost i v rámci koherentních autobiografií.  

V předchozích odstavcích jsme zůstávali na poli autonarací, ať už fikčních nebo 

„faktuálních“. Jak se mění situace v případě románu, který nemá subjekt za téma? 

Rozostření hranice mezi fikcí a autobiografií nemá mít za následek zrušení těchto 

kategorií, jež jsou do velké míry funkční: mezi autobiografií a např. románem jsou 

důležité rozdíly dané žánrovými konvencemi i odlišností obou komunikačních situací. 

Ačkoliv však ve fikčním díle subjektivita autora nemusí být tematizovaná přímo, jedná 

se o dílo, jež je výpovědí určitého já. I v tom nejméně „subjektivním“ vyprávění 

nacházíme určité gesto, každý popis světa je představen v určité perspektivě. Tato 

výpověď může probíhat na několika dialektických úrovních (jednotlivé postavy, příp. 

vypravěč mohou být představeny v ironickém odstupu), jež se nicméně sbíhají v bodě, 

jejž by klasická teorie abstraktních subjektů (viz kapitolu 2.1.2.) označila jako „subjekt 

textu“ nebo „implikovaný autor“. V pojetí, které zde představuji, však tuto instanci 

neizolujeme od ostatních projevů autora – je možné ji uchopit jako součást otevřeného 

a dynamického textu autora.  
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3.5 Výzvy pro autorskou interpretaci 

Cílem předcházejících kapitol nebylo předložit příručku autorské interpretace, ale 

spíše představit přehled nejdůležitějších výzev, které koncepce dynamické, 

performativní a v řeči se konstituující identity otevírá v souvislosti s autorskou 

interpretací. Tyto výzvy můžeme shrnout do čtyř okruhů: 1) „kdo mluví?“ v literárním 

textu, z jaké pozice a jakého kontextu, jakými prostředky je tato promluva 

autorizována, 2) produkce literárních „postur“ jako specifických identit a jejich vztah 

k obecně společenskému kontextu, 3) metodologická otázka vymezení této identity 

a „materiálu“ zkoumání, a nakonec 4) otázka „pravdivosti“ a související možnosti 

kritiky autorské sebeprezentace.  

1) Každý literární text je komunikační promluvou proslovenou z určité pozice, 

ethos autora legitimizuje obsah jeho textu a literární text konstituuje jako vůbec hodný 

naší pozornosti. Do každé promluvy je „zapletený“ její subjekt, a to nikoliv jako 

abstraktní, racionální scholastické cogito, ale jako historická osoba disponující určitým 

tělem, určitými touhami a zájmy, reprezentující určité skupiny lidí. Stylizace do 

racionálního cogita (a není důležité, jestli ji vytváří realistický autor, básník „řeči“ 

mallarméovského střihu nebo postmoderní spisovatel) je sama o sobě specifickým 

vyjádřením určité identity, jež je spojena se svobodou vlastní privilegovaným 

společenským identitám. Toto kdo je třeba hledat jak v rámci literární výpovědi 

samotné, tak v dalším působení autora. 

2) Kromě literárních textů se může stát předmětem našeho zájmu i „text“ 

autorské sebeprezentace samotné, podobně jako ve zkoumání postur J. Meizoze. Tento 

typ zkoumání se vzájemně doplňuje s předchozím bodem (poskytuje kontext pro 

zkoumání jednotlivé literární výpovědi), ale jeho předmětem může být 

i sebeprezentace samotná jako význačný způsob konstituování identity v určitém 

společenském kontextu, v tomto případě pak zkoumání spěje spíše k historii/sociologii 

umění. Zajímavou dílčí otázkou může být proces vyjednávání o uznání jednotlivých 

identit v souvislosti s jejich minoritním či majoritním postavením. Toto bádání by 

mělo mít na paměti dynamickou a otevřenou povahu každé postury, stejně tak 

i komplexní a nepřímočarý způsob, jakým se jednotlivé skupinové identity odráží 

v projevech jednotlivců. 

3) V této kapitole docházelo k rozostřování hranic toho, co se může stát 

předmětem autorské interpretace: mimo literární text samotný je to i mimoliterární 

prezentace autora včetně jejích nediskurzivních složek, přičemž v úvahu je třeba brát 
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i kontext vzniku díla a jeho recepci. Nevede toto rozostření k metodologicky 

nesplnitelnému požadavku, utopickému ideálu zohlednění všeho? Tato námitka je 

oprávněná: oproti elegantnímu omezení textově orientovaných teorií se ocitáme 

v neohraničeném a neurčitém prostoru, jehož vymezení je nesnadnou volbou každého 

interpreta. Jistou útěchu může skýtat odmítnutí požadavku celistvosti, plné koherence 

– „úplný text“ neexistuje ani ve formě nedosažitelného ideálu, identita se redefinuje 

v dalších a dalších neúplných, ale přesto určitých gestech (posturách, accounts…), 

které jsou řečové, a tedy uchopitelné.  

4) Spolu s performativním pojetím identity odpadá také možnost ukotvit 

pravdivost výpovědi v referenci k určitému jádru, pravdivému „textu“ biografie, rozlišit 

mezi autofikcí a autobiografií. Znamená to, že nemůžeme v rámci sebeprezentace 

autorů rozlišovat mezi pravdou a lží, tyto sebeprezentace podrobovat hodnocení? Jak 

jsem zdůraznila v předchozí kapitole, domnívám se, že toto hodnocení je možné 

zakotvit politicky – tak jako je v teorii Judith Butlerové hodnota „pravdy“ výpovědi 

o sobě samém neodlučitelně spjata s rovinou etickou a v širokém smyslu slova 

politickou. Nárok vydávat počet ze sebe sama, mluvit pravdu o své situovanosti 

a převzít odpovědnost za toto já, dává smysl pouze v intersubjektivním společenství, 

jež na nás tento nárok klade. Nepředpokládá navíc vztah korespondence nebo nutnost 

reprezentovat určitý typ biografických faktů – „pravdu“ o sobě samém může autor 

sdělovat i ve zcela fikčním vyprávění.  

Samotný způsob, jakým je tato pravda sdělována a konstituována, nemůžeme 

popsat „od stolu“ literární teorie – „pravda“ autora i způsob jejího sdělování se 

proměňuje napříč literárními epochami, žánry, autory i jejich díly a sama se stává 

předmětem umělecké invence. Na tomto místě je třeba se obrátit ke konkrétním 

textům. 
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4. IDENTITA AUTORA 

V poslední části práce budou představené interpretační přístupy aplikovány na čtyři 

díla českých autorů z druhé poloviny 20. století: Autobiografickou trilogii Bohumila 

Hrabala, Pavanu za mrtvou infantku Libuše Moníkové, Prostor k rozlišení Věry 

Linhartové a nakonec Život je jinde Milana Kundery. Všichni zvolení autoři ve svém 

díle předkládají teoretické úvahy o vztahu subjektu a textu, které se nicméně vždy 

neshodují s přístupem této práce: Věra Linhartová a Milan Kundera 

autorské/autobiografické čtení odmítají. Mým záměrem není potvrdit správnost 

předložených teoretických úvah tím, že se shodují s vlastním pojetím autorů, ale 

ukázat, že autorské čtení může být podnětné i v případě, kdy autorské gesto směřuje 

výrazně proti němu.  

Jistou zajímavost představuje fakt, že všechny uvedené texty jsou v sekundární 

literatuře tematizovány v souvislosti se smrtí autora.106 Důvodem může být, že „smrt 

autora“ představuje dominantní způsob (ne)interpretace autora v současné literární 

teorii, ale také fakt, že všechny zmíněné texty určitým způsobem problematizují 

tradiční vztah autorství a textu – autorské já se rozpohybovává (Hrabal), vtěluje do 

cizích textů (Moníková), zapovídá (Kundera) nebo rozpadá do více hlasů (Linhartová).  

Pro komparaci jednotlivých autorských přístupů bude užitečná skutečnost, že 

všechny zvolené texty pochází z prostředí české literatury druhé poloviny 20. století, 

a tedy do jisté míry obdobného kulturního prostředí. Mezi jednotlivými osobnostmi 

navíc můžeme sledovat paralely, které umožní podrobněji promýšlet komplikovaný, 

nedeterminující vztah těchto charakteristik k literární sebeprezentaci: Hrabal 

a Kundera ve svých prózách odlišně tematizují mužskou, Moníková a Linhartová 

ženskou identitu; liší se i vztah k identitě „imigranta/exulanta“ v případě Moníkové 

a Kundery nebo Linhartové.  

Následující analýzy se zaměří jen na dílčí témata vybraných děl, nemluvě 

o sebeprezentaci autorů, již by bylo přínosné sledovat v delším časovém horizontu 

v jejích proměnách i nekoherencích. U Autobiografické trilogie a Pavany za mrtvou 

infantku se zaměřím pouze na literární texty samotné, protože oba texty můžeme 

označit jako deklarace „poetologického programu“, a tedy díla, která mají 

                                                   

106  S touto skutečností jsem se seznámila až v pozdější fázi přípravy této diplomové práce, neměla tedy 
vliv na výběr textů. Srov např. studii „Smrt autora jako nekonceptuální metafora“ J. Češky, 
analyzující dílo Bohumila Hrabala a Milana Kundery, analýzu textů Věry Linhartové v Psaní vně 
logocentrismu J. Matonohy a studii „Der text ist der Autor eines Buches“ A. Mansbrügge věnující se 
autorství u Libuše Moníkové.  
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v sebeprezentaci autorů klíčovou roli. Zbylá dvě díla tuto pozici nezaujímají, proto 

bude jejich četba doplněna interpretací esejů, které Věra Linhartová i Milan Kundera 

využívají pro komentář k vlastnímu dílu.  

  



 67 
 

4.1 Bohumil Hrabal: Utíkání před sebou samým  

Autobiografická trilogie Bohumila Hrabala patří k jeho stěžejním dílům. Soubor tří 

próz Svatby v domě, Vita nuova a Proluky107 je v jeho tvorbě výjimečný svým 

rozsahem, ale také důraznějším zaměřením autora na sebe sama. V Hrabalově 

předchozím díle sice najdeme mnoho prací, které můžeme označit za autobiografické 

nebo autofikční, v jiných můžeme mluvit přinejmenším o jakémsi „biografickém 

reziduu“, Trilogie je však unikátní tím, že v ní Hrabal vypráví své dospělé já (tedy bez 

odstupu, který umožňuje vzpomínání na dětství) včetně intimního vztahu s jeho ženou, 

a zároveň reflektuje vlastní psaní od jeho „materiality“ po zastávání veřejné role 

spisovatele.  

4.1.1 Fikční autobiografie, autobiografická fikce 

Autobiografickou trilogii můžeme číst jako gesto, které zdůrazňuje prostupnou hranici 

mezi fikcí a autobiografií (viz kapitolu 3.4.3). Toto prolínání se děje dvěma způsoby: 1) 

jedná se o fikční, v pravém slova smyslu literární autobiografii, 2) autobiografie vřazuje 

Hrabalova díla do autobiografického rámce, tj. vztahuje jej k biografickému 

„materiálu“ a zároveň evokuje podmínky jeho vzniku.  

Předchozí kapitoly ukázaly, že hledání „pravdy“ autora nelze ztotožnit se 

srovnáváním „empirických dat“ a jejich literárního „zpracování“108 – Autobiografická 

trilogie není čtenáři předkládána jako dokumentární záznam skutečnosti, ale jako 

kreativní akt psaní – vzpomínání, jehož výsledkem je literární dílo. Literárnost (ve 

smyslu umělosti, ozvláštnění) díla zdůrazňuje perspektiva vypravěčky (viz níže), 

výrazná metaforičnost popisů nebo opakování klíčových motivů. To však neznamená, 

že by skutečnost mizela – přesnější je podle mého názoru formulace J. Tlustého, který 

mluví o „snaze přetvářet životní zkušenost v literaturu, transformovat skutečnost 

                                                   

107  V sekundární literatuře je zvykem k Trilogii odkazovat jako k celku – ačkoliv je možné jednotlivé 
díly číst samostatně, soubor je silně provázaný 1) prostřednictvím vypravěčky 2) prostorovým 
rámcem domu na Hrázi a 3) vracejícími se motivy a tématy.  

108  Tento přístup zastupuje např. první část sborníku Schizofrenická historiografie. Hrabal a dějiny, 
kde historici v rámci dílčích témat hledají „skutečnost“ Hrabalova světa a posléze shledávají, že jí 
literatura buď odpovídá, nebo neodpovídá. Viz oddíl Hrabal a dějiny. Hrabal v osidlech dějin in 
Schizofrenická historiografie. Hrabal a dějiny, eds. Češka et al., Dolní Břežany: Scriptorium, 2019, 
s. 19–62.  
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v básnický obraz“.109 Biografickou skutečnost a literaturu nelze chápat jako 

nesmiřitelné protiklady, ale spíše jako dva momenty kruhového pohybu.  

Ačkoliv je Trilogie časově ohraničena pobytem v domě Na Hrázi, 

prostřednictvím průhledů do minulosti (zejména pasáže, kde vypráví jeho matka) se 

do vyprávění dostávají momenty z Hrabalova celého dosavadního života. Čtenář 

předchozích Hrabalových děl může v Trilogii hledat biografický „materiál“, z něhož 

některé fikce čerpají – v díle je představena postava Haňti z Příliš hlučné samoty, 

Hrabal vzpomíná na období práce u železnice reflektované v novele Ostře sledované 

vlaky; Obsluhoval jsem anglického krále do autobiografie vstupuje spíše oklikou skrze 

úvahy nad poválečným osudem Němců. Tedy i ta díla, která tradičně nejsou čtena jako 

biografická, jsou zde ukotvena jako zásadně se týkající životní zkušenosti autora. Podle 

Jiřího Pelána můžeme Trilogii chápat jako určitou „sumu autorského kurikula“, 

„shrnující probírku motivickými konstantami Hrabalových próz“.110 Další rovinou 

tohoto vřazování vlastní prózy do života jsou teoretické úvahy o vztahu psaní a vlastní 

subjektivity, kterým se budu věnovat v další podkapitole, a také sociální, genderové 

a politické situovanosti vlastního autorství – v této práci se zaměřím na genderové 

aspekty v kapitole 4.1.3.  

4.1.2 Psaní – utíkání  

Výrazným motivem Trilogie je „utíkání“, které zde figuruje jako dominantní metafora 

autorova vztahu k sobě samému. Tato metafora se objevuje poprvé ve Svatbách 

v domě, kde Hrabal jako postava popisuje své psaní v jednom z mnoha monologů: „Co 

z tebe bude? Víte, to moje psaní, teď mi to dochází, to je taky taková obrana před 

sebevraždou, jako bych tím psaním utíkal sám před sebou a od sebe, tím psaním, ale 

současně se někde doberu toho, co ze mne bude.“111 Otázka, která se klade, není „kdo 

jsem?“, ale „co ze mě bude?“. Vlastní já není možné nahlédnout a popsat, existuje spíše 

jako představa vždy o krok napřed, jíž se podřizuje současná aktivita a v rámci které je 

nutné, podobně jako u zpovědi nebo v psychoanalytickém rozhovoru, se „vyléčit“ z já 

starého. Tento pohyb nikdy nekončí, cíle, já, nejde nikdy zcela dosáhnout: „chci ji 

                                                   

109  TLUSTÝ, Jan: Pábitelské autofikce Bohumila Hrabala, in Trhliny světa. Kniha studií o Bohumilu 
Hrabalovi, ed. R. Kanda, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 136.  

110  PELÁN, Jiří: Svatby v domě: Autobiografie a dějiny, in Schizofrenická historiografie, s. 68.  
111  HRABAL, Bohumil: Svatby v domě, in Spisy 5. Život bez rukávů. Autobiografická trilogie, eds. M. 

Chlíbcová et al., Praha: Mladá fronta, 2016, s. 74. 
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dohonit, ale ona pořád mě předbíhá [...] když jsem se zastavil, viděl jsem, že musím 

zase utíkat dál, pořád před sebou, protože jsem nenašel cíl“.112. Nové já se plynule stává 

já starým a spočinout v něm znamená sebevraždu – útěk není přechodný stav, ale 

způsob existence.  

V Prolukách je motiv utíkání před sebou samým spojen se dvěma motivy, které 

konkretizují staré a nové já z předchozí pasáže, vinou a úspěchem: „Proč pořád musí 

být tou jedničkou, tím borcem a championem ve žraní a pití, když v podstatě je plachý 

a vlastně ustrašený člověk, proč nám pořád utíká, a když už nemůže nikam utýct, tak 

hraje to děsný divadlo, kterým se předvádí nejen sám sobě, ale i těm druhým?“113 Už 

„co ze mě bude?“ z předchozí pasáže (stejnou otázku pokládá i Hrabalova matka, „co 

z něho bude?“) implikuje, že ona chiméra nového já je spojena s nadějí na dosažení 

společensky významného úspěchu, jehož mytický držitel je v průběhu knihy označován 

ironickým „champion krytých dvorců, jednička a mistr světa“ a představen jako sdílený 

ideál komunity umělců v Hrabalově okolí. Toto budoucí já není „vlastním“ – utíkání 

k němu je označeno jako „děsné divadlo“. Útočištěm vlastního já však není ani já 

minulé – útěk motivuje vina, která není spojena s Hrabalovým vlastním jednáním, ale 

s jeho statusem nemanželského syna: „bez viny pořád jsem šel do viny, pořád jsem 

prchal a prchal před tou vinou, která je ve mně, ještě než jsem se narodil…“, ani na 

začátku není autentické já, ale opět působení společenských norem, které v tomto 

případě vedou k odsudku.  

Oba póly – já, které bylo, i já, které bude, nejsou řešením: jediné vlastní já je to, 

které je v pohybu, já utíkající, píšící. Domnívám se, že u této metafory můžeme rozlišit 

dvě propojené roviny: pasáže můžeme číst 1) jako obecnou charakteristiku lidské 

existence jako bytostně otevřené a dynamické, 2) jako autobiografické svědectví, 

v němž je toto utíkání představeno jako vlastnost Hrabala jakožto postavy. 

V autobiografické rovině má útěk do velké míry negativní význam – je spojován 

s přílišnou přizpůsobivostí,114 zbabělostí115 a zraňováním blízkých lidí, J. Pelán mluví 

dokonce o neurotických symptomech.116 Škodlivými nejsou otevřenost a pohyb samy 

o sobě, ale překotnost: Hrabal ji vysvětluje příliš silným působením přízraku viny 

a chiméry úspěchu, které jsou mimo jeho dosah. Autobiografické vyprávění, které 

                                                   

112  Tamtéž, s. 74. 
113  HRABAL, Bohumil: Proluky, in tamtéž, s. 293 
114  Tamtéž, s. 303. 
115  Tamtéž, s. 307. 
116  PELÁN, Jiří: Svatby v domě: Autobiografie a dějiny, s. 65–78.  
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podniká na stránkách trilogie, můžeme chápat jako další realizaci pohybu vlastního já, 

které je ale zároveň jeho „léčením“, zpomalením. Tak jako je škodlivá uzavřenost já 

skrze úplné určení, je škodlivý i jeho úplný nedostatek – gesto Hrabalovy autobiografie 

můžeme chápat jako ukotvení tohoto já ve světě, kterému vděčí za svou existenci, 

přijetí zodpovědnosti.  

„Utíkání“ je důležitou metaforou nejen ve vztahu k tematickému uchopení 

Hrabalova vlastního já, ale také ve vztahu k literární formě trilogie, kterou Milan 

Jankovič ve studii „Psaní proudem – Autobiografická trilogie“ výstižně charakterizuje 

mimo jiné jako „psaní v laufu“ a spojuje s otázkou „Kdo jsem?“.117 Hrabalův styl 

představuje natolik komplexní téma, že není možné se jím zde zabývat podrobně – 

připomenu proto v návaznosti na Jankoviče jeho hlavní charakteristiky: 1) efekt 

hovorové promluvy, vyvolaný zejména rytmickým členěním a parataktickými 

spojeními vět, 2) vytváření nečekaných spojení, rozostřování hranic mezi jevy (tomuto 

tématu se budu věnovat níže) a nakonec 3) dynamičnost a otevřenost textu. 

V souvislosti s otevřeností textu se obvykle cituje úvodní pasáž Vity Nuovy, kde Hrabal 

(zde nezprostředkovaný perspektivou Elišky) předkládá metodu diagonálního čtení, 

kterou můžeme chápat zároveň jako přihlášení se k metodě a instruktáž čtení: 

„diagonální čtení je jakýmsi zadržovaným pádem očí shora dolů avšak bdělý duch 

vždycky stačí se zastavit při tomto čtení jen tam kde vyšší signální soustava řekne […] 

červenou tužkou podtrhnout gruntovní sdělení a pak zase pokračovat v tom 

zbystřeném podprahovém […]“.118 Text je zde představen jako dění, které není plně 

v moci autora ani čtenáře a z nějž význam vystupuje organicky – smysl textu je 

otevřený.119 Ačkoliv jsem tedy hovořila o Hrabalově gestu vyprávění sebe samého jako 

o určitém zpomalení a ukotvení, je třeba podržet skutečnost, že toto gesto není 

zastavením a uzavřením pohybu já – jak píše M. Jankovič, „[t]aké text je neustávající 

pohyb“.120 

                                                   

117  JANKOVIČ, Milan: Psaní proudem – autobiografická trilogie, in Spisy 5. Život bez rukávů. 
Autobiografická trilogie, s. 13. 

118  HRABAL, Bohumil: Vita nuova, in tamtéž, s. 134. 
119  Srov. TLUSTÝ, Jan: Pábitelské autofikce Bohumila Hrabala, in Trhliny světa. Kniha studií o 

Bohumilu Hrabalovi. ed. R. Kanda, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 138. 
120  JANKOVIČ, Milan: Psaní proudem – autobiografická trilogie, in Spisy 5. Život bez rukávů. 

Autobiografická trilogie, s. 17. 
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4.1.3 Pohled z vnějšku  

Jedním z důležitých způsobů, jakými je podle mého názoru dosahováno onoho 

ukotvování, zpomalování (s Judith Butlerovou bychom mohli říci přejímání 

zodpovědnosti za sebe sama), je zdůraznění vlastní situovanosti, přivlastnění těch částí 

já, které jsou do jisté míry „cizí“, včetně genderové a sociální identity. V této práci se 

budu věnovat zejména identitě mužské, kterou v textu zdůrazňuje především 

perspektiva Pipsi, Hrabalovy manželky – pohled druhé osoby, ženy, Hrabalovi 

umožňuje ukázat mužství jako nesamozřejmé a specifické. 

Téma perspektivy Pipsi je v sekundární literatuře asi nejrozpornějším tématem 

Trilogie – interpreti se v této otázce pohybují na škále od úplného přijetí této 

perspektivy jako v případě J. Pelána, podle něhož zde Hrabal „s dokonalou empatií 

konstruuje precizní perspektivu ženského pohledu“,121 k podezřívavému odstupu J. 

Matonohy a R. Pynsenta, podle nichž můžeme toto gesto číst jako lomené, ale o to 

silnější sebezveličování,122 případně podle H. Meyera jen jako maskovaný hlas Hrabala 

samotného.123 Osobně pokládám za nejpřesvědčivější interpretaci M. Slavíčkové, která 

upozorňuje na to, že nárok na autenticitu se v díle neklade, a také na to, že ačkoliv se 

samozřejmě jedná o pohled „kurátorovaný“ Hrabalem samotným, je v některých 

momentech opravdu sebekritický.124 Přidělení vypravěčské pozice Pipsi je přiznaně 

fiktivní a trilogie neaspiruje na vytvoření zdání přirozenosti: v již citovaném úvodním 

textu Vity Nuovy Hrabal představuje svůj autobiografický projekt jako vlastní psaní, 

vyprávění prostupují dlouhé přímé řeči Hrabala jako postavy, který např. během věšení 

prádla pronáší existenciální komentář ke svému dílu – Hrabal jako by se chtěl 

vyvarovat čtení, které by trilogii chápalo jako reálné vcítění, rekonstrukci druhého. 

Přesto se nejedná o prázdné gesto, pouhou masku – domnívám se, že ji můžeme chápat 

právě jako ukotvování vlastního já ve světě. Hrabal zde konstruuje kontrastující pohled 

druhého, který představuje vnějšek a podklad jeho tvorby a sebeustavení – za 

existenciálním dramatem Hrabala je prádlo, které je potřeba vyprat, a jeho žena, 

                                                   

121  PELÁN, Jiří: Bohumil Hrabal: Pokus o portrét. Praha: Torst, 2015, s. 188.  
122  Viz MATONOHA, Jan: Nerozlišující pozornost, nelineární rukopis, tekutý text. Bohumil Hrabal, in 

Psaní vně logocentrismu, Praha: Academia, 2009, s. 257; PYNSENT, Robert B.: Hrabal’s 
Autobiographical Trilogy, in Bohumil Hrabal (1914–97). Papers from a Symposium, ed. D. Short. 
London: School of Slavonic and East European Studies, 2004, s. 98. 

123  MEYER, Holt: Schizofrenická historiografie Hrabalových (‚posmrtných‘) masek a autobiografie 
domu. Proluky a jejich (post-)formalistický subtext, in Schizofrenická historiografie, s. 103–114. 

124  SLAVIČKOVÁ, Miloslava: Hledání identity – Hrabalova trilogie Svatby v domě, in Schizofrenická 
historiografie, s. 79–102. 
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kterou nepustí ke slovu. Nejvyhroceněji je tento kontrast patrný v příhodě z Vity 

Nuovy: Pipsi je na cestě domů přepadena mužem, který posléze ejakuluje na její 

domovní dveře. Když se v zoufalém stavu doma svěří manželovi, ten místo aby jí 

pomohl nebo aspoň věnoval pozornost, hloubá o problémech vlastní tvorby. 

Intelektuální opilecký výlev je vypravěčkou vnímán obdobně jako předtím vykonané 

násilí: „já tady ležím zneuctěná opravdu, jako by ten chlap tam na ulici na mně vykonal 

to co mi sliboval, jak by mne zneuctil a znásilnil a nakonec by mi možná bylo líp než 

když můj muž o sobě hovoří jako nějaký laureát.“125 Existenciální drama hledání sebe 

sama, dosahování ideálu „championa“ a strastiplnost tohoto počínání jsou ironizovány 

jako obdoba sebeuspokojování na veřejnosti – obojí směřuje k uspokojení sebe sama 

bez ohledu na pocity druhého, obojí je činnost spojená s privilegii mužské identity.  

Okruh malířů a spisovatelů, jež spojuje obdobná ctižádost, je výlučně mužský. 

Ve chvíli, kdy se v něm objevuje žena-umělkyně, mladá Tekla, je následně 

demaskována jakožto pouhý sexuální objekt – ostatní umělci její obrazy obdivovali 

proto, že to byla mladá a přitažlivá žena. Pipsi prostředí umělců popisuje jako místo, 

kde ji „nikdy nepustili ke slovu dokonce můj muž když jsem chtěla něco říct k té debatě 

kterou vedli tak nade mnou mávl rukou a všichni mi ustřihli hned těch pár mých slov, 

které jsem s koktáním řekla“.126 Hrabal zde oslabuje mýtus spisovatele génia, který se 

prosazuje díky vrozené inspiraci, případně píli, a poukazuje na to, že určitou roli 

v tomto úspěchu hrálo i jeho privilegované postavení. Gesto, v němž Hrabal vypráví 

sám sebe prostřednictvím své ženy, jako by bylo symbolickou nápravou situace 

popisované v uplynulých řádcích: zde jí (a skrze ni i dalším ženám, které byly 

z uměleckých kruhů vyloučeny) alespoň fiktivně dává slovo.  

4.1.4 Kontury těla 

Dalším důsledkem této vnější perspektivy je, že zvnějšku není nazírán pouze charakter 

Hrabala, ale i jeho tělo – zrcadlením v perspektivě jeho manželky se toto tělo ustavuje 

jako objekt pohledu, touhy nebo odporu. Tato „objektifikace“ nemá jednoznačně 

negativní charakter, který s ní spojují feministické analýzy „male gaze“ nebo např. 

analýza pohledu J. P. Sartra,127 a je popisována jako pohyb, v němž ani jednomu 

                                                   

125  HRABAL, Bohumil: Vita nuova, in tamtéž, s. 157.  
126  Tamtéž, s. 144. 
127  SARTRE, Jean-Paul: Pohled, in Bytí a nicota, přel. O. Kuba, Praha: OYKOYMENH, 2006, s. 309–

343. 
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z účastníků nepřísluší ani plně aktivní, ani plně pasivní role. Zaměřme se nejprve na 

pasáž, kde je tento vztah modelován podle genderově tradičního modelu – Hrabal 

pozoruje Pipsi v novém oblečení: „Viděla jsem, že se na mě dívá s potěšením, viděla 

jsem, že jsem viděna tak, jak jsem si přála, aby mne viděli všichni, hlavně on, ten, za 

kterým jsem přišla, abych jej uviděla a on mne uviděl takovou, jaká jsem si přála, docela 

jinačí, než jsem sem přišla poprvně, aby mi viděl jako ten pařížský dort se 

šlehačkou.“128 Zajímavé je, že skoro stejně často jako fakt, že je viděna, vypravěčka 

zdůrazňuje, že ona sama vidí toto vidění – subjekty vstupují do vztahu pozorující-

pozorovaný aktivně, ustavením Pipsi jako objektu touhy (dortu) se ustavuje taková, 

jaká si přála být pro něj, pro sebe i pro druhé. 

V následující pasáži se tento vztah stává vzájemným. Situace začíná obdobně:  

Viděla jsem, že se na mě doktor dívá, že mne vidí skoro nahou, vlastně nahou, 

protože jsem měla plavky přilepené na tělo, kráčela jsem vstříc těm jeho očím, 

které si mě znalecky prohlížely […]. 

Máte krásné plíce, řekl doktor, ale já, já mám krásné nohy… dodal pyšně. 

Cože? udivila jsem se.  

Mám krásný nohy, podívejte, trošku jsou křivý, ale to je od fotbalu, ale to je jediná 

věc na který si zakládám, kromě mých krásných ramen, mám ještě krásnější 

nohy… Řekl a natáhl nohy, snažil se, aby kolena se sebe dotkla, ale mezi nimi měl 

škvíru, a opravdu jsem musela uznat, že měl hezké, svalnaté nohy, opálené nohy 

fotbalisty, který nedávno přestal hrát…129 

Stereotypní literární scéna (i v rámci Hrabalova díla), v níž se estetizuje a sexualizuje 

ženské tělo, je aktivním vstupem Hrabala (postavy) obrácena – objektem se stává jeho 

vlastní, mužské tělo, v rámci milostného vztahu se obě těla vystavují sobě navzájem, 

oběma náleží potěšení z toho dívat se i být pozorován. Obě těla spoléhají na pohled 

druhého pro vlastní konstituci, potvrzení, oba mají podíl na identitě druhého. Pohled 

druhého je zrcadlem, které oběma umožňuje vidět sama sebe.130 

Hrabalovo já není tradičním mužským literárním subjektem „bez těla“,131 

naopak je výrazně tělesné, a i skrze tuto tělesnost se dotýká jiných lidí, věcí, světa. 

                                                   

128  HRABAL, Bohumil: Svatby v domě, s. 51. 
129  Tamtéž, s. 70–71.  
130  Srov. SLAVÍČKOVÁ, Miloslava: Hledání identity – Hrabalova trilogie Svatby v domě. 
131  Přesněji subjektem, který má své tělo pod kontrolou a který se chápe jako tělesně nepodmíněný.  
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Kromě výše popsaného těla jako objektu pohledu do vyprávění vstupuje tělo v různých 

hraničních situacích: nemoci, ale také opilosti, „přežrání“, ve chvílích, kdy v tělu 

převládá jeho organická stránka, kdy vstupuje do přímého kontaktu 

s věcmi, materialitou, samo se věcí stává. B. Činátlová tyto rysy charakterizuje jako 

groteskní polohu Hrabalova vyprávění, v němž „vnější svět vstupuje (je pozřen) do těla 

a tělo se rozpouští do světa“.132 Vyprávění o zabijačce a nezřízené žranici, která 

následuje, v Prolukách vypravěčka doplňuje komentářem: „to jeho psaní je podobný 

prasečím hodům.“133 Zde můžeme znovu připomenout splývavou povahu Hrabalova 

„psaní proudem“, které je podle Jankoviče svědectvím o tom, „jak věci vpravdě jsou, 

vedle sebe a pospolu, jen zdánlivě od sebe odděleny“,134 a které můžeme 

charakterizovat jako tělesné vyprávění, vyprávění, jehož prostřednictvím se subjekt 

přibližuje světu.135  

  

                                                   

132  ČINÁTLOVÁ, Blanka: Cimra těla a eskalátor duše: barokní ozvěny v díle Bohumila Hrabala, in 
Schizofrenická historiografie. Hrabal a dějiny, eds. Češka et al., Dolní Břežany: Scriptorium, 2019, 
s. 198. 

133  HRABAL, Bohumil: Proluky, s. 292. 
134  JANKOVIČ, Milan: Psaní proudem – autobiografická trilogie, s. 11.  
135  J. Matonoha na základě této charakteristiky charakterizuje Hrabalovo psaní jako ženské (srov. 

MATONOHA, Jan: Psaní vně logocentrismu). Tento krok pokládám za problematický: přínosnější 
je podle mého názoru chápat Hrabalův přístup jako svébytné psaní mužské, už proto, že se sám 
identifikuje jako muž a připisovat mu opačné charakteristiky by bylo obdobně násilné, jako když se 
o „racionální“ ženské autorce řekne, že píše mužsky.  
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4.2 Libuše Moníková: Najít sebe sama v cizí řeči 

Dílo Libuše Moníkové136 je v českém kontextu ze čtyř autorů, jimž se věnuje tato práce, 

nejméně známé – v důsledku toho máme k dispozici i menší množství sekundární 

literatury. V této kapitole analyzuji Moníkové dílo Pavana za mrtvou infantku, jež 

vyšlo původně v němčině jako její druhá publikovaná próza. Navážu přitom zejména 

na analýzu Antje Mänsbruggové ze studie „Text je autorem knihy“, která se zabývá 

právě tématem autorství v Pavaně a analyzuje jej v souvislosti s Derridovým pojetím 

intertextuality a smrti autora.  

Žánrově můžeme dílo zařadit jako fikci s autobiografickými prvky: hlavní 

postava Francine je také emigrantka z Československa v západním Německu, učí na 

univerzitě a začíná literární kariéru. Jedním z důležitých témat textu je zpochybňování 

hranic mezi cizím a vlastním, mezi představovaným a skutečným, a tedy i fiktivním 

a autobiografickým. Na rozdíl od M. Kundery Moníková své knihy přímo váže na 

vlastní veřejné působení; v rozhovoru s P. Kynclem při přebírání medaile T. G. 

Masaryka tak odpovídá: „Ptáte se mě na můj přístup k této zemi a jejím lidem – 

přečtěte si a přeložte moje knihy – pořádně.“137 Její prózy tak jako by byly 

nejvlastnějším vyjádřením její role jako veřejné intelektuálky, přihlášením se k vlastní 

pozici ve světě.  

4.2.1 Identita – brnění 

Pavanu za mrtvou infantku otevírá následující pasáž: „Přepínám na dokument 

o nalezencích z konce války. Neznají místo ani datum svého narození, jejich věk se 

odhaduje s přesností na dva roky, většinou měli už více jmen.“138 Již začátek textu tak 

ohlašuje téma vykořeněné identity, která je výchozí situací hlavní postavy a ústředním 

tématem díla.139 Pouze na první pohled je tato vykořeněnost důsledkem diskriminace 

                                                   

136  Libuši Moníkové jsem se již věnovala v bakalářské práci, kde jsem analyzovala její prózy z hlediska 
tělesné subjektivity, tematicky se tedy částečně překrývá s předmětem této kapitoly – i proto jsem 
se v této části omezila pouze centrální aspekty díla, příp. témata, která v bakalářské práci nebyla 
podrobněji tematizována. Srov. MARTINOVSKÁ, Anna: Tělo v prózách Libuše Moníkové, 2018, 
bakalářská práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky, 
vedoucí práce: L. Heczková. 

137  KYNCL, Petr; MONÍKOVÁ, Libuše: Writing is a Murderous Occupation, in Libuše Moníková in 
Memoriam, eds. B. Heines, L. Marven, Amsterdam –New York: Rodopi, 2006, s. 36.  

138  MONÍKOVÁ, Libuše: Pavana za mrtvou infantku, přel. R. Charvát, Praha: Argo, 2005, s. 7.  
139  Srov. REUTER, Magdalena Antonia: Podmínky exilu: jazyk, text a historie u Libuše Moníkové a 

Milana Kundery, 2012, diplomová práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české 
literatury a komparatistiky, vedoucí práce: J. Vojvodík. 
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okolí a marginalizované pozice Francine, jak se domnívá např. L. Marven:140 ačkoliv se 

Francine občas setkává s nedůvěřivými pohledy, neschopností vyslovit 

„Tschechoslowakei“ nebo pohrdáním, a tyto zkušenosti jsou důležitým zdrojem 

výsledného nesouladu, podobně důležité je i Francinino vlastní, aktivní odmítání 

vztahu k jejímu okolí. Z pozice univerzitní profesorky ji iritují studenti a studentky, 

když se na ni usměje žena z okna protějšího domu, která si její mytí oken vysvětluje 

jako „návrat do společenství ulice“,141 zkazí tím Francine radost. Nejedná se jen 

o příběh odmítnutí cizím, ale také odmítání cizího, které Francine paradoxně vyčítá její 

sestra i při návratu do Čech: „nízká frustrační tolerance, hystericky se stupňující až 

k neschopnosti identifikovat se s danou rolí“,142 a které ji neopouští ani během 

návštěvy Paříže.  

Konflikt se manifestuje v imaginární bolesti kyčle, kterou Marvenová vykládá 

jako symptom hysterie143 ve smyslu tělesné manifestace marginalizace, již není možné 

komunikovat běžným způsobem. Tato bolest se projevuje nejprve pouze vnitřně, 

později Francine začíná kulhat a již toto zviditelnění je chápáno jako přizpůsobení, 

učinění sebe sama srozumitelnou. („Nízká přizpůsobivost? Vždyť kulhám!“).144 Situace 

vrcholí ve chvíli, kdy Francine manifestačně usedá na invalidní vozík, přebírá na sebe 

identitu tělesně postižené – viditelně marginalizované. Tím paradoxně získává 

převahu v letmých setkáních s cizími lidmi, v tramvaji shledává: „mohu se na lidi dívat 

déle, než oni na mě“,145 nová identita jí umožní být asertivnější, odmítnout pohled 

cizího muže na své nahé tělo: „od té doby, co jsem na vozíku, nemusím tenhle druh 

lásky přijímat“.146 A. Mänsbruggová trefně analyzuje obrat, ke kterému tímto 

zviditelněním dochází: „Francine tak není sama jako mimostojící cizinec, který jako 

jednotka pozoruje jednotu protistojící skupiny, ale právě na ní se manifestuje ona 

nejednotnost.“147 Můžeme říci, že vtahuje protivníka (společnost) do konfliktu, který 

dosud bolestivě pociťovala jen ona sama. 

                                                   

140  MARVEN, Lyn: Body and Narrative in Contemporary Literatures in German: Herta Müller, 
Libuše Moníková, and Kerstin Hensel, New York: Oxford University Press, 2005, s. 123. 

141  MONÍKOVÁ, Libuše: Pavana, s. 53.  
142 Tamtéž, s. 31.  
143  MARVEN, Lyn: Body and Narrative, s. 123. 
144  MONÍKOVÁ, Libuše: Pavana, s. 62. 
145  Tamtéž, s. 83.  
146  Tamtéž, s. 90. 
147  MANSBRÜGGE, Antje: Der Text ist der Autor eines Buches? Einige Überlegungen zu Libuše 

Moníkovás Pavane für eine verstorbene Infantin, in Zeitschrift für Literaturwissenschaft und 



 77 
 

Analogicky můžeme číst další důležitý motiv románu, a to Francinino vtělování 

do mytických ženských postav – nejprve kněžny Libuše, poté anglické královny. V obou 

případech se jedná o vtělování přechodné – podobně jako Francine nakonec vozík vrhá 

ze srázu, její převzetí královské identity je pouze krátkodobé. Poté, co královna vykoná 

svá přání (včetně „poopravení kartografie Bohemie podle Shakespeara, zakreslení 

českého pobřeží“),148 svléká si brnění:  

Postava se uvolnila ze sevření korzetu, vystoupila z bot, stála teď před rtuťovým 

zrcadlem pokleslá, v bílých punčochách, pohybovala v nich volně prsty u nohou, 

ale necítila je. Když jí sňali paruku, objevila se zarudlá, zpocená a svědící pokožka 

a několik málo nazrzlých vlasů, přilepených k lebce. Kůže kolem očí celá zhrublá, 

posetá drobnými šupinami, vyklenutá víčka chvějící se v drobném tremolu. Celá 

řada zkažených zubů byla dole k čelisti připevněna zkrouceným drátem.149  

Pasáž postupně přechází zpátky k Francine, teď stojí před zrcadlem ona:  

Hledám kovový plášť, v němž se uctivě ponížené nároky dvora i vnějšího světa 

odrážejí jako v zrcadle a který mě obepíná a nutí k dokonalosti. Ale já nejsem 

opancéřovaný škorpion, má žebra jsou křehká. […] Klátím se před zrcadlem, 

poskakuji na inkriminované noze, předvádím „dupáka“ […] mám kruhy pod 

očima, jsem zdravá.150  

Jak v případě invalidního vozíku, tak v případě představovaného brnění královny jsou 

obě formy přebírané identity vysoce umělé, lživé, cizí (Francine může velmi obstojně 

chodit a pod brněním se skrývá rozkládající se tělo). Obě identity dávají smysl jen 

v kontaktu s okolím, jako určité kontury, které činí subjekt čitelným, podobně jako 

brnění – umožňují mu se „obrnit“ proti okolnímu světu, být před ním v bezpečí 

a vykonávat vlastní vůli. Obě se ukazují jako užitečné, ale stejně užitečný je i odstup, 

který vůči nim hrdinka zaujímá, schopnost brnění zase svléci. Můžeme tak říci, že 

Moníková zdůrazňuje důležitost konstrukce identity, ale i určitého odstupu, který 

umožní její následné odmítnutí.  

                                                   

Linguistik 1998, 28 (4), s. 122. pův. text: „Francine ist daher nicht allein als außenstehende Fremde, 
die als Einheit der Einheit der ›Gruppe‹ gegenübersteht zu betrachten, sondern an ihr manifestiert 
sich gerade die Uneinheitlichkeit.“  

148  MONÍKOVÁ, Libuše: Pavana, s. 112. 
149  Tamtéž, s. 113.  
150  Tamtéž, s. 114–115.  
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4.2.2 Psaní sebe sama v cizím textu 

Přesuňme se nyní k tématu autorství, které v Pavaně můžeme analyzovat na dvou 

hlavních rovinách: 1) na rovině příběhu Francine, který můžeme chápat jako fikční 

vyprávění vlastní cesty k psaní a formulaci vlastní poetiky, a 2) na rovině formální 

struktury textu. 

A. Mänsbruggová a L. Koutková upozorňují na to, že pro původní německé 

vydání151 vybrala autorka na obálku knihy výřez reprodukce Velázquezova obrazu Las 

Meninas, který proslavila mj. Foucaultova interpretace ze Slov a věcí. Obraz zachycuje 

umělce během práce na obrazu, který je od nás odvrácený. Jeho model stojí na místě 

diváka, rozostřený odraz v malém zrcadle na protější stěně napovídá, že jím je 

královský pár, ale význam odvráceného obrazu se aktualizuje s každým novým 

pozorováním. Tento kulturní odkaz předjímá znejistění a rozkolísání tradičního vztahu 

umělce, díla a diváka, zpochybňuje jednoznačné ukotvení významu díla ať už z pozice 

autora nebo objektu reprezentace.152 Ačkoliv můžeme Pavanu číst jako deklaraci 

vlastní poetiky, ustavení vlastní identity jako autorky, nejedná se o identitu pevnou, 

jednoznačnou, takovou, která by se mohla stát centrem textu. Hlavní, autobiografická 

postava funguje jako svorník rozmanitých částí textu, tento svorník sám ale není 

stabilní, schopný text kolem sebe plně organizovat. Mänsbruggová hovoří o struktuře 

díla jako o „síti vyprávění, která je základem pro stále nové přístupy, nové 

interpretace“.153 V případě Pavany je problematické mluvit o hlavní tematické nebo 

dějové linii, uspořádání jednotlivých epizod nám nedává možnost některé z nich 

chápat jako centrální.  

Důležitým motivem i principem výstavby díla je intertextualita. Vypravěčka 

v první části knihy deklaruje: „Můj život je sledem literárních a filmových scén, 

nahodilých citátů, které nedokážu vždy hned zařadit.“154 V textu se objevují ozvuky 

nebo citáty filmů a textů (patří k nim i obraz na obálce), postavy blízkých autorů. 

Nejsilněji je však intertextualita přítomná ve Francinině literární činnosti, která 

spočívá ve třech pokusech o dopsání závěru Kafkova románu Zámek. Jeho cílem je 

                                                   

151  Jedná se jak o vydání z roku 1983 (Rothaus, Berlin), tak druhé z roku 1988 (Mnichov). České vydání 
zachovává pouze výřez zobrazující „infantku“, další významy obrazu se oslabují.  

152  KOUTKOVÁ, Lucie: Hell-Dunkel-Dichotomie als Darstellung der Machtdiskurse im Werk von 
Libuše Moníková. „Für schwarze Kuken“. 2011. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická 
fakulta, Ústav germánských studií. Vedoucí práce M. Petříček, s. 61, a MANSBRÜGGE, Antje: Der 
Text ist der Autor eines Buches?, s. 120.  

153  MANSBRÜGGE, Antje: Der Text ist der Autor eines Buches?, s. 127.  
154  MONÍKOVÁ, Libuše: Pavana, s. 17.  
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rehabilitovat Barnabášovu rodinu, jejíž osud jí přijde příliš bezvýchodný, zvláštní roli 

pak má v příběhu Olga, s níž se Francine identifikuje. Závěr románu, ve kterém bychom 

v souvislosti s tématem novely čekali nějaké rozřešení problému identity, tvoří 

poslední z těchto pokusů: v něm se Olga rozhoduje opustit vesnici, a tedy i přízrak 

zámku, moci, ve které jí nebylo umožněno žít: „Na mostě vedoucím na silnici se otočí. 

Vesnické domy před ní leží v jasných konturách, po zámku ani vidu ani slechu. 

Pacholky ve stáji, sourozence a rodiče nechala za sebou. Ubírá se svou cestou, 

rozkvetlou a prašnou krajinou s jabloněmi u chaussee – she’s leaving home, bye 

bye.“155 Namísto rozřešení se problém identity ještě více zaplétá: autorka nalézá 

„vlastní hlas“ tím, že pokračuje v cizím textu, jehož rámec však svým pokračováním 

překračuje a uzavírá, vtělená do „cizí“ postavy. Toto vtělení můžeme přirovnat k obrazu 

brnění z minulé kapitoly – i Kafkova forma umožňuje jednat, ale není u ní možné 

setrvat.  

Mansbrüggová vykládá autorství Moníkové prostřednictvím Derridovy 

terminologie. Podle ní je podobně jako Velázquezův obraz svědectvím, zviditelněním 

obecné pravdy, že texty nemají pevné centrum ani hranice, že význam se děje ve hře 

signifikantů neukotvených přítomností žádného signifikátu, v neuzavřeném dění.156 

Taková koncepce podle ní předpokládá, že „silně řečeno, neexistuje žádný autor textu. 

Přijmout takovou instanci by znamenalo přijmout někoho, kdo text tvoří zcela 

samočinně, někoho, kdo by byl jednoznačným původem tohoto textu.“157 V této 

interpretaci Derridy můžeme pozorovat další verzi falešné alternativy smrti autora, 

kterou jsem kritizovala výše v kapitole 2.4, a která zároveň opomíjí důležitou dimenzi 

Pavany, jež je přese všechno nakonec sebe-konstitucí, gestem představení sebe sama, 

ačkoliv v cizím diskurzu (srov. kapitolu 4), cizím literárním díle, cizí postavě. Toto 

gesto je zároveň zobrazeno jako gesto, které uschopňuje k psaní chápanému jako 

jednání – Francine nechává Olgu překročit hranice imaginárního zámku, podobně jako 

prózy Libuše Moníkové pomáhají svým hrdinkám a hrdinům, a zprostředkovaně 

i čtenářům, překračovat nefunkční společenské normy.  

                                                   

155  MONÍKOVÁ, Libuše: Pavana, s. 113.  
156  MANSBRÜGGE, Antje: Der Text ist der Autor eines Buches?, s. 129.  
157  Tamtéž, pův. text: „Streng genommen gibt es keinen Autor eines Textes. Eine solche Instanz 

anzunehmen bedeutete anzunehmen, jemand brächte vollständig selbsttätig einen Text hervor, 
jemand wäre eindeutiger Ursprung dieses Textes.“  
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4.3  Milan Kundera: Smrt lyrika, zrození romanopisce 

Autorství Milana Kundery je jedním z důležitých témat jeho díla a také odborné 

i populární recepce – jeho paradoxy, rozpory a ambivalence vzbuzují fascinaci i kritiku. 

Ani zde nebude mou ambicí podat ucelený obraz Kundery-spisovatele: jen důsledné 

shrnutí sekundární literatury a témat v ní obsažených by vystačilo na samostatnou 

práci. Zaměřím se zejména na dvě témata, která se týkají otázek otevřených 

v teoretické části této práce – 1) na problém univerzálnosti nebo specificity Kunderova 

psaní a 2) na sebeprezentaci Kundery v románu Život je jinde, přičemž obě témata 

můžeme charakterizovat v souladu s Kunderovým přerodem z lyrika v romanopisce. 

Zatímco první téma najdeme v sekundární literatuře na pozadí většiny rozborů 

Kunderova autorství, druhé ve spojitosti s Kunderovým autorstvím (alespoň v textech, 

se kterými jsem se obeznámila) tematizováno nebývá, ačkoliv se jedná o román, v němž 

Kundera vypráví o životě autora a předkládá určité pojetí tvorby. 

Pro ucelenější rozbor Kunderova autorství jsou velmi přínosné dvě monografie, 

které se tomuto tématu věnují a které se ve svém přístupu doplňují: Kundera and the 

Ambiguity of Authorship od Ch. A. Knoopové mapuje dosavadní debatu o Kunderově 

autorství158 a podává systematický přehled problémů a témat Kunderovy 

sebeprezentace. Knoopová ke Kunderově sebeprezentaci přistupuje jako k teorii 

autorství, která může doplnit a problematizovat koncepce literární teorie, v tomto 

přístupu však do jisté míry opomíjí politicko-historickou dimenzi Kunderovy postury. 

Tento deficit bohatě vyvažuje Martin Rizek v knize Comment devient-on Kundera, jež 

se hlásí k bourdieuovskému přístupu, detailně mapuje kontext, ve kterém Kunderova 

sebeprezentace vzniká, a charakterizuje Kunderu jako „jednoho ze spisovatelů nejvíce 

si vědomých pole možností a nátlaků“,159 který vědomě vychází vstříc kontextu, v němž 

má být aktuálně čten. 

4.3.1  Autor bez životopisu  

Interpretace Kunderova autorství často odkazují ke smrti autora, shodují se však v tom, 

že Kunderova pozice se od Barthesovy v určitých aspektech odlišuje. Tuto ambivalenci 

charakterizuje Ch. Knoopová jako „zjevnou aporii, která vzniká na základě jeho tvrzení, 

                                                   

158  KNOOP, Christine Angela: Kundera and the Ambiguity of Authorship, Modern Humanities 
Research Association, č. 79, 2011. JSTOR, dostupné: www.jstor.org/stable/j.ctt2tt8b2.26, s. 3–7. 

159  RIZEK, Martin: Comment devient-on Kundera?, Paris: L’Harmattan, 2001, s. 30.  
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že chce zmizet za svým dílem, a jeho obdobně neústupných snah determinovat svou 

recepci“.160 Kundera odmítá zaměření na biografii autora, jež podle jeho slov 

z eseje „Nechovejte se tu jako doma, příteli“ pouze odvádí pozornost od smyslu románu 

jakožto univerzální výpovědi: „místo, aby [čtenář] hledal v románu neznámé stránky 

lidské existence vůbec, bude tam hledat neznámé stránky existence autorovy.“161 

Explicitně je tento postoj vyjádřen např. v textu „Jeruzalémského projevu“: 

Přijímám ji [cenu] jako romanopisec. Zdůrazňuji: romanopisec, nikoli spisovatel. 

Romanopisec je ten, kdo, jak říkal Flaubert, chce zmizet za svým dílem. Zmizet za 

svým dílem, to znamená zříci se role veřejné osobnosti.162 

Kundera zde odmítá konstruování svého obrazu ze dvou důvodů: chce, aby jeho dílo 

bylo vnímáno jako univerzální, a prosazuje právo na vlastní soukromí. Ruku v ruce 

s těmito proklamacemi jde i soudobé důsledné odmítání veřejného působení. 

Současně však je oslabení biografického autora nahrazeno posílením jeho 

funkce jako autorizátora i interpreta díla, která se projevuje na několika rovinách. 

Důležitým rysem Kunderova autorského postoje je snaha korigovat veškeré své texty 

včetně překladů a rozhovorů. Tu s mírnou ironií představuje v úvodu k eseji/slovníku 

s titulem Slova: „Autor, který se snaží dohlížet na překlady svých románů, běhá za 

svými slovy jako hlídací pes za stádem divokých ovcí.“163 Na příkladu Kafkových esejí 

v „Nechovejte se tu jako doma, příteli“ obhajuje právo romanopisce na finální edici 

vlastního díla, kde se požadavek kontroly spojuje s odmítnutím biografie, když je 

charakterizován jako „touha odepřít umění jeho autonomní existenci, vtlačit ho zpátky 

tam, odkud vzešlo, do autorova života, a rozpustit ho v životě“.164 Samotné odmítnutí 

biografické interpretace můžeme navíc chápat jako určité gesto kontroly nad vlastním 

obrazem.  

Aspekt kontroly můžeme pozorovat i ve fikčních dílech samotných, kde se 

projevuje silný autorský hlas, který mnohdy nenechává čtenáři příliš prostoru pro 

                                                   

160  KNOOP, Christine Angela: Kundera and the Ambiguity of Authorship, s. 5. 
161  Tamtéž, s. 60. 
162  KUNDERA, Milan: Jeruzalémský projev: Román a Evropa, in Zneuznávané dědictví Cervantesovo, 

Brno: Atlantis, 2005, s. 36. 
163  KUNDERA, Milan: L’art du roman, Paříž, Éditions Gallimard, 1986, s. 146. Vlastní překlad, pův. 

text: „L’auteur qui s’évertue à surveiller les traductions de ses romans court aprés les innombrables 
mots comme un berger derriére un troupeau de moutons sauvages“. (Ačkoliv byla tato esej 
převedena do češtiny, tato část předmluvy se do českého vydání nedostala.) 

164  KUNDERA, Milan: Nechovejte se tu jako doma, příteli, Brno: Atlantis, 2006, s. 67. 
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vlastní interpretaci – motivy a metafory jsou často vysvětleny autorským komentářem, 

případně dourčeny v Kunderových esejích.165 Z toho vyplývá i v sekundární literatuře 

často zmiňovaný problém, že velká část kunderovských interpretací tyto autorské 

pokyny, jež poskytují interpretům zároveň i teoretický aparát pojmů (kýč, 

andělský/ďábelský smích, lyrika/román…), neproblematicky přejímá – tento vztah se 

ještě upevňuje v momentě, kdy Kundera interpretace tohoto typu „kanonizuje“, tím, že 

je zmiňuje v předmluvách svých děl.166  

Jak se s touto aporií vyrovnat? Jak může za svým dílem mizet autor, který je 

v něm do takové míry přítomný a takovým způsobem determinuje jeho recepci? 

Jedním z řešení je přijmout oddělení osobnosti autora a jeho projevů v textu – takový 

přístup zaujímá třeba J. Češka, který o Kunderovi mluví jako o autorovi bez životopisu 

a přijímá interpretační omezení na samotný text,167 což s sebou však nese problémy – 

Knoopová upozorňuje, že Kunderova kontrola nad vlastním textem vyžaduje koncepci 

osobního vlastnictví, které je nemyslitelná bez představy biografické osoby,168 

a navrhuje na základě Kunderova pojetí teorií autorství revidovat. Podobným směrem 

se vydává i J. O’Brien, který se domnívá, že „Kundera nás nutí přehodnotit Barthesův 

kritický postoj nebo alespoň podrobit tázání vzájemnou exkluzivitu požehnání 

nedourčenosti [bliss of indeterminacy] a existence silného autorského hlasu“.169 

Předpokladem tohoto závěru je O’Brienovo tvrzení, že Kunderovy romány jsou i přes 

přítomnost autorského hlasu postmoderní hrou a že Kunderův hlas občas význam 

otevírá, místo aby jej uzavíral.  

4.3.2  Univerzalita × specificita  

V minulé kapitole jsme si mohli povšimnout, že oba póly – biografičnost a postmoderní 

hravost a otevřenost díla samého – jsou spojeny s implicitním hodnocením: zapojení 

biografičnosti znamená jeho redukci, rozpouštění, naopak představa autonomně 

působícího literárního díla – hry Kunderu ukazuje jako „aktuálního“ (postmoderního), 

                                                   

165  Srov. např. JUNGMANN, Milan: Kunderovské Paradoxy, in Svědectví 20., Paříž, 1986/87, č. 77, s. 
135–162. 

166  PETRAS, Martin: Tři období recepce díla Milana Kundery ve Francii, in Milan Kundera aneb Co 
zmůže literatura?. Soubor statí o díle Milana Kundery, eds. B. Fořt, P. Kyloušek, J. Kudrnáč, Brno: 
Host, 2012, s. 171. 

167  ČEŠKA, Jakub: Smrt autora jako nekonceptuální metafora (k jednosměrnosti literární komunikace), 
FILOZOFIA 69, 2014, č. 1, s. 92. 

168  KNOOP, Christine Angela: Kundera and the Ambiguity of Authorship, s. 86. 
169  O’BRIEN, James: Meaning, Play, and the Role of the Author, in Kundera, ed. Harold Bloom, 

Broomall: Chelsea House Publishers, 2003, s. 115. 
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ale zejména univerzálního autora. Je důležité poznamenat, že Kunderova postura 

spisovatele bez životopisu, produkujícího autonomní literární díla o obecně 

existenciálních tématech, vzniká až poměrně pozdě a plně se ustavuje až ve 

francouzském vydání L’art du roman (1986). Ačkoliv je předkládána jako univerzální 

pokyn ke čtení celého Kunderova románového díla, tato stylizace zřejmě nevystihuje 

jeho angažované působení během pražského jara (nemluvě o padesátých letech) ani 

důležitost politických sdělení jeho románu pro první období jejich recepce na Západě, 

což vede např. R. Kimballa k nařčení z pokrytectví: „Je něco hluboce pokryteckého na 

dovolávání se hypotetického nebo hravého [game-like] charakteru fikce, když tyto 

apely slouží k maskování nebo popírání velmi reálného politického obsahu vlastního 

díla.“170 Ten má podle Kimballa navíc velký podíl na Kunderově úspěchu.  

Klíč k porozumění tomuto paradoxu nabízí ve studii „Tři období recepce díla 

Milana Kundery ve Francii“ Martin Petras. Žert byl ve Francii vydán v roce 1968 

a prezentován jako výsostně politické dílo, jež je „reportáží“ ze stalinského 

Československa, případně Francouze zpravuje o exotické české povaze.171 Tato pozice 

je pro Kunderu do určité míry výhodná, ale dlouhodobě, zvláště poté, co se usazuje ve 

Francii a začíná psát francouzsky také o tématech, která se Československa přímo 

netýkají, svazující. Petras cituje kritiky, které Kunderovi v 80. letech vyčítají odklon od 

„jeho vlastních“ témat a to, že se z něho stal pařížský intelektuál.172 Podobný étos 

můžeme vyčíst z předmluvy H. Blooma pro sborník Kundera, jehož je editorem: 

„‚Pražský moment‘ pominul, mladí lidé už nejezdí do Prahy s Kunderou v batůžku. 

Nemyslím si, že by se těšil z toho být oslavován jako další postmodernista […]. Končím, 

jak jsem začal, s určitou pochybností o Kunderově trvající význačnosti.“173 Bloom zde 

formuluje dvě kritéria, která může Kundera naplnit, aby si zasloužil pozornost Západu: 

být „postmodernistou“ (ať už to zde znamená cokoliv), nebo být reprezentantem 

význačné politické události. Kundera nechce spoléhat na přelétavou politickou 

pozornost západní veřejnosti, být uzavřen do „nálepky“ svědka života za železnou 

oponou. Proto podle Rizeka podniká „dělostřeleckou ofenzivu“ za autonomizaci, a tedy 

literární čtení vlastního díla. Vydává zmiňované Umění románu, které, jak upozorňuje 

                                                   

170  KIMBALL, Roger: The Ambiguities of Milan Kundera, in The New Criterion, Leden 1986, dostupné: 
https://newcriterion.com/issues/1986/1/the-ambiguities-of-milan-kundera. 

171  PETRAS, Martin: Tři období recepce díla Milana Kundery ve Francii, s. 175.  
172  Tamtéž, s. 183. 
173  BLOOM, Harold: Introduction, in Kundera, s. 2.  
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Rizek, svým názvem překrývá původní dílo stejného jména, jež jako by ještě patřilo ke 

starému Kunderovi, a ustavuje se jako „univerzální“ spisovatel.174 

O tom, že je tato snaha úspěšná, svědčí část české recepce, která přistupuje na 

proklamovanou univerzalitu Kunderova díla, jak ukazuje např. stať S. Richterové: 

„Nejen absolutní hodnoty, ale i základní existenciální témata jsou stále táž [v devíti 

Kunderových románech] – a samozřejmě nemohou být jiná, antikou a biblí počínaje 

a (či však) moderním světem konče.“175 Kundera se stává prostředkovatelem 

nadčasových, neměnných hodnot. Bylo by však chybou toto gesto odsoudit jako 

vypočítavou lež, jak upozorňuje opět M. Rizek, jedná se do jisté míry o „strategii 

přežití“176 a určitá determinace kontextem, snaha najít svou pozici v literárním poli, je 

společná všem spisovatelům – u Kundery je tento čin výrazný zčásti proto, že ho 

v průběhu života měnil v závislosti na proměnách jeho primárního publika. Kritizovat 

můžeme samotný požadavek soudobého pole, v němž atributy „politický“ a „východní“ 

nejsou slučitelné s univerzální sdělností, literárností, takže se jich Kundera musí 

zbavit, pokud chce vstoupit do kánonu světové literatury. Problematické zároveň je, že 

Kundera tímto gestem požadavek univerzality ve smyslu nezúčastněné neutrální 

subjektivity stvrzuje, a tím se podílí na jeho dalším reprodukování. Jak si všímá C. 

Tachtiris, Kundera například v rámci obrany proti redukujícímu vydělení východu 

Evropy z univerzálna toto univerzálno rozšiřuje na střední Evropu, ale nadále jej staví 

do kontrastu vůči zbytku světa.177 

4.3.3  Život je jinde jako autofikce 

Přesuňme se nyní k interpretaci románu Život je jinde, který budu číst jako autofikční 

dílo, tedy dílo, kterým se Kundera vztahuje k vlastní „biografické“ identitě 

prostřednictvím fikce, navzdory tomu, že Kundera tento typ čtení ve 

francouzském Umění románu odmítá. Tento krok není projevem antiintencionalismu, 

ale spíše odmítnutím plné autority autora nad jeho dílem – domnívám se, že intence 

se v díle projevuje komplikovaněji než přímými instrukcemi (srov. kapitoly 2.1.1, 

                                                   

174  RIZEK, Martin: Opony Milana Kundery, in Milan Kundera. Co zmůže literatura?, s. 258.  
175  RICHTEROVÁ, Sylvie: Pokus o synchronní pohled na dílo Milana Kundery, in Milan Kundera. Co 

zmůže literatura?, s. 16.  
176  RIZEK, Martin: Comment devient-on Kundera?, s. 31. 
177  TACHTIRIS, Corine: Relation and Identity: Milan Kundera and Dany Laferrière Redefine the World, 

The Comparatist 36, květen 2012, s. 178–195. 
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2.2.3). Co znamená číst Život je jinde ve vztahu k autorovu životu? Nemusí to znamenat 

přihlášení k metodě Jana Nováka, jehož mediálně úspěšný životopis Kundera. Český 

život a doba je založen na metodě sběru dat (v podobě vzpomínek, historek, „drbů“ od 

jeho známých, tedy v podobě dalších „textů“) a následné komparaci s Kunderovým 

dílem.178 Život je jinde není klasickou autobiografií, o čemž svědčí skutečnost, že jeho 

hlavní hrdina Jaromil v jeho průběhu umírá, nebo to, jak si všímá M. Němcová-

Banerjee, že Jaromilův příběh byl patrně silně inspirován Jiřím Wolkerem, který 

v české kultuře představuje zosobnění kultu mladého básníka-revolucionáře, 

důležitého tématu díla.179 

Přesto je zahrnutí Života do textů Kunderovy sebeprezentace, jeho čtení jakožto 

autofikce ve smyslu textu, který buduje autorův obraz sebe sama, oprávněné, a to 

z několika důvodů: 1) Kundera v rozhovoru s Philipem Rothem odkazuje k postavě 

čtyřicátníka jako k postavě, která je mu v celém jeho díle nejbližší, jedná se tedy 

o postavu zásadní pro jeho sebestylizaci.180 2) Důležitým prvkem Kunderovy postury 

z 80. let je představení sebe sama jako romanopisce, jenž je v esejích postaven do 

protikladu k lyrikovi. Postava Jaromila je ztělesněním lyrika, a představuje tedy jakýsi 

„negativ“ toho, jak chce Kundera být vnímán.181 3) Vztah mladého Jaromila 

a čtyřicátníka můžeme číst jako symbolické odmítnutí vazby na Kunderovo vlastní 

působení z mládí, mladý Kundera je nahrazen Kunderou dospělým. 4) Některé rysy 

Jaromilova života odpovídají rysům „textu“ Kunderova biografického příběhu, 

minimálně český čtenář (pro něhož bylo toto dílo původně určeno) tak příběh nutně ke 

Kunderovu životu vztahuje, přinejmenším na rovině obecného postoje k „lyrickému 

a revolučnímu mládí“ 50. let. Přistupme ale nyní k samotnému textu, v němž bude 

předmětem naší pozornosti zejména opozice Jaromil – čtyřicátník. 

                                                   

178  V případě Život je jinde se z Novákovy knihy dozvídáme, že některé scény se v jistých rysech podobají 
některým příhodám, které si pamatují někteří pamětníci z Kunderova okolí, ale že tato 
korespondence není úplná – k tomuto závěru by bylo možné dojít patrně u většiny prozaických děl. 
A rozhodně z něj není možné vyvozovat závěry o tom, že když je určitá scéna podle Nováka dobře 
popsána, stala se i ve skutečnosti. Srov. NOVÁK, Jan: Kundera. Český život a doba, Praha: Argo / 
Paseka, 2020.  

179  NĚMCOVÁ BANERJEE, Marie: Life Is Elsewhere OR Poetry and Revolution, in Terminal Paradox. 
The Novels of Milan Kundera, New York: Grove Weidenfield, 1990, s. 87. 

180  KUNDERA, Milan: L’art du roman, Paříž, Éditions Gallimard, 1986, s. 152. 
181  Tamtéž, s. 165 
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4.3.4  Jaromil je mrtev… 

Jaromil je i v rámci Kunderových postav, které H. Voisine Jechová v souladu 

s Kunderovou vlastní interpretací charakterizuje jako „bytosti znaky“, „bytosti-teze“,182 

nadprůměrně „dourčený“: Víme o něm vše, počínaje místem jeho početí a pocity jeho 

matky, jež deformují jeho vidění sebe sama. Jsme svědkem těch nejintimnější a nejvíce 

ponižujících chvil, které jsou často tělesné – tím se Jaromil podobá spíše ženským 

postavám u Kundery (např. Heleně z Žertu). V terminologii Judith Butlerové bychom 

jej mohli charakterizovat jako „hyper-mastery“ biografického příběhu – jeho plně 

koherentní, ucelené vyprávění, které Butlerová charakterizuje jako násilné. M. 

Němcová-Banerjee upozorňuje, že Jaromilovi není umožněno samostatně mluvit – jak 

jeho básně, tak jeho činy jsou okamžitě doplňovány a zesměšňovány intruzivním 

vypravěčem.183  

Jaromilovo tělo je zdrojem studu, činitelem, jejž nemá plně pod kontrolou, jak 

se vyjevuje v jeho v pořadí druhém marném pokusu o ztrátu panictví: „vzrušení, které 

zprvu pozoroval ve vší fyzické nespornosti, zmizelo. […] Tělo jako by bylo pod jeho 

pozorným sledováním schváceno bázní; spíše se smršťovalo než rostlo.“184 Důvodem 

nespokojenosti s vlastním tělem je zde, i v dalších případech, absence mužnosti, která 

se projevuje kromě nedostatku vlády nad vlastním tělem i v dětských/femininních 

rysech jeho tváře, která „byla podobna tváři matčině“185 a kterou maminka „celkem 

právem považovala za dětsky líbeznou“.186 Jeho tvorba je útočištěm před touto tíživou 

nedostatečností vlastního reálného obrazu – to je patrné z pasáží o fiktivním hrdinovi 

Xaverovi, v nichž se Jaromil převtěluje do mužného hrdiny, který bez problémů získává 

těla žen i respekt mužů.  

První opravdové básně, které Jaromil píše, následují po scénách sexuální 

frustrace, v prvním případě po nepovedeném pokusu o pozorování služky Magdy 

klíčovou dírkou: 

Vzal pak papír a tužku a začal sám psát. Tak jak to viděl u Eluarda, Nezvala, 

Biebla, Desnose, psal pod sebe krátké řádky, bez rytmu a rýmu. Byla to variace na 

                                                   

182  VOISINE-JECHOVÁ, Helena: Charakteristika postavy a etické a filozofické poselství v románech 
Milana Kundery, in Milan Kundera. Co zmůže literatura?, s. 25. 

183  NĚMCOVÁ BANERJEE, Marie: Life Is Elsewhere OR Poetry and Revolution, s. 76.  
184  KUNDERA, Milan: Život je jinde, s. 164. 
185  Tamtéž, s. 111. 
186  Tamtéž. 
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to, co četl, ale v té variaci bylo to, co právě zažil, byl tam smutek, který se rozpouští 

a mění ve vodu, byla tam zelená voda, jejíž hladina stoupá výš a výš až dosahuje 

k mým očím […] neocitl se tedy mimo hranice svého zážitku; byl však vysoko nad 

ním; nechuť nad sebou samým zůstala dole; tam dole se mu potily ruce trémou 

a zrychloval dech; zde nahoře, v básni, byl vysoko nad svou nebohostí; […] nebyl 

již podroben tomu, co zažil, nýbrž to, co zažil, bylo podrobeno tomu, co napsal. 

[…] nezávislost básně poskytla Jaromilovi nádherný úkryt, vítanou možnost 

druhého života.187  

Kundera zde podává popis tvorby „lyrika“, která vyvěrá přímo z jeho emocí. Ty básník 

překládá do lyrického jazyka a tím transformuje vlastní méněcennost do 

romantického, estetického obrazu. Když je pro Jaromilovu maminku v další části knihy 

stejná báseň „pojmenováním něčeho mnohem obecnějšího, jakousi tajemnou kategorií 

lásky“,188 Kundera zdůrazňuje ubohost původní situace – mohli bychom tak říct, že ve 

vztahu k Jaromilovi (tj. lyrikovi) zaujímá postoj silně autobiografického čtení, které 

posléze tak důrazně odmítá. Zde můžeme pozorovat, že odmítnutí biografie Kundera 

zastává jen v případě racionálního romanopisce, lyrika podle něj vyvěrá přímo 

z básníkových emocí a v tom spočívá také její nebezpečí, iracionalita, náchylnost 

k revoluci i krutosti: „jediným důkazem je patos prožitku.“189  

Ačkoliv Kundera o rozdílu mezi lyrikou-mládím-totalitárností-krutostí 

a románem-dospělostí-racionalitou mluví jako o konceptuální, racionální polaritě,190 

jako literárněvědný postřeh neobstojí. Kontrast těží z metaforické působnosti polární 

opozice (není jeho důkazem „patos prožitku?“) a je podle mého názoru srozumitelný 

jedině na pozadí Kunderova autobiografického příběhu: dospělý racionální 

romanopisec se distancuje od vlastní minulosti mladého lyrika v krutém totalitním 

světě. Romanopiscova nezúčastněná racionalita se tak stává 1) metaforickou a 2) 

vyjadřuje prožitky svého autora; samotné rozlišení lyrik – romanopisec tak toto 

rozdělení zpochybňuje.  

Jaromilův život máme k dispozici plně vysvětlený a dourčený od jeho početí až 

po jeho smrt. Ta je smrtí trapnou, nedůstojnou – Jaromil umírá na nachlazení poté, co 

byl potupen na večírku, a po neúspěšném pokusu získat filmařku, ženu, která měla 

                                                   

187  Tamtéž, s. 68–69. 
188  Tamtéž, s. 245.  
189  Tamtéž.  
190  Srov. KUNDERA, Milan: Slova, in Slova, pojmy, situace, Brno: Atlantis, 2014, s. 22. 
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posloužit jako finální potvrzení jeho společenského postavení a mužnosti. V poslední 

části knihy se vrací k matce, v jejíchž očích vidí před smrtí svůj vlastní odraz. Mladý 

lyrik/sadista/komunista v nás je zneškodněn: plně vysvětlen a zabit.  

4.3.5 … ať žije čtyřicátník 

Čtyřicátník do příběhu Jaromila vstupuje až v předposlední krátké kapitole. Figuruje 

zde jako zřejmý protiklad Jaromila, což je patrné i v jeho přístupu k vlastnímu tělu: 

„prohlíží si své tělo a je s ním spokojen; je to již čtyřicetiletý muž, ale od té doby, co 

tělesně pracuje, cítí se ve znamenité kondici; má mozek lehčí a paže silnější.“191 

Čtyřicátník se se svým tělem plně identifikuje, je to tělo muže – silné a plně pod 

kontrolou. Podobně pod kontrolou má čtyřicátník i ženy ve svém životě: „I když měl 

pestrý erotický život, byl čtyřicátník v jádře idylik a střežil klid a řád svých 

dobrodružství; dívka kroužila na hvězdném nebi jeho lásek jako skromná poblikávající 

hvězdička, avšak i jedna malá hvězda, je-li náhle vytržena ze svého místa, může narušit 

nebeskou harmonii.“192 Jako takový může v životě zrzavé dívky nahradit Jaromila – 

protože netrpí méněcenností, může jí vládnout shovívavou rukou (dozvídáme se, že je 

„eroticky nadaná a přizpůsobivá“)193 a bez Jaromilova sadismu.  

Na rozdíl od Jaromila je čtyřicátník mnohem méně určený, do jeho pokoje 

nahlížíme jen na několik chvil, jeho myšlenky a promluvy nejsou doplněny ironickými 

komentáři. Z jeho biografie se dozvídáme jen střípky, ale ty svědčí o tom, že je hrdinou 

českých dějin: v rozhodných okamžicích historie volil tu správnou stranu – za války byl 

letcem v Anglii, v 50. letech jej vyhodili ze zaměstnání a další sympatie mu získává 

zmínka o tragické smrti manželky. Jako takový má právo být v současnosti „otočen 

zády k Historii a jejím dramatickým představením, otočen zády k vlastnímu osudu 

a zahleděn do sebe sama, svých nezávazných zábav a svých knih“.194 V posledních 

řádcích můžeme vidět předzvěst Kunderovy sebeprezentace jako romanopisce z 80. let 

– i on se stahuje z veřejného života, uchyluje do soukromí a ke svým knihám. 

Martin Rizek upozorňuje na to, že Kunderova sebeprezentace se neomezuje jen 

na zápověď autobiografického čtení, mluví i o „autobiografických mlžinách“,195 k nimž 

                                                   

191  Tamtéž, s. 309.  
192  Tamtéž, s. 314. 
193  Tamtéž, s. 312.  
194  Tamtéž, s. 320.  
195  RIZEK, Martin: Opony Milana Kundery, in Milan Kundera. Co zmůže literatura?, s. 260.  
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můžeme přiřadit také věty o tom, že v 50. letech patřil k bezvýznamným autorům, čímž 

zřetelně modifikuje svůj životopis pro nový kontext,196 nebo zmíněný odkaz k postavě 

čtyřicátníka. Kunderovo ztotožnění se čtyřicátníkem je inherentní součástí projektu 

„Kundery-romanopisce“ představeného v Umění románu. Staré já, já lyrika, a jeho 

účast na totalitním režimu umírá potupnou smrtí, vybaveno rysy jinakosti: ženskosti, 

dětství. Kundera jako by svým dílem prosazoval právo sebe sama na úplné 

znovuvynalezení ve chvíli, kdy se staré já stává nesnesitelným, nepotřebným nebo 

nepopulárním. Závěrem není, že Kundera se zpronevěřuje svému „pravému já“, ale 

spíše že jeho dvě persony si protiřečí – Kundera namísto převzetí zodpovědnosti 

v určité chvíli svou biografii rozpojuje na dvě nezacelitelné části. Lidsky tento krok 

v kontextu dobové recepce můžeme pochopit jako „strategii přežití“, jako literární 

vědci bychom však toto gesto, ve formulaci Holta Meyera „retrospektivní regulativní 

činnost“,197 měli přijímat s jistou ostražitostí.  

  

                                                   

196  ROTH, Philip; KUNDERA Milan: Na obranu intimity, přel. Z. Urbánek, Svědectví 19, 1985, č. 74, s. 
364. 

197  MEYER, Holt: Dlouhé loučení Milana Kundery s Julkem Fučíkem a odpovědnost žánru. První verze 
Umění románu a druhá verze Posledního máje, in Slovo a smysl 23, srpen 2015, s. 40.  
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4.4 Věra Linhartová: Svoboda řeči 

Věra Linhartová představuje pro tuto práci zvláštní výzvu: její experimentální texty 

můžeme považovat za mezní případ autorské sebeprezentace. Na rozdíl od dosud 

interpretovaných autorů v jejích uměleckých prózách nenajdeme nikde určité 

a pozitivní gesto, říkající „to jsem já“ – subjekty jejích textů upozorňují na vlastní 

nestálost, umělost, konstruovanost, „papírovost“.198 Osobnost Věry Linhartové mimo 

text zůstává spíše ve skrytu: Linhartová odmítá veřejné působení,199 a její texty téměř 

neobsahují autobiografické odkazy, které byly přítomné v textech, jimž jsme se 

věnovali doposud, ani neprozrazují zřetelnou vizi hodnotového uspořádání světa. D. 

Hodrová upozorňuje na paradoxní spojení subjektu, který o sobě příliš neprozrazuje, 

s první osobou singuláru, která má příznak zpovědního, dokumentárního 

vypovídání.200  

Podle S. Richterové texty Linhartové komunikují „nemožnost obsadit přímo já 

promlouvající v textu“.201 Jak toto gesto, nebo spíše jeho absenci, autorsky 

interpretovat? Nemáme před sebou vzácný případ textu, v němž subjekt opravdu 

zůstává za jeho hranicí, jehož autorka „zaujímá pozici mrtvé ve hře psaní“, a tedy 

vlastně protipříklad, který upozorňuje na meze zde předložených tezí? K zodpovězení 

těchto otázek přistoupím dvěma cestami: 1) představením autorčiny sebeprezentace 

v esejích z oddílu „Sobě a bližním“ ze souboru esejů Soustředné kruhy, kde se 

Linhartová vyjadřuje k problémům vlastní tvorby, identity i autorství vůbec, na jejichž 

základě se pokusím interpretovat širší ideový základ tohoto gesta, a 2) rozborem textu 

Průmět na pozadí z Meziprůzkumu nejblíž uplynulého.  

4.4.1  Překročit vlastní partikularitu 

Oddíl „Sobě i bližním“ představuje soubor textů, na němž zaráží zvláštní rétorická 

strategie: Linhartová v úvodním komentáři uvádí, že většina témat, kterým se zde 

věnuje, pro ni osobně nepředstavuje nic zásadně důležitého – jediný text, který je 

                                                   

198  Srov. KŘIVANCOVÁ, Michaela: Svět slov Věry Linhartové, in Bohemica litteraria 14, 2011, č. 1, s. 
17–27. 

199  Srov RICHTEROVÁ, Sylvie: Portrét autorky, in Eseje o české literatuře, Praha: Pulchra, 2015, s. 569. 
200  HODROVÁ, Daniela: Věra Linhartová, Meziprůzkum nejblíž uplynulého, in Zdeňku Pešatovi 

k šedesátinám, 1998, dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/strojopisne/-
ZP60/23.pdf, s. 6.  

201  RICHTEROVÁ, Sylvie: Proměny subjektu v próze Věry Linhartové, in Eseje o české literatuře, Praha: 
Pulchra, 2015, s. 548. 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/strojopisne/-ZP60/23.pdf
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/strojopisne/-ZP60/23.pdf
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výjimkou, je „Ontologie exilu“, který „vychází z naléhavého vnitřního popudu“ a který 

autorka zapisuje „jednak pro vlastní potřebu, jednak jako nutné účtování, které 

dluží[m] svým současníkům“.202 Jedná se také o text, kde najdeme jedno z mála 

pozitivních sebeurčení Linhartové, identifikaci sebe sama s nomádským způsobem 

existence,203 tj. s bytím neukotveným, svobodným („žít jinde bylo vždy mým 

nejvroucnějším přáním“).204 Jako pro takto neukotvenou bytost pro ni „nemá otázka 

exilu smysl“.205  

Obdobné výhrady se týkají zejména dvou textů na téma ženské psaní: „Žena 

a rukopis“ (v originále écriture) a „Ostrovní literatura“, kde autorka vyjadřuje vlastní 

nesouhlas s tímto typem tázání: „Necítím se jako žena spisovatelka, a pokud je to 

možné, vyhýbám se veškeré diskuzi o tématech, jako je to, které zde bylo předloženo 

k promyšlení.“206 Výzvu (obě eseje jsou původně příspěvky na konferencích, je 

pravděpodobné, že Linhartová byla na podobné události zvána) přijímá proto, aby 

mohla v kontrastu s uvedenými pozicemi představit vlastní pojetí autorství.  

Její přístup bychom mohli v určitých rysech přirovnat ke Kunderovu: i ona se 

prezentuje jako svobodné individuum, které ve své tvorbě zastává pozici univerzálního 

subjektu, osvobozuje se od partikulárních určení jako genderová identita nebo status 

exulantky: „Jedinec ve své samotě není mužem ani ženou, je zkrátka lidskou bytostí.“207 

Univerzalita je v pojetí Linhartové překročením vlastní partikularity k obecné 

sdělnosti, možnosti komunikovat s celkem namísto „ostrova/ghetta“, který podle ní 

vzniká ve chvíli, kdy se ženské psaní vymezuje jako zvláštní kategorie. V jejím pojetí 

můžeme vnímat vliv sartrovského pojetí svobody, v jehož rámci je identita předmětem 

svobodného rozhodnutí jednotlivce:  

Každý člověk je v prvé řadě jednotlivcem, a až potom se definuje jako muž nebo 

žena, černoch nebo běloch, Evropan nebo Asiat. Pokud není v jeho moci změnit 

tyto základní danosti, jež ho určují coby společenskou bytost, závisí na druhé 

straně zcela na něm, zda se rozhodne přijmout tato společenská určení jako 

                                                   

202  LINHARTOVÁ, Věra: Sobě i bližním, in Soustředné kruhy: články a studie z let 1962-2002, Praha: 
Torst, 2010, s. 311. 

203  K tématu nomádství srov. KOŠNAROVÁ, Veronika: nomád, in Variace na hlásku „m“. Úvahy nad 
texty Věry Linhartové, Praha: Torst, 2019, s. 205–209.  

204  LINHARTOVÁ, Věra: Ontologie exilu, in Soustředné kruhy, s. 346. 
205  Tamtéž, s. 347.  
206  LINHARTOVÁ, Věra: Ostrovní literatura, in Soustředné kruhy, s. 316. 
207  Tamtéž. 
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osudová, anebo zda se naopak bude snažit a přemění je takovým způsobem, že už 

nad jeho individuálním osudem nebudou mít moc.208  

Tato pozice je přístupná komukoli, každý jednotlivec disponuje obdobnou svobodou, 

a zároveň je stejnou měrou zodpovědný za to, jestli se stane univerzálním 

subjektem.209 

Z hlediska genderu najdeme v „Ženě a rukopisu“ dvě rozporná určení této 

univerzality: v první formulaci se univerzalita uměleckého projevu vyjadřuje v jeho 

androgynitě,210 obojpohlavnosti, tj. sdělnosti pro obě pohlaví: Linhartová odkazuje na 

Orlanda Virginie Woolfové nebo Proustovo Hledání a toto tvrzení podporuje odkazem 

k (problematické) jungovské představě, že v každém z nás existují i muž, i žena. 

V závěru eseje, když se Linhartová zamýšlí nad použitím rodu promlouvajícího 

subjektu, dochází k posunu:  

To mluvící já, které mě zastupuje v promluvě, má být vyjádřeno v ženském, nebo 

v mužském rodě? Mužský rod se prosazuje jako první a zcela přirozeně v míře, 

s níž vypravěč usiluje, aby vyplnil to prázdné místo, ve kterém se uskuteční setkání 

s jeho čtenářem, partnerem dialogu. Neboť mluvit v mužském rodě znamená 

vyjadřovat se obecněji, neutrálněji, ženský rod se vyznačuje nezaměnitelnou 

promluvou, bez ustání odkazující čtenáře k podobě této konkrétní, určité 

osobnosti, jíž je autor. Je tu však neřešitelný rozpor: jestliže autor (náhodně třeba 

já) vstupuje do své promluvy celou svou bytostí, se vším, o čem přemýšlel nebo 

čím žil, nemůže se vyhnout mluvit v ženském rodě, ledaže by se uchýlil 

k proustovským vytáčkám. 

V citované pasáži se podle mého názoru plně projevuje paradoxnost a rozpornost 

zastávané pozice: Linhartová od sebe samé vyžaduje vyjádření univerzality, plnou 

účast v „dialogu“ literatury, ale zároveň přiznává této univerzalitě mužské rysy, ženský 

rod její bytosti, toho, o čem přemýšlí nebo čím žije, do této univerzality nepasuje.211  

                                                   

208  Tamtéž, s. 319. 
209  K Linhartové zde přistupujeme zejména jako k literární autorce, nikoliv teoretičce, takže zde není 

prostor pro důkladnější polemiku s tímto stanoviskem. K problematičnosti tohoto pojetí idenity viz 
kapitolu 4.2.2. 

210  K androgynitě a genderové identitě v díle Linhartové srov. KOŠNAROVÁ, Veronika: Variace, s. 
229–244.  

211  Obdobné napětí můžeme sledovat u další soudobé experimentální spisovatelky, Nathalie 
Sarrautové, jak ukazují analýzy A. Jeffersonové v knize Nathalie Sarraute, Fiction and Theory. The 
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4.4.2  Subjekt řeči 

Silvie Richterová ve studii „Proměny subjektu v próze Věry Linhartové“ charakterizuje 

autorčinu prózu jako teorii uváděnou v praxi – Linhartová, která má sama estetické 

vzdělání, podle ní ve svém díle vědomě rozehrává a aktualizuje strukturalistické pojmy. 

Podle Richterové můžeme tyto prózy číst „jako metafor[u] onoho abstraktního 

subjektu, o němž hovoří Mukařovský, jako pokus o jeho personifikaci“.212 Tato 

charakteristika, kterou pokládám za velice výstižnou, jako by již upozorňovala na to, že 

toto tvůrčí převzetí pojmu není jeho pouhou aplikací – personifikace abstraktního 

subjektu je, domyšleno do důsledku, jeho popřením, „odabstraktněním“. Rozehrávání 

abstraktního subjektu, tak jak jej popisuje Richterová, navíc opět vnáší do hry jeho 

mimoliterární vnějšek, subjekt autorky: „Postava vypravěče [dříve ztotožněná právě 

s abstraktním subjektem] pak bude nejen zastupovat a zastiňovat subjekt autorský, ale 

zároveň na něj čtenáře upozorňovat.“213  

Linhartové prózy jsou charakteristické střídáním rodu subjektu. 

V Meziprůzkumu nejblíž uplynulého je situace složitější – subjekt střídá rody někdy 

bez zjevného přerodu mezi textovými částmi, v Pikareskním průmětu na pozadí 

k těmto přerodům dochází i v rámci jedné věty. Richterová ztotožňuje vypravěče 

v mužském rodě s „textovým subjektem“, ženský rod podle ní naopak signalizuje 

subjekt biografický. Toto rozlišení se ukazuje jako opodstatněné, vztáhneme-li ho 

k pasáži z „Ženy a rukopisu“, kde je mužský hlas ztotožněn s neutralitou, obecností 

a ženský s vlastní zkušenosti. V následujících analýzách je však třeba mít na paměti, že 

toto rozlišení je určitou literární stylizací, ve skutečnosti se oba subjekty tvoří v textu 

a oba jsou formovány zkušeností autorky.  

Pikareskní průmět na pozadí má, jako další prózy Meziprůzkumu, 

komplikovanou strukturu, kterou nepropojuje určitý děj, postava ani jasně 

formulované téma. Zkušenost čtení textu vystihuje dobře tato jeho pasáž: „Co bylo 

řečeno, soustavně zapomínám. Slova se neřadí jedno k druhému, ale každé znova se 

                                                   

Question of Difference. Sarrautová nabízí odlišné řešení tohoto paradoxu, chápe vlastní psaní jako 
možnost zneviditelnění sebe sama, uniknutí mužskému pohledu a ženské identitě chápané jako 
„neautentická“. S Věrou Linhartovou má společné odmítání vlastní kategorizace jako „ženské 
spisovatelky“ i určitou abstraktní, androgynní podobu subjektů (postav), objevujících se ve vlastním 
díle. Srov. JEFFERSON, Ann: The Body and Sexual Difference, in Nathalie Sarraute, Fiction and 
Theory: Questions of Difference, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 77–116.  

212  RICHTEROVÁ, Sylvie: Proměny subjektu v próze Věry Linhartové, s. 545.  
213  Tamtéž, s. 547. 
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klade doprostřed, obklopeno předešlým.“214 V textu, který je natolik popřením 

struktury, uspořádanosti, jasně sdělovaného smyslu, neexistuje centrum – každé slovo 

„se klade doprostřed“ a také interpretace, kterou zde nyní předložím, je nutně výběrem 

jednoho centra na úkor jiných.  

V úvodní části textu je tématem pojmenování věci charakterizované jako její 

„pád do řeči“, jako stávání se sebou samou: „Může se stát, že si cisterna nitroglycerínu 

– která by se do té doby byla považovala za všechno možné jiné – jednoho dne řekne: 

jsem cisterna nitroglycerínu; – a přijde tak k sobě“,215 ale i její nivelizace – „Volný pád 

věci k slovu je ovšem dvojjedinou možností, která má v sobě dále tyto dvě obměny: 

zničení nebo ničím učinění věci.“216 Tato ambivalentní síla řeči se následně znovu 

evokuje ve spojení se subjektem:  

Stanu se tím, co jsem, jestliže to řeknu. Stanu se tím, co řeknu. Budu-li mluvit 

o sobě, stanu se tím, co si myslím, že jsem – ale pokud na sebe myslím, myslím si, 

že poněkud i nejsem – zatímco se mám stát tím, co jsem v plnosti, bez ohledu na 

to, co o sobě myslím. Mám-li se tedy stát sebou, nemohu mluvit ani o věcech ani 

o sobě – musím vést řeč, kterou se mám stát. Nevedu tedy řeč o sobě nebo 

o něčem, vedu řeč, kterou se stávám. Stanu se sebou, stanu-li se řečí. Jsem řečí. 

Jsem řečí, stávám se řečí. – Ale neztotožňuji se s ní, nepřevtěluji se do ní, jsem 

stále také něco jiného, než řeč. Teprve řečí se stávám sama sebou, řeč však přece 

nadále zůstává něčím ode mne odlišným […].217 

Řeč je zde představena jako ambivalentní pohyb – subjekt se v řeči realizuje, 

uskutečňuje (Linhartová by připomněla kořeny těchto slov, res, skutek), ale tento 

pohyb nemá plně pod kontrolou, stává se sebou právě tehdy, když se stává něčím cizím, 

a tak vlastně popírá sebe sama, zároveň nadále pociťuje svůj odstup, který jí současně 

umožňuje reflexi.218 Můžeme zde připomenout pasáž z Foucaultovy Hermeneutiky 

subjektu citovanou v kapitole 3.1.4.; subjekt může zjevovat pravdu o sobě samém jen 

za cenu ztráty původní, reálné plnosti, sebe-přítomnosti.  

                                                   

214  LINHARTOVÁ, Věra: Pikareskní průmět na pozadí, in Meziprůzkum nejblíž uplynulého, České 
Budějovice: Krajské nakladatelství, 1964, s. 177. 

215  Tamtéž, s. 166.  
216  Tamtéž, s. 169. 
217  Tamtéž, s. 171.  
218  Srov. KOŠNAROVÁ, Veronika: Variace, s. 203.  
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4.4.3 Řeč pro supy  

Situace se však dále komplikuje Linhartové pojetím řeči: řeč není místem řádu, logicky 

uspořádaným diskurzem – Linhartová jako by ve svém díle dávala znít řeči Derridovy 

differance, jejíž každé slovo v sobě nese nános dalších slov, které jakýkoliv význam 

rozkolísávají, oddalují. Průmět paroduje logický diskurz, představu, že vztahy mezi 

slovy můžeme zachytit jako určitý stabilní řád: „Zaměníme-li slovo ‚líc‘ slovem ‚tvář‘ 

a odhlédneme-li od předmětu, s nímž bylo původně spojeno a jehož vlastností právě 

bylo, že jej lze libovolně převracet, dostaneme jednoznačný závěr, že levá ruka se 

vždycky může dotýkat jenom pravé tváře a pravá ruka levé tváře.“219 Sledováním 

logických vztahů jazyka dospíváme nutně k absurditám, etymologické konotace 

kontaminují smysl a znemožňují jeho jasnou strukturovanost. Dalším zdrojem tohoto 

znejistění je pluralita jazyků: „přizvukuje mi souznělost s polským rzecz, jemuž vojvodí 

res – rzcecz pospolita“, která jakoby přidávala další významovou vrstvu.220 Slovy M. 

Petříčka: „Kdykoliv cokoliv říkám, vždy slyším v pozadí svých slov jakýsi reziduální 

šum toho, co moje promluva nutně umlčuje – neboť v různořečí mohu aktuálně 

a v dané chvíli mluvit jen jednou řečí.“221  

Subjekt vstoupil do řeči, ale tento vstup není završen jeho konstitucí, vytyčením 

jednoznačné a ohraničené podoby já – ta není možná. Subjekt promluvy v textu 

prozkoumává dvě tradiční cesty ke konstituci já a následně je odmítá – 1) konstituci 

narativní, která se ale rozpadá, ještě než začne: „Ale k zápletce nedojde, protože to 

nedopustím. Zápletka, neboli shluk událostí, z něhož by vycházel rozhodující okamžik, 

je nedostatek úvahy“222 a 2) prozkoumání nitra, kde uvnitř hrudníku textový subjekt 

nachází dvě milující se postavy (srov. anima/animus z kapitoly 4.4.1) a ve svém boku 

trhlinu – tedy vícehlasí a otevřenost, které obě zamezují ucelení subjektu. Tyto dvě 

postavy se následně odtrhávají z těla a hovoří spolu, střídají se v tom, kdo přebírá 

kontrolu nad tokem textu. Rozpoznáme je podle gramatického rodu: „on“ je 

abstraktnější, stabilnější, plní roli ochranitele a průvodce „jí“, „utkvělé představy“, 

která se ztrácí z textu, je pronásledována „jimi“: „Jsou jí už zase v patách. Očima na šíji 

                                                   

219  LINHARTOVÁ, Věra: Pikareskní průmět na pozadí, s. 166. 
220  K polyglotismu ve vztahu k identitě autorky viz KOŠNAROVÁ, Veronika: Variace, s. 208.  
221  PETŘÍČEK, Miroslav: Vícehlasé rozptýlení, in Kontext – překlad – hranice: studie 

z komparatistiky, eds. A. Housková et al., Praha: Filozofická fakulta UK, 1996, s. 12. 
222  LINHARTOVÁ, Věra: Pikareskní průmět na pozadí, s. 173 
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úzkostliví. – Ať si nevšímá toho skučení za a kolem, říkám jí, ale neslyší.“223 On pro ni 

představuje stabilní bod, možnost spojení s řečí: „Jsem nyní sama sebou v prostoru 

s tebou společném. Nevidím-li tě, nezbývá mi, než vyprávět s tebou. Řeč je tvým 

dílem.“224 Text končí převzetím řeči maskulinním subjektem, který zároveň „povznáší“ 

i subjekt femininní: „Sám stojím kde jsi. Slétají se mi naslouchat. Krahujci supi 

šakalové se přicházejí pást. Nepřestoupím. Udržím tě a povznáším. Úzký hlas podobný 

vytí. Možná tón hlas bez nástroje ráj nepochybně mi může uniknout.“225 Poslední věta, 

pronesená hlasem subjektu plně ztotožněného s maskulinní, textovou pozicí, je téměř 

nesrozumitelná, rozklad nyní sestupuje i na rovinu syntaxe, text se stává mrtvým 

tělem, na němž se mohou pást supi, vlci, krahujci.  

4.4.4  „Neřešitelný rozpor“ 

Jak můžeme tomuto gestu rozumět? A usnadní nám porozumění genderová 

perspektiva? V rámci ženského psaní interpretuje texty Věry Linhartové J. Matonoha 

v Psaní vně logocentrismu, který charakterizuje Linhartové „rozbíjení řeči“ jako odpor 

vůči falogocentrismu, proti ideologickému prosazování maskulinního řádu. Můžeme 

však takto interpretovat autorku, která sama chápe mužský hlas jako nedosažitelný 

ideál neutrality a jejímž ideálem je absolutní překročení vlastní determinovanosti? 

Ačkoliv podle mě není možné mluvit o vědomém odporu nebo programovém 

zpochybňování maskulinních norem psaní, domnívám se, že Linhartové prózy 

podávají fascinující svědectví o nerovném přístupu k „neutralitě řeči“, ačkoliv 

Linhartová sama tuto nerovnost výše charakterizovala jako přirozenou.  

Když je věc pojmenována, vzniká vždy určitá mezera, zbytek, který do řeči 

nevstupuje: „vzniká trhlina, kterou nelze nijak zacelit, věc se rozbíjí, aniž se vydala 

slovu.“226 Když do literární, experimentální formy, kterou chce Linhartová psát, 

vstupuje subjekt v ženském rodě, tato trhlina se zdůrazňuje, vzniká „neřešitelný 

rozpor“. Právě tento rozpor, tato trhlina, je důležitým tématem Průmětu – když 

v průběhu rozhovoru v jednu chvíli subjekt v ženském rodě přechází do bodu středního 

(dalšího ideálu neutrality), druhý subjekt jej/ji zastavuje: „Mezi námi ještě nebylo 

zdaleka tak mnohé řečeno, aby ses mohla tak bezevšeho vytratit.“227 Řeč Průmětu 

                                                   

223  Tamtéž, s. 183 
224 Tamtéž, s. 181. 
225  Tamtéž, s. 184. 
226  Tamtéž, s. 169. 
227  Tamtéž, s. 181. 
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zůstává živá jen v okamžiku rozpravy mezi oběma subjekty. Když na konci splývají, 

rozpadá se. Podobně prózy Věry Linhartové nesměřují k plné konstituci subjektu v řeči, 

ale zůstávají na její hranici, můžeme je charakterizovat jako mlčení, mluvu, která 

odmítá komunikovat: „mlčení dosahuji právě jen mezi řečí, mlčení je oddálení řeči, je 

to mezera v řeči, ne její opak, ani ne její popření. – Jsem tedy také mlčením, které je 

mezi řečí. – Mlčení není tichem, je neřečí. Ticho není mezi řečí, řeč a mlčení jsou 

znělost a neznělost hlasu, ticho je bez hlasu. Ticho je tam, kde je hlas bez řeči. Nejsem 

v tichu.“228  

U Linhartové nenacházíme gesto, které by nám říkalo „to jsem já“, chápejte mě 

tímto způsobem. Plně se nerealizuje splynutí s univerzálním, abstraktním subjektem 

řeči, které je představeno jako umrtvující, nivelizující. Průmět (a domnívám se, že ani 

další prózy Linhartové) však nemůžeme číst ani jako konstrukci opoziční ženské 

subjektivity. Linhartová setrvává na půli cesty mezi vlastní specifickou existencí a řečí, 

mezi normou maskulinní neutrality a životní zkušeností, důsledně odmítá zaujmout 

obě pozice. Jedná se o gesto stvrzující smrt autora? I toto odmítnutí je podle mého 

názoru plodné interpretovat jako gesto vycházející z životní zkušenosti, která je 

v Průmětu tolikrát evokována. Toto gesto je zároveň srozumitelné jen rámci určitého 

komunikačního pole, proti jehož pravidlům se Linhartová vymezuje a na které reaguje 

– můžeme zde připomenout tematizaci mlčení jako jedné z možných odpovědí na 

otázku kdo jsi? (viz kapitolu 3.1.3). Ne-gesto Věry Linhartové můžeme interpretovat 

jako svědectví o nemožnosti vypovídat v existujících normách, které dávají Linhartové 

na výběr buď nivelizovat sebe sama v masce neutrálního subjektu, nebo se uzavřít 

v „ghettu“ ženského psaní.  

  

                                                   

228  Tamtéž, s. 172.  
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4.5  Identita autora mezi univerzalitou a partikularitou 

V přecházejících interpretacích jsme mohli přes patrnou odlišnost autorských přístupů 

a postojů pozorovat určité společné rysy a témata: především, jak bylo předesláno 

v úvodu, žádný z autorů nám ve svém díle nepředkládá tradičně konstruovanou 

autobiografickou identitu, u každého z nich je konstituce subjektivity vědomě 

reflektovaným tématem. Hrabalova Trilogie, která je tradiční autobiografické formě 

nejblíž, nám představuje já, které utíká, a které není možné zachytit do podoby 

uceleného a stabilního tvaru. Kundera autobiograficky konstituované já v Život je jinde 

představuje jako já lyrika, tedy já cizí, minulé, mrtvé a stylizuje se do subjektu bez 

životopisu. Libuše Moníková zdůrazňuje cizost figur identity, které na sebe já bere, 

i vyprávěcích forem, v nichž se konstituuje, Věra Linhartová „zápletku“, narativní 

konstituci sebe samé, odmítá úplně. 

Zastavme se na závěr u tématu, které se ukázalo být mimořádně důležitým jak 

v teoretických přístupech k autorství, tak v interpretační části: protikladu univerzality 

a partikularity. V jednotlivých sebeprezentacích autorů jsme si mohli všimnout, že se 

nejedná o čistě teoretický protiklad, ale o opozici, která je výrazně hodnotově 

a politicky zatížená. Explicitně se k tématu univerzality a partikularity vztahují Milan 

Kundera a Věra Linhartová ve svých esejích, a jak jsem již konstatovala, jejich pozice 

se do značné míry shoduje, sám Kundera se s „Ontologií exilu“ ztotožňuje natolik, že 

její rozsáhlou pasáž cituje mezi vlastními eseji. Pokud se ale zaměříme na literární 

realizace této univerzality, oba přístupy se zásadně liší. Kundera ve svých románech 

čtenáři předkládá snadno sledovatelnou strukturu, tradiční děj i postavy a i úvahové 

pasáže podává hravou a přístupnou formou – dosahuje maximální sdělnosti. Této 

sdělnosti napomáhá i to, že mimo identitu „exulanta“, které se pracně zbavuje, 

ostatními určeními odpovídá „normální“ identitě klasika literatury.  

Obdobný požadavek univerzality je u Věry Linhartové vyhnán do krajnosti – 

promlouvající subjekt se zbavuje všech partikulárních vlastností od ženské identity až 

po určitou tělesnost, ohraničenost, narativitu – a tedy i sdělnost. Prózy Věry 

Linhartové jsou čtenářsky obtížně přístupné, určené úzkému intelektuálnímu publiku, 

které je schopné ocenit inovativnost vypravěčských postupů, udržet pozornost při 

neustálých změnách perspektivy, rozpadání času, prostoru, totožnosti postav i věcí. 

Krok, který byl původně (nakolik můžeme důvěřovat formulaci autorky) motivován 

dosažením co největší sdělnosti, univerzality, se tak paradoxně převrací do pozice, 

která je opět výrazně partikulární – tento zvrat však nemusíme chápat jako selhání, 
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protože napětí, které vytváří, je jedním ze zdrojů literární hodnoty děl autorky. Ačkoliv 

jsem se v analýzách Linhartové věnovala převážně tématu genderu, bylo by zajímavé 

analyzovat pozici Linhartové i z třídního hlediska – scholastické svobody, kterou jí 

poskytovalo intelektuální kulturní prostředí, ve kterém se pohybovala. 

U Bohumila Hrabala můžeme pozorovat gesto, které je oproti Linhartové 

i Kunderovi obrácené – úspěšný spisovatel, čtený jako svědek existenciálních pravd, se 

v Trilogii hlásí k partikularitě, omezenosti a podmíněnosti vlastního pohledu na svět – 

ustavuje se jako objekt ženského pohledu, kterému tak dává univerzální platnost. 

Podobně i Libuše Moníková, jejímž východiskem je partikulární pozice ženy, 

imigrantky, tuto partikularitu spíše zdůrazňuje, než že by se jí snažila zbavit – místo 

aby se snažila přizpůsobit ideálu neutrality, plně se integrovat do společnosti, udržuje 

si od společnosti odstup zdůrazněním své odlišnosti, toto zdůraznění však zároveň 

zahajuje dialog s celkem společnosti, umožňuje hrdince vstoupit do veřejného 

prostoru, aniž by plně přistoupila na jeho pravidla. Oba autoři tak ukazují, že korelace 

mezi neutrální univerzalitou a možností komunikace, a naopak partikularitou 

a uzavřeností v omezeném kontextu, není teoretickou pravdou, ale hodnotovou 

opozicí, kterou nemusíme přijmout.  
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5. ZÁVĚR 

Kategorie autora se pojí s množstvím témat a otázek – tato práce otevřela 

prostřednictvím interpretovaných teoretických a literárních textů pouze určitý výsek 

problematiky, ohraničený časově (na druhou polovinu 20. století), místně (na západní 

teorii a české autory) i z hlediska předmětu (literární próza). Otázka „co je autorství?“, 

„jak se subjekt obecně projevuje v řeči?“ by v podobě otázky po nadčasové, univerzální 

podstatě ani neměla smysl, koneckonců na historicko-kulturní specificitu autorství 

upozorňují již M. Foucault a R. Barthes. Jak analyzované teorie, tak praxe autorství 

vznikají v určitém sociálním, politickém a kulturním kontextu, na který reagují a bez 

něhož nejsou srozumitelné, a jako takové prochází proměnami.  

Teorie P. Bourdieua a J. Butlerové poukazují na komplexnost „reálné“ osobnosti 

autora – osobní identita člověka se neomezuje na psychofyzické stavy „uvnitř“ člověka, 

ale vzniká v dialogu s druhými, konstituuje se na pozadí určitého společenského rámce, 

ve skupinách, jichž je subjekt součástí. Jak pozoruhodně reflektují i literární texty 

Libuše Moníkové a Bohumila Hrabala, v případě identity člověka nemůžeme nikdy 

dospět k ostré hranici mezi cizím a vlastním. Zkoumání autora proto není vciťováním, 

ale interpretací rozmanitého materiálu, včetně textů, které nepochází od autora 

samého – text autora, stejně jako kterékoliv jiné lidské bytosti, nemáme nikdy 

k dispozici celý. Fakt, že se lidské já odehrává „tam venku“, v řeči, jeho extatičnost 

a bytostná otevřenost sice znemožňují uchopit autora jednou provždy, ale zároveň 

vůbec vytváří možnost naší účasti v podobě interpretace.  

Jedním z důležitých témat práce byl protiklad univerzality a partikularity. 

U Pierra Bourdieua jsme rozlišovali mezi 1) univerzalitou jako hodnotou ve smyslu 

sdělnosti (k níž se musí alespoň do určité míry hlásit každé literární dílo) a 2) její 

„egoistickou“ podobou, která je popřením diference, ztotožněním univerzality 

s dominantní pozicí. V druhém významu tento protiklad není protikladem 

abstraktních pojmů, ale stává se politickým nástrojem – tento význam se ukázal být 

zásadním pro porozumění literárním sebeprezentacím Věry Linhartové a Milana 

Kundery. Oba autoři proklamací vlastní univerzality protestují vůči přináležitosti 

k marginálnímu kontextu ženství (Linharová) nebo imigrantství (Kundera), které jim 

literární prostředí jejich doby přisuzuje, a usilují o obsazení pozice „čistého umělce“, 

která by jim umožnila zaujmout pozici v centru. V případě Bohumila Hrabala jsme 

mohli pozorovat protikladný pohyb – autor, jehož pozice v centru, byla v době vydání 
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Trilogie nepochybná, ukazuje na limity vlastní univerzality – partikularizuje sebe 

sama.  

Tato práce reaguje na smrt autora, tedy odmítá úplné oddělování textového 

subjektu díla a osobní identity člověka. I proto jsem zdůrazňovala kontinuitu mezi 

oběma způsoby existence – literární autor nemá plně k dispozici význam svého díla, 

stejně jako osoba nemá plně k dispozici své pravé já, celek vyprávění o sobě samém. 

Jak autorská, tak osobní identita vznikají jako nekonečný proces, obojí se děje „venku“. 

Bylo by však chybou osobní a autorskou identitu plně ztotožňovat – ačkoliv jsou 

hranice mezi oběma identitami propustné, obě mají odlišnou roli a mechanismy 

fungování, u autorské identity je například dovolena míra artificiality a kreativity, 

která by byla v případě civilní identity mohla vést k morálnímu odsudku nebo dokonce 

právním postihům. Jak se lidská identita modifikuje veřejným, literárním působením? 

Jak se liší normy uznání literárního světa od světa „civilního“? Jisté vodítko pro tyto 

otázky nám poskytují analýzy P. Bourdieua nebo J. Meizoze, specificita autorské 

literární identity však zůstává důležitým tématem pro další bádání. 

Domnívám se, že zkoumání autora je důležitým úkolem literární vědy, a to v obou 

významech, které byly představeny v této práci. Jednu část výzvy představuje samotný 

„text autorství“ jednotlivých spisovatelů a spisovatelek, který je nutné zkoumat 

v kontextu soudobého literárního pole – norem, na základě kterých je individuu 

přiznána možnost mluvit z pozice spisovatele, být čten „literárně“ a nikoliv pouze jako 

prostředek k dokumentaci určité exotické charakteristiky. Druhou částí výzvy je reflexe 

otázky „kdo mluví?“ v každé literární interpretaci: vztahování každého literárního díla 

ke kontextu jeho vzniku, k diskurzivní pozici a „textu autorství“ jeho původce. 

Odpovědí na otázku „kdo mluví?“ je vždy určitý konkrétní, situovaný, tělesný subjekt 

s potřebami, touhami a zájmy. Redukce autorů a autorek na „abstraktní“, nebo 

„textové subjekty“, popřípadě „skriptory“, je problematická, protože je ve své podstatě 

neuskutečnitelná: plně abstraktní subjekt (ke kterému se přibližují třeba prózy Věry 

Linhartové), není srozumitelný a to, co za něj většinou označujeme, jsou v šedé 

neutralitě splývající charakteristiky dominantních identit našeho empirického světa.  

  



 102 
 

6. SOUPIS LITERATURY 

6.1 Primární literatura 

HRABAL, Bohumil: Spisy 5. Autobiografická trilogie, eds. V. Kadlec, J. Pelán, Praha: 

Mladá fronta, 2016.  

KUNDERA, Milan: L’art du roman, Paříž: Éditions Gallimard, 1986.  

KUNDERA, Milan: Nechovejte se tu jako doma příteli, Brno: Atlantis, 2006. 

KUNDERA, Milan: Slova, pojmy, situace, Brno: Atlantis, 2014. 

KUNDERA, Milan: Zneuznávané dědictví Cervantesovo, Brno: Atlantis, 2005. 

KUNDERA, Milan: Život je jinde, Brno: Atlantis, 2018.  

LINHARTOVÁ, Věra: „Pikareskní průmět na pozadí“, in Meziprůzkum nejblíž 

uplynulého. České Budějovice: Krajské nakladatelství, 1964, s. 165–184. 

LINHARTOVÁ, Věra: Sobě i bližním, in Soustředné kruhy: články a studie z let 1962–

2002, Praha: Torst, 2010, s. 311–347. 

MONÍKOVÁ, Libuše: Pavana za mrtvou infantku, přel. R. Charvát, Praha: Argo, 2005. 

 

  



 103 
 

6.2 Sekundární literatura 

BARTHES, Roland: S/Z, přel. J. Fulka, Praha: Garamond, 2007. 

BARTHES, Roland: Smrt autora, in Aluze 10, č. 3, 2006, s. 75–77. 

BLOOM, Harold: Introduction, in Kundera, ed. Harold Bloom, Broomall: Chelsea 

House Publishers, 2003, s. 1–2. 

BOURDIEU, Pierre: Méditations pascaliennes, Paris: Seuil, 1997. 

BOURDIEU, Pierre: Pravidla umění, přel. P. Kyloušek, P. Dytrt, Brno: Host, 2010. 

BROD, Harry: The Case for Men’s Studies, in The Making of Masculinities. The New 

Men’s Studies, ed. H. Brod, Boston: Allen & Unwin, 1987, s. 39–63. 

BURKE, Séan: The Death and Return of the Author, Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 2008. 

BUTLER, Judith: Giving an Account of Oneself, New York: Fordham University Press, 

2015.  

BUTLER, Judith: Performative Acts and Gender Constitution, in Writing on the Body. 

Female Embodiment and Feminist Theory, eds. K. Conboy, N. Medina, S. 

Stanbury, New York: Colombia University Press, 1997, s. 519–531. 

ČEŠKA, Jakub et al. (eds.): Schizofrenická historiografie. Hrabal a dějiny, Dolní 

Břežany: Scriptorium, 2019.  

ČEŠKA, Jakub: K raným prózám Věry Linhartové (Krajiny, kde se za úsvitu stmívá), in 

Česká literatura 58, č. 2, 2010, s. 197–217. 

ČEŠKA, Jakub: Smrt autora jako nekonceptuální metafora (k jednosměrnosti literární 

komunikace), FILOZOFIA 69, 2014, č. 1, s. 89–100. 

ČINÁTLOVÁ, Blanka: Cimra těla a eskalátor duše: barokní ozvěny v díle Bohumila 

Hrabala, in Schizofrenická historiografie. Hrabal a dějiny, eds. J. Češka et al., 

Dolní Břežany: Scriptorium, 2019, s. 185–203.  



 104 
 

DERRIDA, Jacques; KRISTEVA, Julia: Sémiologie a gramatologie, in Texty 

k dekonstrukci, přel. M. Petříček, Bratislava: Archa, 1993, s. 31–48. 

DERRIDA, Jacques: De la grammatologie, Paris: Éditions de Minuit, 1967. 

DERRIDA, Jacques: Signatura, událost, kontext, in Texty k dekonstrukci, přel. M. 

Petříček, Bratislava: Archa, 1993, s. 277–306. 

DOW MAGNUS, Kathy: The Unaccountable Subject: Judith Butler and the Social 

Conditions of Intersubjective Agency, in Hypatia 21, č. 2, 2006, s. 81–103. 

ECO, Umberto: Role of the Reader, Bloomington: Indiana University Press, 1984. 

ECO, Umberto: Šest procházek literárními lesy: přednášky na Harvardově 

univerzitě, přel. B. Grygová. Olomouc: Votobia, 1997. 

ERIBON, Didier: Dates de naissance. Récits de soi et ontologie du présent, in Principes 

d’une pensée critique, Saint-Amand-Montrond: Librairie Arthéme Fayard / 

Pluriel, 2016, s. 17–52.  

ERIBON, Didier: Návrat do Remeše, přel. D. Špitálský, Praha: tranzit.cz, 2019.  

FOUCAULT, Michel. Diskurs, autor, genealogie: tři studie, Praha: Nakladatelství 

Svoboda, 1994. 

FOUCAULT, Michel: About the Beginning of the Hermeneutics of the Self, zapsali T. 

Keenan a M. Blasius, in Political Theory 21, č. 2, květen, 1993, s. 198–227. 

FOUCAULT, Michel: Archeologie vědění, Praha: Herrmann a synové, 2016. 

FOUCAULT, Michel: Qu’est-ce qu’un auteur?, in Dits et écrits I, 1914–1975, Paris: 

Gallimard, 2001, s. 819–834. 

FOUCAULT, Michel: Talk show, in Foucault Live: Interviews, 1966–84, přel. J. 

Johnson, New York: Semiotext(e), 1989, s. 133–146. 

HECZKOVÁ, Libuše: Obraz mezi obrazy. Erotický a mučednický mýtus Boženy 

Němcové, in A2 XVI, č. 8, 2020, s. 18–19. 



 105 
 

HODROVÁ, Daniela: Věra Linhartová, Meziprůzkum nejblíž uplynulého, in Zdeňku 

Pešatovi k šedesátinám, 1998, dostupné: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/ 

sborniky/strojopisne/ZP60/23.pdf, s. 1–12. 

JANKOVIČ, Milan: Psaní proudem – autobiografická trilogie, in Bohumil Hrabal, 

Spisy 5. Autobiografická trilogie, eds. V. Kadlec, J. Pelán, Praha: Mladá fronta, 

2016, s. 7–27.  

JEFFERSON, Ann: The Body and Sexual Difference, in Nathalie Sarraute, Fiction and 

Theory: Questions of Difference, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 

s. 77–116. 

JUNGMANN, Milan: Kunderovské Paradoxy, in Svědectví 20, Paříž, 1986/87, č. 77, s. 

135–162. 

KIMBALL, Roger: The Ambiguities of Milan Kundera, in The New Criterion, leden 

1986, dostupné: https://newcriterion.com/issues/1986/1/the-ambiguities-of-

milan-kundera.  

KINDT, Tom; MULLER, Hans Harald: The Implied Author, Concept and Controversy 

(Naratologia), Berlin: Walter de Gruyter, 2006. 

KIRCHOFER, Anton: Refined out of Existence?, in Authorship Revisited, eds. G. J. 

Dorleijn, R. Grüttemeier, L. Korthals Altes, Leuven: Peeters, 2010, s. 213–227. 

KNOOP, Christine Angela: Kundera and the Ambiguity of Authorship, Modern 

Humanities Research Association, č. 79, 2011. JSTOR, dostupné: www.jstor.org/ 

stable/j.ctt2tt8b2. 

KOHLER, Gun-Britt: National Disposition and the Author’s Trajectory: Reflections on 

Polish and Croatian Literature, in Authorship Revisited, eds. G. J. Dorleijn, R. 

Grüttemeier, L. Korthals Altes, Leuven: Peeters, 2010, s. 11–38.  

KÖPPE, Tilmann; KINDT, Tom: Conceptions of Authorship and Authorial Intention, 

in Authorship Revisited, eds. G. J. Dorleijn, R. Grüttemeier, L. Korthals Altes, 

Leuven: Peeters, 2010, s. 175–193. 

KOŠNAROVÁ, Veronika: Variace na hlásku „m“. Úvahy nad texty Věry Linhartové, 

Praha: Torst, 2019.  

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/strojopisne/ZP60/23.pdf
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/strojopisne/ZP60/23.pdf
https://newcriterion.com/issues/1986/1/the-ambiguities-of-milan-kundera
https://newcriterion.com/issues/1986/1/the-ambiguities-of-milan-kundera


 106 
 

KOUTKOVÁ, Lucie: Hell-Dunkel-Dichotomie als Darstellung der Machtdiskurse im 

Werk von Libuše Moníková. „Für schwarze Kuken“, 2011, dizertační práce, 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií. Vedoucí práce 

M. Petříček. 

KŘIVANCOVÁ, Michaela: Svět slov Věry Linhartové, in Bohemica litteraria 14, 2011, 

č. 1, s. 17–27. 

KYNCL, Petr; MONÍKOVÁ, Libuše: Writing is a Murderous Occupation, in Libuše 

Moníková In Memoriam (German Monitor 62), eds. L. Marven, B. Heines, 

Amsterdam – New York: Rodopi, 2005, s. 29–38. 

LEJEUNE, Philippe: Le pacte autobiographique, Paris: Seuil, 1975.  

MANSBRÜGGE, Antje: Der Text ist der Autor eines Buches? Einige Überlegungen zu 

Libuše Moníkovás Pavane für eine verstorbene Infantin, in Zeitschrift für 

Literaturwissenschaft und Linguistik 1998, 28 (4), s. 120–133. 

MARTENS, David; MEIZOZ, Jérôme: La fabrique d’une notion. Entretien avec Jérôme 

Meizoz au sujet du concept de “posture”, propos recueillis par David Martens, in 

Interférences littéraires/Literaire interferenties, nouvelle série, 2011, č. 6, s. 199–

212. 

MARTINOVSKÁ, Anna: Tělo v prózách Libuše Moníkové, 2018, bakalářská práce, 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky. 

Vedoucí práce: L. Heczková. 

MARVEN, Lyn: Body and Narrative in Contemporary Literatures in German: Herta 

Müller, Libuše Moníková, and Kerstin Hensel, New York: Oxford University 

Press, 2005. 

MATONOHA, Jan: Disperze subjektu, samomluva, limity a ticho jazyka. Věra 

Linhartová, in Psaní vně logocentrismu, Praha: Academia, 2009, s. 197–221. 

MATONOHA, Jan: Nerozlišující pozornost, nelineární rukopis, tekutý text. Bohumil 

Hrabal, in Psaní vně logocentrismu, Praha: Academia, 2009, s. 256–264.  



 107 
 

MATONOHA, Jan: Přítomný ženský hlas, zmizelý ženský subjekt. Hrabalova trilogie 

Svatby v domě, in Trhliny světa. Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi, ed. R. 

Kanda, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 141–146.  

MEIZOZ, Jérôme: «Postures» d’auteur et poétique. (Ajar, Rousseau, Céline, 

Houellebecq), Vox poetica, dostupné: http://www.vox-poetica.org/t/ 

articles/meizoz.html. 

MEIZOZ, Jérôme: La fabrique des singularités: Postures littéraires II, Genève: 

Slatkine Érudition, 2011. 

MEIZOZ, Jérôme: Postures littéraires: Mises en scéne modernes de l’auteur. Genéve: 

Slatkine Érudition, 2007. 

MERLEAU-PONTY, Maurice: Fenomenologie vnímání, přel. J. Čapek, Praha: 

OIKOYMENH, 2013. 

MEYER, Holt: Dlouhé loučení Milana Kundery s Julkem Fučíkem a odpovědnost 

žánru. První verze Umění románu a druhá verze Posledního máje, in Slovo a smysl 

23, srpen 2015, s. 36–65. 

MEYER, Holt: Schizofrenická historiografie Hrabalových („posmrtných“) masek 

a autobiografie domu. Proluky a jejich (post-)formalistický subtext, in 

Schizofrenická historiografie. Hrabal a dějiny, eds. J. Češka et al., Dolní Břežany: 

Scriptorium, 2019, s. 103–114. 

MRÁZ, Michal: Modelový čtenář a sémantické gesto a jejich vztah k interpretaci 

textu, 2007, diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí 

práce: B. Fořt. 

MULLER, Hans Harald: The Implied Author, Concept and Controversy (Naratologia), 

Berlin: Walter de Gruyter, 2006. 

NĚMCOVÁ BANERJEE, Marie: Life Is Elsewhere OR Poetry and Revolution, in 

Terminal Paradox. The Novels of Milan Kundera, New York: Grove Weidenfield, 

1990. 

NOVÁK, Jan: Kundera. Český život a doba, Praha: Argo / Paseka, 2020.  

http://www.vox-poetica.org/t/articles/meizoz.html
http://www.vox-poetica.org/t/articles/meizoz.html


 108 
 

O’BRIEN, James: Meaning, Play, and the Role of the Author, in Kundera, ed. Harold 

Bloom, Broomall: Chelsea House Publishers, 2003, s. 113–129.  

OLNEY, James: Autobiography as a Cultural Moment, in Autobiography: Essays 

Theoretical and Critical, ed. J. Olney, Princeton: Princeton University Press, 1980, 

s. 3–27. 

PELÁN, Jiří: Bohumil Hrabal: Pokus o portrét. Praha: Torst, 2015.  

PELÁN, Jiří: Svatby v domě: Autobiografie a dějiny, in Schizofrenická historiografie. 

Hrabal a dějiny, eds. J. Češka et al., Dolní Břežany: Scriptorium, 2019, s. 65–78.  

PETRAS, Martin: Tři období recepce díla Milana Kundery ve Francii, in Milan 

Kundera aneb Co zmůže literatura? Soubor statí o díle Milana Kundery, eds. B. 

Fořt, P. Kyloušek, J. Kudrnáč, Brno: Host, 2012, s. 170–195.  

PETŘÍČEK, Miroslav: Vícehlasé rozptýlení, in Kontext – překlad – hranice: studie 

z komparatistiky, eds. A. Housková et al., Praha: Filozofická fakulta UK, 1996, s. 

7–16. 

PYNSENT, Robert B.: Hrabal’s Autobiographical Trilogy, in Bohumil Hrabal (1914–

97). Papers from a Symposium, ed. D. Short. London: School of Slavonic and East 

European Studies, 2004, s. 97–104. 

REUTER, Magdalena Antonia: Podmínky exilu: jazyk, text a historie u Libuše 

Moníkové a Milana Kundery, 2012, diplomová práce, Univerzita Karlova, 

Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky. Vedoucí práce: J. 

Vojvodík. 

RICOEUR, Paul: O sobě samém jako o jiném, přel. M. Lyčka, Praha: OYKOYMENH, 

2016. 

RIEMER, James D.: Rereading American Literature from a Men’s Studies Perspective, 

in The Making of Masculinities. The New Men’s Studies, ed. H. Brod, Boston: 

Allen & Unwin, 1987, s. 279–300. 

RICHTEROVÁ, Silvie: Proměny subjektu v próze Věry Linhartové, in Eseje o české 

literatuře, Praha: Pulchra, 2015, s. 543–567. 



 109 
 

RICHTEROVÁ, Sylvie: Portrét autorky, in Eseje o české literatuře, Praha: Pulchra, 

2015, s. 569–578. 

RICHTEROVÁ, Sylvie: Pokus o synchronní pohled na dílo Milana Kundery, in Milan 

Kundera. Co zmůže literatura?, eds. B. Fořt, P. Kudrnáč a P. Kyloušek, Brno: Host, 

s. 13–23.  

RIZEK, Martin: Comment devient-on Kundera?, Paris: L’Harmattan 2001.  

RIZEK, Martin: Opony Milana Kundery, in Co zmůže literatura?, eds. B. Fořt, P. 

Kudrnáč a P. Kyloušek, Brno: Host, s. 257–264. 

ROTH, Philip; KUNDERA, Milan: Na obranu intimity, přel. Zdeněk Urbánek, 

Svědectví 19, 1985, č. 74, s. 363–368.  

SARTRE, Jean-Paul: Pohled, in Bytí a nicota, přel. O. Kuba, Praha: OYKOYMENH, 

2006, s. 309–343. 

SLAVIČKOVÁ, Miloslava: Hledání identity – Hrabalova trilogie Svatby v domě, in 

Schizofrenická historiografie. Hrabal a dějiny, eds. J. Češka et al., Dolní Břežany: 

Scriptorium, 2019, s. 79–102.  

SPRINKER, Michael: Fictions of the Self: The End of Autobiography, in 

Autobiography: Essays Theoretical and Critical, ed. J. Olney, Princeton: 

Princeton University Press 1980, s. 321–342. 

ŠEBEK, Josef: Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé, 

Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 

TACHTIRIS, Corine: Relation and Identity: Milan Kundera and Dany Laferrière 

Redefine the World, in The Comparatist 36, květen 2012, s. 178–195. 

TLUSTÝ, Jan: Pábitelské autofikce Bohumila Hrabala, in Trhliny světa. Kniha studií 

o Bohumilu Hrabalovi, ed. R. Kanda, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 

2016, s. 130–140.  

VOISINE-JECHOVÁ, Helena: Charakteristika postavy a etické a filozofické poselství 

v románech Milana Kundery, in Milan Kundera. Co zmůže literatura?, eds. B. 

Fořt, P. Kudrnáč a P. Kyloušek, Brno: Host, s. 24–34. 



 110 
 

VRYDAGHS, David; SAINT-AMAND, Denis: Retours sur la posture, COnTEXTES, č. 

8, 2011, dostupné: http://journals.openedition.org/contextes/4712. 

WIMSATT, William K.; BEARDSLEY, Monroe C.: Intencionální klam, přel. P. Onufer, 

in Revolver Revue 55, 2004, s. 151–162.  


