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0. Úvod

Při každodenním užívání jazyka často mluvíme o textech – literárních a jiných – jako 

o nezávislých entitách, které objektivně existují ve světě. Mluvíme o tom, že někdo určitý text 

pochopil lépe, někdo hůře a někdo případně vůbec, čímž připouštíme pluralitu a různorodost 

interpretací. Text samotný obvykle vidíme jako stabilní entitu, metaforicky řečeno, jako 

ostrov v rozbouřeném moři interpretací. Máme pocit, že chceme-li dokázat, že určitá 

interpretace textu je chybná, můžeme se odvolat na text, protože na něm se „všichni 

shodnou“, a který se zdá být, pomineme-li obtíže textologické, relativně neproblematický.

Taková je, bez nároku na úplnost a při značné míře zjednodušení, běžná představa o 

literárních textech. V této stati se pokusím ukázat některé argumenty, které takovou představu 

problematizují a ukazují, že vztah textu a interpretace je složitější, než se na první pohled zdá. 

Takové argumenty předložil v 60. a 70. letech 20. století americký literární teoretik Stanley 

Fish (1938) mimo jiné ve svých statích Literature in the Reader: Affective Stylistic a 

Interpreting the Variorum.

Chci se pokusit zmapovat a zhodnotit Fishův výpad proti tradičním představám o 

literárních textech. V rámci kritické reflexe Fishových argumentů bych si rád položil otázku, 

zda jsou ty argumenty přesvědčivé, a pokud ano, jaké důsledky z nich plynou pro uvažování o 

literatuře. V závěru se pokusím navrhnout jistý způsob obhajoby pojmu text.

I když je v této stati mnoho prostoru věnováno úvahám nad texty Stanleyho Fishe, 

v žádném případě se nejedná o pokus o monografii. K Fishovým textům jsem přistupoval 

selektivně, přičemž kritériem pro mě byla otázka, je-li daný text relevantní vzhledem k mému 

tématu, tedy vztahům mezi textem a interpretací.
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1. Význam jako dynamická interakce mezi textem a čtenářem

1.1 Obecná charakteristika

Fishův výpad proti tradičním představám o literárním textu lze rozčlenit do dvou 

kroků. První krok vykonal Fish ve  stati Literature in the Reader: Affective Stylistics. (1980d) 

Tento krok můžeme chápat jako redefinici pojmu text. Fish ukazuje, že literární text má 

v mnoha ohledech charakter odlišný od toho, který se mu běžně připisuje. Fish v tomto eseji 

nabízí reinterpretaci pojmu text, aniž by poukazoval na zbytečnost toho pojmu. To učiní až 

v rámci kroku druhého, ve kterém je pojem textu ukázán jako do jisté míry nadbytečný a 

v jistém smyslu i zavádějící. Tento krok snad můžeme nazvat demystifikací pojmu text. 

V následujících odstavcích bych rád podrobněji rozebral Fishův první krok. Tomu, co jsem 

nazval demystifikací, se budu podrobněji věnovat v třetím oddílu této stati.

1.2 Redefinice pojmu text 

Domnívám se, že esej Literature in the Reader: Affective Stylistics je nutné číst jako 

polemiku s jistým – rozšířeným – chápáním pojmu text. Lze říci, že toto pojetí zastávali mimo 

jiné američtí „noví kritikové“, ruští formalisté a pražští strukturalisté. I přesto, že přístupy 

těchto škol k textu se v mnohém lišily, lze u nich, podle mého názoru, nalézt podstatné 

společné rysy. Právě s ohledem na tyto společné rysy se o nich budu v této stati zmiňovat jako 

o  formalistických přístupech. Toto označení volím proto, že všechny tyto školy jsou ve svém 

chápání literárního textu významně ovlivněny pojetím textu, které razili ruští formalisté. 

Nejdříve bych rád odpověděl na otázku, s jakým pojetím textu Fish polemizoval. 

V úvodu k této stati jsem se pokoušel načrtnout některé každodenní, před-teoretické představy 

o literárních textech. Nabízí se možnost, že Fish se pokouší oslovit běžného člověka, čtenáře  

ne-teoretika, ukázat mu, že jeho chápání literatury a literárního textu je pomýlené a přivést ho 

na cestu teorie. Odměnou pro toho, kdo jeho výzvy uposlechne, bude lepší porozumění 

literatuře, které Fish demonstruje mimo jiné na příkladech praktických interpretací v esejích 

Literature in the Reader a Interpreting the Variorum. Jinou možností je, že se Fish obrací na 

své kolegy, teoretiky, kteří uvažují o literatuře v novokritických termínech, a pokouší se jim 

ukázat, že jejich chápání textu je, ač v mnoha směrech intuitivní, nedomyšlené. Zdá se, že 

Fishova polemika může fungovat vzhledem k oběma zde načrtnutým cílům. Fish totiž 

dokazuje, že i když formalistické pojetí textu chce být vědeckou teorií, je v mnoha ohledech 

blízké pojetí před-teoretickému a v jistém smyslu naivnímu (srov. 1.4.1).
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V následujícím oddílu se pokusím charakterizovat, jak bývá text pojímán v rámci 

zmíněných formalistických přístupů k literatuře. Přitom bych se rád zaměřil zejména na dva 

problémy. Prvním z nich je vztah textu a významu a druhým je vztah textu a jednotlivých 

čtenářských zážitků.

1.3 Myšlenkové pozadí:  formalistické pojetí textu a významu

1.3.1 Text jako nádoba na význam

Tradiční - formalistické - pojetí textu a významu dobře vystihuje metaforické označení 

textu jako nádoby na význam (Bílek 2003, s. 39). Tato metafora upozorňuje na tendenci 

formalistů lokalizovat význam do textu. Význam je v textu, a chceme-li ho poznat, stačí 

zkoumat pouze text. Text tedy obsahuje význam, a to nezávisle na tom, zda ho někdo čte. 

Čtením jako bychom z textu extrahovali něco, co je v něm předem připraveno. U většiny 

literárních děl však nejsme schopni poznat celý význam, určitá část vždy „čeká“ na další čtení 

či jiné (pozornější) čtenáře.

Představa textu jako nádoby na význam se odráží v mnoha běžných úvahách o 

literatuře i ve školní výuce. Dobrým příkladem se zdají být příručky, které často už svými 

tituly nabízejí obsahy kanonických literárních děl, tedy něco, co je obsaženo v textu, co však 

zároveň není textem samotným. Tyto obsahy pak bývají často chápány jako to, co je na 

literatuře podstatné.

1.3.2 Text jako šifra

Jinou výstižnou charakteristikou formalistického pojetí textu je představa textu jako 

šifry, kterou musíme rozluštit, abychom se dostali k zakódované „zprávě“, tedy významu. 

Tato metafora odhaluje některé hluboce zakořeněné představy o významu. Pokud totiž 

význam chápeme jako „zprávu“, kterou získáme, rozluštíme-li text, chápeme ho jako něco 

diskursivního, něco co má verbální charakter. Je tedy v principu možné oprávněně pronášet 

výroky typu: Tato věta/tento text znamená totéž, co tamta věta/tamten text. Z toho vyplývá, že 

dvě různé výpovědi mohou mít totožný význam (stejně jako určitou zprávu lze zašifrovat 

dvěma rozdílnými způsoby a získat tak dva různé texty). Tato koncepce textu je, co se 

literatury týče, hluboce problematická a během minulého století byla často kritizována. Jak 

uvidíme, o jistou kritiku se pokusil i Fish.

7



1.3.3 Text a interpretace

Text bývá formalisty chápán jako stabilní entita, která vytváří protiváhu k jeho různým 

interpretacím. Běžně máme pocit, že pokud různí čtenáři v různých obdobích čtou určité dílo 

různě, jedná se o různé interpretace téhož textu, nikoli o různé texty. Text bývá zároveň 

pokládán za něco epistemologicky neproblematicky dostupného. To se mnoha způsoby 

promítá do úvah o literatuře. Text je například považován za autoritu, na kterou se můžeme 

odvolat, chceme-li doložit legitimitu určité interpretace. Chceme-li určitou interpretaci ukázat 

jako neadekvátní, můžeme se pokusit ukázat, že nekoresponduje s textem. Pokud je mým 

cílem dokázat, že interpretace je desinterpretací, musím totiž věřit tomu, že text je jakýmsi 

objektivním standardem, se kterým mohu danou interpretaci poměřit, že je tedy něčím víc než 

mojí zcela subjektivní interpretací. V dalších oddílech se pokusím ukázat, do jaké míry je tato 

víra oprávněná. 

Představa, že text je kognitivně snadno dostupný, se také projevuje v přesvědčení, že 

četba, tedy „cesta k textu“ je neproblematická a z hlediska literatury (na rozdíl od hlediska 

psychologie čtení) nezajímavá. S tím úzce souvisí myšlenka, že adekvátním předmětem 

literárního zkoumání je pouze text a nejsou jím například autorova biografie, autorský záměr 

nebo individuální čtenářské zážitky. Podle formalistů je nejen možné, ale i nutné, abstrahovat 

při zkoumání literatury od autora, čtenáře i procesu četby. Badatelé, kteří tak neučiní a zaměří 

pozornost mimo text samotný, se dopustí podle některých představitelů americké Nové kritiky 

tzv. fallacy, tedy omylu, klamného úsudku. Pokud se při zkoumání literatury například 

zaměříme na zkoumání čtenářských zážitků, dopustíme se omylu, který Wimsatt a Beardsley 

(1954a) nazývají affective fallacy (emotivní omyl). Tento omyl podle Nových kritiků spočívá 

v tom, že svoji pozornost od něčeho objektivně daného a neproblematicky přístupného 

odchýlíme směrem k něčemu subjektivnímu a obtížně přístupnému. Naším předmětem se 

místo textu, tedy předmětu, který máme zdánlivě objektivně před sebou, stanou čtenářské 

reakce, tedy fenomén rozmanitý, proměnlivý, obtížně poznatelný, a ještě obtížněji ověřitelný. 

Z hlediska „nových kritiků“ se tímto přesunutím pozornosti posouváme od přísné vědy k 

„dojmologii“ (impressionism) a relativismu (Wimsatt – Beardsley 1954a, s. 21).

1.4 Literatura ve čtenáři

V předchozích odstavcích jsem popsal některé rysy tradičních – formalistických –

koncepcí textu a významu. Fish (1980d) na tyto představy reaguje pojetím programově 

provokativním a polemizuje s mnoha „články víry“ formalistických přístupů. Tím, že Fish 

redefinuje pojmy textu a významu, si připravuje cestu k polemice s tzv. deviační teorií 
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básnického jazyka, zastávanou například I. A. Richardsem či Janem Mukařovským, dále pak 

s pojetím recepční estetiky zastávaným Michaelem Riffaterrem, i s pojetím jazykového 

významu v Chomského knize Syntaktické struktury. Všechny tyto polemiky jsou vedeny 

jmenovitě a explicitně, což zapadá do celkového provokativního vyznění stati. Lze tvrdit, že 

otevřená polemičnost a chuť vyhranit se vůči soudobým vlivným teoretickým i filosofickým 

konceptům je pro Fishovo psaní charakteristická.

Nyní se pokusím popsat negativní aspekt této Fishovy koncepce, tedy polemiku 

s formalistickým pojetím textu a významu, poté se zaměřím na pozitivní část eseje a ukážu, 

jakou koncepci Fish obhajuje a jakými argumenty ji zaštiťuje. V závěru kapitoly ukážu, jaké 

problémy s sebou taková koncepce textu a významu přináší, jakým způsobem se je Fish snaží 

řešit, a položím si otázku, je-li jeho řešení přesvědčivé.

1.4.1 Kritika formalismu

Výklad v první části stati Literature in the Reader: Affective Stylistics by se dal 

charakterizovat jako připomínání. Fish nám připomíná fenomenologii čtení, přičemž 

fenomenologií zde míním způsob, kterým o čtení běžně (před teoretickou reflexí) mluvíme a 

přemýšlíme. Fish chce ukázat, že zatímco běžní čtenáři jsou si fenomenologie čtení jistým 

způsobem vědomi, formalističtí kritikové na ni buď zapomínají, nebo se domnívají, že je 

možné či nutné od ní abstrahovat. Nyní bych rád ukázal několik aspektů této fenomenologie 

čtení, které nám Fish připomíná a které nabourávají formalistickou koncepci textu (viz 1.3).

Formalisté jsou podle Fishe v zajetí klamného obrazu textu, ve kterém text existuje 

v prostoru a máme ho před sebou. Fish formalistům připomíná, že celek textu naopak nikdy 

před sebou nemáme. Text poznáváme výhradně tím, že ho čteme, a četba je aktivita 

probíhající v čase. 1 S poukazem na časový charakter četby rozvine Fish polemiku 

s formalistickými koncepcemi na mnoha frontách. Zaprvé bude chtít zpochybnit představu 

bezproblémové danosti textu, zadruhé se bude pokoušet ukázat formalistické představy o 

1 Doležel (2004, s. 5) si klade otázku, „zda interpretace čtením je jediným způsobem odkrývání textového 
významu,“ a odpovídá si na ni záporně. Domnívá se totiž, že literární teoretik či analytik má k textu přístup 
privilegovaný. Vzápětí však připouští, že „analytik se samozřejmě nemůže vyhnout čtení, avšak jeho způsob 
čtení má specifické charakteristiky“. To, že se oba způsoby čtení označují jako interpretace, považuje Doležel za 
nežádoucí. Domnívám se, že Doležel svoji provokativní negativní odpověď na úvodní otázku v následné 
poznámce pod čarou téměř popírá a nabízí představu, se kterou by Fish mohl do jisté míry souhlasit. Čtenářské 
aktivity teoretika a běžného čtenáře se od sebe značně odlišují. Fish by však, domnívám se, tvrdil, že tato 
odlišnost není absolutní a že obě aktivity mají jakýsi společný základ: právě četbu, která je esenciálně časovou 
aktivitou. Odlišnosti tedy spočívají na společném základě. Fish by také, podle mého názoru, popřel, že přístup 
teoretika k textu je v absolutním smyslu privilegovaný, tuto privilegovanost by zřejmě pokládal za podmíněnou 
kulturním kontextem. Celkově mi nepřipadá, že by Doležel přesvědčivě ukázal nesprávnost Fishovy premisy, že 
náš přístup k textu je možný výhradně prostřednictvím procesu četby.
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významu jako přinejmenším redukující a zatřetí bude tvrdit, že časový rozměr četby je 

v rámci literatury něčím esenciálním.

Fish ukazuje, že představa bezproblémové danosti textu je nejen chybná, ale i 

zavádějící. Fish v eseji Literature in the Reader neproblematizuje představu textu jako něčeho 

existujícího mimo nás a nezávisle na nás, co uvaluje nejrůznější omezení na interpretační 

proces v naší mysli.2 Upozorňuje však na to, že samotná představa textu či literárního díla 

jako věci je výsledkem abstrakce, a vyzývá nás, abychom se vrátili o krok zpět, před tuto 

abstrakci, k samotnému prožitku literárního díla, který se odehrál v našem vědomí. V tomto 

smyslu převrací formalistickou koncepci naruby. Zatímco podle formalistů můžeme mluvit o 

literárním díle až poté, co se vyhneme emotivnímu omylu a abstrahujeme od čtenářů, čtení a 

čtenářských zážitků, Fish nás vyzývá k pravému opaku. Literatura je totiž podle něj právě ve 

čtenáři.

Zvláštní důraz klade Fish na „rehabilitaci“ časového rozměru četby, tedy něčeho, co 

formalistické analýzy často pomíjejí (viz např. Jakobson – Lévi-Strauss 1995). Zdánlivá 

stabilita textu, který máme před sebou, zakrývá podle Fishe skutečnost, že literatura je, 

podobně jako film, kinetická umělecká forma. Časový průběh četby díla je, jak uvidíme, 

podle Fishe neopomenutelnou složkou významu literárního textu. Z hlediska formalismu je 

sice časovost významným rysem četby, ale není podstatná pro literaturu samotnou a je od ní, 

jakožto od součásti četby, nutné abstrahovat.

Tématem několika dalších odstavců bude Fishova polemika s formalistickou 

představou významu a zároveň „pozitivní“ část Fishova projektu: nové vymezení předmětu 

literárního zkoumání, koncepce významu jako události a koncept informovaného čtenáře.

1.4.2 Od textu ke čtenářovu vědomí

Fish nás vyzývá k zaměření pozornosti na čtenářský prožitek literárního díla. Podniká 

tedy onen obávaný krok „do prázdna“, od zdánlivě bezpečného výzkumu textu do zdánlivě 

nejisté oblasti subjektivních interpretací a čtenářova vědomí. Od textu, tedy předmětu, který, 

jak se zdá, máme před sebou, který je snadno přístupný, a jehož existence je ověřitelná, se 

přesouváme k četbě, tedy procesu, který je fenomenálně přístupný výhradně ze stanoviska 

první osoby.

Badatel, který podniká tento krok, a začne mluvit o tom, co se děje při četbě v jeho 

vlastním vědomí, musí být připraven čelit obviněním ze solipsismu. Pro Nové kritiky byl 

2 K takové koncepci, zpochybňující „danost“, se Fish přiklonil až později. Představuje ji mimo jiné v eseji 
„Interpreting the Variorum“ (1980b). Koncepcí se podrobněji zabývám v oddílu 3.
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takový krok krokem od vědy k „dojmologii“ (impressionism), konkrétně se jistě nabízejí 

otázky typu: Jak můžete dokázat, že mentální procesy, které při četbě pozorujete u sebe, se 

vyskytují i u jiných lidí?3 Jak můžete odpovědět někomu, kdo bude tvrdit, že v jeho vědomí se 

při četbě děje něco zcela jiného? S těmito a podobnými otázkami se museli do jisté míry 

vyrovnávat všichni zastánci teorií orientovaných na čtenáře a četbu. V rámci následujících 

odstavců bych chtěl odpovědět na otázku, představují-li pro Fishovu koncepci skeptické 

pochybnosti tohoto typu vážný problém.

Fish odmítá novokritický názor, že jakmile se naším předmětem stane četba a 

čtenářovo vědomí, vykračujeme z vědeckého diskursu směrem ke zkoumání dojmů a nejistotě 

a dopouštíme se affective fallacy (emotivního omylu). V části svého eseje nazvané trefně 

Affective Fallacy Fallacy (Omyl emotivního omylu) nabízí argumenty proti tomuto názoru. 

Jeho první argument je svým charakterem negativní a poukazuje na to, že předmět 

novokritického zájmu, tedy literární text, není něčím bezproblémově daným, je spíše 

konstruktem, ke kterému dospíváme procesem abstrakce(viz také 1.4.1). Druhý argument je 

konstruktivní a spočívá v poukazu na to, že četba je spíše procesem, který se děje podle 

pravidel, než souborem subjektivních dojmů.

1.4.3 Význam jako mentální událost

Stěžejním bodem Fishovy představy literárního zkoumání je nová koncepce textového 

významu. Fish polemizuje s výše načrtnutými (1.3.1 a 1.3.2) formalistickými představami 

textu jako nádoby na význam a textu jako šifry a navrhuje místo nich koncepci, v rámci které 

je význam chápán jako událost ve vědomí čtenáře. Zásobárnou či skladištěm významu tedy 

není text samotný, ale mysl čtenáře. Tento přesun pozornosti od textu k mysli je mimo jiné 

ilustrován nahrazením otázky „Co text znamená?“ otázkou „Co text dělá?. Chtěl bych ukázat, 

že tato záměna otázek poukazuje k radikálnímu odklonu od formalistického přístupu 

k literárnímu textu.  

Fishe především nepřestává zajímat význam textu. Tím, že zavrhne otázku „Co text  

znamená?“, zavrhuje pouze zkoumání významu tak, jak ho chápali formalisté, tedy významu, 

ke kterému můžeme dospět, omezíme-li svou pozornost výhradně na text.4 Otázka „Co text 

dělá?“ je totiž podle Fishe synonymní s otázkou „Co text znamená?“, za podmínky, že 

3 V tomto duchu se nese například Doleželova polemika s Fishem. Doležel tvrdí, že „pokud nebudou 
specifikovány metody přímého přístupu do ‚mysli a jejích zkušeností‘, je Fishova výzva pozvánkou na čistě 
mystickou cestu“ (2004, s. 7).
4 Fish v jistém smyslu koná podobně provokativní krok jako Susan Sontag(ová), která svoji proslulou esej 
nazvala provokativně „Proti interpretaci“, ač byla ve skutečnosti namířena spíše proti jistému, třebaže 
rozšířenému, chápání interpretace.
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přijmeme Fishovu novou definici významu. Podle té totiž text znamená právě to, co dělá (ve 

vědomí čtenáře), význam textu je tedy děním vyvolaným textem ve vědomí čtenáře.

V záměně otázek se projevuje Fishovo vymezování se vůči představě soběstačného 

textu. Nová otázka se dotazuje na účinky textu na vědomí. Upozorňuje, že text je nutné 

zkoumat současně s vědomím, které je jím ovlivňováno a zároveň je třeba zkoumat pouze ty 

jeho elementy, které mají na vědomí čtenáře nějaký vliv. Text je podle raného Fishe jakousi 

strategií, na základě které a pomocí které se utváří význam. Změna otázek jistým způsobem 

reaguje na intuitivní pocit, který může snadno získat čtenář analýz formalistického typu, že se 

jedná o analýzy sice výstižné a zajímavé, ale nepříliš vypovídající o čtenářském zážitku 

běžných čtenářů.5 Právě čtenářské zážitky běžných, avšak vzdělaných – informovaných – 

čtenářů Fishe zajímají. Domnívám se, že polemiku s představou, podle které je text 

exkluzivním předmětem literárního zkoumání, je v rámci Fishova myšlení možné chápat jako 

první krok směrem ke kritice představy objektivního textu, který má restriktivní vliv na naši 

interpretaci, který Fish podnikne v eseji Interpreting the Variorum (viz oddíl 3). V Literature 

in the Reader je význam re-lokalizován z textu do čtenářského vědomí, avšak text samotný 

má stále důležitou úlohu, neboť působí restriktivně na čtenářskou interpretaci.

1.4.3.1 Od „message“ k mentálnímu dění

Koncepce významu jako mentální události problematizuje chápání významu jako 

něčeho verbálního, jako určité message či informace předávané textem. Dění ve čtenářském 

vědomí se sice můžeme pokusit popsat (a Fish se o něco takového pokouší), ale jakkoli 

přesný verbální popis události je odlišný od události samé. Z tohoto pohledu tedy například 

zmíněné příručky nabízející obsahy literárních děl, nenabízejí přísně vzato ani významy 

literárních děl, ani popisy těchto významů. 

Domnívám se, že Fish nechce říci, že message nemá nic společného s významem 

textu, ale že význam literárního textu nelze redukovat na message či na sdělovanou informaci. 

Do oblasti významu patří i prožitek promluvy či textu. K významu promluvy patří tedy 

například i pocit nejistoty, zmatku či naopak srozumitelnosti, které zažíváme při čtení. To se 

Fishovi dobře daří ukázat na analýze věty, která nám v tradičním smyslu nic nesděluje, ale 

přesto na nás nějak působí, něco s námi dělá, a proto z má hlediska Fishovy koncepce 

význam.

5 V tomto smyslu se vyjadřuje například francouzský myslitel Michael Riffaterre (1980, s. 38), když prohlašuje o 
Jakobsonově a Lévi-Straussově (1995) interpretaci Baudelairova sonetu, že „Tito dva interpreti přeměnili sonet v 
„nadbáseň“, která je pro běžného čtenáře nedosažitelná, jimi popsané struktury však přesto nevysvětlují, jak se 
čtenář s básní setkává“.
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Fish tedy redefinuje pojem významu v tom smyslu, že mu přisuzuje širší extenzi, než 

je běžné. Jako součást významu chápe i aspekty, které bývají tradičně chápány jako patřící do 

oblasti stylu. V tom smyslu lze také pochopit, proč se v eseji, která nese podtitul Afektivní  

stylistika, mluví téměř neustále o významu a téměř nikdy o stylu. Fishův esej lze tedy chápat 

také jako polemiku s tradičním členěním textu na význam (Co se říká?) a styl (Jak se to říká?). 

Představa významu jako události zároveň poukazuje na bytostně časový charakter 

významu. Zatímco tradičně se o významu mluví jako o něčem, co je, tedy o něčem statickém, 

ve Fishově koncepci se význam děje. Jak Fish trefně poznamenává, význam je něčím co se 

„přihodí“ čtenáři. Interpretace a analýzy literárních děl by tedy časový rozměr významu 

neměly pomíjet. Navíc, jak ukazují Fishovy praktické interpretace, badateli, který vezme 

časovost literárního díla na vědomí, se otevře zcela nové pole interpretačních možností. 

V očích tohoto badatele se totiž literární dílo ukazuje jako dění v čase, nikoli jako statický 

objekt.

1.4.4 Cesta k významu

K tomu, co text dělá s vědomím čtenáře, tedy k významu textu, nás má přivést jistá 

Fishem navržená metoda. Touto metodou je „analýza rozvíjejících se čtenářových responzí6 

ve vztahu ke slovům, jak jedno po druhém následují v čase“ (1980, s. 73). Jak Fish 

zdůrazňuje, termín responze v jeho pojetí označuje více než čtenářovy emocionální reakce na 

text. Mezi responze patří podle Fishe čtenářova lingvistická očekávání a jejich splnění či 

zklamání. Tato očekávání vyvstávají na základě čtenářova povědomí o běžných větných 

strukturách v jeho jazyce. Konkrétní text pak takto vzniklá očekávání více nebo méně splňuje 

či zklamává. Zvláštní důraz klade Fish na to, že se jedná o rozvíjející se (developing) 

responze. To, jak na čtenáře určité slovo působí, je z velké části závislé na kontextu a platí, že 

„čtenářova responze na páté slovo v řádku nebo větě je do značné míry produktem jeho 

responzí na slovo první, druhé, třetí a čtvrté“ (ibid., s. 73). K responzím podle Fishe patří i 

čtenářovy „postoje k osobám, věcem a idejím, ke kterým text referuje; zvraty těchto postojů 

nebo pochybování o nich a mnoho dalšího“ (ibid., s. 74).

Úkolem literárního badatele je popsat čtenářovu zkušenost s textem tak, jak postupně 

vzniká a odvíjí se v čase. Deskriptivní, popisný charakter jeho činnosti zdařile vystihuje 

Fishova metafora zpomaleného záběru kamery (ibid., s. 74). Úkolem literárního badatele je 

6 Výraz responze volím pro překlad anglického response, protože český výraz reakce vyvolává nevhodné 
fyzikálně-mechanické konotace, čímž zastírá význam neúplné, částečné determinovanosti. Anglický výraz 
response, totiž mimo jiné může znamenat i odpověď.
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jakoby „nafilmovat“ naši čtenářskou zkušenost a vzniklé záběry nám pak zpomaleně přehrát. 

Psát o literatuře by pak znamenalo popisovat tyto zpomalené záběry.

Úkolem literárního badatele je podle Fishe popisovat to, co se ve čtenářově vědomí 

děje před interpretací, tedy ještě předtím, než čtenář formuluje jakýkoli konečný verdikt 

ohledně toho, co daný text jako celek v tradičním smyslu znamená. Kladením důrazu na popis 

na úkor tradičně chápané interpretace jde Fish částečně ve stopách ruského formalismu, 

pražského strukturalismu a americké Nové kritiky. Vedle toho je jeho stanovisko v mnohém 

příbuzné programu, který nabízí Susan Sontag(ová) ve svém eseji Against Interpretation 

(1966).

1.4.5 Koncept informovaného čtenáře

Tím, že Fish definuje na počátku své eseje význam jako to, co text dělá v mysli 

čtenáře, činí záměrně provokativní krok, jehož cílem je především vyvolat otázky.7 

Nejdůležitější otázka se bude zřejmě týkat identity onoho čtenáře, v jehož vědomí se děje 

význam. Fish na tuto otázku odpovídá pomocí konceptu informovaného čtenáře. Tento 

koncept totiž Fishovi umožní vyčlenit některé typy reakcí na text mimo oblast významu. 

Jestliže tedy v první části eseje byl význam výpovědí a textů definován jako to, co se přihodí 

čtenáři, nyní Fish původní koncepci zjemňuje a zpřesňuje tím, že definuje význam jako to, co 

se přihodí informovanému čtenáři.

Aby byl konkrétní čtenář čtenářem informovaným, musí podle Fishe splňovat čtyři 

kritéria. Musí (1) být „ kompetentním uživatelem jazyka textu“, 8 (2) musí mít úplné 

„sémantické znalosti, kterých dospělý … posluchač užívá za účelem porozumění“, (3) musí 

mít „literární kompetenci“ (1980d, s. 86–87). Kromě toho informovaný čtenář (4)„činí vše, co 

je v jeho silách, aby se stal informovaným“ (ibid., s. 87). Abych byl informovaným čtenářem, 

musím tedy ovládat jazyk, ve kterém je text napsán, mít povědomí o dobových literárních 

žánrech a konvencích a navíc k textu přistupovat na základě svých vědomých rozhodnutí 

zcela konkrétním způsobem (musím se snažit o určitý způsob čtení). Podívejme se nyní 

podrobněji na jednotlivé části Fishovy definice.

Prvními dvěma body definice Fish mimo oblast významu vyčleňuje dění, která v nás 

vyvolávají texty v jazycích, které neovládáme. Jako členové určité kultury a rodilí mluvčí 

7 Fishovu zdánlivě „neukázněně“ strukturovanou esej lze chápat jako demonstraci jeho tvrzení, že podstatné 
na literatuře je to, co s námi text dělá. Fish předloží kontroverzní tvrzení a ve chvíli, kdy čtenář očekává 
argumenty, kterými by se ho autor pokusil přesvědčit o pravdivosti tohoto tvrzení, je mu místo toho předložena 
praktická ukázka toho, že a jak „to funguje“. Teprve v druhé části eseje začne svou definici zjemňovat a 
zpřesňovat.
8 Koncept kompetence Fish přebírá z práce Ronalda Wardhaugha Reading: A Linguistic Perspective (1969).
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určitého jazyka máme s některými jazyky spojené různé asociace, některé jazyky či dialekty 

nám znějí směšně, jiné libozvučně, věty v nám neznámých jazycích nás například mohou 

motivovat začít s jejich studiem. Protože ale nejsme informovanými čtenáři těchto textů, 

nemáme podle Fishe ani přístup k jejich významům. Podobně jsou tímto mimo oblast 

významu vyčleněny děje, které se v našem vědomí odehrávají tehdy, když určité slovo či větu 

v textu lingvisticky desinterpretujeme (přiřadíme mu chybný význam). Fish může tento typ 

desinterpretaci vyčlenit mimo oblast významu s odvoláním na fakt, že nemáme dostatečnou 

jazykovou kompetenci.

Třetí bod definice vyčleňuje z oblasti významu dění v myslích čtenářů, kteří nemají 

dostatečné povědomí o literárních postupech, neumějí hrát „literární hry“ a v důsledku toho se 

dopouštějí desinterpretací. Příklady desinterpretací sahají od čtenáře, který se domnívá, že 

postavy ve veršovaném dramatu trpí zvláštní zálibou mluvit ve verších, protože nechápe, že se 

jedná o žánrovou konvenci, přes čtenáře, který připisuje činy a názory vypravěče románu 

vyprávěného v první osobě skutečnému autorovi románu, až po čtenáře, který se vydá do míst 

popsaných v románu, a pokud nalezne nesoulad mezi románovými popisy a „realitou“, obviní 

autora ze lži.9

Je zřejmé, že společným rysem prvních tří bodů definice informovaného čtenáře (a 

v důsledku tedy i celého konceptu) je radikální historicita. Jazyk i literární konvence se 

vyvíjejí a ten, kdo je v tomto smyslu informovaným čtenářem Shakespeara, nemusí nutně být 

informovaným čtenářem Toma Stopparda a naopak.

Čtvrtý bod definice je zdánlivě kruhový. Nemohu dost dobře činit vše, co je v mých 

silách, abych se stal informovaným čtenářem, předtím než vím, co je informovaný čtenář. 

Fish v dalším odstavci rozvádí tento bod do dvou dalších a tím se snaží kruhovosti vyhnout. 

Jde o to snažit se uvědomovat si čtenářské reakce, které daný text může potenciálně vyvolat, a 

zároveň potlačovat, jak je to jen možné, to osobní a dobové ve svých reakcích (1980d, s. 87). 

Tyto dva body jsou vlastně stručnou charakteristikou přístupu, který Fish sám využívá 

ve svých praktických interpretacích. Fish vlastně jinými slovy říká, že informovaný čtenář je 

ten, kdo splňuje první tři kritéria a používá užívá jeho metodu interpretace literárního textu. 

Čtvrtý bod definice chce být jakousi výzvou či možností pro čtenáře. Čtenář, který má 

příslušnou jazykovou a literární kompetenci, se může stát informovaným čtenářem, pokud se 

o to bude vědomě snažit. V tom smyslu je třeba chápat Fishovo tvrzení, že informovaný 
9 S desinterpretacemi tohoto typu se bylo v poslední době možné setkat v souvislosti s vydáním knihy Dana 
Browna Da Vinci Code, v domácím prostředí pak bylo v tomto směru inspirativní sledovat reakce na román Jana 
Nováka Zatím dobrý. Je zřejmé, že tento typ reakcí na text je do jisté míry vyvolán literární hrou, která je v textu 
rozehrána, jeho předpokladem je pak spíše větší míra textového odkazování k obecně sdíleným kulturním 
entitám. 
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čtenář není „ani abstrakce, ani skutečný živý čtenář, ale hybrid - skutečný čtenář …, který činí 

vše, co je v jeho silách, aby se stal informovaným“ (1980d, s. 87). Jedná se tedy o skutečného 

čtenáře, který se vědomě snaží přiblížit určitému způsobu četby a interpretace. Tím získá lepší 

přístup k textovému významu a zároveň se podle Fishe stane „spolehlivějším 

zprostředkovatelem své zkušenosti“ (ibid., s. 87) a dosáhne jistého sebepoznání.

Domnívám se, že teorie popsaná Fishem v jeho rané eseji Literature in the Reader je 

do jisté míry kontroverzní. V následujících odstavcích bych se chtěl pokusit o kritické 

zhodnocení této teorie.

1.5 Kritické zhodnocení

1.5.1 Problémy s konceptem informovaného čtenáře

Konceptem informovaného čtenáře Fish vychází vstříc našemu pocitu, že ne vše, co 

určitý text vyvolá ve čtenáři, je možné oprávněně považovat za význam textu. Koncept 

informovaného čtenáře má tomuto našemu pocitu poskytnout jisté teoretické ukotvení. Je to 

však, jak se domnívám, koncept v mnohém problematický, což by mohl být důvod, proč 

s ním Fish ve svých pozdějších esejích už spíše nepracuje. V rámci tohoto oddílu bych rád 

formuloval některé problémy, které s sebou podle mého názoru koncept informovaného 

čtenáře přináší. 

Koncept informovaného čtenáře má ve Fishově koncepci zásadní důležitost pro 

možnost odlišení toho, co patří k významu určitého textu, a toho, co tam nepatří. Význam 

textu je vše, co se děje v mysli informovaného čtenáře. Pokud nás tedy coby interprety 

zajímá, jaký je význam (či jaké jsou možné významy) určitého textu, bude pro nás mít zásadní 

důležitost spolehlivě poznat, kdo je a kdo není informovaným čtenářem textu. Fish si toho byl 

jistě vědom a nabídl nám čtyři výše popsaná kritéria:

1. jazyková kompetence,

2. sémantická kompetence,

3. literární kompetence,

4. vědomé úsilí o jistý typ reakcí na text.

Je však možné na základě těchto kritérií rozhodnout, je-li někdo informovaným čtenářem, či 

není?

Zdá se, že splnění prvních tří kritérií je do jisté míry ověřitelné. Budu-li se chtít ujistit, 

splňuje-li je někdo, připravím pro tohoto „kandidáta“ testy ověřující znalost dobového jazyka 

a literárních konvencí. Mohu mu předložit několik textů z téhož období, a pokud se mi bude 

16



zdát, že jim rozumí správně, prohlásím ho za informovaného čtenáře daného autora. Položím-

li si otázku, na základě čeho lze určit, zda daný kandidát rozumí daným textům správně, budu 

se zřejmě muset odvolat na jazykové a literární konvence, které byly v dané době sdíleny 

jazykovým a kulturním společenstvím, v rámci kterého se dané texty vyskytovaly. Interpretaci 

testových textů budu pokládat za správnou, pokud se nebude příliš odchylovat od tehdejší 

„běžné“ interpretace. Z toho by mělo být zřejmé, že koncept informovaného čtenáře už v sobě 

obsahuje odkazy k interpretačním standardům v rámci určité komunity, ač samotný pojem 

interpretační komunity se ve Fishově psaní objevuje až později. Tyto odkazy jsou v rámci 

konceptu informovaného čtenáře neseny právě představou trojí - jazykové, sémantické a 

literární - kompetence.

Situace je složitější, uvažujeme-li o čtvrtém kritériu. Zatímco první tři kritéria 

specifikují, jaké interpretační strategie musíme zvládnout, abychom se mohli považovat za 

informované čtenáře, čtvrté kritérium určuje, jakým způsobem máme z toho všeho, co se nám 

při čtení honí hlavou, vyloučit elementy, které nepatří k významu daného textu. Z pohledu 

třetí osoby je samozřejmě obtížné ověřit, zda někdo vědomě akceptoval a použil Fishovu 

metodu. Pokud se takový člověk význam textu pokusí popsat, získáme určité indikace, zda a 

do jaké míry to učinil.

Pokud význam textu je událost ve vědomí, nejlepší přístup k významu budu mít tehdy, 

pokud budu text číst já sám. K významu textu dospěji tím, že učiním dva vědomé kroky. (1) 

Od celku mentálního dění, které se odehrává v mé mysli při čtení, oddělím to osobní, 

idiosynkratické a dobové a (2) zaměřím svoji pozornost na (potenciální) reakce, které text 

vyvolává. V souvislosti s těmito dvěma interpretačními zásadami je podle mého názoru 

vhodné položit si dvě otázky. První otázka je, zda je prakticky možné první krok provést. 

Druhá otázka předpokládá, že to možné je, a táže se, zda je možné přijmout to, k čemu naše 

mysl za použití tohoto postupu dospěje, za význam literárního díla.

Co se týče první otázky, Fish se nám ve svých praktických interpretacích pokouší 

ukázat, že to možné je. Podle mého názoru je však možnost učinit první krok částečně 

problematická. Abychom se o něco takového mohli pokusit, museli bychom nalézt kritérium, 

podle kterého bychom toto „oddělení zrna od plev“ mohli provést. Je jistě možné a 

obhajitelné vyloučit z významu díla jisté čistě osobní či dobové asociace. Na druhou stranu je 

podle mě do jisté míry iluzorní představa, že je možné zaujmout jakési neutrální, nadčasové a 

nadosobní stanovisko vzhledem k obsahům své vlastní mysli a z tohoto nezúčastněného 

stanoviska posoudit, co z mých reakcí na text je dobové, idiosynkratické a osobní a co naopak 

univerzální. Standardy, na základě kterých toto oddělení provedu, budou vždy jen moje 
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standardy. Abych mohl posoudit, zda jsou tyto standardy jen dobové či osobní, potřeboval 

bych nějaké další nezávislé standardy. Ty však nemám k dispozici. Fish si zřejmě problémů 

tohoto druhu byl do jisté míry vědom, jak napovídá jím použitá vsuvka „do té míry, do které 

to je možné“.10

Druhá otázka se táže, zda jsme ochotni a oprávněni to, k čemu touto selekcí 

dospějeme, považovat za význam literárního díla. Fish zjevně předpokládá, že poté, co 

z oblasti významového dění odstraníme osobní a dobové elementy, zbudou v ní do jisté míry 

nadosobní a nadčasové elementy, které právě utvářejí význam textu. Otázka je, má-li v tomto 

pravdu, a pokud ano, jak bude tento „zbytek“ vypadat. 

Jistou odpověď na tyto otázky poskytují Fishovy příklady interpretací. Ty se zaměřují 

především na popis duševních stavů čtenáře vyvolaných textem. Pokud se Fish pohybuje 

v rámci očekávání „lingvistických“, je podle mého názoru možné, připustit jistou míru 

nadčasovosti, neboť jazyk se většinou proměňuje jen velice pomalu. Je příznačné, že tomuto 

typu očekávání věnuje Fish v rámci svých analýz nejvíce prostoru. Zdá se totiž nesporné, že 

jakmile se přesuneme do oblasti postojů k „osobám, věcem, a idejím, ke kterým text referuje“ 

(1980d, s. 74), ocitneme se na mnohem nejistější půdě. Zatímco jistá míra univerzálnosti je u 

lingvistických projekcí a očekávání garantována jazykovou kompetencí informovaného 

čtenáře, v oblasti mimojazykových postojů už bude mnohem obtížnější pronášet generalizující 

soudy ohledně dění ve čtenářově mysli, protože dění v ní bude mnohem více kulturně i jinak 

podmíněno.

V tomto ohledu je zajímavé uvažovat, jakých výsledků bychom s Fishovým 

interpretačně-popisným aparátem dosáhli v různých literárních žánrech. Především, jak Fish 

konstatuje (1980d, s. 76), by se náhle jako mnohem „zajímavější“ jevila celá oblast literatury 

psané „přirozeným jazykem“ (více viz 1.5.2.1). Zároveň by tato metoda, domnívám se, do 

jisté míry zproblematizovala tradiční dělení literatury na vysokou a nízkou, protože žánry 

tradičně chápané jako nízké by se z fishovského hlediska jistě jevily jako hodné pozornosti. 

Lze předpokládat, že u žánrů jako detektivní či dobrodružný román bychom při pohledu na 

fishovský „zpomalený záběr“ objevili v reakcích jednotlivých čtenářů mnohem více 

pravidelností než u většiny děl tradičně chápaných jako literatura vysoká. 

Domnívám se, že fishovský interpret bude muset být ve svých generalizacích tím 

opatrnější, čím více se bude vzdalovat detailnímu pohledu na jednotlivá slova a slabiky 

směrem ke zkoumání větších úseků textu případně celých textů. Z hlediska literárních žánrů 

10 Angl. „insofar as that is possible“ (1980d, s. 87).
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pak bude zřejmě muset opatrnosti přibývat, čím více se bude vzdalovat oblasti triviální 

směrem k ekovským otevřeným dílům.

1.5.2  Dvojí cíl

Fish podle mého názoru ve svém raném eseji sleduje dva cíle: (1) „praktický“ – 

nabídnout jistý interpretační nástroj – a (2) „teoretický“ – poskytnout teorii literárního textu a 

jeho významu a zároveň ukázat, proč je jím nabízený pohled na interpretaci správný. Toto 

rozdělení je sice do jisté míry umělé, protože oba cíle jsou značně propletené, upozorňuje 

však na specifický rys rané fáze vývoje Fishova myšlení. V pozdějších stadiích totiž, jak 

uvidíme, Fish od praktického zřetele postupně upouští, což souvisí s jeho problematizací 

představy, že literární badatel je „skromným služebníkem textů“ (1980a, s. 368).

1.5.2.1 Interpretační nástroj

Prvého – praktického – cíle Fish podle mého názoru dosáhl, jak o tom svědčí jeho 

praktické analýzy a jak to ilustruje i jeho závěrečné konstatování, že „to funguje“

(1980d, s. 99). Zdá se tedy, že Fish spatřuje přínos své eseje především v tom, že otevírá 

zajímavou novou možnost interpretace textů, se kterými si formalistické modely interpretace 

nedokázaly poradit. Jak Fish upozorňuje, formalistický přístup obvykle vykazuje velice dobré 

výsledky, pokud je jeho předmětem poezie či určité druhy experimentální prózy, problém 

však pro něj představuje většina prózy. To je způsobeno tím, že formalistická metoda spočívá 

v pozorování a analýze odchylek od běžně užívaného jazyka. Toto hledisko bývá někdy 

nazýváno estetikou odchylky či deviacionistickou estetikou. Z hlediska zastánců tohoto 

přístupu se pak texty bez odchylek od běžného úzu nebo s jejich malým množstvím mohou 

jevit jako nezajímavé. Zdánlivě se v nich totiž nic neděje.

Fish nabízí nový úhel pohledu na prozaické texty. Pokud se totiž zaměříme na 

čtenářovo vědomí, zjistíme, že se toho v něm při čtení těchto textů odehrává hodně: při jejich 

čtení si vytváříme očekávání, cítíme napětí, zklamání a mnoho dalšího. Svými příklady 

praktických interpretací Fish ukazuje, že tyto procesy je možné popsat. Při těchto popisech 

vychází Fish z dění ve své vlastní mysli, používá tedy metodu introspekce. Vzhledem k tomu, 

že chce ale o čtenářských rekcích mluvit obecně, musí ukázat, proč máme věřit tomu, že 

v myslích ostatních čtenářů se děje totéž  něco velmi podobného. K tomu mu má pomoci 

právě koncepce informovaného čtenáře (srov. 1.4.5).

19



1.5.2.2  Teorie textového fungování

Poté co Fish předvedl svoji interpretační metodu, měl by ukázat, proč bychom ji měli 

považovat za správnou. Fish tak činí poukazem na její „explanační sílu“ (1980d, s. 70). Tato 

metoda umožňuje uchopit texty (prozaické), které byly starší – deviacionistickou – metodou 

jen obtížně uchopitelné. Zdá se tedy, že se Fish explicitně nevyjadřuje k otázce, zda jím 

navrhovaný způsob interpretace je správný. Jen nám ukazuje výhody, které interpret získá, 

pokud tento způsob přijme. Jak uvidíme později, je jistá míra rezignace na hledání absolutní 

správnosti pro Fishe typická. Jeho cílem je nabídnout zajímavou, objevnou, přesvědčivou, 

osvětlující interpretaci. Otázku, zda je tato interpretace správná, nechává stranou. V tom 

spočívá jeden z významných rozdílů mezi Fishovými analýzami a myšlením E.D. Hirsche, 

kterému naopak jde především o co možná největší přiblížení se ideální správné interpretaci 

(viz oddíl 2).

Fishovu rezignaci na hledání správné interpretace samozřejmě nemusíme přijmout. 

Interpretacím, které nabízí, sice můžeme přiznat jistou zajímavost, ale se zajímavostí se 

nemusíme chtít spokojit. Jinými slovy můžeme chtít vědět, co určitý text znamená, nikoli, že 

ho lze číst například i tímto způsobem. V tom se můžeme odvolat na běžnou komunikaci. V té 

nám také obvykle jde o to, co se nám někdo snaží sdělit, a není pro nás podstatné, že to, co 

říká, lze pochopit například i tak a tak.

Tuto výhradu by se Fish mohl pokusit vyvrátit tím, že by řekl, že naše otázka vychází 

z chybných předpokladů. Mohl by říci, že se dopouštíme chyby, pokud předpokládáme, že 

danému textu odpovídá jeden správný význam. Pokud přijmeme místo toho předpoklad 

odlišný, tedy že za správné lze považovat všechny možné interpretace textu, pak společně 

s Fishem nutně rezignujeme na hledání té jediné správné tak, jako rozumný člověk rezignuje 

na pronásledování bludičky.

Zajímavým rysem Fishovy teorie je, že podle ní má přístup k významu literárních 

textů pouze ten, kdo sám využívá Fishovu metodu. Význam je totiž událost v mysli 

informovaného čtenáře a být informovaným čtenářem znamená interpretovat text fishovským 

způsobem. Chce tedy Fish říci, že nikdo před ním neměl přístup k významu textu? To jistě ne. 

Lze tomuto nešťastnému závěru uniknout? Domnívám se, že jedna z možností úniku je 

myšlenka, že Fish svoji teorii považoval jen za explicitní formulaci toho, co už každý 

zodpovědný čtenář i kritik dělají. Fish by tedy mohl říci, že čtenáři ve skutečnosti pozornost 

k aktuálním i potenciálním reakcím na text vždy předtím upínali, a tedy vlastně 

neuvědomovaně přistupovali k textu z hlediska jakési recepční pre-teorie. Fishova teorie by 

v takovém případě byla jakýmsi pokusem o explikaci a teoretický popis této praxe a zároveň 
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pokusem o problematizaci formalistického přístupu, který se od tohoto přirozeného přístupu 

k literatuře odklonil.

Je zřejmé, že čtenářský zážitek, tedy to, co s námi text dělá, je z hlediska běžných 

čtenářů i kritiků částečně reflektován. Často slýcháme, že určitý text někoho „chytnul“, dojal, 

napínal, zmátl nebo rozzlobil. V tomto smyslu tedy Fish jen detailně rozpracovává tento 

běžný přístup k literatuře a pokouší se v textu nalézt prvky, kterými jsou tyto vědomé děje 

způsobovány. Kromě toho se snaží tento přístup k literatuře teoreticky obhájit a odůvodnit 

tím, že řekne, že význam je nutné hledat právě ve čtenářově vědomí. 

Fish navíc jistě netvrdí, že pokud nezastáváme jeho teorii, nemáme vůbec přístup 

k významu. Říká jen, že tradiční představy o významu (1.3.1 a 1.3.2), jsou představy 

redukující. Chce říci, že význam není jen zpráva či sdělení (message) a ukazuje, že význam 

mohou mít i věty a texty, které nejsou na žádné jednoznačné sdělení redukovatelné.

1.5.3 Kde je význam?

Jiný typ otázek vyvolává samotné jádro Fishovy rané koncepce - pojetí významu jako 

události. Někteří myslitelé reagovali na Fishovu teorii tvrzením, že pojetí textu, které 

předkládá, je kontradiktorické.11 Kontradikce podle nich spočívá v tom, že text ve Fishově 

pojetí nemá význam bez čtenáře, a přesto jistým způsobem ovlivňuje a vymezuje utváření 

významu ve čtenářově vědomí. Domnívám se, že tento problém je do jisté míry 

konceptuálního charakteru. Pokud totiž Fish definuje význam textu jako dění ve vědomí 

čtenáře, je zavázán tvrdit, že význam bez čtenáře nemůže existovat. Text však podle Fishe 

zároveň částečně determinuje, jistým způsobem vymezuje či ovlivňuje utváření významu 

v mysli čtenáře. Kritik Fishe by mohl říci, že pokud toto Fish připouští, pak jen jinými slovy 

říká, že text nějak produkuje či obsahuje význam.

Domnívám se, že některé aspekty Fishovy představy významu je možné ilustrovat 

metaforou semena a úrodné půdy. Původ významového dění v mysli čtenáře je v určitých 

indiciích nabízených textem. Představme si jednotlivé textové elementy jako semena, která se 

ujmou a vydají plody – význam – pouze za podmínky, že se dostanou do pro ně příznivého 

prostředí, do vědomí informovaného čtenáře. Semena zcela determinují, jaký rostlinný druh 

z nich může vzniknout. Výsledná podoba rostliny i plodu je však semenem determinována jen 

částečně, kromě něho ji determinuje i prostředí, ve kterém se vyvíjí, tedy různá předcházející 

11 Leslie Brisman: Critical Priorities, Diacritics 4, Summer, 1974, s. 24-27, Jonathan Culler: Stanley Fish and 
the Righting of the Reader, Diacrirics 5, Spring, 1975, s. 26-31, Ralph Rader: Facts, Theory and Literary  
Explanation, Critical Inquiry , 1974, s. 270-71, Eugene Jones: Fish’s Copernican Revolution, College English 
39, 1977, s. 206.
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kulturní zkušenost čtenáře, různý rozsah jeho znalostí, asociací apod. Podoba a vzrůst 

rostliny, vyrostlé ze semena, je také ovlivňována rostlinami v jejím okolí, významem jiných 

textových elementů i jiných textů.

Tato botanická metafora Fishovu koncepci významu zjevně ilustruje jen do omezené 

míry. Především, domnívám se, dobře ukazuje, že vznik významu je podmíněn interakcí mezi 

vědomím a textem (metaforicky mezi semenem a prostředím příznivým pro jeho růst), není 

tedy myslitelný tam, kde by jedna z těchto dvou složek chyběla. Dále tato metafora alespoň 

částečně ilustruje fakt, že textové elementy mají v rámci této eseje podle Fishe nezávislou 

existenci12 a v tom smyslu jim v rámci mé metafory odpovídají jisté nezávislé entity - semena.

Metafora naopak příliš nevystihuje dynamickou povahu významu, rostlinu totiž spíše 

běžně chápeme jako určitou věc a v tomto smyslu je metafora částečně zavádějící. Zároveň 

nevystihuje to, že k významu máme podle Fishe přímý přístup pouze na základě introspekce.

Cílem mé metafory bylo pokusit se odpovědět na výše vznesenou námitku, že jestliže 

text ovlivňuje či částečně determinuje utváření významu v mysli čtenáře, musí obsahovat 

význam, a Fish tedy nemůže zároveň konsistentně tvrdit, že význam je pouze dění v mysli 

čtenáře. Pokusil jsem se ukázat, jak by mohl Fish v odpovědi na takovou námitku tvrdit, že to, 

že se text spolupodílí na utváření významu, neznamená, že význam je v textu (viz také 3.2).

1.5.4 Problém introspekce

Můžeme se ptát, do jaké míry je vůbec možné sledovat reakce vědomí na text. Zdá se, 

že Fishova metoda spočívá na descartovské presupozici transparentnosti mysli, tedy 

představě, že si jsme (nebo si aspoň při dostatečné pozornosti můžeme být) vědomi všeho, co 

se v naší mysli děje. Fish se k tomuto problému nevyjadřuje. Je tedy otázka, připustil-li by, že 

kromě vědomého působení na nás text může působit nevědomě či aspoň ne zcela vědomě. 

Zdá se ale, že by mohl říci, že tato otázka pro něj nepředstavuje problém. Jeho metoda 

spočívá v popisu interakce mezi textem a čtenářem, která se běžně odehrává polovědomě: 

běžný čtenář spíše očekává určitou textovou událost než že by si byl tohoto očekávání vědom. 

Něco, co si většina čtenářů spíše neuvědomuje, tedy formování svého zážitku četby, se Fish 

pokouší explikovat, a tedy učinit vědomým. Pokud Fishově analýze některá úroveň působení 

textu na vědomí unikne, není to tedy proto, že by byla jeho metodě z principu nepřístupná, ale 

proto, že text působí na mnoha úrovních a některé pozornosti Fishova „mikroskopu“ zatím 

unikly.

12 Viz (1980d, s. 72), kde Fish mluví o dvou typech výraziva, které se v analyzované větě objevují.

22



Reakce čtenáře, který vezme Fishovu metodu vážně a začne ji aplikovat při své četbě, 

se stanou do jisté míry produkty oné metody. Určité slovo v textu bude vnímat jako slovo, 

které například vyvolává určité očekávání, zatímco u běžného čtenáře to slovo právě jen 

(často podvědomě či polovědomě) vyvolá ono očekávání. Text tedy s vědomím 

informovaného čtenáře dělá dost jiné věci než s vědomím čtenáře neobeznámeného 

s Fishovou metodou.

2. E.D. Hirsch a koncepce objektivní interpretace

2.1 Úvod

V předchozí kapitole jsem načrtl Fishovu polemiku s formalistickým přístupem 

k literárnímu textu. Tuto polemiku lze chápat jako součást obecnější tendence vyhranit se vůči 

formalistickým teoriím, která se projevuje v amerických teoretických diskusích zhruba od 

šedesátých let minulého století. Vedle Fishe je možné do tohoto trendu zahrnout například 

vlivné eseje Susan Sontag(ové) (1966) a E.D. Hirsche (2003).

Hirschova koncepce představená v eseji Objektivní interpretace se stala proslulou 

mimo jiné díky tomu, že mnozí významní myslitelé se vůči ní snažili polemicky vymezit 

(Hrabal 2003). Jedním z  kritiků Hirschovy teorie byl Stanley Fish. Domnívám se, že pro lepší 

pochopení některých aspektů Fishova myšlení bude užitečné představit koncepci Hirschovu.

Pozice popisovaná v eseji Objektivní interpretace není podle mého názoru snadno 

uchopitelná. Hirschovi zjevně jde o to ukázat, že interpretační metodologie, které neberou 

ohled na autora, jeho záměry a názory (formalismus a „nová kritika“), jsou neudržitelné a 

vedou k absurdním výsledkům. Tuto na první pohled značně „staromódní“ představu však 

Hirsch zajímavým způsobem zjemňuje a propracovává.

Hirsch si je vědom, že koncepce, kterou hájí, je v rozporu s mnoha běžně přijímanými 

interpretačními zásadami a postupy, což má za následek do jisté míry obranný charakter eseje. 

Ten se projevuje především v tom, že značnou část eseje tvoří Hirschovy pokusy odpovědět 

na předpokládané námitky proti své koncepci.

Výklad bude rozčleněn následujícím způsobem: nejprve detailněji popíšu Hirschovo 

pojetí správné interpretace, přičemž mě především bude zajímat, jaký význam má pro 

správnou interpretaci koncept autora. Poté se zaměřím na některé námitky, které proti 
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Hirschově koncepci byly vzneseny, a na způsob, kterým na ně Hirsch odpovídá, nebo by 

odpovědět mohl.

2.2 Hirschův koncept významu

Podle Hirsche se nemůžeme dobrat správného významu textu, pokud text 

abstrahujeme od jeho autora. Hirsch se tak ostře vymezuje proti formalistické představě, že 

při hledání významu textu je nutné se omezit na to, co „říká text“, přičemž od autora, jeho 

záměrů, biografie a názorů je nutné abstrahovat, nechceme-li se dopustit „omylu záměru“ 

(Wimsatt – Beardsley 1954b). Abychom se dobrali správné – objektivní – interpretace, 

musíme podle Hirsche k textu přistupovat jako k projevu někoho, kdo měl něco na mysli a 

chtěl něco sdělit.

Hirsch toto tvrzení dokládá následujícím argumentem. Pokud bychom totiž podle něj 

abstrahovali text od autora a chápali ho pouze jako věc, soubor slov či „kus jazyka“ (2003, s. 

155), nebyli bychom schopni dospět k žádné konkrétní interpretaci. Znalost jazyka textu je 

totiž sice nutnou, avšak nikoli dostačující podmínkou porozumění textu.13 Čtenář, který by 

splňoval pouze tuto podmínku, by dospěl pouze k indiferentnímu souboru možných významů, 

které by se všechny jevily jako stejně pravděpodobné. Chybělo by mu totiž kritérium, na 

jehož základě by se pro jeden z nich rozhodl (ibid., s. 155). Chybějícím kritériem je právě 

představa o tom, co měl autor pravděpodobně na mysli.

2.2.1 Význam běžně užívaných vět

Představa o tom, co měl či mohl mít autor na mysli, je podle Hirsche nutnou 

podmínkou správného porozumění běžným, každodenně slýchaným větám. Hirschova 

analýza má ukázat, že proces porozumění je i u takových vět složitější, než se na první pohled 

zdá. Když slyšíme větu jako „Mému vozu došel benzín“, máme pocit, že k jejímu významu 

máme přímý, bezproblémový přístup, nepřipadá nám nijak dvojznačná. Tento pocit je však 

podle Hirsche klamný. Ve skutečnosti jsme u každého slova či věty nuceni volit ze souboru 

možných významů. 

Proces porozumění určité větě probíhá podle Hirsche ve dvou krocích. V prvním 

kroku na základě ovládání jazyka naše mysl „vygeneruje“ všechny možné jí známé významy 

slova či věty. Tyto významové možnosti nejsou nijak hierarchizovány, všechny jsou stejně 

13 Podobně fakt, že o někom platí predikát „být muž“, je nutnou, ale nikoli dostačující podmínkou toho, aby o 
něm platil predikát „být starý mládenec“, protože vedle  starých mládenců existují muži, kteří jsou ženatí. 
Platnost predikátu „Být starý mládenec“ je však nutnou a zároveň dostačující podmínkou platnosti predikátu 
„být muž“, protože všichni staří mládenci musejí být mužského pohlaví.
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pravděpodobné. V druhém kroku pak vezmeme v úvahu mluvčího a obsahy, které má 

pravděpodobně na mysli, a díky tomu se nám jedna z interpretací vyjeví jako pravděpodobná. 

Úvaha o autorovi je tedy tím, co vnese do souboru možných významů hierarchii a dovede nás 

k nejpravděpodobnějšímu významu daného „kusu jazyka“. Větě „Mému vozu došel benzín“ 

tak podle Hirsche přiřadíme obvyklý význam na základě úvahy, že její autor obvykle míní 

právě tento obvyklý význam. Pochybnosti o významu té věty bychom měli, pokud bychom si 

například byli jisti, že autorovo auto je na naftu, či že autor žádné auto nemá.

Rozdělení na jednotlivé kroky je pouze orientační a nemá naznačovat jejich 

chronologické pořadí. Zdá se, že oba procesy mohou probíhat do jisté míry současně, 

případně můžeme uvažovat o autorovi a možném horizontu toho, co může mínit, ještě předtím 

než danou větu slyšíme.

Při běžném užívání jazyka nemíváme problém většině vět rozumět a situace, ve 

kterých bychom váhali mezi několika možnými významy věty, jsou spíše výjimečné. To 

znamená, že Hirschova analýza má být popisem toho, jak proces porozumění fakticky 

probíhá, a ne například návodem na to, jak by probíhat měl. Jeho teorie je zároveň zřejmou 

kritikou formalistické metodologie, podle které je nutné zkoumat a číst text abstrahovaný od 

autora. Hirsch chce ukázat, že důsledná abstrakce od autora by vedla k absurdnímu důsledku, 

naprosté nemožnosti dospět k jedné konkrétní interpretaci a tedy de facto nemožnosti 

porozumět tomu, co se textem sděluje. Pokud tedy Hirschova teorie platí, kážou formalisté 

něco jiného než konají (protože zjevně jsou schopni k jistým interpretacím dospět). Zatímco 

podle jejich teorie je nutné od autora abstrahovat, koncept autora nutně figuruje v procesech, 

které se odehrávají v jejich myslích, když sami texty čtou. Hirschova teorie má tuto 

nerovnováhu napravit tím, že úvahy o autorovi budou při interpretaci opět explicitně 

přítomny.

 Při interpretaci běžných vět tedy podle Hirsche některé možné významy vylučujeme a 

k jiným se přikláníme na základě toho, jaké typické obsahy mysli, jaká přání a jaké myšlenky 

přičítáme mluvčímu věty. Za něčím, co nám připadá samozřejmé, tedy porozuměním zcela 

běžným větám se tedy podle Hirsche skrývá „složitý proces přisuzování možných významů“ 

(ibid., s. 155), který se odehrává bez našeho vědomí. Je totiž zřejmé, že pokud se běžného 

člověka zeptáme, zda se při běžných hovorech odehrává něco takového v jeho mysli, 

pravděpodobně se nám vysměje. Hirsch se však pokouší tento „pohled zdravého rozumu“ 

zpochybnit. Tvrdí, že bez složitého nevědomého procesu přisuzování možných významů není 

každodenní dorozumění možné. Pak je však na místě otázka, jaký má důvod něco takového 
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tvrdit. To jediné, co máme jako uživatelé jazyka fenomenálně k dispozici, je totiž náš pocit, že 

běžným větám (většinou) dobře rozumíme.

Hirsch by mohl říci, že poukaz k procesu hierarchizace souboru možných významů a 

následné selekce nejpravděpodobnějšího významu je jediný způsob, jak vysvětlit, že v běžné 

komunikaci nám určitá věta připadá jednoznačná, zatímco při teoretické reflexi shledáváme 

tutéž větu víceznačnou. Podobně je tomu s jednotlivými slovy, což snadno nahlédneme, 

podíváme-li se na slovníkové definice slov, která běžně vnímáme a vyslovujeme jako 

jednoznačná, tedy například bez potřeby upřesnit, který z významů máme zrovna na mysli. 

Hirsch se domnívá, že mnohoznačnost je prvotní a že je třeba vysvětlit, jak je možné, že ve 

výsledku vnímáme věty většinou jako jednoznačné. Tím, co nám umožňuje zorientovat se 

v mnohoznačnosti, je podle Hirsche právě koncept autora.

Na základě toho, co víme o autorovi, získáme jistá očekávání ohledně toho, co může 

mít na mysli. Podstatné se zdá, že značné množství očekávání si vytvoříme i o mluvčích, o 

nichž toho víme zdánlivě velmi málo. Mnohá očekávání plynou například už ze samotného 

faktu, že mluvčí je člověk, který je v určitém čase situován na určitém místě, obklopen 

určitými předměty, jiný typ očekávání plyne z toho, že existují určité typické důvody, proč na 

nás někdo neznámý promluví na ulici. Ve chvíli, kdy slyšíme určitou větu, naše mysl 

automaticky vygeneruje sadu možných významů a na základě předpokládaných úmyslů 

mluvčího se přikloníme k jednomu z významů jako k nejpravděpodobnějšímu.

2.2.2 Námitky

Nyní se pokusím ukázat, proč tuto představu považuji za problematickou. Hirschova 

koncepce předpokládá, že při běžném užívání jazyka musíme překonávat jeho 

mnohoznačnost, a že tedy mnohoznačnost patří mezi podstatné vlastnosti jazyka. Proti tomu 

je možné namítnout, že to, co vnímáme jako mnohoznačnost jazyka, je pouze produktem 

abstrakce jazyka od jeho kontextu. Tato abstrakce je sice užitečná z hlediska lingvistů, ale je 

také do jisté míry zavádějící. Pokud se naopak, v duchu pozdního Wittgensteina (2001) 

vrátíme před lingvistickou abstrakci a slovo vrátíme do kontextu, ve kterém se běžně užívá, 

uvidíme, že problém mnohoznačnosti do značné míry zmizí. Námitka by jinými slovy mohla 

znít, že mnohoznačnost se stává problémem až v pracovně filosofa či teoretika, nikoli 

například v obchodě, na nádraží a v jiných běžných situacích. V nich jsou nedorozumění spíše 

výjimečná a pokud nastanou, lze je obvykle (alespoň v principu) snadno překonat.

Pokud platí má domněnka, že mnohoznačnost jazyka je něčím sekundárním, 

výsledkem abstrakce jazyka od jeho kontextu, není pravda, že v každodenní komunikaci 
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čelíme nehierarchizovanému množství možných významů. Problém s mnohoznačností 

nemáme, zdá se, právě proto, že jazyk za běžných okolností už vždy vnímáme v kontextu, a 

tedy jako (převážně) jednoznačný (viz oddíl 4).

Hirsch si uvědomuje, že při běžné komunikaci nemáme problém s mnohoznačností. 

Pouze tento jev vysvětluje jiným způsobem. Mnohoznačnost jazyka je podle něj něco, co 

mysl musí překonat. Zdá se, že jeho teorii je oproti novokritickému pojetí interpretace třeba 

vnímat jako pokus o rekontextualizaci jazyka. Hirsch by tedy mohl v omezené míře souhlasit 

s Wittgensteinem v tom, že jazykové projevy je třeba nahlížet v jejich kontextu. Tím by však 

zřejmě jejich shoda skončila. Wittgenstein by totiž například stěží souhlasil s tím, že 

k významu věty lze dojít pouze na základě nevědomé či podvědomé úvahy o mluvčím. Mohl 

by totiž, jak se domnívám, argumentovat tím, že k tomu, abych mohl provést onu úvahu, už 

musím ovládat jazyk, a tedy znát význam určitých vět. Zdá se tedy, že z wittgensteinovského 

hlediska Hirsch přičítá čtenáři příliš mnoho, konkrétně schopnost dospět k významům 

určitých vět na základě úvahy. Otázka pak je, zda čtenář nemusí už jazyk ovládat, má-li být 

schopen uvažovat. Zdá se tedy, že Wittgenstein by Hirschově analýze rozumění vyčítal, že 

předpokládá racionalitu tam, kde ještě být nemůže.

S tímto problémem úzce souvisí i druhý důvod, proč bychom měli Hirschovu analýzu 

rozumění považovat za problematickou. Tento důvod se pokusím ukázat na příkladu dítěte, 

které ovládá jazyk pouze neúplně. Dítě, které se učí jazyk, může, podle mého názoru, dobře 

rozumět mnoha běžným větám, aniž by mělo koncept mluvčího či autora. Pokud je taková 

situace možná, dokazuje, že k porozumění běžným větám nepotřebujeme nutně koncept 

autora. Hirsch by se mohl této námitce bránit tím, že by řekl, že dítě sice nemá koncept autora 

či mluvčího, ale má představu, že za samotnou větou stojí někdo, kdo chce něco sdělit, kdo 

má něco na mysli.

Připusťme však pro tuto chvíli, že Hirschova analýza rozumění běžným větám platí, a 

položme si otázku, jaké důsledky z toho podle Hirsche plynou pro interpretaci literárního 

textu.

2.2.3 Význam literárního textu

Podobně jako při interpretaci běžné věty se podle Hirsche při interpretaci literárního 

textu neobejdeme bez konceptu autora. Pokud známe jazyk textu, budeme podle Hirsche bez 

úvah o autorových názorech a postojích schopni vyprodukovat pouze soubor možných 

interpretací textu, avšak bude nám chybět kritérium, na jehož základě bychom mohli jednu 

z nich prohlásit za správnou. Chybějícím kritériem nám mají být naše znalosti o autorových 
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názorech a postojích v době vzniku textu. Jak toto kritérium funguje v praxi, ukazuje Hirsch 

na srovnání dvou různých čtení Wordsworthovy básně. I když samotný text básně připouští 

čtení obě, na základě informací o autorových názorech v době vzniku básně je podle Hirsche 

nutné chápat jedno z nich jako pravděpodobně správné a druhé jako pravděpodobně chybné.

Chceme-li rozhodnout, která z několika konkurenčních interpretací je správná, jsme 

podle Hirsche nejen oprávněni, ale do jisté míry i „povinni“ řídit se informacemi o autorově 

životě a názorech. V této interpretační zásadě se projevuje základní Hirschův „článek víry“, 

tedy že význam literárního díla je význam autorův. Otázka, kterou by si měl interpret klást, 

není, co říká jazyk textu, ale, co se vší pravděpodobností autor mínil. V rámci Hirschova 

projektu se tedy pozornost interpreta má přesunout od textu samotného (formalistický přístup) 

k textu tak, jak ho ve svém vědomí mínil autor.

Odpověď na otázku, co se vší pravděpodobností autor mínil, má interpret získat tak, že 

na základě všech dostupných informací provede rekonstrukci typických autorových postojů a 

názorů v době vzniku textu a z množství konkurujících interpretací básně vybere tu, která je 

s touto psychologickou rekonstrukcí v co největším souladu. Pouze tu je pak oprávněn 

považovat za pravděpodobně správnou.

Jak jsem se snažil popsat výše, hlavní Hirschův argument na podporu tvrzení, že při 

interpretaci textu je nutné brát v úvahu dění v autorově mysli, spočívá ve zpochybnění 

představy, že „kus jazyka“ „mluví“ sám o sobě. Hirsch se nejprve pokouší ukázat, že samy o 

sobě „nemluví“ ani zcela běžně slýchané věty, poté své tvrzení vztahuje na literární texty. 

Postupuje tedy od tvrzení o běžné komunikaci, že (1) větám nejsme schopni rozumět bez 

konceptu autora, k tvrzení o významu literárního textu, že (2) literární text nemůžeme správně 

interpretovat bez konceptu autora. Ponechme pro tuto chvíli stranou pravdivostní hodnotu 

těchto tvrzení a položme si otázku, v čem se tato, na první pohled velmi podobná tvrzení liší.

Zatímco první tvrzení má ambici popisovat to, co se bez našeho vědomí a vůle 

fakticky děje v našich myslích tehdy, když nějaké větě rozumíme, a co zároveň toto rozumění 

umožňuje, druhé popisuje, jak bychom měli správně postupovat, když interpretujeme literární 

text. Zatímco první tvrzení by se dalo označit jako ontologické, druhé bychom mohli označit 

jako metodologické.

Hirschovi jde v tomto eseji o prosazení tvrzení (2), přičemž tvrzení (1) má být 

argumentem, na podporu tvrzení (2). Jak jsem se pokusil ukázat (viz 2.2.2), tvrzení (1) je 

nutné považovat za kontroverzní. I kdyby tomu však tak nebylo a jednalo by se o evidentně 

pravdivé tvrzení, museli bychom se ptát, zda tvrzení (2) vyplývá z tvrzení (1). Podle mého 
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názoru mezi těmito dvěma tvrzeními vztah vyplývání není. Nyní bych rád ukázal důvody, 

které mě k tomuto názoru přivedly.

Vzhledem k tomu, že běžným větám (většinou) bez problému rozumíme, figuruje, 

pokud platí tvrzení (1), v naší mysli nějak koncept autora. Procesy, ve kterých ten koncept 

figuruje, však probíhají nevědomě, a interpret – účastník běžného hovoru – o tom konceptu na 

jejich základě nemůže mít žádnou konkrétní představu.

Tvrzení (2) nemá být výpovědí o nevědomých procesech, které se odehrávají 

v každém čtenáři, ale návodem na správnou interpretaci. Čtenář i kritik, který nepoužívá 

Hirschovu metodu, možná nebude vědomě při interpretaci zohledňovat autora textu a jeho 

postoje, přesto však, jak vyplývá z Hirschovy analýzy rozumění běžným větám, i v jeho mysli 

bude nějak přítomen koncept autora, protože i on zjevně textu nějak rozumí, i on ho nějak 

interpretuje. Interpret, který naopak Hirschovu metodu používá, bude mít tedy v jistém 

smyslu koncepty autora dva. Jeden nevědomý, který je podmínkou porozumění větám, ze 

kterých se text skládá, a jeden vědomý, který mu pomůže vybrat jednu z možných interpretací 

textu. V jakém vztahu jsou tyto dva koncepty autora, není z Hirschova eseje příliš zřejmé. Zdá 

se však pravděpodobné, že vědomý koncept, který má užívat literární interpret, je oproti 

nevědomému konceptu, který používáme podle Hirsche všichni, bohatší. V běžné komunikaci 

jsme totiž bez problému schopni porozumět i lidem, o jejichž postojích víme jen málo 

určitého. K tomuto problému se ještě vrátím v rámci diskuze Hirschova pojetí anonymních 

textů (viz 2.3.3).

2.3 Námitky proti Hirschově koncepci

2.3.1 Problém (ne-)přístupnosti

Z hlediska formalistického pojetí interpretace bývá jakékoli vykročení od textu 

směrem k autorovu životu a názorům chápáno jako krok mimo vědu. Zatímco text lze 

považovat za relativně stabilní a snadno uchopitelný, a tím pádem i poměrně snadno 

popsatelný celek, informace o autorově životě a záměrech si mohou vzájemně odporovat, 

jejich kvalita i kvantita se mohou měnit, jejich autenticita může být (a také bývá) 

zpochybňována. Je tedy prakticky nemožné dokázat pravdivost výroků typu „Autor chtěl 

říci/mínil to a to“.

Hirsch si tohoto problému byl vědom, připouštěl, že „interpret si nikdy nemůže být 

jist, že je jeho čtení správné“, což ho však podle Hirsche nezbavuje povinnosti nalézt čtení 
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pravděpodobně správné, tedy takové, které je v co největším souladu s dostupnými znalostmi 

o autorových postojích a názorech (2003, s. 160).

Otázkou je, do jaké míry se můžeme s Hirschovou pravděpodobnostní koncepcí 

spokojit, jinými slovy, můžeme-li od interpretace žádat jistotu. Hirsch sám uznává, že 

interpret, který striktně dodržuje zásadu, že význam textu je významem autora, tedy tím, co 

měl autor pravděpodobně na mysli, se může snadno ocitnout v obtížné situaci. Může být 

například v souvislosti s nově objeveným deníkem autora nucen prohlásit dosavadní 

„pravděpodobně správnou“ interpretaci za „pravděpodobně nesprávnou“ a naopak. Hirsch se 

domníval, že v interpretaci nelze dospět k naprosté jistotě. Jak říká, „nikdo nemůže bezpečně 

stanovit význam někoho druhého“ (ibid., s. 160).

Obávám se však, že Hirsch, i přesto že si byl vědom nemožnosti dospět k jistotě 

ohledně správné interpretace, možná ne zcela docenil závažnost problémů, které s sebou jeho 

koncepce přináší. Má jistě pravdu, pokud tvrdí, že v některých případech může deníkový 

záznam, dopis nebo svědectví autorových přátel mluvit pro jistý výklad autorova díla a jiný 

výklad ukázat jako nepravděpodobný. Otázka však je, nakolik má být takovéto „potvrzení“ 

pro interpreta relevantní a závazné. Podle mého názoru existují vážné důvody, proč bychom 

měli být k možnostem Hirschem navrhované verifikace významu literárního díla skeptičtí.

Jednak se domnívám, že Hirsch nedostatečně zohledňuje zvláštní povahu literatury 

jako instituce, jejímž prostřednictvím mnozí autoři vyjadřují postoje a názory, které v životě 

nemusejí nutně zastávat, případně mohou skrývat. Tyto postoje mohou navíc být v literárním 

textu přítomny jen v náznacích. Pokud však vezmeme za vodítko k interpretaci jiné 

dokumenty týkající se autora, můžeme význam autorova díla podle mě neoprávněně 

redukovat tím, že z něj vypustíme právě tyto „netypické“ a jinde nevyjádřené postoje a 

názory.

Za druhé nepovažuji za šťastné přistupovat ke korespondenci, deníkovým záznamům, 

novinovým rozhovorům a podobným dokumentům jako ke spolehlivému svědectví o tom, co 

chtěl autor říci určitým dílem, co měl na mysli či jaké byly ve skutečnosti jeho názory. I když 

ponecháme stranou záměrnou mystifikaci, ke které mohou autora vést politické, osobní i jiné 

důvody, coby extrémní případ, nemůžeme se snadno vyhnout celé řadě dalších problémů. Ty 

sahají od problému více či méně vědomé sebestylizace v dopisech i denících, přes problém 

nestálosti autorových nálad a přesvědčení až k otázce spolehlivosti autorovy paměti.

Za třetí je do jisté míry problematická i samotná otázka, co se vší pravděpodobností  

autor mínil. Můžeme se totiž oprávněně ptát ve kterém okamžiku. Existují literární díla, která 

vznikala několik let, případně i několik desetiletí. Jistě si lze snadno představit, že autor na 
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počátku této doby projektoval své dílo do značné míry jinak než třeba v době posledních 

úprav. Tradičně se například mluví o tom, že postoje, názory i záměry Samuela Clemense 

alias Marka Twaina byly v době psaní prvních kapitol Hucka Finna výrazně odlišné od těch, 

které zastával v době psaní druhé části románu. Máme se tedy pokoušet sestavit 

psychologický portrét Samuela Klemense ve dnech posledních autorských úprav či ve chvíli 

odevzdání rukopisu vydavateli? Pokud by se nám to podařilo, avšak autor by své dílo později 

(například po několika dalších letech) interpretoval odlišně, museli bychom říci, že 

interpretuje dílo chybně? Zdá se, že pokud Hirschova teorie platí, museli bychom na tuto 

otázku odpovědět kladně.

S třetí námitkou souvisí i podezření, že pokud vezmeme Hirschovu koncepci vážně, 

budeme nuceni zavrhnout interpretační metodologie, které se zakládají na premise, že při 

produkci textu hrají větší či menší roli nevědomé síly v autorovi. Tento názor lze zhruba 

charakterizovat jako představu, že text často sděluje více, než autor sdělit mínil. I v běžné 

komunikaci se běžně setkáváme s fenoménem, že mluvčí svými slovy sděluje více, než sdělit 

chce, a podle mého názoru bychom tento fenomén měli brát v úvahu i při interpretaci 

literatury.

Těmito námitkami jsem se pokusil zdůvodnit svůj názor, že projekt, do kterého se 

Hirsch pouští, tedy pokus o nalezení odpovědi na otázku, co se vší pravděpodobností autor 

mínil, je příliš ambiciózní. Námitky, které jsem proti Hirschově teorii vznesl, jsou převážně 

epistemologického charakteru. Mají poukázat na epistemologickou nepřístupnost nebo aspoň 

vysoce problematickou přístupnost dat o autorově duchovním světě. Kromě toho jsem se 

pokusil ukázat jisté problémy, které pramení ze samotné formulace otázky, jež nás má podle 

Hirsche přivést ke správné interpretaci.

Zdá se, že Hirsch by na kritiku, kterou jsem výše nastínil, mohl reagovat tím, že by 

částečně uznal oprávněnost epistemologické skepse ohledně možnosti spolehlivě prokázat, co 

autor měl či mohl mít na mysli. Zároveň by však mohl říci, že nemáme jinou možnost, než se 

navzdory těmto problémům pokusit o psychologickou konstrukci, protože je to jediná 

možnost, jak dospět k alespoň pravděpodobně správné interpretaci literárního textu. V takové 

situaci bychom pak měli coby Hirschovi kritici v zásadě dvě možnosti. Buď bychom museli 

přesvědčivě ukázat, že Hirschova metoda nás nemůže dovést ani k pravděpodobné 

interpretaci, nebo bychom se mohli pokusit zpochybnit samotné Hirschovo pojetí významu 

jako autorova významu. Pak by nás totiž Hirschem předložená metoda nemohla dovést 

k významu textu.
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V případě, že bychom se vydali první cestou, bychom mohli poukázat na problém, se 

kterým se setkáme, vezmeme-li Hirschovu metodu verifikace textového významu vážně. 

Pokud se totiž máme pokoušet o psychologickou rekonstrukci autorových názorů a úmyslů, 

musíme aspoň do jisté míry správně rozumět některým dalším autorovým textům. Z těch totiž 

(ať už mluvených či psaných) při rekonstrukci vycházíme, jsou naším zdrojem informací o 

autorových typických postojích. Jak jsme ale viděli, podle Hirsche můžeme mít jistotu, že 

jsme správně interpretovali určitý text, pouze tehdy, pokud již tuto rekonstrukci máme 

k dispozici. K dispozici ji však v této fázi ještě mít nemůžeme, neboť k ní máme dospět teprve 

na základě správné interpretace tohoto „pomocného“ textu. Pokud moje kritika Hirschovy 

koncepce platí, ukazuje, že s použitím Hirschovy metody nikdy nedospějeme 

k pravděpodobně správné interpretaci, u žádného textu totiž nebudeme schopni jakkoli 

vykročit ze situace, ve které máme k dispozici pouze nehierarchizovanou sadu možných 

interpretací. K tomuto problému se ještě vrátím v souvislosti s problematikou anonymních 

textů (viz 2.3.3).

Zastánce Hirschovy teorie by mohl říci, že psychologický portrét autora můžeme 

sestavovat i na základě svědectví autorových současníků. Pochybuji však, že by tím Hirschovi 

příliš pomohl. I tato svědectví je totiž nutné interpretovat, a jak je zřejmé, k verifikaci svých 

interpretací bychom opět potřebovali psychologické portréty původců těch svědectví. Mé 

výhrady vůči Hirschově pojetí interpretace směřují, domnívám se, podobným směrem jako 

Fishův postřeh, že kontext, který nám podle Hirsche má pomoci dospět k objektivní 

interpretaci, je ve skutečnosti sám produktem interpretace (viz oddíl 4).

Koncept autora hraje v Hirschově teorii restriktivní roli. Má zabránit situaci, ve které 

se za správné považuje každé čtení textu, které není v rozporu s lingvistickými konvencemi, 

tím že vymezí jistý normativní ideál správného čtení. Jak jsme však viděli, tento normativní 

ideál lze sestavit výhradně na základě správné interpretace jiných textů, která je možná jen 

tehdy, máme-li již k dispozici jiné normativní ideály.

Hirsch sám pokládá svoji koncepci za způsob vykročení z toho, co se tradičně nazývá 

hermeneutickým kruhem. Tento termín referuje – zjednodušeně řečeno – k situaci, ve které se 

ocitáme při čtení jakéhokoli textu. Na základě významu části textu (slova, věty), kterou 

zrovna čteme, se pokoušíme konstruovat smysl celého textu (například, že se jedná o 

detektivní román) a tato konstrukce zpětně do jisté míry determinuje, jak interpretujeme 

jednotlivé věty. Problém tohoto postupu spočívá podle Hirsche v tom, že často chybně 

zkonstruujeme význam celku (2003, s. 161). Naše čtení je pak sice koherentní (dává smysl), 

ale mylné. Hirschův koncept autora nám má pomoci stanovit nejpravděpodobnější celkový 
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smysl díla a tím nám pomoci vykročit z hermeneutického kruhu. Jak jsem se však pokusil 

ukázat, zdá se, že nás Hirschova metoda dostává do jiného kruhu, ve kterém nejsme schopni 

dospět k jakékoli pravděpodobně správné interpretaci.

2.3.2 Význam - autorův význam

V předchozím oddílu jsem se pokusil ukázat problémy, kterým musí čelit interpret, 

když se pokouší poznat a popsat pravděpodobný autorův význam, a shrnul jsem důvody, které 

mě vedou ke skepsi ohledně našich možností k něčemu takovému dospět. Nyní se zaměřím na 

námitky proti samotné Hirschově koncepci významu. Pro tuto chvíli tedy připusťme, že 

k pravděpodobnému autorovu významu je možné dospět, položme si však otázku, jaký máme 

důvod pokládat za význam literárního díla pouze to, co Hirsch označuje jako význam autorův, 

tedy to, co autor pravděpodobně mínil, a z oblasti významu vylučovat všechny ostatní 

interpretace textu.

Námitku v podobném smyslu by zřejmě vznesli mimo jiné mnozí zastánci 

formalistického pojetí interpretace, tedy právě myslitelé, vůči kterým se Hirsch cíleně 

vymezoval. Podle těchto myslitelů autorský záměr, úmysly či životní osudy (předpokládejme, 

že vše máme velmi spolehlivě doloženo) v žádném smyslu nedeterminují význam autorova 

díla. Domnívám se, že podstatným přínosem takového pojetí je jeho metodologická 

výhodnost. Ta spočívá v tom, že toto pojetí nabízí jistou imunitu textového významu vůči 

mimoliterárnímu či mimotextovému dění. Pro jeho zastánce například nepředstavuje žádný 

problém nález autorova deníku, podle kterého byly autorovy záměry značně odlišné od naší 

dosavadní představy o nich. Nové informace o autorovi, jeho záměrech a postojích totiž 

význam nijak neovlivní.

S tím souvisí i myšlenka, že literární interpret by měl interpretovat literaturu, a nikoli 

informace o autorovi. Pokud však budeme zkoumat autorský záměr a autorův život, bude 

předmětem našeho zájmu nutně značné množství neliterárních informací. (Při velké 

důslednosti interpreta včetně informací typu co vyhodil Bob Dylan do popelnice, protože i ty 

by nám v krajním případě mohly napovědět něco o autorových záměrech.)

Hirsch si zřejmě byl těchto a obdobných problémů vědom, přesto však formalistické 

pojetí kritizuje a tvrdí, že se autora při interpretaci vzdát nesmíme. Výše jsem se pokusil 

ukázat, proč je podle něj koncept autora nezbytný z hlediska metody, kterou musíme použít, 

pokud chceme dospět ke správné interpretaci. Nyní bych chtěl ukázat, v čem je podle Hirsche 

jeho koncepce významu z hlediska interpretační praxe výhodnější než konkurenční koncepce 

formalistická.
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2.3.2.1 Výhody z hlediska interpretační praxe

Hirsch nám ve své metodě chce poskytnout způsob, jak se vyhnout interpretační 

anarchii, relativismu a nejistotě. Taková nebezpečí podle něho číhají na ty, kdo z interpretace 

vyloučí úvahy o autorovi a uvažují jen o textu samotném. Hirschův koncept má nabídnout 

jistý normativní ideál, prototyp správné interpretace, který lze použít, pokud chceme ověřit 

správnost některé jiné interpretace. Ověření spočívá v tom, že onu testovanou interpretaci 

poměříme s oním prototypem správné interpretace podobně, jako lze například přesnost 

domácího měřidla ověřit porovnáním s prototypem metru. Význam literárního textu je podle 

Hirsche podobně jako prototyp metru něčím neměnným a statickým, určitým quasi-objektem, 

který lze lépe či hůře poznat či nahlédnout. Tento quasi-objekt je sice, jak Hirsch uznává, 

čtenářovou konstrukcí, nikoli tedy čistou daností, rozhodně ne každá čtenářova konstrukce je 

však správná.

Narozdíl od Fishovy rané koncepce významu (viz oddíl 1.4) je pro Hirsche proces 

konstruování významu sice nutnou podmínkou poznání významu, avšak, jak výslovně uvádí, 

nikoli významem samotným.14 To mu umožňuje držet představu, že v ideálním případě může 

mít čtenář přístup k autorovu významu. Zatímco ve Fishově pojetí je význam děním ve 

čtenářově mysli, které se zdá být něčím kvalitativně zcela odlišným od dění v mysli autora, 

podle Hirsche je při čtení možné dosáhnout (aspoň pravděpodobné a přibližné) identity mezi 

významem autora a významem čtenáře. Aby ukázal, že taková identita je v principu 

dosažitelná, vypomáhá si Husserlovou analýzou vědomí.

Vědomé dění se podle Husserla vyznačuje jistou binaritou. Když například vidíme 

židli a poté si na tutéž židli vzpomeneme, jedná se o dva různé intencionální akty. Oba akty 

však mají totožný intencionální předmět, jistou židli. „Předmět zůstává pro mysl stejným, i 

když to, „co se děje v mysli“, totožné není“ (2003, s. 151). Podobně je tomu v případě 

literárního textu. V mysli čtenáře se sice děje něco odlišného od mysli autora, avšak přesto 

může podle Hirsche nastat situace, ve které v mysli čtenáře jsou totožné intencionální objekty, 

a tedy totožné významy jako v mysli autora. Jinými slovy, „slovní význam jakožto 

intencionální objekt [...] může být reprodukován různými intencionálními akty“ (2003, s. 

152).

14 „význam textu, ačkoli je determinován psychickými akty autorovými a realizován psychickými akty 
čtenářovými, se nesmí ztotožňovat ani s autorovými, ani se čtenářovými psychickými akty jako takovými“ 
(Hirsch 2003, s. 151).
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2.3.2.1.1 Stabilizace významu

Hirschův koncept významu je velmi úzký ve srovnání s tím, jak se o významu běžně 

mluví. Z oblasti významu Hirsch vylučuje odchylky od původního významu způsobené 

vývojem jazyka. Výslovně popírá, že by se tím, jak se mění běžný úzus v rámci jazyka, ve 

kterém je daný text napsán, měnil i význam textu. Pokud vezmeme Hirche vážně, bude to 

tedy například znamenat, že většina dnešních čtenářů Bible nebo děl Chaucera či Shakespeara 

má jen obtížný a částečný přístup k jejich významu. Jak Hirsch sám upozorňuje, jazyky, ve 

kterých byly tyto texty napsány, prošly od doby jejich vzniku značným vývojem, významy 

jednotlivých lexikálních jednotek se více či méně modifikovaly, některé lexikální jednotky i 

gramatické struktury zcela vymizely apod. Pokud však chceme poznat význam autorův nebo 

se mu aspoň přiblížit, budeme muset velmi dobře ovládat jazyk, který používal autor a jeho 

současníci. Běžným čtenářům mohou jistou pomocí být vysvětlivky, které je mohou na 

nejvýznamnější jazykové změny upozornit, nejlepší přístup k významu a v důsledku toho i 

interpretační autoritu však budou mít zjevně filologové znalí jazyka daného období.

Tato „konzervativní“ koncepce textového významu je jistě v mnoha ohledech 

plausibilní. Zdá se vcelku nekontroverzní tvrdit, že čtenář či interpret, který se chce seriózně 

zabývat interpretací Shakespearových dramat, by měl mít velmi dobrou znalost angličtiny 

přelomu 16. a 17. století. Čím horší jeho znalost bude, tím vzdálenější bude jeho interpretace 

od autorova významu či aspoň dobového významu. 

Hirsch chce zabránit interpretačnímu relativismu a činí pochopitelný krok, když řekne, 

že abychom poznali význam, musíme dobře znát jazyk, ve kterém je text napsán, tzn. určité 

stadium vývoje přirozeného jazyka. Pokud například autor použil jisté slovo, kterému se 

v dané době běžně připisoval určitý význam, avšak o sto let později už se běžně interpretovalo 

jinak, zdá se do jisté míry oprávněné tvrdit, že v rámci daného literárního díla by mu měl 

zůstat onen původní význam. Hirsch se tedy především ohrazuje proti myšlence, že text je 

možné interpretovat zcela anachronicky, bez ohledu na jeho původní kontext, čistě jako 

řetězec znaků. Pojetí interpretace, které Hirsch kritizuje, je problematické hlavně v tom, že 

význam textu se, přísně vzato, mění s každou změnou jazyka, ve kterém je text napsán.

Hirschovo odmítnutí anachronní interpretace vyhovuje některým našim intuicím, 

přesto ho považuji za do jisté míry kontroverzní. Důvody uvedu v následujících odstavcích. 

Ještě kontroverznějším bodem Hirschovy teorie je její pozitivní část, ve které se Hirsch snaží 

nabídnout alternativu, tedy zásadu, podle které význam, který hledáme, je slovní význam 

autora. Je zřejmé, že hledání autorského významu je pouze jednou z možností, jak se 

interpretačnímu anachronismu vyhnout, nikoli tedy projektem, do kterého bychom se nutně 
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museli pustit, chtěli-li bychom uniknout hrozbě fluktuace významu. Minimálním krokem, 

který by nás z interpretačního anachronismu vyvedl, by bylo omezení významových možností 

textu na ty, které umožňuje jazyk autora a jeho současníků. Jinými slovy by Hirsch mohl říci, 

že při interpretaci určitého textu je možné vycházet jen z těch interpretačních norem, které 

byly běžné v době vzniku daného textu. Jestliže však Hirsch tvrdí, že význam textu je význam 

autorův, koná více než tento minimální krok. Koná,aniž by na to explicitně upozornil, 

nejméně dva různé kroky zároveň. K samotné obraně před relativismem plynoucím 

z anachronního pojetí interpretace Hirsch koncepci, že význam literárního díla je význam 

autorův, nutně nepotřebuje.15

Položme si otázku, čeho by Hirsch dosáhl (a nedosáhl), kdyby býval učinil jen onen 

minimální krok. Dosáhl by, domnívám se, toho, že interpret by se za účelem interpretace 

pokoušel stát jakýmsi autorovým quasi-současníkem, což by bylo tím obtížnější, čím starší 

text by interpretoval. Tím by zároveň dosáhl situace, ve které by proměny jazykových norem, 

alespoň v principu, neovlivňovaly význam textu. Tento minimální krok by však Hirschovi 

neumožňoval určit jednu správnou – objektivní – interpretaci. Jak totiž ze zkušenosti víme, 

jedním z význačných rysů literatury je, že autorovi současníci, ač většinou sdílejí jazykové 

normy, často docházejí k různorodým, a často i protichůdným interpretacím. Mezi těmito 

interpretacemi je sice možné nalézt kvalitativní rozdíly, mnohem obtížnější však je prohlásit 

některé z nich za chybné a jiné za správné a pro tento soud udat dobré důvody. Většinu z nich 

totiž text samotný nějak umožňuje.

Minimální krok tedy Hirschovi pomohl vykročit mimo oblast diachronních proměn 

významu, nikoli však mimo synchronní interpretační pluralitu. Právě z té mu má pomoci 

vykročit jeho zásada, že význam textu je význam autorův. Pomocí té má být vytyčen určitý 

(platónský) ideální význam, přičemž jednotlivé interpretace jsou správné jen do té míry, do 

jaké mají na tomto prototypu, na této ideji podíl.

Hirsch nám tedy svoji představu do jisté míry podsouvá jako nutnou obranu před 

nikdy nekončícími diachronními proměnami významu, a nikoli explicitně jako obranu před 

synchronní interpretační pluralitou. Má pro to, domnívám se, dobrý důvod. Významové 

proměny díla, které se dějí v průběhu několika desetiletí či století a které autor nemohl nijak 

ovlivnit ani je vzít při tvorbě díla v úvahu, lze snadno chápat jako nežádoucí a z hlediska 

významu díla jako cizorodé. Oproti tomu synchronní pluralita interpretací určitého díla bývá 

mnohem spíše chápána jako něco, co prostě k literatuře patří, pokud ne přímo jako něco 
15 Je zajímavé, že Hirsch chce uvedením autora do interpretačního procesu dosáhnout stability významu textu. 
Autorova psychologie je však zjevně něčím velmi obtížně doložitelným. Tím se otevírá prostor pro jiný typ 
nestability, který může vzniknout, když se objeví doposud neznámé informace o autorovi.

36



z hlediska literárního díla pozitivního a žádoucího. Hirsch tedy využívá strachu před tím 

prvním a v rámci zdánlivě nutné obrany nás zbavuje i toho druhého.

2.3.2.2 Ontologická otázka

Pokusil jsem se ukázat některé argumenty, kterými nás Hirsch chce přesvědčit o 

praktické využitelnosti své interpretační metody. V tomto pododdílu se naopak pokusím od 

těchto otázek odhlédnout a položím si otázku, zda má Hirsch pravdu, když tvrdí, že význam 

literárního díla je významem autorovým. V pozadí tohoto oddílu bude tedy stát ontologická 

otázka, co je to význam literárního díla.

Domnívám se, že při hledání odpovědi na tuto otázku se střetává několik přístupů či 

náklonností. Nejdříve bych proto rád stručně načrtl dva možné přístupy k literatuře a z nich 

vyplývající představy o významu. První z nich snad můžeme pracovně označit jako přístup 

recepční. Pro zastánce tohoto přístupu je na literatuře zajímavé její působení na čtenáře. Toto 

působení považují za její význam. Spíše než o významu jako quasi-objektu budou chtít mluvit 

o dějinách významu coby dění. Z jejich hlediska je koncept stabilního významu buď 

reduktivní, nebo zcela nesmyslný podle toho, zda podle nich celými dějinami významu 

určitého literárního díla probíhá nějaká „červená nit“, nějaká identita v základu změny. 

V určitých aspektech se tomuto přístupu blíží raný Fish, zajímavé realizace se dočkal 

například v myšlení Hanse Roberta Jausse (1967). Pokud zastánci tohoto přístupu vůbec 

uznají, že existuje něco jako autorův význam, bude pro ně spíše jednou z interpretací textu 

než interpretačním standardem.

Druhý, protichůdný přístup zde pro nedostatek lepších nápadů nazvu přístupem 

produkčním. Zastánci tohoto přístupu chápou literární dílo především jako výraz autora. Jejich 

cílem je co nejpřesněji zrekonstruovat a popsat to, co autor chtěl či mohl chtít sdělit. Tento 

úkol se samozřejmě stává tím obtížnějším, čím více jsme od autora časově vzdáleni. Nová 

čtení textu, která podle nich nejsou v souladu s tím, co autor chtěl či mohl chtít říci, odmítají 

jako chybná. Význam literárního díla je podle nich jednou provždy dán tím, co autor mínil či 

mohl mínit. Právě autorův význam je třeba při interpretaci hledat, a to i přesto, že k němu 

máme vždy jen více či méně obtížný a nejistý přístup. Zastáncem jisté umírněné verze tohoto 

pojetí literatury je právě E.D. Hirsch.

Tyto dva rozdílné přístupy, domnívám se, vyvěrají z toho, jak jejich zastánci chápou 

literaturu. Zatímco pro raného Fishe, Jausse a další je literatura především dynamickým 

děním, v rámci kterého dochází k mnohovrstevnatému vzájemnému působení mezi texty, 

čtenáři a autory, pro Hirsche je literatura spíše souborem statických entit – textů a významů. 
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Kritika používajícího Hirschovu metodu tedy nebude zajímat, jak se určité dílo jeví v myslích 

čtenářů, jak ovlivňuje jejich myšlení a interpretační strategie, nebude ho tedy zajímat tato 

„literatura ve čtenáři“, ale literatura sama o sobě, jak podle něho objektivně existuje. 

Z hlediska Fishe je naopak samotná představa literatury jako předmětu existujícího nezávisle 

na čtenářích do značné míry pochybná.

Podle mého názoru je Hirschova představa, že významem díla je autorův význam 

obtížně udržitelná. Pro svůj názor mám následující důvody: Domnívám se, že při běžné 

komunikaci je z hlediska interpretace určitého výroku rozhodující kromě jiného kontext 

výroku, a nikoli nutně úvaha o tom, co mohl mít autor toho výroku na mysli. Dobře je to 

doložitelné na příkladu digitálních hodin či semaforu. Zelené světlo či dvě dvojmístná čísla 

oddělená dvojtečkou interpretuji určitým způsobem, protože je vnímám v určitém kontextu. 

Zcela jinak bych zelené světlo chápal například v divadle a částečně jinak bych ony čtyři 

digitální číslice chápal na odletové tabuli na letišti. (Nikoli tedy jako sdělení o tom, kolik je 

hodin, ale jako sdělení o tom, v kolik hodin odletí určité letadlo.) Koncept autora mi v těchto 

situacích při interpretaci, zdá se, příliš nepomůže. Hirsch by samozřejmě mohl říci, že 

semaforu či digitálním hodinám připisuji určitý význam pouze proto, že předpokládám, že je 

na dané místo umístil někdo, kdo chtěl něco sdělit. Jako příklad alternativní interpretace by 

mohl uvést například interpretaci paranoika, který by je chápal jako produkty zlotřilého 

dezinformátora. Ten by tyto znaky nechápal jako nějakou informaci o světě, ale jako lež, která 

je mu předkládána k uvěření. Zároveň je však zřejmé, že aby tento paranoik mohl dané znaky 

pokládat za lež, musel je už předtím nějak pochopit, tedy například pochopit že jsou určitým 

sdělením a nikoli například pouhou dekorací.

Otázka, do jaké míry při interpretaci nevědomě pracujeme s konceptem rozumného 

autora je obtížně rozhodnutelná. Faktem je, že jinak reagujeme na řetězec znaků „Mému vozu 

došel benzín“, pokud se objeví na obrazovce počítače, o kterém víme, že je naprogramovaný 

tak, aby generoval náhodné řetězce znaků, a jinak, pokud ho pronese kolega z práce. Zatímco 

v případě počítače zareagujeme možná radostí nad tím, že znaky dávají smysl, kolegu 

politujeme nebo mu nabídneme pomoc. Otázka však je, co toto srovnání ukazuje. Jistě nás 

upozorňuje na nepřekvapivou skutečnost, že na tentýž řetězec znaků v různých kontextech 

reagujeme různým způsobem. V případě našeho kolegy máme na základě určitých vizuálních 

vjemů a zkušeností velmi dobré důvody předpokládat, že za větou stojí autor, který má něco 

na mysli a navíc možná víme, nebo si umíme představit, k čemu jednotlivá slova referují. U 

zmíněného počítače toto všechno postrádáme, přesto ale máme pocit, že řetězci slov 

(1)„Mému vozu došel benzín.“ na rozdíl například od (2)„d4f58h7h8gf fgh45 f4“ rozumíme, a 
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to i přesto, že ten počítač nemůžeme považovat za mluvčího, který má něco na mysli, a vůbec, 

zdá se, nemůžeme mluvit o autorově významu. Znamená to, že Hirsch nemá pravdu, když 

říká, že význam je autorův význam?

Domnívám se, že pro Hirsche toto nemusí být problém. Mohl by totiž říci, že řetězci 

(1) rozumíme jen proto, že jsme ho (nebo jemu podobné) slyšeli v situacích, kdy je pronesli 

mluvčí, kteří měli na mysli právě ten význam, který mu nyní připisujeme. Tento autorův 

význam pak v extrémní situaci s počítačem analogicky přeneseme i na řetězec znaků 

vygenerovaný počítačem. Jinými slovy si k řetězci znaků doplníme nejobvyklejší kontext.

Přesto se domnívám, že Hirschova teorie rozumění běžným větám je problematická. 

Její problematičnost by se podle mého soudu dala vystihnout sloganem „příliš moci autorovi“. 

Hirschova analýza, podle které větě přiřadíme nejběžnější význam až na základě (nevědomé) 

úvahy o autorovi (ponechme stranou, zda je možné uvažovat o nevědomé úvaze) a jeho 

pravděpodobných úmyslech se zdá z mnoha důvodů problematická (srov. 3.2.1). Především 

však připisuje autorovi interpretační autoritu, která mu ve skutečnosti nenáleží. Jako 

posluchač sice jistě mám určitá očekávání ohledně toho, co může mít rozumný mluvčí na 

mysli, co mi může chtít sdělit, ale tato očekávání jsou vyvolána velkým množstvím zkušeností 

s užíváním jazyka. Pokud navíc konkrétní mluvčí má na mysli něco jiného než to, co 

vyrozumím z jeho vět, zdá se nutné trvat na tom, že mi sděluje to, co vyrozumím z jeho vět, 

nikoli to, co má možná na mysli. Podobně představíme-li si hypotetickou situaci, ve které dva 

mluvčí pronesou stejnou větu, přičemž kontext obou promluv je zcela identický, avšak 

z nějakým způsobem se dodatečně dozvíme, že každý z nich mínil/měl na mysli něco jiného, 

zdá se nutné trvat na tom, že fakticky sdělený význam je zcela identický.

V podobném duchu se nesou mé výhrady k Hirschově pojetí významu literárního díla. 

Význam literárního díla není podle mého názoru identický s významem autorovým, tedy 

s tím, co autor chtěl či mohl chtít říci. Domnívám se, že tvrdit, že objevení nových informací 

o autorových názorech a úmyslech mění význam literárního díla, je v jistém smyslu podobné 

jako tvrdit, že slib, který jsme někomu dali tím, že jsme před ním dobrovolně vyslovili 

příslušnou formuli, je neplatný, pokud „jsme to mysleli jinak“. Jak ukazuje Austin (1970), 

fakt, že něco slíbíme, není v žádném smyslu determinován tím, co se nám při vyslovování 

formule slibu honí hlavou. Podobně je tomu s významem literárního díla. Domnívám se, že 

ani v situaci, ve které by autor předložil jistou interpretaci svého díla jako „to, co chtěl sdělit“, 

by nedošlo ke změně významu díla. Pouze by na trh interpretací přibyla další interpretace a 

bylo by spíše kulturně podmíněno, jaká míra autority by této autorské interpretaci byla 

připsána.
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2.3.3 Problém anonymních textů

Jednou z tradičních námitek proti interpretačním metodám, které přisuzují autorově 

životu a názorům podstatný vliv na výsledek interpretace textu, je poukaz na anonymní texty. 

U mnoho kanonických děl světové literatury nemáme žádné spolehlivé informace o jejich 

autorech, a přesto jsme fakticky schopni je interpretovat. Zdá se tedy, že autora pro 

interpretaci nepotřebujeme. Nebylo by tedy rozumné přistupovat ke všem textům jako 

k textům anonymním a tím se vyhnout mimo jiné mnoha praktickým i teoretickým obtížím, 

kterým musí čelit interpreti, kteří s konceptem autora pracují (srov. oddíl 2.3.1)? 

V následujících odstavcích se budu zabývat otázkou, do jaké míry je tato námitka pro 

Hirschovu teorii závažná.

Hirsch sám ji nepovažuje za fatální, neboť se domnívá, že i u anonymních textů ve 

skutečnosti nějaké (i když chudší) informace o autorovi máme k dispozici (2003, s. 162). Tyto 

informace lze vyčíst ze samotného textu. Vedle banální skutečnosti, že autor musel být 

myslící bytost, se z textu obvykle dá s různou mírou přesnosti určit, ke které kultuře patřil a 

ve které době žil. Úkolem interpreta je tedy především explicitní připsání textu určité kultuře 

v určitém čase, jinými slovy stanovení pravděpodobného kontextu. Poté by měl autor svoji 

interpretaci textu verifikovat tím, že ukáže, že takový význam mohl autor dané doby a kultury 

mínit. Nalézt pravděpodobně správnou interpretaci anonymního textu je tedy podle Hirsche 

možné, přestože interpret je v obtížnější pozici než při interpretaci textů neanonymních, neboť 

má k dispozici méně informací, na základě kterých může provést připsání textu.

V oddílu 3.3.1 jsem se pokusil zpochybnit představu, že nám psychologický portrét 

autora může být užitečný při hledání pravděpodobně správné interpretace některého autorova 

textu. Podle Hirsche má být tento psychologický portrét jakýmsi standardem, s nímž 

porovnáváme jednotlivá možná čtení textu, abychom z nich vybrali to nejpravděpodobnější. 

Naše aktivita se tedy v něčem podobá činnosti, kterou vykonáváme, když hledáme předmět, 

který by se dobře vešel do určité nádoby či krabice. V takové situaci můžeme například brát 

jednotlivé předměty do ruky a zkoušet je do té krabice vkládat. Některé jsou příliš široké, jiné 

by bránily uzavření krabice. Obvykle v této činnosti pokračujeme, dokud nenalezneme 

předmět, který je pro dané rozměry krabice vhodný. Podobným způsobem hirschovský kritik 

testuje, zda se daná interpretace „vejde“ do jeho představy o autorových postojích a úmyslech. 

Pokusil jsem se ukázat, že problematičnost té představy tkví v tom, že abychom dokázali 

vytvořit onu krabici, tedy rekonstrukci autorovy psychiky, potřebujeme správně interpretovat 

jiné texty, které daný autor napsal/řekl, nebo které byly napsány/řečeny o něm. K jejich 

správné interpretaci však potřebujeme zjevně další a jiné standardy, metaforicky řečeno další 
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krabice, do kterých se je budeme snažit vložit, čímž se, obávám se, dostáváme do 

nekonečného regresu.

Podobným problémům bude muset čelit Hirschova úvaha, která má objasnit 

srozumitelnost anonymních textů. Zdá se, že v rámci mojí metafory bude v zásadě platit, že 

čím méně informací mám o autorovi, tím je větší má krabice a tím více možných interpretací 

se do ní vtěsná. U anonymních textů tedy pro mě bude zjevně mnohem obtížnější přiklonit se 

odůvodněně k jedné z interpretací. Kromě tohoto problému však platí i v tomto případě výše 

vznesená námitka. Představu o určité kultuře a typických významech, které jsou v jejím 

kontextu vyjadřovány, si totiž vytvářím opět především z jiných textů (v nejširším smyslu), 

které se z dané kultury dochovaly. Abych však dokázal tyto texty správně interpretovat, 

potřebuji opět další standardy, pomocí kterých bych mohl svou interpretaci ověřit, čímž se 

opět dostávám do nekonečného regresu.

Námitka, kterou jsem vznesl, je pro Hirsche do jisté míry závažná. Hirsch se pokouší 

zjemnit představu, že autorovy postoje a záměry determinují význam autorových textů tím, že 

místo o determinaci významu textu autorským horizontem mluví o verifikaci naší interpretace 

porovnáním s autorským horizontem. Tím dává prostor modelu interpretace, ve kterém 

nejprve „novokritickým“ pozorným čtením dospějeme k souboru možných interpretací textu, 

až poté – při procesu verifikace – vstupují do hry autorovy záměry a názory. Problematická je 

podle mého názoru právě představa nezávislého standardu, který nám umožní verifikovat naši 

subjektivní interpretaci, podobně jako nám délkové měřidlo umožní verifikovat náš odhad 

vzdálenosti. To, co by mělo být nezávislým standardem, je ve skutečnosti pouze další 

subjektivní představou či sdílenou konvencí.
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3. Interpretační komunity a vědomí interpretovanosti

3.1 Úvod

V této kapitole představím některé posuny, ke kterým ve Fishově myšlení došlo v 

první polovině sedmdesátých let. Těžištěm bude Fishova (1980b) esej Interpreting the 

Variorum, která poprvé vyšla v roce 1976. Pokusím se odpovědět na otázku, do jaké míry a v 

jakém smyslu je pozice představená v této eseji odlišná od Fishovy rané pozice, zastávané 

mimo jiné v eseji Literature in the Reader z roku 1970 (viz kapitola 1).

Rozdíl mezi těmito dvěma pozicemi spočívá v odklonu od snahy o poskytnutí nástroje 

pro interpretační praxi typického pro ranou fázi Fishova myšlení k přístupu spíše obecněji 

teoretickému. Fish druhé poloviny sedmdesátých let se zabývá především otázkami 

ontologického statutu textu a interpretace (viz 1.5.2) a pokouší se nabídnout metakritický a 

metainterpretační vhled do „fungování“ literárních institucí.

3.2 Hledání podmínek sdělení

Esej Interpreting the Variorum (1980b) je možné chápat jako jakési Fishovo 

pomyslené rozloučení s metodologií „čtenářské responze“ tak, jak byla tradičně chápána a jak 

ji sám Fish načrtává v eseji Literature in the Reader (1980d). Esej Interpreting the Variorum 

začíná několika praktickými ukázkami literární interpretace, které se nesou převážně v duchu 

raného Fishe, druhá část však směřuje spíše ke stanovení omezení tohoto raného přístupu.

V rámci ukázkových interpretací na počátku eseje Fish znovu ukazuje, že to, co je 

podle něho na literatuře podstatné, je nutné hledat v mysli čtoucího čtenáře, a nikoli na stránce 

textu. Od těchto praktických ukázek pak Fish podobně jako v Literature in the Reader obrací 

pozornost k otázce, za jakých podmínek interakce mezi textem a čtenářem funguje, za jakých 

podmínek je proces čtení a rozumění úspěšný. Tato otázka přirozeně vede k nutnosti stanovit 

podmínky, které musí čtenář splňovat, aby byl schopen textu plně porozumět a aby text 

fungoval. Fishova odpověď se opět nese v duchu jeho raného myšlení tím, že se pokouší 

takového čtenáře popsat (viz 1.4.5 a 1.5.1).

Z hlediska postupu výkladu v eseji Interpreting the Variorum je podstatná jedna z 

námitek vůči tomuto pojetí textu a způsob, jakým na ni Fish odpovídá (1980b, s. 175). 

Námitka zní takto: pokud mentální dění, které čtenář při četbě vykonává, a tedy i výsledná 

čtenářská zkušenost je reakcí na požadavek16 textu, neznamená to v konečném důsledku, že 

16 Angl. „at the bidding of the text“ (1980b, s. 175).
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text produkuje či obsahuje i onu čtenářskou zkušenost? Pokud by tomu tak bylo, nebyla by 

Fishova pozice v důsledku „pouhým“ maskovaným formalismem, neboť vše z hlediska 

literatury podstatné by bylo lokalizováno v textu samotném? Domnívám se, že tato námitka je 

jistou verzí námitky, kterou jsem popsal v oddílu 1.5.3. V tomtéž oddílu jsem navrhl i způsob, 

kterým by na ni, podle mého názoru, bylo možné odpovědět. Má odpověď je pokusem ukázat, 

že lze zároveň zastávat tezi, že (1) význam není zcela obsažen v textu či textem produkován, a 

tezi, že (2) text uvaluje určitá omezení na čtenářskou interpretaci. Domnívám se, že vhodnou 

ilustrací představy částečné determinovanosti je myšlenka, že dění ve čtenářově mysli je spíše 

než reakcí chápanou v čistě mechanickém smyslu (jako když jedna kulečníková koule narazí 

do druhé) responzí či odpovědí na text. Odpověď, kterou v Interpreting the Variorum 

předkládá Fish, jde, jak uvidíme, zcela jiným směrem. 

3.3 Text jako výtvor čtenáře

Fish odpovídá poukazem k tomu, že vztah mezi děním ve čtenářově mysli a textem je 

složitější, než by se mohlo zdát interpretovi, který k literatuře přistupuje v duchu Fishovy rané 

koncepce či v duchu formalismu. Raná představa obousměrné interakce mezi textem a 

čtenářem se komplikuje tím, že text samotný je ukázán jako výsledek interpretace, a nikoli 

jako něco daného, co je čtenáři „prostě“ k dispozici. 

Místo toho, aby se pokoušel vyvrátit námitku, že v jeho pojetí je význam 

determinován či produkován textem, pokouší se Fish ukázat, že text samotný se všemi jeho 

formálními rysy je výtvorem či konstrukcí čtenáře, a nikoli něčím daným, interpretaci 

předcházejícím. Tím Fish zároveň vyvrací obvinění z formalismu, protože, jak jsme viděli, 

pro formalisty je právě přímá, neinterpretativní dostupnost a nezávislá existence textu jedním 

ze základních „článků víry“. Fish zároveň zůstává věrný svému záměru zabývat se četbou a 

čtenářovou myslí, a nikoli textem jakožto nezávislým objektem.

Fish tedy v sedmdesátých letech formuluje zvláštní a do značné míry antiintuitivní 

koncepci literatury, která je radikálním způsobem zcela a pouze „ve čtenáři“. Tvrdí, že text 

literárního díla existuje pouze „v oku diváka“ a je entitou, jejíž existence závisí na čtenáři a 

jeho aktivitách, a která je v jistém smyslu výtvorem čtenáře. Výstižná je z tohoto hlediska 

metafora čtenáře, který píše text (1980b, s. 182). Jestliže v rámci rané koncepce byla pro 

Fishe podstatná otázka, co text dělá s myslí čtenáře, nyní je pro něj takováto otázka pouze 

projevem faktu, že jsme ovládáni a na scestí sváděni svým jazykem. Aktivním činitelem, tedy 

tím, kdo může něco dělat, je vždy pouze interpret či čtenář, nikoli text básně (1980b, s. 176).
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3.4 Kritické zhodnocení

Nyní bych chtěl zformulovat některé z otázek, které, podle mého názoru, může 

Fishova koncepce vyvolat, a zvážit, do jaké míry je tato pozice udržitelná.

Je zřejmé, že tato koncepce jde proti běžné představě četby, podle které jde při četbě o 

jistý typ souhry či interakce mezi dvěma póly: něčím vnějším – literárním textem – a 

čtenářem. Fish má pravdu v tom, že při pečlivějším uvážení se taková představa může jevit 

jako problematická. Podstatná je především otázka, do jaké míry je onen vnější pól – text – 

něčím daným, existujícím nezávisle na našem vnímání. Můžeme se například dívat na stránku 

knihy a mít pocit, že náš estetický zážitek vzniká na základě toho, že vidíme dvojverší. 

Uvažujeme-li však o členovi dostatečně odlišné kultury (například kultury bez psané poezie), 

budeme moci jen stěží tvrdit, že i tento člověk vidí dvojverší. On totiž uvidí například jakési 

zvláštní ornamenty ve dvou řadách, zvláštní kresbu nebo něco zcela odlišného. Tento příklad 

má ukázat, že to, co vidíme, jakýmsi podstatným způsobem souvisí s tím, jaký konceptuální 

aparát máme k dispozici. Příslušník kultury bez psané poezie neuvidí dvojverší proto, že jeho 

konceptuální aparát neobsahuje koncept psaného dvojverší.

Fish v této souvislosti mluví o interpretačních strategiích. Textové prvky, které jsou 

zdánlivě „přede mnou“, jsou ve skutečnosti produktem metody, interpretační strategie, kterou 

užívám. To znamená, že dva lidé, jejichž interpretační strategie jsou hodně odlišné, budou 

vidět odlišné věci.

3.5 Interpretace a interpretace interpretací

Ve Fishově myšlení hraje od druhé poloviny sedmdesátých let klíčovou roli pojem 

interpretace. O tom svědčí formulace jako „ať dělají [literární kritici/teoretikové] cokoli, bude 

to vždy jen nějak zamaskovaná interpretace” (1980e, s. 355). Přestože se jedná o pojem z 

Fishova hlediska centrální, nepodařilo se mi v žádném z esejů, které jsem měl k dispozici, 

nalézt jasné vyjádření ohledně toho, co přesně se podle něj pod tímto pojmem skrývá. Z toho 

důvodu považuji za užitečné věnovat pozornost způsobu, jakým Fish pojmu interpretace 

užívá.

Již na první pohled je zřejmé, že mu přisuzuje neobvykle širokou extenzi. Způsob, 

kterým tento pojem běžně užíváme, je pevně spjat s představou, že máme k dispozici něco 

daného, existujícího před interpretací a nezávisle na ní, nějaký text, který pak jakoby 

překládáme do jiného jazyka. Tato představa je však podle Fishe zavádějící, neboť text je 

v jeho pojetí produktem interpretace, nikoli její surovinou. Existence textu je podmíněna 

interpretační aktivitou čtenáře, text tedy není něčím, co existuje nezávisle na ní a před ní.
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Z toho by mělo být zřejmé, že ve Fishově koncepci pojem interpretace zabírá prostor, 

který obvykle náleží pojmu text. Namísto interakce mezi textem a interpretujícím čtenářem 

existuje jen jakési pole mnohonásobné a různorodé interpretační aktivity.

Běžnou reakcí na takovouto koncepci je otázka, co interpretujeme, když používáme 

interpretační strategie. Fish se snaží ukázat, že otázka, čeho interpretací je text, je 

nezodpověditelná (1980b, s. 177). Váhu tomuto tvrzení se pokouší dodat tvrzením, že 

jakýkoli kandidát na to být tímto daným, interpretaci předcházejícím elementem se vždy při 

bližším pohledu ukáže jako produkt interpretace. Podívejme se na některé z těchto 

zamítnutých kandidátů.

Jedním z nich jsou formalisty předpokládané „objektivní“ údaje o textu. Vezmeme-li 

v úvahu nedůvěru k interpretaci typickou pro formalismus, musí se jako lákavá jevit 

myšlenka, že určité formální vlastnosti text prostě má, a nejsou tedy pouhými produkty 

interpretace. Mezi takové vlastnosti patří údaje jako „počet dvojslabičných slov na sto slov 

textu“ či „poměr počtu pasivních konstrukcí k počtu aktivních konstrukcí v  textu“. Jak však 

Fish správně podotýká, jsou jakékoli zdánlivě objektivní vlastnosti textu ve skutečnosti pouze 

projekcemi metody, kterou zrovna používáme, tedy ničím existujícím nezávisle na této 

metodě či na naší interpretační strategii.

Podobně skeptické stanovisko zaujímá Fish k existenci textových elementům jako jsou 

zakončení veršů (ibid., s. 178). To, že nám připadá, že veršová zakončení skutečně jsou 

v textu, je způsobeno tím, že při čtení poezie jsme zvyklí používat určitou interpretační 

strategii.

Do třetice je Fish skeptický k nezávislé existenci poetických efektů jako aliterace či 

eufonie (ibid., s. 178). Ač nám může připadat, že aliteraci prostě slyšíme, a že se tedy jedná o 

prostý fakt, ve skutečnosti ji podle Fishe slyšíme jen proto, že posloucháme nějak, že při 

poslouchání používáme takovou interpretační strategii, které která nám aliteraci slyšet 

umožňuje, bez které by však aliterace v textu nebyla.

Pokud chce Fish prokázat, že při četbě neexistuje nic, co by předcházelo interpretaci, 

musí platit, že všichni tito „kandidáti“ jsou skutečně produkty interpretace a že neexistují 

žádné jiné entity, které by interpretaci předcházely.

Je zřejmé, že pokud sdělíme, jaký je v určitém textu průměrný počet dvojslabičných 

slov na každých sto slov textu, někomu, kdo je zvyklý klasifikovat jazykové jednotky zcela 

odlišným způsobem, nebude vědět, o čem mluvíme. Pokud bychom takovému člověku způsob 

naši klasifikace jazykových jednotek dostatečně dobře vysvětlili, nakonec by nutně dospěl ke 
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stejnému výslednému poměru. To, zdá se, mluví ve prospěch Fishova argumentu. Skutečně, 

abychom v textu viděli stejné věci, musíme používat stejnou metodu či interpretační strategii.

Prozkoumejme však Fishův argument detailněji. Pokud formalistickému badateli 

předložíme několik různých textů, s největší pravděpodobností dospěje k různým výsledkům 

ohledně počtu dvojslabičných slov na každých sto slov. K různým výsledkům dospěje, zdá se, 

na základě toho, že je konfrontován s několika různými entitami. Znamená to, že čísla, ke 

kterým dospěje, jsou výsledkem aplikace jisté interpretační strategie na určité, interpretaci 

předcházející entity a že tedy Fish nemá pravdu?

Domnívám se, že na tuto otázku je třeba odpovědět záporně. Je totiž zřejmé, že tyto 

zdánlivě nezávislé entity jsou opět pouze výsledky jistého přístupu k jazyku, jisté metody. To 

je zřejmé i z toho, že entity, které nám naše interpretační strategie ukazuje jako odlišné (texty 

s různou frekvencí dvojslabičných slov), se při aplikaci jiné metody a jiné interpretační 

strategie mohou jevit jako zcela shodné. Podobně se určité dva předměty mohou pouhému 

oku jevit jako totožné, při použití mikroskopu se však vyjeví jejich odlišnost. 

S podobným problémem se setkáme i při úvahách o aliteraci. Intuitivně se nám zdá, že 

aliterace je něco, co „prostě“ slyšíme, protože to v básni je nějak přítomno. Při pečlivější 

reflexi se však ukáže, že aliteraci v  básni slyšíme především proto, že danou báseň 

posloucháme jako báseň. Jistě je pravda, že pravidelné opakování jednoho či více fonémů se 

může náhodou vyskytnout i ve zcela jiném typu textu a upoutat naši pozornost. I na tuto 

námitku je však Fish schopen odpovědět. To, co vnímáme jako stejný zvuk, se při přísnějším 

akustickém rozboru obvykle ukáže jako velké množství různých zvuků, které se nám jeví jako 

stejné proto, že jsme zvyklí je vnímat jako stejné. Oproti tomu představíme-li si jazyk L, ve 

kterém různé varianty jednoho našeho fonému jsou realizacemi několika různých fonémů 

jazyka L, lze pochybovat o tom, že by posluchači daného jazyka slyšeli aliteraci tam, kde ji 

slyšíme my.

Pokusme se formulovat, v čem přesně spočívá rozdílnost pohledu formalistického od 

pohledu Fishova. Domnívám se, nevysloveným předpokladem formalistického pohledu je 

představa či víra, že všichni vidí či slyší stejným způsobem, že existuje jakási čistá percepce. 

Pokud tomu tak je, pak má smysl postulovat existenci entity, jako je text, tedy to, co vidíme či 

slyšíme. Pokud všichni vidíme a slyšíme stejně, má také jistý smysl mluvit o tom, že aliterace 

či určitý rytmus v textu skutečně je. Je tam, protože se na tom všichni shodnou, protože ho 

tam všichni vidí. Existuje tedy celá řada těchto „společných entit“ a mezi ně patří i literární 

texty a jejich formální rysy. Rozpory mohou nastat až v dalším stupni, při interpretaci. 

Interpretace podle formalistů spočívá v tom, že bereme tyto obecně sdílené a přístupné entity 
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a připisujeme jim určitý smysl. Zde už dochází k mnohým sporům a je obtížné dokázat, že 

jedna interpretace je lepší než jiná. To se projevuje v jisté nedůvěře k interpretaci typické 

nejen pro formalismus. Ta nedůvěra je spojena s nadějí, že vyhneme-li se interpretaci, zůstane 

nám to, na čem se všichni shodneme, a to bude naším úkolem popsat.

Fish – pod vlivem myšlenky kulturního relativismu, a snad i Wittgensteinova odklonu 

od chápání jazyka jako určité homogenní entity směrem ke koncepci výrazně heterogenní 

rodiny jazykových her – útočí na tuto formalistickou premisu. Podívejme se, jakým způsobem 

přitom argumentuje.

3.6 Provázanost percepce a interpretace

Fish považuje představu čisté percepce, která je podmínkou možnosti univerzálně 

sdíleného a přístupného textu, v souladu např. s „pozdním“ Wittgensteinem (2001, část II, 

oddíl XI) za neudržitelnou. Podle této představy předchází percepce interpretaci, jinými slovy 

nejdříve určité entity vidíme, a až poté je nějak pochopíme, až poté jim připíšeme nějaký 

smysl. Podle Fishe naopak interpretaci a percepci nelze oddělit, neboť se už „od počátku“ 

prostupují a proplétají. Fish na toto upozorňuje, když říká, že „cena, kterou zaplatíme, 

popřeme-li, že formy či intence jsou prvotní, je, že nejsme schopni říci, jak vlastně začínáme” 

(1980b, s. 179). Jinými slovy, tím, že popřeme časovou prvotnost percepce, se ocitneme 

v situaci, kdy jsme nuceni říci, že na počátku je jakýsi propletenec percepce a interpretace.

To, že vidíme text, je podmíněno tím, že užíváme jistou interpretační strategii, že se 

totiž díváme nějak. Podstatné je, že podle Fishe interpretační strategie, kterou užíváme, 

neurčuje pouze, jak něco čteme, ale také, co čteme. Příslušník dostatečně odlišné kultury 

nemusí tuto interpretační strategii ovládat, a proto vidí třeba jenom zvláštní změť 

„klikyháků“. Podobně tomu je ve „vyšších patrech“ interpretace. Způsob, jakým text čteme, je 

už vždy ovlivňován našimi předsudky, očekáváními a zvyklostmi, neexistuje tedy žádné čisté 

či nezaujaté čtení, čtení bez přívlastků.

3.7 Interpretační strategie

Fish příliš nemluví o povaze interpretačních strategií. Není například zcela jasné, 

považuje-li volbu určité interpretační strategie za výsledek vědomého rozhodnutí. Na několika 

místech eseje Fish mluví o„interpretačním rozhodnutí“, což by spíše signalizovalo možnost 

volby.17 Obávám se však, že tento termín ne zcela vystihuje situaci, ve které se jako čtenáři 

ocitáme. Zdá se totiž, že při četbě postupujeme často spíše automaticky (na základě zvyku), 

17 Angl. „interpretive decision“ (1980b, s. 179).
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podvědomě či nevědomě. Proti představě, že je možné zvolit si, kterou interpretační strategii 

použijeme, mluví i běžná zkušenost, že prakticky není možné se vědomě rozhodnout 

nerozumět jazyku, který dobře ovládáme. To, zdá se, svědčí o tom, že naše interpretační volby 

jsou omezené. Termín interpretační rozhodnutí se zdá výstižnější, posuneme-li se směrem k 

„vyšším patrům interpretace“. Určitý román lze na základě volního rozhodnutí číst jako 

cestopis, detektivku, i jako doklad o autorově duševní poruše. Zdá se tedy, že interpretační 

strategii si mohu zcela libovolně zvolit jen u druhů činností, které Fish zahrnuje pod termín 

interpretace. Celkově jistě platí, že zvládnutí některých interpretačních strategií může být 

podmínkou možnosti osvojení si některých jiných. Například možnost číst určitý text jako 

detektivní román jistě předpokládá zvládnutí jazyka, ve kterém je text napsán.

Zatímco obecná schopnost interpretovat je podle Fishe člověku vrozená, a je tedy 

univerzálně lidským atributem, jednotlivé interpretační strategie se učíme až v průběhu svého 

života, a to v závislosti na komunitě a kultuře, ve které vyrůstáme. V průběhu celého života se 

některým způsobům interpretace učíme, jiné, zastaralé či neužitečné interpretační strategie 

odkládáme či zapomínáme.

Položme si otázku, jakým způsobem se můžeme naučit novou interpretační strategii. 

Pokud se setkáme s textem, u kterého běžné a nám známé interpretační strategie nefungují, 

hledáme interpretační strategii, která by nám pomohla dospět k uspokojivější mu čtení textu. 

V takové situaci máme v zásadě dvě možnosti. Buď k nové strategii můžeme dospět pečlivým 

„ohledáním“ textu, nebo nám může, pokud existuje a je dostupný, pomoci návod – metatext, 

který nám sdělí, jak „obtížný“ text číst. V obou případech už tedy musíme aspoň nějaké 

interpretační strategie ovládat.

3.8 Radikální relativismus

Pokud uvažujeme o Fishově teorii v této doposud popsané podobě, zjistíme, že je 

radikálně relativistická a tím nebezpečná sama sobě. Problém je zjevně v tom, že do jisté míry 

znehodnocuje své vlastní principy a výsledky. Pokud totiž Fish tvrdí, že jakýkoli popis je jen 

interpretací, pak i jeho popis vztahu textu a četby je jen jednou z mnoha interpretací a 

termíny, které Fish užívá, ve skutečnosti referují pouze k produktům či projekcím jeho vlastní 

teorie. Otázka je, nabízí-li Fish nějaký důvod, proč jeho interpretaci přikládat větší váhu než 

koncepcím jeho „konkurentů“. Zatímco raný Fish nám nabízel interpretační nástroj, díky 

kterému jsme mohli dospět k zajímavým interpretacím především prozaických textů, a měli 

jsme tedy pragmatický důvod jeho teorii přijmout, Fish druhé poloviny sedmdesátých let 

podobné ambice nemá.
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Přesto podle Fishe máme jistý důvod, proč jeho koncepci považovat za hodnotnější 

než koncepce ostatní. Ten důvod spočívá v tom, že jeho koncepce přiznává, že je interpretací, 

a je tedy interpretací, která si je vědoma vlastní interpretovanosti,18 zatímco (některé) 

konkurenční přístupy svou interpretovanost skrývají. Otázka je, do jaké míry je „vědomí 

interpretovanosti“ dobrý důvod, proč dát Fishově koncepci přednost. Odpověď na takovou 

otázku není jednoznačná. Z hlediska kritika, kterému jde o to výstižně a pokud možno 

zajímavě psát o konkrétních literárních textech, budou zřejmě užitečnější teorie 

nástrojovějšího charakteru, ať už to budou teorie orientované spíše ke čtenáři a četbě, nebo 

spíše k textu. Z hlediska teoretika, kterého zajímají spíše obecné otázky smyslu a významu, 

bude naopak zajímavější tato koncepce. Na Fishův ontologický relativismus tedy lze 

odpovědět relativismem hodnotovým. Zatímco z jednoho pohledu se může hodnota teorie 

jevit jako přímo úměrná její užitečnosti či praktické využitelnosti, z jiného pohledu se může 

hodnota teorie jevit přímo úměrná míře demystifikace či demytizace, kterou prosazuje.

Fish se ocitá v paradoxní situaci. Pokud je jeho ambicí popsat ontologický status textu 

a interpretace, jistě mu jde o to říci pravdu o tom, jak tomu se vztahem textu a interpretace je. 

Vlastně tedy říká, že je pravda, že žádná pravda není platná absolutně, neboť platnost každého 

tvrzení je vždy relativní vzhledem k interpretačním strategiím, kterých užíváme. Je zřejmé, že 

zde vzniká jistý druh paradoxu. Pokud totiž žádná pravda není platná absolutně, pak ani 

Fishova teorie není platná absolutně, pokud Fishova teorie je absolutně platná, pak musí být 

chybná, neboť sama sebe popírá.

Domnívám se, že Fish si byl většiny těchto problémů vědom. Konceptem, který měl 

tento radikální relativismus a jeho důsledky zmírnit, byl koncept interpretačních komunit. 

Nyní se pokusím tento koncept popsat a ukázat, zda nabízí cestu z radikálního relativismu a 

jeho důsledků.

3.9 Interpretační komunity aneb hledání cesty k umírněnému relativismu

Fishova teorie v podobě, ve které jsem ji doposud představil, má tedy do jisté míry 

sebe-vyvracející charakter. Kromě toho se zdá být v rozporu s naší zkušeností. Při běžné 

každodenní komunikaci se totiž setkáváme se značnou uniformitou interpretací, která je 

zjevně podmínkou úspěchu komunikace. Velká míra interpretační shody nám dokonce 

umožňuje vytyčit jistou interpretační normu, jistou představu o tom, jaká je správná 

interpretace daného textu nebo věty.

18 Angl. „interpretation that is at least aware of itself“ (1980b, s. 179).
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Zdá se, že Fish by uznal možnost mluvit o jisté normě správnosti interpretace, popřel 

by však, že je tato norma platná univerzálně. Ve snaze vystihnout charakter interpretačních 

strategií, a tedy i představ o správné interpretaci má Fishovi pomoci pojem interpretační 

komunity. Na pomyslné ose, jejíž póly tvoří na jedné straně pouhá individuální platnost 

interpretační normy a na druhé straně její univerzální platnost, je platnost v rámci komunity 

někde uprostřed. Tím Fish vystihuje společenský charakter interpretačních strategií a norem.

Termín interpretační komunity má postihnout jistou míru časové a prostorové stability, 

identity či alespoň obdobnosti interpretačních strategií, a tedy i výsledných interpretací. 

Interpretační komunita je polem identity interpretačních strategií, i když polem časově a 

prostorově omezeným. Jednotlivé komunity vznikají, rozšiřují se, upadají a zanikají, jsou však 

relativně stabilní (1980b, s. 182).

Koncepce interpretačních komunit umožňuje vysvětlit, proč každodenní komunikace 

většinou funguje, a zároveň ponechává prostor pro interpretační spory. Spor o interpretci 

mohu vést jen s někým, s kým se na jedné straně dorozumím, avšak od jehož interpretace se ta 

má odlišuje. Fish by takový spor vysvětlil tak, že se svým oponentem ve sporu o interpretaci 

sdílím určitý repertoár interpretačních strategií, současně však každý máme některé strategie, 

které ten druhý neužívá.

Koncepce interpretačních komunit má zároveň zachránit pojem interpretační 

správnosti. Určitá interpretace je správná vždy jen v rámci určité interpretační komunity, 

nikoli absolutně. To, co se mně a dalším členům mé komunity jeví jako chybná či přespříliš 

extravagantní interpretace, může být z hlediska členů jiné interpretační komunity interpretací 

správnou a výstižnou. To je způsobeno tím, že v různých komunitách platí různé základní 

„články víry“19, které určují, je-li určitá interpretační strategie přijatelná či nikoli. Představa 

článků víry poukazuje k faktu, že k užívání určité interpretační strategie a odmítnutí některé 

jiné v rámci komunity, není žádný racionální důvod. To, že komunita určitou interpretační 

strategii užívá a považuje za správnou, a některou jinou za nesprávnou, podivnou či 

kacířskou, je odůvodnitelné jen odvoláním se na zvyk a tradici, tedy na to, že tak a tak se to 

dělá. Texty, které čtu, jsou tedy determinovány tím, čemu se v rámci mojí komunity věří, tedy 

určitými články víry, které se uznávají.

19 Angl. „articles of faith“ (1980b, s. 182).
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3.10 Námitky proti Fishově koncepci

3.10.1 Rozdílnost a totožnost textů

Nyní se pokusím popsat některé námitky proti Fishově koncepci. Nejdříve zmíním 

námitky, které kritizují Fishovo „odinterpretování“ textu.

Jedna z námitek, na které upozorňuje sám Fish (1980b, s. 179), se týká toho, že z 

čtenářské praxe máme zkušenost s růzností „textů“ (v tradičním slova smyslu). Otázka je, jak 

vysvětlit, že máme dva tak odlišné čtenářské zážitky, čteme-li např. Hamleta a Žert. 

Používáme přece stále tytéž interpretační strategie. S touto námitkou úzce souvisí otázka, jak 

vysvětlit, že pokud čtou dva čtenáři tentýž text, mají do značné míry podobné čtenářské 

zážitky.

Fish se pokouší na tuto námitku odpovědět pomocí koncepce interpretačního 

rozhodnutí. Pokud například čtu Žert, postupuji na základě jistých interpretačních rozhodnutí. 

V případě Žertu bude způsob mé četby ovlivňovat například vědomí, že se jedná o román, 

jehož autorem je Milan Kundera, že komentuje padesátá léta v Československu apod. 

Významy, které připisuji kulturním entitách, jako jsou Milan Kundera, román či padesátá 

léta v Československu, budou mít vliv na to, co budu od Žertu očekávat, co v něm budu 

hledat, a tedy i nacházet. Fish dospívá k závěru, že „pojmy „stejných“ a „různých“ textů jsou 

fikce“ (1980b, s. 181). Různost či identita textů jsou určeny interpretačními strategiemi, které 

jako čtenáři používáme. Hamlet a Žert jsou podle Fishe dva různé texty, protože jsem se já 

jako čtenář rozhodl, že je budu za dva různé texty považovat.

Domnívám se, že Fish má pravdu, když tvrdí, že před četbou samotného textu učiním 

mnohá interpretační rozhodnutí, která ovlivňují způsob, kterým čtu. Obávám se však, že tím 

ne zcela uspokojivě odpovídá na zmíněnou námitku. Důvod své nespokojenosti bych rád 

ukázal na příkladu dvou čtenářů, kteří se chystají číst Žert. Oba si Žert půjčili v knihovně, kde 

ho našli v oddělení prózy v sekci knih Milana Kundery, oba vědí, že jde o román, a mají už 

předem jistou mlhavou představu o jeho námětu. Učiní tedy nejspíše stejná či velice podobná 

předběžná interpretační rozhodnutí. Představme si však, že jeden ze svazků, ač je nadepsán 

Žert, ve skutečnosti obsahuje text Hamleta. Domnívám se, že je třeba uznat, že navzdory 

velmi podobným předběžným interpretačním rozhodnutím, budou mít velmi odlišné čtenářské 

zážitky.

Je-li tento příklad platný, ukazuje, domnívám se, že význam textu není čistě funkcí 

interpretačních strategií, které čtenář používá. Spíše je vytvářen souhrou či interakcí těchto 

interpretačních strategií s něčím „vnějším“, s něčím „daným“. Je však tato představa souhry 
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mezi něčím daným a čtenářovým interpretujícím vědomím udržitelná? Nyní se pokusím 

ukázat, proč se domnívám, že ano a zároveň se pokusím upřesnit, jak je třeba tuto interakci 

chápat.

Jak jsme viděli, Fish tvrdí, že jakákoli entita, kterou bychom se snažili prohlásit za 

zvenčí danou či interpretaci předcházející (například text a jeho formální rysy), je už 

interpretací. Na otázku, čeho je text interpretaci, odpovídá, že neví. Tuto odpověď však 

nechápe jako selhání sebe jako teoretika, ale jako projev nutné neznalosti, jakési 

epistemologické uzavřenosti.

Proti tomuto argumentu (ponechme nyní stranou, do jaké míry je přesvědčivý) stojí 

náš silný pocit, že při čtení přece jen „zvenku“ cosi daného přijímáme. Pokud by tomu tak 

nebylo, proč by pak lidé utráceli peníze za knihy? Je otázka, lze li tyto dvě pozice – pozici 

přísně uvažujícího teoretika a pozici „zdravého rozumu“ nějak sladit.

Domnívám se že to možné je. K tomu, abych ukázal, jakým způsobem je to podle mě 

možné, použiji koncepci, kterou představuje John McDowell v souboru přednášek Mind and 

World (1994). McDowell se primárně nezabývá literárními texty, přesto se domnívám, že je 

jeho stanovisko z hlediska problému danosti či interpretovanosti textu, který Fish formuluje, 

relevantní. Za pomoci McDowellovy koncepce bych rád ukázal, že otázku, čeho je text 

interpretací, je možno chápat jako otázku špatně položenou.

3.10.1.1 Exkurz: „mýtus daného“

McDowella primárně zajímá, do jaké míry jsme schopni zdůvodnit jednoduché 

zkušenostní výroky o světě. V té souvislosti mluví o tzv. „mýtu daného“ (the myth of the 

Given). Představa „daného“ vychází z dualistického pojetí lidských myšlenek, které má 

kořeny u Imanuela Kanta. Aby byla myšlenka myšlenkou, musí obsahovat „schéma“ a 

„dané“, přičemž „dané“ je nekonceptuálním obsahem myšlenky, reprezentací určitého kousku 

reality, jakoby kouskem naší zkušenosti se světem. Právě „dané“ je tedy kýženým mostem 

mezi oblastí našeho myšlení a vnějším světem. Naše myšlenky podle Kanta vznikají souhrou 

„daného“ a našich konceptuálních schopností.

Jako „mýtus daného“ označuje McDowell představu, podle které je svět či univerzum 

něčím daným, něčím co má omezující, restriktivní vliv na naše empirické myšlení a 

poukazem na co (např. ukázáním) můžeme také ukázat oprávněnost svých empirických 

soudů. McDowell ukazuje, že pokud se „mýtu daného“ vzdáme, naše empirické výroky 

nebudou odůvodnitelné, neboť vnější svět na ně nebude uvalovat žádná omezení. Následkem 

zavržení „mýtu daného“ vzniká tedy jakási trhlina mezi naším myšlením a realitou, což je 
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závažný problém pro myslitele, který chce především pravdivě či relevantně vypovídat o 

světě.

Jak ale McDowell ukazuje, „mýtus daného“ ve skutečnosti selhává ve své úloze 

vysvětlit, jakým způsobem je naše myšlení zakotveno v realitě. Žádná zvenku daná entita totiž 

nemůže poskytnout dobrý důvod, proč věřit, že je určitý výrok pravdivý. Odůvodnění 

určitého výroku může poskytnout jen nějaký jiný výrok, ze kterého ten, jehož odůvodnění 

hledáme, vyplývá a který je evidentně pravdivý, nikoli jakýkoli nekonceptuální výsek reality. 

Jak říká McDowell, „mýtus daného“ nabízí pouze „očištění“ (exculpation), zatímco to, co 

jsme hledali, je „oprávnění“ (justification) (1994, s. 8). Přijmeme-li totiž „mýtus daného“, 

uznáváme zároveň, že naše myšlení je spoluutvářeno něčím vnějším, a tedy, že za své 

empirické myšlenky neneseme zodpovědnost. V tom smyslu jsme tedy „očištěni“, či zbaveni 

viny. To, co hledáme, je však oprávnění, legitimace či odůvodnění našich empirických výroků 

a to nám „dané“ neumožňuje. Nekonceptuální „dané“ totiž, podle McDowella nemůže 

poskytnout oprávnění či legitimaci něčemu konceptuálnímu, tedy naším empirickým 

výrokům.

Poté, co McDowell ukázal, že „mýtus daného“ nesplňuje očekávání, která vůči němu 

někteří myslitelé mají, pokouší se nabídnout koncepci, která tato očekávání splní. V rámci své 

koncepce zavrhuje dualismus „schématu“ (konceptuálního) a „daného“ (nekonceptuálního), 

tedy představu, že naše konceptuální schopnosti něco konají na, nekonceptuálním vnímaném. 

Podle McDowella totiž to, co vnímáme či zakoušíme, tedy naše zkušenost se světem, už je 

konceptuální. Vzhledem k tomu, že zkušenost je podle McDowella něčím pasivním, nemá 

podle něj smysl mluvit o tom, že v jejím rámci strukturujeme či uspořádáváme pomocí svých 

konceptuálních schopnosti nějaká neutrální, nekonceptuální data.

Tento poněkud rozsáhlejší exkurz k diskusím, které se z hlediska mého tématu mohou 

jevit jako odlehlé, byl pokusem zasadit Fishův článek do širšího kontextu a jednak ukázat 

určitý odlišný přístup k problému danosti a interpretovanosti, než nabízí Fish. Nyní se 

pokusím Fishovu koncepci textu a významu nahlédnout v kontextu výše nastíněné diskuse.

3.10.1.2 Fish a „mýtus daného“

Je zřejmé, že esej Interpreting the Variorum znamená ve srovnání s Literature in the 

Reader zřetelné „vyklizení pozic“ blízkých „mýtu daného“. Zatímco v Literature in the 

Reader Fish mluvil o jisté dané entitě – textu, která něco dělá s myslí čtenáře (viz oddíl 1), 

v rámci Interpreting the Variorum je představa „daného“ rozbita. Literární text je funkcí 

našich interpretačních strategií, a nikoli něčím daným nezávisle na našem vnímání. Otázka je, 
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jaké důsledky má pro Fishe zavržení „mýtu daného“. Jak jsme viděli, McDowell upozorňuje 

na nebezpečí, že, pokud se vzdáme „daného“, naše empirické soudy ztratí své zakotvení 

v realitě. Stejně tak se může zdát, že interpretační akty v  mysli fishovského čtenáře jsou do 

jisté míry uzavřené samy v sobě, bez kontaktu s čímkoli vnějším, s  partiturou, která by je 

ovlivňovala či omezovala.

Podívejme se, je-li možné tento problém vyřešit pomocí McDowellovy představy 

zkušenosti, která už je konceptuální. Domnívám se, že Fish a McDowell se shodují v 

kritickém postoji vůči možnosti čisté percepce. Podle Fishe je každá percepce už 

interpretovaná a podle McDowella je každá percepce či zkušenost už konceptuální. Otázka je, 

jaký přesně je vztah mezi predikáty „být interpretovaný“ a „být konceptuální“. Domnívám se, 

že pro mé účely je možné mezi oba predikáty položit rovnítko. Fish i McDowell by tedy (ve 

Wittgensteinovském duchu) zavrhli představu, že při čtení primárně vidím určitý 

nekonceptuální obsah, který teprve sekundárně určitým způsobem interpretuji. Ve skutečnosti 

daný obsah vidím tak, jak ho interpretuji (Wittgenstein 2001, č. II, oddíl XI, s. 165). Jediné, 

co tedy mám k dispozici, je určitá zkušenost, která je už konceptuální, už interpretovaná. Jak 

zdůrazňuje McDowell (1994, s. 9), podíl, který na výsledné zkušenosti má receptivita, nelze 

osamostatnit ani pojmově. V tomto kontextu se pak jeví jako méně kontroverzní Fishovo 

tvrzení, že text i jeho formální rysy jsou interpretací. Náš čtenářský zážitek v této koncepci 

vzniká na základě propletenosti a prostoupenosti určitých vjemů s interpretací. Z tohoto 

propletence nelze žádným způsobem oddělit něco jako „text“, který by existoval nezávisle na 

interpretaci. To, že je text interpretací, bychom, podle mého názoru, neměli chápat tak, že 

čtenář nemá žádný kontakt s vnějším světem. Ve skutečnosti je tomu právě naopak, pouze to, 

co vnímá, je v každé chvíli už interpretované.

Podívejme se, jak se v tomto světle jeví Fishova poznámka, že identita a rozdílnost 

textů jsou fikce. Jak Fish uvádí, lze si představit interpretační komunitu, v rámci které budou 

„texty“, které v rámci naší kultury (a tedy i interpretační komunity) chápeme jako rozdílné, 

chápány jako totožné (1980b, s. 181). Lze si dokonce představit i interpretační komunitu, pro 

kterou bude platit „článek víry“, že význam všech textů je totožný, a pouze proto, že naše 

interpretační komunita uznává jiné články víry, nelze tvrdit, že texty objektivně totožné 

nejsou. Příklad takové interpretační strategie nabízí Augustin, který ve spisu Křesťanská 

vzdělanost (2005) tvrdí, že význam jakéhokoli místa v Písmu (a zároveň význam čehokoli na 

světě) je boží láska k člověku. Pokud při čtení (či v životě) narazíme na něco, co se zdá 

s tímto významem v rozporu, musíme to chápat jako figurativní, nepřímé vyjádření, které 

stejně v poslední instanci znamená onen předem určený univerzální význam.
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3.10.2 Hranice interpretačních komunit

Pojem interpretačních komunit je jedním z centrálních pojmů Fishova myšlení 

v sedmdesátých letech. Centrálním pojmem je mimo jiné proto, že má nabídnout východisko 

z radikálního interpretačního relativismu či z jakési interpretační anarchie (viz 3.7). Přesto, že 

se jedná o tak podstatný bod Fishovy koncepce, ponechává Fish v eseji Interpreting the 

Variorum značné množství otázek týkajících se interpretačních komunit nezodpovězených. 

Na některé z těchto otázek pak odpovídá v eseji What makes an Interpretation Acceptable? 

(1980e). Závěrem kapitoly se proto pokusím formulovat některé problémy, které se podle 

mého názoru s pojmem interpretační komunity pojí.

Na jeden z nich upozorňuje sám Fish v závěru své eseje (1980b, s. 184). Já jako čtenář 

nejsem schopen spolehlivě určit, jsem-li členem určité interpretační komunity. Když čtu 

Hamleta, mám sice subjektivní pocit, že nějak rozumím, ale ověřit si, zda rozumím správně, 

se zdá obtížné. Je zřejmé, že většina autorů má nějak na mysli jistou intendovanou 

interpretační komunitu, tedy skupinu lidí s určitými znalostmi, kompetencemi a 

interpretačními strategie. Problém je, že jako čtenář si nikdy nemohu být jistý, že do té 

komunity patřím. O mnoho lépe na tom nejsem při běžné komunikaci se svými současníky. 

Těch se sice mohu zeptat, zda tomu, co mi sdělují, rozumím správně, avšak jejich odpověď 

bude opět mým výtvorem, mojí interpretací. Tato interpretace bude „správná“ a já si jako 

posluchač utvořím to sdělení, které mi někdo chtěl sdělit pouze za podmínky, že sdílíme 

určité interpretační strategie, a jsme tedy příslušníky téže interpretační komunity. To je však 

právě to, co nevím.

Jinou otázkou je, zda pojem interpretační komunity opravdu nabízí cestu z radikálního 

relativismu. Jak jsme viděli, pojem interpretační komunity otevírá možnost mluvit o 

interpretační správnosti, i když vždy pouze o správnosti relativní vzhledem ke komunitě. Zdá 

se tedy, že podle Fishe platí, že interpretace je správná tehdy a pouze tehdy, existuje-li 

interpretační komunita, v rámci které je považována za správnou. Pokud toto pravidlo 

vezmeme vážně, narazíme ale na problém, co vše spadá pod pojem interpretační komunity. 

Pokud se například dá za interpretační komunitu považovat jakákoli skupina lidí, která se 

určitým způsobem odchýlila od většinově přijímané interpretace, zdá se Fishův pokus o únik 

z radikálního relativismu nepříliš úspěšný.
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4. Kontext jako předpoklad textu

4.1 Úvod

Pozice, kterou Fish zastává v druhé části eseje Interpreting the Variorum (viz oddíl 3), 

může, domnívám se, vyvolat mnohé pochybnosti. Některé z nich jsem se pokusil shrnout do 

následujících dvou otázek:

1. Nevede ta pozice ve svém důsledku k nemožnosti cokoli o literárním díle usuzovat, či o 

něm vůbec srozumitelně mluvit? Vezmeme-li Fishovy výroky vážně, může se zdát, že si coby 

interpreti podřezáváme pomyslnou větev sami pod sebou, naše interpretační výroky totiž 

ztrácejí oporu v textových datech. Už nemůžeme říci: soudím, že význam textu je takový a 

takový na základě toho, že text má tyto a tyto rysy. Jistou obranu proti obviněním, že jeho 

pozice vede k relativismu a „interpretační anarchii“, se Fish pokouší navrhnout v eseji Is  

There a Text in This Class? (1980c).

2. Je Fishova pozice využitelná z hlediska interpretační (školské a kritické) praxe? Je 

pravděpodobné, že pozornost by se v tomto – fishovském – pojetí interpretační praxe 

přesunula od otázek po významu textu k otázce, jaký text jako čtenáři píšeme a na základě 

jakých interpretačních strategií k tomuto textu dospíváme, případně i do jaké a jak časově a 

prostorově rozsáhlé interpretační komunity nás užívání těchto interpretačních strategií 

zařazuje. Jako ukázku toho, k jakým úvahám nás tato pozice přivádí, lze chápat Fishův esej 

What Makes an Interpretation Acceptable? (1980e).

Diskuse v této kapitole bude kroužit kolem těchto dvou otázek, a odpovědí, které Fish 

nabízí v uvedených esejích.

4.2 Pojem kontextu

Nejprve se pokusím stručně popsat, jakým způsobem se Fish brání obviněním 

z relativismu. Esej Is There a Text in This Class? je možno chápat jako obhajobu představy 

načrtnuté v eseji Interpreting the Variorum (viz oddíl 3). Kromě toho přináší některé 

modifikace a doplnění.

Podstatným bodem eseje Is There a Text in This Class? je myšlenka, že dorozumění je 

možné, i když opustíme představu objektivně daných, v jazyce zakotvených významů. Když 

jsem popisoval Hirschovu analýzu rozumění větám přirozeného jazyka (2.2.1), ukázal jsem, 

že je možné ji rozložit do dvou kroků. V první fázi naše mysl „vygeneruje“ všechny možné 

významy věty a v druhé fázi se pak k jednomu z těchto významů přikloníme na základě toho, 

co předpokládáme, že má daný mluvčí na mysli. Zároveň jsem se pokusil popsat (2.2.2), proč 
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je podle mého názoru toto pojetí problematické. Má námitka vůči Hirschově koncepci 

spočívala v tom, že vzhledem k tomu, že se v běžné praxi setkáváme s jazykovými 

promluvami vždy už v konkrétním kontextu, věty nám většinou dávají jednoznačný smysl a 

nemáme (obvykle) problém s jejich mnohoznačností.

Fishova polemika s Hirschem se nese v podobném duchu. Proces porozumění 

jazykovým projevům podle Fishe nelze chápat tak, že mysl má nejprve k dispozici čistou, 

neinterpretovanou percepci, na jejímž základě pak vytvoří soubor možných významů, aby pak 

podle svých očekávání ohledně mluvčího vybrala jeden z těchto významů. Podle Fishe je to, 

co slyšíme, už nějak determinováno očekáváními vzešlými z kontextu a interpretačními 

strategiemi, které máme k dispozici a které daný kontext aktivoval. Současně s pochopením 

kontextu provedeme jakési pomyslné „před-čtení“ věty, které ve výsledku určuje, jakou větu 

uslyšíme. Proto podle Fishe slyšíme přísně vzato jinou větu, slyšíme-li řetězec znaků „Jak je 

to tu s textem?“ v prostředí univerzitního semináře, a slyšíme-li tentýž řetězec znaků 

například v redakci vydavatelství. Podobně slyší jinou větu někdo, kdo je obeznámen 

s debatami o textu v americké literární teorii, a někdo, kdo s nimi obeznámen není. 

Interpretace je tedy relativní vzhledem ke kontextu, k mým dosavadním znalostem a doposud 

osvojeným interpretačním strategiím.

Pokud bychom o Fishově pojetí řekli pouze toto, byla by na místě otázka, v čem je to 

pojetí nové. Tvrzení, že kontext, naše dosavadní znalosti a naše očekávání se nějak podílejí na 

utváření významu, se nezdá příliš kontroverzní. Jistě platí, že různé kontexty mohou aktivovat 

různé významové odstíny vět, které slyšíme či vyslovíme. Fishova koncepce je však 

radikálnější. Kontext se na formování významu a textu pouze nespolupodílí, je tím, čím je 

význam určován či vyměřován.

V předchozím oddílu jsem se pokusil ukázat, že to, co slyšíme a jak tomu rozumíme, 

není determinováno a omezováno nezávislým, interpretaci předcházejícím textem, nýbrž 

interpretačními strategiemi, které jako člen interpretační komunity používám. Pojem kontextu 

hraje v rámci eseje Is There a Text in This Class? podobnou roli jako interpretační strategie a 

komunity v rámci Interpreting the Variorum, dokonce lze mít za to, že kontext ve Fishově 

smyslu zahrnuje mimo jiné právě interpretační strategie, které používáme. Je tedy zjevně 

nutné se ptát, proč Fish podnikl tento terminologický posun, v čem přesně ten posun spočívá a 

zda tento posun signalizuje změnu jeho koncepce, nebo zda se jedná o pouhé 

„přenálepkování“ totožných konceptů.

Podle mého názoru není správné chápat tento terminologický posun jako signál 

podstatné změny Fishovy koncepce. Spíše se v tomto eseji koncepce načrtnutá v rámci eseje 
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Interpretaing the Variorum promýšlí a domýšlí. Fish zjevně chápe pojem kontextu značně 

široce. To se ukazuje, porovnáme-li roli, kterou Fish kontextu připisuje v rámci své rané 

koncepce (viz oddíl 1), s rolí, kterou mu připisuje v rámci své koncepce z počátku 

osmdesátých let. V rámci rané představy „emotivní stylistiky“ se kontext podílí na utváření 

významu tím, že na jeho základě si čtenář vytváří určitá očekávání a úsudky, které se pak 

střetávají s aktuálně čteným textovým segmentem. Segment textu, který zrovna čteme, 

modifikuje, potvrzuje, znejišťuje naše předsudky a očekávání. Právě mentální procesy 

vyvolané textem jsou podle Fishe významem textu.

Role kontextu v koncepci pozdější je mnohem širší. Kontext v jistém smyslu určuje, 

jaký text čteme a jak ho čteme. To je způsobeno tím, že pokud má čtenář pochopit, co máme 

na mysli, musí danou větu slyšet v odpovídajícím kontextu, tedy v kontextu, ve kterém jsme ji 

mínili. Kontextem však Fish nerozumí pouze prostorovou či časovou blízkost, i když i ta 

může hrát roli. Je zřejmé, že kontextem se zde míní spíše něco, co můžeme nazvat kontextem 

kulturním. Domnívám se, že když Fish mluví o kontextu, má na mysli určitý způsob myšlení a 

mluvení. Na jednom místě říká, že se svým komunikačním partnerem mohu komunikovat 

s porozuměním nikoli proto, že s ním sdílím jazyk v tradičním slova smyslu, ale „protože 

určitý způsob myšlení, životní forma sdílí nás“ (1980c, s. 305–306). Zdá se tedy, že pojem 

kontextu označuje vše, co je spolu s “textem“ nutné k tomu, abychom byli schopni dospět 

k nějaké interpretaci, tedy především naše předběžné znalosti a interpretační strategie. Ihned 

je však nutné dodat, že kontext není něco, co je možné prostě přidat k textu, kontext je spíše 

předpokladem toho, aby pro nás vůbec nějaký text existoval.

Z tohoto pohledu je Fishův důraz na předpoklady a podmínky rozumění opět, 

domnívám se, správné chápat jako polemiku s formalistickou představou autonomního textu. 

Literatura je podle Fishe pochopitelná pouze tehdy, pokud o ní uvažujeme v sepjetí 

s lidskými, obecně interpretačními přístupy ke světu. Ve skutečnosti se totiž náš přístup 

k literatuře až tolik neliší od našeho přístupu ke světu obecně. Toto přesvědčení je snad i 

jedním z důvodů, proč se Fish od počátku osmdesátých let postupně vzdaluje specificky 

literárním úvahám ve prospěch obecnějších úvah o tom, jakými způsoby člověk coby čtenář 

„píše“ či konstruuje okolní svět.
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4.2.1 Polemika s tradiční představou kontextu

Fish problematizuje tradiční pojem kontextu. Jak upozorňuje, byla by chyba spatřovat 

specifičnost literatury v její odloučenosti od kontextu (2004, s. 14). Tím se vymezuje proti 

tradiční opozici, ve které je na jedné straně běžný hovor tváří v tvář, tedy plně kontextově 

zapojený text (snad ho můžeme nazvat textem referenčně nasyceným), a na druhé straně 

literatura, která se vyznačuje absencí kontextu. Může se zdát, že právě přítomnost kontextu je 

tím, co usnadňuje a zjednoznačňuje běžný hovor. Pokud s někým mluvíme tváří v tvář, máme 

pocit bezprostřednosti a „interpretačního bezpečí“. Pokud by snad došlo k nedorozumění, 

můžeme se vždy o správnosti naší interpretace přesvědčit tím, že položíme doplňující otázku. 

U literatury naopak máme jako interpreti „více práce“, a ta práce je navíc vždy spojena 

s rizikem chybné interpretace.

Fish ukazuje tento protiklad jako problematický. I v běžném hovoru je podle něj to, co 

slyšíme, produktem interpretace, která se odvíjí od našich předběžných očekávání, 

přesvědčení a interpretačních strategií. Fish to ilustruje na kresleném vtipu z časopisu New 

Yorker (ibid., s. 12). Na obrázku je rozhádaný manželský pár. Rozzlobená žena stojí nad 

mužem upřeně sledujícím televizi. Popisek zní: „Vypadáš, že se omlouváš, chováš se, jako by 

ses omlouval, říkáš, že se omlouváš, ale neomlouváš se.“ Žena má zjevně pocit, že zná svého 

manžela příliš dobře na to, aby se nechala ošálit tím, co jí (verbálně i neverbálně) sděluje. Na 

základě předběžného porozumění situaci interpretuje všechny manželovy činy a výroky jen 

jako „zastírací manévry“, které nejsou míněny upřímně. Podstatné je, že pokud je její 

přesvědčení o manželově neupřímnosti dostatečně pevné, nemusí ho vyvrátit ani jakékoli 

další ujišťování nebo odpověď na její doplňující otázku. Tím chce Fish říci, že ani 

komunikační situace „tváří v tvář“, ve které je to, co se tradičně nazývá kontextem, 

maximálně dostupné, nezbavuje komunikaci interpretačního rizika. Fakt, že s někým 

komunikuji „tváří v tvář“, nemusí nutně usnadňovat interpretaci. To je patrné například 

z toho, že ani v této situaci není vyloučena „morálně skeptická“ interpretace mužova chování, 

ohledně jejíž správnosti nemáme a nemůžeme mít jistotu.

Mnohem podstatnějším než kontext v tradičním slova smyslu se pro interpretaci 

mužova chování jeví to, co nazývá kontextem Fish a co můžeme pro naše účely nazvat 

mentálním kontextem té ženy. Pokud totiž před-čtení situace, které žena učinila, její mentální 

kontext, nepřipouští možnost, že by manžel mohl mluvit pravdu, slyší žena lži a výmluvy, ač 

manžel může myslet svou promluvu upřímně. Pokud by ji cokoli přimělo k modifikaci jejího 

před-čtení, změnilo by se i to, co slyší manžela říkat. Při změně kontextu, ve kterém 

manželovy výroky slyší, by ale nemusela hrát roli komunikační situace „tváří v tvář“. 
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Můžeme spekulovat, že svého manžela pokládá za neupřímného, protože jí tehdy a tehdy lhal. 

Pokud by se například z důvěryhodného zdroje (a opět je nepodstatné bylo-li by to „tváří 

v tvář“ nebo například dopisem) dozvěděla, že jí manžel tehdy a tehdy nelhal, poskytlo by jí 

toto svědectví důvod ke změně vnitřního kontextu, což by vedlo k tomu, že by slyšela 

manžela mluvit jinak. Je ovšem zřejmé, že svědectví by pro ni bylo důvodem pouze kvůli 

specifické struktuře jejích přesvědčení. Důvod – určitý fakt – je tedy zkonstruován 

konkrétním mentálním kontextem.

Z toho je zřejmé, že Fish upírá „danost“ a „určitost“ nejen textu, ale i kontextu 

v tradičním slova smyslu. I „vnější“ kontext, tedy členění prostoru a času komunikace nebo 

záměry a vlastnosti (např. míra upřímnosti či důvěryhodnosti), které ostatním mluvčím 

připisuji, je produktem určitého hlediska, určité interpretační strategie. Jak text, tak vnější 

kontext jsou tedy vytvářeny mým mentálním kontextem.

Položme si otázku, do jaké míry kreslený vtip z New Yorkeru skutečně dokazuje to, co 

Fish chce říci, tedy že kontext v tradičním smyslu je irelevantní. Zdá se, že možnou 

pochybnost můžeme rozčlenit do dvou otázek: (1) Je vnější kontext irelevantní v situaci 

zachycené kresleným vtipem? (2) Je možné tezi o irelevanci vnějšího kontextu bez problému 

zobecnit? Uvažujeme-li o první otázce, zdá se, že musíme dát Fishovi za pravdu. Odpověď na 

druhou otázku je podle mého názoru obtížnější. Domnívám se totiž, že je možné Fishovi 

oponovat, pokud uznáme vnější kontext za irelevantní pouze v tomto konkrétním případě. Ani 

věta, kterou žena pronese, se ho totiž zjevně příliš netýká. Zároveň však můžeme tvrdit, že 

v případě mnoha jiných vět kontext relevantní je a skutečně interpretaci usnadňuje. Věta, 

kterou žena pronesla, vyjadřuje skepsi ohledně upřímnosti manžela, tedy ohledně toho, zda je 

jeho chování v souladu se stavem jeho mysli. V tomto případě skutečně platí, že jakékoli 

pozorování jeho chování nám nedá jistotu, že svou omluvu myslí upřímně. Neexistuje totiž 

žádné pevné a nutné spojení mezi upřímností a určitým typem chování (kdyby existovalo, 

nepotřebovali bychom například přístroje jako detektor lži).

Jako příklad výrazů, u kterých kontext usnadňuje interpretaci, se často uvádějí výrazy 

indexické. Je otázka, zda by se Fish pokusil i u těchto výrazů roli vnějšího kontextu 

problematizovat, a pokud ano, na základě čeho by tak učinil. Fish se v žádném z esejů, které 

jsem měl k dispozici, k problému indexických výrazů a kontextu nevyjadřuje. Kdyby chtěl 

zproblematizovat představu, že vnější kontext u indexických výrazů usnadňuje interpretaci, 

mohl by snad argumentovat tím, že k tomu, abychom správně pochopili, co indexy někdo 

myslí, musíme předpokládat, že s tímto člověkem sdílíme způsob jejich užívání a že tedy naše 

vnitřní kontexty jsou do značné míry totožné.

60



Zdá se však, že Fish tuto argumentaci příliš nepotřebuje. Tím, že ukazuje, že u 

některých běžných promluv nám vnější kontext nijak s interpretací nepomáhá, problematizuje 

tradiční opozici, ve které je na jedné straně kontextově „nasycený“ „běžný hovor“, a na druhé 

straně literatura jakožto kontextově „osiřelý“ text. Tím opět ukazuje podobnost našeho 

přístupu k literatuře a ke světu obecně.

4.3 Instituce jako „hnízdo“ jazykových významů

Esej Is There a Text in This Class? poukazuje k souvislosti mezi interpretačními 

strategiemi a lidskými institucemi. To, jaké texty vidíme a slyšíme a jak jim rozumíme, je 

podle Fishe determinováno tím, jakých institucí jsme součástí. Interpretační strategie, které 

používáme, jsou „uhnízděny“ v institucích (1980c, s. 308).20 Připomeňme si Fishem popsanou 

situaci. Studentka se první den semestru zeptá vyučujícího: „Jak je to v tomto kurzu 

s textem?“ Protože v předchozím semestru navštěvovala kurz Fishe, ve kterém se na texty 

„nevěřilo“, chce vědět, má-li od kurzu Fishova kolegy očekávat totéž, nebo je-li tento kurz 

tradičnější v tom smyslu, že se v něm počítá s objektivně danými texty. Tázaný vyučující – 

Fishův kolega – však otázku pochopí jinak. Domnívá se, že studentce jde o to zjistit, jaká 

učebnice se v kurzu používá. V tom smyslu i odpoví a doporučí studentce konkrétní učebnici. 

Studence se pak nicméně snadno podaří přivést vyučujícího k významu, který měla na mysli, 

a nedorozumění se vyřeší.

To, že se nedorozumění snadno a rychle vyřeší, je podle Fishe zapříčiněno tím, že oba 

komunikující jsou součástí stejné instituce – univerzity. Pokud by si studentka například 

spletla profesora s náhodným návštěvníkem univerzitní budovy, nedorozumění by mohlo trvat 

mnohem déle a možná by se nikdy nevyřešilo. Náhodný návštěvník by totiž možná pochopil 

otázku ještě jinak.21 Fish dospívá k závěru, že naše interpretace jsou vymezovány a tvarovány 

interpretačními strategiemi, které jsou pro nás připraveny na základě toho, že jsme členy 

určitých institucí. Instituce, kterých jsme součástí, podle Fishe úzce souvisejí s kategoriemi, 

které jsou v naší mysli k dispozici. Tyto kategorie jsou předpokladem toho, abychom mohli 

interpretovat určitým způsobem. Interpretace Fishova kolegy, tedy myšlenka, že se studentka 

ptá na jméno doporučené učebnice, je podle Fishe možná jen proto, že v jeho mysli je 

kategorie „první den semestru“ spojená s určitou strukturou očekávání. Tato kategorie je 

v jeho mysli proto, že je jako univerzitní profesor členem určité instituce.

20 Termín „institutional nesting“ lze chápat jako zjevnou polemickou narážku na tradiční formalistickou 
představu, že význam je lokalizován v textu.
21 Původní obtížně přeložitelná otázka „Is there a text in this class?“ je například interpretovatelná tak, že si 
studentka zapomněla ve třídě knihu a ptá se, jestli ji tam oslovený nenašel.
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Domnívám se, že Fishovo pojetí můžeme lépe pochopit, uvážíme-li námitku, kterou 

bychom proti němu mohli vznést. Ta námitka spočívá v tom, že bychom sice mohli uznat, že 

v rámci různých institucí se slova užívají různě, ale přesto existuje nějaké jejich základní 

použití, jakési významové jádro na institucích nezávislé. Nedorozumění mezi profesorem a 

studentkou lze chápat jako projev mnohoznačnosti slova text. Vedle běžného užívání toho 

slova existuje v rámci literární teorie jeho použití terminologické. Rozdíl mezi těmito dvěma 

typy použití se projeví, uvážíme-li větu „Literární texty neexistují“. Pokud bychom tu větu 

pronesli v běžném kontextu, byli bychom – oprávněně – označeni za podivíny. Pokud však tu 

větu proneseme v kontextu kurzu literární teorie, proneseme něco, co lze sice pokládat za 

tvrzení kontroverzní, ale rozhodně ne za tvrzení přespříliš podivné. Co se týče třetího chápání 

slova text, tedy ve smyslu používané učebnice či antologie, zdá se, že ho lze označit jako 

metonymické a lingvisticky by bylo klasifikovatelné snad jako prvek univerzitního „slangu“. 

Pokud vezmeme v úvahu tyto tři příklady užívání slova text, zdá se přijatelné prohlásit ono 

běžné užití za užití základní a dvě ostatní užití – slangové a terminologické – za užití 

odvozená či sekundární. Z tohoto pohledu se pak může zdát, že slovo má významové jádro 

určené běžným užíváním, určité základní užití, vzhledem ke kterému se ostatní užití jeví jako 

odvozená. Zdá se navíc, že literární teorie zavedla termín textu právě proto, že to slovo mělo 

už předtím – při běžném užívání – z jejího hlediska „vhodný“ význam.

Koncepce významového jádra, významu, který slovu náleží bez ohledu na instituci, 

v rámci které se slovo používá, je právě tím, vůči čemu se Fish vymezuje. Jakýkoli význam 

slova je podle něho vázaný na instituci. Fish nepopírá, že některý význam slova se může jevit 

jako původní či základní. Takový klam je způsoben tím, že instituce, ve které je „základní“ 

význam „uhnízděn“, je časově či prostorově velmi rozlehlá.

Míra plausibility Fishovy teorie do značné míry závisí na vymezení pojmu instituce. 

Pokusme se určit, v jakém smyslu Fish tento pojem používá. Nápovědou nám může být opět 

Fishova úvodní „anekdota“. Studentka i vyučující jsou členy téže instituce – univerzity, a 

přesto mezi nimi dojde k nedorozumění. To je vysvětlitelné tím, že oba jsou obeznámeni 

s fungováním několika různých institucí a se způsoby mluvy a interpretace v jejich rámci. 

Mezi tyto instituce patří mimo jiné jednak univerzita obecně a jednak soudobá literárně 

teoretická diskuse. Protože daná věta nepoukazuje, a ani nemůže poukazovat jasně a 

jednoznačně k jednomu z těchto kontextů, došlo k nedorozumění. To spočívalo v tom, že 

vyučující větu špatně před-četl. Jak Fish výslovně říká, nestalo se to, že by si slyšenou větu 

dodatečně přiřadil k chybnému kontextu, spíše už ji v tom chybném kontextu slyšel. Díky 
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tomu, že u vyučujícího byl náležitý kontext potenciálně přítomný, a tedy „aktivovatelný“, 

došlo k rychlému vyřešení nedorozumění.

Je vcelku nekontroverzní považovat univerzitu či literárně teoretickou diskusi za 

instituce. Není ale snadné tomuto pojmu stanovit hranice. Instituce podle Fishe určitým 

způsobem poskytují jazyku významy. Například slovo text má význam „učebnice“, protože 

„se“ ho tímto způsobem v americkém univerzitním prostředí užívá. Instituci lze chápat jako 

strukturu norem, k nimž mohou patřit i explicitní či implicitní normy týkající se užívání slov. 

Lze ale považovat všechny jazykové významy za tímto způsobem institucionálně 

„zahnízděné“?

Uvažujeme-li o této otázce, zdá se podstatné určit, považuje-li Fish jazyk samotný za 

určitou instituci fungující v rámci společenství. Považujeme-li instituci za jakoukoli strukturu 

norem, zdá se, že nic nebrání tomu, zařadit jazyk mezi instituce, vzhledem k tomu, že jeho 

fungování je zjevně založeno na určitých normalizovaných aktech a postupech (něco se nějak 

nazývá apod.). Fishovo stanovisko je však pravděpodobně jiné. Normy interpretace „nejsou 

zakotveny v jazyce [...], spočívají v institucionální struktuře“ (1980c, s. 306). O několik řádků 

později říká „interpretační aktivity nejsou svobodné, ale to, co je omezuje, je běžná praxe a 

předpoklady v rámci nějaké instituce, a nikoli pravidla a stabilní významy nějakého 

jazykového systému“ (ibid., s. 306). Je obtížně pochopit, co přesně tím Fish myslí a proč 

podle něj nemůžeme považovat jazyk samotný za instituci. Normy jazyka zjevně nejsou nějak 

záhadně vepsány do samotných vyslovovaných či psaných slov, zdá se ale vcelku přijatelné 

umístit je do myslí členů jazykového společenství. Otázka je, proč je Fish s takovým pojetím 

nespokojen.

Motivací mu podle mého názoru může být postřeh, že v rámci institucí opravdu lze 

vypozorovat užívání specifických způsobů mluvy, které mohou být pro toho, kdo s tímto 

způsobem mluvy není obeznámen, zcela nebo částečně nesrozumitelné (srov. některé dopisy 

od administrativních institucí). To nás může vést k domněnce, že instituce používá v jistém 

smyslu svůj vlastní jazyk, který je odlišný od jazyka našeho. Pro tu domněnku mluví i fakt, že 

pro členy instituce jsou texty napsané tímto „jazykem“ srozumitelné či aspoň srozumitelnější. 

Proti té domněnce by naopak mluvil fakt, že daný „jazyk“ sdílí přes některé odlišnosti mnoho 

společných rysů s jazykem naším. Odlišnosti jsou především v rovině lexikální, v rovině 

norem syntaktických či morfologických jich bude výrazně méně. Podle mého názoru máme 

v zásadě dvě možnosti, jak tento problém koncipovat teoreticky. Můžeme – společně 

s Fishem – zdůraznit odlišnosti v mluvách jednotlivých institucí a říci, že neexistují žádné jiné 

normy než ty vázané na jednotlivé instituce. Jiná možnost by byla všimnout si společných 
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rysů v mluvách jednotlivých institucí a ty pokládat za projev obecných jazykových norem. 

Pro toto konkurující hledisko by mluvil i fakt, že většina institučních termínů i obratů je 

vcelku bez obtíží přeložitelná do obecněji srozumitelného jazyka.

Pokud by Fish chtěl argumentovat ve prospěch možnosti, kterou zvolil on, mohl by 

říci, že žádné normy nejsou všem institucím společné, a tedy univerzální. V té souvislosti opět 

narážíme na problém, že Fish příliš nespecifikuje, co míní pojmem instituce. Fish by 

pravděpodobně souhlasil, že lze mluvit o hierarchii institucí. Instituce jako univerzita, veřejná 

doprava či policie jsou zjevně do značné míry podřízeny institucím jako zákon, stát či 

společenství států. To znamená, že mnohé normy platné v rámci státu určují normy v rámci 

institucí nižších.

Nyní by mělo být jasnější, že Fishova anekdota je – z jeho hlediska – vhodně zvolena. 

Používání slova text tak, jak ho ilustruje Fishova anekdota, je totiž opravdu pevně spjato s  

institucemi (univerzita a literárně teoretická diskuse). Otázka je, jak by Fishově koncepci 

vyhovovaly některé běžné, každodenní věty a výrazy. Je sice jistě možné prohlásit „žánry“ 

jako zdvořilostní konverzaci (small talk) či rozhovor na poště za jisté instituce, bylo by však 

jistě obtížné tyto „instituce“ nějak definovat nebo vymezit.22

Ponechme však nyní tyto možné komplikace stranou a připusťme, že jazykové 

významy jsou opravdu zakotveny v institucích. Zdá se, že pokud to uděláme, bude pro nás 

problém vysvětlit, jak je možná komunikace mezi těmito institucemi. Problém to bude proto, 

že pokud jednotlivé instituce mají své vlastní jazykové významy, nemůžeme komunikovat 

s mluvčími, kteří mluví jazyky jiných institucí. Abychom s nimi komunikovat mohli, museli 

by buď ovládat jazyk, kterým mluvíme my, anebo bychom je „svůj“ jazyk museli naučit. To 

by však bylo obtížně proveditelné, protože bychom jim pomocí svého jazyka nemohli nic 

sdělovat.

Tuto možnost vysvětlení Fish připouští, když uvažuje o hypotetickém případě, ve 

kterém by vyučující nebyl obeznámen s „jazykem“ literární teorie. Studentka by se mohla 

pokusit mu význam své otázky vysvětlit tím, že by vyšla od běžného, sdíleného významu 

slova text a ukázala mu, že je možné text chápat i jinak. Pokud připustíme možnost takového 

vysvětlení, musí platit, že studentka a vyučující musejí nějaký jazyk sdílet. Otázka je, jaká 

instituce poskytuje významy tomuto sdílenému jazyku, ve kterém by mohlo být prosloveno 

vysvětlení. Pokud bychom odpověděli, že tyto splečné významy poskytuje instituce 

přirozeného jazyka, byla by naše odpověď zjevně do jisté míry ne-fishovská.
22 Připomeneme-li si v této souvislosti zmíněný kreslený vtip z New Yorkeru, ukáže se nám problematičnost 
představy, že za ženinu interpretaci je zodpovědná nějaká instituce, pokud ovšem tento termín nechápeme velmi 
široce.
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Vraťme se ještě na chvíli k otázce, co vše se skrývá pod pojmem instituce, a vezměme 

si příklad Fishe samotného a jeho psaní. Je zřejmé, že osoba Stanley Fish je členem určitých 

institucí, mimo jiné americké akademické obce. Přesto je ale, jak ilustruje anekdota 

s vyučujícím a studentkou, v některých jeho esejích slovo text užíváno jinak než pracích 

některých jiných členů téže instítuce. Na základě čeho lze tedy určit význam toho slova? Je 

zřejmé, že pokud nějaký začínající a neznámý akademik použije slovo text v  netradičním 

smyslu a toto použití se „neujme“ či nestane uznávaným, ke změně významu toho slova 

v dané instituci nedojde.

Nelze však tuto argumentaci zobecnit? Opravdu platí, že pokud se slovo v rámci 

komunity začne používat v novém významu, změní se tím význam slova jako takový? 

Odpovědět je podle mého názoru nutné, že ne vždy. V některých případech se instituční 

význam slova může rozšířit do obecného užívání. Něco takového lze snad shledat v užívání 

slova ego, které se ve svém „freudovském“ smyslu rozšířilo nejprve v rámci určité instituce a 

poté i do širšího, neodborného užívání. Domnívám se ale, že u fishovského významu slova 

text k takovému obecnému rozšíření nedošlo.

Pokud bychom chtěli Fishovo pojetí hájit, bylo by možné říci, že zavádějící je právě 

představa významu „jako takového“. Fish by totiž, domnívám se, řekl, že takový význam 

neexistuje, že existují pouze významy v rámci institucí. Je zřejmé, že pokud by tomu tak bylo, 

musela by existovat instituce, které součástí by byli všichni mluvčí češtiny, protože 

dorozumění mezi nimi z pragmatického hlediska v jistém, rozumném smyslu možné je. Tyto 

problémy však Fish nechává spíše stranou.

4.4 Instituce a literatura

V eseji What Makes an Interpretation Acceptable? promýšlí Fish představu, podle 

které přijatelnost či správnost určité interpretace jsou vždy relativní vzhledem k obvyklé praxi 

v rámci instituce. Pokud chápeme psaní o literatuře a univerzitní výuku literatury jako 

instituci, je to právě běžná praxe v  této instituci, která je kritériem přijatelnosti určité 

konkrétní interpretace. V rámci běžné institucionální praxe, se v určitém časovém období 

interpretuje jen omezeným počtem způsobů, jen omezený počet interpretačních strategií je 

považován za přijatelný. S tímto tvrzením je v souladu náš pocit, že některé interpretace jsou 

„mimo“. Uvažujeme-li například o Komenského Labyrintu světa a ráji srdce, zdá se, že je 

možné ho považovat například za spis výchovný nebo za spis sociálně kritický, vyloučená se 

nám zdá myšlenka, že se jedná o spis s ekologickou tematikou. Intuitivně máme pocit, že tuto 

třetí možnost můžeme vyloučit, protože v textu se nic o ekologii neříká. Fish vychází naší 
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intuici do jisté míry vstříc. Ekologickou interpretaci však podle něj nevylučuje sám text, ale 

právě běžná praxe v rámci instituce. Jinými slovy, žádná interpretace není a priori vyloučena, 

jen některé v současné době nejsou považovány za přijatelné.

Podle Fishe je tedy interpretace čistě konvenční záležitost. Je vcelku bez problému 

přijímáno, že možnost referovat pomocí zvuku „Bob Dylan“ k určitému konkrétnímu jedinci 

je dána pouze na základě konvence. Mezi jménem a jeho nositelem není přirozený vztah, 

v principu bychom mohli tím zvukem referovat k něčemu zcela jinému. Podle Fishe lze toto 

pojetí zobecnit i na vyšší roviny interpretace. To, jaký text čteme a jak mu rozumíme, je podle 

Fishe rovněž záležitostí čistě konvenční. Pouze proměnlivé – i když relativně stabilní – 

konvence, platné v rámci určité instituce, dávají tvar naší čtenářské zkušenosti. V tom lze 

vidět polemiku s pojetím E.D. Hirsche (viz oddíl 2). Fish do jisté míry přitakává Hirschově 

obavě, že pokud se vzdáme myšlenky na autorův záměr, který ohraničuje pole správné 

interpretace, bude se význam textu stále měnit. Tuto obavu však mírní tím, že ohraničující roli 

připisuje literárním institucím. Jak uvidíme, ani toto pojetí není zcela neproblematické. Dříve 

než popíšu některé pochybnosti, které ohledně něho mám, pokusím se ukázat, jak Fish 

koncipuje proměny interpretačních konvencí.

4.5 Střídání interpretačních trendů

Každý, kdo věnuje jistou pozornost způsobům psaní a myšlení o literatuře, musí si 

povšimnout, že v jeho rámci dochází k četným proměnám, k jakémusi střídání trendů. Jinými 

slovy, různá období mají různé typické „slovníky“ termínů, které nějak souvisejí s tím, co se 

v daném období určitému okruhu lidí zdá na literatuře podstatné. Fish se v eseji What Makes 

an Interpretation Acceptable? pokouší vyložit, jak a z jakých příčin ke střídání interpretačních 

trendů dochází. Je zřejmé, že je to otázka z hlediska jeho teorie podstatná, neboť úzce souvisí 

s udržitelností jeho představy, že čtenáři sami „píší“ texty.

Nejdříve se pokusím ukázat jistou intuitivní koncepci střídání interpretačních trendů. 

Poté ukážu, v čem a proč tato představa Fishovi nevyhovuje. Toto „lákavé“ vysvětlení by se 

snad dalo shrnout takto: nová interpretační strategie se začne používat, když se stará ukáže 

jako nevyhovující, nedostatečně vystihující jedinečnost, komplexitu či mnohoznačnost 

literárního díla. Novou strategii přijmeme, pokud s její pomocí dokážeme nahlédnout „více do 

hloubky“ literárního díla nebo umožní-li nám nalézt nové – aktuálnější, zajímavější – čtení 

literárního díla.

Uvažujeme-li o tomto zdůvodnění v kontextu Fishova myšlení, ukáže se v mnohém 

problematické. Jeho problematičnost spočívá především v tom, že jeho nevysloveným 
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předpokladem je představa literárního díla stojícího mimo interpretace, které snad můžeme do 

jisté míry i přímo – neinterpretačně – nahlédnout. Jak jinak bychom totiž mohli vědět, že 

určitá interpretace nedostatečně vystihuje hloubku, závažnost či komplexitu díla? Právě při 

odůvodňování střídání interpretačních trendů je neobyčejně lákavé odvolávat se na text 

literárního díla jako na něco, co přesahuje všechny interpretace tohoto díla, a zároveň na něco, 

v čem je zakódována ona významová bohatost, kterou jakákoli interpretace nemůže plně 

vystihnout a vyčerpat. Uchýlíme-li se k metafoře, můžeme říci, že jakkoli jemná a důmyslná 

síť (interpretační metoda) nevyloví vše, co se v určité vodní nádrži (textu) nachází. Pokud nás 

Fish tedy chce přesvědčit, že žádný interpretaci transcendující text neexistuje, bude pro něj 

velmi podstatné podat alternativní teorii střídání interpretačních trendů. Při popisu Fishovy 

teorie se nejdříve zaměřím na otázku, proč podle Fishe ke střídání interpretačních trendů 

dochází, a poté na otázku, jak k němu dochází.

Fish odpovídá na otázku proč opět odvoláním se na konvence platící v rámci instituce. 

Fish se domnívá, že „prostor, ve kterém literární badatel pracuje, pro něj byl vytyčen jeho 

předchůdci, i když je konvencemi instituce povinován se vůči nim vymezit“ (1980e, s. 350). 

Z toho je zřejmé, že Fish připisuje konvencím značně širokou působnost. Konvence určují 

nejen, jaké texty čteme a jak jim rozumíme, ale mají i jakousi sebe-modifikující funkci. 

Zároveň totiž určují, kdy a jak se ony samotné změní.

Tuto myšlenka se zdá do jisté míry antiintuitivní. Myslitele, kteří jsou původci 

kuhnovských „revolucí“, máme totiž tendenci považovat právě za lidi s nekonvenčními 

názory a náhledy. S Fishem lze jistě souhlasit, že tito revolucionáři jsou v mnohém závislí na 

svých předchůdcích, že takříkajíc „stojí na ramenech obrů“, ale může se zdát zvláštní, že 

právě jejich „výchylku“ od konvencí, která ve výsledku vede ke změně konvencí, máme 

považovat za něco konvenčního. Pokusme se uvažovat, co mohl Fish mít na mysli.

Fish postuluje systém konvencí, který samočinně sám sebe modifikuje. Tato koncepce 

má snad svůj původ v postřehu, že možnost i četnost střídání interpretačních trendů je nějak 

zakořeněna v konvencích instituce. Lze uvažovat o kulturách a kulturních stadiích, ve kterých 

není takový důraz kladen na kritické vymezování se vůči předchůdcům, ve kterých se cení 

spíše snaha jít v jejich stopách a dopracovávat či v detailech promýšlet jejich koncepce, tedy 

nebýt „revolucionáři“, ale spíše „dělníky“. Zřejmým příkladem z dějin umění může být 

klasicistní tendence naplnit soubor konvencí platných v klasickém antickém umění.

Lze ale ve Fishově pojetí rozpoznat, zda je určité jednání konvenční? Zřejmě 

konvenční bude činnost interpretačního dělníka, který bude používat jednu z předem 

připravených interpretačních strategií. Jak jsme viděli, je podle Fishe konvenčním také 
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jednání interpretačního revolucionáře, který požívá interpretační strategii jistým způsobem 

modifikovanou. To však neznamená, že každé jednání je konvenční. Ne každá odchylka od 

přijímané interpretační strategie totiž vede ke změně konvencí a ne každý interpretační 

excentrik je revolucionář. V čem ale spočívá jejich odlišnost?

Podle Fishe musí nová interpretační strategie splňovat určitá kritéria, aby se mohla 

potenciálně stát přijatelnou. Musí především naplnit jistá – opět konvenčně daná – očekávání. 

To, co obvykle od nové interpretační strategie očekáváme, lze dobře vyčíst z literárně 

teoretických esejů, ve kterých je nová interpretační strategie nabízena. Příkladem může být 

Fishův esej, kterým jsem se zabýval v rámci první kapitoly tohoto textu (viz 1.5.2.1), a v něm 

obsažené argumenty, které nás mají přimět začít nabízenou interpretační metodu používat. 

Vzpomeňme si, že ta metoda především slibuje docenění prozaických textů, které se 

z hlediska estetiky deviace zdají nezajímavé. Jak ukazuje Fish, naději na „úspěch“ má 

především taková interpretační metoda, která odhalí v básni v co nejvyšší míře jednotu, 

komplexitu a univerzálnost, tedy do jisté míry stále platné, „novými kritiky“ zformulované 

vlastnosti, které literaturu odlišují od běžných verbálních projevů (1980e, s. 351). Z toho by 

mělo vysvítat, jak je třeba chápat Fishovu myšlenku, že změna interpretační strategie je také 

něčím konvenčním. V zájmu lepšího uchopení vlastností, které se konvenčně považují za 

esenciální pro literární dílo, může dojít k proměně interpretačních konvencí. Je zřejmé, že 

představy o tom, co je pro literární dílo esenciální, a tedy i představy o tom, co máme v díle 

jako interpreti hledat, jsou proměnlivé.

4.6 Námitky

Jak jsem zmínil, nepovažuji Fishovu koncepci, která klade správnost a přijatelnost 

interpretace čistě do oblasti institucionálních konvencí, za zcela uspokojivou. Nyní se 

pokusím uvést některé důvody, které mě k tomu vedou.

Jedním z problémů podle mého názoru je, že Fish ve své fascinaci institucemi 

zapomíná na běžného čtenáře. Tento běžný (například dětský) čtenář nemusí nic vědět o 

strukturalismu, dekonstrukci, psychoanalýze nebo teorii čtenářské responze, a přesto literatuře 

nějak rozumí, přesto i pro něj je literatura smysluplná. Je jistě představitelné, že významy, 

které literatuře připisuje a v jistém smyslu i texty, které čte, se mohou značně lišit od 

institucionálně přijímaných textů a významů. Lze je opravdu jen z tohoto důvodu pokládat za 

nesprávné?

S tím úzce souvisí otázka, má-li ještě vůbec smysl mluvit o správnosti či přijatelnosti 

interpretace, když existuje značné množství literárních institucí. Fish upozorňuje na to, že 
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představy o tom, jak vypadá přijatelná interpretace a interpretační strategie, se mohou v rámci 

jednotlivých literárních institucí (univerzitních kateder literatury a redakcí literárních 

časopisů) značně lišit. Fish zároveň uznává, že v rámci většiny těchto institucí existují 

subinstituce, z nichž každá má opět do jisté míry individuální standardy. Pojem instituce či 

interpretační komunity má nabídnout východisko z radikálního relativismu, je však otázka, do 

jaké míry se mu to daří.

Jinou možnou námitkou je poukaz k tomu, že Fishova koncepce nedává příliš prostoru 

intuici, že určitá nová interpretace oproti interpretaci starší lépe vystihuje význam textu jako 

takového, tedy že je možný interpretační pokrok. Fish se o této námitce zmiňuje, 

nepředstavuje však podle něj problém. Tvrdí, že představa pokroku je nevyhnutelnou iluzí, 

které podlehneme vždy tehdy, když je starší soubor našich přesvědčení o určitém díle a jeho 

významu nahrazen souborem novým. Nová přesvědčení považujeme za správnější, 

výstižnější, literární dílo lépe vystihující, to však podle Fishe neznamená, že skutečně 

takovými jsou. Toto naše přesvědčení je podle Fishe způsobeno pouze pocitem, že jsme 

pokročili, který podle Fishe nevyhnutelně provází zaujetí nového interpretačního stanoviska 

(1980a, s. 361).

5. Závěrem: text jako pojem-nástroj

Pomyslnou červenou nití mých dosavadních úvah bylo hledání uspokojivé teorie textu 

a jeho významu. Ve světle argumentů, které Stanley Fish nabídl v eseji Interpreting the 

Variorum, se ukázalo, že představu textu jako něčeho daného, tedy existujícího před 

interpretací, je nutné spíše odmítnout. Pokud to však uděláme, ztratíme jednu z možností, jak 

vysvětlit zjevný fakt, že většina lidí, kteří si přečtou určité literární dílo, má do značné míry 

obdobné čtenářské zážitky, a naopak, že většina lidí má dva výrazně odlišné čtenářské 

zážitky, pokud si přečte dva různé literární texty. Jak jsem ukázal (viz oddíl 3), Fish se 

pokouší tyto problémy řešit pomocí koncepce interpretačních komunit, přesto se však 

domnívám, že pojem textu má z hlediska úvah o literatuře mnohé praktické výhody. Závěrem 

bych tedy rád odpověděl na otázku, zda by nebylo možné zároveň uznat Fishovy výhrady 

vůči tradiční „novokritické“ představě textu a zároveň si ponechat možnost termínu text 

smysluplně používat. Je asi nepříliš překvapivé, že má odpověď na tuto otázku bude znít ano. 

Nyní se svoji odpověď pokusím zdůvodnit.

K úvahám o koncepci, která by nám umožnila smysluplně mluvit o textu a která by 

zároveň vzala vážně Fishovu kritiku pojmu text, mě inspirovala myšlenka britského empirika 
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George Berkeleyho. Berkeley (2004, oddíl 103, s. 149) ve své úvaze o fyzikálním pojmu 

přitažlivosti tvrdí, že by byla chyba pojem přitažlivosti chápat jinak než jako užitečnou fikci, 

která nám umožňuje vysvětlit mnohé přírodní jevy. Upozorňuje, že odůvodňujeme-li 

například pád kamene na zem vzájemnou přitažlivostí těles, neříkáme ve skutečnosti nic o 

příčině toho jevu, stále totiž nevíme, proč a z jakých příčin kámen na zem padá. Užitečnost 

pojmu přitažlivost nespočívá v tom, že by nás jakkoli poučil o příčinách jevů, nýbrž v tom, že 

jeho pomocí dokážeme vysvětlit pravidelnost jevů, se kterou se v přírodě setkáváme. 

Berkeleyho přístup bývá označován jako instrumentalismus a našel odezvu u mnoha myslitelů 

(např. u W.V.O. Quina). V Berkeleyho pojetí tedy pojem síly a další vědecké pojmy nemají 

referenty, neoznačují nic existujícího, jsou „pouze“ nástroji vysvětlení či „užitečnými 

fikcemi“.

Možnost vztáhnout Berkeleyho instrumentalismus na pojem textu se zdá slibná. 

Připomeňme si hlavní argument, kterým Fish problematizuje existenci textu. Je jím myšlenka, 

že jakékoli formální vlastnosti textu, které bychom chtěli považovat za přímo dané, a tedy 

existující nezávisle na našich interpretačních postupech, jsou ve skutečnosti produkty našich 

interpretačních aktivit (viz oddíl 3.3). Pokud bychom pojmu text užívali s vědomím, že se 

jedná o pojem-nástroj, který nám umožňuje vysvětlit pravidelnost čtenářských zážitků v rámci 

komunity, nebyli bychom podle mého názoru s Fishem v rozporu.

Literární dílo nahlížíme vždy skrze určitý interpretační filtr, vždy z určité perspektivy. 

Žádný bezperspektivní, „čistý“ náhled není možný a pojem textu jako věci s určitými 

vlastnostmi, věci, která stojí v základu naší interpretace a předurčuje její tvar, se ukazuje jako 

iluze. Přesto podle mého názoru můžeme pojmu text při úvahách o literatuře používat.

Fish by nám mohl oponovat tím, že by řekl, že je zbytečné používat zavádějící pojem 

textu, když vše je možné vysvětlit pomocí pojmu interpretační komunity. Domnívám se však, 

že by neměl tak úplně pravdu. Pojem interpretační komunity totiž podle mého názoru 

nedostatečně vychází vstříc naší intuici, že čteme něco, že se čtením vztahujeme k nějakému 

kusu světa, k něčemu, co nejsme my sami a co je od nás odlišné. Fish má jistě pravdu v tom, 

že to, co čteme, je relativní vzhledem k našim kulturně podmíněným interpretačním 

strategiím, přesto však je podle mého názoru při utváření našeho čtenářského zážitku 

přítomno i něco vnějšího. Tento vnější element je vždy už interpretovaný (viz 3.10.1.2), 

přesto je však něčím odlišným od interpretační strategie. K vysvětlení této intuice by mohlo 

být použito právě pojmu textu, pokud bychom se však vzdali představy, že víme, k čemu ten 

pojem odkazuje. Můžeme dát za pravdu Fishovi (1980b, s. 177) který přiznává, že neumí 

odpovědět na otázku, co produkuje formální strukturu textů. Odpovědět by na ni totiž mohl 
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pouze někdo, kdo by byl schopen vystoupit ze všech interpretačních strategií, ze všech situací 

a životních forem, což zjevně žádný člověk nedokáže.

Domnívám se, že můj návrh chápat pojem textu jako „užitečnou fikci“ není v rozporu 

s Fishovou koncepcí. Mnohem spíše je pokusem o její doplnění, které, domnívám se, přináší 

s sebou jisté výhody. Především nabízí ospravedlnění faktu, že většina z nás (včetně Fishe) o 

textech mluví. Jistě, pokud jsme zároveň „Fishovými oběťmi“ (1980c, s. 313), ihned 

dodáváme, že pojmem text vlastně míníme interpretaci. Pojem interpretace má však v rámci 

Fishova psaní tak široké pole působnosti, že se zdá rozumné toto pole určitým způsobem 

rozčlenit. Pokud Fish nazývá to, co se běžně nazývá textem, interpretací, oprávněně 

poukazuje na interpretovanost toho, co čteme, pomíjí však výše zmíněné vnější „něco“, co 

čtenáři ovládajícímu adekvátní interpretační strategie umožňuje „napsat“ dané literární dílo, 

avšak, jak jsme viděli, v žádném smyslu nepředurčuje, jaké (a zda vůbec nějaké) dílo napíše. 

Pojem textu tak, jak jej zde navrhuji chápat, odkazuje právě ke komplexní příčině čtenářského 

zážitku, k  propletenci interpretace a vnějšího neznáma.

V této úvaze se zároveň vyjevuje i možná slabina Fishova vysvětlení rozdílnosti a 

totožnosti textů pomocí pojmu interpretačních komunit. Pokud totiž to jediné, co máme 

fenomenálně k dispozici, jsou čtenářské zážitky, můžeme se ptát, jak Fish ví, že za jejich 

uniformitu či rozdílnost je zodpovědná právě interpretační komunita. Pokud totiž dva čtenáři 

mají dva různé čtenářské zážitky, může to být způsobeno mimo jiné dvěma příčinami. Buď 

mohou patřit do téže interpretační komunity a číst dvě různá literární díla, nebo mohou patřit 

do různých interpretačních komunit, číst totéž dílo, ale psát dva různé „texty“. Podobně je 

jistě možné uvažovat o případech uniformity čtenářských zážitků. Problém je podle mého 

názoru možno shrnout do otázky, jak mohu vědět, že interpretuji podobně jako někdo jiný, a 

že tedy jsem členem téže komunity, pokud jediné, co mám k dispozici, je totožnost 

čtenářských zážitků a nevím, jakým způsobem jsem k těm čtenářským zážitkům dospěl. Právě 

nevědomost a rezignace na jakákoli ontologická tvrzení je explicitně přiznána 

v berkeleyovském pojetí termínu text, které jsem se zde pokusil stručně představit. V rámci 

tohoto pojetí můžeme o textech mluvit, aniž bychom tvrdili, že víme, o čem přesně mluvíme.
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RESUMÉ

Autor popisuje a kriticky reflektuje vybrané aspekty diskusí o literárním textu a jeho interpretaci. 

Těžiště práce tvoří úvahy nad koncepcemi Stanleyho Fishe (1938), které autor nahlíží na pozadí tradičnějších – 

„formalistických“ a „novokritických“ modelů interpretace. Autor si klade otázku, do jaké míry můžeme text 

samotný a jeho význam chápat jako objektivně daný, a do jaké míry se jedná spíše o produkt kulturně či 

institučně podmíněných interpretačních postupů.

První dvě kapitoly popisují dva pokusy o kritické vymezení se vůči „novokritické“ interpretační praxi, 

v rámci které má literární badatel omezit svoji pozornost na text samotný. V prvním případě (S. Fish) jde o 

pokus obrátit pozornost od textu samotného ke čtenáři a jeho vědomí. Autor poukazuje na jistou problematičnost 

této koncepce, která spočívá především ve faktu, že zkušenost čtenáře, který čte Fishem navrhovaným 

způsobem, bude do značné míry produktem Fishovy metody, a půjde tedy vždy spíše o popis jednoho – velice 

specifického – způsobu čtení. V druhém případě (E: D: Hirsch) jde o koncepci, podle které je nutné brát kromě 

textu samotného v úvahu i představu o tom, co autor díla mohl mít na mysli. Interpretace, ke kterým dospějeme 

na základě četby, je podle Hirsche nutné verifikovat tím, že je porovnáme s naší představou o duševním životě 

autora daného díla. Autor upozorňuje na problematičnost sestavování takového „psychologického portrétu“, 

která spočívá mimo jiné v tom, že k němu můžeme dospět jen tehdy, máme-li k dispozici správné interpretace 

jiných textů týkajících se názorů a představ autora díla. Autor poukazuje na kruh, který spočívá v tom, že 

k tomu, abychom měli jistotu, že těmto textům správně rozumíme, potřebovali bychom už správnou představu o 

duševním životě autora díla.

Třetí a čtvrtá kapitola se týkají Fishovy problematizace představy, že čtenář má k dispozici určitý na 

něm samotném nezávislý text, od kterého poté na základě interpretační činnosti dospívá k významu. Situace je 

podle Fishe spíše taková, že podoba textu samotného je závislá na čtenáři a jím užívaných – institučně 

zakotvených – interpretačních postupech (čtenář tedy vlastně píše text). Autor poukazuje na limity představy, že 

význam je „uhnízděn“ v institucích. I když význam některých slov bývá jednotlivými institucemi modifikován, 

neměli bychom přehlížet i existenci jistého „společného základu“, který mimo jiné umožňuje vysvětlit možnost 

komunikace mezi jednotlivými institucemi. Co se týče významu literárních děl, mluví proti Fishově koncepci 

čtenářské zkušenosti běžných – například dětských – čtenářů.

Závěrem si autor klade otázku, je-li možné vzít v úvahu Fishovy výhrady k pojmu text, a přesto si 

zachovat možnost tohoto pojmu smysluplně používat, tedy o textech mluvit a uvažovat. Navrhuje možnost 

chápat pojem text – v souladu s Berkeleyho instrumentalistickým pojetím vědeckých termínů – jako „užitečnou 

fikci“, jako pojem-nástroj, který nám umožňuje vysvětlit mnoho empirických poznatků o četbě.
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SUMMARY

The author describes and critically reflects on some features of the discussions concerning the relation 

between the text and its interpretation that have been held mainly in the USA since the 1960s. The core of the 

essay is a critical evaluation of some theories of Stanley Fish (1938). Fish’s insights are seen against the 

background of the more traditional – “formalist” and “new critical” models of interpretation. The author poses 

the question to what extend can the text and its meaning be conceived as something objectively given and to 

what extend should they, on the other hand, be seen as products of culturally or institutionally based interpretive 

strategies.

The first two chapters look at two attempts at challenging the “new-critical” method of analysis 

according to which the exclusive object of critical attention should be the text itself. The first attempt (S. Fish) 

consists in turning the attention of the critic from the text towards the reader and her consciousness. The author 

sees this theory as problematic owing to the fact that the experience of the reader who reads in the way suggested 

by Fish will always be to a great extend a product of Fish’s method. The description of her reading experience 

would then be no more than a description of one specific mode of reading. The second attempt (E.D. Hirsch) is a 

theory according to which whenever we look for a plausible interpretation, we need to consider – in addition to 

the text itself – what the author of the work could have had in mind when he created the text. The understanding 

of the text that we gain as a result of reading the text needs to be verified by considering the “mental world” of 

the author of the work. The author points out the difficulties that we necessarily face when we attempt to create 

the “psychological portrait” of the author. One of them consists in the fact that in order to be able to to draw up 

this “psychological portrait”, we need correct interpretations of some texts concerning the “mental world” of the 

literary author. The author describes the circularity of reasoning which consists in the fact that to be certain that 

we understand these “auxiliary” texts properly, we already need a correct idea of the author’s mental world.

The third and the fourth chapter look at the way Fish challenges the idea of there being a “reader-

independent text” from which we – by the process of interpretation – can extract the meaning. Fish claims that 

the text with all its qualities fully depends on the reader herself and the institution-based interpretive strategies 

she uses (the idea of readers writing texts). The author describes some limitations of the idea that the meanings 

are “institutionally nested”. Even though the meanings of some words are modified by their institutional use, it is 

important not to ignore the existence of a “common ground” which – among other things – enables the 

communication between the institutions. With regard to the meaning of literary texts, the reading experience of 

common readers (e.g. children) seems to show Fish’s theory as controversial.

At the end of the essay I pose the question whether or not it is possible to take seriously Fish’s criticism 

of the notion of text while still keeping the possibility of using the term in a meaningful way. I put forward the 

argument that we can understand the concept of text as a kind of “useful fiction”, as an instrument which enables 

us to explain our empirical observations of the phenomenology of reading.
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