
Oponentní posouzení diplomové práce A. Fiřtíkové Stylizační postupy v díle Ladislava Fukse.

Andrea Fiřtíková si v úvodu staví jasný cíl a nutno předeslat, že tento cíl pak naplňuje, a to velmi 
přehledně a soustředěně, neboť on sám předznamenává (předurčuje) členění výkladu do kapitol i jejich 
obsah. Autorka ho formuluje následovně:“vymezení základních charakteristických postupů objevujících 
se v celé rozloze autorova díla, ve výstavbě beletristických i nebeletristických prací“. Zmíněné postupy –
opakování, intertextovost, znejasňování a mystifikace, rozpornost, autostylizace – pak autorka pojednává 
samostatně i s pomocí (s oporou) některých Fuksových vykladačů (Merhaut, Lederbuchová, Kořínková, 
Tušl, Všetečka, Vlašínová aj.) a dokládá četnými citacemi (ukázkami z díla) textů – prozaických i 
publicistických. Velký počet citací by se mohl někomu jevit jako místy nadbytečný, až zahlcující a jaksi 
„utlačující“ autorčin výklad, zvláště tam, kde se jeví příliš lapidární, spoléhající na pouhou evidenci toho 
kterého postupu. Osobně četnost citátových dokladů spíše vítám, protože jen takto lze prokázat (potvrdit), 
že ten který jev (např. opakování s variacemi či autorské uhýbání k obecnostem a výčtové zahlcování 
publicistických projevů) lze považovat za principiální; pro autorskou poetiku a styl konstantní. Anebo též 
chronický či obsedantní (naposled jmenované termíny nejsou sice v práci použité, myslím si ale, že by se 
tu a tam v případě Ladislava Fukse hodily).

Ještě bych se vrátila k formulaci cíle předkládané práce, neboť se domnívám, že namísto opozice práce 
beletristické – práce nebeletristické by bylo vhodnější: literární fikce – nonfikce, kam lze snad řadit i 
kulturně politickou publicistiku a memoár. Tím by do výkladu proniklo složité, leč nezanedbatelné, 
v podstatě teoretické, téma. Domnívám se totiž, že stylistické postupy, jež mají povahu a funkci 
naratologickou i výstavbovou je třeba nazírat poněkud jinak v rámci fikčního světa a jinak v oblasti 
takových výpovědí, v nichž se automaticky ztotožňuje subjekt výpovědi s autorským subjektem, byť se 
všelijak stylizoval, zastíral, pitvořil, zamlžoval apod. (v rámci výpravné fikce se naopak uplatňuje subjekt 
v podobě fingovaného vypravěče a fiktivní subjekt-postava, a to vzdor doložitelným biografickým 
shodám, analogiím apod.). Tak kupříkladu motiv cesty (cestování) může mít v románu funkci 
charakterizační a syžetotvornou, zatímco v memoáru jde o zaznamenání faktické zkušenosti. Nejde tudíž o 
motiv rovnocenné úrovně. Opakuje-li se Fuks v rozhovorech, jde o opakování dané životní realitou, na 
kterou je opakovaně tázán nebo si ji znovu a znovu reevokuje. Jinak ale prokazování toho, nakolik mezi 
Fuksovou tvorbou románovou a slovesnou sebeprezentací v textech publicistických existují jisté paralely, 
považuji za cenné a hodné pozornosti, právě tak jako interpretačního úsilí – snad nejspíš povahy 
lingvistické a psychologické. Přiznávám, že nejvíc jsem si užila tam, kde se prokazuje a objasňuje 
autorovo taktizování pod tlakem normalizační ideologie a politiky. Jeho uhýbání, vyklouzávání, 
vynechávání, ale i snaživé rétorické hromadění žádaných frází. Jinak nám nejde ani tak o kritické 
stanovisko jako metodologický problém zvažování daných stylistických postupů výrazněji (zjevněji) 
s ohledem na jinou noetiku a sémantiku zkoumaných typů výpovědi (fikčních a non-fikčních). Snad by 
bylo vhodnější shrnout stylistické postupy uplatněné v publicistických projevech a textech do ucelené 
kapitoly, kdy by se k prózám pouze odkazovalo. Zvláštní postavení má pak memoárová próza Moje 
zrcadlo – výpověď autobiografická a autoportrétní. Ta je v předkládané práci pojednána velmi zásadně, 
avšak díky zvolenému kompozičnímu rozvržení nesoustavně. Kdyby se jí dostalo uceleného rozboru, měla 
by předcházet rozvaha o daném žánrovém typu jako takovém, aby vynikl Fuksův přístup, na němž je 
pozoruhodná podivná (až psychologicky motivovaná) autocenzurní korektivnost a taktické zkreslování 
životní reality (třebas zveličením, zvýznamněním nepodstatností). Toto jsme pochopitelně vyčetli z práce 
Andrey Fiřtíkové.

Nyní již jen zkratkovitě – prostřednictvím tezí:



Mám zato, že při vymezování stylizačních postupů obecně projevila autorka předkládané práce přílišný 
minimalismus (srov. kupříkladu spojení literárních vědců – Mukařovský, Merhaut – mezi nimiž zeje 
značná generační mezera).

Principiálnost opakování je zajisté pro Fuksovy narativy evidentní, právě tak jako variantnost.Skvěle 
fuksovskou tektoniku i sémantiku postihují termíny spirálovitost a stereotypizace (Merhaut), které si 
autorka osvojuje, rozvíjí a dokládá.

Tam, kde se pojednává průřezovost opakování, mám pocit, jako by tu šlo spíše o jiné zadání: téma jídla a 
pití (gastronomie) v díle L.F.; tematizace hudby a výtvarného umění v díle L.F.; téma smrti v díle L.F. 
Bylo by nejspíš žádoucí z metodologického hlediska ujasnit si s použitím odborné literatury, v jakém 
smyslu tematickou jednotku – motiv – chápeme. Také vytvoření určité motivické typologie – například 
motiv figurální, motiv předmětný, motiv abstraktní, motiv vizuální apod.

Mám zato, že někde jde spíše o opakování figur (srov. fuksovský orloj) než scén. Nejspíš to nejde rozpojit.

Zdá se mně správné řešit opakování témat a námětů v kapitole o intertextuálnosti (v rámci kontextu 
autorova díla).

Typy postav nejsou kompozičním principem. Zdařileji se pojednává o subjektu postavy v kapitole o 
autostylizacích.

Práce přesvědčivě dokládá širokou škálu intertextuality (motto, čtení novin, čtení antické prózy, „humory“ 
aj.)

Pochybujeme však o podstatně intertextuálním charakteru literárních inspirací (viz Hamanovy „objevy“). 
Obdobně se díváme na přejímání a transformování tak obecných témat jako přátelství, fašismus, dětství, 
dospívání, otec apod.

Velmi přínosná se nám jeví kapitola o znejasňování a mystifikování, v níž se Andrea Fiřtíková 
opírá zejména o L.Merhauta, L. Lederbuchovou, A. Kovalčíka (falešné motivy, „stopy“, bezvýznamné 
motivy, nevysvětlené motivy, kuklení postav). Velmi výmluvné jsou skvěle zvolené příklady, 
zaznamenání celkového výskytu a variant motivických „stop“, včetně konečné demystifikace.

V kapitole o „rozpornosti“ jde zejména o záměnu fikce a skutečnosti, jejich matení a prolínání. Zde opět 
pociťujeme terminologický problém ontologické povahy, který pro stručnost vyjádříme pouze heslovitě: 
jde o fikci ve fikci a fiktivní skutečnost? Sama autorka na s. 88 upřesňuje, když říká, že jde o záměnu 
fikce a reality uvnitř fikčního světa, která se uplatňuje také jako hra se čtenářem. Nebylo by 
srozumitelnější nahradit termín fikce termíny – fantazijní „skutečnost“, představová či halucinovaná 
„skutečnost“, skutečnost zrozená z nitra a vědomí (spíš nevědomí) postavy.



Zdá se nám, že glosy věnované publicistice a zahrnuté do tématu rozpornost (mezi fikcí a realitou, lží a 
pravdou) jsou v mnohém shodné s glosami a doklady o mlžení a mystifikacích; současně s tím, co se 
objeví v kapitole o autostylizacích. Problém se tím tak nějak rozostřuje.

Lhát fikcí je podstatně jiné něž lhaní v kontextu empirické skutečnosti.

Autostylizace není jedna, ale mnohá. V práci Andrey Fiřtíkové jde o jakousi biografickou autostylizaci, 
doložitelnou fakty z autorova životopisu a díky poznání rysů jeho složité osobnosti (práce se tu nemůže 
neopírat o informace a soudy Jiřího Tušla, o svědectví samotného autora či jeho přátel).

Problém máme se spojováním autostylizace se sledovanými, objasňovanými a dokládanými (to vše 
zasvěceně a přínosně) stylizačními postupy. Zde se nabízí pojetí tzv. implicitního, vnitřního, 
implikovaného autora. Jakéhosi stylizačního operátora, realizátora tvůrčího záměru. A tak dále.

Jak patrno z našich poznámek, které současně oceňují a problematizují rozvržení předkládané práce i 
některá dílčí tvrzení, text o Fuksových textech nás zaujal. Považujeme ho za výklad plně konvenující 
povaze autorova díla i jeho publicistickým vystoupením. Také ale osvětlující některé rysy jeho osobnosti, 
aniž by se zabíhalo do osobní sféry jeho složitého života.

Práci Andrey Fiřtíkové považujeme za seriózní, odborně fundovaný a zasvěcený výkon. Fundovanost však 
ještě závisí – přiznaně, leč hojně - na odborných pramenech a autoritách a vyžadovala by terminologická a 
jiná zpřesnění či důslednější argumentaci. Proto navrhujeme známku velmi dobře.

Doc. Marie Mravcová, Ústav pro českou literaturu a literární vědu.




