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V Praze dne 11. 1. 2022 

 

Oponentský posudek diplomové práce Pavlíny Juračkové Don Quijote mezi literární teorií a 

literární historií a mezi výklady z kontextu vnějšího a vnitřního 

 

Diplomová práce Pavlíny Juračkové předkládá slušně fundovanou sondu do čtení 

Cervantesova Dona Quijota u významných teoretiků 20. století. Její základní přístup je 

založený na konfrontaci interpretací výrazně založených na teoretickém přístupu s 

interpretacemi, které vycházejí z širšího historicko-filologického základu. Závěr práce 

poměrně přesvědčivě (jakkoli ne zcela překvapivě) ukazuje, že teoretické přístupy leckdy 

berou literární text jako ilustraci své teze a při konfrontaci s filologickým čtením vykazují 

interpretační posuny jdoucí proti smyslu textu. Práce tak inspirativně otevírá zajímavou 

problematiku vztahu literární teorie a literárního textu. 

 Po formální stránce není práci mnoho co vytknout, jde o jednotlivosti ve formulacích, 

ojediněle možná odbočky, které působí nadbytečně (Eagletonovo hodnocení formalismu, 

které se dále nevyužije). Zdůraznil bych dobrou práci se sekundární literaturou, originálním 

Cervatesovým textem a překlady, tedy celkovou filologickou kompetenci. V pozitivním 

smyslu problematický bod spatřuji v konfrontaci teorie a filologie, kde, jak jsem uvedl, se 

otevírá řada dalších otázek a práce by mohla velmi zajímavě pokračovat. Určitá nejistota v 

této otázce se možná promítá do formulace hodnocení a závěrů na více místech v textu, 

nejvíce patrně v případě M. Foucaulta. 

 Jistá neurčitost se projevuje v používání termínů vnější a vnitřní, které hned na začátku 

drobně koliduje s vlastním použitím u Šklovského. Obě slova jsou v teoretickém diskurzu 

silně zatížena, jsou nejednoznačná a přestože je autorka víceméně vymezuje, vhodnější by asi 

bylo je nepoužívat, protože základní slovní význam se míjí s pojmovým a spíše mate. Co je 

pro literární text vnější a co vnitřní může být předmětem dalekosáhlých diskuzí, jednoznaný 

úzus ve věci ale rozhodně nepanuje. 
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 Za zástupce teoreticky orientovaných přístupů k Cervantesovi volí autorka 

Šklovského, Bachtina a Foucualta. Zdůrazňuje přitom opakovaně, že volba je „subjektivní“. 

Nebylo by možné o této „subjektivnosti“ uvažovat důkladněji? Jde o tři celkem výrazné 

teoretické koncepty, které ovlivnily myšlení 20. století v literární teorii a filosofii a čtenáři se 

nechce věřit, že by šlo jen o subjektivní (do jaké míry tedy nahodilý a do jaké účelový?) 

výběr. V podobných případech by měla být volba ukázána na pozadí podrobnějšího seznamu 

možností a bylo by třeba celou skupinu analyticky utřídit – což nemusí být až tak náročná 

práce (autorka v příslušné pasáži zmiňuje v této řadě přístupů ještě Auerbacha, Lukácse a 

Blooma). Je možné, že pokus utřídit více teoeticky fundované přístupy by vedlo k detailnější 

typologii a strukturovanějším závěrům. Vybavuje se samozřejmě Auerbach, který sice 

přistupuje ke Quijotovi s teoretickým konceptem, ale formulovaným spíše ve formě otázky a 

také pracuje s originálem. Označení výběru za „subjektivní“ v sobě skrývá vlastně podobné 

nebezpečí, jaké autorka konstatuje u zkoumaných přístupů – že totiž příklady jsou voleny tak, 

aby podporovaly tezi. 

 Tím už se dostáváme k jednotlivým teoretickým textům. U Šklovského Teorie prózy 

text dobře konstatuje problematické body – především práci s překladem bez přihlížení k 

originálu, redukci textu na jazykovou entitu bez kulturně-historických souvislostí. Jen spíše 

mimochodem autorka připomíná, že ve Šklovského případě jde o raný text literární teorie, což 

z dnešního pohledu vyžaduje také určitou shovívavost a obezřetnost. Výtky jsou jistě na 

místě, nicméně je také třeba brát v úvahu, že od Šklovského doby se teoretický aparát značně 

prohloubil a že v případě formalistů je ve hře také určitý objevitelský elán. Závěr této 

kapitoly, byť práce tím směrem nejde, by mohl pokračovat úvahou o historickém vývoji 

literární teorie. Mnohem více je podobná kritika na místě v případě Bachtinovy teze, jak ji 

autorka ilustruje v případě Bachtinova pokračovatele Augustina Redonda. Dokládá, že 

koncept karnevalu, jak s ním Bachtin pracuje při čtení Rabelaise, nelze uplatnit u Cervantese, 

a výstižně proti této tezi staví téma divadelnosti (světa), které má odlišnou strukturu i význam. 
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Z pohledu celé práce je nejzajímavější a také nejobtížnější případ Foucaultových Slov a věcí; 

zde se vztah díla a teorie ukazuje v nejvyhraněnější podobě, která zároveň není tak zřetelně 

tezovitá. – Na okraj bych poznamenal drobný omyl v práci – Borgesova „čínská 

encyklopedie“ nesouvisí s Fantastickou zoologií, nýbrž jde prakticky o citát z Borgesovy 

fiktivní recenze „Analytický jazyk Johna Wilkinse“. – Autorka, pokud dobře shrnuji, vytýká 

Foucaultovi, že z románu vytrhuje jeho hlavní postavu, nesprávně čte vztah prvního a druhého 

dílu románu (jako by se první díl vztahoval k realitě a druhý vytvářel metafikci). Dva 

konkrétní argumenty zní, že Avellanedovo pokračování prvního dílu Dona Quijota vstupuje 

do Cervantesova druhého dílu jako historická událost a nejde tudíž o změnu rámce, nýbrž o 

reakci na konkrétní fakt; druhým je příklad se Sanchovým řešením rozporu mezi holičskou 

mísou a rytířskou přílbou. V prvním případě je argumantace, soudím, neadekvátní tomu, co 

Foucault chce svým textem říci či ukázat. Změna epistémé znamená změnu rámce, v němž se 

jednotlivé události projevují a v tomto směru by bylo Avellanedovo „nepravé“ pokračování 

třeba číst jako typ historické události, signifikantní pro danou epistémé. Jinak řečeno – v 

jiném uspořádání by se autor vůči konkurenčnímu textu vymezoval například v předmluvě 

nebo jiném typu paratextu, v jiné době by vedl soudní při, Cervantes ale zvolil konkrétní a 

specifickou formu polemiky postavy s reálnou událostí, tedy figuru, která by se asi dala 

označit naratologickým termínem metalépse. Přesnější postavení otázky by tedy mělo znít, 

zda tento literární postup odpovídá Foucaultově tezi, nebo nikoli; protože tu nejde (jen) o 

danou historickou událost, ale o její literární obraz. Stejně tak by bylo možné problematizovat 

druhý příklad – Sanchův novotvar je možné číst jako snahu o kompromis a hledání 

dorozumění, ale stejně tak může jít o zpotvořený znak, který karikuje snahu o dorozumění 

tam, kde možné není, nebo jsou vyneseny zřetelně různé názory. – Kritické čtení Foucaulta je 

do jisté míry platné, ale ukazuje se, že jeho teorie je přece jen na jiné úrovni než předchozí 

dvě, a že argumentace by nyní měla být komplexnější a zvažovat širší pozadí Foucaultovy 

koncepce.  

 Obecněji tu narážíme na zmíněný problém vztahu teorie a literárního textu. – Nakolik 

může dílo sloužit jako doklad teorie, jakým způsobem se takové instrumentálnosti vyhnout? V 
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prvních dvou případech autorka celkem dobře ukazuje, že filologická erudice dává slušný 

aparát ke kritickému zhodnocení přístupu, který příliš jednostranně prosazuje teoretickou tezi. 

U Foucaulta jde soudím o strukturně složitější případ, či teorii jiného stupně, a filologickou 

argumentaci by bylo třeba opřít také o teoretické pozadí. Foucault neuvádí Dona Quijota jen 

jako příklad, ale také jako projev určité struktury, což nastavuje určitý způsob čtení 

jednotlivých prvků textu (jak jsem se pokusil naznačit). Úvaha by nyní mohla, soudím, 

pokračovat otázkou, zda umělecké dílo, jakým je Cervantesův román nebo Velázquezův 

obraz, jsou jen projevy určité epistémé, tj. jakousi synekdochou té či oné struktury umělecké 

produkce, anebo zda se díla podobného formátu nevymykají podobnému zařazení, a to ne tak, 

že by stála zcela mimo ně, ale spíše říkala ještě něco navíc. Tady by by ale konfrontace 

musela jít k základům Foucaltovy teorie. 

 Jak jsem uvedl již na začátku, práce Pavlíny Juračkové zastupuje filologicky 

fundovaný přístup k literárnímu textu, je dobře zpracovaná a po všech stránkách podnětná. 

Místa, která vyvolávají polemiku lze brát jako přínost textu, byť v některých ohledech přímo 

vybízí k prohloubení a dalšímu rozpracování. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

doc. Josef Hrdlička 
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