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1. ÚVOD 

V morálním myšlení naší společnosti spočívá dokonalost zločinu zejména v jeho 

nepotrestání. Toto myšlení zároveň implikuje fakt, že nepotrestaný zločin není zločinem. Po 

dokonalém zločinu nezůstane žádná zjevná stopa, která by vedla k dopadení viníka. Ten uniká 

spravedlnosti, alespoň té vnější, v rámci právních norem. Uniká trestu před zákonem. Ale jak 

daleko a jak dlouho může unikat před sebou samým ve své posedlosti a osamocení? Jak 

dlouho může unikat před stopou, kterou zanechá svým činem ve svém vědomí? Dokonalost 

zločinu se tedy stává alespoň z jedné strany nutně nedokonalou. 

Okouzlující kráska, její posedlý a zvrácený protějšek, „dokonalý" vztah vedoucí až 

k překročení hranic, k „dokonalé" vraždě, únik před pocitem viny a poznání vlastního kata, 

které vede až ke konečnému očištění, totiž smrti. To jsou vůdčí motivy spojující dvě díla, 

jejichž analýza je předmětem této práce. Jedná se o romány Vrahova hygiena (Hygiène de 

!'assassin, 1992) a Můj soukromý nepřítel (Cosmétique de l'ennemi, 2001). Obě díla 

pocházejí /. pera současné frankofonní autorky, Belgičanky Amélie Nothombové, která vydala 

už 16 románů. Právě Vrahova hygiena byla její první vydanou knihou, kterou na sebe 

upozornila a nastartovala tak svou literární kariéru. Knihou, která stále stojí v centru její 

tvorby. Můžeme snadno spočítat, že od roku 1992, tedy roku, kdy Vrahova hygiena poprvé 

vyšla, vydává u nakladatelství Albin Michel v Paříži v průměru jeden román ročně. Různé 

aspekty jejího díla, jako například vyprávěcí postupy, intertextualita či odkazy na mytologii a 

Bibli, jsou předmětem různých kritik, článků a součástí konferencí přístupných v převážné 

většině zejména ve frankofonním prostředí. Její překlady ovšem dosahují celosvětového 

úspěchu. 

Tématem obou děl je vražda ve své „dokonalosti". Obsahy obou děl ale totožné nejsou. 

Zatímco román Můj soukromý nepřítel odhaluje vnitřní život hlavního hrdiny, je dle slov 

autorky „bojem svědomí", obsáhlejší dílo Vrahova hygiena je vedle hlavního motivu vraždy 

také knihou o psaní, vnímání literárního světa a autorčinou společenskou kritikou médií. 

Vrahova hygiena by se dala nazvat románem o pěti dějstvích. Každé dějství by v tomto 

případě bylo reprezentováno jedním novinářem vybraným pro rozhovor před blížící se smrtí 

známého spisovatele. První čtyři přicházejí, aniž by četli jediné jeho dílo, a jsou necitlivě 

vyhoštěni obávaným cynismem, nezdvořilostí a nenávistí hlavního hrdiny. Nicméně právě 

v těchto pasážích nalezneme názory na literární svět. V pátém dějství vstupuje na scénu 

poslední novinář, lépe řečeno novinářka, která posílena sebedůvěrou pramenící ze studia jeho 

knih i života nejenže odolává spisovatelovým útokům, ale dokáže mu být i rovnocenným 
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protivníkem v opravdové slovní bitvě, aby tak odhalila jeho kruté tajemství a uzavřela 

nastraženou past. S románem Můj soukromý nepřítel Nothombová zpracovává námět 

vnitřního nepřítele, který je j í vzhledem k jejímu dospívání velmi blízký. Tento příběh začíná 

a končí v letištní hale. Zpočátku se zdá, že jde o setkání dvou lidí při zpoždění letadla. Nic ale 

není tak, jak se zdá. I zde se pomyslná smyčka pomalu, ale jistě uzavírá. 

Dílo Amélie Nothombové bývá označováno za románové tragikomedie. Nabízí zároveň 

dramatickou i zábavnou zápletku podtrženou černým, kousavým, místy až cynickým 

humorem. Její styl je velmi osobitý. Termínem „styl" označujeme styl v jeho širším smyslu, 

tedy nejen jako „způsob výběru a kombinování jazykových prostředků, ale především způsob 

výběru a kombinování informací, a to stejně věcných jako estetických".1 Dynamika jejího 

stylu spočívá tedy nejen v bohatosti použitých jazykových prostředků a v syntaxi uměleckého 

jazyka, ale také ve významové výstavbě díla. Obě knihy jsou psány formou dialogů. Její dílo 

je protkáno citacemi vycházejícími především ze studia filozofie a řecké, latinské a klasické 

francouzské literatury. Sama neváhá tvořit různé tropy, bonmoty či aforismy. Ráda o sobě 

říká, že není ani tak spisovatelkou jako „mistryní dialogů". Psaní jako takové je pro ni 

opravdovým požitkem, který se tak zpětně promítá i do její tvorby. „Je to velmi nemravné, ale 

jsem placena, abych si čtyři hodiny denně užívala. Každý den vymýšlím, čím bych se 

pobavila. Opravdově pobavila. Myslím, že řeč byla stvořena pro zábavu. Kdyby byla bývala 

zaměřena jen na komunikaci, nebyla by tak rozvinutá."2 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V té první se seznámíme s hlavními hrdiny. 

Zaměříme se na jejich charakterové rysy, záliby, sociální situaci a posedlosti, abychom je 

mohli na základě tohoto poznání později zasadit do kontextu zločinů. Zároveň si ukážeme, jak 

se do obou postav promítla osobnost a životní zkušenosti samotné autorky. Chybět nebude ani 

analýza jmen hlavních hrdinů, která jsou ve vztahu k příběhu také velice výmluvná. Druhá 

kapitola se věnuje ženským postavám, jejichž krása se stala obětí posedlosti a zvrácenosti. 

Zároveň představíme vzájemné vztahy mezi oběťmi a jejich vrahy. K pochopení zločinu je 

důležité poznání osobnosti vraha, oběti a jejich vzájemných vztahů. Neméně důležité je 

i seznámení s místem činu a rozkrytí motivů, které k němu zločince vedly. Třetí kapitola se 

tedy zaměří na zločin, který bude analyzován zejména s použitím základních psychologických 

a psychoanalytických poznatků. Odhalíme zde nicméně i mytologické souvislosti. Závěrečná, 

1 Hrabák, .1.: Poetika. Praha: Československý spisovatel, 1977, s. 115. 
2 Zumkir, M.: Amélie Nothomb de A à Z: Portrait d'un monstre littéraire. Bruxelles: Le Grand Miroir, 2007, 
s. 97. 
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čtvrtá kapitola představí ..třetí do hry", tedy postavy, které mají zásadní vliv na odhalení 

nedokonalosti zločinů, jež vede ke konečnému očištění. 

Jak bylo naznačeno výše, předmětem této práce je analýza a interpretace dvou románů 

s kriminální zápletkou, která vychází jak ze studia jich samých, tak ze studia souvisejících 

pramenů. Opírá se zejména o poznatky z oblasti literární analýzy, filozofie, ob ecné 

psychologie a psychologie hlubinné, tedy o základních poznatky z psychoanalýzy. Cílem 

práce je na základě námětové podobnosti, která se ukazuje již v samotných názvech obou děl, 

odkrýt dynamickým způsobem souvislosti vedoucí k „dokonalosti" obou zločinů a v rámci 

analýzy konkrétních románů si tak zároveň přiblížit tvorbu současného frankofonního 

prostředí. 
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2. HLAVNÍ HRDINOVÉ A JEJICH POSEDLOSTI 

Většina děl krásné literatury má hlavní postavu, svého hlavního hrdinu či hrdiny, skrze 

které autor promlouvá ke čtenáři, aby tak jejich prostřednictvím rozvinul námět knihy. 

Poznání hlavních postav je klíčem k pochopení jejich jednání a zápletky celého díla. Nejinak 

je tomu i v případě románů rozebíraných v této práci. 

2.1 Obézní monstrum 

Ústřední postavou románu Vrahova hygiena je Prétextât Tach, třiaosmdesátiletý laureát 

Nobelovy ceny za literaturu, kterému zbývají pouhé dva měsíce života. Lékaři totiž zjistili, že 

trpí rakovinou chrupavek. Domýšlivý spisovatel se po čtyřiceti šesti letech, kdy jen psal, 

kouřil, jedl a spal, dostává do tvůrčí krize, a to na celých dvacet čtyři let. Tedy až do doby, 

kdy za ním přicházejí předem vybraní novináři, díky kterým se seznamujeme s jeho názory, 

postoji, s j eho současným životem - s informacemi, jež se mají stát náplní jejich článků. Je to 

ale Tach. a nikoli novináři, kdo vede tyto rozhovory. Vědom si své převahy nenechává 

novinářům mnoho prostoru a obratně odhaluje jen to, co uzná za vhodné, nebo to, čím chce 

šokovat, překvapit, odzbrojit nebo zapudit partnery v rozhovoru. 

Tach je naprostý misantrop, který žije jako samotář. Jeho soukromí narušují pouze 

tajemník Gravelin a ošetřovatelka, která ho každý den přichází umýt. Jeho fyzická konstituce 

totiž zapříčinila, že je nepohyblivý. Ze svého bytu vychází, respektive vyjíždí na invalidním 

vozíku, pouze na nákupy potravin a doutníků. Není členem žádného literárního klubu, nikdy 

neposkytuje rozhovory ani se nezúčastňuje společenských akcí. Nicméně právě vzhledem 

k jeho blížící se smrti jsou pozváni zmiňovaní vybraní novináři, se kterými si chce ukrátit 

zbývající čas. Skutečnost, že je světoznámý spisovatel misantrop a cynik, je notoricky známá 

a přijímaná spíše s respektem. Důkazy této nenávisti k lidem, která tvoří jednu ze základních 

složek jeho osobnosti, nalézáme v celé knize. Nejvýstižněji svůj postoj vyjadřuje v rozhovoru 

se čtvrtým novinářem: 

„[...] Znám velice málo lidí: pochopitelně Gravelma, jinak řezníka, mlékaře, hokynáře 

a trafikanta. Tím to myslím končí. Ach ano, ještě tu ošetřovatelskou děvku a pak novináře. 

Nerad se stýkám s lidmi. Žiju sám ne z lásky k samotě, ale z nenávisti k lidem. [...] "3 

! Nolhombová. A.: I rohovci hygienu Praha: Paseka, 2001, s. 58. 
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Za povšimnutí stojí vulgární způsob, jakým se vyjádřil pouze o své ošetřovatelce. V něm 

je jasně cítit jeho vztah k ženám. Považuje je za „škaredé, tupé, bezduché, nevraživé a 

méněcenné". Nenávidí je ze stránky fyzické i osobnostní. K tématu ženské otázky se dostává 

hned na následující straně, kde upřesňuje, proč ženy nenávidí ještě více než muže. Tyto 

názory budou dále důležité ve vztahu k motivu vraždy jeho milenky. Nakonec totiž vychází 

najevo, že i on kdysi někoho miloval, ač pouze svým specifickým způsobem: 

„Z tisíce důvodu. Za prvé proto, že jsou ošklivé: viděl jste už něco ošklivějšího než ženu? 

Představte si mít prsa, boky - toho dalšího vás ušetřím. Dále ženami pohrdám, protože 

pohrdám všemi oběťmi. Oběti, to je pěkně hnusné plémě. Kdybychom tuhle lidskou odrůdu 

úplně vyhubili, měli bychom možná konečně pokoj a oběti by konečně dosáhly své nejvyšší 

tužby - mučednictví. Zeny jsou obzvláště zhoubné oběti, jsou totiž oběťmi svého vlastního 

rodu, jiných žen. Pokud chcete poznat kal lidských citů, všimněte si, jaké city projevují ženy 

vůči jiným ženám: zachvějete se hrůzou nad tou horou pokrytectví, žárlivosti, zloby a podlosti. 

[•••J"A 

Podstatně smířlivěji se staví k dětem a mladým lidem. Mladé lidi, dle svého ironického 

vyjádření, rád má. Představují všechno, čím on není. Vzápětí dodává, že mladí lidé „jsou 

hezcí, čilí, pitomí a zlí". Z čehož vyplývá, že sám sebe za zlého nepovažuje. Nepovažuje se 

nicméně ani za hezkého. V tomto případě můžeme dát jeho usuzování za pravdu. Kladný 

vztah k dětem vychází z jeho idylického dětství stráveného na tetinč a strýcově zámku, které 

nám později odhaluje poslední novinářka Nina. Dětství považuje za nejlepší období lidského 

života, protože je nezkažené a čisté. Tento poznatek bude hrát v naší analýze zásadní roli. 

Zde by bylo vhodné zmínit se o autorčině postoji k dětství a čistotě, která sehrává 

u Nothombové důležitou úlohu vůbec. Ve třinácti letech přichází do puberty, která pro ni, 

jako ostatně i pro většinu dospívajících, znamená naprostou změnu. Své dospívání bere jako 

úpadek. Dětství stojí mimo svět dobra a zla. „Vstoupit do stadia puberty pro ni znamená 

vstoupit do světa lží a podvodů, protože pravda a autentičnost náleží jen dětství."3 Tak není 

překvapením, když ve svých románech vykresluje dětství jako jakýsi mýtus nevinnosti a čas 

bez viny. 

Optika čistoty nás v souvislosti s Tachovým každodenním rituálem mytí zavádí ještě 

k dalšímu možnému poznání. Není to jen narušení jeho soukromí a nenávist k ženám, co ho 

při návštěvách ošetřovatelky rozčiluje. Můžeme předpokládat, že je pro něj mytí symbolem 

4 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 59. 
s Amanieux, L.: Amélie Nothomb: l'éternelle affamée. Paris: Albin Michel, 2005. s. 150. 
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čistoty nejen ve fyzickém, ale i v duševním slova smyslu. Navrácení se k čistotě dětství. 

Ošetřovatelka z něj smývá špínu. Podvědomě může být tedy tento akt spojen se snímáním 

hříchu, kterého ovšem tato žena není hodna. Jelikož se při něm díky situaci cítí ponížený, 

zahanbený a svým způsobem vinný, tak tuto část dne snáší jen velmi těžce. Zmiňme ještě 

jednu skutečnost, a to, že Prétextat pije pouze z kovových pohárů, neboť nemá rád 

průzračnost. Tento malý detail v sobě skrývá tajemství. Odmítání průzračnosti by totiž mohlo 

znamenat jeho podvědomou snahu o to, aby nebyl odhalen jeho zločin, aby nebylo vidět do 

jeho duše, aby nebylo vidět „skrze něj". Vezmeme-li navíc v úvahu významovou podobnost 

průzračnosti a čistoty, tedy že průzračnost v sobě nese i konotaci čistoty, zavádí nás to opět i 

k podvědomému odmítnutí čistoty. 

Tachova hrozivost spočívá v jeho postojích, názorech a v neposlední řadě ve znalostech 

filozofie, literatury, logiky a rétoriky, které mu slouží jako účinná zbraň. Tato hrozivost je 

posílena i jeho fyzickým vzhledem. Na své protivníky působí ošklivě, až odpudivě. Dalo by 

se namítnout, že fyzický vzhled nemá při poznávání hlavních charakteristik osob velký 

význam. Později nicméně poznáme, že i tento aspekt hraje důležitou roli, protože v obézní 

monstrum se změnil až po vraždě. Tach je plešatý, bezvousý, obézní stařec, který je pro své 

nezdravé stravovací návyky upoutaný na invalidní vozík. Kromě své záliby v jídle má 

Prétextat ještě další vášně. Chronologicky mu bylo nejdříve největší vášní jeho psaní a knihy 

vůbec. Svůj byt má přeplněný knihami, což je další z rysů, kterým se podobá samotné autorce. 

Mezi svými dvacátými třetími a padesátými devátými narozeninami nedělal nic jiného, než 

psal a v přestávkách mezi psaním kouřil a jedl. V té době na druhu jídla ještě tolik nelpěl. 

Když přestal psát, transformoval svou spisovatelskou vášeň ve vášeň gastronomickou, 

přičemž se mu obě tyto vášně staly posedlostí. 

STachovými posedlostmi pak přímo souvisí i jeho záliba ve výstřednostech. 

Nejmarkantnější j e asi způsob stravování, o kterém bude samostatně pojednáno v kapitole 2.4. 

Jak již bylo zmiňováno výše, je velkým milovníkem knih. Proto je velmi překvapující, když 

se čtvrtému novináři svěřuje se skutečností, že knihy „pročišťuje", zbavuje je dle něj 

přebytečných stránek. To vypovídá jednak o jeho bezmezné domýšlivosti, která nerealisticky 

nadhodnocuje a idealizuje jeho autorské schopnosti, a jednak o jeho zvrácené touze po 

estetické dokonalosti, která bude hrát v naší analýze neopomenutelnou úlohu v souvislosti se 

způsobem vraždy. Za svého nejoblíbenějšího autora považuje Célina. Nikoli však pro jeho 

psaní, i když jeho syrový styl mu je velmi blízký, jako spíše z důvodu, že ho prý lidé přestali 

velmi brzy čísl. Jedině jeho romány neničí. Odůvodnění nemusíme hledat daleko. Má co do 

činění s jeho domýšlivostí. Tach četl jeho romány, což pro něj znamená nechat se jimi také 
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ovlivnit. A ač se s ním nikdy nesetkal, cítí v jeho románech, že ho Céline musel také číst. A 

tak, i když je posedlý představou, že jeho romány nikdo nečte, což mu plně dokazují 

přicházející novináři, díky Célinovi cítí uspokojení, že byl přeci jen čten a že svými knihami 

ovlivnil alespoň někoho. Paralela se Célinem nás ovšem zavádí ještě dále. Céline svým dílem, 

respektive zejména svými předválečnými antisemitistickými pamflety, pobouřil společnost 

natolik, že byl dokonce obviněn z kolaborace, za což byl i odsouzen k ročnímu vězení a 

dočasně zbaven občanských práv. Zdá se tedy, že i Prétextat chce svým dílem pobouřit: 

„Je ovšem nevkus a nevkus: je nevkus zdravý a regeneruj ící, spočívající ve vytváření hrůz 

s cílem ozdravným, proj ímavým, hrůz radostných a mužných jako úlevné vyzvracení; [...]"b 

Idealizace jeho pobuřující tvorby spolu s touhou po estetické dokonalosti nám odhalují 

perverzní charakter jeho osobnosti. Janine Chausseguetová-Smirgelová se ve své knize 

Kreativita a perverze nezabývá perverzí jen jako pouhou sexuální úchylkou. Její pohled je 

širší, neboť ji vnímá jako obecnou dimenzi lidské psýché, jako vnitřní pokušení, které je 

daleko častější u lidí, kteří se zabývají uměním: „Už dříve jsem důrazně připomněla, že 

perverzní jedinec má nutkavý sklon k idealizaci. Pomáhá mu, aby před sebou i před jinými 

zamaskoval anální charakter svých impulzů, svých objektů i svého já. Toto nutkání vysvětlu je 

jeho zálibu v kráse a ve světě umění: perverzní jedinec je často estét."7 

6 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 21. 
7 Chausseguetová-Smirgelová, J.: Kreativita a perverze. Praha: Portál. 2001, s. 186. 
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2,2 Já je někdo jiný 

V románu Můj soukromý nepřítel sehrávají hlavní úlohu dvě postavy - Jérôme Angust 

a Textor Texel. Setkávají se jakoby náhodně v letištní hale při zpoždění letadla, kde Textor 

značně dotěrným chováním iniciuje rozhovor, který se postupem času mění ve slovní souboj. 

Celý tento boj je ale bojem Jérômova svědomí, které čekalo celých deset let na nějaký impulz, 

který by je probudil. 

Jérôme je obchodní cestující, toho času na služební cestě. Stejně jako Prétextât potřebuje 

vyplnit dobu čekání, v jeho případě je to čekání na letadlo. I on se potřebuje nějakým 

způsobem zabavit. Tuto dobu si tedy zkracuje četbou, až do chvíle, kdy se mu vnutí nechtěný 

společník v podobě Textora. S tím je nucen vést rozhovor, i když by dal raději přednost 

samotě. O něm, jakožto Jérômovi, a o jeho předešlém životě se dovídáme nemnoho, a to jen 

nepřímou cestou, prostřednictvím jeho reakcí. Ani on není příliš otevřený. Je dobře 

vychovaný, nemluvný, zodpovědný a usedlý. Spíše introvertní intelektuál, který nedává 

prostor své fantazii. Je vdovec. Před ovdověním žil z vnějšího pohledu svůj život jako 

spořádaný muž a věrný milující manžel, který se svou nevtíravou galantností dokázal lehce 

zalíbit ženám. Dokud ovšem neukázal svou druhou tvář. Tvář Textora Texela, který je v rámci 

možností Jérômovy představivosti jeho opakem. Na základě Textorovy osobnosti si tedy 

můžeme udělat obrázek i o Jérômovi. 

Kdo je tedy ten neodbytný Textor Texel? Zpočátku se představuje jako Holanďan. 

Jérômova představivost totiž nebyla schopna vymyslet si například „Patagonce nebo Bantu". 

Nepracuje, žije v Paříži a hospodaří z nevelké renty po prarodičích. Stejně jako Prétextât je 

Textor samotář, ačkoli nikoli z nenávisti k lidem. Jeho samota nevychází z jeho vůle. Už od 

dětství se cítil osaměle, jako by pro svět kolem ani neexistoval. Po nesčetných marných 

pokusech o společenské začlenění rezignoval a uchýlil se ke studiu literatury a filozofie. 

Zbylý čas trávil hlavně procházkami po Paříži, pozorováním lidí a přemítáním o nich. 

Nejraději se toulal po pařížských hřbitovech, kde vždy pociťoval úlevu a pocit sounáležitosti. 

Za ten nejkrásnější považoval hřbitov na Montmartru, kde také poprvé uviděl svou lásku. Tato 

záliba přináležela i Jérômovi. 

Až do dvanácti a půl byl Textor věřící. Poté začal věřit ve vnitřního nepřítele a ještě 

později našel velké zalíbení v jansenismu a jeho teorii předurčení čili predestinaci: 
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„Hlavně mám nul jansenismus. Tak nespravedlivé učení se mi muselo jedině zalíbit. Je to 

totiž teorie schopná upřímné krutosti stejně jako láska. 

Jansenismus byl přísný teologický směr v katolické církvi 16. až 18. století. Podle 

křesťanů se člověk rodí zatížen dědičným prvotním hříchem a z vlastních sil nemůže dojít ke 

spasení. K němu mu může dopomoci pouze čistý život a láska k Bohu. Jansenisté vycházejí ze 

stejné myšlenky prvotního hříchu, kterým byla lidská přirozenost zcela zničena a který ji 

vydal napospas žádostivosti. Nicméně dle jejich učení uděluje Bůh svou milost jen 

vyvoleným a ostatní určuje k věčnému zavržení. Tento pesimistický pohled byl dále slučován 

s tvrzením, že Kristus nezemřel za všechny lidi bez výjimky, ale jen za vyvolené. Bůh byl 

představován jako absolutní, až krutý Pán, a ně jako milosrdný a milující otec. Křesťan byl 

v jansenistickém pojetí tím, kdo se kaje za hříchy a nemůže si dovolit radost, ale jen smutek 

plynoucí z vědomí vlastních hříchů. V Textorově pojetí je Bůh nejen krutý, ale zejména 

nespravedlivý. První krutou ranou mu byla ztráta rodičů, další pak následovala v podobě 

nenaplněné potřeby očekávání blízké osoby, v dětství kamaráda, v pozdějším věku partnerky, 

která by mu byla oporou na cestě životem. Byl tedy přesně dle jansenistické teorie oním 

zatraceným a vydaným napospas své vlastní žádostivosti. Jako by mu byla šita na míru, jako 

by v ní našel svůj odraz a vysvětlení svého smutku a životního vykořenění, proto v ní zřejmě 

našel takové zalíbení. 

N e o p o m e n u t e l n ý m rysem Textorova charakteru je jeho nesporná vynalézavost. Ačkoli na 

své okolí působí takovým dojmem, že s ním nechce nikdo trávit svůj čas, dokáže si pozornost 

vynutit. 1 na Jéróma Angusta zapůsobil hned zpočátku velmi negativně. Protivila se mu 

z e j m é n a jeho dotěrnost. Přesto se nakonec nechal přemoci a dal se s ním do hovoru. Vlastně 

ani nemohl jinak. Textor sn ím totiž svedl bitvu, která měla díky jeho vychytralosti předem 

daného vítěze. Jéróme jakožto lidský tvor pro Textora představoval pevnost, jejímiž branami 

jsou smysly. Dle jeho teorie je pak sluch ze všech přístupových míst střežený nejméně. Oko 

chrání víčko. Chuť ochráníme půstem a abstinencí. Proti hmatu poskytuje ochranu zákon. 

Před zápachem se můžeme i po delší dobu, z fyziologického hlediska naprosto bezbolestně, 

chránit zacpáním nosu. Ne tak před nechtěným poslechem. Člověk totiž není uzpůsoben 

k tomu. aby udržel paže ve zvednuté poloze bezbolestně, tak aby chránily před nepříjemným 

zvukem, déle než několik minut. Za předpokladu, že v dosahu nejsou žádné ušní ucpávky, je 

člověk podroben vlastně jakémusi dobrovolnému ukřižování. Při něm ukřižovaní trpěli nejen 

z důvodu šoku, vyčerpání, dehydratace a předchozího mučení, ale také z důvodu polohy těla 

8 Nothombová. A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 30. 
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na kříži, při které dochází ke křečím a bolestem v končetinách.9 Jérôme po několika minutách, 

kdy už měl pocit, že mu bolestí upadnou ramena, pochopil Textorovu vynalézavou strategii a 

svůj odpor vzdal. 

Textor se tedy díky vyprávění o svém životě jeví jako osoba, která nemá s Jérômem 

naprosto nic společného. Postupně se nicméně snaží Jérôma přesvědčit, že je i přes všechny 

odlišnosti jeho součástí: 

„[...] Jsem část tebe, kterou neznáš, ale která tě zná až příliš dobře. Jsem část tebe, 

o které se snažíš nevědět. " [...] „Jájsem ta část tebe, která si neodpírá nic z toho, na co má 

opravdu chuť. "I0 

Pokud tedy víme. že Textor a Jérôme jsou pouze dvě tváře jedné osoby, pak se jeho 

vyprávění ukazuje jako Jérômova snaha zbavil sc odpovědnosti za svůj čin. A právě 

skutečnost, že je Textor někým zcela jiným, potvrzuje jejich propojení: 

„[...] Potřeboval sis mě vymyslet takového, abych se od tebe co nejvíc lišil, aby ses mohl 

utvrzovat v tom, že to nejsi ty - rozhodně ne ty -, kdo zabil tvoji ženu. "" 

' . .Ukřižování patřilo ve starověku k běžným způsobům popravy. Používali ho Egypťané, Peršané, Řekové 
i Římané. Trestali tak rebely, piráty a obzvlášť opovrženíhodné zločince. Jedním z nich byl před necelými 
dvěma tisíci lety i Ježíš Nazaretský. Ukřižováním J e n ' vyvrcholilo utrpení odsouzených. Už předtím je 
katové bičovali speciálními důtkami se dvčma až třemi provazy či koženými řemínky. Do nich vpletené ostré 
předmčty bolestivé rozedraly kůži na zádech a nohou. Potom katové upevnili ruce odsouzence k těžkému 
příčnému trámu, se kterým musel dojít na popravištč. [ . . . ] Americký soudní patolog Frederick Zugibe 
provedl před časem zaj ímavý experiment. Sehnal několik dobrovolníků, připevnil je ke kříži - ovšem bez 
použití hřebíků a diagnostickými přístroji sledoval, co se děje s jejich tělesnými funkcemi. Na požádání pak 
dobrovolníky /. kříže sejmul. První z nich vzdali pokus po pěti minutách, poslední po čtyřiceti kvůli křečím 
a bolestem v končetinách. Zugibe došel k závěru, že osoby na kříži nemají sebemenší problémy s dýcháním. 
Možnost udušení tedy vyloučil. Jako nejpravděpodobnější příčinu Ježíšovy smrti stanovil šok 
/ nedostatečného prokrvení organismu. [...]•• 

Vokurka, M.: Záhada Ježíšovy smrti. Lidové noviny [online], 2006. [cit. 2006-04-15]. Dostupné 
z http:/A\ ww.martinvokurka.cz/Zahada%20.lezisovv%20snirt i .ht in>. 

10 Nothombová. A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 80, 87. 
" Tamtéž, s. 30. 
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2.3 Bez rodiny a bez přátel 

Postavy románů Amélie Nothombové jsou často izolované nebo vykořeněné, bez 

možnosti poznat svůj původ. Buď jsou společností vyloučeni, nebo ztratí velmi brzy svou 

rodinu, respektive obojí. Tato zkušenost se potom promítá do celého jejich života v podobě 

nedostatečně rozvinutých citových vazeb, které se zakládají již v raném dětství a které mají 

souvislost s pozdějším navazováním sociálních kontaktů. Citový vztah mezi rodiči a dětmi je 

potřebný pro všechna stadia zdravého duševního vývoje. Záleží na něm zvláště proto, že 

usnadňuje splnění jednoho ze základních vývojových úkolů - identifikaci s rodiči, která 

následně umožňuje socializaci. Teorie identifikace předpokládá, že se dítě s rodiči psychicky 

ztotožní, že zvnitřní jejich názory, hodnoty, normy a přání tak silně, že si ani nebude 

uvědomovat jejich původ. Je to trvalá a pevná vazba, která umožňuje vštípit dítěti to nejlepší, 

a bohužel i to nejhorší, z osobnosti rodičů a následně je tak začlenit do života společnosti. 

Přetrhání vazeb s rodiči bez jakékoli kompenzace staví základy izolovanosti, jak je tomu i 

u našich hrdinů. Bez možnosti sociální interakce je jejich život bytím v uzavřeném prostoru 

vězením, které se stává nesnesitelným. Bezvýchodnost této situace následně ovlivňuje jejich 

chování, které se stává sociálně patologickým. 

Textor i Prétextât jsou představováni jako sirotci, kteří ztratili velmi brzy své rodiče. 

Textor osiřel za záhadných okolností ve čtyřech letech. Rodiče byli nalezeni oběšení jeden 

vedle druhého na trámu v obývacím pokoji. Nezanechali po sobě dopis na rozloučenou ani 

žádnou jinou stopu, která by objasnila důvody tohoto hrozného činu. Po jejich smrti začal žít 

Textor v domě svých prarodičů. Sám nicméně necítil, že by ho prarodiče opravdu vychovávali 

nebo že by s nimi navázal hlubší vztah, který by mohl nahradit vztah s jeho vlastními rodiči. 

Možná proto se o nich zmiňuje jen velmi povrchně. Skutečnost, že byl sirotek, značnou měrou 

ovlivnila jeho duševní vývoj. Nejenže žil bez možnosti identifikace s nějakým vzorem, ale 

následkem sebevraždy rodičů vyrůstal i s pocitem, že nebyl milován. Cítil se nedůležitý a 

nadbytečný, a to nejen doma, ale i ve svém okolí, což značně narušilo také jeho sebevědomí. 

Vyrůstal sám. V dětství nedokázal navázat přátelství se svými vrstevníky, v pozdějším věku 

vztah s osobou opačného pohlaví. O společnost druhých stál, nikdy se ale nedokázal opravdu 

začlenit nebo zaujmout tak, aby někdo stál o jeho přátelství. Stejně tak si přál být oblíbený. 

V osmi letech si to přál tak zoufale, že se kvůli tomu i modlil. Nemodlil se ale za to, aby se 

stal oblíbeným. Modlil se za to, aby zemřel jeho spolužák, nejoblíbenější chlapec ve třídě. 

V jeho smrti viděl šanci, jak se stát oblíbeným. Nicméně ani po jeho smrti, kterou přisuzoval 

své modlitbě, se nic nezměnilo a on dál zůstával vyřazený. Svou neoblíbenost si nedokázal 
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nikdy pořádně vysvětlit. Vlastně se o to ani nesnažil. I v pozdějším věku žil sám. Do kontaktu 

s lidmi se nedostal ani v práci, protože nepracoval. Vystačil totiž s penězi po prarodičích. 

Postupem času se přestal snažit stát se oblíbeným a rezignoval na svou osamělost, která se 

projevovala nejen v sociální, ale zejména v emocionální sféře jeho života. Tuto emocionální 

izolaci zapříčiňovalo chybění blízkého, důvěrného vztahu s jednou konkrétní osobou. Textor 

tedy od útlého dětství postrádal důvěrný vztah založený na vzájemném porozumění a důvěře, 

který by mu poskytoval možnost intimního sdělování, možnost mluvit o sdílených názorech a 

postojích, možnost vzájemného odměňování, spolehnutí a opory. Lapidárně řečeno trpěl 

pocitem, že nemá nikoho blízkého, s kým by se mohl podělit o své vnitřní pocity, komu by 

mohl bezvýhradně důvěřovat a kdo by ho měl rád. Nedostatek podnětů u něj vedl k nízké 

sociální zručnosti, tedy schopnosti vést dialog s druhým tak, aby byl pro obě strany přínosný a 

obohacující, čímž se od dětství dostával do bludného kruhu - neuměl navázat normální 

vztahy, neboť k tomu z důvodu jeho sociální i emocionální izolovanosti neměl normální 

příležitost, tu si tedy snažil vytvářet uměle, násilím, což vedlo zpětně k tomu. že mu tyto 

vztahy byly odpírány. Jeho snahy o komunikaci projevující se nedostatkem empatie jeho 

okolí neustále odmítalo. Můžeme předpokládat, že toto neustálé odmršťování, neustálé 

neuspokojení potřeby sociálního kontaktu, téměř soustavná sociální frustrace u něj vedly až 

k patologickým projevům v podobě znásilnění a vraždy. 

Prétextatovi rodiče zemřeli utonutím již v prvním roce jeho života. Po této tragické 

nehodě se ho ujali rodiče jeho matky, markýz s markýzou de Planéze de Saint-Sulpice, neboť 

prarodiče z otcovy strany zemřeli nedlouho po nehodě zármutkem ze ztráty syna. Malý 

Prétextat se tedy dostal do velkého zámku obývaného služebnictvem a zbytkem rodiny. 

Bydleli zde zmiňovaní prarodiče a teta se strýcem a jejich malou dcerou, Prétextatovou 

sestřenicí, se kterou se stali nerozlučnou dvojicí. Na zámku měl prožít, zahrnutý přepychem a 

blahobytem, idylické dětství: 

„Mě! jste příliš krásné dětství, drahý mistře. Měl jste všecko, o čem jen člověk muže snít, 

ha víc: zámek, velké panství s rybníky a lesy, koně, naprostou materiální zqjištěnost, adoptivní 

rodinu, která vás hýčkala, ne zrovna přísného a často nemocného domácího učitele, milující 

služebnictvo, a hlavně a především jste měl Leopoldinu. "I2 

Prétextat tedy sice také přišel o rodiče a žil s prarodiči, nicméně byl obklopen množstvím 

lidí. Raná zkušenost s tak těžkou ztrátou ho ovšem osudově poznamenala. Život mezi lidmi 

pro něj vůbec neznamenal život s nimi. V dětství i dospívání dával přednost osamocenému 

12 Nothombová. A.: I 'rahova hygiena. Praha: Paseka. 2001, s. 101. 
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studiu knih a přemítání o životě. Zbytek času pak trávil se svou sestřenicí Leopoldinou, která 

byla jeho jedinou přítelkyní a spojencem. V průběhu života se z něj stal misantrop žijící 

v samotě svého bytu obklopen jen několika lidmi, které vlastně nenáviděl. Tedy zatímco 

Textor společnost vyhledával a toužil po ní, Prétextât byl vždy spíše samotář, který společnost 

odmítal. Na zámku a posléze i ve svém bytě žil prakticky v naprosté izolovanosti od okolního 

světa, která musela také nutně ovlivnit jeho myšlení i činy. 

Oba hrdinové mají společný rys, jímž je jejich osamění, samota a jakési vykořenění. 

Tento rys je příznačný i pro samotnou autorku. Fakt, že její otec, Patrick Nothomb, působil 

jako belgický velvyslanec, znamenal pro celou rodinu časté stěhování. Amélie Nothombová 

se narodila v Japonsku, kde také prožila své nejútlejší dětství. Už v pěti letech byla plynně 

bilingvní. Japonsko ovšem nebylo jedinou zemí, kterou měla malá Amélie poznat. Po 

Japonsku následovala Čína. Spojené státy americké, Laos. Barma a Bangladéš. Osud člověka 

bez vlasti a nemožnost trvalejších sociálních kontaktů nakonec vedly u Amélie k pocitu 

osamění, vykořenění a k postupnému uzavírání se do sebe. Největší oporou jí v této i pozdější 

době. kdy se přestěhovali do Belgie, byla její starší sestra, která byla zároveň její nejlepší 

přítelkyní a důvěrníkem. Byly na sebe silně fixovány, což je vzhledem k okolnostem častého 

stěhování pochopitelné. 

V 17 letech se vrátila do ..rodné" Belgie, která však pro ni byla naprosto neznámá. Během 

studentského života se začala seznamovat se západoevropskou kulturou a životním stylem, 

který jí byl naprosto cizí a znamenal pro ni obrovský šok. Ten vedl k dalšímu zesílení onoho 

pocitu vykořenění a samoty, který nalézáme i u jejích románových hrdinů. V rozhovoru pro 

belgický magazín Bruxelles ma region citovaném v knize Michela Zumkira na toto téma 

uvádí, že „nikdy nepatřila do žádného společenství studentů či ke skupině kamarádů. Vždy 

vybočovala, neboť se nedokázala vyjadřovat, oblékat ani chovat jako ostatní, a tak ani nikdy 

nezapadla mezi vrstevníky a zůstávala na okraji kolektivu".13 V době svých studií začíná psát. 

Psaní se pro ni stává nejdříve prostředkem kanalizace samoty, později i prostředkem 

komunikace sokolím. „Knihy jsou pro mě nejsilnější formou komunikace. Moje první roky 

v Evropě se vyznačovaly hrozivou samotou. Kdybych bývala neměla mou sestru, byla bych 

úplně sama. Od doby, co se vydávají mé knihy, se tato situace naprosto změnila. Mé knihy 

totiž četlo tolik lidí a tolik jich je četlo opravdu pozorně. Tak se mezi mnou a mými čtenáři, se 

kterými jsem se nutně nesetkala, utvořila hluboká a naprosto výjimečná vazba. Když se 

s někým náhodně setkáme, není výjimkou, že si s dotyčným nemáme co říct, ale skrze četbu 

13 Zumkir. M.: Amélie Nothomb de A à Z: Portrait d'un monstre littéraire. Bruxelles: Le Grand Miroir, 2007, 
s. 172. 
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2.4 Posedlost stravou 
1 

Jedním z dalších prvků, které jsou oběma hrdinům společné, je jejich posedlost stravou. 

Ta významně ovlivňuje jejich životy a sehrává klíčovou úlohu v jejich reflexi i sebereflexi. Je 

obecně známo, že správná životospráva a zdravý životní styl, tedy faktory působící na oblast 

fyzického zdraví, mají přímí vliv i na oblast psychickou, která následně působí i na to, jak 

jsou lidé vnímáni okolím a jak vnímají sami sebe. Pokud o své tělo pečujeme, cítíme se pak 

lépe i po psychické stránce/a to se odráží i v našem chování. Může ale nastat i obrácená 

situace. Psychika jedince je narušena a tato narušenost přímo ovlivňuje jeho chování v podobě 

posedlosti vnitřního nepřítele, který ho ničí a zároveň může přinášet i ďábelské potěšení. 

Posedlost jídlem má často také kompenzační důvody. Jak si ukážeme, u našich hrdinů se 

jedná o směsici zmiňovaných faktorů, o začarovaný kruh. Pocit viny a prázdnoty se snaží 

zahnat zvýšenou konzumací stravy, jež má následně vliv na další provinilé pocity, které 

soustavně narušují jejich vnitřní stabilitu. Tato narušenost se promítá do jejich zvráceného 

chování v podobě jejich posedlosti, ve které ztrácejí kontrolu nad svým tělem. 

Textorův vnitřní nepřítel se zrodil, když mu bylo dvanáct a půl. Jeho prarodiče, s kterými 

v té době bydlel, vlastnili tři kočky. Ty musely být každý den řádně nakrmeny, což náleželo 

k Textorovým povinnostem. Kočičí strava sestávala z rybích konzerv a rýže. Konzervy bylo 

třeba vždy správně otevřít a jejich obsah velmi pečlivě promíchat s rýží. Zápach rybího masa, 

jeho vzhled a skutečnost, že celou proceduru promíchávání musel provádět nikoli vidličkou, 

ale ručně, to vše ho hluboce znechucovalo a přivádělo ke stavům zoufalého šílenství. Proto 

měl raději po celou dobu zavřené oči. Jednoho dne ale oči otevřel a z p ro -ně j 

nepochopitelného důvodu připravovanou směs ochutnal. A nezůstalo jen u ochutnání. 

Pojednou se mu zdálo, jako by nikdy předtím neochutnal nic lepšího. I když se mu jeho 

chování příčilo, zůstaly toho dne kočky hladové. Vše totiž snědl zděšený Textor. Ten den také 

ztratil víru v Boha, přesněji řečeno v jeho moc, a začal věřit ve vnitřního nepřítele, který se 

usídlil v jeho žaludku a který ho přinutil udělat něco, za co se pak styděl a nenáviděl zároveň: 

,,/ .../ Tak ledy ve dvanácti a pul, po požití toho kočičího žrádla, jsem ztratil víru a získal 

nepřítele sama sebe nebo, abych byl přesnější, toho neznámého nepřítele, co si všichni 

zasazujeme do stínu vlastního nitra. Tohle zásadním způsobem změnilo můj svět. Až do té 

doby jsem byl bledý hubený sirotek, který žil poklidně se svými prarodiči. Tehdy se ze mě stal 

utrápený, stísněný jedinec a začal jsem se cpát jako šílený. "l3 

15 Nothombová. A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 29. 
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Tato příhoda tedy významně změnila jeho život a vnímání světa. Do té doby byl 

vyhublým dítkem, kterého museli do jídla nutit. Od tohoto dne se začal přejídat, přičemž 

s největším zanícením se pouštěl právě do jídel, která ho nejvíce odpuzovala. Ačkoli se 

přejídal, jeho fyzický vzhled žádné známky tloustnutí nevykazoval. Nebyl tlustý, protože 

veškerou přebytečnou energii spálil svou úzkostí z pocitu viny, že se nechal přemoci vnitřním 

nepřítelem - s ám sebou. Dostal se opět, jako v případě jeho neutěšené izolovanosti, do 

bludného kruhu. Cítil vinu, jelikož snědl, respektive udělal něco, co neměl a co mu zároveň 

přinášelo i potěšení, ze kterého se opět cítil vinen, a tak jedl ještě víc, aby onen pocit viny 

zahnal, protože úzkost, stres, samota, deprese nebo vina se často zahánějí právě jídlem. 

Prétextât Tach si se svou životosprávou starosti nedělal. Jeho nezdravá záliba v jídle byla 

přitom znatelná i na jeho fyzické konstituci. Jelikož ale příčina jeho rakoviny nepocházela ze 

špatného stravování, byl spokojen, že se v jídle nikdy neomezoval. Jídelníček probírá 

v rozhovoru s druhým novinářem, který na svůj výběr tématu „Jeden den z hlediska 

zažívacích etap" také doplatil - j e h o žaludek to nesnesl. Pro názornou ilustraci této posedlosti, 

která je vykreslena velice odpudivě, si ukažme, jak jeho jídelníček vypadá. K snídani má 

nejraději držky dušené na husím sádle. Zapíjí je vejcem, které rozšlehá ve slazeném mléce. Co 

se týče pití obecně, pije jen slazené nápoje. Proto také příliš nejí moučníky a sladká jídla 

vůbec. Tedy kromě karamel, kterými vyplňuje mezery mezi snídaní, obědem a večeří. 

Největší práci si dává s přípravou oběda. Tím v podstatě tráví celé dopoledne. Po obědě 

vyplňuje svůj čas kouřením, které patří k j eho nejoblíbenějším činnostem vůbec. Pach, který 

kouřením zanechává, má pak ještě další, zlomyslný důvod, a to co nejvíce znepříjemnit pobyt 

své ošetřovatelce. Navečer sleduje televizní reklamy, správným přepínáním z programu na 

program hlavně ty na potravinářské výrobky, což u něj vždy vzbudí pocit hladu. K večeři 

dává přednost „lehčím", studeným jídlům, jako je syrový špek, vychladlý ovar či olej ze 

sardinek. Původ jeho obliby v nevábných pokrmech ovšem zůstává nevysvětlen. Od Textora 

ho odlišuje zejména to, že mu jeho odpudivá strava velice chutnala a že ji nepožíval 

s odporem, že tedy nebyl nucen vnitřním nepřítelem. Můžeme se tak domnívat, že jde 

především o autorčinu snahu dodat postavě ještě větší přídech zvrhlosti a ďábelskosti. 

Ještě v době dospívání, kdy žil na zámku se svou sestřenicí, mu bylo jídlo zcela vzdálené 

a měl k němu naprosto negativní vztah. Považoval ho za nutné zlo a jedl jen tolik, aby se 

udržel při životě. Přejídat se začal až po vraždě, kterou spáchal. Prázdné místo, které se po 

ztrátě jeho nejbližší osoby náhle objevilo, vyplnil psaním. Pocit viny, který stejně jako Textor 

podvědomě cítil, zaháněl jídlem. Jedl sice hodně, ale spíše než na subjektivní kvalitu se 

soustřeďoval na kvantitu. A to až do doby své tvůrčí krize, kdy se začal stávat náruživým 
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labužníkem. Svou posedlost psaním vlastně tak jen vyměnil za posedlost jídlem, kterou 

vyplňoval většinu svého času. 

V životě Amélie Nothombové sehrává strava a s ní spojená ztráta kontroly nad vlastním 

tělem také velmi podstatnou roli. Ta se posléze objevuje i v jejím díle. „Ve třinácti, kdy se 

dostává do puberty, se u ní začínají projevovat první známky poruchy příjmu potravin a s tím 

spojený pocit nadvlády nečistého těla."16 Přemožena vnitřním nepřítelem přesouvá svou 

bolest na jiný objekt, totiž stravu. Stává se pro ni nejen nástrojem vlastního trestání, ale i 

formou úlevy a kompenzací pocitu viny z nečistoty z dospělého těla. Lidské tělo, její tělo. je 

pro ni symbolem posedlosti a odmítání zároveň, tak jak tomu bývá, když někdo trpí mentální 

anorexií1 7 . „Mentá ln í anorexie j e j ednou z m o ž n ý c h forem reakce, j a k oddáli t přechod do 
18 ' 

života dospělých." ' Vune-li, že dětství pro autorku představuje nejkrásnější období lidského 

života, pak se jako nejreálnější důvod její nemoci jeví právě podvědomý strach z dospívání. 

„Anorexie se zaměřuje proti vytváření ženských tělesných proporcí, které v pubertě začíná. 

Silné vyhubnutí zabraňuje vzniku ženských oblin, a odpovídá tak představám pacientek, které 

se tělesně nechtějí vyvinout v ženu,"19 aby se tak vyhnuly dospívání. Slovy fenomenologii se 

jedná o poruchu tělesnění. 

Nemoc z období dospívání se následně promítá i do jejího díla. Osoby psychicky 

odpudivé jsou vyobrazovány jako tělnaté a posedlé jídlem. Jejich hrůznost je přirovnávána 

k lidským orgánům. Tělo a jeho děsivost symbolizuje především žaludek, který je jakoby 

umisťován jednak hluboko do útrob těla a jednak, v přeneseném smyslu, i velmi nízko 

v hierarchii, která má koreláty i v morálních hodnotách: 

„Krmit se kočičím žrádlem je úděsné. Zaprvé proto, že je hrozně hnusné. A pak taky 

proto, že se potom člověk nenávidí. Dívá se na sebe do zrcadla a říká si: Tenhle usmrkanec 

10 Amanieux, L.: Amélie Solhomb: I'éternelle affamée. Paris: Albín Michel. 2005, s. 171. 
' Anorex ie nebo také m entální anorexie je duševní ne moc spočívající v odmítání potravy a zkreslené 
představě o vlastním těle. Společně s bulimií patří mezi takzvané poruchy příjmu potravy. Začíná nejčastěji 
v období nástupu puberty, ale může se objevit dříve i později. Často je podmíněna sociálními faktory, to 
znamená, že vzniká reakcí na nějakou novou životní situaci či událost, se kterou se daný jedinec nedokáže 
vypořádat (přechod na střední či vysokou školu, rozvod rodičů, úmrtí v rodině apod.). Dalším z důvodů bývá 
i strach z dospívání, samota, podlehnutí vlivu médií či prostá nespokojenost s vlastním tělem. Pro anorexií je 
příznačné intenzivní úsilí o dosažení štíhlosti spojené s omezováním energetického příjmu a zvyšováním 
energetického výdeje, strach z tloušťky a nadměrná pozornost věnovaná jídlu, vlastnímu vzhledu a váze. 
Mezi využívané prostředky patří kromě odmítání potravy i vyprovokované zvracení, průjmy či užívání 
anorektik a diuretik. 

18 Leibold, G.: Mentální anorexie: Příčiny, průběh a nové léčebné metody. Praha: Svoboda. 1995. s. 57. 
19 Tamtéž, s. 77. 
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vyprázdnil kočičí misku. Ví, že podléhá temné, odporné síle, která hluboko v jeho břiše řve 
• , ..20 smíchy. 

U Tacha nálézáme podobné vyobrazení. Ukažme si, jak zapůsobil na jednoho z novinářů: 

„Připadat jsem si jako v břiše velryby! Ujišťuji vás, že to bylo přesně ono! Temnota, 

ošklivost, strach, klaustrofobie..." „Smrad taky?" odvážil se jeden kolega. ,,Jedině smrad 

tam chyběl. Za to on, len Pach! Je slizký' jako čerstvé vnitřnosti! Hladká játra, nafouklý měch 

toho jeho žaludku! Zrádný jako slezina, hořký jako žluč. [...]" 21 

Jak můžeme vidět, „obezita tu symbolizuje vše, co nějakým způsobem tísní a utlačuje, ať 

už se jedná o vinu nebo jen převahu, kterou se jedna osoba snaží působit na druhou".22 

Nothombová k tomu ve svém interview s Markem Lee dodává: „Jídlo, to pro mě byl ďábel a 

zlo. A jelikož ten. kdo nadměrněji , nutně i tloustne, představoval pro mě tlustý člověk, ale i 

člověk, který se přejídal bez fyzických následků, osobu obklopenou a naplněnou zlem. A tak 

byl obézní člověk někdo zlověstný a ďábelský."23 

20 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. 1'raha: Motto, 2004. s. 22. 
21 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 25. 
22 Amanieux, L.: Amélie Nothomb: l'éternelle affamée. Paris: Albin Michel, 2005, s. 174. 
23 Lee, M. D.: Entretien avec Amélie Nothomb. The French Review, únor 2004, roč. 7, č. 3, s. 565. 
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2.5 Symbolika jmen hlavních postav 

Zvláštní péči věnuje autorka nejen jménům svých románů, která bývají stručná a trochu 

tajemná, ale i vlastním jménům svých románových postav. Jsou zvukomalebná a často v sobě 

skrývají nápovědu, narážku, tajnou šifru vedoucí k odhalení podstaty postavy. Říká se 

„nomen- -omen"2 . Co se tedy skrývá za jmény hlavních hrdinů? Co jejich jména 

symbolizují? 

Nejprve se ale podívejme na pojem symbolu obecně. Úsilí o jeho postižení je prastaré. 

Zabývá se jím celá řada disciplín, a tak se různí i přístupy k j e h o uchopení. V oblasti 

jazykovědy se setkáváme se symbolem v sémiotice, nauce o znakových systémech, v jejímž 

rámci rozdělil americký filozof Charles Sanders Peirce znaky na ikony, indexy a symboly. 

Například písmeno a by tak představovalo gralický symbol samohlásky a. Ferdinand de 

Saussure, významný švýcarský lingvista, přistoupil k jazyku jako k synchronnímu, tzn. 

přítomnému, systému prvků, do kterého vnáší vývojovou dynamiku individuální promluva. 

Přičemž je tento systém jako výsledek obecné lidské schopnosti mluvit založen na konvenci, 

která může být různá, proto se také různí i jazyky. Tato různost konvencí způsobuje 

arbitrárnost, tedy nahodilost, jazykových znaků, „proto se hovoří o jazykových znacích také 

jako o symbolech". 5 Josef FIrabák hovoří o třech hlavních významech symbolu. Prvním je 

symbol coby znak. 'lak, jak je využíván například v lingvistice. Dále pro něj symbol znamená 

znázornění abstraktního pojmu konkrétním předmětem, tedy že znamená jednak sama sebe a 

jednak symbolizovaný pojem. Příkladem by mohl být prsten, který symbolizuje věrnost. 

Třetím významem je pak symbol básnický, jehož specifikum spočívá v tom, že existují 

alespoň dva denotáty, kdy mají oba stejnou potencionální platnost. Tento typ symbolu ovšem 

známe i z denního života, jako například skutečnost, že někdo nosí na krku zlatý křížek, který 

může symbolizovat jeho víru, nebo jen pietu k nějaké osobě, na jejíž památku daný křížek 

nosí. S pojmem symbol se ale setkáme i v jiných než lingvistických oborech, například v 

psychoanalýze. Z jejího hlediska představuje „nevědomou náhradu jedné představy, myšlenky 

nebo aktivity jinou představou, myšlenkou nebo aktivitou".26 Dle Jonesovy teorie 

„symbolismus vyvstal jako důsledek intrapsychického konfliktu mezi vytěsňujícími 

a vytěsněnými tendencemi. Jedině to, co je vytěsněno, potřebuje být symbolizováno, přičemž 

jde o soukromé konstrukce, jejichž význam je poznatelný pouze na základě individuálního 

2-1 Lat., nomen jméno, omen osudové znamení, obyčejně ve smyslu věštecké předpovědi. 
25 I laman, A.: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany: H&H, 1999, s. 21. 
26 Rycroft, Ch.: Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993, s. 131. 
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prožitku".27 Symbolizace se tedy považuje za jeden z primárních procesů, jež vládnou 

nevědomému myšlení a jež se projevují také ve snech. 

Jiný pohled nám ve své knize O povaze symbolů nabízí René Alleau. francouzský filozof 

a historik. Rozlišuje symbol, který náleží posvátnu, a syntéma, které náleží společnosti, jako 

základní dualitu znaků. Symbol je pro něj „vyjádřením pouta mezi lidským a božským, ona 

neznámá část, jež se předává následujícím generacím a přirozeně se zvětšuje spolu s tím, jak 

náboženství stárnou, aniž by se však podstatně měnily rituály".28 Naproti tomu syntéma 

představuje logicky popsatelný znak přístupný rozumové analýze, který n je založen na 

porozumění předávanému významu a rozluštění hádanky, již předkládá lidem, kteří díky 

němu spolu mohou komunikovat". 9 Svou teorii staví na etymologické analýze slova symbol, 

kterou staví do opozice s dřívějšími pracemi: „Creuzerovy či Auberovy definice se zakládají 

na existenci jediného řeckého výrazu ,symbolon\ odvozeného od ballein, z něhož pochází 

symballein, jemuž tito autoři připisují význam nejrůznějších znaků, zvláště pak těch, které 

vyjadřovaly vzájemná pouta, jako tabulky, hesla, znamení, pečetě atd.; většinou šlo o sociální 

pouta. Avšak dříve se používalo dvou odlišných výrazů pocházejících ze dvou sloves 

představujících odlišné ideje. Jedním bylo slovo symbol, odvozené od ballein, druhým pak 

syntéma či syndéma, odvozené od desméo či desmósó. První výraz má čistě dynamický 

význam, jenž odpovídá slovesu ballein: házet, vrhat a semitskému balal, prolévat, šířit, vrhat 

[...]. Sloveso sym-ballein tak vyjadřuje pohyb a odtud pochází i význam slova conjicere, 

vyvozovat domněnky, jemuž odpovídá ,rozpoznat' či význam ,společně se pohybovat 

k někomu či k něčemu'. Druhý výraz, řecky syntéma či latinsky synthéma, [...] je jediné 

slovo, jež označuje všechny druhy .vzájemných pouť. Je to sloveso syn-desmeó, a nikoli sym-

balló, jež má přesný význam .spojit dohromady'.'"30 Dle jeho teorie by tak jména hlavních 

postav byla spíše syntématy, protože jsou profánního charakteru. My ale v naší analýze 

budeme symbol považovat za znamení nebo znak, který v sobě nese nějaký význam. 

/ a V e W •; 

Textor Texel se hned několikrát Jérómovi představuje. V jeho vyslovování se vyžívá, vidí 

vněm tajemné dědictví, které mu jako jediné rodiče odkázali. Sám proto touží odhalit jeho 

etymologii a symboliku, která je autorkou i částečně osvětlena. Takovéto přímé vysvětlení 

může způsobit některému čtenáři zklamání, jinému však může pomoci. Tak či onak není 

úplné, jak si ukážeme: 

27 Rycroft, Ch.: Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993. s. 132. 
28 Alleau, R.: O povaze symbolu: Úvod do obecné svmbolikv. Praha: Malvern. 2008. s. 18. 
29 Tamtéž, s. 19. 
30 Tamtéž, s. 13-14. 
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,, Textař pochází od slova <text>. [...] Slovo text pochází z latinského slovesa texere, což 

znamená <tkát>, <spřádat>. Pročež text představuje v první řadě spřádání slov. Zajímavé, 

viďte?" „Zkrátka a dobře vaše jméno znamená <tkadlec>?" „Já bych vněm viděl spíš ten 

druhý, vzletnější význam <textaře> - toho, kdo spřádá text. Mrzí mě, že s takovým jménem 

nejsem spisovatelem. "3I 

Textor, tedy ten, kdo spřádá text. Doslovně by to mohla být sama autorka, která spřádá 

nit dokonalého zločinu. Pro účely osvětlení symboliky jména hrdiny předpokládejme, že text 

v tomto případě reprezentuje hlavní postavu románu - Textora, tedy toho, kdo spřádá text. 

Text neboli symbol spáchaného zločinu. Jérôme zavraždí svou ženu. Se svým zločinem se ale 

nedokáže vyrovnat. Jeho psychika se dostává do konfliktu s jeho činem. Vraždu vytěsní do 

podvědomí. Zločin se ale nakonec vrací v podobě Textora jako textu, který byl po celou dobu 

zapsán kdesi hluboko v jeho mysli a symbolizuje tak činy vytěsněné do podvědomí. 

Jérômovo příjmení August nápadně připomíná francouzské slovo angoisse, tedy úzkost, 

sklíčenost. Tento význam by odpovídal i jeho postavě, která se jeví jako úzkostně uzavřená do 

sebe a sklíčená ze svého osudu vdovce a svého života vůbec. 

Jméno Prétextât Tach je vzhledem k námětu také velmi symbolické. Přidáme-li ke 

spisovatelovu příjmení písmeno e, dostaneme slovo tache, tedy skvrna. Jelikož už z 

předešlého textu víme, že ústřední hrdina je vrah, vede nás to tedy k závěru, že jeho příjmení 

čtenáři předem ukazuje jeho vinu, jeho zločin. Stejně jako tomu bylo i v Textorově případě. 

Tato skvrna by mohla také představovat jeho poskvrnění dospělostí, kterou opovrhoval. S 

křestním jménem to je už složitější. Jméno Prétextât na první pohled připomíná francouzské 

slovo prétexte, což v překladu znamená záminka. Tu můžeme odhalit jedině, pokud se 

zamyslíme nad jeho životem. Tedy, dětství a mládí prožil v idylické, téměř snové atmosféře 

zahálčivého zámeckého života. Nikdy nestrádal, netrpěl. Nikde nebyl. Nic zvláštního nezažil. 

Ale spisovatelem se ani člověk s nejbujnější představivostí nestane mávnutím kouzelného 

proutku. Spisovatel musí ve svém životě i něco zažít. Z výše řečeného můžeme předpokládat, 

že by jakožto budoucí spisovatel neměl co vyprávět, co sdělit. Sám se tedy rozhodne spáchat 

zločin, rozvířit hladinu své představivosti a emocí, aby tak spustil proud inspirace, který by 

mohl přenést na papír v podobě svých románů. Zavraždí jedinou bytost, na které mu záleží a 

kterou dle svého mínění miluje. Navždy tak už bude mít ve svém nitru ránu, bude mít svou 

záminku ke psaní, které je pro něj celým životem. Realita se mu tak stává záminkou k umění. 

Tím dochází k jejímu zeslabení, které je charakteristické pro perverzní jedince. Jeho křestní 

c 
31 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Molto, 2004, s. 10-11. 
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jméno bychom mohli vysvětlit ještě jinak. Rozdělíme-li jej následujícím způsobem, 

nalezneme paralelu s Textorem. Pré-text-e, tedy něco, co se stalo před textem, nebo něco, co 

se stát muselo, aby daný text mohl vzniknout. Stejně jako v případě Textora tedy jeho jméno 

tedy naznačuje text, který bude sepsán. 
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2.6 Posedlost jmény 

Pozornost, kterou Amélie Nothombová věnuje jménům svých hrdinů, je přímo úměrná 

pozornosti, kterou jim hrdinové věnují sami. Autorčina záliba se přímo promítá do jejích 

románových postav. Důležitost, kterou oba hrdinové přikládají jménům, je nepřehlédnutelná. 

Místy se dokonce jeví jako jistý druh posedlosti, nejen proto, jak obdivují svá vlastní jména, 

ale i z pohledu glorifikace jmen jejich partnerek. 

Když se Textor Texel představuje, jako by si opakováním svého jména snažil potvrdit 

vlastní existenci. Spojení křestního jména a příjmení sice nepovažuje za nejšťastnější, 

nicméně při jeho hlasitém opakování v něm spatřuje zvláštní libozvučnost, která ho 

uspokojuje stejně jako jeho neobyčejnost: 

„Textor Texel...Když si ty složité zvuky časem zvyknete vyslovovat, přestane vám 

připadat, že vzájemně neladí. Tohle zvláštní jméno má v sobě přece jenom jakýsi zvukový 

půvab: Textor Texel, Textor Texel, Textor... [...] Marná sláva, věci, jež lahodí sluchu, 

zároveň lahodí i duchu, míní známý lingvista Gustave Guillaume. "32 

Prétextat na rozdíl od Textora svou zanícenost pro jména nedává zpočátku znát. Není to 

on, ale poslední novinářka, kdo otevře otázku jmen, když se během rozhovoru pozastavuje 

nad směšností jmen dvou mladých obyvatel zámku. Dle jeho reakcí můžeme předpokládat, že 

útok na jméno považuje za přímý útok na sebe sama, na vlastní ego. Na obranu se mu snaží 

dodat vážnosti, aby tak ve své domýšlivosti dodal vážnosti a obdivu i sobě. Ve své snaze se 

paradoxně opírá zejména o křesťanskou tradici: 

„[...] A upřímně řečeno nevidím, co je na Prétextatovi tak divné. Je to křesťanské jméno. 

[...] Právě díky Prétextatovi existovali Merovejci, protože on sezdal Merovea s Brunhildou; 

ostatně málem za to zaplatil životem. To jenom abyste pochopila, že tak slavnému jménu se 
<<33 

nemate co smat. 

Jméno jeho sestřenice Leopoldiny je mu drahé nadevše, a to nejen proto, že patřilo jeho 

lásce, ale i proto, že to bylo jméno, které dal jedné ze svých dvou dcer spisovatel, kterého 

velice obdivoval, totiž Victor Hugo: 

32 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto. 2004, s. 11-12. 
33 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 128-129. 
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„Cože! Vy se odvažujete zesměšňovat jméno mé ses tře nice? [...] Leopoldina je 

nejkrásnější, nejušlechtilejší, nejpůvabnější a nejjímavější dívčí jméno pod sluncem. [...] 

Starý Hugo trpěl mnoha nešvary, ale jednu věc mu nikdo nemůže upřít: měl vkus. [...] A svým 

dvěma dcerám dal dvě nejnádhernější křestní jména. [...] Ve srovnám s Adélou a 

Leopoldinou zní všechna ženská jména uboze. [...] Navíc jsou Adéla a Leopoldina jména 

křesťanská. "34 

V místě, kde nás Textor seznamuje se svou verzí vraždy, se dovídáme o jeho posedlosti 

poznat jméno své oběti. Skutečnost, že se mu lsabelle odmítla při obou setkáních představit, 

tato nedokonalost jeho poznání, v něm vzbuzovala podivné šílenství. Tajemství jejího jména 

bylo také jedním z motivů k následné vraždě. Když se ho poté dověděl, cítil se nad míru 

spokojen: 

„A tu jsem objevil název zbožňovaného díla -její křestní jméno. A jaké! Přiznám se, že 

po celá ta léta mě děsila představa, že by se pani mých myšlenek mohla jmenovat Sandra, 

Monika, Raymonda, Cindy. Uf, největší uf, měla úchvatné, melodické, příjemné, průzračné 

jméno jako pramenitá voda. Jméno to už je něco. Když zná člověk aspoň jméno své milované, 

už je co milovat. [•••J"35 

Podobně jako Textor se vyjadřuje i Prétextat, totiž že jméno tvoří neodmyslitelnou 

součást osobnosti. Láska ke jménu splývá s láskou samotnou: 

„Copak vy nevíte, co znamená potřeba oslovovat jisté lidi jménem? [...] Když v hloubi 

nitra pociťujeme touhu neustále si opakovat něčí jméno, je to tím, že ho milujeme. "36 

Krása jmen jako by tedy posvěcovala lásku vrahů kjej ich obětem a posedlost 

neobyčejností jako by je utvrzovala o jejich vlastní výjimečnosti a mimořádnosti jejich osudů. 

Láska k vlastním jménům se tak jeví jako jistý druh sebelásky, jako způsob, jak rozptýlit 

pocity malosti a nedokonalosti, který představuje balzám na jejich zraněné ego a prostředek 

k jeho evaluaci. Idealizací jmen svých partnerek idealizují i své vlastní já, čímž se snaží 

vyhnout poškození sebeúcty, které je typickým narcistickým zraněním. V této posedlosti tak 

vlastně nalézáme narcistické rysy charakteristické idealizací já a touhou po dokonalosti, které 

jsou vlastní perverzním jedincům. Tento přístup ke jménům nás zároveň odkazuje 

k magickému způsobu myšlení. To zahrnuje působení sil, které jsou v rozporu s poznatky 

34 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 129. 
35 Nothombová, A.: Múj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 58-59. 
36 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 163. 
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vědy. Jeho základem je víra v nereálné možnosti. Důležitou roli při něm hrají i emoce 

vyjadřující afektivně podmíněný pohled na svět. Postoj ke jménům tak ukazuje víru 

v nadpřirozenou moc, kterou objevíme i v souvislosti se snahou o přivlastnění obětí jejich 

zabitím a přítomností mystické síly reprezentované Dionýsem. 
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3. OBĚTI A JEJICH VRAZI 

V předcházející kapitole jsme si představili hlavní hrdiny, v té následující bude pojednáno 

o jejich ženských protějšcích. O obětech, které jsou zobrazovány jako symboly krásy a 

objekty vášně. Obě ženské postavy se v románech vyskytují jen nepřímo, v rámci vyprávění 

hlavních hrdinů, které nám umožní zabývat se i jejich vzájemnými vztahy. 

3.1 Věčná krása 

Krása je abstraktní pojem spojený s estetickým vnímáním světa. Konceptem krásy a 

krásna se zabývá především filozofická disciplína zvaná estetika.'7 Částečně se on i ale 

zajímají i jiné disciplíny, jako např. historie či psychologie. Krása bývá definována jako 

povaha věci, která skrze smyslové vnímání budí pocity štěstí a uspokojení. Může se 

projevovat v různých formách a stejně tak i působit na všechny lidské smysly. Přičemž rozdíl 

mezi tím, co považujeme za krásné, a tím, co nikoli, se mění podle historické doby, 

geografického místa a vnímatelova přístupu kvěci. To znamená, že přístup ke kráse jako 

kvalitě určité věci, která budí libost, se mění dle společenského a individuálního vkusu a 

v čase a místě. 

V dialogu lUppiús Větší si chce Sokrates vyjasnit, co je to krása. Ilippiás mu nejdříve 

s naprostou jistotou odpovídá, že krásu pro něj představuje krásná dívka. Proti tomuto tvrzení 

Sokrates namítá, že existují také krásné klisny nebo krásné lyry. Úvaha se tedy ukazuje jako 

nesprávná, neboť v ní chybí absolutnost. Dalším pokusem o postižení krásy je příměr ke zlatu. 

Ani ten nemůže být považován za správný, jelikož je chápán ve smyslu hmotném. Postupně 

jsou Sokratovými ústy vyvráceny i další, nehmotné příměry jako vhodnost, užitečnost či 

prospěšnost. Dialog končí Sokratovým porozuměním přísloví, které říká, že „krásné věci jsou 

nesnadné". Ústí tedy v aporii, že rozmlouvající nedospěli k žádné dostatečné definici krásy. 

Hledání je v Platónových spisech stejně důležité, možná ještě důležitější než samo nalezení. 

Budeme-li hledat v historických epochách, můžeme konstatovat, že vždy existuje nějaká 

forma či pojetí krásy, které je nadřazené těm ostatním. Klasická koncepce krásy 

'" Estetika je disciplínou filozofie. Zabývá se estetickým působením na člověka a lidským vnímáním pocitů 
a dojmu z uměleckých a přírodních výtvorů. Vedle kategorie krásy, která postupně ztrácí své výsadní 
postavení, se v estetice setkáváme i s kategoriemi, jako je např. vznešenost či ošklivost. Úvahy o estetickém 
vnímání nalézáme ve filozofii od jejích počátků, např. u Pythagorejců, Platóna, Aristotela či v pozdější době 
u Kanta. Jako samostatnou disciplinu ji v roce 1750 vymezil A. G. Baumgart. 
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upřednostňuje krásu absolutní, dokonalou, božskou, zatímco v moderní koncepci je krása 

spatřována v jedinečnosti, někdy dokonce až ve výstřednosti. Kriteria krásy se tedy mění. 

Krásu můžeme shledávat také ve věcech nehmatatelných. Jako příklad nám poslouží opět 

Platón, který vyzdvihuje pojem krásy tak, že ho spojuje s dobrem a pravdou. Poznání krásy 

v sobě, v duši, j e nadřazeno subjektivnímu pocitu radosti vyvolanému krásnými předměty. 

V jeho pozdějším spise Symposion ukazuje, jak může touha po krásném těle přerůst v lásku ke 

krásné duši. Takové poznání pak povznáší celého člověka, jeho duši, a tedy i onu vnitřní 

krásu. Nyní si tedy přiblížíme, co znamená krása v pojetí našich hrdinů. 

Oproti mužským hrdinům oplývají obě ženské postavy neobyčejnou fyzickou krásou, 

která je zároveň odrazem krásy vnitřní, krásy jejich duše. Jejich krása navíc podtrhuje 

skutečnost, že jejich mužské protějšky působí velmi ošklivě a hrozivě. Když Textor poprvé 

potkává na montmartreském hřbitově Isabelle, je její krásou naprosto okouzlen a omráčen: 

„/.../ Mezitím jsem si všiml její tváře. Nikdy jsem se z toho nevzpamatoval. Na světě není 

nic nepochopitelnějšího než tváře, nebo spíš určité tváře - spojení lysú a výrazu očí, co se 

náhle stane jedinou skutečností, nejdůležitější záhadou vesmíru, na kterou člověk žíznivě a 

hladově zírá, jako by do ní bylo vepsáno poselství nejvyššího významu. [...] Popisovat krásu 

takové tváře je stejně marné a hloupé jako pokoušet se přiblížit prostřednictvím slov 

nevyslovitelný obsah nějaké kantáty či sonáty. [...] "38 

V protikladu k Textorově děsivosti, která byla připodobněna k žaludku, je vychvalována 

krása Isabelliny tváře, která je jakoby oddělena od zbytku jejího těla. Textor se tedy 

soustřeďuje především na tvář, která v sobě skrývá záhadnost a vznešenost a vzbuzuje 

neobyčejnou touhu. Tvář jako specifický výraz lidské jedinečnosti a nezaměnitelnosti je 

jedním z hlavních pojmů filosofie Emmanuela Lévinase39. Tvář ale dle něj nepředstavují rysy 

obličeje. Tvář je zpřítomněním druhého, je pobídkou ke vztahu, pobídkou k otázce i 

odpovědi. Je tím, co přijde dříve než řeč. Setkání s druhým, setkání „tváří v tvářeje důležitým 

bodem ve vnímání druhého, který svou tvář ukazuje v její nahotě, v její bezradnosti, v její 

smrtelnosti, ale zároveň i nekonečnosti. Tvář se ve svém výrazu, ve své epifanii, vzpírá 

přivlastnění, tedy podmanění. Znázorňuje aěco absolutně jiného, co nemohu obsáhnout. 

38 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 35. 
39 Emmanuel Lévinas (1906-1995) se narodil v ortodoxní židovské rodině, dětství prožil v Litvě. V roce 
1923 odešel do Francie. Za války strávil několik let v německém zajetí. Po válce začal přednášet. Od 70. let 
působil jako profesor na Sorbonně. Východiskem jeho myšlení je Husserlova fenomenologie a Heideggerova 
ontologie. Kniha Totalita a nekonečno, z níž je v naší analýze čerpáno, se obrací zejm. proti chápání člověka 
a společnosti z hlediska celku (totality). Vznikla pod vlivem dojmů z nacistického holocaustu. 
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Nekonečno, které se tak v tváři vyjevuje, které z ní vysvítá, ochromuje moc svým vzdorem 

vůči vlastnění, vůči smrti. „Vražda je výkonem moci nad tím, co se moci vymyká. [...] Zabít 

mohu chtít pouze absolutně nezávislé jsoucí, to, které nekonečně přesahuje moji moc a které 

se proto nestaví do protikladu k ní, nýbrž paralyzuje samu možnost moci. Druhý je jediná 

bytost, kterou mohu chtít zabít." 0 Textor jako by se tedy setkal s oním nekonečnem, 

sepifanií Isabelliny tváře, které se potřeboval zmocnit, aby tak stvrdil svou iluzi moci. Touha 

po absolutní moci nad druhým, a tedy i realitou, ukazuje perverzní charakter Textorova 

myšlení. Isabellino štíhlé tělo bylo ovšem pro Textora také přitažlivé. Právě ono mu splynulo 

s náhrobním kamenem v podobě sochy mladé dívky ležící tváří k zemi, který ho při každé 

návštěvě tohoto hřbitova dojímal. Přitahovalo ho k němu tajemství tváře, která zůstávala 

neznámá. Vždy se mohl těšit jen „krásou polonahého těla, něžností šíje či drobnou nožkou 

sochy", která byla o to svůdnější, když ji jako doplněk smrti pokryla měděnka. Když potom 

potkal Isabelle stojící hned vedle onoho hrobu, musel mít pocit, jako by odhalil tajemství 

tváře sochy, neboť rysy jejich postav se až překvapivě podobaly. Musel být tedy přemožen 

myšlenkou, že před sebou najednou vidí jen jednu ženu - mrtvou a živou zároveň. V tom 

může pozorný čtenář rozpoznat první podvědomou anticipaci jeho následného činu. Vraždou 

tak vrátil Isabelle věčnosti. Tímto tvrzením později vysvětluje i Jéromův čin: 

„Poprvé jsi ji uviděl na hřbitově. Vrátil jsi ji na místo vašeho setkání. "4I 

Ani popisu Leopoldiny, Prétextatovy sestřenice, román nevěnuje příliš místa. 

Seznamujeme se s ní až v posledním dějství. Na rozdíl od Isabelle, která je postavou ženskou, 

představuje Leopoldina postavu dívčí. Podle popisu neexistující fotografie, kterým si poslední 

novinářka snaží ověřit získané domněnky, byla Leopoldina tmavovláska. Ještě v patnácti 

letech vypadala jako něžné děvčátko s jemnými rysy, naivníma očima, drobným obličejem i 

trupem a tenkýma, nekonečně dlouhýma nohama. Prétextat ji v jedné pasáži popisuje 

podobně: 

„[...] Protože na sestřenici nebyl nikdy krásnější pohled, než když stála s jednou nohou 

v jezeře, sinalá, smějící se a roztřesená chladem, a ujišťovala mě, že to nedokáže, potom 

ponenáhlu natáhla bledé paže a nohy a plavala ke mně, s namodralými rty, jakoby zpomaleně 

a jako zimou se chvějící pták s dlouhýma nohama. [...] Povídat jsem o libelu Leopoldininých 

nohou, o bělosti vskutku tajemné, hlavně když prosvítala tmavou zelení vod. [...]1,42 

40 Lévinas, E.: Totalita a nekonečno. Praha: Oikoymenh, 1997, s. 174. 
41 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto. 2004, s. 96. 
42 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001. s. 136. 
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Jestliže Textor vyzdvihuje krásu Isabelliny tváře, Prétextât se soustředí zejména na 

jemnost Leopoldininy siluety, která se zdá až andělsky éterická a nadpozemská. Toto tvrzení 

potvrzuje i bělost náležící andělským bytostem, kterou její bratranec obdivně popisuje. Stejně 

jako u Isabelle se v Leopoldině tedy snoubí křehkost, nevinnost a tajemná krása. Dokonalost 

ve své nejvyšší formě. Dokonalost krásy Leopoldinina dětství. Dokonalost, kterou chtěl 

Prétextât uchovat navždy: 

„[...] Pramínek krve v jezer ní vodě znamenal konec Leopoldininy věčnosti. A protože 

jsem ji bezmezně miloval, odhodlal jsem seji této věčnosti bezodkladně navrátit. "43 

43 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, s. 139. 
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3.1.1 Dualita krásy a ošklivosti v autorčině pojetí 

V předešlém textu jsme se již zmiňovali o problémech, s kterými se autorka potýkala 

v době puberty. Její tělo se začalo měnit. Amélie Nothombová ale dospělé, žensky vyvinuté 

tělo odmítala. Její nově se budící fyzický vzhled jí vadil a děsil zároveň. Aby udržela své tělo 

v jeho dětské, asexuální, nevinné formě, začala se trestat. Toto trestání přerostlo v nemoc 

zvanou mentální anorexie, ze které se nakonec úspěšně vyléčila, nicméně pocit ošklivosti v ní 

zůstal a ovlivnil její celkové vnímání krásy. K tomuto tématu udává: „Na univerzitě jsem byla 

ošklivá, a tak jsem náhle začala na ošklivé osoby hledět se zaujetím. [.. .] Ošklivost se pro mě 

stala krásnou. Naučila mě, jak pozměnit vlastní estetické vnímání. Víte. hodně se hovořilo 

o mém stravování, také proto, že mám oblibu v nahnilém ovoci. Ve skutečnosti jsem se ho 

postupně naučila vidět jako hezké. Je to jen otázka cviku oka. [.. .] Baudelaire napsal, že krása 

je zvláštní. Pro mě je krása to, co zaujme a překvapí lidské oko. Krása dokonalé modelky oko 

nepřekvapí. Mé oči vykazují určitou zvrácenost, chybu, která spočívá ve skutečnosti, že vidím 

jen to, co je příliš krásné nebo naopak příliš ošklivé. Všímala jsem si tak kolem sebe hlavně 

ošklivosti. Nejvíce mě zajímalo, jak je možné, že někdo může mít v ošklivém těle i duši, 

krásnou duši. Tito lidé ve mně vzbuzují údiv, ale zároveň i obdiv. Mají totiž odvahu, která 

nám chybí. Mají odvahu být takoví, jací jsou."44 

V díle Nothombové zaujímá tematika střetávání krásy a ošklivosti významné postavení. 

Její postoj je ale nejednoznačný. Na jednu stranu se přiklání ke spojení dobra s krásou a zla 

s ošklivostí, přičemž fyzická ošklivost přímo odráží ošklivost duše, jako je tomu i v případě 

analyzovaných románů. Na druhou stranu ve svém díle klasické spojení krásy s morální 

čistotou a ošklivosti s hříchy zpochybňuje. Pro příklad uveďme dílo Atentát, které představuje 

moderní pojetí pohádky Kráska a zvíře. Hlavní hrdina Epiphanes Otos je mimořádně ošklivý. 

Srdce má ale laskavé a dobré. Jednoho dne potkává Ethel, andělsky krásnou herečku, která je 

dojata jeho ošklivostí. Postupně se mezi nimi vytvoří přátelské pouto, jež ze strany mužského 

hrdiny přeroste v neopětovanou lásku. Láska mezi zosobněnou krásou a ztělesněnou 

ošklivostí ale není možná, což Ethel vyjádří krutě a jasně, a nakonec za svou krutost i pyká. 

„Nothombová zkoumá dvojznačnost ošklivosti a krásy, která se vzájemně prolíná, tak, že 

proti sobě staví přitažlivost a odpudivost, souznění a odmítnutí. Zpochybňuje čtenářovy 

předsudky tím, že ho nechává ve stálé nejistotě. Snaží se zrušit ničivou dvojznačnost 

spojováním rozdílů, aby tak vyřešila daný konflikt. Odpoutává se od jakéhokoli morálního 

44 Amanieux, L.: Amélie Nothomb: l'étemelle affamée. Paris: Albin Michel. 2005. s. 204-205. 
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soudu a odmítá přijmout jen jediné, stálé stanovisko v rámci teoretických koncepcí 

zabývajících se touto tematikou. Tyto koncepce přitom obchází i konfrontuje zároveň."4^ Její 

zalíbení ve dvojznačnostech, jak si ukážeme v kapitole 4.4, vychází nejen ze specifického 

vnímání krásy a ošklivosti, ale také z jej í obliby mytologie, přesněji řečeno boha Dionýsa, ve 

kterém se spojuje lidské a animální, temnota a světlo, kreativní energie, ale i ničivá síla. Tedy 

atributy, které nalézáme v jejím díle. 

45 Amanieux, L.: Amélie Nothomb: l'éternelle affamée. Paris: Albin Michel, 2005, s. 218. 
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3.2 Vzájemné vztahy obětí a vrahů 

Pro oba vrahy nebyly jejich oběti neznámé, a naopak obě oběti znaly své vrahy. „Vztah 

muž-žena je nahrazen vztahem vládce-podrobený."46 Mužské postavy se snaží ovládnout své 

ženské protějšky, stávají se vládci nad jejich osudy. Pohrdají životy jejich partnerek ve 

prospěch těch svých, ve prospěch svých vlastních vášní, které se mění ve vášně brutální. 

Nejdříve se podíváme na vztah Prétextata a Leopoldiny, který se zdá být z pohledu zápletky 

jednodušší a jasnější. 

Jak již bylo řečeno v kapitole 2.3, své dětství a dospívání trávil Prétextat na zámku svých 

prarodičů markýze a markýzy de Planěze de Saint-Sulpice, a to ve společnosti své sestřenice 

Leopoldiny, která byla jeho jediným spojencem a společníkem. Byli naprosto odloučeni od 

veškerého okolního dění. Mohli bychom říci, že tam se svou aristokratickou rodinou žili 

v jakési sociální izolovanosti, oproštěni od problémů reálného života. Jelikož byli materiálně 

zabezpečeni a nemuseli si s ničím dělat starosti, byl to čas zahálčivého nicnedělání. Většinu 

času trávili společně. Od tragické smrti rodičů, kdy tam začal malý Prétextat žít, se od sebe 

neodloučili. Byli si vzájemně velmi blízcí a drazí. Nemohli žít jeden bez druhého. Nebo si to 

alespoň mysleli. Leopoldina byla Prétextatovi oddána tělem i duší a naprosto podléhala jeho 

vlivu. Snad proto, že byla mladší, snad také proto, že se v jejich nejbližším okolí nevyskytoval 

nikdo jiný v jejich věku, byl pro ni její bratranec zároveň autoritou a vzorem. A tak, ač stále 

zůstávali dětmi, původně rodinné pouto přerostlo postupně v pouto přátelské a později 

v pouto milenecké. Toto tajemství zůstalo zbytku světa skryto. Nicméně čtenáři odhaluje další 

perverzní rys Prétextalova charakteru. Jejich blaženost ale nemohla trvat věčně, a to zejména 

z důvodu Prétextatova zvráceného myšlení, do kterého se jasně promítá i vlastní autorčina 

zkušenost - dospívání jako největší úpadek, a to jak morální, tak i fyzický. I když totiž žili 

mimo skutečný prostor, jejich těla se vyvíjela ve skutečném čase, začala dospívat, což se stalo 

i jedním z motivů následné vraždy. Pokud jsme v kapitole 2.1 hovořili o perverzním 

charakteru Prétextatovy osobnosti, je tento postoj jen dalším důkazem, neboť „perverzní 

jedinec odmítá čas jakožto životní rozměr"47: 

„ Správně. Léta běží a ubíhají v pohodě, až v přílišné pohodě. Jak Leopoldina, tak vy jste 

nikdy nepoznali jiný život, a přesto si uvědomujete mimořádnost svých životních šancí. V lůně 

svého Ráje začínáte pociťovat něco, čemu se říkáte úzkost vyvolených s následujícím 

leitmotivem: ,Jak dlouho muže tato dokonalost trvat?'. Tato úzkost -jako všechny úzkosti -

46 Amanieux. I..: Amélie Nothomb: 1'étemelie affamée. Paris: Albín Michel, 2005. s. 289. 
1 Chausseguetov á-Smirgelová, J.: kreativita a perverze. Praha: Portál, 2001, s. 50. 
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vystupňovává vaši euforii na nejvyšší míru a zároveň ji nebezpečně, čím dál nebezpečněji 

ohrožuje. Uplynou další roky. Vám je teď čtrnáct a vaší sestřenici dvanáct. Dosáhli jste 

kulminačního bodu dětství, toho, co Tournier nazývá vrcholnou zralostí dětství. Utvářeni 

pohádkovým životem jste dětmi z pohádky. Nikdy vám to neřekli, vy však nejasně tušíte, že vás 

čeká strašlivá degradace, která postihne vaše dokonalá těla a vaše neméně dokonalé nálady 

a změní vás v ztrápené uhrovaté puberťáky. [...] "48 

Ve snaze uchovat si své štěstí se rozhodli udržet svá těla ve stadiu dětství, což stvrdili 

přísahou, která spočívala v tom, že jakmile jeden z nich dosáhne puberty, druhý z nich ho 

zabije. Strůjcem tohoto bláznivého nápadu, tohoto pošetilého rozhodnutí, byl samozřejmě 

Prétextat. Leopoldina, která naprosto podléhala jeho vlivu a která ho bezmezné milovala, se 

mu bez naléhání podvolila. Na Prétaxtatův popud tedy začali provozovat procedury, jež měly 

zamezit jejich fyzickému dospívání. Podíváme-li se na Prétextatovy teorie, oscilují mezi 

dětskou bláhovostí a zvrácenou šíleností. Nejdůležitějším bodem jeho teorie byla skutečnost, 

že k dospívání dochází během spánku, proto bylo stanoveno, že nebudou spát více než dvě 

hodiny denně. Jako prostředek zamezující spánku využívali silný černý čaj, který si brali ze 

zámeckých zásob. Dále bylo důležité trávit co nejvíce času ve vodě. To nebylo vzhledem 

k rozlehlosti panství, které disponovalo i celou řadou jezírek, žádnou překážkou. Mezi další 

zásady patřilo samozřejmě i omezení příjmu potravy, přičemž nejdůležitější součást jídelníčku 

tvořily houby pokládané za nejedlé, jako například pýchavky. Jmenovanými pravidly se řídili 

po celé tři roky, kdy se jim dařilo pozastavit biologické dospívání, tři roky, kdy si idealizovali 

svůj zvrácený způsob života. 

Ve vztahu Isabelle a jejího vraha nalézáme dvě úrovně, které se nicméně prolínají. První 

z nich je její vztah s I extorem, jenž se zdá být od počátku jasnou a zásadní linií v zápletce 

románu. K setkání dochází náhodně, stejně jak se to jeví u setkání Textora s Jérómem, na 

hřbitově, kde si ji I extor ztotožní s obdivovanou tajemnou sochou na náhrobku. V té chvíli po 

ní zatouží. Pokusí s e j i oslovit, ona ale o jeho pozornost nestojí. Textor tedy opět naráží na 

svou neschopnost navázat byť i letmý kontakt. Stejně jako v případě setkání s Jérómem si 

pozornost vynutí násilím. Jak sám několikrát v průběhu vyprávění opakuje, dělá vždy to, co se 

mu chce, bez ohledu na okolí. V tomto místě dochází k prvnímu zločinu, totiž ke znásilnění. 

Textor zavleče svou obět do jedné z hrobek, kde chce nejdříve počkat na večerní uzavření 

hřbitova. Isabelle se pokusí z j eho zajetí utéci, její snaha je ale marná. Divoká honička po 

opuštěném hřbitově nakonec ještě umocní Textorův chtíč. Detailů samotného aktu znásilnění 

48 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 103. 
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je čtenář ušetřen. Hrůznost činu nicméně umocňují kulisy němého temného hřbitova a popis 

Textorových pocitů. Svou zvrácenost ukazuje, když líčí, jak byl omámen strachem své oběti. 

Jak tomu u násilníků bývá, byl ze svého činu přímo nadšený. Opájí se jím, i když oněm 

pouze vypráví. Na druhý den ráno společně opouštějí hřbitov. Pod pohrůžkou smrti byla 

Isabelle přinucena k poslušnému chování. Ještě předtím, než s e j í konečně podařilo utéct, se 

Textor opět marně pokusil navázat kontakt. Za zmínku stojí také skutečnost, že šlo o jeho 

první a jediný pohlavní akt. Jeho oběť byla zároveň jeho jedinou partnerkou v životě, stejně 

jako tomu bylo v případě Prétextata a Leopoldiny. Snad i proto byl pro Textora tento zážitek 

tak silný a nezapomenutelný. V jeho choré mysli muselo znásilnění vytvořit i citovou vazbu, 

kterou tak dlouho hledal a která je nyní spojovala. Dle jeho slov se do své oběti dokonce 

zamiloval, jak si ukážeme v následujícím úryvku. Jeho výpověď ovšem svědčí o jeho cynické 

zvrácenosti: 

„Mohla si přece všimnout, že ji miluju!" „Právě. Dokázal jste jí to tak něžně." „Šíle! 

jsem láskou a štěstím. / .../ Takové znásilnění polichotí. Dokazuje, že je pro vás člověk 

schopný přestoupit zákon. "' 

Isabelle se tedy stala pro Textora nejbližší osobou v životě, stejně jako Leopoldina pro 

Prétextata. Její jméno mu mělo zůstat ovšem utajeno. Tyto dva fakty vedly následně 

k dalšímu pokračování jejich vztahu, který nakonec vyústil ve vraždu. Protože byl Textor 

posedlý myšlenkou dozvědět se jméno své oběti, aby tak uzavřel pomyslný kruh. hledal ji 

celých deset let. Následné setkání se stalo Isabelle osudným. 

Druhou úrovní je potom vztah s jejím mužem Jérômem Angustem. Vykreslení tohoto 

vztahu není v knize věnováno příliš místa. Skutečnost, že byla Isabelle Jérômovou ženou, je 

pro čtenáře velmi překvapující a sehrává značně důležitou úlohu. Představuje odhalení 

zápletky díla, totiž že Textor a Jérôme jsou jedna osoba. Textorovými ústy se tedy dozvídáme, 

že Jérôme uviděl poprvé Isabelle také na hřbitově. Seznámil se s ní nicméně až později, 

náhodně, na jednom večírku. Ke zmiňovanému znásilnění tedy došlo pouze v jeho 

představách. Už tehdy, když ji poprvé uviděl, se v něm probudil jeho skrytý nepřítel, kterého 

se mu dařilo po celou dobu manželství před Isabelle, a vlastně i před sebou samým, skrývat a 

kterému nyní, v letištní hale při odhalení, nechce uvěřit. 

49 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 40-41. 
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4. ZLOČIN 

Zločinem je v obou sledovaných případech vražda, která se nicméně odlišuje způsobem 

provedení i pocity, které u vrahů vyvolala. Prétextat zvolil k usmrcení Leopoldiny škrcení, 

o kterém rozhodla zejména krása jejího krku. Pro daný způsob měl ještě další podvědomé 

důvody. Chtěl jím docílit ..estetické dokonalosti" a originálnosti daného výjevu, který je tak 

dalším důkazem perverzního charakteru Prétextatovy osobnosti. „Pokud totiž okolí 

perverzního jedince skutečně představuje jeho idealizované já a poskytuje mu jeho lichotivý 

odraz, pak se umění stane principem života, principem přírody, principem reality. To zajistí 

úplnou shodu já a umění - umění je použito jako model života, a tudíž je i modelem já. Vztah 

mezi objektem a jeho odrazem se tak převrací. Já se dostává do esteticky uspokojivého 

prostředí a stává se jeho odrazem. Krása prostředí se tedy projikuje na já, zmocní se jej a 

zveličí ho. Dokonalost umění napravuje defekty přírody."50 Dalo by se tedy říci, že se už 

jistým způsobem považoval za umělce. Ve svém činu tak chtěl vidět umělecké rysy, ačkoli 

zvrácené. Jako by již věděl, že se tento stane námětem jednoho z jeho románů. Zároveň se 

chtěl podvědomě vyhnout prolití krve, která by pro něho tuto scénu pošpinila. Během 

samotného aktu škrcení pociťoval silný pocit uspokojení, byl o oprávněnosti svého činu 

přesvědčen, proto také neměl žádné výčitky. Oproti tomu Textor ze samotného zabití radost 

necítil, což bylo i příčinou jeho výčitek. Isabelle zabil v návalu nepříčetnosti. Fakt, že ji 

doslova rozsápal nožem, byl, na rozdíl od Prétextata, spíše důkazem jeho nevyrovnanosti. 

Za povšimnutí stojí také skutečnost, že oba, Prétextat i Textor, zastávají stejný obecný 

názor týkající se zabití. Textor svůj postoj vyjadřuje následovně: 

,,/a vážnější se nepovažuje to, jestli člověk zabit sto lidi nebo jen jednoho. Když člověk 

jednou zabije, náhle nevidí důvod, proč by si měl něco odpírat a nezabít třeba stokrát. "51 

Také u Prétextata nalézáme důkazy tohoto zvráceného tvrzení: 

„Stačí, když nějakou věc uděláte jedinkrát ale důkladně , a nepřestanete ji dělat po 

celý život. Proto je nezbytné, aby byla rozhodující scéna esteticky dokonalá. [...] Moje škrcení 

byla nádhera, to mi můžete věřit.,-52 

K dalším vraždám se sice staví o něco střízlivěji, navíc oproti Textorovi zdůrazňuje 

„uměleckou hodnotu", nicméně i u něho je znatelná inklinace ke zlehčování samotného aktu 

50 Chausseguetová-Smirgelová, .1.: Kreativita a perverze. Praha: Portál, 2001, s, 121. 
51 Nothombová. A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto. 2004, s. 17. 
52 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 142. 
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zabití, a tím i pocitů viny. V jejich tvrzeních můžeme tedy vidět alibistickou snahu o vlastní 

omluvu, o to, zachovat své svědomí čisté. 

4.1 Motivy 

Motivy jsou duševní procesy, které jsou jednou ze strukturních složek lidské osobnosti. 

Aktivizují lidské chování, zaměřují je na určitý cíl a v tomto směruje udržují po určitou dobu. 

Lze je interpretovat jako osobní příčiny určitého chování, které mu většinou dávají subjektivní 

smysl. V chování člověka se mohou odrážet vědomé i nevědomé motivy, případně mohou 

hrát určitou roli obě složky zároveň. V motivaci se odráží psychický a fyzický stav jedince, 

ale působí na něj i vlivy z vnějšího prostředí. Z hlediska vnitřního stavu je zdrojem motivu 

potřeba, z hlediska vnějšího prostředí pak pobídka. Oba faktory mohou stimulovat lidské 

jednání obdobným způsobem. V jejich vzájemné interakci platí vztah nepřímé úměrnosti. 

Jestliže je vnitřní potřeba velmi silná, stačí k vyvolání motivovaného chování sama o sobě 

nebo ji může stimulovat nepatrný podnět z prostředí. Jestliže je velmi slabá, je k vyvolání 

nutná velmi silná pobídka. Vnější stimulace nejdříve navozuje potřebu a z n í teprve vyplyne 

motiv chování. Motiv k určitému chování tak vzniká na základě interakce vnitřního stavu 

jedince a vnějších, aktuálně působících podnětů. Vnější objekty a situace mohou člověka 

nějakým způsobem přitahovat, to znamená, že pro něho mají pozitivní hodnotu, nebo mají 

odpuzující účinek a z toho vyplývající negativní hodnotu. Je tedy založen na principu 

apetence a averze, který je závislý na dvou základních hodnotách pociťování a prožívání, na 

libosti a nelibosti. Subjektivní hodnota nějakého vnějšího podnětu se může měnit. V závislosti 

na okolnostech může dojít k nasycení, eventuálně až k přesycení, a následkem toho 

k dočasnému odmítání této hodnoty. A opačně, pro člověka s dlouhotrvajícím pocitem 

specifického strádání budou mít pozitivní hodnotu veškeré objekty, které by mohly jakkoli 

souviset s uspokojením této potřeby. Dle hypotézy homeostatického modelu K. B. Madsena 

tak člověk usiluje o stav, kterým by dosáhl rovnováhy mezi přebytkem, jenž se projevuje 

nepříjemným pocitem napětí vyplývajícím z přesycenosti, přetlaku, a nedostatkem, který 

vychází z nepříjemného pocitu prázdnoty, chybění něčeho, co se jeví subjektivně důležité a 

stimuluje chování, které by vedlo k naplnění.53 Pokud motiv zůstává dlouhodobě 

neuspokojen, dochází k deprivaci, tedy pocitům strádání, které mohou přerůst až ve frustraci. 

To je psychický stav, který vzniká, pokud nemůžeme dosáhnout cíle pro nějakou 

nepřekonatelnou překážku, respektive překážka může ohrozit, oddálit nebo znemožnit 

53 Vágnerová, M.: Úvod do psychologie. Karolinum: Praha, 2001, s. 53 -57 
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uspokojení určité potřeby nebo dosažení cíle. Frustrace může ve své neadaptivní formě vyústit 

v agresi. Další možnou reakcí na frustraci je také únik. 

Prétextât fach působí jako sebejistá osobnost, která si neochvějně stojí za svými postoji, 

názory i činy. Síla jeho přesvědčivosti se ukazuje jednak během jeho rozhovorů s novináři, 

kde působí jako kapacita nejen na poli literatury, ale i v oboru dialektiky, sofistiky a rétoriky, 

a jednak v jeho dávném činu. Prétextatův zločin spočívá ve vraždě jeho sestřenice, společnice 

a lásky v jedné osobě. Jejich vztah byl velmi blízký. Už v něm si mohl Prétextât vyzkoušet 

sílu svého vlivu, když se mu ji podařilo přimět k přísaze, že ten, kdo první dosáhne puberty, 

tedy obrazně řečeno naruší stabilitu jejich soukromého ráje, bude druhým zavražděn. Tato 

přísaha a její důvody jsou také tou zásadní a nejzřejmější pohnutkou v celém vyprávění. 

Puberta zde tedy představuje subjektivně pociťovanou negativní hodnotu, která Prétextata 

bytostně odpuzuje. K osudnému činu došlo, když jednoho rána během koupání v jezírku 

spatřil Prétextât pramínky červené tekutiny, které se objevily na hladině vedle Leopoldiny. 

Tou tekutinou byla krev značící, že Leopoldina dosáhla puberty. Během několika minut po 

tomto zjištění, bez jediného vyřčeného slova. Prétextât Leopoldinu uškrtí. Prvním impulzem, 

prvním odhodláním k činu, je zpozorovaná krev a nutnost dodržení přísahy, kterou si 

vzájemně dali. Prétextât v této chvíli ukazuje neochvějnost svého přesvědčení, ale také svou 

rozhodnost a pohotovost, neboť způsob vraždy neměl promyšlený. Vlastnosti, které by byly 

u normálního jedince považovány za kladné, se v této situaci paradoxně ukazují jako záporné, 

protože vedou k hrůzným a krutým výsledkům. Motiv dodržení přísahy pak v sobě skrývá 

ještě další skutečnosti. Abychom je mohli odhalit, musíme se podívat hlouběji na samu 

přísahu, respektive pohnutky, které k ní vedly. Víme, že hrdinové přísahali proto, že 

považovali dětství za nejkrásnější období lidského života, které chtěli uchovat, aby tak 

společně s ním uchovali i jeho čistotu. Můžeme ale také předpokládat, že důvodem, ač 

nevědomým, byl společně s vírou v dětství i Prétextatův strach, strach z něčeho nového, 

strach z dospívání, který se mu díky jeho vlastní přesvědčivosti dařilo skrývat i sobě samému. 

Další možnou pohnutkou k oné přísaze a následné vraždě by pak mohla být i jeho nenávist 

k ženám, se kterou se během svého života nikdy netajil a o níž bylo pojednáno již v kapitole 

2.1. Důvody této nenávisti zůstávají ovšem nejasné. Můžeme se jen domnívat, že ho k ní 

vedla zkušenost citové deprivace z raného dětství - skutečnost, že velmi brzy ztratil své 

rodiče, v tomto případě zejména matku, se kterou tak nemohl navázat citový vztah důležitý 

pro zdravý psychický vývoj jedince, a tím byl i zbaven možnosti identifikace se ženským 

vzorem. 
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Hledáme-li možné motivy vraždy, stává se také symbolika jména hlavního hrdiny, kterou 

jsme se zabývali v kapitole 2.5, nezanedbatelným vodítkem. Poznali jsme, že se za jeho 

křestním jménem skrývá záminka pro jeho budoucí kariéru spisovatele. Vražda mu tedy měla 

umožnit zažít něco mimořádného, co by „vdýchlo" inspiraci jeho tvorbě. V této souvislosti je 

také zajímavé zmínit se o způsobu, kterým svou sestřenici zavraždil. Uškrcením ji totiž 

připravil ódech, který obrazně řečeno potřeboval pro své psaní. Násilím si tedy vzal to, co 

sám neměl, navíc způsobem, jenž poukazuje na magický charakter jeho jednání, který v tomto 

případě vychází z jeho patologického myšlení, neboť určitá vlastnost usmrcené oběti přechází 

na vraha. Tato optika nám pak odkrývá další stránku Prétextatovy osobnosti - jeho sobectví. 

Vražda se tak stává východiskem pro jeho budoucí profesionální život, stává se vnitřním 

cílem, podvědomým motivem jeho jednání. 

V románu Můj soukromý nepřítel n ejsou motivy činů, respektive činu, stejně patrné 

a jednoznačně vysvětlitelné. Jéróme Angust žije se svou ženou v poklidném svazku. Ačkoli se 

o jejich soužití dovídáme nemnohé, můžeme mezi řádky vyčíst, že jejich manželství se zdálo 

být po celých deset let bezproblémové. Otázkou tedy zůstává, co ho vedlo k tomu, že jednoho 

dne svou ženu bez viditelné vnější příčiny ubodal nožem. Jednou z jeho pohnutek by mohlo 

být přání narušení stereotypu, z něhož nenacházel jiné východisko. Jeho motivem tedy mohla 

být touha po rovnováze narušené přesycením. Toto vysvětlení by bylo ovšem nedostačující a 

celkově nám pro ně chybí důkazy. Motivem jeho činu se tak zdá být především jeho vnitřní 

nepřítel, jeho protivník v rozhovoru - Textor Texel, jehož postava tak dostává další rozměr. 

Nejen rozměr skrytých přání a tužeb, podvědomých motivů, ale i rozměr duševní poruchy, 

která stála za Jérómovou vraždou milované bytosti. 

Alter ego Jéróma Angusta, Textor, rozvíjí svůj příběh a s ním i odlišný motiv k vraždě. 

Po znásilnění, jehož se při prvním setkání dopustí, se cítí s Isabelle spojen poutem hlubšího 

vztahu, který mu v jeho životě chyběl. Snaží se tedy o vyrovnání nerovnováhy způsobené 

nedostatečností v citové oblasti svého života. Po dalším setkání ale touží i z dalšího silného 

důvodu . Nestači l se totiž dozvědě t j m é n o své oběti . Kdyby ho znal, cítil by se k ní j e š tě blíž. 

Po marném desetiletém hledání se s Isabelle setkává opět na hřbitově. Čtenář zde dochází 

k dojmu, že i přes otřesnou zkušenost Isabelle na hřbitovy nezanevřela. My z předcházejícího 

textu nicméně víme, že k tomuto činu došlo pouze v Jérómově mysli. Tudíž toto setkání 

reprezentuje jen další probuzení Jérómova vnitřního nepřítele, jeho duševní nemoci. 

V Textorově verzi příběhu Isabelle násilníka nepoznává, jen se jí zdá odněkud povědomý. 

Během krátkého rozhovoru, kdy se domnívá, že se jedná o manželova obchodního partnera, 

se domluví na setkání u ní doma. Textor je nadšen skutečností, že se s Isabelle znovu uvidí a 
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konečně se tak i dozví její jméno. To se ovšem nedovídá ani ze zvonku, ani když vychytrale 

nabízí tykání. Jejich setkání netrvá dlouho. Když je podle smíchu násilník odhalen, dochází i 

k odhalení dalšího důvodu, proč Textor Isabelle tak neúnavně hledal. Hledal ji z lásky a stím 

spojeným odstraněním vlastní frustrace, z důvodu poznání jejího jména, ale také aby jí 

umožnil se pomstít. Sám Isabelle také ke své vraždě nabádá. Fakt, že ji miloval, vněm 

vzbuzoval touhu po reciprocitě tohoto citu. V jeho zvrácené mysli by pro něj pomsta 

v podobě vraždy znamenala právě výraz opětování citů. Jelikož ale Isabelle jeho city 

neopětuje, neposlouchá jeho vybízení k pomstě, nehodlá ho zabít, zabije ji nakonec sám. 

Můžeme tedy konstatovat, že Textorovým vůdčím motivem k vraždě byla touha po 

reciprocitě jakožto velmi silné pozitivní hodnotě a s tím spojeným nalezením rovnováhy, 

přičemž to, že se nakonec stal vrahem sám, pro něj představovalo hned dvě prohry. Místo, aby 

se stal obětí a dosáhl tak i toho, že se nesmazatelně zapíše do mysli své vražedkyně, stal se 

vrahem, a to bezejmenné oběti. Vražda tak byla agresivním vyústěním jeho frustrace 

z přetrvávající nerovnováhy a citové deprivace. 

Ještě připomeňme skutečnost z kapitoly 3.1 společnou pro oba romány, totiž že obě oběti 

oplývaly neobyčejnou krásou. Vražda by tak z tohoto úhlu pohledu znamenala uchování 

dokonalosti a pohnutka by se skrývala v přání uchovat tuto dokonalost věčně. 
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4.2 Vražda jako způsob přivlastnění 

V předešlé části jsme za pomoci psychologie analyzovali možné motivy, které vedly naše 

hrdiny k jejich zločinům. Nyní zaostříme na zločin v jiném světle, abychom tak odkryli další 

možnou příčinu obou vražd. Společným jmenovatelem je to, co Textor i Prétextât pokládají za 

lásku, tedy láska zvrácená, která byla navíc tak silná a tak sobecká, že vedla až k vraždě. 

Vzájemný vztah dvou lidí v sobě zároveň v určitých případech nese potřebu druhého jistým 

způsobem ovládat a vlastnit. Naši hrdinové milovali svým zvráceným způsobem své protějšky 

až „za hrob", milovali je tak, že by je samou láskou „snědli". Vysněný vztah jim ale nebyl 

z různých důvodů souzen. Z tohoto úhlu pohledu tak v sobě akt vraždy skrývá onu snahu 

o přivlastnění druhé osoby. Vražda jako způsob přivlastnění z psychoanalytického hlediska 

odkazuje k introjekci, což je „proces, v němž je vztah subjektu k vnějšímu objektu nahrazen 

vztahem k představovanému objektu uvnitř". 54 To tedy znamená, že subjekty do objektu 

proniknou a tím se mu tak přiblíží. Tento proces může být doprovázen inkorporačními 

fantaziemi, tedy představami, že „subjekt požil vnější objekt"55 a tím si ho tak přivlastnil. 

Požití tedy umožňuje splynutí. „Chová se jako potomek první orální fáze organizace libida, 

při níž si člověk vytoužený a ceněný objekt přivlastňoval tak, že jej snědl, a tím jej jako 

takový zničil. Kanibal setrvává, jak známo, na tomto stanovisku; má své nepřátele tak rád, že 

je sní, a nesní ty, jež z nějakého důvodu nedokáže mít rád."56 Vraždou nebo znásilněním je 

tak uskutečňován akt kanibalistického přivlastnění. Zabití se jeví jako rituál, který dovoluje 

přivlastnit si druhého, jeho tělo i duši a odkazuje k magickému charakteru myšlení. 

Důkazy o těchto inkorporačních fantaziích nalézáme u všech třech, respektive u obou, 

hlavních hrdinů. Když I extor dovypráví svou verzi vraždy, jedním dechem dodává: 

„ Tu dívku jsem znal víc než kdo jiný. Znásilnil jsem ji, což už samo o sobě není špatné, 

zavraždil jsem ji, což je ten nejlepší způsob, jak někoho důvěrně poznat. "57 

Prétextât k t omu to tématu zau j ímá stejný postoj j a k o Textor : 

„/... / Řeknu vám něco, co vy jako pravá buchta určitě nevíte: nikdo, rozumíte, nikdo 

nezná určitou osobu lip než její vrah. "58 

54 Rycroft, Ch.: Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993, s. 62. 
55 Tamtéž, s. 60. 
56 Freud, S.: Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, 
s. 90. 
57 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 58. 
•8 Nothombová. A.: Vrahova hygiena Praha: Paseka, 2001, s. 107. 
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U obou hrdinů tedy nacházíme přímou souvislost mezi poznáním oběti a její vraždou. 

Zabití se tak ukazuje jako náhrada tělesného vztahu. Textor později přímo spojuje lásku 

s vraždou. Na toto spojení by se tedy dalo současně pohlížet i jako na náhradu: 

„A to by ses vzdal té výsady, že jsi ji zabil, ve prospěch někoho jiného?" „To není 

výsada. " „Ale je. Ten, kdo ji zabil, je nutně ten, kdo ji nejvíc miloval. "i9 

Ve chvíli, kdy si Jéróme začíná pomalu uvědomovat, že svou ženu zabil sám, nacházíme 

další důkaz tohoto propojení: 

„Jestli jsem zavraždil Isabelle, rád bych aspoň věděl proč." „Protože jsi ji miloval. 

Každý zabije to, co miluje. "60 

A o něco dále: 

„ Uklidni se. V životě jsi miloval jen Isabelle. Tak jsi zabil jenom ji. [...] " „Nedokážu vám 

uvěřit. Isabelle jsem miloval tak, že si to neumíte představit. "6I 

Stejný „důkaz lásky" nalézáme i u Prétextata: 

„Ona to věděla. Ostatně moje jednání to dokazovalo. Kdybych ji býval tolik nemiloval, 

nebyl bych ji zabil. "ň2 

V souvislosti s inkorporačními fantaziemi, nicméně mimo rámec kapitoly pojednávající 

o zločinu, by bylo zajímavé připomenout, jak zapůsobil Tach na jednoho z novinářů, který si 

připadal J a k o v břiše velryby": 

„ Jen se na mě podíval, cítil jsem, že mě polyká, že mě rozpouští ve šťávách toho svého 

totalitního metabolismu! "63 

Tento novinář tedy pocítil Tachovu hrůznost projevující se tendencí zmocnit se svého 

protivníka, pojmout ho do sebe a tím ho zároveň ovládnout. Nadvládou nad objektem si tak 

naši hrdinové potvrzují svou všemocnost, svou velikost. Tím, že zabijí objekt své touhy, si 

zároveň pojišťují, že ho nebude mít nikdo jiný, což vypovídá také o neschopnosti vzdát se ho. 

59 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 87. 
60 Tamtéž, s. 91. 
61 Tamtéž, s. 96. 
62 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 107. 
63 Tamtéž, s. 25. 
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4.3 Místo činu 

Místo činu lze chápat jako prostor, ve kterém dojde k přestoupení nějaké dané normy, 

zákona či zákazu, které je považované za zločinné. Vymezením tohoto prostoru si v naší 

analýze přiblížíme nejen konkrétní zločiny, ale v obecnějším pohledu i výstavbu celého díla. 

V obou sledovaných románech dochází k jeho postupné proměně. „Tu můžeme sledovat hned 

ve třech stadiích: dokonalý prostor ráje se mění v nesnesitelné vězení, které se nakonec stává 

místem činu."64 Poté co jsou hrdinové vytrženi z bezpečí rodinného a sociálního prostředí, 

ocitají se uvězněni v totalitním a bezvýchodném světě, který je dohání až k naprosté destrukci 

všeho, na čem jim záleží, a v konečném důsledku až k destrukci sama sebe. 

Postavy žijí jakoby „s vyloučením veřejnosti". Jejich životní prostor se jeví jako místo za 

„zavřenými dveřmi", do kterého nemůže proniknout nikdo zvenčí, ale z kterého není úniku 

ani pro ně samé. Propustkou z imaginárního vězení, jediným možným východiskem se stává 

zločin. Bezvýchodnost situace je tak přivádí k extrémnímu řešení. 

Pro Prétextata a Leopold i nu je rájem panství jejich prarodičů, kde žijí v naprosté 

izolovanosti, která jim, jak se zdá, také vyhovuje. Druhou rovinou dokonalého prostoru je 

jejich dětství. K narušení dochází v okamžiku, kdy si uvědomují limity konstruktu svého 

štěstí, které ohrožuje dospívání. Skutečnost, že uzavřeli přísahu a podrobili se pravidlům, 

která měla udržet jejich těla ve stadiu dětství, znamená ještě větší únik před okolním světem a 

chycení se do vlastní pasti. Ohrožení přicházející v podobě puberty tedy představuje ono 

imaginární vězení, do kterého se hrdinové sami uzavírají, protože mají podvědomý strach 

z budoucnosti. S příchodem Leopoldininy puberty se situace stává bezvýchodnou a tato 

bezvýchodnost je nevyhnutelně přibližuje konci. Po vraždě čelí Prétextât podezření vlastní 

rodiny. Navíc bez Leopoldiny se mu život na zámku stává nesnesitelným. Odhodlá se tedy 

k dalšímu extrémnímu řešení, kterým je likvidace celého panství. Zámek, celá rodina a 

společně s ní i vězení doslova pohlcují plameny Prétextatova šílenství. 

V románu Muj soukromý nepřítel se prostory obou hrdinů prolínají. Dokonalý prostor 

představuje Isabelle sama, respektive život s ní. Z tohoto pohledu by pak v Textorově případě 

nenaplněnost jeho lásky představovala i pomyslné vězení. „Vezmeme-li v úvahu, že celý děj 

románu je vlastně rozhovorem, pak se malá část věnovaná popisu stává také významnou, 

neboť když se postavy ocitají na určitém, přesně vymezeném místě, které by se dalo 

kvalifikovat jako intimní, znamená to pro ně ocitnout se v nebezpečí. Isabelle nechává 

64 Amanieux, L.: Amélie Nolhomb: l'éternelle affamée. Paris: Albin Michel, 2005, s. 157. 
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Textora proniknout k ní domů a umírá. Na druhou stranu můžeme sledovat, jak prostor přímo 

splývá s vnitřním světem, podvědomím hlavní postavy."65 

„ Volný? Ty a volný? Ty se považuješ za volného? Tvůj zlomený život, tvoje práce, tomu 

říkáš být volný? A to jsi ještě nic nezažil - myslíš si, že budeš volný, když budeš trávit celé 

noci tím, že se budeš snažit vypudit zločince, kterého máš v sobě? Prosím tě, jak budeš 

volný? "Wl 

Pravým místem, kde se Textor s Jérómem setkávají, tedy není letištní hala, ale Jérómova 

hlava. Jeho mozek se stává mnohem hrozivějším vězením, než by bylo to skutečné. Jérómova 

mysl se tak propojuje s představou narušení prostoru, jeho psychika je tak metaforou prostoru 

vězení. Tato uvězněnost nakonec vede až k autoagresivitě, tedy k jeho sebedestrukci. 

65 Amanieux, L.: Amélie Nothomb: l'étemelle affamée. Paris: Albin Michel, 2005, s. 160. 
66 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 97. 
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4.4 Mytologické ozvěny zločinu - Dionýsos 

V díle Amélie Nothombové nacházíme odkazy na klasická literární díla, autory, 

náboženství i filozofii. Nejinak je tomu i s mytologií, která se, ať už skrytě či zjevně, v jejím 

díle také nalézá. Sledování mytologických stop nám umožní jiný úhel pohledu na zločin i 

zločince, se kterými se v románech setkáváme. V našem případě se jedná o boha Dionýsa, 

který významným způsobem ovlivňuje jednání hlavních postav, neboť je naplňuje tajemnou 

posedlostí. 

Existují různé verze pověsti o Dionýsovi. V lexikonu Bohové a hrdinové antických bájí 

od Vojtěcha Zamarovského se setkáváme s hrdinou symbolické cesty duše, zvaným též 

Dithyrambos neboli „dvakráte zrozený". Jeho otcem byl velký Zeus, bůh všech bohů a lidí, 

a matkou Semelé, thébská princezna. Při jeho početí byl Zeus ale již ženatý s Hérou. Když se 

dozvěděla o manželově nevěře, rozzuřila se a rozhodla se pomstít. Vzala na sebe podobu 

chůvy a našeptala Semelé, že by měla lásku svého milence podrobit zkoušce tím, že ho 

požádá, aby se jí zjevil ve vší své božské moci a vznešenosti. Když potom vyjevila Semelé 

před Diem své přání, vzpíral se a nechtěl jí vyhovět. Nicméně se upamatoval na svůj příslib, 

který jí dal, že jí totiž splní vše, po čem zatouží. A jelikož Semelé nepřestávala naléhat, stanul 

před ní ve vší velebnosti svého božství metaje smrtící blesky doprovázené ohlušujícím 

hřměním. Jeden z blesků zapálil palác. Plameny zasáhly i těhotnou Semelé, která předčasně 

porodila. Zeus od stravujících plamenů zachránil jen nedonošené dítě tak, že kolem něj nechal 

vyrůst hustý břcčťan. Pak svého syna z úkrytu vyzvedl a nechal si ho zašít do boku, kde 

Dionýsos zůstal, dokud nepřišel čas jeho zrození. Odtud pochází jeho přídomek „dvakráte 

zrozený". Když se Dionýsos tedy podruhé narodil, svěřil ho Zeus do opatrovnictví bohu 

Hermovi. Hermés jako posel bohů byl ale stále na cestách, neměl na výchovu malého Dionýsa 

čas, proto ho odnesl k Semelině sestře Inó provdané za krále Athamanta. Když se o tom Héra 

dozvěděla, seslala na Athamanta šílenství, aby v záchvatu zuřivosti Dionýsa zabil. Nakonec 

ale usmrtil jen vlastní syny a manželku. Dionýsos byl zachráněn Hermem, který ho pak 

odnesl k nymfám. Ty ho ukryly v jeskyni porostlé révou, kde mohl přežít všechny Héřiny 

úklady. Tam také Dionýsos poprvé okusil víno, jímž opájel sebe, své pěstounky i své druhy 

Silény a Satyry. Tento opojný nápoj pak daroval lidu a spolu s ním i extatické stavy, které 

vznikaly díky jeho konzumaci. „Dionýsos, bůh vína, byl ctěn zejména proto, že osvobodil lidi 

od starostí a přinášel radost ze života. Svými dary zapuzoval trápení, osvěžoval ducha i tělo, 
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podporoval družnost a zábavu, podněcoval lásku a uvolňoval tvůrčí síly umělců."67 Zejména 

pod vlivem východních kultů se zpočátku prosté a veselé slavnosti spjaté s jeho kultem 

stávaly divočejší a nespoutanější. V Athénách se původní ráz oslav uchoval nejdéle. Ze 

závěrečných představení nazývaných dithyramby, při kterých sbor pěvců tančil převlečen do 

kozlích kůží, se později vyvinula řecká tragédie. 

Dionýsovské slavnosti tedy představovaly pro lid druh svátku. Patrně každá společnost 

zná instituci svátků. Existují svátky profánní neboli světské a svátky sakrální neboli posvátné. 

Lidé tak dělí svůj čas na všední a sváteční, s čímž také souvisí různé chování. Platí, že po čas 

svátků se lidé chovají nápadně odlišně od dnů všedních. Svátky bývají většinou spjaty 

s obdobím, kdy se příroda podstatně mění, regeneruje. Funkcí svátků je tedy regenerovat svět 

lidí, obnovit síly společnosti a vůbec ozdravit sociální řád. Svátky a s nimi spojené slavnosti 

jsou nezbytné v každé společnosti, protože slouží jako jakási „bezpečnostní pojistka" toho, 

aby byl člověk schopen snášet jinak stereotypní řád všedního života. Souvisejí s nimi i různé 

druhy rituálů, obřadů, ale i náboženských ceremonií. A právě rituály a obřady patří 

k iracionálním činnostem, jejichž původ má dlouhé kořeny a současná společnost je plní a 

vykonává často už bez přemýšlení, téměř automaticky. Ztrácí se vědomí jejich původního 

smyslu. Důležitou roli při nich hraje i transgrese, která představuje překračování hranic a 

vybití nahromaděné energie. „Do filozofického slovníku vnesl tento pojem na francouzské 

půdě Georges Bataille. Jeho transgrese je úzce svázána se zkušeností sexuality, je 

překračováním sexuálních tabu a v širším slova smyslu i tabu morálních."68 Naši hrdinové 

překračují morální hranice vraždou, ale i dalším chováním. Prétextat incestním vztahem se 

svou sestřenicí, lextor Isabelliným znásilněním, čímž zároveň překračují i tabu sexuální. Toto 

chování tak představuje narušení stereotypu jejich života. 

Zamčříme-li se na archetypální význam Dionýsa, pak před námi stojí praobraz tajemného 

impulzu, jakéhosi hnutí mysli, které nás nutí učinit krok do neznáma. Konzervativní, bázlivá 

a realistická část osobnosti s hrůzou pozoruje tohoto odvážného a nespoutaného, věčně 

mladého ducha, jenž plný odevzdání a naprosté důvěry ve vyšší moc neváhá vykročit do 

prázdného prostoru nad propastí, bez známky sebemenšího zaváhání. Zmiňovaná Dionýsova 

bláznivost se jeví bláznivou jen do té míry, do které jsou postavy spoutány světem 

konvenčních norem a forem diktovaných reálnou skutečností a logickým řádem společnosti. 

Avšak z hlediska hlubšího duchovního významu vůbec nejde o bláznovství, ale o impulz 

navozující změnu. Postavy mu podléhají náhle a nečekaně, bez racionálních důvodů, mimo 

67 Zamarovský, V.: Bohové a hrdinové antických báji. Praha: Mladá fronta, 1965, s. 87. 
68 Petru. M.: Možnosti transgrese: Je třeba vylepšovat člověka? Praha: Triton s 30 
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rozum, logiku a vědomě promýšlené souvislosti. V Jérómově i Textorově případě tento 

impulz vychází z útrob těla: 

„August vybuchl nenávistí. Zpoclbřišku mu vytryskl gejzír zuřivé energie a proběhl mu 

celým tělem až do nehtu a zubů. Vstal a popadl svého nepřítele za klopu saka. "69 

Tato intuitivní, iracionální dimenze osobnosti symbolizuje i jakýsi šestý smysl, který 

vnímá světy, na něž vnějšími podněty zahlcená duše není vyladěna. Ačkoli je Dionýsovým 

osudem sdílet život na zemi s obyčejnými smrtelníky, jako syn nejvyššího boha přijímá 

vibrace vznešeného ducha svého otce. Nemůžeme odhadnout, kdy takový impulz začne 

působit, ani zdali pochází z nebeských výšin či z temnoty podsvětí: 

„/.../ Ví, že podléhá temné, odporné síle, která hluboko v jeho břiše řve smíchy. " 

Dionýsos tedy představuje iracionální impulz, který vede ke změně a nutí jedince k tomu, 

aby se otevřel životu, aby se beze strachu oddal neznámému. Tyto tajemné vnitřní impulzy 

mohou působit jako silně destruktivní i jako vysoce tvořivé. Často se zdá, jako by působily 

obě tyto složky. Proto může tento nespoutaný bůh díky impulzu ke skoku do neznáma 

způsobit mnoho bolesti, která vzniká při destrukci známého světa plného bezpečí. Tato bolest 

ale může postupně přerůst v nové začátky s ohromujícím potenciálem energie plné tvůrčích 

nápadů. Prétextat pociťuje při Leopoldinině vraždě nepopsatelnou extázi. Když nabádá 

poslední novinářku k pomstě, hovoří o nepojmenovatelném: 

„[...] Naslouchejte tomu, co stoupá ve vašem nitru, Nino: vnímejte ten obrovský úžas. 

[...] Desítky hudebních vět se ve vás překrývají, mění vaši lebku v katedrálu a tělo 

v rozlehlou, nekonečnou ozvučnou skříň, přivádějí vaši chabou svalovinu do tranzu, uvolňují 

chrupavky to se vás zmocňuje nepojmenovatelné. " [...] „Ztěžkla vám hlava, viďte? Vím, co 

to je. Uvidíte, že si na to nikdy nezvyknete. " „Na co?" „Na nepoj menovatelné. [...]"1X 

Každého jedince přemůže čas od času nevysvětlitelná touha po duchovním naplnění, 

kterou není sám schopen racionálně vysvětlit či zdůvodnit. Jestliže však volání duchovních 

světů nevyšivší, jeho život se rozplyne v jednotvárnosti a neautenticitě. jež postrádá vyššího 

významu. Stane se bezvýznamným a banálním. Na konci podobně prožitého života pak 

přemýšlí, co a proč promeškal, a snaží se najít důvod, proč se mu jeví život, který má za 

M Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004. s. 98. 
70 Tamtéž, s. 22. Viz také citace č. 18. 
71 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 168. 
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sebou, tak prázdný. Proto můžeme Dionýsa považovat za archetyp, jenž je svou povahou 

stejně pozitivní jako negativní. Jestliže se na onu cestu za naplněním vydáme, nemůžeme 

zaručit, že budeme schopni dojít až k cíli. Ale nevydat se po ní znamená popřít boha v nás, 

což v archetypálním smyslu slova znamená popřít vše, co je v člověku živé, tvořivé a ve styku 

s entitou vyšší, než je on sám. Dionýsos je tedy předzvěstí začátku nové životní kapitoly. 

V tomto světle se tedy obě hlavní postavy jeví jako bytosti podléhající negativnímu 

Dionýsovu vlivu, který je nutí vydat se novou, neznámou cestou, cestou zločinu, aby tak 

naplnili svůj osud. 

Laureline Amanieuxová k přítomnosti Dionýsa v díle Amélie Nothombové udává: 

„Dionýsos je bohem vyznačujícím se ambivalencí, která přivádí zároveň k blaženosti i kruté 

divokosti. Z této dvojznačnosti se rodí pomatenost i tragika bytí. Románové postavy Amélie 

Nothombové jsou tímto bohem ovládány: odhalují se nám ve zničujícím střetu krásy a 

ošklivosti, animality a lidskosti, radosti a bolesti, tedy atributů, ve kterých se zračí jejich 

dualita. Ve spojitosti s násilím tak Dionýsos dosahuje spojení protikladů. Skrze tohoto boha, 

jenž pobízí k překročení norem, boří slova, kterými na nás postavy promlouvají, veškeré 

sociální, sexuální i kulturní normy - padá hranice mezi hrdinou a jeho božskostí, mezi 

obludností a vznešeností jeho činů. Celé autorčino dílo je tímto bohem zaplaveno. Sama svou 

tvorbu pociťuje jako dionýsovské zaslepení, jako vlastní opravdovou posedlost."72 

Nepřehlédnutelná přítomnost Dionýsa v díle Amélie Nothombové je ovlivněna nejen studiem 

řecké mytologie, ale také studiem díla německého filozofa Friedricha Nietzscheho. Nachází 

u něj silnou uměleckou i životní inspiraci: „Bývalo ve mně tolik agresivity. Nietzsche mi 

ukázal, že se z této negativní energie může vytvořit i něco jiného. Nadbytek energie je dobrý, 

ale stejně tak může být i zničující. A tak jsem se naučila, že je třeba ji zušlechtit a také 

vypustit. Nietzsche mě opravdu zachránil. Jsem si jista, že kdybych bývala nezačala psát, byla 

bych opravdu zemřela."73 Nietzscheho koncept dvou protikladných sil v podobě boha 

Dionýsa a Apollóna, které vládnou umění, nalézáme již v jeho raném díle Zrození tragédie. 

Dionýsos představuje opojení instinktů, radost z absence rozumu kontrolujícího jednání, 

svobodomyslnost a svobodu emocí. Apollón, skvoucí bůh, věštec, znázorňuje rozum a krásu. 

Svým charakterem zkrášluje život, aby tak člověka k životu povzbudil. Bez něho by život 

nestál za to žít. Spojení těchto dvou sil z dob řecké tragédie, oddělených vítězstvím rozumu 

v dobách Sokratových, znovunalézá u Wágnera. Tragédie se dle něj zrodila především 

z dionýsovských slavností, z nevázanosti, při které se jedinci ocitají v extázi, jakoby 

Amanieux, 1..: l a présence de Dionysos dans l 'oevre d 'Amélie Nothomb. Religiologique, jaro 2002, roč. 
13, C. 25, s. 131-146. 

73 Amanieux, t..: Amélie Nothomb: l'éternelle affamée. Paris: Albin Michel, 2005, s. 247. 
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očarováni tímto bohem. V souhrnném spise Soumrak model čili kterak filosofujeme kladivem, 

jehož myšlenky jako by se vynořovaly mezi řádky zejména Vrahovy hygieny, k tomuto tématu 

uvádí: „V učení mystérií je bolest prohlášena za svatou: ,bolesti roditelky' posvěcují bolest 

vůbec - veškeren vznik a vzrůst, vše, co zaručuje budoucnost, vyžaduje bolesti... Aby byla 

věčná radost tvoření, aby se vůle k životu sama věčně potvrzovala, musí býti též věčná ,muka 

roditelky'... Toto vše znamená slovo Dionýsos: neznám vznešenější symboliky, než tato 

řecká symbolika, symbolika dionýsií. V ní je nejhlubší pud života, pud k budoucnosti života, 

k věčnosti života nábožensky cítěn - i cesta k životu, plození, posvátnou cestou. [...]"74 

V těchto slovech jako by se potvrzovala tvrzení o archetypálním významu Dionýsa především 

vzhledem k postavě Prétextata Tacha, totiž že pro svou tvorbu, pro zrod něčeho nového, 

potřeboval bolest. Zabitím své sestřenice potvrdil svou vůli k životu. Zločin se tak ukazuje 

coby vrcholná realizace vitality a sebepotvrzení. 

74 Nietzsche, F.: Soumrak modeI čili kterak filosofujeme kladivem. Praha: Votobia, 1995, s. 183. 
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5. TŘETÍ DO HRY 

Podobnost obou románů se potvrzuje jednak v rovině námětové, tedy v „zadání, 

programu, který se v díle uskutečňuje",73 a jednak i v autorčině přístupu k tématu jako 

celkovému významu sdělení. Aleš Haman uvádí dvě možnosti takového přístupu dle Karla 

Hausenblase: „Jedna možnost je přístup perspektivní, který pohlíží na téma jako cosi už 

hotového, co jc dáno sdělením, co má určitou strukturu. To je statický přístup k tématu jako 

výsledku danému sdělením. Proti tomu staví llausenblas možnost přístupu, který nazývá 

prospektivní. Perspektivní znamená určitý úhel pohledu, kdežto prospektivní proti tomu je 

pojetí dynamické, které chápe téma v procesu, v průběhu předávání sdělení. Když čteme 

knihu, narůstá v našem vědomí stále větší poznání souvislostí: když ji přečteme, máme 

představu celkového významu. Celkový význam se utváří v procesu vnímání díla."76 Z tohoto 

pohledu se nám autorčin přístup v obou případech jeví jako prospektivní, neboť nám 

sukcesivně odkrývá dějové souvislosti potřebné k pochopení závěrečného vyústění románů. 

Tato kapitola tedy dosadí poslední „díl skládačky", představí dvě postavy, které sehrávají 

významnou úlohu při odkrytí posledních souvislostí nutných k závěrečné analýze stavící na 

základní hypotéze této práce, totiž nedokonalosti dokonalého zločinu. Oním třetím do hry 

bude jednak Textor, na kterého se podíváme z jiného úhlu pohledu, a jednak Nina, poslední 

novinářka, která rozplétá niť Prétextatova zločinu. Třetího do hry zde pak bude reprezentovat 

i svědomí jako morální instance, která probouzí pocit viny a která vede k závěrečnému 

očištění, jež společně s agresivitou a vinou tvoří pomyslnou triádu přítomnou v obou 

analyzovaných dílech. 

5.1 Nina - Leopoldinino převtělení 

Nina, poslední z pětice novinářů, přichází na scénu, aby se jako její předchůdci pokusila 

o rozhovor s umírajícím spisovatelem. Jako jediná se na rozhovor řádně připravila. Díky 

svému důvtipu navíc zjistila, že se nemusí bát potupného vyhoštění, kterého se dostalo jejím 

kolegům, neboť tyto rozhovory znamenají pro jejího obávaného protivníka vítané rozptýlení. 

Přestože je žena, tedy příslušnice pohlaví, kterým Tach tolik opovrhuje, dokáže si svým 

sebevědomým přístupem získat protivníkův zájem. Zpočátku je to právě její sebevědomá 

odvaha, kterou se odlišuje od svých předchůdců, jíž, jak se zdá, Tacha tolik zaujme. Od svých 

kolegů se liší také tím, že nepřichází, aby se dozvěděla informace nové, ale zejména aby si 

75 Haman, A.: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany: H&H, 1999, s. 86. 
76 Tamtéž, s. 86-87. 
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potvrdila informace a domněnky, které získalajiž v předešlém výzkumu týkajícím se Tachovy 

osobnosti: 

„Z jakého důvodu jste tedy přišla?" „Abych měla jistotu, že jste vrah. Diky, že jste mě 

zbavil posledních pochyb. [...] "77 

Skutečnosti, že Nina přečetla všech dvacet dva románů, nechce Prétextât posedlý 

představou, že ho nikdo nečte, nejdříve uvěřit. Dostává se mu ale důkazu v podobě vyčíslení 

ženských a mužských postav v každém z nich. Jako náhodou si však Nina nemůže najeden 

vzpomenout. Touto strategií, která opět potvrzuje její připravenost a důvtip, se nakonec 

dostává přesně k tématu, ke kterému chtěla, totiž k tématu Tachova posledního 

nedokončeného románu, ve kterém je popsáno celé jeho dětství a dospívání včetně vraždy 

jeho sestřenice. Dalším uskokem v podobě popisu neexistující fotografie dvou nadpozemsky 

krásných, ale jakoby přerostlých dětí, Prétextata a Leopoldiny, jejichž popis ve skutečnosti 

získala pouze z onoho posledního románu, si konečně potvrzuje svou domněnku a odhaluje 

krutou pravdu. Můžeme konstatovat, že toto odhalení Tacha nikterak nepřekvapilo, spíše 

naopak, uspokojila ho představa, že ho nakonec přeci jen někdo opravdu četl, v tom smyslu, 

že dokázal odhalit jeho strašné tajemství. Možnost poprvé nahlas promluvit o svém činu 

nejprve činila Prétextatovi problémy. Pociťoval ale i jistý pocit úlevy a zároveň se v něm 

začal probouzet pocit tajemného pouta, které ho s Ninou spojovalo. Díky jejímu odhalení k ní 

začal pociťovat zvláštní sympatie, ovšem opět jen ve své zvrácené podobě: 

„Chápejte, hledám vysvětlení: mám před sebou osobu pronikavého ducha a nadanou 

vzácným uměním číst. "[...]„ Teď vás překvapím: i já jsem rád, že jsem se s vámi setkal. " 

„ To nemyslíte vázne. " „Naopak. Za prvé mě obdivujete za to, co jsem, a ne za svou představu 

o mně: bod pro vás. Za druhé vím, že vám budu moci prokázat velkou službu, a z toho mám 

obrovskou radost." „Jakou službu?" [...] „Mám tomu rozumět tak, že máte v úmyslu 

zlikvidovat i mne? " „Začínám si myslet, že jste toho hodna. "7S 

Vezmeme-li v uvahu Prétaxtatův postoj k vraždě jeho sestřenice, že ji totiž zavraždil, 

protože ji miloval a chtěl ji tak ochránit před „ženským údělem", přivádí nás jeho postoj 

k myšlence, že Ninu začíná také „milovat", což. i sám později vyslovuje. My nicméně víme, 

že Prétextât nebyl schopen lásky k ženě. Nemiloval Leopoldinu-ženu, ale Leopoldinu-dítě. 

Jeho tak náhle probuzený cit by pak reprezentoval spíše podvědomou náhradu jeho citu 

k Leopoldině a jeho přemístění na osobu Niny. V psychoanalýze jde v případě přemístění 

77 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001 s 108 
78 Tamtéž, s. 122-125. 
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o „proces, při němž jedinec přesouvá zájem z jednoho objektu nebo z jedné aktivity na jiný 

objekt nebo aktivitu takovým způsobem, že tento další objekt či aktivita se stane 

ekvivalentem nebo substituentem předcházející".79 Tedy o proces, kdy osoba přesouvá pocity, 

myšlenky a vzpomínky související s určitou osobou z dřívějšího života na osobu jinou, která 

tak původní osobu nahrazuje. Přičemž u procesu přemístění subjekt, v tomto případě Prétextat 

Tach, do nového objektu, tedy do Niny, promítá i dřívější introjekce, tedy představy 

související se splynutím s Leopoldinou. O dtud tedy zřejmě vychází i Prétextatova touha 

zavraždit Ninu. Nina se tak z toho pohledu jeví jako jakési Leopoldinino převtělení. K tomuto 

závěru nás vede i jiná skutečnost, totiž rozbor křestních jmen obou žen. Leopoldina, 

v původní germánské podobě Liut-ball, dle Hanse Bahlowa znamená smělá bojovnice. Síla 

tohoto jména, jež nosila křehká a velice oddaná dívka, by tak také mohla reprezentovat 

projekci Leopoldinina budoucího převtělení, které se vrací v podobě Niny, aby přemohlo 

svého vraha. Stejně signifikantní je v tomto případě i význam jména Nina, jehož původ je 

odvozován mimo jiné i ze španělského slova ñiños, tedy panenka nebo dítě. Toto dítě by tak 

představovalo Leopoldinu, která se vrací, aby „vrátila úder". Její snaha se ale nakonec jeví 

jako nezdařená, protože, jak si ukážeme, Prétextatova vina přejde díky síle jeho osobnosti 

nakonec na Ninu. 

79 Rycroft, Ch.: Kritický' slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993, s. 104. 
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5.2 Textor - návrat vytěsněných představ a vzpomínek 

Doposud jsme se seznámili sTextorovými zájmy, úzkostmi, posedlostmi a motivy 

v souvislostech, které ho nejprve představují jako osobu zcela nezávislou na Jérómovi, 

později jako vnitřního nepřítele, který ho přiměl k vraždě. Pro lepší pochopení celého příběhu 

nicméně zbývá poznat, co ve skutečnosti Textorova osoba a zejména její objevení pro Jéróma 

představuje. Z psychoanalytického pohledu je totiž Textor návratem Jérómových vytěsněných 

představ a vzpomínek. Hráz, která obrazně řečeno již nedokáže udržet řečiště v korytech, 

povoluje pod tlakem svědomí a vypouští tuto vytěsněnou vzpomínku, která se z podvědomí80 

nezadržitelně vrací do vědomí, aby přivedla Jéróma, stejně jako Nina Prétextata, ke 

konečnému očištění. 

Nejdříve si vysvětleme termín nevědomí. „Systém nevědomí je tou součástí duše, v níž 

sídlí dynamicky nevědomé procesy," tedy procesy, „jichž si subjekt není vědom".81 „Existují 

dva typy nevědomých procesů: procesy, které se snadno stávají vědomými, a procesy, které 

subjekt vytěsňuje. První uvedené procesy jsou deskriptivně nevědomé, tedy vzpomínky, 

informace, dovednosti atd., které mohou být vyvolány, je-li to zapotřebí. Druhé uvedené 

procesy jsou dynamicky nevědomé, tedy vzpomínky, fantazie, přání atd., jejichž existenci lze 

předpokládat a j e ž se stávají vědomými až po překonání určitého odporu. Dynamicky 

nevědomé procesy se řídí primárně procesuálním myšlením, které používá volné energie, 

ignoruje kategorie prostoru a času a je řízeno principem slasti, to znamená, že redukuje strast 

halucinatorním splněním přání."82 Dle výše řečeného můžeme tedy pohlížet na Textorovo 

vyprávění o znásilnění a vraždě, a tak i na Textora samotného, jako na personifikaci 

nevědomých procesů, tedy jako na fantazii, která se řídila Jérómovým podvědomým přáním, 

které bylo pro svou nepřípustnost přemístěno na imaginární osobu, ale zároveň na obranu 

vytěsněno. Víme ale, že se tato přání stala skutečností, tedy že svou ženu nakonec opravdu 

zabil. Stejně jako samo přání znásilnění a vraždy, tedy fantazie, které byly vytěsněny, ale 

zároveň i přeneseny na osobu Textora, tak i čin samotný byl vytěsněn. „Podstata procesu 

vytěsnění spočívá v tom, aby se představě či vzpomínce zabránilo stát se vědomou."83 

Vytěsnění je tak „obranným mechanismem, při němž se nepřijatelný impulz nebo myšlenka 

80 Termín podvědomí je synonymem termínu nevědomí, přičemž termínu nevědomí se užívá zejména 
v psyehoanalytiekých pracích. Jak bylo uvedeno v úvodu, tato práce není psychoanalytickou studií, pro 
objasnění určitých jevů se pouze v určitých částech opírá o základní psychoanalytické poznatky. Proto bude, 
vyjma citací, které budou zanechány v původním překladu, používáno termínu podvědomí. 

81 Rycroft, Cli.: Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993, s. 81. 
82 Tamtéž, s. 80, 101. 
83 Freud, S.: Spisy z let 1913-1917. 1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 2002, s. 233. 
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stává nevědomou. Koncepce vytěsnění předpokládá mimo jiné stimulus, kterým je úzkost; to 

vede k rozdělení osobnosti na dvě části".84 Můžeme konstatovat, že u Jéróma byla tato 

,.obrana vyvolána úzkostí zaviněnou špatným svědomým",85 které tak nakonec rozdělilo jeho 

osobnost na dvě, přičemž se mu nejdříve dařilo vytěsnit i své druhé já: 

„Je mi líto. Už mlčet nebudu. Mlčel jsem příliš dlouho. Ještě dodám, že už deset let je to 

mlčení čím dál nesnesitelnější. " „ Už vás nechci poslouchat. " „A přitom mi sám nařizuješ, 

abych mluvil. Ty nepropustné přepážky, které sis zkonstruoval v hlavě, už nedrží - povolují. 

Můžeš se považovat za šťastného, že sis užíval deset let nevinnosti. Dneska ráno ses probudil 

a připravil na cestu do Barcelony. Tvoje oči uviděly na kalendáři datum 24. března 1999. 

Tvůj mozek nespustil výstražné zvonění, aby tě upozornil, že to je desáté výročí vraždy, co jsi 

spáchal. Ale přede mnou jsi to skrýt nemohl. "8Ó 

Textor se tedy podobně jako Nina vrací, aby připomenul vytěsněnou vzpomínku, sám 

sebe, a tím tak vyvedl Jéróma z jeho vězení. 

84 Rycroťt, Ch.: Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993, s. 144. 
85 Tamtéž, s. 84. 
8" Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 81. 
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5.3 „Dokonalost" zločinu a jeho stopy 

Již v úvodu bylo řečeno, že po dokonalém zločinu nezůstane žádná zjevná stopa, která by 

vedla k dopadení viníka. Naši hrdinové jsou toho poměrně dlouho jasným důkazem, i když 

každý trochu jiným způsobem. Oba představují viníky, kteří se obratně vyhýbají 

spravedlnosti. Jejich postavení a přístup se nicméně liší. Jérôme je svým činem traumatizován 

natolik, že ho vytěsní do podvědomí, Prétextât je naopak přesvědčen, že jednal správně. Oba 

jsou ale nakonec pod určitým tlakem přinuceni o svém činu hovořit, kanalizovat své svědomí. 

Tato nutnost je oním momentem, který vede k tomu, že se jejich činy stávají nedokonalými, 

protože vedou kjej ich odhalení, byť ne veřejnému. Podívejme se tedy podrobně na oba 

případy. 

Jérôme potkává svou budoucí ženu poprvé na hřbitově. Když ji spatří, probudí se v něm 

jeho vnitřní nepřítel, jeho druhé já, Textor. Toto druhé já prožívá fantazii Isabellina 

znásilnění, tak jak mu to přikazuje Jérômova touha, kterou si ovšem sám Jérôme nepřipouští a 

zatlačuje ji společně s Textorem do svého podvědomí. Uběhne deset let, během kterých se 

s Isabelle nejen doopravdy seznámí, ale i ožení. Zdá se, jako by se manželstvím podařilo jeho 

zvrácené rysy potlačit. Zde se ovšem ukazuje tragická ironie osudu, totiž že i když se Jérôme 

snažil jít správnou cestou, tedy cestou společensky uznávaných norem v podobě manželského 

svazku, který se tak pro něj podvědomě měl stát zárukou ochrany, nemohl uniknout před 

svým druhým já, před perverzní částí své osoby, která ho nakonec stejně přivedla až ke vraždě 

své ženy. Isabelle byla zavražděna 24. března 1989. Po vraždě se Jérômovi podařilo 

přesvědčit policii o své nevině. Nejenže se nenalezla vražedná zbraň, ale ani žádný očitý 

svědek. Nikdo neviděl Jérôma v inkriminovanou dobu na inkriminovaném místě. Sám čin byl 

známkou záchvatu šílenství, náhlého objevení jeho druhého já, které muselo být pro svou 

zrůdnost vytěsněno, tak jako v předešlém případě fantazie o znásilnění. Jelikož si tedy svůj 

čin neuvědomoval, podařilo se mu vlastně nechtěně uniknout vnější spravedlnosti, 

spravedlnosti před zákonem. Z pohledu Jérôma tedy dokonalost zločinu spočívala zejména 

vtom, že svůj čin prožíval jako někdo jiný, jako jeho druhé já, na které si nevzpomínal. 

Celých deset let se tedy zdálo, že Isabelle byla zavražděna neznámým vrahem, který ve své 

dokonalosti nezanechal jedinou stopu: 

„Odešel jsem a nůž jsem vzal s sebou. Aniž bych chtěl, spáchal jsem dokonalý zločin. [...j"%1 

87 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004. s. 58. 
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Celých deset let se Jérómovi dařilo držet tuto vzpomínku vytěsněnou a neslyšet ani své 

druhé já. Deset let byla nicméně dlouhá doba. Přesně deset let po vraždě, tedy také 24. března 

1999, se „protrhly hráze", byl překonán odpor, který udržuje vytěsněné vzpomínky 

v podvědomí. Impulzem bylo právě desáté výročí vraždy a neočekávaná situace, kdy se 

nevyrovnaní lidé stávají zranitelnějšími: 

„Zpoždění letadla. Nucené čekáni po blíže neurčitou dobu, totiž chvíle, kdy jsi byl 

opravdu k dispozici. Lidé jako ty bývají zranitelní za nepředvídatelných situací a v prázdnu. 

Tohle a s tím spojené dnešní datum, desate výročí, které se dneska rano lehce dotklo tvého 

nevědomí. Byl jsi zralý na to, abys otevřel oči. Teď je v tvém psychickém počítači virus. Je 

příliš pozdě. Proto mě slyšíš, i když máš zacpané uši. "88 

Právě zde vidíme hlavní nedokonalost zločinu, protože přes všechnu snahu se vzpomínka 

na vraždu vrací. Vzbuzuje pocit viny, tedy „emoci, která se dostaví po porušení morálního 

příkazu".89 Vzpomínka se postupně zhmotňuje v podobě Textorova vyprávění. Tím, jak se 

zhmotňuje, jak se stává vědomou, je tento pocit čím dál víc nesnesitelnější. Probouzí se 

„svědomí, tedy ta část osoby, kterou člověk prožívá jako hlas morálních hodnot".90 Jéróme 

během svého života interiorizoval hodnoty společnosti, ve které žil, nebo se o to alespoň 

snažil. Socializace představuje přijetí všeobecných norem a hodnot společnosti, v nichž zabití 

představuje porušení morálních hodnot a samo o sobě jakoukoli morální hodnotu popírá. Stojí 

mimo systém morálních hodnot. Proto se tento hlas v Jéromovi začal ozývat. Vražda se tak 

stává nedokonalou, neboť viník je nalezen, odsouzen svým svědomím a uvězněn vlastním 

pocitem viny. Z tohoto pohledu se jeví Textor jako onen hlas svědomí, který stejně jako 

v případě Isabelliny vraždy nabádá k pomstě, která by tak mohla Jéróma zbavit pochyb, tím i 

ulevit od nepříjemných myšlenek a pocitů a pomoci z pomyslného vězení nejistoty: 

„Zdá se, že mě nechápete. Jestliže vás zabiju a vy nejste já, strávím zbytek života ve 

vězení!" „Pokud mě nezabiješ, strávíš zbytek života v tisíckrát hroznějším vězení - tím je tvůj 

mozek, ve kterém se nepřestaneš ptát, jestli jsi vrahem své ženy, dokud se neusoužíš. "9I 

Prétextat nám od počátku ukazuje opačný postoj. Vraždu spáchal zcela vědomě z velmi 

jasného, ač zvráceného přesvědčení, že dospělost je tou největší zkázou. Leopoldina zemřela 

13. srpna 1925. Svůj čin provedl chladně, s přímo estetickou dokonalostí. Nevzbudil vněm 

jediný pocit výčitky. Nicméně jisté symptomy špatného svědomí se u něj začaly projevovat 

88 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 90-91. 
89 Rycroft, Ch.: Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993, s. 141. 
90 Tamtéž, s. 131. 
91 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 97. 
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již krátce po vraždě. Především to byl pocit prázdnoty, který se v něm po ztrátě Leopoldiny 

usídlil a který se přeměnil v posedlost jídlem. Ta nakonec vedla k j eho naprosté fyzické 

přeměně: 

„Počínaje čtrnáctým srpnem se zhubeného střídmého chlapce, jímž jsem byl, stal 

příšerný žrout. [...] Měl jsem neustálou chuť na jídla pro jiné lidi nechutná - v tom si libuji 

dodnes. Za pul roku jsem vážil třikrát tolik co předtím, stal se ze mě šeredný puberťák, přišel 

jsem o všechny vlasy, přišel jsem o všecko. "92 

Bez Leopoldiny mu život na zámku připadal nesnesitelný. Podezírání ostatních členů 

rodiny, kteří si nemohli nevšimnout nápadných podlitin na Leopoldinině krku, situaci ještě 

zhoršoval. Proto se nakonec rozhodl zbavit nepříjemných pocitů, které v něm rodina 

vzbuzovala, a tak vlastně i možných výčitek svědomí, tím, že zámek i se všemi obyvateli 

podpálil. Oheň zde tak představuje i určitý milník a očistu. Požárem zámku vlastně zahladil 

veškeré možné stopy, které by vedly k j eho dopadení. To nás vede k otázce, co ho vlastně 

nakonec odhalilo. Odpovědí je paradoxně sám Prétextât, respektive jeho posedlost 

přesvědčením, že jeho romány nikdo nečte: 

„[...] Máme zde vraha unikajícího čtyřiadvacet93 let spravedlnosti. O jeho zločinech se 

nikdy nikdo nedověděl a vrah se stal slavným spisovatelem. Ale místo toho, aby si v té situaci 

klidně užíval života, uzavře ten šílenec sám se sebou sázku, absurdní, poněvadž muže všechno 

prohrál a nic nezískal - nezískat nic kromě navýsost komické demonstrace." „Dovolte mi 

hádal: chce dokázat, že ho nikdo nečte." „Něco lepšího: chce dokázat, že i těch pár jeho 

vzácných čtenářů - a takoví lidé ještě existují - ho četlo, aniž ho četlo. "94 

Touto bláznivou sázkou, kterou sám se sebou ve své domýšlivosti uzavřel, na sebe ale 

nastražil past. Jeho román totiž zůstal nedokončený nebo - chcete-li - nedokonalý. A nejen to. 

Poslední slova tohoto románu se stala zároveň i posledními řádky, které kdy napsal. Nenašel 

totiž vhodné zakončení, protože román ve „znamení vod" nemohl skončit tak „banálně", jako 

je vypálení zámku, tedy ve „znamení ohně". Jako by již podvědomě věděl, že tento román 

bude mít zajímavější rozuzlení. Příběh obrazně řečeno hledá svůj konec, stejně jako ho 

podvědomě hledá i Prétextât. Tento kruh hledání se má ale uzavřít až s příchodem Niny. Ve 

vyprávění příběhu, který byl jeho srdci nejdražší, tak můžeme spatřovat i podvědomou snahu 

o to, aby ulehčil svému svědomí. Aniž by si to sám uvědomil, stala se nedokonalost tohoto 

1,2 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 150. 
V citované verzi knihy je uvedeno dvaačtyřicet let. Očividné se ale jedna o chybu tisku či překlep 

překladatele, proto byl v úryvku tento údaj změněn na takový, který odpovídá skutečné časové linii příběhu. 
94 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 119-120. 
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románu zároveň i nedokonalostí jeho zločinu, neboť právě to, že jeho poslední román zůstal 

nedopsaný, současně s tím, že se tolik lišil od všech jeho ostatních románů, se stalo vodítkem, 

které přivedlo Ninu na jeho stopu: 

„/.../ Mám vám ocitovat dokument, z něhož jsem vyčetla všechny tyto podrobnosti?" 

„Asi z vlastní fantazie, jak předpokládám. " „Částečně. Ale obrazotvornost potřebuje palivo, a 

za to vděčím vám, mistře. "9S 

Doposud jsme nezmínili jak jméno posledního, tak ani jména ostatních románů, které 

jsou v rámci hledání stop zločinu důležité. Onen poslední román se jmenoval Hygiena 

věčného dětství. Název tedy přesně odpovídal Prétextatově zvrácené teorii. Mohl by však 

současně vypovídat i o jeho snaze o očištění, a to právě v souvislosti s použitím slova 

hygiena. Ve jménech ostatních románů se také objevují podvědomé stopy jeho zločinu. 

Představují tak jakési přiznání a tím i snahu o očištění. Na ukázku jmenujme alespoň některé: 

Ukřižování bez bolesti, Rozkladný činitel, Buddha ve sklenici vody, Útok proti šerednosti, 

Špinavci, Průvodní milost. Podobně bezděčně se Prétextât prozradil Nině již na začátku jejich 

rozhovoru. Když totiž Nina vyjmenovává ve stejném pořadí stále dokola všechny Tachovy 

romány a jakoby náhodou si nemůže vzpomenout na ten poslední - se záměrem přimět Tacha 

hovořit právě o něm, je sám spisovatel přistižen u podvědomé asociace svých myšlenek a 

činů. Neustálé opakování ho totiž přivádí k nepříčetnosti. V nestřeženém okamžiku se 

Prétextât, stejně jako Jérôme na letišti, stává zranitelným: 

„Bohužel mám dojem, že jsem ho zase zapomněla. Obrana dyspepsie jedna." „Ještě 

slovo, a jak jsem nepohyblivý, uškrtím vás. " „ Uškrtíte? Výběr tohoto slova je zdá se mi velice 

příznačný. " [...] „ Tentokrát, vážený pane, danému tématu neuniknete. Jen povídejte o 

škrcení. " [...] „Bylo to řečeno jen tak, jako bych řekl ,Běžte se vycpat!'" „Aha. Přesto, jako 

náhodou, jste raději pohrozil uškrcením. Podivné. "9Ó 

Když poté Prétextât pod tíhou argumentů vypráví svůj příběh, dostává se mu nečekaného 

rozuzlení souvisejícího s jeho předchozí asociací. V momentě, kdy popisuje samotnou vraždu 

v podobě strangulace neboli uškrcení, se z jeho pohledu uzavírá kruh celého příběhu, neboť se 

vysvětluje původ jeho vzácné nemoci. Elzenveiverplatzův syndrom, jinak zvaný též rakovina 

chrupavek, byl zjištěn jen u několika galejníků odsouzených za vraždu, jeho původ však 

zůstal utajený. A právě v jeho rozkrytí se skrývá další ze symptomů jeho viny: 

95 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 100. 
"Tamtéž , s. 96. 
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„Byla nádherná. Cítil jsem v prstech jemné chrnpavky, které pomalu povolovaly. " „Kdo 

s chrupavkami zachází, chrupavkami taky schází. " „Slyšela jste, co jste řekla? "9? 

Prétextata toto odhalení naprosto ohromilo. Byl to pro něj chybějící díl skládačky, který 

potřeboval, aby dokonal své dílo, dopsal svůj nedokončený román a učinil ho tak dokonalým. 

K naprosté esteticko-umělecké dokonalosti mu ale chybělo ještě něco, totiž tajemné pouto, 

které by ho spojovalo s Ninou, tedy důvod, proč si dala novinářka tolik práce s pátráním po 

jeho minulosti, s odkrytím detailů, které unikly i jemu samému. Snaží se proto zjistit možný 

vztah logickou cestou. Je ale zklamán. V tom okamžiku můžeme sledovat jistou změnu v jeho 

chování. Doposud měla Nina v celém rozhovoru díky svým informacím „navrch". 

Z předchozí analýzy víme, že se Nina jeví jako Leopoldinino převtělení, a právě tato 

skutečnost se ukazuje jako nejpodstatnější v Tachově nově rozehrané hře, neboť si to sám 

začíná uvědomovat, což mu přináší možnost opravdu dovést své dílo k dokonalosti, vymanit 

se ze svého vězení, ve kterém se již tak dlouho nudí. Začíná Ninu nabádat k tomu, aby ho 

zabila, tedy stejně jako Textor nabádá k pomstě, která by ho mohla očistit. 

Pro Jéróma je největším problémem uvěřit tomu, co se stalo, přistoupit ke svému činu 

jako k reálnému skutku, přiznat si tragiku situace, neboť on jediný je svědkem svého činu. I 

Prétextat je tou jedinou osobou, která v sobě nosí svědectví. Obě postavy jsou zároveň 

jedinými svědky. Jejich zločiny v nich ale zanechaly stopy, jejich tajemství jsou tak i jejich 

vězením. Prostorem, který se ocitá na hranici reality a fantazie, vězeňským prostorem, ze 

kterého hledají únik. 

97 Nolhombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 144. 
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5.4 Tiché očištění 

Skutky, které oba hrdinové spáchali, zapříčinily, že se ocitli v pomyslném vězení. Ačkoli 

si to nepřipouštěli, ať už díky vytěsnění vzpomínek v případě Jérôma, či popřením cestou 

pseudologické argumentace v případě Prétextata, zůstali uvězněni ve svém svědomí. Vražda, 

kterou se snažili uniknout bezvýchodnosti své situace, je nakonec přivedla do situace ještě 

bezvýchodnější. Mlčení pro ně představovalo dočasný úkryt. Jakmile z tohoto tichého úkrytu 

vystoupili, jakmile překonali hranice nevysloveného, vydali se na cestu vedoucí 

k vysvobození, k závěrečnému očištění. Vyslovením, byť jen obrazným, se zločiny 

zhmotnily, staly se skutečnými. Každá akce musí nutně vyvolat i reakci, a tak probuzené 

svědomí začíná pociťovat potřebu trestu. Výstavba obou románů je tedy opřena o tři základní 

pilíře, které představuje agrese, vina a očištění. 

Jérôme čekající v letištní hale na svůj zpožděný let je nečekaně vyrušen přítomností 

nechtěného společníka Textora, který ho nutí vyslechnout si jeho životní příběh. Jérôme se 

dozvídá, že tento cizinec znásilnil a po deseti letech následně i zabil mladou ženu. Postupně 

začíná chápat, že se ale jedná o jeho vlastní ženu Isabelle, jež byla opravdu zavražděna, aniž 

se tento čin kdy objasnil. Textor ale představuje návrat vytěsněné vzpomínky na fantazii 

o znásilnění a na záchvat nepříčetnosti, ve kterém svou ženu Jérôme opravdu zabil. Jelikož 

byl sám jediným svědkem svého činu, nemůže uvěřit pravdě. Jeho pochyby zapříčiněné 

probuzeným svědomím v něm vyvolají takový vztek na jeho společníka, na sebe samého, že 

se ho pokusí zabít: 

„Nerad slyšíš pravdu, co? V podstatě víš, že mám pravdu. Víš, že jsi zabil svoji ženu. 

Cítíš to. " [...] Angust vybuchl nenávistí. [...] Vstal a popadl svého společníka za klopu saka. 

[...] Angust se zmocnil hlavy svého nepřítele a několika zuřivými údery ji roztříštil o zeď. 

Pokaždé, když lebkou praštil o stěnu, vykřikl: „Volný! Volný! Volný!" [...] Když praskla 

Textorova černá skříňka, pocítil Jérôme hlubokou úlevu. Nechal tělo tělem a šel pryčn 

Oním zabitým je ale sám Jérôme, o čemž nás přesvědčuje i doslov knihy. Jérôme tedy 

trestá sám sebe, čímž vlastně potvrzuje svou vinu a zároveň se i osvobozuje ze svého vězení. 

Dochází k jeho očištění. Zmiňovaný několikařádkový doslov románu, který se svou formou 

zcela odlišuje, neboť se z dialogu mění ve vyprávění, v němž autorka ukazuje scénu jako 

obraz zvláštní sebevraždy z pohledu diváka, současně Jérômovu vinu zpochybňuje. Ukazuje, 

že se vše muselo odehrát jen v jeho hlavě. Svou sebevraždou zároveň umlčel i jediného 

98 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 98-99. 
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svědka, který by mohl jeho vinu prokázat. Z pohledu vnější spravedlnosti zůstává vina 

nepřiznaná, a zločin tedy nepotrestán. 

Prétextatova vina je oproti tomu nezpochybnitelná. Ačkoli je mlčenlivým svědkem, 

usvědčuje se svým románem, který je vlastně už první podvědomou snahou o čištění. 

Nakonec ho usvědčuje i Nina, ve které jako by Prétextât poznával Leopoldinino převtělení. 

Nina se má ale proměnit ještě jinak. Stejně jako Textor ve vztahu k Isabelle pocítil Prétextât 

ve vztahu k Leopoldinč potřebu reciprocity, které mohl dosáhnout, pouze pokud by ho Nina 

zabila: 

„Kromě toho mi poskytujete jedinečnou šanci umřít za stejných podmínek jako 

Leopoldina: konečně se dozvím, co zažila. [..•]"" 

Tím, že ho Nina zabije, docílí Tach z pohledu Leopoldinina převtělení reciprocity, 

zároveň se očistí a svou vinu tak přenese na Ninu. Nina se tím nakonec stává i Prétextatovým 

převtělením a svým způsobem i jeho obětí: 

,, Drahý blázne, málem jste mě doběhl. Vaše řeči mě rozčilovaly, že ani nejde vyjádřit jak; 

pomalu jsem už přicházela o rozum. Teď se cítím mnohem lip. Musím přiznat, že jste měl 

pravdu: škrcení je velice příjemná služba. " A vtělení hledělo s obdivem na své ruce.100 

Převtělení nám mezi řádky potvrzuje i v tomto případě jen několikavětý doslov, ve 

kterém autorka opět přebírá pozici pozorovatele a seznamuje čtenáře s tím, že se zavražděný 

spisovatel stal po deseti letech literární ikonou. Tach skrze Ninu tedy docílil toho, že byl 

nakonec přeci jen čten, což nám v konečném důsledku potvrzuje i myšlenku o skrytém motivu 

zašifrovaném v jeho křestním jméně, pré-text jako něco, co se stalo před vznikem textu, 

v tomto případě spíše před jeho opravdovou literární popularitou. 

Tím, že Nina převzala pomyslné břemeno viny, zapříčinila, že i Prétextatův zločin zůstal 

z pohledu zákonné spravedlnosti nepotrestán. Jeho zločin byl sice zaznamenán v jeho knize, 

po jeho smrti mu ale vinu nemohl už dokázat nikdo jiný, kromě Niny, která se však jeho 

vraždou dostala do nedůvěryhodné pozice. A tak stejně jako v Jérómově případě zůstává vina 

před spravedlností skryta v tichu. 

99 Nothombová, A.: Vrahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 171. 
100 Tamtéž, s. 172. 
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Hranice vyslovitelného jsou celkově pro tyto románové postavy jen stěží překonatelné. A 

proto se paradoxně dostávají do pozice toho, kdo něco říká, aniž by to doopravdy vyslovil. 

Isabelle proti Textorovu znásilnění volí hlas ticha, jako by ji toto ticho mělo ochránit: 

„ Nikdy jsem nikomu nic neprozradila ani o vás ani o tom, co se mi přihodilo, abych vás 

snadněji pohřb ila. "101 

Textor si vymýšlí fiktivní příběh, druhou verzi skutečného zločinu, aby tak Jéróma 

přesvědčil, přitom dovysvětluje: 

„ Tvoje verze je němá, ta moje titulkuje němotu pomyslného rozhovoru, který vedl Textor 

Texels Isabelle. /.../"I02 

Prétextat se vyjádří prostřednictvím svého románu a zároveň upřesňuje: 

„[...] P saní začíná tam, kde končí mluvené slovo, a přechod od nevypověditelného 

k vyjádřitelnému je velkým tajemstvím. "I03 

Se stejným postojem se konečně setkáváme i u samotné autorky, které psaní, zejména 

v počátcích její umělecké dráhy, nahrazovalo slovní komunikaci s okolním světem. Psaním se 

tak vyjadřovala, aniž musela mluvit. Obecně literární dílo ke čtenáři promlouvá svou tichou 

formou, zároveň schovává a ukazuje svá skrytá poselství. Tím se v závěru dostáváme opět na 

počátek, totiž ke jménům obou analyzovaných románů, jejichž názvy 04 v sobě nesou 

myšlenku očištění. 

101 Nothombová, A.: Můj soukromý nepřítel. Praha: Motto, 2004, s. 52. 
102 Tamtéž, s. 93. 
101 Nothombová, A.: I rahova hygiena. Praha: Paseka, 2001, s. 132. 
104 V případě románu Můj soukromý nepřítel tuto myšlenku nese název v původním znění, tedy Cosmétique 
de I 'énemmi. 
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6. ZÁVĚR 

V obou románech autorka zpracovává téma zločinu. Termínem zločin označujeme trestný 

čin, který se vymyká zásadám morálního myšlení společnosti a právním normám. Odhalení 

staví pachatele do pozice zločince, jenž by mčl být potrestán. V opačném případě, kdy 

odhalen není, může být považován za zločin dokonalý. Zde je ale nutné položit si otázku, zda 

takový dokonalý zločinec může opravdu ujít svému trestu. V úvodu práce jsme uvedli 

hypotézu, že i po spáchání dokonalého zločinu ve smyslu zahlazení veškerých stop nemůže 

viník uniknout spravedlnosti reprezentované jeho svědomím, které se mu stává pomyslným 

vězením a zároveň tedy i trestem. Tuto hypotézu jsme ověřovali na obou studovaných 

románech. Představili jsme zločince, prostředí, ve kterém vyrůstali, jejich záliby a posedlosti, 

jejich charakterové rysy. Perverzita, mystické myšlení, ale i narcismus se ukázaly jako prvky 

silně zasahující do povahy hrdinů. Rozluštili jsme také hádanku, kterou nám Amélie 

Nothombová nabídla v jejich jménech. Poté jsme se zaměřili na jejich oběti oplývající 

nepopsatelnou krásou. Obludná zvrácenost vrahů, která tuto krásu ještě umocnila, se projevila 

i ve vzájemných vztazích, v nichž si hlavní hrdinové potvrzovali své dominantní postavení, 

svou nadvládu. Důkladně jsme prostudovali také samotný zločin, místo činu a možné motivy. 

Mytologické ozvěny zločinu a mystický charakter vražd, kterými si chtěli hrdinové své oběti 

přivlastnit, ukázaly na magický charakter jejich myšlení. Ukázali jsme, že ačkoli hlavní 

hrdinové věřili v dokonalost svých zločinů, přeci jen po nich zůstaly určité stopy, které nás 

nakonec zavedly až k poznání „katů", tedy postav, jež odhalily tuto nedokonalost. Nina je 

jejím důsledkem, neboť přichází odkrýt Prétextatovo tajemství právě na základě jeho 

nedokončeného románu, zatímco Textor se jeví zároveň jako příčina, protože představuje i 

Jérómova vnitřního nepřítele, který stál za Isabellinou vraždou. Oba se nicméně snažili 

o jejich usvědčení a potrestání. Obě hlavní postavy v závěru umírají. Smrt, která by měla být 

trestem, je ale současně i vysvobozením. 

V románu ruského realismu Zločin a trest Raskolnikov nakonec uznává, že „účel 

prostředky nesvětí", doznává svou vinu a přijímá pokorně i svůj trest. V tomto klasickém díle 

světového významu nalézáme obdobu triády agrese, viny a očištění přítomnou v obou 

analyzovaných románech. V díle Amélie Nothombové je ale přítomna i jistá dualita, která 

posouvá hranici morálního a zároveň zpochybňuje vinu a s tím související potřebu trestu. 

Ačkoli totiž zločinci svou vinu neuznávají a snaží s e j i přenést na někoho jiného, Jérôme na 

Textora a Prétextât na Ninu, jsou nakonec svou smrtí očištěni. Jejich zločin je tedy zároveň 

nedokonalým i dokonalým. Nedokonalým proto, že jsou viníci odhaleni a platí za to svým 
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životem, a dokonalým pro,o. že nakonec unikají vézení. pomyslnému i ,omu skutečnému, a 
jsou očištěni. 
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7. LE RESUME 

Ce mémoire consiste à analyser et interpréter deux romans d'Amélie Nothomb, l'auteur 

contemporain francophone d'origine belge, dont le premier s'appelle Hygiène de l'assassin et 

le second Cosmétique de l'ennemi. Le sujet principal de ces deux ouvrages rejoint l'idée du 

« meurtre parfait ». Un héros pervers et obsédé, une belle ensorceleuse, une relation 

« parfaite » qui mène à l'irréparable, une évasion par rapport à la conscience, une 

reconnaissance du bourreau, une purification ultime. Même si les leitmotivs sont communs 
/ 

aux deux romans, les contenus diffèrent. En admettant qu'Hygiène de l'assassin est un roman 

en « cinq actes », chaque acte est représenté par un journaliste venant interviewer Prétextât 

Tach, un prix Nobel de littérature, avant sa mort imminente. Les quatre premiers journalistes, 

n'ayant lu aucun de ses romans, sont écartés par le cynisme, la grossièreté et la haine du 

héros. La dernière journaliste renforcée par la connaissance parfaite de son œuvre et de sa vie, 

devient une adversaire de taille dans cette bataille verbale qui a pour but de l'amener à avouer 

son secret. L histoire de Cosmétique de l'ennemi commence et finit à l'aéroport. La première 

impression laisse supposer qu'il y'a deux personnages, Jérôme Angust et Textor Texel, qui 

s'y rencontrent. Jérôme est forcé d'écouter le récit de la vie de Textor. Au fur et à mesure 

Jérôme apprend que cet homme a violé une jeune fille, puis l'a assassinée dix ans plus tard en 

la retrouvant. Petit à petit, il se rend compte qu'il s'agit de sa propre femme. Mais les choses 

ne sont pas ce qu'elles semblent être. 

Un crime parlait ne laisse aucune trace menant à dévoiler le coupable. Il réside donc dans 

le fait qu il n est pas sanctionné. Le coupable évite de se retrouver devant la justice, mais 

peut-il vraiment échapper à sa conscience, à ses remords qui deviennent sa prison ? Ce 

travail a pour but de trouver une réponse à cette question hypothétique et de démasquer 

l'imperfection du crime en s'appuyant sur les approches philosophique, psychologique, 

psychanalytique et littéraire. 

La première partie présente les héros principaux, leurs traits de caractère, leurs 

obsessions, leurs origines, pour les introduire dans le contexte des crimes. En même temps, 

elle montre comment Amélie Nothomb se projette dans son œuvre. 

Prétextât lach, le vieil obèse, misanthrope, misogyne, passe sa vie enfermé 

volontairement dans son appartement en écrivant ses romans. Après quarante six ans, il 

rencontre une crise artistique. Sa passion de l'écriture s'est transformée en passion de la 

nourriture et de la censure de livres. Cette dernière prouve à la fois sa fatuité et sa perversité 
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qui se caractérise par le désir de la perfection esthétique, il va sans dire l'idéalisation de soi et 

de son entourage. 

Jérôme Angust, un veuf, introverti, rigide qui donnait toujours l'impression de quelqu'un 

d'honnête attend son avion retardé quand il est envahi pas la présence importune et embêtante 

de Textor Texel. Celui-ci ne représente que le visage caché de Jérôme Angust. Textor n'hésite 

pas à prendre et à faire ce qu'il veux, il est astucieux. Il est son opposé dans le cadre de la 

possibilité de l'imagination de Jérôme. 

Les personnages nothombiens se trouve souvent socialement isolés et déracinés. A la 

suite de cette situation sans issue leurs comportements deviennent pathologiques. Prétextât et 

Textor sont des orphelins. Très jeunes, ils perdent leurs parents dans des circonstances 

étranges. Ln étant élevés par leurs grands-parents, ils ne sont pas capables d'établir des 

relations proches avec eux. L'isolation sociale est flagrante chez les deux. Tandis que Textor 

souhaite changer cette situation d'isolement involontaire, sortir de ce cercle vicieux de la 

solitude et du refus social, Prétextât, lui, en est satisfait. Il vit sa vie reclus dans un château 

entouré par le luxe et surtout en compagnie de sa cousine cadette, Léopoldine, sa liaison 

secrète. 

En tant que fille d'ambassadeur belge, Amélie Nothomb, a passé son enfance et son 

adolescence en suivant son père d'un pays à l'autre. Le destin d'une expatriée l'a marquée par 

les sentiments de la solitude. Sans pouvoir établir des relations solides à long terme, elle est 

devenue introvertie. Sa sœur aînée était son seul réconfort. A posteriori, l'écriture est devenue 

sa façon de communiquer avec les gens et de compenser sa solitude qui a influencé son 

œuvre. 

L autre trait commun des héros est leurs obsessions de la nourriture. Ils perdent le 

contrôle de leurs corps. Cette perte est liée aux sentiments de culpabilité, en même temps elle 

compense leurs solitudes. Textor est poussé par une force indescriptible. Après avoir mangé 

dans une gamelle pour chats, la chose la plus répugnante pour lui, il a ressenti du dégoût et de 

la satisfaction à la Ibis. La culpabilité issue du contentement l'a forcé à manger d'autant plus. 

Mais plus il mangeait plus ¡1 se sentait coupable. Cet épisode considéré comme un point 

culminant de sa vie représente une naissance et une victoire de son ennemi intérieur. 

En grandissant, Prétextât, il ne mangeait que le minimum nécessaire pour survivre. Suite 

au vide laissé par la mort de Léopoldine, il a commencé à se gaver et par conséquence 

changer physiquement. Monstre d'obésité, au fil des années, il est devenu immobile à cause 

de son alimentation malsaine et dégoûtante. Après avoir perdu son inspiration artistique il a 
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transformée sa passion de l'écriture en passion de la nourriture à laquelle il consacre presque 

la totalité de son temps. 

L'obsession de la nourriture joue un rôle important aussi dans la vie d'Amélie Nothomb. 

Adolescente, elle a été sujet à une maladie psychique appelée l'anorexie mentale. Cette 

période liée au trouble alimentaire est marquée par l'impureté de son corps et par la peur de 

devenir adulte. Le corps impur est diabolisé. De part cette observation, les personnages 

nothombiens se manifestent comme des êtres répugnants. Leur monstruosité est comparée aux 

viscères. L'obésité symbolise tous ce qui oppresse, peu importe s'il s'agit de la culpabilité ou 

de l'effort pour dominer autrui. 

Ce travail montre aussi l'ingéniosité d'Amélie Nothomb par rapport aux noms de ses 

personnages. Ils sont un symbole, une énigme, un indice pour pouvoir mieux déceler leur 

destin. Une partie aborde néanmoins des approches différentes du symbole en général. Par la 

suite, l'analyse se concentre sur la possession des noms des héros. Ils s'intéressent à la 

signification de leurs noms. Ils glorifient non seulement les leurs mais aussi ceux de leurs 

conquêtes amoureuses. La particularité de leurs noms met en valeur leurs personnalités et de 

ce fait les idéalise. L'idéalisation et la perfection renvoie au narcissisme qui est l'un des traits 

typiques des individus pervers. Egalement, cette attirance matérialise la pensée magique qui 

s'oppose à la logique et convient à la foi aux facultés et possibilités surnaturelles. 

La deuxième partie du mémoire présente les victimes qui en effet ne font que le sujet de 

conversation. Elles sont décrites comme des symboles de la beauté et des objets de la passion. 

La monstruosité et la laideur des héros masculins soulignent d'autant plus la beauté physique 

et psychique de leurs victimes. A l'opposé de l'effroi de Textor rapproché du ventre, le visage 

d'Isabelle est mis en valeur. Cet éloge renvoie à la philosophie d'Emanuel Lévinas dont l'idée 

de l'épiphanie de visage exprime la singularité et l'unicité insaisissable de l'autrui. 

Léopoldine abonde en fragilité et innocence. Sa beauté représente une perfection accentuée 

par la pureté de son enfance, qui mérite d'être conservé à jamais. 

Les relations entre les victimes et leurs assassins sont marquées par une domination. Le 

rapport homme - femme est remplacé par le rapport maître - esclave. Les hommes essaient de 

maîtriser les femmes. Il en découle qu'ils méprisent les femmes au profit de leurs propres vies 

et de leurs passions qui deviennent brutales. 

Le crime et ses mobiles font l'objet de la troisième partie de ce travail analytique. Même 

s'il s'agit d assassinats dans les deux cas, ils diffèrent par la méthode d'exécution, les 

sentiments éprouvés et certains mobiles de l'acte. En étant persuadé du bien-fondé de son acte 
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Prétextât éprouvait du contentement pervers. Par la strangulation de Léopoldine il voulait 

atteindre la perfection esthétique, ce qui démontre une autre preuve de son caractère dénaturé. 

L'éventration d'Isabelle par plusieurs coups de couteau représente aussi le caractère instable 

de Textor. Il s'est senti coupable parce que cet acte ne l'a pas satisfait 

Les mobiles représentent les activités mentales. Ils y sont analysés en s'appuyant sur la 

psychologie. Il s'agit de l'interaction entre l'état intérieur de l'individu et le stimulant 

extérieur. Ils sont basés sur les principes du plaisir et de l'aversion. La privation d'un besoin 

peut mener jusqu'à la frustration qui, dans certains cas, peut se transformer en agression. 

Frustré d'un manque de réciprocité Textor attaque Isabelle. Le motif essentiel de Prétextât se 

cache surtout dans sa perversité, sa peur et son égoïsme. Convaincu de l'atrocité de 

l'adolescence, il invente une théorie pour conserver l'enfance et de ce fait leur pureté 

respective. Au moment où l'un devient pubère l'autre devra le tuer. Le jour même des 

premières règles de Léopoldine, Prétextât la tue. Etant donné que Prétextât n'a rien vécu 

d'intéressant dans sa vie, la mort de Léopoldine lui a assuré une source d'inspiration. 

L'analyse montre aussi le meurtre comme un mode d'appropriation d'autrui tel que le 

décrit la psychanalyse. Ce fantasme d'incorporation est basé sur l'introjection où le sujet 

perce l'objet pour se rapprocher de lui. Par l'acte de meurtre ou de viol se réalise donc une 

appropriation cannibalique qui permet d'usurper le corps et l 'âme en tant que rituel, qui 

renvoie en même temps à la pensée magique des héros. 

La présence de Dionysos issue entre outre des idées nietzschéennes inonde l'univers des 

héros nothombiens et influence leurs actes. Dionysos, contrairement à Apollon, dieu du soleil 

et de la raison logique, représente une dualité intensive, une exaltation sensuelle. Les héros se 

dévoilent dans l'affrontement de la beauté et de la monstruosité, de l'animalité et de 

l'humanité, du plaisir et de la douleur. L'image archétypale de Dionysos manifeste une 

pulsion énigmatique et irrationnelle l'obligeant à faire un changement libérant. Mais le moteur 

de ce pas vers l'inconnu peut être destructif autant que créatif d'où l'ambivalence 

dionysiaque. En essayant de se libérer, les héros détruisent leur entourage. 

L espace huis-clos joue ainsi un rôle important. Il se définit par trois stades qui se 

remplacent successivement : l'espace paradisiaque, l'espace de détention et l'espace 

d'extermination. De même, dans le cas de Jérôme, cet espace de détention coïncide avec sa 

vie intérieure. Après avoir été déracinés, les héros se retrouvent emprisonnés dans le monde 

totalitaire dont l'unique issue se matérialise dans la destruction puis l'autodestruction. Cette 

situation sans issue les amène jusqu'à la solution extrême. 
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La dernière partie complète les histoires et les analyses d'un point de vue dynamique. 

Nina, la dernière journaliste, y est introduite en tant que réincarnation de Léopoldine. Cette 

thèse s'appuie non-seulement sur le texte qui montre une transposition relationnelle de 

Prétextât mais aussi sur l'analyse étymologique de ces deux noms. Courageuse, elle vient 

pour lui faire avouer son crime tout en lui démontrant l'imperfection de son acte suite aux 

traces qu'il a laissées. Prétextât n'arrivait plus à vivre au château sans Léopoldine, parce que 

le reste de sa famille le soupçonnait du meurtre. Pour se débarrasser de toutes les preuves, il 

fait brûler le château avec sa famille dedans. L'imperfection se retrouve ainsi dans l'égoïsme 

de Prétextât et dans sa conviction obsessionnelle - il croit ne jamais avoir été lu pour de vrai. 

II décide donc de rédiger l'histoire la plus intime et la plus précieuse pour lui. Mais il n'a été 

ni capable de finir ce roman ni de continuer à écrire en général. Ce roman sans fin mais 

pourtant édité représente l'indice principal de l'imperfection de son crime. Nina démasque 

également l'origine de la maladie mystérieuse de Prétextât qui se révèle être un symptôme de 

son crime. Le dernier chapitre du mémoire présente Textor comme un fantasme et un bloc de 

souvenirs refoulés. Jérôme rencontre Isabelle au cimetière. Quand il l'aperçoit, son ennemi 

intérieur, Textor Texel, se réveille en lui. Son alter ego vit le fantasme de viol selon le désir de 

Jérôme. Ce fantasme et son ennemi intérieur sont néanmoins refoulés dans l'inconscience par 

leur inadmissibilité. Dix ans plus tard, réellement marié avec Isabelle, le destin montre son 

visage de l'ironie tragique. Jérôme a essayé de prendre le chemin des normes socialement 

correctes manifestant le cadre protecteur. 11 n'a pas pu échapper à son côté pervers, qui l'a 

amené au meurtre de sa femme. Prétextât et Jérôme sont les seuls témoins de leurs actes. 

Sans avoir laissé d'indice pour une enquête policière, ils échappent ainsi à la justice depuis 

longtemps. Cependant, ils n'arrivent pas à oublier leurs crimes, et se retrouvent enfermés dans 

leurs prisons intérieures. Le silence leur fournit ainsi un abri provisoir devant la justice. Une 

fois les limites du dicible dépassées, au sens réel comme au sens figuré, ils se retrouvent sur le 

chemin de la délibération et de la purification ultime. Jérôme, incapable de croire Textor, 

cherche à le tuer, mais ne tue que lui-même. Sa mort le purifie. Jamais personne ne saura que 

c'est lui qui a tué Isabelle. Sa faute est ainsi remise en cause. Prétextât réussit à irriter Nina 

jusqu'au point où elle l'étrangle, de ce fait Nina devient son avatar. Prétextât gagne cette 

bataille en étant purifié et débarrassé de sa faute qui se transmet à Nina. 

Ln conclusion, les deux romans s'appuient sur trois piliers principaux : agression -

culpabilité - purification. Les héros ne peuvent pas échapper à leurs remords. Néanmoins, 

Amélie Nothomb remet en question la culpabilité de ses héros. Ils transmettent leur faute à 

leurs adversaires. Et même s'ils ne se reconnaissent pas coupables, ils sont purifiés. Leur mort 
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