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Oponentský posudek disertační práce Veroniky Stranz-Nik:itinové 

StyHstlka ruského postmoderníbo_románu 

Autorka téměř dvousetstránkové disertace analyzuje čtyři romány z devadesátých 1et 
(Sorokin, Pelevin, Tolstá, Petruševská), v nichž lze zjistit shodné či totožné postmodernistické 
_tendence. Pli mzboru .aplikt.)je _principy iixmm.né franconzsko11 .školou~ .dekonstrukci (Jacques 
Derrida),simuiakrum (Jean Baudrillard), tzv. rizomu (Gilles Deleuze a Féiix Guattari) a "smrt 
autora"" (Roland .Harthes). Autorka tedy bere téze předem dané _a hledá jejich r.eaíizaci. 
V souhíase s Markem Lipoveckým za indikátory postmoderny pokládá současný výskyt 
intertextuality, hry a dialogismu. Ovšem tyto tři principy pospolu najdeme leckde. (v 
Oněginovi, u Dostojevského aj.), aniž bychom díla hned určovali jako postmoderoistická. 
Zřejmě musíme dodat principy další. Pro analýzu použila autorka pojem Kostomarova 
"konstrukčně-stylový vektor (f?_SV)"- princip výběru jazykových prostřed..ků pro účel stylu. 

Principy výstavby jsou zkoumány každý zvlášť v jiné kapito1e, rovněž románové texty 
nikoiív jako celek, ale v kapitolách různých. Prvili kapitola je věnována dekonstnLkci a její 
realizací u Sorokina. Jeho román, jak se domnívám, je vymyšlen jako postmodemistická 
performance, mající·· rysy thriileru a pomografie. Záhadné modré sádlo vzniklo procesem 
Jdonov.áni ostatkú ruský.ch .spis.ovatelú (Inlstoj~ Dostojevskij~ P.....chmatovová, Pastemak, 
Platonov, Čechov, Nahokov- ten má v Sorokinově podání nejvyšší úroveň ze všech sedmi). 

, _Napodobovánim text.l Somkin dekonstnmje idoly mské klasické literatu...ry. Sádlo j.e 
prezet1továno jako ohrorn.ný .zdrol energie, .ale nikdo neví, jak ho VýUŽÍt, kvůli němu je 
iikvi.dovárw velké nmožství lidí, funguje i jako :narkookuni (to způSobí kolaps), :tiiá byi 
~:fw v reakt-oru k dosaž-ení věčné energie, má to být zbraň, která by mohla Sovětům 
ponwci -řídit -čas. V epilogu se ovšem nwdré sádlo mění vsál na -elegantní šiji jinocha. 
nrostÍtll~ ,c<taTinova m+lenrP 7-&rro~."".,; d~·:e:;IOvaTIP ,il'idíd v-í ldrlh-.-. ~;;ll neshoří j·e y ... .L..,._..,_, ;..) ... ... .... ..., --· ............ ~· ....... v'\.<.&..i .'.t;llV.l1 ·.,. · - ._._..",...,~..._....,.,~ ,....,_._.". __ } Vllll ..... .a. .._ .o. ........ ...._~ 

věčné_ Dorrmiv:lm se, že sádlo je u SorokL.tJ.a ústředn1 kitegorii, kategorii posvátnou, která 
ovšem zahrnuje erotismus. obscénnosti. sexuální exce;:;y, zhýralost. zločiny- reprezentJ.Jje tak 
jako objekt parodie velkou ruskou literaturu, zároveň sovětské zřízení a revoluci, viděné jako 
orgie násilí a ničeni (posvátné je do l<.rajnosti zprofanováno, zneuctěno a redukováno na 
animál11i složkv'L Tento naradox silně nřinomíná dílo Geomese Bataille ( + 19621_ zvláště ieho 
-· - -- ...r/· - -- .L-·· ····- - - .~..- .~.-- .. -· - --- 4-J--- ···-· -' /7 . -----.J- -

romfln Le bleu du ciel (i936), který, jak se do!TI.J:'..ivám, Sorob:novi poslon?:il jl'llm předlohf'! 
(viz název); obsahuje provokativní karikaturu Dostojevského, krutou parodii na Simonu 
Weilovou ai, - nonření všch tabu,. fascinaci násilím.1Jěstování parodie a nastiše, 

..., .1. ... _. .l. .L 

Sorokin podle mne parod1Jje všechny mýty, Stalina, Chm-ščova i P1Jškina, Hano:wvce i 
Ivana Denisoviče, Texty, které velcí autoři napsali; jaou pro něho jen popsaný papír, 
s napsaným se dá jak..koliv manipuíovat Autorka tvrdí, že u Soroldna nejde o parodii na 
k+as1ky, že objektem neni historický a1..Ttor, ale postrnodemistické simul::~knnn autora. 
Osobně se dorrmivá..m, že u Sorokina je přímo pastiš ka.11orických texti! (n!koliv jejich 
mediální simulace). Vždyť SoTokin při nápmiobě vychází z originálních tewl a sama autorka 
vvnočítává 1ednotlivé 1azvkové nrostředkv a nostunv~ vvčleněné z autentickÝch texn1 

J.L J J .r .1. J -L !J..J.I' J _, 

Jednotllvych autorit l'Jony textll jsou samozřejmě koncipov~~tJ.Y jBi(o patologické, 
sebedestruktjvni. (Opakováni u Dostojevského je funkční, tady nefunkčnL) Nemyslím, že 
jazykoriginálu Dostojevského lze ch~r~.kterizovat slov.em ,,hovorovost", {s, 12) 



Název Sorokinova románu vidímja.ico kód počítačové hry, zároveňj~ko postmodewistick:ý 
-oxjmóron. Nápodobu jazyka a stylu Nabokova hodnotím jako slabou, zřejmě ho ani 
napodobovat nechtěl, spíš je to protest protí divinizaci Nabokova v devadesátých letech. 
Mnohem lepší je textová parodie na Dostojevského a Platonova, za zvlášť povedenou 
pokládá..111 napodobu Višňového sadu. U Sorokina k záldadním postup1o1m patří parodie, 
_p:mvnkace aJrnrikatura,.které_nutně vedou_k dekonstrukci. Ovšem parodie na Acbmatovovou 
(tím zároveň na Mandelštaro..a a Brodského) se mi jeví jako neuvěřitelně hnusná, přímo 
zv.ťhlá. nekonstrukce je nepochybně nej.důležitějsí teoretickou strategií postmodemismu, 
strategií, která převrací klasické opozice, přestavuje dosavadní systém, pojmový řád, ne:r1í to 
.ovšem primárně lingvistická teorie, pohybuje se přede:v_ším na půdě filozotle: Autorka~i ~idi 
spíš jako destmkci jazyka a celkově vní..rná postmodewismus P..ikoliv jako soubor 
filozofických propozic, ale jako konkrémi rovinu jazykové a literá.11'li praxe. Dekonstrukci 
komunikativnosti autorka doln11nentuje na rozbíjení metafOry, která ovšem je u Derridy opět 
fenomén spíše filozofický. ~.tlle .zpt\soby dekon..."ÍÍU.kce metafo_p; jsou v disertaci zachyceny 
velmi výstižně. 

Asociativní myšleni, o kterém se autorka zmmuJe, je, dommvam se, v souvislosti 
s dekonstn.!kd součástí výstavbového principu každého postmoderoiho texttl, znamená 
narativní nesoudržnost, rozbití lineární posloupnosti, nespojitost mikrotémat, vytvoření 
nadreálného světa s volně plynoucími obr~..zy a. událostmi. Zároveň vyprávění vzdomje 
chronologii a vyzdvihuje jlLxtapozici neslučitelných fenoménů (princip kontradikce). Myslím, 
že Sor:okina je nutné vnímat pr:ízmatem ironie a parodie: paroduje nejen m)rtus velké msk~ 
literatury a veliký mýtus sovětský, ale i současný jazyk hovorový i jazyk mediáiniho prostoru. 
Zároveň nelze tak úplně nechat stranou fakt, ze jeho román je z valné částí pornografický, __že 

všudypřítomná paranoidní sexualita u něho funguje jako rozvratný, destru.ktivPi prostředek. 
Vysoce je třeba vyzdvihnout autorči..n.u zasvěcenou analýzu mnohovrstevnatého Sorokinova 
lexikálPJho plánu (neologismy, okazionalismy, frazeologie). 

Román Tolsté bych nestavěla do stejné linie jako Sorokina, který kódy i instituce ruské a 
sovětské oživuje v jakémsi cynickém a pornografickém pastiši. Tolstá, popisující návrat 
k primitivismu jako hrozivé nebezpečí, zřetelně jako hodnoty vyzdvihuje ruský jazyk a 
literaturu, pohybuje se volně mezi lidovou slovesností a vysokou literární kulturou, skvěle 
prezentuje kontrasmi směšováPi nevzdělaneckých. a intelektuálních projevů, a moderní 
hledání pravdy je u ní hJedáPi vědění a vzdělanosti. Ona nezpochybňuje ruské kulturní 
tradice, naopak čerpá z jejich širokého rozsahu, predvádí 1blklómí stylizace (včetně rytmizací) 
plné poezie a její ironizace sovětské byrokracie zahrnuje např. vtipnou parodii na historii 
s Puškinovým pmr..níkem. Fjodor Kuzmič přepisuje staré knihy a vydává je za s>.n.lj autorský 
text- to je nepochybně parodie na postmodemu. Za důležité pro její koncepci pokládám to, že 
oba představitelé vzdělanosti a inteligence, Nikita Ivanyč a Lev Lvovič, nezahynuli, jsou 

, věcPJ, stejně i to, že jako kostra, na kterou se text navléká, slouží azbuka, základ vzdělanosti 
(má určitou lineá...rní posloupnost). Ze způsobu uváděni intertextualizací jasně vyplývá, že 
literatura, tedy kultu.mí a historické tradice, nemohou být zrušeny. Fenomén myší je 
velkolepá aluze na PuS:kinovu báseň. Nejde tedy, jak se uvádí na s. 27, o dekonstrukci, resp. 
destrukci ruské literatury, naopak v té apokalypse, v té bulvarizaci zůstává klasická poezie 

j.ako poklad (četné citace Puškina, Mandelštama, Pastemaka, vyzdvižen je citát z Jezerského 
Puškina aj.). Tolstá vtahuje čtenáře do tohoto dialogu s literární minulostí a čtenář (s 
dostatečnými znalostmi ruské literatury) si význam má vic vytvářet sám. To je podle mého 
mínění podstata oné hry se čtenářem, kterou autorka rozebírá z hlediska. jazykového 
ztvárněni. 



Dru.i-J.á kapitola vychází z Jeana Baudriilarda, lcterý tvrdí, že postmoderni éra přinesla 
jakousi apoteózu simulakra, které je falešn.ýmmediálni.m obrazem (klamný protiznak znaku); 
disertace vychází zjeho díla Symbolická směna a smrt (1976) a Simulakra a simulace 
(í981). Autorka v podrobné analýze jazykové a textové stránky přesvědčivě popisuje ono 
sémiologické imaginámo, v něrr1ž mají znaky přednost před tím skutečným- všechny zbytky 
reaíity byly směněny za virtuální objekty. V románě Viktora Peievina předsta\n.1je 
simulakrum především reklama, reálnější než realita; jazyková, především ieYikální realizace 
této h_yperreality je v práci rozebrána detailně a přesvědčivě (pozoruhodné je prostořečí, h..rubé 
výrazivo a slangy). Lingvistylistický rozbor Peievinova textu poldádám za vynikající (s.30-
52). U Sorohna se všechny postavy a děje zdají být simulakry, u Tolsté je to Puškin, u 
Petruševské simulakry vnitřnětextové. 

Třetí kapitola V'JC.h~7Í z ne zcela jasného terminu ,,rizoma'' (doslova oddenek, podzemllÍ 
plazivá část stm1ku), který použili Deleuze a Guattari, majíce, jak se domnívám, na mysli 
sériový pohyb oddělování, překPJVání a variací, polymorfnost, absenci hierachičnosti, 
rozbíhavost (rizoma jako radikálni aitemativa k uzavřeným, lineárním, stat1c1cym 
strukturám). Pro princip rizomy poslcytla hlavně Petruševská se svou ja....rykovou a stylistickou 
polyfónií ten nejvhodnější text na rozbor- analýza je opět perfektní, nesmírně poučená, 
_přib!L"uje nám dynamicke různohlas1, využití díalo_gismu a monologismu~ přičemž rizoma je 
aplikována i na kompozíci a syžet. (Text románu je zpočátku koncipo:P.Ilván jako dialog 

·v divadelní hře, pokračuje jako vnitřní hlas, který se úporně probíjí textem, a končí jako 
E~mail). Na rozdíl od autorky disertace se domnívám, že rizoma jako kompoziční princip 
nezajišťuje jednotu textu (s.92). Znamená přece absenci koherence, labyrint rozbíhajících se 
cest. 

Čtvrtá kapitola vychází z. děl Rolanda Barthesa., která v šedesát-jeh-sedmdesátých letech 
oznamovala smrt (nebo alespoň degradaci) autora. Spis Smrt autora (1968), esej Od díla 
k textu (1971). Barthesův skiiptor nevytváří díla znovu, nýbrž pouze násobí spojující linie 
mezi uzly v intertextové síti. Je to posun od autorské autority ke čtenářově svobodě 

interpretace. Předmětem rozbom je román Tolsté: uvádějí se možností rúzných ínterpretací, 
realizované především na úrovni jazyka (kontrast jazyka staré inteligence a jazyka 
barbarsk<jch mutant.l.). Ovšem autorská autenticita Ir...něprávě v tomto romá..'lu připadá velmi 
silná (totéž u Pe:htiševské), to spíš Pelevin a Sorokin zpochybňují představu, že by dílo mělo 
být orig'..nálním výtvorem individuálního tvůrce. r·enníny "verbální samovolný pohyb"' nebo 
"samovolný pohyb textu", které autorka používá, jsou sice módní, ale jeví se mi jako značně 
neurčité. U Tolsté i Petruševské jde o promyšleně budovanou autorskou textum (u 
Petruševské zvlášť náročnou), pňčemž ale u obou smysl textu zůstává průzračný a 
srozumitelný. (Rozhodně bych tyto dvě autorky nestavěla do jedné řady s Pelevinem a 
Sorokinem.) 

Pátá kapítoía zkoumá dialogičnost, íntertextualitu a lt..ry. Domnívám se, že 
postmodernistické uchopení Bachtina, spojené s interpretací JUlie Kristevy, je znacne 
ambivalentní a že se dost vzdáiilo od ar..alýzy jeho díla v jeho vlastních podminkách. Autorka 
disertace přejímá pri..11cip polyfónie, totální dialogizace románu a chápání intertextualizace 
v širokém kulturním kontextu. Výklady použité z ruského internetu se mi zdají být zasaženy 
_postmodernistickým fanatismem. Jednotlivé _princí_p_y n~sou od sebe tak odděleny, spíše se 
prolínají (mamutí intertextuálnost znamená zánik autora jakožto jediného autonomního 
tvůrce apod.}. Široce pojatá klasifikace her, propojená s dialogismem a i11atertextualizací, je 
detailně rozpracována především na textu Sorokinově. Na s.l43 auto.rka nevnodně odmítá 
termín parodie na základě těžko příjatelné definice v Ušakovově slovníku. V závěru dělení 
aspektů postmodernistické techni..lcy na konstitutivní ( dialogismus, intertextuál'lost, hra) a 
nekonstitutivní, je krajně schematické: princip dekonstrukce, roZ\rracející tradiční lineáwi 



myšlení i podobu velkých vyprávění, všechny dosavadní systémy a kódy, se mně jeví jako 
dominující. 

Hlavní význam disertace vidím v tom, že a1,1torka uvedla složité formální modely 
postmodemy do vztahu s konkrétními jazykovými jevy ve zkoumaných textech a bez ohledu 
na schematismus instrumentaria realizovala skvělý, velíce podrobný lingvostylistický a 
kompoziční rozbor nesmirně obtížných textů. Prokázala ták, že _postmodernistická beíetrie je 
ve velké míře zaujata probiémem jazyka. Zbývá snad pro diskusi zamysiet se nad 
charakteristikou románu jako žánru postmoderny (čím se liší hlavně od románu realistického) 
a nad otázkou jak situovat postmodernismus do iiterárněhistorického rámce. Disertace je 
vzorně vybavena, náročnému textu snad chyběla jenom větší péče o interpunkci. · 

Disertaci Veroniky Stranz-Nikitinové plně doporučuji k doktorské obhajobě jako podklad 
pro udělení doktorského titulu. 

V Praze dne 21. července 2009 
(íi~í i I' "--XJL~ývfd':-f"'r:'-/ 

Doc.P.b..Dr. Kamila Chlupáčova, CSc. 


