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Úvod 

 

 

Postmoderna, postmoderní, postmodernistický, postmodernismus, post-modernismus, ale také 

například postmoderno...
 
S těmito pojmy se v lze v poslední době setkat téměř na kaţdém 

kroku.
1
 Soudě dle převaţujícího odborného zaměření autorů, kteří se těmito pojmy zabývají, 

by se mohlo zdát, ţe se jedná převáţně o koncept filozofický. Termín však pronikl do všech 

oblastí (společenských) věd a umění – a nejen tam. Velmi výrazně se prosazují také jeho 

transdisciplinární aspekty a přesahy mimo vědní sféru, například k oblasti ţivotního stylu či k 

„ţivotní náladě“ (postmoderní ţivotní styl popisuje například Jean-François Lyotard).
2
 

 Diskusi podněcuje i moţnost zrcadlové varianty: postmoderna není kulturní formací, 

„vynálezem“ filozofů, teoretiků umění a umělců, spíše se realita našeho ţivota v době letecké 

dopravy a (tele)komunikací stala „postmoderní“, a my tento stav pouze zachycujeme.
3
 Ať tak, 

či onak, reflexi (popřípadě výklad) tohoto termínu nabízí v současnosti řada oborů: vznikají 

literárněvědná pojednání, sociologické, teologické a psychologické studie, studie o 

architektuře a výtvarném umění, ale také práce z biologie, psychologie nebo kvantové fyziky.
4
 

Zdálo by se téměř, ţe pojmu „postmoderní“ začíná hrozit znaková inflace. 

 K celé problematice existuje úctyhodná sekundární literatura. Jedním z důvodů jejího 

stálého nárůstu je patrně skutečnost, ţe postmodernismus lze označit za pojem sémanticky 

vágní, a někdy i kontroverzně chápaný. Nelze se tedy divit, ţe k němu někteří vědci pojali 

nedůvěru – lze dokonce zaznamenat úvahy o tom, ţe by se mohlo jednat o recesi převlečenou 

za váţně míněné filosofické myšlenky.
5
 Filozof umění Tomáš Kulka není jediný, kdo přímo 

                                                           
1
 Nutno podotknout, ţe nebývají vţdy uţívány jako synonyma. Např. Wolfgang Welsch chápe postmodernu jako 

stav radikální plurality, postmodernismus potom jako jeho uchopení. Welsch, W., 1994, s. 12.  Štefan Švec v 

ročníkové práci Matěj Brouček jako prepostmoderní typus liší adjektiva „postmoderní“ (nadčasově ametafyzický 

či ametanarativní) a „postmodernistický“ (dobou podmíněně pestrý, útrţkovitý – umělecký „styl“). V této práci 

se však s diferenciací uvedených pojmů neztotoţňujeme a uţíváme jich synonymicky.  

 
2
 Lyotard, J.-F., 1993, s. 22.  

 
3
 Welsch, W., 1994, s. 12. 

 
4
 Velmi obecně lze pojmenovat přinejmenším tři oblasti, do kterých se tento pojem v různých kontextech 

zapojuje: postmoderní vědu (fyzika, biologie, psychologie, filozofie, politologie), umění (literatura, výtvarné 

umění, fotografie, divadlo atd.) a dobu (např. sociologie, sociální dějiny, kulturní historie ad.). Tyto sféry na sebe 

ovšem v mnoha případech vzájemně působí.    

 
5
 Viz internetový časopis Neviditelný pes. [online]. [Cit. 16. 9. 2003]. Dostupné z: 

<http://pes.internet.cz/veda/clanky/1895_0_0_0.html>.  
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varuje před povšechnými a často neplodnými debatami, ve kterých se „postmodernismus“ 

můţe jevit jako sémanticky redukovaný nebo vyprázdněný výraz, estetický fenomén 

nahrazující otázky po významu otázkami po stylu.
6
  

 O potenciální „vyprázdněnosti“ znaku/ů lze také uvaţovat v širším vztaţném rámci 

literárněmetodologickém. Na zproblematizované uchopitelnosti znaku (včetně vědeckých 

termínů) je ostatně zaloţeno poststrukturalistické sémiotické myšlení. I pojmy „dekonstrukce“ 

a „postmodernismus“ by však paradoxně při důsledné aplikaci tohoto konceptu byly 

nesmysluplné, nevztahovaly by se k ţádnému designátu.
7
 Širším pojetím dekonstrukce se 

v závěrečné části této práce ještě budeme zabývat podrobněji.  

        Obraz postmoderní kultury, tak jak se profiluje v rámci jednotlivých vědeckých 

specializací, se tříští do mnoha faset (coţ je nevyhnutelné, neboť je zaloţen mimo jiné na 

pluralitě a koexistenci heterogenních prvků). Je jistě pravdou, ţe jakoţto heslo je 

„postmoderna“ nesporně chytlavá, je však moţná slovem, jehoţ obsah teprve vyvstává v 

průběhu našeho hledání.
8
 To ale ještě neznamená, ţe by musela zůstat pojmem, který snese 

všechno.
9
  

        K jeho obtíţné uchopitelnosti přispívá také to, ţe paradoxně i o povaze modernismu 

(moderny, příp. avantgardy),
10

 vzhledem k nimţ bývá postmodernismus často vymezován,
11

 

                                                                                                                                                                                     

 
6
 Zda by úvahy vedoucí tímto směrem mohly být podnětné, rozvedeme v dalších částech práce. 

 
7
 Tento závěr koresponduje např. s některými aspekty úvahy Lubomíra Doleţela, jeţ se týká dekonstrukce. 

Doleţel charakterizuje Derridův jazyk jako jazyk ve své podstatě poetický, a velmi radikálně zpochybňuje 

některé z jeho kognitivních funkcí: Jak by moderní společnost, na takový jazyk odkázaná, vůbec mohla fungovat 

a přeţít, nikdo neví. Doleţel, L., 2008, s. 205.     

 
8
 Sugestivní metaforu rozostřené sémantické hranice mezi dvěma pojmy (zde aplikovanou konkrétně na přechod 

mezi modernismem a postmodernismem) nabízí sociolog Zygmunt Bauman. Jednalo se o experiment slouţící k 

měření stupně konzervatismu a radikalismu u pokusných osob: Experiment byl dosti jednoduchý: zkoumané 

osobě se předloţilo dvacet kreseb. Na první byl nakreslen pes a na poslední kočka, na těch ostatních pes 

postupně, ale stále výrazněji ztrácel rysy psa a proměňoval se v kočku. Badatel zaznamenával, jak dlouho trvá 

zkoumaná osoba na tom, ţe vidí psa, v kterém okamţiku začne poprvé pochybovat či váhat a kdy řekne, ţe vidí 

kočku. Tento experiment se mi spontánně vybavuje, kdykoliv čtu úvahy o tom, zda časy, v nichţ ţijeme, jsou ještě 

moderní, či zda jsou sice stále ještě moderní, avšak ne tak zcela, nebo zda jsou jiţ úplně postmoderní. Bauman, 

Z., 1995, s. 7. 

 
9
 Welsch, W., 1994, s. 21. 

 
10

 Pojem „avantgarda“ bývá někdy chápán velmi obecně jako kaţdé nové umění, které se střetá s tradicí. Proti 

tomuto pojetí vystupuje např. Vladimír Papoušek, který vztahuje avantgardu výhradně k periodě 20. století a 

specifické situaci této doby. Avantgarda se podle něj pokouší být mimo jiné permanentní proměnou. Papoušek, 

V., 2007, s. 20. V kontextu české literatury ztotoţňuje českou avantgardu přímo s generací Devětsilu a 

dvacátými lety dvacátého století Josef Vojvodík; termín „moderna“ lze chápat obecněji, jako novátorství, 

pokrok. Srov. Vojvodík, J., 2006, s. 321.  

 
11

 Srov. např. Grenz, S., 1997 a další. 
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se vedou spory. V této práci sdílíme názor Wolfganga Welsche, který se oprávněně domnívá, 

ţe byť bývá často postmodernismus chápán ve smyslu zásadní distance od moderny, jakési 

„anti-moderny“, „překonané moderny“, je moţné – a dokonce nutné – pohlíţet na něj také 

jako na jev s modernou se částečně překrývající a prostupující.
12

 V následujícím výkladu 

odmítáme také striktní rozdělování uměleckých děl na moderní či postmoderní – jde spíše o 

stupeň, v němţ jsou moderní nebo postmoderní fenomény v díle přítomny.  

 

1.1 Přístupy k pojmu postmodernismus a jejich vymezení 

 

  Způsob, jakým se k postmodernismu přistupuje (například v literární vědě 

představující primární oblast našeho zájmu, ale i v proudech filozofických), je přinejmenším 

dvojí. Můţe být například prezentován synchronně jako mimočasové, univerzalitu si 

nárokující paradigma distinktivních rysů
13

 (ohledně těch však nepanuje všeobecná shoda a 

mnohdy se dokonce navzájem vylučují).
14

 Různou četnost těchto rysů pak můţe odkrýt 

interpretační analýza i u textů spadajících dobou svého vzniku do nejrůznějších období. Proto 

hovoří například Welsch v souvislosti s prolínáním moderny a postmoderny o 

„postmoderních fenoménech“ dobře patrných v dílech umělců období moderního.        

 Postmodernismus pojímaný takto „holisticky“ není spojen s periodizačními mezníky, 

je spíše „stavem mysli či spíše stavem ducha“, a jak říká Welsch, postmoderní je ten, kdo si 

bez posedlosti jednotou uvědomuje neredukovatelnou rozmanitost jazykových, myšlenkových a 

ţivotních forem a umí s ní pracovat. Aby toho byl schopen, nemusí ţít na konci 20. století, 

nýbrţ právě tak by se mohl jmenovat Wittgenstein či Kant, Diderot, Pascal či Aristotelés.
15

 

                                                           
12

 Srov. např. název a text knihy Wolfganga Welsche Naše postmoderní moderna, ale také definici J.-F. 

Lyotarda: Co je pak tedy postmoderno? (...) Je rozhodně částí moderna. Lyotard, J.-F., 1993, s. 26. 

 
13

 Jak však podotýká Jana Hoffmannová, řada autorů se o vymezení specifických rysů diskurzu postmoderny 

záměrně vůbec nepokouší. Hoffmannová, J., 1992, s. 171. Ti, kteří se pokoušejí, často uvádějí např. literárnost 

zdůrazněnou četnými intertextovými odkazy, parafráze, rozpad „velkých vyprávění“, ironii, hravost, znejasnění 

hranic empirického a fikčního světa, omezení či rozklad dějové posloupnosti, mísení posvátného a profánního, 

tvoření hybridů, fragmentaci, prvky střihu, zálibu v iritaci atd. 

 
14

 Zdá se také, ţe spolu s přechodem od jedné umělecké oblasti k druhé (od literatury k filmu a k malířství, k 

hudbě, architektuře apod.) můţe docházet k modifikaci těchto kritérií. Někteří vědci však zastávají stanovisko 

zcela opačné, a dle našeho názoru v oblasti „přesných shod“ problematické (viz kapitola 5.2 a další). W. Welsch 

se například domnívá, ţe shoda postmoderních fenoménů v literatuře, v architektuře a vůbec v umění, stejně jako 

ve společenských jevech od ekonomie aţ po politiku, a rovněţ tak ve vědeckých teoriích a filozofických reflexích, 

je přímo nápadná a ţe ‘Postmoderna’ označuje jednotnou strukturu, která se neváţe na hranici uměleckých 

ţánrů.  Welsch, W., 1994, s. 14, 32. 

 
15

 Welsch, W., 1994, s. 43. 
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Je ovšem pravdou, ţe toto pojmenování „postmoderních“ rysů se zpětně děje na základě toho, 

co musí být nejprve v různých podobách dostatečně rozpoznáno a podchyceno, tedy na 

základě jisté časové perspektivy. I v tomto smyslu bychom k určitému zmapování 

postmoderního umění v této studii rádi přispěli. 

 V perspektivě literárněhistorické je postmodernismus prezentován jako pojem 

periodizační – dějinná epocha. Prefix „post“ implikuje časový sled, a můţe konotovat i určitý 

obrat: nové zaměření střídá zaměření předchozí. „Počátek“ tohoto období je však samozřejmě 

značně diskutabilní. Wolfgang Welsch udává, ţe v USA, kde debata začala, se původně 

pojem postmodernismu vztahoval k letům padesátým. Kdyţ postoupil do Evropy – od r. 1970 

a se zřetelem k fenoménům sedmdesátých let – psal například New Yorker, ţe 

postmodernismus je pryč a ţe se nyní ohlašuje post-postmodernismus.
16

 Podle Arnolda 

Toynbeeho měla postmoderna začít jiţ r. 1875 a Umberto Eco v doslovu ke Jménu růţe 

vyjádřil obavu, ţe kategorie postmoderního by nejspíše došla dokonce k Homérovi.
17

 Na 

straně druhé například někteří kunsthistorici (Henderik Roelof Rookmaaker) hovoří ještě v 

roce 1975 o umění moderním.  

 Podstatné však je, ţe jiţ v sedmdesátých letech řada osobností vyjadřuje určité 

znepokojení nad nastupující krizí kultury. Ačkoliv samozřejmě nelze chápat postmodernismus 

jako striktně časově vymezené období či radikální zlom, ale spíše jako postupný proces 

formující modus myšlení, ať jiţ v oblasti kultury, filozofie, politiky aj., pokud jde o alespoň 

přibliţné periodizační určení, opíráme se v této práci o vymezení J.-F. Lyotarda: Naší 

pracovní hypotézou je, ţe vědění mění svůj statut současně s tím, jak společnosti vstupují do 

takzvaného postindustriálního věku a kultury do takzvaného věku postmoderního. Tento 

přechod započal přinejmenším koncem padesátých let, který v Evropě představuje konec 

období její rekonstrukce.
18

   

                                                           
16

 Úvahy o nové epoše, která se formuje v reakci na postmodernismus, se samozřejmě objevují i dnes. Jeden z 

konceptů představuje například teorie performatismu Raoula Eshelmana. Ten se domnívá, ţe přibliţně od r. 1995 

se projevuje protipohyb jako reakce na vyhrocenou postmoderní ironii, skepsi, hravost atd. Toto „nové zaměření 

na skutečnost“ podle něj probíhá skrytě, bez manifestů a článků. Performatismus vychází z generativní 

antropologie E. Ganse a je charakterizován např. umělým vytvářením uzavřeného vnitřku a tlumením kontextu, 

coţ umoţňuje nalézání kladných hodnot, které postmodernismu chybí (pravda, jednota, víra...). Autor tuto 

uzavřenost díla dokládá na některých českých románech, např. na Sedmikostelí M. Urbana. Přes skutečnost, ţe 

téma Urbanova románu skutečně povaţujeme v různých ohledech za antipostmodernistické, se s Eshelmanovou 

teorií celkově ani v jednotlivostech v této práci neztotoţňujeme (viz dále).      

 
17

 Welsch, W., 1994, s. 20. 

 
18

 Lyotard, J.-F., 1993, s. 100. 
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 Na závěr uvádíme, ţe oba tyto přístupy jsou pouze teoretickými konstrukty, a v 

následující úvaze se proto ve větší či menší míře uplatnil jak přístup univerzalistický, tak 

literárněhistorický. 

 

1.2 Hodnocení spojené s pojmem postmodernismus 

 

 Je třeba zdůraznit, ţe snaha o bliţší analýzu postmodernismu se často pojí s evaluací – 

a jak se zdá, převaţuje hodnocení negativní.
19

 Období postmoderny bývá vědci a filozofy 

označováno za konec literatury a kultury obecně,
20

 ve filozofickém kontextu nacházíme 

časté ztotožnění s filozofickým nihilismem.
21

 Setkáme se ovšem i s hlasy, které oceňují 

zejména „postmoderní relativismus“, poukazují na to, že postmoderna je vystavěna na 

„pozitivní bázi“ a ţe její základní zkušeností (...) je nepřekročitelná oprávněnost nanejvýš 

rozdílných forem vědění, životních rozvrhů, vzorců jednání.
22

 Wolfgang Welsch chápe 

postmodernu jako „hluboce morální“, neboť zastává názor, ţe kaţdý výlučný nárok můţe 

pocházet jen z nelegitimního povyšování něčeho vpravdě partikulárního na domnělé 

absolutno. A Robert Silverio zdůrazňuje přínos nejednoznačnosti: podstatné je, ţe tato hra 

citací (...) zpochybňuje jednoznačnou výpověď a vede nás ke skepsi, k problematizování 

viděného světa a obohacuje tak naši zkušenost. Jsou to vţdy jednolité styly, které se snaţí 

utvrdit v nás přesvědčení o jednoduchosti velkých a správných cest.
23

  

 Postmoderna tedy můţe být pro někoho synonymem větší svobody, tolerance, 

plurality myšlení, které si jiţ nečiní nárok na obecnou totalizující platnost, na jediný a 

jedinečný výklad světa. Opačný pól tohoto pozitivního přístupu však představuje bezbřehost. 

Její potenciální hrozbu si uvědomuje například Welsch. Ve snaze ideu morálního 
                                                           
19

 Je moţné, ţe jde o relikt negativních konotací spojených s uţíváním tohoto pojmu v architektuře: 

‘Postmoderna’ se tedy vynořuje i v architektuře zprvu jako negativní označení.  Welsch, W., 1994, s. 28. 

Postmoderna a potaţmo dekonstrukce jsou také velmi často dávány do spojitosti s motivem konce (příp. dokonce 

apokalypsy). Welsch však naznačuje, ţe se tak děje „neoprávněně“ a přímo v rozporu s jejich zaměřením. 

Welsch, W., 1994, s. 64.   

Úvahy o konci umění však samozřejmě nejsou specifikem postmoderny, ani nejsou v literární historii ojedinělé.  

 
20

 Svědčí o tom kromě explicitních odkazů (Postmoderna (...) zahrnuje diagnózu tristního úpadku po zářivém 

vzedmutí moderny. Welsch, W., 1994, s. 21) i názvy některých prací, které se jí zaobírají (Ţijte nebezpečně aneb 

dvakrát kriticky o postmoderně, Chvatík, K.; Mezi absurditou a postmodernou, Sborník prací filozofické fakulty 

brněnské univerzity; Lesk a bída postmoderny, Jungmannová, L.; Konec hry a konec konce, Hilský, M., The 

Death of Literature; Kernan, A. B.; Literatura vyčerpanosti, J. Barth atd.). 

 
21

 Hauer, T., 2002, s. 8. 

 
22

 Welsch, W., 1994, s. 13 [zvýraznění M. F.]. 

 
23

 Silverio, R., 2007, s. 130. 
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postmodernismu obhájit a eliminovat problematické aspekty však dochází aţ k tomu, ţe 

rozlišuje různé „druhy“ postmodernismu. Některým z nich (například bezbřehému 

postmodernismu, který je postmodernismem libovůle, všehochuti a odlišení za kaţdou cenu)
24

 

je potom přiděleno záporné znaménko, jiné („precizní“ postmodernismus, u něhoţ nachází 

pouze kladné atributy) jsou vyzdvihovány. Poznamenejme však ještě, ţe ačkoliv Welsch 

obavy z moţné výchylky směrem k bezhraničnosti vyjadřuje velmi důrazně, je nutné si 

uvědomit, ţe toto nebezpečí do jisté míry vyvstává v pozadí kaţdé umělecké tvorby. Není v 

tvůrčí mnohotvárnosti vţdy přítomna hrozba proměny v tupou beztvarost? – ptá se Michal 

Ajvaz.
25

    

 Jiţ od začátku se tedy vyrovnáváme s axiologickými rozpory a paradoxy, se 

skutečností, ţe designát výrazu „postmoderní“ je mnohovrstevnatý. (To však nevylučuje 

jednu z pozoruhodných tezí o postmodernismu, totiţ přesvědčení Wolfganga Welsche o tom, 

ţe pro postmodernu jako by bylo příznačné to, ţe nakonec protivníci mohou dospět ke stejně 

znějícím závěrům.)
26

 Integrace protichůdných perspektiv a názorů, která by se dokázala 

vyhnout nivelizaci a zjednodušení, totiţ představuje moţný základ dalšího mapování 

sémantických a sémiotických aspektů vztahujících se k pojmu postmodernismus. 

 Pokud jde o moţnosti „klasifikace“ postmodernismu, za určité východisko je moţné 

povaţovat například některé teoretické závěry Tomáše Kulky. Nepůjde nám zde v ţádném 

případě o definitivní a ultimativní klasifikaci tohoto pojmu, neboť ji nepovaţujeme za 

moţnou. Sdílíme ale Kulkovo přesvědčení, ţe se úplně bez klasifikací neobejdeme, a to z 

velmi prostého důvodu, ţe bychom se totiţ bez nich nedomluvili.
27

 

 

 

1.3 Metoda a cíl práce 

 

 Spektrum názorů pocházejících z různých oblastí vědy i umění, často protichůdných, 

zde necitujeme zcela nahodile. Z toho, co bylo řečeno, totiţ mimo jiné vyplývá, ţe samotný 

pojem „postmodernismus“ se blíţí v současnosti častokrát spíše nálepce či emblému než 

                                                           
24

Welsch, W., 1994, s. 10–11. 

 
25

 Ajvaz, M., 2006, s. 136. 

 
26

 Welsch, W., 1994, s. 20. 

 
27

 Kulka, T., 2000, s. 164. 
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pregnantně definovanému konceptu.
28

 Jisté zobecňování je však pochopitelně dáno 

zakotvením tohoto pojmu v celé řadě oblastí lidské činnosti. 

 Otevřenou klasifikaci postmodernismu zde zpracováváme z pohledu sémiotického.
29

 

V této práci se pokusíme (někdy jiţ ustálenou) emblematickou pozici termínu 

„postmodernismus“ narušit/destabilizovat, a to – vzhledem k tomu, ţe sémiotika je sférou 

velmi širokou a multidisciplinární – zejména ve dvou oblastech (literatura, výtvarné umění). 

Naší snahou bude téţ přispět k pojmovému zpřesnění. O tom, ţe by „sémiotika 

postmodernismu“ skutečně mohla být v některých ohledech výlučná, hovoří například 

Umberto Eco. Zastává názor, ţe svérázným projevem postmoderního světa se stává 

reprodukce, a volá právě po nové estetice, resp. sémiotice, která by se s tímto stavem 

vypořádala.  

 Materiálovou základnou pro napsání této studie se stala vybraná díla tvůrců české i 

světové literatury, a to jak prózy, tak poezie. Opírali jsme se také o analýzu některých 

výtvarných děl, především z oblasti konceptuální tvorby,
30

 i přesto, ţe závěry týkající se 

historie umění nutně zůstávají (vzhledem k naší specializaci) na úrovni parciální. K tomuto 

kroku nás vedly specifické důvody: výrazný zlom estetické normy, který v umění výtvarném 

proběhl, můţe být chápán jako můstek vedoucí k úvahám o umění slovesném.
31

 Během 

formulování teoretických závěrů se také začala ozřejmovat výrazná sémiotická vazba právě 

mezi postmoderními literárními texty a výtvarnými artefakty.
32

 Závěry plynoucí z této 

                                                           
28

 Taková nálepka se zpravidla skládá z několika výrazných rozlišujících vlastností, charakterizujících daný 

pojem obecně nebo – jako v případě postmodernismu – uvnitř určitého oboru (např. architektury, sociologie 

apod.)  

 
29

 V Teorii sémiotiky vymezuje Umberto Eco sémiotiku takto: Sémiotika se zabývá vším, co můţe být chápáno 

jako znak [zvýraznění autor]. Sémiotika se zabývá znaky jako společenskými významy. Eco však váhá, jestli je 

sémiotika disciplínou s vlastní metodou a přesně vymezeným předmětem, nebo zda se jedná o obor studijních 

disciplín, tedy repertoár zájmů, které ještě nejsou úplně sjednoceny. Eco, U., 2004, s. 14n, s. 80. V této úvaze 

chápeme sémiotiku jako „makrodisciplínu“, která se zabývá všemi druhy sdělení, tedy i sděleními, jejichţ 

povaha není jazyková. 

 
30

 Přehled konceptuálních umělců uvádí např. D. Thompson, konceptuální tvorbě se věnuje také soubor studií 

Vizuální teorie, Jinočany, H&H, 2005. Do souvislosti s postmoderní tvorbou uvádí konceptualismus např. Amy 

Dempseyová: Umělci počátku 80. let, z nichţ mnozí byli spjati s postmodernismem, se však ke konceptuálnímu 

umění znovu a se zájmem vraceli. Dempseyová, A., 2002, s. 243.   

 
31

 Poté, co jsme tuto úvahu rozpracovali, vydal svoji práci Gravitace avantgard Vladimír Papoušek. Autor uvádí, 

ţe přistupuje ke zkoumání literárních textů právě prostřednictvím úvah o výtvarném díle, a to i přes to, ţe si je 

v tomto směru vědom nezvyklého otevření, tedy postupu, který se neobjevuje příliš běţně. Část knihy je 

věnována právě dílu Marcela Duchampa, jehoţ osobnost ovšem Papoušek vřazuje do diskurzu avantgardního. 

Papoušek, V., 2007.     

 
32

 Pojem artefakt lze definovat různými způsoby, např. jako umělecké dílo pocházející přímo z ruky tvůrce, 

případně uměle vyrobený předmět, viz např. Bauer, A., 1996 nebo Trojan, R. – Mráz, B., 1990. Pro naše účely 
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analýzy se pak zdály být „produktivnější“ neţ kupříkladu komparace postmoderní literatury a 

děl filmových, divadelních, architektonických atp.      

 Metodologicky jsme volili postup přecházení od analýzy konkrétních textů 

(výtvarných děl) k rozpracování abstraktních teoretických pojmů, a naopak. Tento postup, 

jehoţ logiku zformuloval ve Studiích z české literatury a poetiky Lubomír Doleţel a jejţ 

tamtéţ nazval „metoda cik-cak“,
33

 nám umoţnil pohybovat se mezi univerzální sémiotickou 

úrovní a rovinou jednotlivých děl. Ozkušování teoretických předpokladů na konkrétních 

textech ve většině případů pomohlo k potvrzení či vyloučení daných premis, případně k pre-

formulování obecnějších tezí o jednotlivých typech analyzovaných textů (například 

postmoderní poezie apod.). Podrobná analýza uměleckých děl naopak umoţnila teoretické 

závěry ještě zpětně zpřesnit. Byli jsme si ovšem vědomi jisté abstraktnosti teoretického 

schématu i jeho limitů, a i z toho důvodu jsme se jej snaţili doplnit interpretačními ukázkami. 

 Nechceme zde ovšem vynášet ucelené závěry o charakteru literární tvorby posledních 

let, ale alespoň se pokusit o náčrt a zmapování některých vývojových fenoménů. 

 

1.4 Interdisciplinární přesahy 

 

 Přestoţe je následující úvaha zacílena především k otázkám souvisejícím s uměním 

slovesným, zejména k literární teorii a metodologii, a v některých ohledech také k oblasti 

výtvarného umění, vzhledem k interdisciplinárním přesahům a konotacím, jeţ s sebou nese 

pojem postmoderny, není moţné zcela opomenout ani současný stav poznání například v 

oblasti sociologie, filozofie, umělecké fotografie atd. Ačkoliv se těchto okruhů dotýkáme 

spíše marginálně, sondy do nich v některých případech přispěly k upřesnění základních tezí a 

obohatily tuto práci o nečekaný úhel pohledu. Nebráníme se tedy ani převzetí některých 

pojmů uţívaných v těchto oborech, samozřejmě s příslušným teoretickým vymezením, a 

chápeme je jako východisko, jeţ lze různě modifikovat či rozvíjet.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

však přejímáme širší pojetí artefaktu jako materiálně existující věci, nositele významu, jenţ má smyslovou 

povahu. Pešat, Z., 1992, s. 139–140. 

  
33

 Viz Doleţel, L., 2008, s. 155, 158n. 
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kapitola 2 

Postmodernismus versus estetická norma a funkce  

 

 

(...) byl to ovšem zároveň tentýţ Tonův kamarád, který na brněnské univerzitě vyučoval umění 

performance, coţ je umění, které si vymysleli ti, kteří neuměli být ani malíři, ani herci, ani 

řečníky, ani politiky, ale kteří přesto trpěli neodbytnou touhou exhibovat na veřejnosti, takţe 

si jednoho dne vylili kýbl červené barvy na hlavu, stoupli si doprostřed výstavního sálu a 

řekli, toto je umění, pánové, a přihlíţející řekli aha a odešli polní stezkou zase domů, a kdyţ 

jsem Tonovi řekla, jestli to není divné, ţe v takovém případě tedy můţeš jenom zvednout ruku 

a označit to za umění, tak Tono se rozčílil, „tak to zkus, to není vůbec jednoduchý“ (...) 

 

                                                                                Kateřina Rudčenková, Noci, noci 

 

 

2.1 Postmoderní umění jako prostor bez hranic? Posun/destrukce estetické normy 

 

      Jestliţe postmoderní umělecká tvorba reflektuje, jak se často uvádí, změněný postoj 

umělců k tradici, pak jeden z okruhů, na nějţ je podnětné se při uvaţování o postmodernismu 

zaměřit, představuje problematika posunu/destrukce estetické normy (norem). Chápeme-li 

estetickou normu ze sémiotického úhlu pohledu jako specifický způsob uspořádání znaků v 

díle, opakující se sémiotický kód, který se vyznačuje v daném období jistou závazností a 

jehoţ překročení můţe znamenat sankce, není pak pro postmoderní umění příznačná spíše 

absence těchto regulativních principů (sémiotická nezávaznost)?  

 Jestliţe uváţíme, ţe základnu postmoderní tvorby i postmoderny obecně představuje 

plurální vědomí kódů,
34

 potom bychom „postmoderní estetickou normu“ měli chápat jako 

metakód tvořící svorník těchto dílčích kódů. Na straně druhé je moţné právě tuto extrémní 

pluralitu – a tedy potenciální absenci norem – povaţovat také za normu sui generis. Je tedy 

podle našeho názoru podnětné tázat se, zda je v postmoderních dimenzích moţné a přínosné o 

estetických normách ještě vůbec uvaţovat. A zda by nemohl být právě tento latentní rozpad 

norem (v této práci se zabýváme primárně normami estetickými, ale nelze zcela opomenout 

                                                           
34

 Welsch, W., 1994, s. 165. 
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také normy mimoestetické) jedním z důvodů, proč řada odborníků přirovnává současnou 

kulturní situaci k „Černobylu“.  

 Libovůle v současném umění (libovůle současného umění) představuje téma k 

zamyšlení nejen pro teoretiky, ale i pro samotné účastníky kulturní scény. Svědectví o 

moţnostech intersémiotického propojení sféry výtvarné a slovesné přináší deník 

konceptuálního umělce a spisovatele Mariana Pally Teplé škvarky. V hravě pojatých 

kaţdodenních záznamech a glosách z let 2003–2004 vypravěč čtenářům zprostředkovává 

například své dojmy ze seminářů, které vede na jedné z brněnských fakult. Ve svých kurzech 

prezentuje současné umění (napůl váţně a napůl neváţně) jako bezhraničný a chaotický 

prostor: Nejhorší část kurzu však začala aţ v poslední třetině, kdy jsem si se studenty měl 

vykládat o umění. (...) Vysvětlil jsem jim, ţe umění je naprosto zmatená činnost, kdy kaţdý 

můţe dnes uţ dělat, co chce, ale ţe jenom někteří se tím prosadí, bez ohledu na to, jak jsou 

dobří. 
35

  

 Formulace kaţdý můţe dnes uţ dělat, co chce, nepřímo sděluje, ţe postoj k umění se 

postupně proměnil. Pokusíme se zde alespoň naznačit, jakým způsobem a kdy proces této 

změny započal a jakými podněty byl ovlivněn.  

 

2.2 Duchampovy ready-mades jako nastolení nové (estetické) normy? (Postmoderní) 

umění bez estetické funkce 

 

  Tomáš Kulka povaţuje za přelom v umění 20. století v oblasti estetické normy jedno 

z nejslavnějších a nejpřevratnějších ready-mades:
36

 Fontánu Marcela Duchampa.
37

 Duchamp 

byl roku 1917 zvolen předsedou tehdy vzniklé Society for Independent Artists. Zklamán 

organizátory výstavy, která měla být pořádána, na ni zaslal pisoár, který podepsal 

pseudonymem R. Mutt
38

. Název objektu zněl Fontána.
39

 Mezi exponáty se sice neobjevil, 

                                                           
35

 Palla, M., 2007, s. 53.  

 
36

 Je třeba podotknout, ţe v této práci nezohledňujeme Duchampův komentář k vlastním artefaktům. 

 
37

Doslovným překladem ready-mades jsou „hotové předměty“. Duchamp si vybíral předmět vţdy co nejvíce 

neutrální. 

Marcel Duchamp bývá obvykle zařazován mezi umělce avantgardní (např. V. Papoušek, s. 21n), jeho jméno 

však uvádí do souvislosti s postmodernou např. W. Welsch, kdyţ říká, ţe přechod k mnohotvárnosti (kterou 

povaţuje za současně moderní i postmoderní fenomén) se stal zcela programovým a závazným právě u 

Duchampa. Welsch, W., 1994, s. 106. Tomáš Kulka potom Duchampa označuje přímo za duchovního otce 

nejrůznějších postmoderních směrů a klíčového umělce dvacátého století. Kulka, T., 2004, s. 110. 

 
38

 V angličtině „moula“. 
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avšak význam tohoto gesta přetrval. Kulka tvrdí, ţe všechny nově vznikající umělecké směry 

před Duchampem byly vţdy bytostně spjaty s estetickou funkcí. I on si klade otázku, zda lze 

Duchampův počin interpretovat jako nastolení nové estetické normy a zda je moţné jej ještě 

dále rozvíjet. 

 Sám Kulka Se značnou dávkou ironie předkládá obraz budoucnosti, v níţ estetická 

norma, hodnota a funkce nehrají roli: V Hintikkově logice moţných světů si můţeme představit 

svět S1, v kterém je Duchampova Fontána definitivní tečkou za snahou rozvíjet jakékoli 

estetické principy, vytvářet estetické normy, hledat nové formy krásna atp. Všichni Duchampa 

následují a vystavují esteticky nezajímavé předměty denní potřeby: (...) nosí do galerií zubní 

pasty, kartáčky na zuby, holicí štětky (...) Tvůrčí činnost není nijak omezena; do muzea lze 

přinést cokoli. Kritika za vývojem nezaostává: vytváří nové kategorie jako „porcelánový 

styl“, „kartáčkový styl“ aj., kunsthistorici pak u různých umělců rozebírají jejich 

„koupelnové období, „období švestkových knedlíků“ apod. Logickým vyústěním vývoje umění 

ve světě S1 by v podstatě byla duplikace světa neumění.
 40

   

 V knize Umění a kýč autor tyto myšlenky dále rozvádí: Lze namítnout, ţe 

Duchampova prezentace Fontány uvedla novou normu, která se k estetičnu, byť negativně 

vztahuje: říká, ţe estetické aspekty jsou v díle nepodstatné [zvýraznění M. F.].
41

 Tato 

formulace ostře kontrastuje se závěry Jana Mukařovského (a teoretiků, kteří se hlásí ke 

strukturalistickému odkazu),
42

 pro něţ je estetická funkce v umění funkcí dominantní, a 

naopak, uměním je právě taková tvorba, v níţ převládá estetická funkce nad ostatními.
43

 

Jedna z otázek, které si v této práci pokládáme, zní: je tendence, o níž hovoří Tomáš Kulka, 

v současné tvorbě aktuální? Bylo by možné vysledovat ji i u analyzovaných 

postmoderních děl, a jestliže ano, jak zásadní úloha jí připadá?  

                                                                                                                                                                                     
39

 Jiţ před Fontánou vytvořil Duchamp např. ready-mades nazvaná Jízdní kolo nebo Věšák na klobouky. Je jistě 

třeba vzít v úvahu, ţe konotace názvu a jeho metaforická povaha (Fontána) mohou přispět k vychýlení 

recipientova hodnocení na ose estetický znak – mimoumělecký objekt ve prospěch první moţnosti. Na druhé 

straně u mnoha dalších ready-mades, např. Duchampových (Věšák na klobouky atp.), není recipient názvem 

objektu nijak ovlivněn.   

 
40

 Kulka, T., 2000, s. 167.  

 
41

 Kulka, T., 2000, s. 171.  

 
42

 Např. Lubomír Doleţel ve studii Felix Vodička a moderní naratologie z roku 1996 chápe estetickou funkci 

jako určující a uvádí, ţe jedině estetické chápání odděluje literaturu od kýče, propagandistické quasi-literatury. 

(...) Vzdát se estetické koncepce literatury znamená podlehnout hodnotové nivelizaci (...).  Doleţel, L., 2008, s. 

155–156.  

 
43

 Viz Mukařovský, J., 1971, s. 13–14. 
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 Vytyčené téma podrobíme dalšímu zkoumání, pokládáme však ještě za nutné 

připomenout v tomto kontextu některé části studie Jana Mukařovského Estetická funkce, 

norma a hodnota jako sociální fakty. Mukařovský se vyjadřuje mimo jiné i ke vztahu 

estetické normy a norem ostatních. Zdůrazňuje především jejich prostupnost. Norma estetická 

můţe přejít v normu jinou a naopak, říká, a uvádí příklady: ve funkční architektuře dnešní, 

odmítající jakékoli estetické normování, stávají se třeba proti vůli samého architekta, normy 

praktické (např. hygienické atd.), jakmile vstupují do díla, zároveň normami estetickými.
44

 

Korelace mezi uvedeným příkladem a ready-mades je poměrně nápadná. Nevyznačuje se tedy 

takové umění výraznou interferencí norem různého druhu?  

 Otázek přibude, uvědomíme-li si, ţe Duchampova Fontána podle Tomáše Kulky 

neguje také funkci a normu estetickou. Stáli bychom tedy před zvláštním případem díla 

prostého jakýchkoliv funkcí. Tato skutečnost provokuje úvahu nad tím, zda stojíme vůbec 

před uměleckým dílem, a také – lze v tomto případě nějak rozhodnout? Z jaké pozice a na 

jakých základech by takové rozhodnutí mělo být učiněno? Přítomnost či nepřítomnost 

estetické funkce v díle je především záleţitostí interpretační a souvisí s (aktuálním) postojem 

recipienta. Mukařovský k tomu poznamenává: Známe (...) lidi, pro které vše nabývá funkce 

estetické, a naproti tomu i takové, pro které funkce estetická existuje v míře minimální.
45

  

Kategorické rozřešení otázky, co lze povaţovat za uměleckou tvorbu, a co nikoliv, však není 

předmětem této práce. Ostatně i sám Mukařovský je přesvědčen, ţe hranice mezi oblastí 

estetickou a mimoestetickou je nepevná. Jedná se nám však o reflexi vztahů, které se k této 

problematice váţou. 

 

 Re/konstrukce estetické normy daného literárněhistorického období vţdy vyţaduje 

rozsáhlou a dlouhodobou analýzu materiálu uvnitř dobového kontextu, rozbor textů zaloţený 

na komparaci, která případný posun normy zachytí. Odpověď na otázku, zda sklon k 

vymykání se oblasti estetické normy, tak jak byl zachycen u Duchampa, hraje roli také v 

postmoderním umění, by nám však mohla usnadnit skutečnost, ţe jestliţe se táţeme po 

estetické normě, táţeme se neodmyslitelně také po jejím překračování. Poloţme si tedy 

otázku, kterou snad lze zodpovědět alespoň částečně: respektuje postmoderní umění a myšlení 

(i v oblasti sémiotiky) ještě nějaká omezení (např. tematická, v oblasti prolínání kódů atp.)?   

 

                                                           
44

 Mukařovský, J., 1971, s. 39. 

 
45

 Mukařovský, J., 1971, s. 11. 
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2.3 Postmoderní umění – maximální rozvolnění norem, nivelizace kontroverzních témat 

 

 Kritika, k jejímuţ profesnímu vybavení by měl patřit široký kulturní rozhled, se 

pozastavuje kupříkladu nad dnešním rozvolněním měřítek „přijatelnosti“ kulturních výtvorů. 

Jazyk hodnocení vztahující se k tvorbě chápané jako extrémní, má tendenci se s referentem 

poněkud míjet: 

 

Přívlastky „kontroverzní“ nebo „šokující“ padají v kulturním prostředí tak často, ţe ztratily 

pádnost. Škoda. Dnes uţ víme, ţe jsme si je měli šetřit. Jak jinak totiţ titulovat fotografa, který 

se kvůli svému dílu dočkal opovrţení i zatčení, a magazíny, do nichţ přispíval, úředních 

zákazů?
46

 

 Autor recenze Petr Třešňák se pohybuje v prostoru vymezeném dosavadní tradicí. 

Kategorie šokujícího umění by podle něj měla představovat zřetelný protipól umění, které 

kontroverzi nevyvolává. Třešňák nezpochybňuje hranici vytyčenou původními významy 

adjektiv, nekonvenuje mu však její současné nastavení. A to proto, ţe oblast kontroverzního 

se v důsledku naduţívání tohoto označení rozšiřuje, a tím i relativizuje. Třešňák by tedy uvítal 

spíše „postup zpět“, který je však v současném kulturním milieu s největší pravděpodobností 

velmi problematický a obtíţně realizovatelný.  

 Lze si také poloţit další otázku: není popsaný stav pouze přímým důsledkem 

vyvazování se z norem a jejich rozvolnění, které umoţnilo vstup dříve potlačovaných témat 

do oblasti kultury? Nutnost reflektovat tato díla a veřejně o nich hovořit potom vede 

k oslabení pojmu šokujícího. Naduţívání adjektiv kontroverzní, šokující atd. paradoxně 

vyvolává otupělost vnímatele a stírání konotací „otřesu či nárazu“. V důsledku toho se tvůrci 

o to více snaţí vytvořit ještě „extrémnější“ dílo, aby postmoderního konzumenta umění 

zaujali a prosadili se.
47

       

                                                           
46

 Třešňák, P., 2006, s. 22. 

 
47

 Je paradoxně moţné, ţe by umělci zaujali své publikum spíše pravým opakem šokující tvorby, např. tvorbou 

navracející se k víře, pokoře, vnitřní čistotě člověka. Jak totiţ uvádí Petra Čecháková, postupem času došlo kupř. 

k „prohození“ stanovisek dřívějšího undergroundu (Čecháková za jednoho z nejvýraznějších zástupců povaţuje 

I. M. Jirouse) a establishmentu. Zatímco v sedmdesátých letech se underground vymezoval právě maximální 

provokací a bojem proti establishmentu, dnes se situace obrací: Takzvaná provokace je dnes totiţ samotnou 

součástí kulturního establishmentu, stejně jako ironie či skepse. (…) Provokace, ironie a laciná vulgarita, které 

byly blízké Jirousově poetice, se v posledních letech staly významným artiklem, na kterém se dá dobře „vydělat“. 

Podle Čechákové se z Jirousových sbírek v posledních letech vytrácí dialog s Bohem, a autor by se tedy měl, 

nechce-li se stát součástí nového „establishmentu“, raději orientovat opět k vyrovnanějším polohám. Čecháková, 

P., 2005, s. 9.  
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 Tento stav věcí slovně potvrzuje například Jáchym Topol. Domnívá se, ţe proces 

vývoje právě dospěl k bodu, kdy vše, co bylo původně šokující, se stalo všedním, pobuřující 

témata jsou vyčerpána. Došlo ke sloučení protikladů do mnoţiny, která do sebe pojme s 

lhostejností cokoliv. Topol poukazuje například na maximální rozvolnění tematických 

hranic v současné tvorbě: Teď mě napadá, ţe literáti nebo umělci vţdycky v minulosti svým 

uměním probourávali nějaká tabu, třeba sexuální nebo společenská, rasismus například. A 

najednou tady ţádné tabu není. Uţ nečteme knihu kvůli jejímu revolučnímu náboji, kvůli 

tomu, ţe nám otevře skutečnost, ţe nám ukáţe věci, které jsou zakázané, všechno uţ tady bylo, 

uţ je tisíc knih o bezdomovcích a děvkách a narkomanech, uţ to není tabu, jako kdyţ 

Burroughs někdy v 50. letech psal Feťáka. U nás se to drţelo aţ do konce totality.
48

  

 Podle Topola je uţívání adjektiv kontroverzní, netradiční atd. spíše přepychem, neboť 

v postmoderní kultuře je jiţ vše stejně známé a stejně nudné. Jeho rozjímání nad vytrácející se 

originalitou v některých aspektech koresponduje s deníkovými úvahami Mariana Pally, ve 

kterých se jejich autor zamýšlí nad ztíţenou moţností prosazení se mezi ostatními umělci. 

Stav omrzelosti publika vůči soudobé kultuře však samozřejmě není postojem, který by 

zrodilo aţ 21. století.   

 Podobné postesknutí nacházíme například v zápisech H. R. Rookmaakera, jehoţ glosa 

pochází z roku 1975: Očekávali byste, ţe lidé prohlíţející si výstavu moderního umění budou 

rozlíceni, neboť věci pro ně svaté tu jsou občas rozebrány na kusy, ale oni se pobaveni nebo 

docela bez zájmu procházejí. Neboť samo poselství uţ nemá ţádný význam. Únosné je 

všechno.
49

 Lze tedy konstatovat, ţe určité změny vzhledem k předchozím fázím vývoje a 

estetické normě skutečně jiţ určitou dobu probíhají (posun lze zachytit přinejmenším v reflexi 

této problematiky).  

 

2.4 Současné konceptuální umění – následovníci Marcela Duchampa. Kolísavý průběh 

recepční semiózy 

 

 Podle našeho soudu jsou i dnes otázky, které si zde klademe, velmi aktuální; například 

z toho důvodu, ţe do popředí znovu úspěšně pronikají umělci, kteří Duchampovo gesto 

opakují a které bychom mohli prohlásit za jeho přímé následovníky. Konceptuální trend na 

domácí výtvarné scéně převládá od devadesátých let 20. století, podobně je tomu v zahraničí.  

                                                           
48

 Topol, J., 2005, s. 8. 

 
49

 Rookmaaker, H. R., 1996, s. 146. 
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  V dubnu 2003 například otevřel ve Velké Británii novou galerii pro svou sbírku 

umění sběratel Charles Saatchi – a tato sbírka se okamţitě stala událostí sezony.
50

 Nejedná se 

ovšem o umění ledajaké, ale o skupinu tzv. Mladého britského umění (Young British Artists – 

yBa). Navzdory přívlastku v názvu skupiny nesestává Saatchiho sbírka pouze z artefaktů z 

posledních let. Sběratel díla shromaţďuje jiţ od let sedmdesátých. Sbírka zahrnuje např. 

exponáty Damiena Hirsta (Pryč ze stáda: mrtvá ovce naloţená ve formaldehydu, či ţralok ve 

formaldehydu, 1991),
51

 nebo Tracey Eminové (rozházená postel s názvem Moje postel, 1996).  

 Další zpráva
52

 upozorňuje na skutečnost, ţe mezi nejnovější umělecká díla v 

londýnské National Portrait Gallery byl zařazen videozáznam lišky pořízený pomocí 

bezpečnostních kamer. Lišku vpustil do muzea belgický umělec Francis Als, kterého si najala 

skupina moderního umění Artangel. Podle Alse je snímek zároveň uměleckým dílem i 

pobídkou k zamyšlení nad tím, ţe celý Londýn bez ustání zabírají všudypřítomné 

bezpečnostní kamery.  

 Čtenáři se mohou seznámit i s osudem výtvarníka Wayna Hilla,
53

 který je zoufalý, 

neboť některý z návštěvníků výstavy vypil jeho umělecké dílo v ceně milionů korun, jeţ na 

první pohled vypadalo jako voda v plastové lahvi. Lahev nesla název Zbraň hromadného 

ničení, byla naplněna ledem z tajícího arktického ledovce a měla upozorňovat na nebezpečí 

globálního oteplování. Sám autor pochybnosti o omylu a moţné záměně vyloučil: Zbraň 

hromadného ničení se skutečně podobala obyčejné láhvi, uznal sice. Pokračoval však: Byla 

ale umístěna na podstavci, označena nápisem a zanesena do soupisu děl výstavy. Muselo být 

přece jasné, ţe to je umělecké dílo.  

 Tendenci k vytváření děl tohoto typu souběţně zaznamenáváme i v českém 

kulturním prostředí. Proces vytváření díla, jeţ se zrodilo z téhoţ typu invence, popsal 

Marian Palla ve svém deníku: 

25. října  

Odnáším koncept výstavy Vodovodního umění do Brněnských vodáren a kanalizací. Jestli to 

vyjde, zaplatí nám katalog pro Dům umění v Opavě, kam pošleme láhev brněnské vody z 

                                                           
50

 O této kulturní události viz Majstr, J., 2003 a nejnověji Thompson, D., 2010. 

 
51

 Jak uvádí Don Thompson, název prvního ţraloka zněl Fyzická nemoţnost smrti v mysli někoho ţivého a nutil 

diváky k tomu, aby mu přisoudili význam. Tato ţraločí skulptura nebyla ovšem jediná, následovali další ţraloci, a 

také krávy a ovce naloţené ve formaldehydu. Ne všechny tyto exponáty byly pojmenovány. 

Thompson, D., 2010, s. 89n. 

 
52

 Lidové noviny, 29. 9. 2005, s. 12. 
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 Mladá fronta Dnes, 28. 7. 2005, s. 1. 
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kohoutku a kde ji ředitel Domu umění vyleje na podlahu v galerii a zakáţe uklízečce na jeden 

měsíc po dobu výstavy umývat podlahu. My se Steklíkem zůstaneme doma, protoţe vylít vodu 

na podlahu zvládne kaţdý ředitel.
54

  

 

 Další příklady, na nichţ by bylo moţné doloţit tento specifický modus geneze 

uměleckého artefaktu, jsou četné. Na výstavě Umělecká beseda 1863 – 2003 byly například 

vystaveny exponáty Jaroslava Fišera ml. z cyklu Natura morta (2003) – zvětšené fotokopie 

vybraných novinových článků. V roce 2006 se v Praze objevila instalace současného umění 

nazvaná Beauty Free Shop, která nabízela artefakty tvůrců, jako je David Černý nebo Jiří 

Černický (např. konzervy, turban naloţený v akváriu či jehelníčky), opatřené jménem 

výrobce-autora na štítku, visačkami i obaly. Umělecká hodnota byla deklarována cenou, 

„zboţí“ propagovaly letáky a v „shopu“ obsluhovala prodavačka.
55

 Cenu Jindřicha 

Chalupeckého za rok 2009 získal Jiří Skála, jehoţ exponáty představují zápisky v anglickém 

jazyce.                  

  To, zda instalaci tohoto druhu nazve „uměním“, se zdá být svobodným rozhodnutím 

recipienta. Skutečnost, ţe návštěvník zcela váţně přemýšlí, zda je opravdu konfrontován s 

uměleckým dílem, je podle autora recenze výstavy Mladého britského umění spíše pravidlem 

neţ výjimkou. Umělci na druhé straně mají potřebu své originální výtvory bránit: Na obvyklý 

výkřik ‘To by přeci dokázal kaţdý...’ odpovídá prý Damien Hirst břitkým, ale trochu 

unaveným: Ale nedokázal to kaţdý, ţe ne?
56

 Výtvarnice Kateřina Šedá se domnívá, ţe pro 

současné výtvarné umění (– například i pro tvorbu laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého za 

rok 2009 Jiřího Skály, která se pohybuje na hranici vizuálního artefaktu a literatury) je v 

některých případech přiléhavější označení „událost“. Této události by pak měl divák (umět) 

vyjít vstříc.  

 Setkáváme se zde s jevem, který označíme jako kolísavý proces semiózy. Někteří 

návštěvníci budou vystavený hmotný artefakt/mimoumělecky existující předmět (ovci, postel) 

povaţovat za znak, proces semiózy, a tudíţ transformace v estetický objekt („umění“) pro ně 

proběhne, pro jiné vnímatele nikoliv. K úskalím tohoto typu recepce odkazuje v jedné z 

povídek knihy Noci, noci Kateřina Rudčenková (viz citát v úvodu kapitoly).  

                                                           
54

 Palla, M., 2007, s. 186–187. 
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 Blíţe viz Lidové noviny, 3. 1. 2006, s. 20. K postmodernímu sbliţování sféry umění s oblastí prodeje také 

kapitola 5.  
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 Majstr, J., 2003. 
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 Zároveň je zjevné, ţe odmítavé stanovisko nemusí zaujímat pouze vnímatelé 

vyznačující se ultrakonzervativním přístupem, nebo ti, kteří se ve sféře umění neorientují 

příliš jistě, či ji zcela odsouvají mimo oblast svého zájmu.  

 Subjektivně podmíněné rozkolísání recepčního procesu na ose umění/znak – ne-

umění/věc, tedy (potenciální) konstituování estetického objektu v mysli recipienta, jeţ je 

spjato s uvedeným typem semiózy, se však dostává do rozporu s koncepcí estetického 

předmětu Jana Mukařovského, jejţ formuloval v roce 1934. V jeho pojetí nese estetický 

objekt znaky odsubjektivizování a je svázán s kolektivním vědomím.
57

 Mukařovský hovoří 

také o vlivu dobové normy na vnímání recipienta. Proto je, jak se domnívá, dílo v určitém 

společenství vţdy vnímáno obdobně (ovšem přes individuální rozdíly, které jsou přípustné).
58

 

Konstituování estetického objektu v mysli vnímatele, tak, jak jsme jej popsali výše, je však 

doprovázeno výraznými individuálními diferencemi a nejednotností. Tato skutečnost posiluje 

dohady nad tím, zda se vůbec nacházíme v souřadnicích umění. Mimo jiné by svědčila i pro 

značné oslabení či rozpadání současně platné estetické normy, byť o ní doposavad uvaţujeme 

pouze jako o potenciálním teoretickém konstruktu.      

 Z dokladů, které jsme uvedli, odvozujeme, ţe absence regulativních principů v 

postmoderním umění není jevem neobvyklým a ţe jako estetický objekt můţe být v 

současnosti prezentováno opravdu cokoliv.
59

 Koncept estetické funkce za těchto okolností 

můţe být jen velmi těţko pojímán jako záleţitost interakce mezi recipientem a dílem, a 

přesouvá se více méně do vědomí recipienta.
60

 Dílo je potom jako jakýkoliv jiný předmět jen 

prostředníkem k subjektivně-estetickému proţívání reality, nemusí produkovat ţádné 

kolektivně sdílené estetické aspekty.  

Umění se tím však dostává do slepé uličky: debata o něm se přesouvá do roviny 

filozofické. Na to lze namítnout, jak to činí Tomáš Kulka, ţe umělecké dílo (ani to 
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 Umění jako semiologický fakt, vyd. 1934.   
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 Srov. Pešat, Z., 1992.  

 
59

 Robert Silverio potvrzuje tento trend také v oblasti fotografie: Tématem nicméně můţe být skutečně cokoli: 

zbytky jídla na talíři nebo neproniknutelná hradba cypřišů, stvol plevele nebo odhozená krabice atd. Silverio, R., 

2007, s. 94. S tímto narůstajícím prosazováním se původně „neestetických“ objektů jistě souvisí i postřeh Jiřího 

Fukače, který zaznamenává změněné postoje společnosti ke slovu „krása“. Mimo komunikaci vědců a umělců se 

pak přinejmenším v posledních desítiletích setkáváme s klesající frekvencí slova „krása“. To se zdá být jakýmsi 

anachronismem (málem kniţním tvarem), rozhodně je vůči němu pociťován ostych. Fukač, J., 1992, s. 23–24.  

 
60

 Srov. tezi Jana Mukařovského, ţe estetická funkce věcí není ani úplně v moci individua, třebaţe z čistě 

subjektivního stanoviska můţe cokoli nabýt (nebo naopak postrádat) estetické funkce bez ohledu na své utváření. 

Mukařovský, J., 1971, s. 19. 
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konceptuální) přece není filozofickým argumentem, a je tedy zavádějící posuzovat jej místo 

kritérií estetických kritérii kognitivními či filozofickými. 

 Přes všechny proklamace umělců i teoretiků i uvedené příklady je ovšem stále ještě 

výjimečné, aby recipient jako umění označoval např. sebelépe vyrovnaný regál v 

supermarketu naplněný zboţím. Moţné to nicméně za určitých okolností je, jak naznačuje 

následující úryvek. Není však nijak vyloučeno, ţe protagonista deníkové prózy pouze dává 

průchod svojí ironii vůči těm, jejichţ boţstvem je konzum. Takto vyjadřuje vypravěč 

Emigrantského snáře, uvyklý omezeným moţnostem socialistické ekonomiky, pocity, jeţ v 

něm vzbuzuje americký obchodní dům: 

(...) napiju se a řeknu si v duchu: „Dieu existe!“, ano, ano, protoţe vidím – ne samoobsluhu v 

Kalifornii, v Los Angeles, v městečku Cerritos, přízemního obra, dokonale klimatizovaného, v 

něm dvacet rovnoběţných chodeb, v nich tisíc regálů narvaných tím nejnádhernějším 

zboţím,(...) nad nímţ jsem si říkal, tohle není přece moţné, ne to není moţné, to musí být 

všechno umělé, z plastiku, to přece nemůţe být na prodej, jako není na prodej Venuše z Mélu 

nebo Mona Lisa, to je nejdokonalejší umění dvacátého, nebo uţ dokonce jednadvacátého 

století (...). 

 

                                                                                      Binar, V., Emigrantský snář, s. 69   

 

 

2.5 Vztah ostenze a estetické funkce v postmoderním umění. Ostenze jako ontotvorný 

aspekt postmoderního výtvarného díla. Role sémiotické konvence. Duplicitní struktura 

uměleckého díla  

 

 Zboţí v supermarketu má s estetickými objekty Mladého britského umění jedno 

společné: jde o vystavené referenty
61

 (původně) zakotvené v oblasti mimoestetické. V této 

souvislosti lze, jak se domníváme, uplatnit jistou paralelu k „sémiotice všedního dne“ Iva 

Osolsobě, v jejímţ rámci autor rozpracovává své pojetí ostenze, a vyvodit z ní další závěry. 

Osolsobě se domnívá, ţe všechny umělecké projevy (včetně slovesných) splňují „minimální 

program“, totiţ „být věcí na ukazování“, slouţit k ostenzivnímu sdělování. Právě tato 

                                                           
61

 Termín referent zde v souladu s Fregeho sémantikou pojímáme jako Bedeutung, poukaz na mimojazykový 

objekt (materiální nebo ideální), přijímáme ovšem výhradu Umberta Eca. Ten se domnívá, ţe o objektu lze 

uvaţovat pouze tehdy, kdyţ je referent chápán jako reálný a aktuální předmět, ke kterému znak můţe odkazovat, 

tedy nikoliv jako „třída“ skutečných a moţných objektů. Reference není závislá na jazykové formě. Srov. Eco, 

U., 2004, s. 74, Doleţel, L., 2008, s. 276. 
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vlastnost podle něj povyšuje na umělecká díla i předměty uţité a odlišuje umění od zboţí 

běţné spotřeby.
62

 S touto formulací je jistě moţné polemizovat – nedomníváme se, ţe právě a 

jedině jakýkoliv způsob prezentování, tedy ostenze (například v obchodě) zajistí okamţitou a 

dynamickou proměnu zboţí v umělecké dílo.    

 Na druhé straně je třeba připustit, ţe je moţné i nutné ostenzi
63

 referentu (ve smyslu 

jeho veřejného předvedení a nabídnutí k estetickému proţívání) povaţovat v případě 

konceptuálního umění za specifickou sloţku přimykající se k dílu. Můžeme si klást otázku, 

zda lze tuto složku považovat za nějak signifikantní také pro postmoderní literární 

tvorbu.  

 Situace, jiţ jsme popsali, vypovídá o tom, ţe ostenzivní definici k povaze 

postmoderního výtvarného umění lze s určitými modifikacemi vztáhnout: Vţdyť při ostenzi 

(...) to hlavní, to podstatné, to vlastní sdělení nepředáváme gestem, ale ukazovanou věcí 

samou (...).
64

 Vyvstává však otázka, zda v případě některých postmoderních artefaktů není 

sdělení předáváno spíše gestem, tedy součinností faktorů doprovázejících akt zveřejnění díla – 

skutečností, ţe byl uţitkový předmět vůbec vystaven, prostorem, kde k vystavení došlo atd.  

 Bez zapojení ostenze by totiţ proces semiózy, kdy referent (například postel, ţidle...) 

pro recipienta nabývá podoby (estetického) znaku, nemusel vůbec proběhnout. Ostenze se 

tohoto procesu nevyhnutelně účastní, lze říci, ţe v některých případech jej přímo zakládá. 

Pozoruhodným se jeví také status takového referentu. Jako laici bychom moţná řekli, ţe se 

jedná o předmět denní potřeby prezentovaný jako umělecké dílo, „nepravé umělecké dílo“ 

atp. Domníváme se tedy, ţe je relevantní uvaţovat o kategorii duplicity
65

 – máme před sebou 

hmotný referent a zároveň umělecké dílo, objekt s dvojí identitou a duplicitně strukturovaný. 

 Je také na místě znovu připomenout volání Umberta Eca po „sémiotice uvozovek“, 
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 Osolsobě, I., 2002, s. 39. 

 
63

 Při uţívání pojmu ostenze vycházíme z poměrně širokého pojetí, které zavádí Ivo Osolsobě – tedy nejen 

ostenze jako poukaz či bezprostřední kontakt s objektem, ale jako forma sdělování, kdy jako zpráva slouţí 

sdělovaná skutečnost sama. Skutečnost je tu sama sobě prostředníkem, je natolik ‘výmluvná’, ţe vypovídá o sobě 

samé. Do kategorie ostenze Osolsobě včleňuje jevy, se kterými se běţně setkáváme, např. výstavy, výkladní 

skříně, vystavování zboţí, instalování sbírek, prohlídky, přehlídky, předvádění, provádění (ostenzí se zabývá 

nejen výstavnictví, ale i Čedok), demonstrace ve všech významech tohoto slova, zoologické zahrady, botanické 

zahrady, móda, artistika, sportovní podívané (...). Osolsobě, I., 2002, s. 20–22. 
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 Osolsobě, I., 2002, s. 19.  

 
65

 Právě podvojnost bývá označována za jeden z typických rysů postmoderního diskurzu. Setkáváme se s ní často 

na úrovni jednotlivých strukturních rovin uměleckého díla – např. na rovině motivické. 
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zmíněné v úvodu.
66

 To se sice vztahovalo do značné míry ke kategorii simulace, problematice 

„fyzického“ opakování znaku ve smyslu zmnoţení nebo vytvoření jeho kopie,
67

 nikoliv k 

procesu semiózy, kdy se referent (uměleckým) znakem teprve stává, přesto zde vyvstává jistá 

podobnost. Stejně jako původní Monu Lisu, například i kámen vystavený v galerii bychom 

mohli označit jako „originál“ (ačkoliv v druhém případě spíše ve smyslu „původní přírodní 

objekt“).
68

 Na rozdíl od obrazu Mony Lisy je však tento referent současně svým originálem i 

duplikátem. Reprodukování znaku se také v případě Mony Lisy uskutečňuje výlučně ve sféře 

„umělecké“. V případě konceptuálního umění se jedná o situaci odlišnou: dochází k 

transpozici.  

Poloţme však ještě doplňující otázku – kde a jak se proces duplikace identity 

„mimoestetického referentu“ (a tedy semióza a nabývání estetické funkce) odehrává? 

Dějištěm je prostor, v němţ jsou objekty vystaveny – galerie.  

  Na významu tedy nabývá, jak jsme jiţ naznačili, (postmodernou často zdůrazňovaná) 

mimoestetická realita, kontext, ve kterém je objekt umístěn. Vlastními slovy popisuje tento 

proces Ivo Osolsobě: Stačí někdy dokonce i minimální zásah člověka, jeho minimální sluţby 

materiálu, věci, v krajním případě samo „uvozovací gesto“ v podobě instalování, vystavení, 

atp., a ... vztah k věci můţe být „obrácen“ a vystavená věc přijata a poznávána jako „věc na 

ukazování“. To je případ surrealistických či neodadaistických objektů, plastik ze šrotu (...) 

zkrátka podivných „přírodnin“ (...) povýšených uvozovacím gestem na „věci na sdělování“.
69

  

 Přestoţe se domníváme, ţe koncept uvozovacího gesta nelze ztotoţňovat s 

pragmatickým faktorem kontextu, do nějţ je dílo zapojeno, rozvíjení podnětů vedoucích tímto 

směrem chápeme jako přínosné. V průběhu modelové situace ostenze, jak ji Osolsobě 

popisuje, se stává nositelem sdělení tzv. originál (případně model, jenţ se uplatňuje 
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 I H. R. Jauss  se ve své stati Čtenář jako instance nových dějin literatury vyjadřuje k problematice originality 

díla, a otázku jeho reprodukování chápe jako ztrátu této originality. Uvaţuje zde i o tvorbě Duchampově: Zvlášť 

nápadné je zrušení jedinečnosti díla a rostoucí aktivizace diváka v moderním malířství počínaje od 

Duchampových Ready Mades. Jauss, H. R., 2002, s. 103.    

 
67

Podnět k zamyšlení představují také pasáţe W. Welsche o „nepravé Moně Lise“ v Louvru, která je 

prezentována jako originál.  Welsch, W., 1993, s. 114–115.  

Snad jde o pokus vyhovět údajnému vkusu postmoderních recipientů. Jan Keller se domnívá, ţe postmoderní 

člověk má sklon povaţovat repliky originálu za reálnější neţ samotný originál. Keller, J., 2003. 

 
68

 Význam slova „originál“ se v tomto uţití blíţí definici originálu v teorii I. Osolsobě, totiţ chápání ostenze jako 

„sdělování pomocí originálu“.  Osolsobě, I., 2002, s. 35.  
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 Osolsobě, I., 2002, s. 39. 

 



29 

 

v situacích, kdy není moţné ukázat originál, a slouţí jako náhrada nepřítomného originálu);
70

 

gesto tvoří pouze jakýsi kontextový rámec (gesto, podobně jako v jiných případech třeba 

piedestal, rám, instalace, jen uvozuje, jen upozorňuje, jen vyčleňuje to, co má být sděleno, 

sděluje, ţe se sděluje, ale nic víc).
71

 Pokud tímto funkčním uspořádáním poměřujeme situaci 

zveřejnění uměleckého díla, lze jej moţná ještě vztáhnout na výstavy výtvarných umělců  

19. století (např. Antonína Mánese, Václava Broţíka, Luďka Marolda a dalších). Například v 

umění (pozdní) avantgardy však jiţ můţe být nenáleţité a nefunkční. Jak zdůrazňuje Josef 

Vojvodík,
72

 například barokní rám obrazu Oidipus (1940) Jindřicha Štyrského není pouhým 

nezbytným ornamentálním doplňkem, ale jeho dekorativnost (intencionálně) 

významotvorným způsobem kontrastuje s „primitivní“ povahou samotné malby.   

 Vrátíme-li se znovu k Mladému britskému umění, funkci gesta zcela přebírá prostor 

umístění, tedy galerie. Na rozdíl od „běţné ostenze“ právě v takovýchto případech kontext 

definuje celou situaci, transponuje ji na rovinu estetickou, propůjčuje jí umělecký rozměr. 

Prezentováním v galerii, které dříve bylo chápáno jako „podpůrný aspekt“, je reference k 

umělecké sféře zdůrazněna, a recipientovi se dostává silné pobídky k tomu, aby vnímal 

vystavené (a tímto vystavením nabízené) dílo jako estetický objekt. Toto působení na 

recipienta by také vzhledem k jeho zkonvencionalizované povaze bylo moţné popsat jako 

vliv sémiotické konvence – je dlouhodobě vţité, ţe předmět vystavený v galerii je 

uměleckým dílem. S touto konvencí pak můţe být různě nakládáno či manipulováno.   

 Osolsobě se domnívá, ţe podstatou ostenze je sdělení. Toto sdělení probíhá 

prostřednictvím jedné ze sloţek nepřímého sdělování, takzvaného originálu či modelu, je s 

ním totoţné. To, ţe postmoderní umění v některých případech vychází z fenoménu ostenze, 

je dokonce jejím zvláštním případem, avšak zároveň její hranice přesahuje, lze doloţit 

na skutečnosti, ţe izolovaný postmoderní artefakt vytrţený ze svého kontextu (například 

lahev od minerální vody), nepředstavuje ještě sám o sobě pro naprostou většinu recipientů 

(estetické) sdělení a sloţku estetické komunikace.  
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 Osolsobě, I., 2002, s. 35. Osolsobě vychází z moţného sjednocení teorie znaku a teorie modelu. Jestliţe je 

model zástupnou entitou, pak slouţí jako náhrada toho, co není k dispozici. Můţe jím pak být, jak nepřímo 

vyplývá ze slov autora, i umělecké dílo, např. malba, jako zástupce nepřítomného originálu. 
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 Osolsobě, I., 2002, s. 19 [zvýraznění autor]. 
. 
72

 Vojvodík, J., 2008, s. 199n. 
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2.6 Estetická ostenzivní situace. Interference sémiotické a pragmatické sféry 

 

 „Klasická ostenzivní situace“ v pojetí Iva Osolsobě prezentuje jako primární pro 

úspěšné sdělování „věc“ samu. Gesto, které upozorňuje, ţe se sděluje, nemusí být ani 

přítomné, je podruţné. Aby proběhla úspěšně ostenzivní situace, již zde nazveme 

„estetická“, je třeba, aby tomu bylo přesně naopak. To, čeho se některým vystaveným 

objektům podle názoru řady diváků a kritiků nemusí dostávat – totiž estetickou funkci – 

přebírá a zastupuje působení mimoestetické reality, kontextu (a na ně vázané sémiotické 

konvence). Můžeme zde hovořit o druhotné, „nepravé“ estetické funkci.   

 I tento fakt se zdá potvrzovat skutečnost, jejíţ význam pro postmoderní uměleckou 

sféru budeme dále analyzovat, totiţ stírání hranic mezi elementy estetickými a 

mimoestetickými. V širším smyslu se jedná o vzájemné ovlivňování sféry sémiotické a 

sféry pragmatické.
73

 Tato prostupnost potom na sebe může brát podobu imanentní 

součásti struktury díla. K průmětu těchto a dalších rovin, v postmoderním období zcela 

obvyklému, se vyjadřuje například Stanislav Hubík: (...) i postmoderna má svou velkou 

„modlu“, související s kontextuálním pluralismem (...) Je jí SOUVZTAŢNOST čili to, co se 

děje mezi znaky, významy, texty nebo dokonce různými obdobími, vkusy, slohy, kulturami, ale 

i mezi uměním a neuměním [zvýraznění M. F.].
74

 

 Uveďme však ještě jednou vlastnosti ostenze do souvislosti s otázkou, kterou jsme se 

zabývali v úvodu této podkapitoly. Vyvstane před námi sféra, kterou nelze pominout. Jedná 

se o vztah ostenze a estetické funkce. Sama povaha ostenze totiž primárně k estetickým 

aspektům (komunikace) neodkazuje ani se k nim nevztahuje. Uvedli jsme, ţe v případě 

postmoderních výtvarných objektů (na rozdíl například od malířství 19. století) se ostenzivní 

sloţka komunikace těsně přimyká k samotnému dílu a stává se jeho nedílnou součástí. 

Uvaţovali jsme téţ o moţném zastoupení a nahrazení estetické funkce právě ostenzí. 

Vzhledem tomu, ţe ostenze je založena na primárně esteticky indiferentní bázi, není 

obtíţné vyvodit, ţe tato skutečnost může být jedním z důvodů, proč řada recipientů na 

záměnu kategorie ostenze a estetické funkce (vědomě či podvědomě) nepřistoupí. 

                                                           
73

 Pragmatikou zde rozumíme teorii vztahů mezi znaky a jejich prostředím, např. sociálním, kulturním, a 

pragmatickým kontextem toto prostředí samotné. Uvaţujeme zejména v relacích klasické, tzv. indexikální 

pragmatiky, která vychází z učení K. Bühlera a Ch. Morrise a zabývá se především vztahem znaků k jejich 

uţivatelům nebo interpretům. Podnětná je pro naše uvaţování ovšem i tzv. pragmatika interaktivní, v níţ se 

diskurzivní aktivita prostupuje s neverbálním interaktivním jednáním. Od této větve pragmatiky se odvíjí např. 

teorie řečových aktů či teorie literární komunikace. Více Doleţel, L., 2008, s. 206n.      
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 Citováno podle Hoffmannová, J., 1992, s. 172.  
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Skoková změna vědomí do oblasti estetické, k níţ by mělo dojít v zájmu konceptuálních 

umělců a koneckonců i samotného recipienta, můţe být (a často je) problematická. Přestoţe 

tedy můţeme s některými body Osolsoběho teorie ostenze polemizovat, zapojení tohoto 

konceptu do našeho uvaţování přináší nová stanoviska, z nichţ lze vyjít.    

 Na příkladu britského umění lze také demonstrovat, ţe zpráva o tom, ţe daný objekt 

proţíváme jako estetický, nahrazuje, zastupuje a v jistém smyslu i figuruje jako vlastní 

interpretační akt. Interpretací se stává především samotné konstatování, ţe: i prázdná lahev 

pro mě můţe představovat (za těchto okolností) například ‘zamyšlení nad podstatou lidského 

údělu’. Interpretací se tedy stává odkaz k tomu, že vůbec interpretuji (mohu 

interpretovat).
75

 Problematické ovšem je, ţe u takovýchto všeobecných tvrzení většina 

interpretací často končí, další rozvíjení analýzy je zjevně pociťováno jako obtíţné. Citujme 

např. zprostředkovaný názor autora jedné z instalací, Damiena Hirsta: Mouchy poletující ve 

skleněné nádobě nad uříznutou kravskou hlavou a směřující nevyhnutelně k likvidátoru hmyzu 

(na videu) jsou podle Hirsta zamyšlením nad koloběhem ţivota a vesmíru.
76

 Jde tedy vlastně o 

jakousi metainterpretaci, interpretaci kruhem.  

 Na rozdíl od ostenze je primární především prezentace, sdělení je odsunuto do pozice 

sekundární. (Slova H. R. Rookmaakera o tom, ţe poselství uţ nemá ţádný význam, se takto 

potvrzují.) Pouhý „minimální program umění“, slovy Iva Osolsobě „ukazování sebe sama a 

nic víc“ může být u řady uměleckých děl také intencí. Často se bohužel stává i 

nepřekročitelným limitem a představuje zároveň „program maximální“.
77

   

 Je jistě zbytečné rozvádět, ţe „maximální program“ umění by měl v ideálním případě 

vycházet z odlišných aspektů díla, neţ je pouhé upoutávání pozornosti k sobě samému. 

Zřejmě u vědomí této skutečnosti operuje Osolsobě s kategorií modelu, tedy například díla, 

které se na rozdíl od originálu nejen vrací k sobě samému, ale odkazuje mimo sebe: slovy 

autora „vypovídá o něčem jiném“.     

 

 

 
                                                           
75

 V souvislost s metainterpretací připomeňme jeden z nejuţívanějších prostředků postmoderní prózy podle 

Jiřího Trávníčka, totiţ propojení vyprávění a vyprávění o tomto vyprávění (metavyprávění). Trávníček, 2003, s. 

59. Také Lyotard z filozofického úhlu pohledu konstatuje, ţe nápadný rys postmoderního vědeckého vědění je 

to, ţe je v něm zahrnut, a sice v explicitní podobě, diskurs o pravidlech, která mu dávají platnost. Lyotard, 1993, 

s. 163.  
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 Majstr, J., 2003. 

 
77

 Osolsobě, I., 2002, s. 40. 
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2.7 Koncept umělecké hodnoty a umělecké funkce 

 

 Záměrný posun mimo hranice estetiky, jehoţ jsme u postmoderních děl často svědky, 

vyvolává hypertrofii takzvané umělecké hodnoty na úkor funkce estetické. Uměleckou 

hodnotu definuje Tomáš Kulka jako inovativní přínos díla vzhledem k třídě historicky 

předcházejících prací.
78

 Tato změna orientace zřejmě alespoň částečně souvisí s pocitem, ţe 

„vše jiţ tu bylo“, můţe však být podmíněna i dalšími okolnostmi. 

 Umístění jakéhokoliv mimoestetického objektu („věci“) do kontextu vyznačujícího se 

přímou referenční vazbou nebo i pouhými konotacemi k estetické sféře, k “umění“, se rovná 

vyjmutí tohoto objektu z jeho kaţdodenních souřadnic, aktualizaci. Zdá se, že postmoderní 

doba se často již nezaměřuje na znak samotný, ale akcentuje spíše originalitu jeho 

zapojení do pragmatického kontextu, vztah mezi znakem a kontextem a kontext sám.
79

 

Jak jsme zdůraznili, tento vztah může i spolukonstituovat umělecké dílo.
80

    

Snad i vědomí této skutečnosti představuje jeden z podnětů, jeţ některé vědce vedou k 

přemítání o tristní situaci současného umění. Umělecké dílo, k jehoţ zrodu někdy stačí pouze 

přenést je do galerie (a toto přenesení je vlastně zakládajícím aktem, někdy je totoţné s genezí 

uměleckého díla), se totiţ jeví daleko méně „pracné“, neţ mnohdy časově náročné vytváření 

některých monumentálních děl období předcházejících. I určitá snadnost, urychlení fáze 

geneze, můţe být pociťována jako jeden z (negativních) atributů postmoderní doby. Tak ji 

například vnímají hrdinové povídek Kateřiny Rudčenkové:  

 

„Dozvěděl jsem se, co se děje v Polsku, ředitelka varšavské galerie zrovna odstoupila,“ říká 

S. K. „do galerie byl přizván Ital, Maurizio Cattelan, ten se rozhodl, ţe Poláky nějak naštve, 
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 Kulka, T., 2000, s. 77n.  
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 Lyotard např. upozorňuje na vzrůstající frekvenci utilitárních aspektů nejen v umění, ale i ve vědě. Lyotard, J.-

F., 1993, s. 155nn.  Tento posun je v literární teorii vnímán aţ jako postupná proměna paradigmatu, díky níţ se 

proměňuje i samotný předmět bádání. Tomáš Kubíček, jenţ se zabývá vývojem v oblasti naratologie, polemizuje 

s teorií německého badatele Bruno Zerwecka, jehoţ pojetí zachází tak daleko, ţe tímto „předmětem bádání“ jiţ 

není samotný text, ale kontext interpretací. Znamená to, ţe postavení díla (textu) je skutečně mimořádně 

oslabeno. Kubíček se staví za zachování významové identity textu, a odmítá jeho „rozpuštění v bezpočtu 

konkretizací“: To ale znamená, ţe vztah mezi významem a smyslem se pováţlivě rozkolísává. Význam, jako 

intencionální a dynamická textová kategorie, která odkazuje k potenciálnímu smyslu a tím poskytuje oprávnění 

interpretacím, uţ není tak důleţitý a na jeho místo nastupuje zájem o smysl, jenţ neodkazuje k textu, ale ke svému 

kontextu, k dobovým normám a kulturním modelům výstavby rozumění. Kubíček, T., 2009, s. 39. Je ovšem 

zavádějící chápat tak jako Kubíček tento stav věcí výlučně jako teoretický konstrukt, s nímţ lze souhlasit, nebo 

k němuţ lze zaujmout odmítavý postoj, a doţadovat se jeho přehodnocení – literární teorie v tomto směru, jak se 

domníváme, pouze odráţí aktuální vývojové tendence v současném umění. 

  
80

 Srovnejme tento stav věcí s názory Jana Mukařovského, v nichţ odmítá spojovat dílo např. s psychofyzickým 

stavem jeho tvůrce.  
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tak zapřemýšlel, co by se jich tak mohlo dotknout, co je pro ně nejdůleţitější – papeţ. A co by 

se s ním dalo provést? A uţ je tu dílo – Papeţ zasaţený meteoritem. Velký skandál. Tak takhle 

se dělá umění. Však my tady taky máme takové pány, takové modly... Vţdyť i svatý Václav 

posazený na břicho koně obráceného vzhůru nohama, který teď visí v Lucerně, je tímhle 

Italem inspirován.“ „A to se mi docela zamlouvá,“ řekne Petr a já přisvědčím. „Protoţe jste 

děti této doby, já ne. Já mám pořád na paměti Myslbeka, kterej toho Václava dělal 

jednadvacet let.“ 

                                                            Rudčenková, K., Noci, noci, s. 101                                                                                                           

     

 

  Jak vyplývá z úryvku, zařazení objektu do kategorie „umění“, můţe být i záleţitostí 

volní. Je zcela na vnímateli, zda se rozhodne dílo za umění vůbec povaţovat, a soud nemusí 

být vynesen na základě prostého hodnocení „líbí–nelíbí“. Roli zde sehrává i představa toho, 

jakým způsobem či jak dlouho by umělecké dílo mělo vznikat. 

Jiří Fukač ve stati Krása a soudobé proměny estetična zaznamenává, ţe se v současné 

době krása stává spíše věcí kognitivního přístupu, tedy rozpoznání (průběžného 

rozpoznávání). S uměleckou hodnotou Tomáše Kulky (která také není odvislá od estetiky, 

ale od „inovace“) souvisí do jisté míry i koncept umělecké funkce (tzn. funkce objektu být 

uměním). Umělecká funkce také nijak vázána na estetickou funkci.
81

 Na skutečnost, ţe 

k průniku umělecké a estetické funkce nemusí vůbec dojít, i na odlišnost těchto dvou funkcí 

upozorňoval v roce 1968 Jaroslav Volek. Dnes však, jak se domnívá Fukač, došlo ke změně 

statusu umění a moţná i k tomu, ţe se obě funkce zcela vylučují, nebo brzy vylučovat 

začnou.
82

 

 

 

kapitola 3 

Postmoderní slovesné umění – příklon k „odestetizování“? 

 

Vy všichni, co rovněţ píšete, moc dobře víte, ţe literatura je, jak praví Jorge Luis Borges, 

vţdy věštbou, hrou s budoucností anebo aspoň povzdechem se vzdálenou ozvěnou, a vy 

                                                           
81

 Fukač vysvětluje nesourodost těchto dvou kategorií takto: A moţná téţ přiznáme kvalitu umělecké krásy 

výtvoru, který naši libost ani nevyprovokoval, na nějţ jsme tedy subjektivně esteticky nereagovali. Fukač, J., 

1992, s. 24.   
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 Fukač, J., 1992, s. 24. 
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všichni, co píšete, také víte, ţe literatura přímo ovlivňuje skutečnost a ţe není moţné poloţit 

hrot tuţky na papír, aniţ by to – třeba kilometry odtud – nerozsvítilo aspoň maličké bodové 

světýlko.  

 

                                                                                Jiří Kratochvil, Má lásko, Postmoderno  

 

 

 Korelát jevu, který jsme v předcházející kapitole popsali převáţně na příkladu 

výtvarných artefaktů, tedy umění, u něhoţ dochází k posunům v oblasti estetické funkce, lze, 

jak se domníváme, zachytit i ve sféře postmoderních literárních textů. (Mimo jiné je jeho 

projevem například hojně uváděné znejistění hranice mezi fikcí a aktuálním světem, případně 

míšení sfér autora, vypravěče a postav, které bývá povaţováno za typický rys postmoderní 

literatury.) V následujících kapitolách budeme uvaţovat o tom, zda je také v oblasti literárních 

druhů moţné vysledovat paralelu přístupu „estetické aspekty v díle jsou nepodstatné“. 

Pokusíme se tyto případy konkretizovat. 

 

3.1 Semiostenzivní umělecké formy – mimoestetický kontext, sémiotická konvence a 

jejich relace k postmodernímu textu (básni) 

 

 Úryvek povídky Jiřího Kratochvila předznamenává téma následující podkapitoly. Lze 

v postmoderní literatuře nalézt slovesný útvar/slovesné útvary, u nějţ/nichţ bychom mohli 

jako recipienti konstatovat, ţe estetická funkce ustoupila do pozadí, případně byla suplována 

funkcí (funkcemi) mimoestetickými či pouhou sémiotickou konvencí (např. určitým 

způsobem publikování textu, jeho zařazením atd.)? Nebo se literární tvorba postmoderního 

období vyznačuje spíše pozvolnou proměnou v dosavadní hierarchii funkcí a současně s 

funkcí estetickou se více neţ dříve uplatňují také funkce další?  

 Nasvědčoval by tomu například rozklad konvencionalizovaných schémat a stále 

častější pronikání např. prostředků audiovizuální techniky nebo reklamy do světa literatury, 

coţ s sebou přináší právě prolínání či zmnoţení funkcí. Vzhledem k tomu, ţe pojem funkce je 

pojmem pragmatickým, nelze dospět k obecně platným závěrům. Domníváme se však, ţe i ze 

subjektivních postřehů můţe být odvozeno určité směřování. 

 Interferenci sémiotické a pragmatické sféry (viz kapitola 2.6) lze zachytit např. jiţ 

na přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy se objevují díla, která v příručkách jako příklady 

postmoderních textů zařazována nebývají. Zmíněný jev je však u nich, jak se domníváme, 
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průkazný.
83

 S názorem, ţe lze zaznamenat více neţ jen náznaky postmoderních aspektů 

výstavby textu u některých českých děl, která vznikala v období mocensky prosazované 

estetické normy, přicházejí i někteří literární vědci: Řada výrazných děl v české literatuře 70. 

a 80. let, kdy totalitní katastrofa vrcholila, nese zjevné rysy postmoderní strukturace. (...) 

Postmodernismus je spjat s posledním čtvrtstoletím.
84

  

 Zdeněk Koţmín, který v roce 1995 zdůraznil především specifičnost českých tvůrčích 

východisek, popsal tento proces jako spíš bezděčný dialog s postmoderní situací – u nás zcela 

specificky násobenou totalitním poklesem hodnot.
85

  

 

3.1.1 Básně Jiřího Koláře: předzvěst postmodernismu 

 

Za určitou předzvěst postmodernismu v české literatuře lze označit například následující 

básně Jiřího Koláře:
86

      

   

Mé jmění spočívá v mých básních 

nezdařilých a bezboţných 

před nimiţ kohokoli varuji 

neboť věřím, ţe vše, co stihlo mě 

padne i na toho kdo je vezme do ruky 

nebo je jakkoli přijme za své 

                                                          

 

        Kolář, J., Návod k upotřebení, Dílo J. K. III, s. 68 

 

 Jako bychom jiţ nečetli „pouze“ báseň, (text k ničemu nás nezavazující a nic si 

nenárokující), umění se zde prolamuje ze sféry čistě estetické a stává se otázkou téměř 

                                                           
83

 Vladimír Novotný k tomu v knize Mezi moderností a postmoderností podotýká: uţ v průběhu 60. let ale také v 

dalších desetiletích se vytvářel a prosazoval takový typ atmosféry uměleckého ţivota, jejţ bychom posléze mohli 

charakterizovat jako postmoderní nebo jako určitý předstupeň k postmodernímu klimatu literárního světa. 

Novotný, V., 2002, s. 159. 
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 Koţmín, Z., 1995, s. 544, 539.  
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 Koţmín, Z., 1995, s. 543. 
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 Činíme tak i s vědomím, ţe v řadě ohledů (akcent na disciplínu, experiment, etické postoje, důslednost, 

pracovní obětavost, osudovost a mnohé další) se Kolářova tvorba s poetikou postmoderní literatury zásadně míjí.   
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osudovou. Máme před sebou báseň-varování, která nás však nezrazuje „varuj se dělat“, ale 

„varuj se (mě) číst“. Tedy četba jako čin, kterým realizujeme něco, co bude mít důsledky 

přímo pro náš další ţivot. Doporučení s funkcí estetickou – a také mimoestetickou (jsme-li 

pověrčiví), báseň s austinovským ilokučním rozměrem. Nelze-li však varovat před čtením 

(svých vlastních básní) jinak neţ jejich psaním, ztrácí takové varování smysl. Vţdy, kdyţ 

čteme, zároveň toto varování porušujeme. Vynořuje se zde představa „začarovaného kruhu“. 

Kolářova báseň disponuje kromě dimenze ilokuční i perlokučním rozměrem. Její perlokuční 

aspekt (rozhodnutí recipienta nečíst báseň) však není a nemůţe být naplněn, a to zcela 

přirozeně. Jedná se totiţ o varování včleněné do estetické komunikace, varování z aktuálního 

světa pouze vypůjčené. 

 Tuto bipolární sémantiku zachycuje jiţ název sbírky. V průběhu interpretace se 

vynořují nejen aspekty estetické, ale také prvky odkazující k oblasti empirické, utilitární. Dalo 

by se říci, ţe Kolář je zde předchůdcem postmoderního stylového synkretismu vytvářejícího 

kuriózní ţánry, kdyţ mísí styl umělecký s odborně praktickým.  

 Další báseň pozoruhodným způsobem koresponduje s postmoderními 

eklekticistickými tendencemi a dekonstruktivistickým přístupem k textu: 

 

                            Sonet 

 

                        Vezmi román 

                          který neznáš 

                         odřízni hřbet 

                   odstraň paginaci 

 a co nejvíc přeházej stránky 

              V tomto nepořádku 

                          knihu přečti 

        a napiš na čtrnáct řádek  

                              její obsah   

 

                                                                                 Kolář, J., Návod k pouţití, s. 31 
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 Kolářův Návod tedy podobně jako výtvarná díla v předchozí kapitole zároveň je a není 

„návodem“.
87

 Můţe být totiţ dvojím: návodem a zároveň estetickým objektem, básní. 

Prizmatem utilitárního pohledu jsou ovšem Kolářovy „návody“ vysoce nepraktické a vlastně 

zbytečné. S odborně praktickým, věcným stylem „skutečného“ návodu mají společné 

především některé formální postupy: direktivní prvky, 2. osobu plurálu, výzvu k akci, 

zaměření na detaily, časovou posloupnost a kontinuitu jednotlivých úkonů. Nevznikly z 

nutnosti, ale pro potěšení, nabízejí rozšíření a potenciální proměnu zkušenosti kaţdého z nás. 

Mimoestetické aspekty můţe recipient označit například jako „nepravé“, přesto jsou však 

vysoce funkční.  

 

3.1.2 Báseň Jiřího Dynky: semiostenzivní umělecká forma  

 

 Básně-návody se objevují téţ v 90. letech, vybíráme Drtič polystyrénu Jiřího Dynky. 

Rozdíl spočívá pouze ve stylistické výstavbě: text není tentokrát stylizován do podoby 

návodu, jedná se spíše o popis domácí výroby kuriózního druhu nářadí.  

 

Drtič polystyrénu    

 

Sehnal jsem si v pekárně plechový kbelík 

od marmelády, který měl dobře zapadající 

víko; v jeho středu jsem prorazil kruhový 

otvor a z destičky o tloušťce 3 cm vyřízl 

kruh o takovém průměru, aby se vešel do kbelíku 

a nedrhl o stěny. Na jednu stranu kruhu jsem  

přidělal tyč od smetáku a na druhou stranu,  

do rýh vyříznutých pilkou na ţelezo a  

pokapaných lepidlem Chemoprén, zasadil 

kousky pilkových plátků. Otvorem ve víku 

jsem tyč prostrčil tak, aby kruh zůstal v kbelíku. 

Po naplnění kbelíku do jedné třetiny zlomky 

polystyrénu a uzavření víkem jsem pohybem 

                                                           
87

 Uvaţovali jsme o tom, jaký status je moţné těmto dílům přisoudit – jedná se o uţitkovou věc a zároveň o 

estetický objekt. 
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tyče nahoru a dolů polystyrén sekal. Drtil. 

 

                                                                                      Dynka, J., Wrong!, s. 28 

 

 Výrobní postup pravděpodobně čtenáři jako návod nevyuţijí, a zřejmě takto ani nebyl 

zamýšlen. Autor spíše jeho prostřednictvím zaznamenává svoji zkušenost s realitou. Ich- 

forma, která je zde uţita, však kontrastuje s objektivními pravidly technického popisu; báseň 

by bylo moţné chápat i jako slovesnou obdobu performance. 

 Takový komunikát, stejně jako útvar funkčního stylu označovaný jako návod, a také 

například reklama, není ovšem, domníváme se, zaměřen primárně na sdělování (které 

samozřejmě jednu z jeho sloţek představuje), ale především na ukazování, prezentaci – 

základní podmínku ostenzivní komunikace. Estetické působení v případě uvedené básně 

jistě vyloučeno není, ostenzivní aspekt však, domníváme se, v průběhu interpretačního 

procesu převáţí (na rozdíl od básní Jiřího Koláře). Přestoţe tedy Ivo Osolsobě označuje 

reprezentativní formy sdělování (včetně básní) za zcela neostenzivní, na základě dosavadních 

závěrů označíme citovanou báseň jako semiostenzivní uměleckou formu. Představuje tak 

slovesnou variantu estetické ostenzivní situace, kterou jsme definovali v souvislosti s 

analýzou výtvarných artefaktů (podkapitola 2.6). 

 

3.2 Postmoderní text a mimojazyková realita – obousměrný vztah, účast recipienta na 

genezi textu 

  

3.2.1. Jiří Kratochvil: Herec – předstupeň dotváření textu  

 

 

 Mikuláš Mazel, protagonista románu Herec Jiřího Kratochvila, se obrací v jedné 

z pasáţí tohoto textu k recipientovi a popisuje scénu ze svého dětství, která se odehrála ve 

školní sborovně. Okolnostmi byl tehdy přinucen odhalit své herecké nadání a předvést řediteli 

parodii několika učitelů – ředitelových kolegů. Napodobování samozřejmě neskončilo nijak 

slavně: 

 

(Coţe, to ředitelovo stigma zuřivosti a vraţdy? Dodnes si ho přesně pamatuju a dodnes ho 

umím. Dívejte se. Teď! Vidíte?) 



39 

 

  Pak jste byl ředitelským dopisem (tím, co teď právě drţím v ruce, neţ ho nacpu do 

černého odpadkového pytle) pozván do školy a bylo vám sděleno, ţe mě čeká dvojka z mravů 

a ţe mohu být ještě rád, ţe to dopadlo takhle (...). 

  (Coţe, chcete ještě jednou to stigma zuřivosti a vraţdy? Tak jo, proč ne, dívejte. Teď!) 

 

                                                                                         Kratochvil, J., Herec, s. 112–113 

 

  Gesto zuřivosti, jemuţ se ředitel neubránil, si čtenář vzhledem k absenci popisné 

pasáţe pouze představuje. Jeho konkrétní podoba se při četbě formuje ve vědomí příjemce 

textu, probíhá v sémiotickém kódu extralingválním, „mimo text“. Gesto není nijak blíţe 

specifikováno a nabízí se tedy nespočet variant. Text vyţaduje aktivní spoluúčast recipienta. 

Ta sice není doposud podmíněna fyzickou aktivitou (viz dále), pouze mentálním zapojením 

vnímatele, přesto však podle našeho názoru nepředstavuje konstituování motivu gesta v mysli 

čtenáře jen běţnou konkretizační aktivitu, doplnění místa nedourčenosti v textu. Je tomu tak i 

proto, ţe zamlčení atributů gesta lze chápat jako intencionální. (Tuto interpretaci podporují i 

následující věty Dívejte se! Vidíte? Ty soustředí pozornost čtenáře právě k sémiotické elizi a 

stupňují jeho zvědavost.) Recipient je v podstatě veden k tomu, aby „prázdný“ motiv sám 

utvořil (a je moţné jej i následně pantomimicky „zhmotnit“ v aktuálním světě). Z těchto 

důvodů pojímáme tuto aktivitu jako předstupeň k takovému zasahování do textu, jeţ vyúsťuje 

ve změnu stavu mimojazykové reality. 

 

3.2.2 Zapojení recipienta, jehož rezultátem je změna stavu mimojazykové reality: díla 

Jiřího Koláře a Ludvíka Vaculíka   

 

 V kapitole 3.1.1 jsme analyzovali básně Jiřího Koláře s ohledem na jejich sémiotický 

status, který vykazuje podobnost s postmoderními výtvarnými objekty. Shledali jsme, ţe se v 

nich projevuje zvýšená apelativnost, zaměření na recipienta a vůbec na přijetí uměleckého 

díla publikem. Čtenář je textem jakoby „přitahován“ a dokonce vybízen k jeho spolurealizaci. 

Markantně se to projevuje například v závěrečné básni sbírky Návod k pouţití, jeţ nese název 

Konec vše napraví: 

 

                             Napiš  

 alespoň jedním slovem 

          co si o mně myslíš: 
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                         Děkuji J. K.                                                         

 

                                                                                     Kolář, J., Návod k pouţití, s. 52 

 

 

 Prolnutí dvou heterogenních sémiotických kódů, jazykového a hudebního, 

ozvláštňuje také prózu Hodiny klavíru Ludvíka Vaculíka. Mezi zápisky deníkového typu 

vypravěč vkládá notový zápis části Chorálu Johanna Sebastiana Bacha, díla, jeţ si oblíbil. 

Mladou učitelku Petru, ke které na hodiny klavíru dochází, pak dopisem vyzve, aby se 

pokusila vyluštit „muzikologickou hádanku“. Názor dalšího zúčastněného člověka (který se 

navíc hudbou profesionálně zabývá), by totiţ mohl dodat váhu emocím, jeţ v něm část 

skladby vzbudila, a uspokojit tak jeho zvědavost, zda je, či není moţná (naprostá) 

emocionální identifikace s dalšími posluchači: 

 

V levé ruce jsou dva úţasné tóny, které mě vţdycky aţ ohromí svou očekávanou 

samozřejmostí, tím jak přesně to očekávání splní, jejich smysl, kam pohnou cit té melodie. A 

napadlo mi nechat Vás poznat, které to pro mne jsou. (...) Napadlo mi, zda to tak je jenom u 

mne, či zda je to objektivně kvalita těch tónů a působí to na kaţdého. 

 

                                                                                           Vaculík, L., Hodiny klavíru, s. 34  

 

 Petra odpoví obratem, čtenář však má k dispozici pouze její rukou psaný dopis, v 

němţ sděluje, ţe sémanticky zatěţkané tóny na partituře vyznačila: Aţ dnes, na prvním řádku 

ke mně promluvily a objasnily své místo tóny, které jsem označila, a pak ještě dva, nepůsobí 

tak mohutně, ale cítím jejich větší důleţitost.
88

 Notový zápis s tímto vyznačením chybí. 

Vypravěč později s překvapením zjišťuje, ţe se Petřin způsob poslechu velmi blíţí jeho 

vlastnímu, a přisuzuje tomuto subjektivnímu jevu obecnější, osudovou platnost: Znovu se 
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 Vaculík, L., 2007, s. 36. 
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divím tomu, jak paní učitelka ty dva tóny poznala: není to tedy ve mně a v ní, ale v těch tónech 

samých.
89

 

 Pro recipienta můţe záměrné zamlčení skutečností, které textoví aktéři sdílejí, 

představovat nevyslovený, avšak silný impuls k tomu, aby si skladbu přehrál (ovládá-li hru na 

klavír nebo jiný hudební nástroj), či vyuţil reprodukčního zařízení, a pokusil se odhadnout, o 

které noty se jedná. Souznění s hudebním proţitkem postav, nebo naopak volba tónů z jiné 

neţ úvodní části skladby mohou vyústit v různé interpretační hypotézy, které při respektování 

pravidel hermeneutického kruhu ovlivní následnou interpretaci textu (například: duševní 

srozumění s okolím skrze pasivní poslech či aktivní reprodukci hudebního díla je za určitých 

okolností moţné versus je nutné polemizovat s autorovou představou objektivně zjistitelných 

kvalit hudebního díla a další).  

 Akt realizovaný v oblasti mimojazykové reality – recipient vyznačuje noty na 

partituře – se prostřednictvím konkretizace (jako výsledek střetnutí díla s vnímatelem, a 

především záznam o tomto setkání) může stát jedním z významotvorných a 

ontotvorných elementů díla. Text zároveň, jak jsme uvedli, implicitně vybízí k realizaci 

hudební produkce. Vliv událostí, které se odehrávají ve sféře mimojazykové skutečnosti, na 

dílo (ovlivňují spektrum interpretací, viz výše) a podnět díla ke změně dosavadního stavu 

mimojazykové skutečnosti (hře na klavír, přehrání desky, zvolení a zatrţení tónů) se 

podmiňují. Přijetí apelu vypravěče, aby recipient při interpretaci vyuţil dvou odlišných 

sémiotických kódů a podobu interpretace částečně podmínil zapojením hmotných pomůcek 

(hudební nástroj…), staví příjemce textu i zde do pozice spolutvůrce díla. Můžeme říci, že 

interpretace tohoto typu literárního díla se neobejde bez takové aktivity recipienta, 

která není vázána pouze na interakci mezi jeho myslí a textem. Konkretizace jako vztah 

čtenáře k dílu realizující se v procesu četby je pak podmíněna pragmaticky a 

ontologicky. Konkretizaci tohoto typu zde budeme nazývat rozšířená konkretizace.  

 Liší se tedy v některých aspektech od běţné interpretace, přestoţe i ta se čtenářem 

coby aktivním subjektem počítá a chápe jej jako součást generativního rámce samotného 

textu.
 
Jak uvádí Umberto Eco, postulovat spolupráci se čtenářem však ještě neznamená 

kontaminovat analýzu díla mimotextovými prvky.
 90

 Právě o tuto „kontaminaci“ ale u rozšířené 

konkretizace jde. Lze říci, ţe se s ní často setkáváme i u dalších románů, které byly označeny 

za postmoderní (jako markantní příklad lze uvést např. Hrad zkříţených osudů Itala Calvina, 
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 Vaculík, L., 2007, s. 41. 
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 Eco, U., 2010, s. 17.  
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jehoţ plnohodnotné čtení je podmíněno znalostí sémiotického systému tarotu a zapojením 

sady karet ad.).  

 

3.3. Hra na „skutečnost“ 

 

3.3.1 Substituce empirického a fikčního čtenáře, vztah fyzické osobnosti autora a 

vypravěče 

  

 Různé modifikace „ovlivňování mimojazykové reality“ se však mohou realizovat 

výlučně v rovině textu. Ač to zprvu nemusí být zřejmé, nepřekračují rámec fikčního 

světa/světů, a formují se pouze uvnitř metavyprávění. I kdyţ příběh v příběhu představuje 

prostupování dvou fikcí (fikce1 = svět hrdiny, který vytváří vlastní text; fikce2 = svět tohoto 

vytvářeného textu), budeme v této kapitole fikci1 označovat jako „aktuální svět“ (tedy 

aktuální svět v uvozovkách), abychom mohli lépe ozřejmit model, na němţ je tento princip 

zaloţen. 

 Příkladem vyprávění, které zdánlivě zasahuje do mimojazykové reality a volní sféry 

recipienta, ačkoliv jde pouze o metajazykovou hru, můţe být postmoderní román Itala 

Calvina Kdyţ jedné zimní noci cestující. Tuto knihu definuje Umberto Eco jako zvláštní 

román, kde je čtenář neustále volán k odpovědnosti, jako by měl na knize a na rozvíjejícím se 

příběhu spolupracovat:
91

   

 

Chystáš se započít četbu nového románu Itala Calvina Kdyţ jedné zimní noci cestující. Uvolni 

se. Soustřeď se. Zapuď všechny ostatní myšlenky. Ať se svět kolem tebe rozostří do 

nezřetelnosti. Nejlépe uděláš, kdyţ zavřeš dveře; televizor ve vedlejší místnosti je věčně 

zapnutý. Řekni ostatním na rovinu: „Ne, nechci se dívat na televizi.“ Řekni to pěkně nahlas, 

jinak tě neuslyší: „Čtu! Nechci být rušen!“ Moţná ţe tě v tom rámusu ani teď neslyšeli; řekni 

to ještě jednou, zakřič: „Začínám číst nový román Itala Calvina!“ Anebo jim to ani neříkej; 

snad ti i tak dají pokoj.   

                                      

                                                           Calvino, I., Kdyţ jedné zimní noci cestující, s. 9 
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 Dochází zde k substituci empirického a fikčního čtenáře.
92

 V průběhu četby zjistíme, 

ţe vypravěčův apel není zaměřen na recipienta, ale k románové postavě Čtenáře. Tato postava 

je korelátem recipienta z aktuálního světa, iluze bezprostředního důvěrného kontaktu mezi 

recipientem a vypravěčem však přesto přetrvává a přispívá k vrstvení interpretačních rovin. 

Textový subjekt se v některých pasáţích opakovaně „domáhá vstupu“ do sféry, která přísluší 

recipientovi. 

 

3.3.2 „Zhmotnění“ příběhu, transpozice fikčního a aktuálního světa 

 

  V knize Prsatý muţ a zloděj příběhů od Josefa Formánka se hlavní hrdina David 

Zajíc, reportér geografického magazínu, při svém pobytu v Indonésii ocitá ve zvláštním snu. 

Zdá se mu, ţe ztrácí své tělo – to opustilo duši, a zděšené prchá před neznámým (ale jiţ dříve 

jej pronásledujícím) démonem. Koncentrované zlo, „TO“ se Davidově duši zjeví v podobě 

nelidské průsvitné hlavy a uzavírá s otřesenou duší obchod: 

 

„Nad vodou bylo ticho, zvláštní skleněné ticho, takţe kdyţ duše zakřičela, sama sebe 

neslyšela: „Chci tělo, chci!“  

     I objevilo se tělo Davida Zajíce pádlující v kánoi ve vzduchu nad řekou. Duše se rozhlédla, 

ale hlava, TO, Pán temnoty, Badjou, byl ten tam. 

     „Proč jsi mi ho vrátila?“ zeptala se do prázdna. 

     „Protoţe ti chci splnit přání,“ ozvalo se uţ tiše. 

     „Jaké?“ 

                                                           
92

 Podobně můţe také docházet ke hře na oscilaci mezi psychofyzickou osobností autora a vypravěče. V 

Medvědím románu Jiřího Kratochvila autor vystupuje „převlečený sám za sebe“: Od prvého okamţiku, co 

vyprávím medvědí historii se chystám a těším (upřímně těším), aţ se ujmu sám slova, protoţe onen způsob, kdy 

mluvím jen prostřednictvím svých postav mi tak docela nesedí, moc rád se aspoň nehýtkem zúčastním, a vůbec 

nejraději, kdyţ můţu mluvit sám za sebe, ale jestliţe se tomu pořád přibliţuju, uvědomuju si zároveň, ţe nikdy 

nemůţu mluvit úplně vlastním hlasem a hrc: vypláznout na čtenáře vlastní duši, ţe tedy mi nepomůţe ani 

přepřahání vypravěčů jako dostavníkových koní, protoţe pokud se pohybuju na svrchovaném území literatury i 

po jejích vůkol se rozlévajících pozemcích, vţdycky jedu tak trochu inkognito a na zapřenou, anebo přesněji: 

představuji si někoho, kdo se vydává sám za sebe, kdo si nasadí masku, jeţ s roztrţitou věrností napodobuje jeho 

vlastní tvář, a to jsem já na konci Medvědího románu, mluvím svým hlasem a mávám na vás svým kratochvilným 

kloboukem (jsem tu převlečenej sám za sebe!) a jedu v obstaroţním vozítku, v romantickém dostavníku, kterému 

se říká román. Kratochvil, J., 1990, s. 260. 
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     „Přej si cokoliv.“ 

     „Napsat knihu...“ Duše se na okamţik zarazila: „Kdyţ do pekla, tak na bílém koni! Ať 

napíšu pořádnou knihu.“ 

     TO se zachechtalo: „Máš to mít. Ale pozor, všechno, co napíšeš, se opravdu stane.“ 

     „Jak stane?“ 

     „Všechno, co bude v té knize, se vyplní. Ale musíš psát pravdu. Jinak přijdeš nejen o tělo, 

ale i o vzpomínky.“ 

 

                                                                     Formánek, J., Prsatý muţ a lovec příběhů, s. 170 

 

 

 David po krátkém váhání začíná psát. Ovlivněn výstrahou zprvu obezřetně volí témata 

i časové ukotvení příběhu: Roztrhal, co zatím napsal. I proto, ţe se to odehrávalo v 

přítomnosti. O sobě psát nebude. Nakonec se rozhodne pro „bezpečný“ příběh z minulých 

časů. Inspiraci nachází ve vyprávění svého dědečka. Poznámky, jeţ jeho předek po sobě 

zanechal, doma přepisuje do podoby románu. Jen si slíbil, ţe nebude psát pro jistotu nic, co 

by mohlo komukoliv ublíţit.
93

 V příběhu se však začnou nevědomky zrcadlit osudy 

Davidových blízkých, lidí, které zná. Začíná psát i o svém koni Hermínovi. Milovaný kůň v 

Davidově příběhu a poté i ve skutečnosti umírá, dochází k dalším „náhodám“. Zešílí jeden z 

Davidových známých, umírá otec Davidova kamaráda... Ani setkání a rozhovor s Bohem jiţ 

nemůţe nic vyřešit. Bůh sice Davidovi „fandí“, to je ale jediné, co pro něj můţe udělat: ‘Budu 

ti drţet palce, tvoje výhra je i moje, ale nemůţu hrát proti pravidlům!’ usmál se povzbudivě.
94

 

 Kniha se tak stává hrou o ţivot, psaní rouháním, které můţe osudově modelovat 

realitu. Kdyţ ho nakládali, byl Prsatý muţ přesvědčen, ţe umírá, tak jak si to předepsal ve své 

knize pro hlavní postavu – sám pro sebe.
95

 Nakonec Davidovi nezbývá neţ knihu zničit, a 

zachránit si tak ţivot. Vymyšlené románové události, jeţ psaním „vrhá“ do prostoru mimo 

sebe, se k němu vracejí a dopadají zpět do jeho světa nikoliv jako slova, ale jako zhmotněné 

procesy a věci. Myšlenky transformované do podoby slov (akustických obrazů) se stávají 
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 Formánek, J., 2004, s. 315. 

 
94

 Formánek, J., 2004, s. 354. Ke stylizacím Boha jako textového subjektu (postavy) viz také kapitola 

Deskriptivní aspekty postmoderní literatury. 
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 Formánek, J., 2004, s. 321. 
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obrazy hmotnými, v jejichţ moci je také determinovat stávající realitu. Dochází k transpozici 

světa fikčního (nehmotného) ve „svět aktuální“.    

 

3.3.3 Pragmatické faktory jako nástroj ovlivnění „aktuálního světa“ a absolutní měřítko 

interpretace textu 

  

 Syţet Prsatého muţe představuje pouze jednu modifikaci metapříběhu, který po 

vytvoření ovlivní ţivot svého tvůrce. V postmoderní próze se můţeme setkat i s dalšími 

variantami tohoto modelového postupu. Zatímco text, který píše David ve Formánkově 

románu, se po zapsání postupně zhmotňuje, hrdina románu Vladimíra Macury Informátor, 

vychovatel Jan Mann (Muţ/muţ), vysněné, avšak nedosaţitelné události přenáší do příběhu, 

který bude, jak se zpočátku spokojeně domnívá, zcela pod jeho kontrolou.  

 

Muţ sice ovšem nijak nezpochybňoval, ţe mezi ţivotem a literaturou je navázáno předivo 

nesčetných souvislostí, líbila se mu představa moderní prózy, která je ze ţivota vzata a do 

ţivota zasahuje, ale trval na tom, ţe on musí být tím, kdo takové souvislosti spřádá. Zakládal 

si na tom, ţe pokud bere pero do ruky, musí přesně vědět, co ze ţivota přejímá a čemu ţivot 

vdechuje. 

 

                                                                                         Macura, V., Informátor, s. 110 

 

 Text Informátora je koncipován jako kontinuální a často neznatelné přecházení mezi 

promluvami vypravěče a postav. Vzhledem k neustálé měnlivosti výstavby osciluje mezi 

promluvovou subjektivitou a objektivitou. Střídavé kolísání mezi několika formami narativu – 

především er-formou, neznačenou přímou řečí a řečí polopřímou rozrušuje delimitaci (i 

jednoznačnost) textu, a nadto představuje textový prostředek rozmlţování identity postav. 

Tuto postmoderní duplikaci (i multiplikaci) identit
96

 jako by předznamenávalo frekventované 

                                                           
96

 Například Jan (Johann) Mann si pro vytvoření postavy s autobiografickými rysy ve vlastní novele vybere 

jméno Vratislav Moor, v promluvách vypravěče v er-formě vystupuje někdy jako „muţ“. Jeho identita se slévá i 

s neosobním vypravěčem. 
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uţití řeči polopřímé, tedy narativu dualitního charakteru.
97

 V některých pasáţích nelze rozlišit 

původce promluvy – můţe jím být stejně dobře postava jako vypravěč.
98

 

 Fabule příběhu je prostá: vychovatel Jan Mann, přicházející do Prahy, se zamiluje do 

české vlastenky, slečny Antonie Reissové (Rajské). Jejím prostřednictvím se seznamuje s 

vlasteneckou společností soustředěnou kolem vzniku slovanské encyklopedie a školy Budeč 

Karla Slavoje Amerlinga. Zklamán neúspěšnými námluvami, domnívaje se, ţe slečna Rajská 

dává přednost „Učiteli“ Amerlingovi, utíká Mann do vlastních představ. Dětinsky touţí po 

realitě, která by se vyvíjela přesně v souladu s jeho tuţbami. Nachází ji pouze ve své mysli a 

začíná sepisovat novelu, jejíţ svět a hrdiny (především alter ego slečny Rajské) můţe v 

průběhu geneze textu, jak se alespoň zprvu domnívá, zcela ovládat a usměrňovat.
99

 

 Text prokládá komentáři o pohnutkách jeho vzniku, obnaţuje proces vytváření fikce a 

vytváří paralelní realitu, v níţ pod jménem Vratislav Moor zaţívá situace, o nichţ můţe v 

„aktuálním světě“ pouze snít. Úspěšněji neţ dosud získává náklonnost Magdalény Libinské, 

románové dvojnice Antonie Rajské. Tvorba pro Manna představuje náhraţkové ovládnutí 

„aktuálního světa“. Bezmocnost kompenzuje alespoň tím, ţe zlomyslně manipuluje se svými 

postavami, jejichţ románová identita se v jeho mysli rozostřuje a splývá s „aktuálním 

světem“:  

 

Je to konečně moje NOVELA, kdykoli si mohu Magdalénu vyvolat na scénu, kdykoli ji mohu 

nechat zmizet. Protoţe já jsem autor tohoto příběhu a ona je jeho postava. Kdykoli se zjeví na 

mé přikázání. A já přikázal. (...) A Magdaléna? Vykročila ke mně a řekla svým hebkým 

hlasem...(...) Co vy tu děláte, pane Manne? Zpět. Škrt. Začernit ta poslední slova. Co vy tu 

děláte, pane Vratislave Moore? 

 

                                                                                                Macura, V., Informátor, s. 67 
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 Polopřímá řeč se vyznačuje grafickými a gramatickými znaky pásma vypravěče a výpovědními, sémantickými 

a slohovými znaky pásma postav. Doleţel, L., 1993, s. 39. 
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 Viz např. Macura, V., 1999, s. 56. 

       
99

 Toto přesvědčení jej ovšem uprostřed psaní opouští: Mann se opět rozepsal. Opět trochu hnul svou 

NOVELOU. Coţ znamená současně: uvedl ji do pohybu. Vyčkávala snad zatím? Zpočátku si namlouval, ţe je to 

snadnější: píšeš a diktuješ svou vůli. Ale čím dál víc rozpoznával, ţe paní NOVELA je bytost náladová a 

vzdorovitá, nesmíš ji vést na řetěze, jenom hedvábné nitky jsou ti dovoleny, aby necítila potřebu se vyškubnout. 

Macura, V., 1999, s. 120. 
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 Z tohoto fikčního světa vypravěč v ich-formě Vratislav Moor odkazuje zpět k 

„aktuálnímu světu“ autora novely Jana Manna. S pomocí střídání vypravěčských perspektiv 

dochází v některých pasáţích k nerozlišitelnému prostupování nejen vypravěče v er-formě a 

postav Manna i Moora, ale také k zapojení psychofyzické osobnosti autora románu Vladimíra 

Macury, a tedy k prolnutí sféry estetické a mimoestetické.
100

 

 Peripetie a postavy Lásky vlastenčiny, historie „ze ţivota“, v níţ se pod jinými jmény 

má naplnit ve skutečnosti nerealizovaný vztah Manna a Antonie Reissové, ovšem nemálo 

zajímají policejního ředitele. Ten Manna podezřívá z „ultraslavismu“ a vlastizrady. Ač pouze 

na základě vlastních domněnek, nikoliv neoprávněně dvorní rada von Muth přisuzuje Lásce 

vlastenčině v mnoha bodech reálný podklad. V interpretaci však v zájmu  ovlivnění Manna 

zachází do krajnosti, pokud jde o stupeň prostupování „reality“ a fikce v textu. Na základě 

„vymyšleného“ příběhu například von Muth hrozí Mannovi v Informátorovi zcela reálnými 

tresty.
101

 Mann se svévoli ze strany policie marně brání. Komisař dovozuje: 

 

Vratislav Moor je nesporný, příteli, v tom i slepec pozná vás samého. A také Magdaléna 

Libinská se dá snadnince určit, bezpochyby jde o slečnu Antonii Reissovou (...) I Rowalski je 

jasný. O němţ uţ víme své. Mann se pokusil zaprotestovat. Ale dvorní rada namítl: – 

Samozřejmě, pane Manne, chápu: umělecký výmysl, skutečnost přetavená do snu... Jenomţe 

naším cílem je očistit fakt od výmyslu, zbavit ho nánosu snění, aby se před naším zrakem 

objevil v plném lesku. – Ve skutečnosti nejde o ţádné spiknutí. To jsem tam dal jen proto, aby 

NOVELA měla spád. NOVELA si ţádá spádu, tempa, pane dvorní rado. Dvorní rada roztrţitě 

pokrčil rameny. A ptal se dál. 

 

                                                                                             Macura, V., Informátor, s. 147–148 
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 Viz například mnohoznačnost apelativní pasáţe zaměřené k recipientovi: Ale ničeho se nestrachuj, s mou 

pomocí, s pomocí autora této novely, Johanna Manna, který ostýchavě vstupuje na stezku písemnictví (...) 

Podávám ti ruku, můj milovaný čtenáři, moje milovaná čtenářko. Chopila se mé ruky. Ucítil jsem, jak se třese. 

Macura, V., 1999, s. 56. Tuto promluvu lze interpretovat přinejmenším dvojím, spíše však vícerým způsobem: 

za slovní spojení „s mou pomocí“ lze dosadit postavu Johanna Manna, autora novely Láska vlastenčina. Lze jej 

však také vztáhnout k neosobnímu vypravěči, jenţ explicitně zdůrazňuje, ţe novela, kterou čtenář čte, nese název 

Ten, který bude (viz s. 155), či dokonce k osobě Vladimíra Macury, autorovi novely Informátor. Závěrečné dvě 

věty odstavce jsou pak vzaty z románu Láska vlastenčina, a jejich autorem by tedy měla být postava Vratislava 

Moora. 

 
101

 Ostatně... příběh, co mi tu říkáte, je také jen kousek z té vaší novelky? Nás tady zajímá, jak by řekl veliký 

Goethe, kterého, jak jsem slyšel (a to bude mezi vašimi přáteli spíše vzácnost), také obdivujete, prostě nás tady 

zajímá slovy básníka Goetha více Wahrheit neţ Dichtung, můj milý. (...) Co znamenají ty litery? pravil von Muth. 

Na čele se mu vzrušením perlily kapičky potu. (...) A Špilberk mě nemine, pomyslel si muţ. Macura, V., 1999, s. 

137, 139. 
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 Tento druh nakládání s textem z něj činí potenciálně mnohosečný produkt. Mannova 

obrana spočívající v opakovaných odkazech k fikci se v novele ukazuje jako nedostatečná. 

Komisař dokonce navrhuje, aby na základě jeho vlastní interpretace, v níţ si za načrtnuté 

postavy dosadil zcela konkrétní osoby osnující spiknutí, autor explicitně dotvořil ještě 

nedopsaný text. V těchto intencích slovně útočí na Manna:  

 

A kdo je Jaroslav? Ten bláznivý Jaroslav ze závěru vaší prózičky? – Vlastně ještě nevím, ošil 

se muţ. Zatím nic není dopsáno, nevím, jak se věc vyvine. – Ještě nevíte, jak se věc vyvine? 

podivil se komisař. Chcete říci, ţe si musíme počkat na další pokračování. Zamyslel se. Nu 

proč ne, pane Manne Počkám rád. Pište. (...) Mám totiţ svou teorii, prohlásil. Takovou 

hypotézu, ţe Jaroslav je Langer. Bláznivý Jaroslav! To je přece trefné, není-liţ pravda? Jsem 

napjat. Čekám další vývoj! Nesmíte mě zklamat. Přijďte brzy. Ať si vás nemusím obesílat. 

Pište! Tvořte. A ani muk. Nikomu. Zejména slečně Rajské se nezmiňujte (...) Ovšem poslyšte,  

pane Manne, aţ to vaše dílko nakonec vyjde, budete stejně muset pánům vlastencům z očí. Nu 

coţ, nějak pomůţeme. (...) Doufám, ţe jste spokojen. Pokud jste si ovšem nevymýšlel. Vůbec 

doufám, ţe si nevymýšlíte příliš. To bychom se neshodli. 

 

                                                                                          Macura, V., Informátor, s. 148–149 

  

 Zapojení pragmatické dimenze, případně její svévolné povýšení na výlučné měřítko 

interpretace textů (ospravedlňované mimetickým charakterem textu či auto/biografickými 

pasáţemi) funguje jako nástroj ovlivnění „aktuálního světa“. Přestoţe tento typ přístupu k 

textu je spíše zřídkavý, můţe vést k váţným a neodhadnutelným důsledkům ve sféře 

mimojazykové. 

 

 

kapitola 4 

Estetika a sémiotika „povrchu“ 

 

„Dobrý, ale co má společnýho Kundera s punkrockem?“ 
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„No, to musíme teprve vykoumat. Moh by to ale bejt dobrej novej postoj. Můţeme říkat, ţe to 

je intelektuální rozměr naší hudby.(...) Postoj je u kapely vesmírně důleţitej, zvlášť u takový, 

jako jsme my. Víc jsou důleţitý snad jen fotky, imáţ a fanclub.“    

                                                           

                                                                                        Jaroslav Rudiš, Nebe pod Berlínem 

 

Proč jen byl David Zajíc tak slepý? Proč měl srdce ucpané touhou vypít svět, i kdyby se mu z 

toho mělo udělat zle? Chtěl zaţít všechno, a proto nevnímal nic neţ šílený vír obrazů, zvuků a 

nespokojenosti, ţe to nemůţe odnikud uchopit a strávit. Přesto byl dál otevřený všemu, aţ se 

pomalu plíţivě, ale jistě uzavřel celému světu, jen s bolestí z toho hluku ve své hlavě. 

 

                                                               Josef Formánek, Prsatý muţ a lovec příběhů 

 

4.1 Ostenze a postmoderní slovesné umění – potlačení designace ve prospěch ostenze, 

redukce estetického objektu, teorie deskriptivních slov 

 

 V podkapitole 2.5 jsme dospěli k závěru, ţe ostenzi (ve smyslu veřejného předvedení a 

nabídnutí k estetickému proţívání) můţeme v případě konceptuálního umění povaţovat za 

specifickou sloţku přimykající se k dílu. Zároveň jsme si poloţili otázku, zda tato sloţka 

nachází uplatnění také v postmoderní literární tvorbě.  

 V této kapitole se k některým tezím o ostenzi vrátíme. Pokusíme se je (s určitými 

modifikacemi) vztáhnout k umění slovesnému. V úvahách o postmoderním výtvarném umění 

fenomén ostenze zaujal metaforicky řečeno pozici katalyzátoru, jehoţ přítomnost je jedním z 

elementů nutných k tomu, aby se v mysli příjemce realizovala změna postoje k „věci“ 

chápané jako uţitkový předmět, nebo se potřeba přechodu do jiné modality vědomí, jíţ je 

primárně estetické zaměření, alespoň aktivizovala. 

 Ivo Osolsobě, k jehoţ koncepci ostenze odkazujeme, tuto formu komunikace chápe 

především jako jazyk věcí, definici prostředky mimojazykovými. Reprezentativní formy 

sdělování jsou, jak jsme jiţ zmínili, podle jeho názoru, neostenzivní.
102

 Jejich působnost se 

nachází (a můţe se rozvinout) jen mimo hranici verbálních vyjádření. 

 Osolsobě se domnívá, ţe neostenzivní způsoby sdělování (např. sdělování jazykové) 

nelze s ostenzí nijak spojovat, neboť nemohou smyslově zprostředkovat – ukázat – vyprávění, 

                                                           
102

 Osolsobě, I., 2002, s. 17, 19. 
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dění samo. I toto „neukazovací vyprávění“ se však podle jeho názoru obecně vyznačuje 

ostenzivní komponentou, neboť kaţdý náš jazykový projev a kaţdé jiné neostenzivní sdělení je 

zároveň ostenzí, ostenzí tohoto sdělení samého.
103

 Ostenzivní sloţkou se však rozumí pouze 

aspekt ukazování sebe sama. Elementární intencí vyprávění je především informování „o 

něčem jiném“. O sobě samém však současně informuje také. Osolsobě tuto „informaci o sobě 

samém“ rozvádí poukazem např. ke grafické realizaci knihy,
104

 bliţší vysvětlení však 

neuvádí. Jakými způsoby lze v případě literatury uchopit sdělování sebe sama a z jakých 

úhlů je moţné na něj nahlíţet, na to se pokusíme odpovědět dále. 

 Stále se tedy zdá značně problematické vztahovat ostenzi ke sféře slovesného umění, 

které můţe svoji znakovou povahu popřít jen velmi obtíţně. Aktu důsledně odpovídajícímu 

vystavení díla-věci by se v případě knihy rovnalo popření znakové podstaty textu: redukce 

nejprve na uţitkový předmět, případně vytvoření výtvarného objektu, který by se mohl 

podobat například sloupu vytvořenému z knih, jenţ je instalován v předsálí Městské knihovny 

v Praze na Mariánském náměstí (dílo Mateje Kréna s názvem Idiom, 1998), nebo takovému, 

jaký popisuje Italo Calvino: 

 

„Hledal jsem jednu knihu,“ říká Irnerio. „Myslel jsem, ţe nikdy nečteš,“ namítneš. „Ne na 

čtení. Pro svou práci. Dělám z knih věci. Objekty. Jo, výtvarná díla: sochy, obrazy, můţeš 

tomu říkat, jak chceš. Měl jsem dokonce výstavu. Fixuju knihy pryskyřicemi a tak uţ zůstanou. 

Zavřené, otevřené, taky je tvaruju, přitesávám je, dělám do nich díry. Kniha je pěkný 

materiál, dobře se s ním dělá, hodí se na spoustu věcí.“  

 

                                                             Calvino, I., Kdyţ jedné zimní noci cestující, s. 151 

 

 Tímto procesem je však kniha ochuzována o to, co ji činí knihou. Designační potenciál 

textu se ztrácí a nahrazuje jej hmotná podstata knihy-věci. Za ostenzi v širokém pojetí by bylo 

moţné povaţovat i běţné úkony, jako umístění knihy na označenou polici v knihkupectví 

nebo do specializované knihovny. Zdá se, ţe povaha ostenze je slučitelná s povahou 

výtvarných estetických objektů, nikoliv však textu, a tudíţ se naznačené spojení jeví 

nefunkční. 
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 Osolsobě, I., 2002, s. 34. 
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 Osolsobě, I., 2002, s. 39. 
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 Přes uvedené antinomie se nicméně domníváme, ţe lze o ostenzivních aspektech ve 

vztahu k textu uvažovat, ovšem na transponované rovině.
105

 A uveďme nyní poněkud 

odváţnou hypotézu – právě ostenze by se mohla stát jedním z interpretačních klíčů k 

postmoderním textům.  

 

4.1.1 Romány Michala Viewegha a Michala Hvoreckého – ostenze životního stylu 

 

 Následující úryvek pochází z recenze na Román pro ţeny Michala Viewegha, 

publikované v časopisu Tvar. Reprodukujeme jej v souvislosti se zkoumáním ostenzivních 

aspektů jako fenoménu, který zaujímá své místo nejen v kontextu výtvarné, ale i v rámci 

slovesné postmoderní tvorby:   

 

Nicméně jméno Michala Viewegha znám, často se totiţ objevuje v diskursu, jejţ vedeme  

v našem restauračním zařízení. Dlouho uţ tam vedeme zajímavý filosofický spor, zda jeho 

prosy plně vyjadřují existenciální situaci moderního člověka svíraného postmoderními 

civilizačními tlaky a nacházejícího se v situaci těţké deprivace, kdy jeho autentické „já“ se 

současně projevuje téţ jako „ne-já“. Někteří říkají, ţe ano, většina se však přiklání spíše  

k názoru, ţe ne. 

  

         Ze čtenářského deníku Aloise Burdy, Tvar 12, 2001, č. 12, s. 7, zvýraznění autor 

 

 Sloupek Aloise Burdy se opírá o parodické postupy. Prvky tomuto principu 

podléhající se v něm tedy přirozeně a záměrně uplatňují i osvědčují více neţ v textu, k němuţ 

se odkazuje (Román pro ţeny). Pozornost čtenáře v prvé řadě upoutá parodované vertikální 

členění textu, zvýraznění jeho takzvané příznakové sloţky.
106

 Jedná se o reliéfizaci a grafické 

zatíţení některých lexikálních jednotek. Signifiant a signifié tvoří jednotu uměleckého díla-

znaku, v Románu pro ţeny je však konzistentnost textu v tomto směru narušována. Děje se tak 

pseudohierarchizací, jednostranným, téměř obsedantním zdůrazňováním některých 

sémantických komplexů. Formální zatěţkání jednotlivých lexémů jistě můţe recipient vnímat 

                                                           
105

 V poněkud rozporném vyjádření připouští moţnost ostenzivní definice slovesného díla i sám Ivo Osolsobě. 

Říká, ţe umělecké dílo je vţdy [zvýraznění autor] „věc na sdělování“, „věc na ukazování“, „věc k ostenzi“. 

Ostenzi literárního díla chápe v tom smyslu, ţe literatura se sděluje ostenzí díla vytvořeného u jazyka a v jazyce 

(mluveném či psaném) (...) s „přílohou“ své kniţní realizace jako artefaktu umění (...) grafického, eventuálně i 

 s přílohou svého předčitatele, přednašeče. Osolsobě, I., 2002, s. 38–39.  

 
106

 Srov. Machová, S. – Švehlová, M., 1996, s. 131. 
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jako funkční součást významové výstavby díla (tomu se Viewegh přiblíţil v jednom ze svých 

předchozích románů, Výchově dívek v Čechách), v Románu pro ţeny však začíná tento postup 

nabývat jisté samoúčelnosti. Uvádíme náhodně vybranou ukázku: 

 

Uchopí svůj hand luggage, samozřejmě rovněţ pojízdný, udělá s ním elegantní otočku  

a odchází. (...) Zamíří k baru Meeting point, kde si vestoje vypije sklenku sektu. (...) V tranzitu 

nejprve zajde do Duty Free Shopu, vyzkouší si vzorek hydratačního krému Clinique, 

přičichne si k novému parfému Gucci (pokud má peníze, koupí si ho) – a pak se posadí mezi 

cestující u východu B 6, nenuceně si přehodí nohu přes nohu a s rozevřenou francouzskou 

ELLE v ruce důstojně čeká na odlet. (...) teprve kdyţ se ten lidský chumel u skleněných dvěří 

zcela rozptýlí a z reproduktoru se ozve the last call for passengers to New York (...), beze 

spěchu vstane (...). 

 

                                             Viewegh, M., Román pro ţeny, s. 37, zvýraznění autor 

 

 Bylo by nasnadě chápat a interpretovat takto hierarchizovaný úryvek jako součást 

vnější (a zároveň vnitřní, psychické) nepřímé charakteristiky některých postav, která by je 

odlišila od ostatních a podtrhla např. jejich „světáckou“ osobnost, kladoucí důraz na 

zachování zdání a na image. V rámci textu se však nejedná o charakteristiku jedinečnou. 

Nepřímá charakteristika dalších postav románu je utvářena zcela totoţnou textovou strategií. 

 Jestliţe tedy nechceme přijmout interpretaci, ţe celá kniha je jednou velkou 

nadsázkou, ţe akcentace značek plní funkci podtrhovat „snobství“ téměř u všech postav 

románu, nebo ţe smyslem textu má být parodie konzumního ţivotního stylu (ani k jednomu v 

textu nenacházíme dostatek sémantických signálů),
107

 zdá se, ţe vzhledem k mimořádné 

frekvenci a zároveň jakési nahodilosti
108

 zvýrazněných celků tento postup v textu postrádá 

jakoukoli funkci, kterou by bylo moţné integrovat do struktury díla.  

                                                           
107

 Explicitně vyjádřenou autorskou intenci chápeme pouze jako jednu z mnoha interpretací, i tak však Michal 

Viewegh záměr parodovat popírá: V případě Románu pro ţeny jsem nechtěl nic karikovat. Pouze jsem si z ţánru 

ţenského čtiva vypůjčil pár typických atributů – například atraktivní milostný námět, jména postav či klišé 

„ideálního muţe“ –  a pouţil jsem je v celkem „normálním“ románu. Hlinka, J., 2001. Markéta Kořená naopak 

signály parodie v textu nachází, uvádí však bohuţel jen velmi obecné, nevypovídající příklady – „nešvary 

konzumní společnosti“ či „postavu bezejmenného supermana“: (...) nelze přehlédnout autorovy signály, ţe se 

jedná o parodii, ani ohrnovat nos nad jeho rozhodnutím čtenáře pobavit. Kořená, M., 2001, s. 24.  

 
108

 Odhlédneme-li od skutečnosti, ţe zvýrazněné významové celky lze zhruba rozdělit do několika významových 

okruhů. Jedná se nám spíše o zástupnost jednotlivých pojmenování mezi sebou – pro celkové vyznění příběhu je 

naprosto indifirentní, je-li zvýrazněný název parfému značky Givenchy, Kenzo nebo Estée Lauder.   
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 Pokud se kontext vnějšího světa (současná konzumní společnost se svými zvyklostmi) 

jako jedna ze sloţek syţetové výstavby osamostatňuje
109

 a nespoluutváří charakteristiku 

postav, vyvstává otázka, zda nelze na text pohlíţet i z jiného zorného úhlu. Lze jej 

samozřejmě interpretovat jako román. Není ale vyloučeno chápat jej také například jako 

reklamní akci.  

 Pokušení psát takto „na objednávku“ vystavuje Italo Calvino postavu postmoderního 

spisovatele v románu Kdyţ jedné zimní noci cestující:
110

   

 

Tímhle údolím se potloukají podivní lidé: literární agenti čekající na můj nový román, na 

který uţ vybrali zálohy od nakladatelů z celého světa; reklamní agenti, kteří chtějí, aby si mé 

postavy oblékaly jisté konkrétní svršky a pily zcela určité ovocné šťávy (...). 

 

                                                           Calvino, I., Kdyţ jedné zimní noci cestující, s. 185 

 

  

 Enumerace obchodních značek by mohla představovat jeden ze specifických znaků 

postmoderních textů, zatím blíţe neanalyzovaný. Objevuje se nejen u Viewegha, ale například 

i v knize Posledný hit Michala Hvoreckého. Tento dobrodruţný román s romantickou 

zápletkou, jehoţ hlavní postavou je DJ Alfred Raff, se vyznačuje i přímým zapojením 

sociologických úvah a komentářů. Ţánrově vyuţívá prvky cyberpunku, detektivky nebo 

science-fiction. Martin Hudymač v recenzi O románe, ktorý radšej nikdy nemal být napísaný 

není schopen rozhodnout, zda se ještě jedná o ţánr románu, nebo spíše o sociologickou úvahu. 

Stejně jako v Románu pro ţeny ovšem uvádění mezinárodních značek postrádá v textu jinou 

neţ potenciálně reklamní funkci. Hudymač reprodukuje některé pasáţe tohoto typu: 

  

Mala na sebe nemoţný korzet Fendi horčicovej farby, ktorý dodával jej pleti sivastý odtieň. 

Zúţená bordová sukňa Casa Damiani ju robila vyššou. Šiltovka DKNY spola zakrývala tvár.  

 

                                                           
109

 M. Kořená navrhuje vnímat text přímo jako sociologickou studii. Kořená, M., 2001, s. 24. 

 
110

 Uzavírání smluv o zapojení komerčních značek, tzv. product placement, je v současné době běţnou praxí 

např. ve světě filmu. Blíţe se však této problematice, i vzhledem k převáţně ekonomickým souvislostem, 

věnovat nebudeme. Ze stejných důvodů podrobněji neřešíme problematiku kniţní produkce mající funkci 

výdělečného byznysu.  
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 Ve svém negativním hodnocení knihy zohledňuje i zrychlenou a dynamickou dikci 

jazyka Michala Hvoreckého. Tento potenciálně kladný stylistický rys se však projevuje 

především vo vel´mi častej enumerácii rôznych obchodných a reklamných značiek, která 

stráca nakoniec efekt a príliš častým opakováním skôr unavuje.
111

           

 Jako přehled-ostenzi nejrůznějších značkových výrobků, módních restaurací a vůbec 

„upoutávku“ na luxusní ţivotní styl lze pojímat i Román pro ţeny. Příběh i postavy 

představují v této interpretaci pouhý přívažek toho nejdůležitějšího – prezentace zboží a 

životního stylu.
112

 Zmíněný dojem ještě umocňuje skutečnost, ţe jednou z hlavních postav je 

tzv. „kreativec“ z reklamní agentury. Román lze potom, samozřejmě s určitou nadsázkou, 

vnímat a interpretovat obdobně jako blok reklam na nejrůznější zboţí v televizi.
113

 

 Zatíţením některých lexémů, jejichţ význam je vymezitelný několika sémantickými 

rysy,
114

 tedy do značné míry strnulých významových entit, dochází k jevu, který bychom 

mohli prozatím popsat jako potlačení designace ve prospěch reference. Tato metoda redukuje 

rozvinutí potenciálního polysémantického potenciálu textu, vede recipienta k tomu, aby 

ulpíval právě na rovině odkazu k referentům,
115

 a do značné míry „blokuje“ přechod od 

jednotlivých dílčích sémantických sloţek textu k nejvyšší kompozitní entitě – smyslu díla. 

                                                           
111

 Hudymač, M., 2003, s. 189. 

 
112

Jako exkurz zde uvádíme pokus o přibliţné rozdělení zvýrazněných segmentů textu do sémantických okruhů: 

1. skupina zahrnuje lexikální jednotky váţící se k ţivotním peripetiím hlavních postav, vyznačující se 

subjektivní sémantikou a expresí, často s prvky – aţ reklamní – intenzifikace (namátkou např.: ničí vás, 

nepříjemný, krásná, oslavovat atd.). Do 2. skupiny spadají pojmenovací jednotky odkazující ke známé značce, 

případně podniku, ať uţ se jedná o jméno firmy, nebo o výrobek, který nabízí, případně k exotickým druhům 

jídel (značka zavazadel Samsonite, kosmetika Clinique, bramborové lupínky Cio cio chips, občerstvení Dunkin´ 

Donuts, cigarety Marlboro Country, restaurace Marco Polo, bar Solidní nejistota, prodejna Art of Living, 

zmrzlina Cornetto, bar Meeting point, parfémy Gucci, Clinique Happy, Kenzo, Oblique od Givenchy, koţené 

sedačky Natuzzi, exotická jídla – spagetti frutti di mare, carpaccio, papas arrugadas, mojo a další).    

 3. skupina zahrnuje anglické výrazy, nebo lexikální jednotky cizího původu, nejčastěji převzaté z angličtiny 

(kreativec, copyright, job, hand luggage, kick-box, second hand jazyka, messenger, welcome to London, Duty 

Free Shop, absolutely shocked, Strawberry fields, Richie atd.), do 4. skupiny se řadí idiomatické významové 

jednotky, často expresivního charakteru a  s konotacemi „jazykové módy“ (netlačil na pilu, ujíţdět na něčem, 

nevyšiluj,  bylo vymalováno...). Do skupiny poslední potom řadíme výrazy, které nelze začlenit ani do jedné z 

těchto skupin. Nemoţnost jejich vytrţení z kontextu zde naznačuje, ţe plní v textu určitou funkci a alespoň 

částečně zasahují do významové výstavby díla. Jedná se o skupinu nejméně početnou (poctivé jméno, zavolat na 

někoho, českej, spisovatelka, čtyřicátník...).  

Dá se dokonce říci, ţe charakteristika těchto skupin zhruba „skládá“ stručný popis syţetu: Milostné a ţivotní 

peripietie (1. skupina) moderní a poněkud povrchní dcery a matky (2. skupina), jejichţ ţivotní náplní je touha po 

„světáctví“ (3. skupina) a snaha zůstat vţdy „in“ (4. skupina). 

      
113

 Včetně zaměření na „cílovou skupinu“ – srov. kontaktové výrazy vypravěčky v ich-formě, především 

oslovení „milé dámy“.  

 
114 Odtud pravděpodobně převaţující dojem nízké komplexity, jednoduchosti aţ banality textu. 

 
115

 Někteří recipienti ovšem tento způsob čtení oceňují – srov. např. chválu „upřímnosti povrchu“ M. C. Putny. 

Putna, M. C., 1999, s. 18. 
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 U Románu pro ţeny zůstává také sporné, zda recipient jako primární funkci tohoto díla 

skutečně vnímá „informování textu o něčem jiném neţ o sobě samém“ – tedy samotný příběh. 

Právě to je podle Osolsoběho základním znakem vyprávění. 

 V textu se „předvádí“ mnohost referentů (značkových produktů, restaurací atd.), které 

nemusejí nutně vstupovat do vzájemných vztahů. Právě povrch, ukazování, se stává 

důleţitějším neţ spojitost. Zjednodušení textu na „klouzání“ po vnější podobě jevů, případně 

na (intencionální) ostenzi nekomplikovanosti, nacházíme ve Vieweghových románech dosti 

často (v rovině motivické, tematické atd.). Opakovaně je akcentována například tělesná rovina 

lidského fungování ve světě (mytí, koupání, sušení vlasů, stírání potu atd.).  

 Tyto pasáţe u Viewegha v naprosté většině případů postrádají symbolický či 

metaforický přesah – převaţuje „smysl formy“. Situační popisy jako by text pouze 

vyplňovaly. Obtíţe, jeţ čtenář zakouší při četbě románů tohoto typu, vystihuje velmi přesně 

Jiří Trávníček: vyprávění, které spotřebovává svou energii jen na podání příběhu (fabulaci), 

zůstává jakoby nevykoupené (...).
116

 Vieweghovy postavy, především muţské, např. spisovatel 

Max v Účastnících zájezdu, se navíc vyznačují silnou potřebou stylizovat se, „předvádět sama 

sebe“. Také spisovatel Oskar z Povídek o manţelství a o sexu se podobně jako postavy 

Románu pro ţeny zajímá hlavně o svůj zevnějšek, případně o to, zda působí dost světácky: 

 

 [Oskar, M. F.] (...) se i dnes předvedl ve skvělé formě: všechny ty staré, otřepané historky z 

jeho zahraničních cest byly náhle znovu svěţí, zábavné, dokonale vystavěné a zároveň 

dostatečně sebeironické, ba co víc, pokaţdé obsahovaly i jednu či dvě zdánlivě podruţné 

informace, které jak Oskar dobře věděl, nutně musely dívce imponovat – například s kterým 

ministrem večeřel na kniţním veletrhu ve Frankfurtu, v kterém slavném hotelu bydlel ve Vídni 

a podobně. 

 

                                                                      Viewegh, M., Povídky o manţelství a o sexu, s. 71 

 

 

 V Románu pro ţeny značná část graficky zvýrazněných významových celků náleţí do 

kategorie proprií, do skupiny označované jako jména neţivých věcí. Připomeňme, ţe základní 

funkcí substantivních slov (nebo slovních spojení), která řadíme mezi jména vlastní (nebo 

vlastní názvy), je bezprostředně identifikovat objekt jako jedinečný, tj. jediný svého druhu. 

                                                           
116

 Trávníček, J., 2003, s. 259. 
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Vlastní jméno nemá tedy významový obsah, vytvářený souhrnem významových rysů 

(designát), nýbrţ pouze odkazuje ke zcela určitému konkrétnímu jedinci nebo jednotlivině. 

Ještě přesněji lze tutéţ skutečnost vyjádřit pomocí takzvané ostenzivní definice. U některých 

slov lze jejich význam vymezit ostenzí či popisem – užívá se termínu slova deskriptivní či 

indikativní. Pro objasnění jejich významu postačí spojit dané slovo s referentem.
117

 V 

anglické terminologii se setkáváme s termínem singular terms, který deskriptivním slovům 

víceméně odpovídá, zastupuje přesně stanovenou „věc“ – do této kategorie patří především 

vlastní jména: A singular term stands for one specific thing (...) The grammatical role of a 

singular term indicates (reveals) that a single thing is intended. Singular terms include proper 

nouns, some pronouns, and definite descriptions of various sorts. (...).
118

 

 Pro tuto chvíli však musíme konstatovat, ţe byť tyto koncepty mohou naznačit směr 

dalšího uvaţování, samozřejmě s sebou nesou určitá omezení – je moţné vycházet z nich ve 

vztahu ke znakům izolovaným, takzvaným jednoduchým jazykovým znakům. Tyto znaky 

nejsou zapojeny do komunikačního kontextu ani do celku (umělecké) výpovědi. Umberto 

Eco, který se v knize Lector in fabula věnuje otázkám kooperace při konkretizaci textu, 

reflektuje dvě tendence rozvíjení sémiotiky textu. Oba proudy shodně docházejí k závěrům, 

ţe přestoţe nelze odloţit stranou výsledky sémantické analýzy izolovaných termínů, k 

pochopení textu jsou zapotřebí regule, které nelze zredukovat na gramatiku sdělení, a ţe text 

má vlastnosti, které nemohou být pouze vlastnostmi věty.
119

     

 

4.1.2 Estetika povrchu – prázdné znaky? 

 

       V oblasti jinak Vieweghovým textům značně vzdálené, v cyberpunkové literatuře, se 

setkáváme s románem, jenţ svou strukturací na Vieweghův text upomíná. Následující 

interpretační úvaha pochází z knihy Příběh znaků a prázdna a vztahuje se ke kultovní sci-fi 

Neuromancer (vyd. 1984, český překlad 1992) od Williama Gibsona. Téma Gibsonovy knihy 

nijak nesouvisí s dívčím románem Vieweghova „střihu“. I v tomto textu je však aktualizováno 

postupné vytrácení smyslu, jímţ je postmoderní svět ohroţen. Lze je chápat i jako 

sociologické varování: 
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 Viz Machová, S. – Švehlová, S., 1996, s. 133. 

 
118

 Kearns, J. T., 1976, s. 79. 

 
119

 Eco, U., 2010, s. 24, 26.  
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U Gibsona nacházíme neustálý popis povrchů. V technickém světě se povrchy staly pouhými 

obaly neznámých vnitřků. Za povrchy je jen tma. Ztratily hloubku, přestaly být součástí celků, 

jeţ by jimi prozařovaly a vdechovaly jim smysl. Svět se zúţil na prostor ohraničený němými a 

lhostejnými povrchy, které k ničemu neodkazují. 

 

                                                          Ajvaz, M., Příběh znaků a prázdna, s. 106 

 

 

 Můţeme však pochybovat o tom, zda je skutečně moţné, aby znak k ničemu 

neodkazoval
120

 a zůstával přitom znakem. Spíše by snad bylo moţné uvaţovat o tom, ţe 

podobně jako v Románu pro ţeny znaky neodkazují k ničemu více neţ k sobě samému. 

Chápeme je de re. Minimalizuje se pak jejich intenze (smysl, funkce formy výrazu). V 

daném užití převládá jejich extenzivní složka, tedy poukaz na (materiální nebo ideální) 

mimojazykový objekt, referent. Výčty nejrůznějších značkových „věcí“, „obalů, které 

ztratily hloubku“, leckdy mezi sebou zástupných, lze skutečně z určitého úhlu pohledu 

povaţovat za prázdné znakové shluky.     

 

4.1.3 „Simulace“ žánru 

 

 Vraťme se ještě k úvodu a k Welschovým úvahám o simulaci znaků, která proniká do 

všech oblastí postmoderního ţivota. Ve vztahu k Vieweghovým textům jistě můţeme tento 

okruh otázek znovu otevřít. Není Román pro ţeny „nepravým“ ţenským románem, jehoţ 

vlastní funkcí je reklama? A mohli bychom zajít ještě dále, neboť aktuálnosti zde nabývá také 

postřeh o tom, ţe klasické rozlišovací znaky přestávají slouţit, a nové – coţ je právě zajímavé 

– uţ neslouţí vůbec.
121

 Jestliţe je v případě ţánru tímto rozlišovacím znakem určitý 

konvencionalizovaný vztah mezi označujícím a označovaným, pak u načrtnuté interpretační 

analýzy Vieweghova Románu pro ţeny by z tohoto vztahu zbyla právě jen ona „simulace“.     

  Znamenalo by to, ţe se setkáváme s doplněním (které snad můžeme chápat i jako 

překrytí) funkce estetické funkcí jinou – v tomto případě persvazivní. Nejde však o 

zjevnou persvazi, budeme proto hovořit o skryté (simulativní) persvazivní funkci.
122

 Tato 
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 Pomíjíme výrazy označující předměty neexistující v aktuálním světě. 

 
121

 Welsch, W., 1994, s. 114. 

 
122

 Jan Keller by jistě upozornil na neodvratnost, s níţ reklama začíná pronikat mimo vlastní sféru působnosti a 

na souvislost mezi tímto procesem a formováním rysů současné postmoderní společnosti. Domnívá se totiţ, ţe 
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interpretace by také do jisté míry souzněla s opakovaným zařazováním Michala Viewegha do 

kategorie čtiva pro masy.
123

  

 Na pozadí teorie ostenze je oslabení estetické funkce pochopitelné. Rezultátem 

ostenzivní situace není zpravidla estetické působení či funkce – ukazování (věcí) je uţíváno 

většinou z důvodů základnějších a jednodušších (například informačních, návodných, 

dokumentačních, kategorizačních, persvazivních atp.). Spjatost ostenzivních kategorií s 

některými formami postmoderních uměleckých děl (happeningy, básně-návody, konceptuální 

umění...), by mohla poněkud osvětlit mentální kolísání recipienta mezi krajními body 

kontinua „estetický znak – ne-znak“, a to v průběhu preverbální fáze reflexe díla (a leckdy i 

po skončení této fáze).  

 

4.2 Nezvalův Absolutní hrobař: splývání znaku se skutečností, redukce textu na odkazy k 

referentům, umělecká forma s ostenzivně-extenzivními rysy  

 

 Situace, kdy se ve vědomí recipienta v průběhu četby konstituuje nejen elementární 

vztah signifiant – signifié, ale především a v prvé řadě vazba díla-znaku ke sféře 

mimojazykové reality, jiţ byly samozřejmě v literatuře popsány.  

 Jan Mukařovský například v analýze Absolutního hrobaře z roku 1937 vysledoval, ţe 

základním principem sbírky Vítězslava Nezvala se stává osamostatňování nevelkých 

významových celků. Toto narušení celistvosti pak vede ke specifikům percepce slovního 

významu. Na rozdíl od Veiwegha, kde stejný postup zůstává více méně nefunkční, slouţí v 

Absolutním hrobaři k transponování malířských prostředků do oblasti poezie. Spojnice mezi 

výtvarnou a slovesnou sférou, jimţ v této práci také věnujeme pozornost, přirozeně nejsou a 

nemohou být tématem zcela novým. Nová není ani problematika zvěcnění významu. Odlišné 

jsou však, jak se domníváme, okolnosti (např. v oblasti estetické funkce), jeţ tuto 

problematiku v postmoderní době doprovázejí. Tato specifika se zde snaţíme pojmenovat. 

 

Jan Mukařovský zakončuje rozbor Nezvalovy básnické sbírky těmito slovy:  

 

                                                                                                                                                                                     

jejím problémem je, ţe má potenciál produkovat mnohem více, neţ můţe být zkonzumováno. Proto je její 

nejnedostatkovější entitou obyčejná pozornost, zájem spotřebitele. Keller, J., 2003.     

 
123

 Za všechny jmenujme alespoň recenzi J. Lukeše. Lukeš, J., 1998. 
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V rozrušení jednoty situace má svůj původ iluse, ţe místo slovních pojmenování, spjatých 

navzájem vlákny ustálených souvislostí, máme před sebou věci jimi označené, jejichţ 

významové spojení musí teprv být hledáno (...). Zvěcnění významů dodává významové hře jisté 

nezávislosti na slovním výraze; to umoţňuje poesii navázání styků s malířstvím, 

transponování malířských tvárných prostředků do poesie. Básnická metoda „Absolutního 

hrobaře“ záleţí tedy ve hře s věcným vztahem spojujícím znak se skutečností.  

 

          Mukařovský, J., Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař, s. 398                            

 

 Prolnutí znaku a skutečnosti je u Nezvala iluzí kladenou na nejzazší moţný mezník – 

(...) zjev, ke kterému se upíná pozornost především, je realisace znaku: normální úkol znaku je 

totiţ zastupovat skutečnost, při čemţ trvá zřetelné povědomí tohoto zástupnictví; Nezval však 

dává znaku se skutečností splývat, tvářit se, jako by byl skutečností samou.
124

 

 V předchozích kapitolách jsme se setkali s transformací referentu, jeţ je ukotven v 

mimoestetické sféře, v umělecký objekt (konceptuální umění), zde jako by se text v některých 

ohledech zpětně redukoval na odkazy k referentům (Román pro ţeny, Posledný hit) nebo se 

iluzivně těmito referenty dokonce stával (Absolutní hrobař). 

 Jestliţe tedy připustíme, ţe za pomoci parcelace a dalších prostředků strukturace textu 

lze vytvořit iluzi splynutí znaku s mimojazykovou skutečností, pak představa verbálních 

znaků „prezentujících sebe sama“ není vyloučena a je navíc i v souladu s teorií „čisté“ 

ostenze (ostenzivního sdělování).
125

  

 V této fázi analýzy musíme znovu zohlednit, ţe teorie pracující s pojmem reference, 

tedy například koncept ostenze, teorie deskriptivních či indikativních slov nebo Fregeho 

sémantika, jeţ rozlišuje intenzi (funkci formy výrazu) a extenzi (referenci, poukaz na 

mimojazykový materiální nebo ideální objekt), jsou sice adekvátní ve vztahu k izolovaným 

jazykovým znakům, avšak problematické, pokud uvaţujeme o komplexitě textu.   

 Lubomír Doleţel Fregeho teorii rozšiřuje tak, aby byla pouţitelná i s ohledem na 

analýzu narativního textu a zahrnovala nejen poukaz k aktuálnímu světu, ale k mnoţině všech 

moţných světů. V narativu lze lišit intenzi textury (je významem neseným danou formou 
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 Mukařovský, J., 1971, s. 383 – 384 [zvýraznění autor]. 
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 Ivo Osolsobě hovoří o ostenzi ve fázi tzv. nulového bodu a odlišuje jej od ostenzivních modelů sdělování, 

k nimţ je přidána i druhá specifická podstata, coţ se můţe projevit např. u divadla, příp. tzv. „divadla v ţivotě“. 

Podstatou divadla ukazování skutečně je, nejde uţ ale o pouhé ukazování a k nulovému bodu se přidávají další 

hlediska. Zatímco ostenze podle Osolsoběho  nehraje, pouze je a sděluje jen to, co je, a nic víc, modely 

neukazují jen sebe samé, ale sebou samými modelují ještě něco jiného. Osolsobě, I., 2002, s. 31.   
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textu, jde o význam přesného znění literárního díla) a extenzi fikčního světa (přepis textury ve 

vhodném extenzionálním jazyku, dle Doleţelovy simplifikace význam ve smyslu „obsah 

díla“, význam podmíněný extenzí).
126

  

 Nad textem Vieweghovým, Nezvalovým i Hvoreckého pak lze se zapojením této 

narativní sémantiky rozvíjet další úvahy – je moţné, ţe se jedná o texty, u nichţ dochází k 

redukci intenze textury,
127

 tedy roviny, na jejímţ základě se utváří maximální komplexita 

textu. Úměrně tomu hypertrofuje rovina extenze fikčního světa, coţ reflektují vnímatelé a 

upozorňují na tento svůj dojem v interpretačních výstupech. A jak se zdá, spíše neţ otázky 

„Co nám text sděluje? Čím nás obohacuje?“ tyto interpretace zodpovídají v prvé řadě 

nevyslovenou otázku „Co nám text předvádí?“ 

 Zmínili jsme skutečnost, ţe ostenzivní teorie přes svoji rozpornost ve své původní 

formulaci nezahrnuje jazykové sdělování. Fregeho teorie se naopak nezabývá aspekty 

„ukazování a předvádění“ referentu, a sdělováním ve vlastním smyslu toho slova také ne.  

 Básnický text Jiřího Dynky jsme v kapitole 3 prozatím označili jako semiostenzivní 

uměleckou formu. Na základě úvah nad konceptem ostenze a Doleţalovou teorií narativní 

sémantiky můţeme toto pojmenování ještě rozvést a označit typ textu s oslabenou rovinou 

smyslu (intenze textury) a akcentovanou extenzivní sloţkou jako narativní uměleckou 

formu s ostenzivně-extenzivními rysy. 

 

4.3 Jan Malinda: Ilegální vztahy – symbolická dimenze textu 

 

  Výskyt obchodních značek se stal běţnou sloţkou postmoderních textů. Nelze se tedy 

domnívat, ţe by uvedení komerční značky v textu muselo být automaticky synonymem pro 

narativ s ostenzivně-extenzivními rysy, text, který předvádí sebe sama.  

 Bezejmenný vypravěč příběhu Jana Malindy Ilegální vztahy řeší dlouholetý 

„přechozený“ vztah a frustrace v zaměstnání útěkem do USA, kde po několik let pobývá jeho 

bratr. V Praze i v Americe kolem sebe bezděčně registruje řadu nadnárodních značek, jiţ 

proto, ţe představují všední prvek jeho generační zkušenosti. Postavy Ilegálních vztahů 

nekouří obyčejné cigarety, ale marlborky či elemky, popíjí pivo bud light či nápoj yello mello, 

na kávu chodí do praţské kavárny Louvre, na oběd do americké restaurace Ruby Tuesday...  
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 Doleţel, L., 2008, s. 276–277. 
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 U kaţdého z nich však na základě rozdílného postupu: zatímco u Viewegha nachází uplatnění redundantní 

uţívání deskriptivních slov, v Absolutním hrobaři je popsaného efektu dosaţeno osamostatňováním jednotlivých 

významových celků. 

 



61 

 

 Přestoţe má však vypravěč stejně jako většina mladých lidí jeho generace k těmto 

věcem důvěrný vztah, zároveň si velmi dobře uvědomuje jejich vyprázdněnost, a současně 

problematičnost konotací „skvělého, naplněného ţivota“, který se značkami bývá spojován:  

 

Zvednu telefon a zamluvím víkend v apartmánu na Boţím Daru. Celou sobotu lítáme s H. na 

Klínovci po sjezdovkách nahoru a dolů, večer se nastříkám deodorantem Old Spice a vyjdeme 

si na skvělou večeři včetně aperitivu, dezertu a lahve veltlínského. H. před půlnocí zapálí  

v koupelně čajové svíčky a rozmístí je na dlaţdičkách podél vany. Ale na mě padne smutnění. 

„Co se zase děje?“ obejme mě znepokojeně, kdyţ zůstanu v křesle a nedokáţu se hnout. 

Připadá mi, ţe jsme strávili den jako z televizní reklamy, lásko. A přitom se necítím šťastně. 

 

                                                                                       Malinda, J., Ilegální vztahy, s. 126 

 

 Malindův protagonista se po odjezdu do Spojených států na čas připojí ke skupině 

tamějších ilegálních pracovníků a lehce vplyne do jejich způsobu ţivota. Čas mu zaplňuje 

koloběh podřadných prací v hotelu či restauraci a divokých nočních večírků. Radost z nových 

záţitků však nedokáţe přehlušit hluboce uloţenou deziluzi ze ţivota, jehoţ stereotypní 

konzumní rytmus jen otupuje a oddaluje řešení problémů, které od sebe vypravěč útěkem 

záměrně na čas „odsunul“. Jako jediný ze skupiny imigrantů si totiţ dokáţe přiznat leckdy 

uměle vytvořené základy, na nichţ bezstarostný americký ţivot spočívá. Také kamarád Petr, 

který shání v Americe příchozím práci, a pořídil si díky tomu nový dům, o některých věcech 

nehovoří rád. 

 

„Musí to bejt zvláštní pocit – vědět, ţe díky tobě si můţou plnit sen.“ 

„Kdyby měli na to, aby se podívali hlouběji, na jakejch základech to jejich dolarový štěstí 

stojí...“ A zatímco Daniela s Gizelou nad našimi hlavami chválí Pavlíně novou kuchyňskou 

linku a myčku, co spotřebuje jen půlku vody neţ obvykle, já se rozkoukávám v šeru suterénu. 

Udiveně zamrkám. Tohle? 

„Tak vidíš,“ řekne Petr. 

Sklep není ţádný sklep. Je to spíš vymletá jáma pod základovou deskou, která se lacině opírá 

o čtyři slabé ţelezné piloty vypodloţené tu a tam dřevěnými prkýnky, kterýma by se dalo 

přiloţit pod sele, co se točí na zahradě. Neuvěřitelné, na jak vratkých základech stojí celý ten 

luxusní interiér, kde se teď bezstarostně baví společnost.  

„A tohle prošlo kolaudací?“ vydechnu. 
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„Některý věci by člověk neměl vědět. A já jsem rád, ţe spoustu věcí nevím,“ vrčí Petr. 

„Kaţdopádně vím, ţe s Amerikou je to stejný jako s tímhle barákem. A ty tu hledáš štěstí... 

Proč vlastně?“ 

  

                                                                               Malinda, J., Ilegální vztahy, s. 76 – 77 

 

 

 Kumulaci značkových produktů, se kterou se setkáváme i v Ilegálních vztazích, nelze 

interpretovat jako ostenzivní nerozlišitelné „hromadění“ a snahu předvést výsledek této 

činnosti (k čemuţ leckdy dochází v textech Michala Viewegha). Malindův mluvčí se 

vyznačuje úsilím třídit skutečnosti, které jej obklopují. Touha po scelení střípků ţivota a 

nalezení neopakovatelné cesty je spíše tématem moderním neţ postmoderním. Postoj hrdiny 

Ilegálních vztahů však v tomto směru není nijak jednoznačný. Na jedné straně si stěţuje, ţe se 

z jeho ţivota vytrácí překvapení a radost z objevování. Věci mu připadají stále fádnější, z lidí 

a slovních obratů se stávají „klišé“. Na straně druhé se zabývá činnostmi, které tento stav 

těţko nějak změní – smysl ţivota „loví na Googlu“ a hledá jej v získávání krátkodobých 

pracovních, cestovních a milostných zkušeností. Vyhraje ten, kdo umře bohatší, glosuje. 

 Stejné značky, které v podobě lexémů rozptýlených v textu Románu pro ţeny 

přispívají k redukci intenze textury, v Ilegálních vztazích fungují jako znaky-symboly, jejichţ 

okruh konotací dokresluje a demaskuje kontext vnějšího světa (komunitu evropských 

imigrantů v USA, domácí rodinné prostředí v Čechách...). Viz například tato ukázka: 

 

Po obědě si u rolády prohlíţíme stokrát osahané fotky, které babičce kdysi poslal brácha. 

Znám je uţ nazpaměť. Radim a Stacy u vodopádu v lese. Mitsubishi a BMW před garáţí. 

Radim opírající se o kapotu svého červeného mitsubishi. Stacy pózující u svého stříbrného 

BMW. Radim a Stacy v láskyplném objetí a za nimi mitsubishi a BMW. Z emigranta musí na 

příbuzné bezpodmínečně vyzařovat, ţe si útěkem polepšil. (...) Babička by mu chtěla 

naservírovat plný talíř farářské polévky zrovna jako mně, ale řeţe v ní tušení, ţe uţ to 

nestihne. A cítí, ţe kaţdé další pondělí má míň času neţ v neděli. Ve svátečním pokoji v 

šuplíku pro bráchu opatruje košili a vodu po holení Denim k jeho pětadvacetinám. Uţ pátou 

sezonu. 

 

                                                                                 Malinda, J., Ilegální vztahy, s. 13–14 
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 Hrdinův bratr Radim, který do USA emigroval před pěti lety a se svou rodinou omezil 

kontakty, přes zdání úspěchu v Americe přeţívá na hraně svých finančních moţností. Pracuje 

jako číšník na nočních směnách, bezcílně střídá vztahy a obklopuje se lehkomyslnými 

kamarády. Nic z toho ovšem jeho matka ani babička netuší a stále doufají, ţe Radimovo 

rozhodnutí zůstat v Americe natrvalo není definitivní.  

 Značky aut plní funkci symbolu určitého postavení, kterého stále ještě můţe být v 

Čechách obtíţné dosáhnout. Konotují okázalost a nádech prosperity „vyspělé ciziny“. Jsou 

dokladem snu, který si Radim v Americe plní. Naopak toaletní voda Denim symbolizuje 

domáckost a „obyčejnost“ toho, co je známé, a pro Radima i „malost“ českého prostředí. 

Starostlivost babičky a snaha poskytnout vnukovi při svých omezených moţnostech to 

nejlepší Radima nijak nedojímá, babiččino a matčino přání ho nedokáţe přimět k návratu do 

vlasti.  

 Proti sobě stojí „zástupci“ českého a amerického ţivotního stylu. Domácí prostředí 

nevychází v některých pasáţích z tohoto srovnání na první pohled nejlépe. Tento dojem 

ovšem vychází pouze z roviny „povrchu“. Proti narativu s ostenzivně-extenzivními rysy i v 

postmoderní literatuře vyvstává symbolická dimenze textu.  

 

4.4 Dez/integrace kompozice díla a její vztah k ostenzi. Simplifikace jako faktor 

usnadňující i ochromující recepci 

 

 Josef Vojvodík v knize Povrch, skrytost, ambivalence odkrývá vztahy mezi uměním 

manýrismu, baroka a avantgardy. Za jednu z intencí společných všem zmíněným uměleckým 

systémům povaţuje zpochybňování jednoty smyslu pomocí fragmentarizace, rozpadu celku 

na jednotlivé části, roztříštěnosti. Decentrizace a dekompozice, problematizující dosaţení 

smyslu, je však u řady umělců doprovázena naléhavou touhou dosáhnout celistvosti, i 

trýznivou připomínkou existence někdejšího celku. 

  Vycházíme-li z analýzy některých postmoderních textů (např. Teplé škvarky Mariana 

Pally, básnické sbírky Vojtěcha Kučery a další), nemůţeme říci, ţe by jejich dominantní rys 

představovalo tříštění a zpochybňování designační roviny textu, od níţ se odvíjí interpretace 

smyslu díla. Je jím spíše nekomplikovanost a „ohraničenost“.  

 Přesto je princip dezintegrace a destrukce kompozice v postmoderním znakovém 

systému verbálních kódů (texty), ale téţ kódů vizuálních (například fotografie) přítomen. O 
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rozpadu celku na jednotlivé části lze hovořit jak v kontextu avantgardy, baroka a manýrismu, 

tak postmodernismu.  

 Snahu o opětovné scelení v manýrismu, baroku a avantgardě doprovází katarzní 

zkušenost, kterou s sebou nese – marná – snaha po re-kompozici.
128

 Potřeba dosáhnout 

celistvosti ani katarzní aspekt však nepředstavují (soudíme-li podle našich dosavadních 

zjištění) pro postmoderní umění prvořadé, exponované téma. Dosaţení rekompozice lze i 

přímo negovat, a tuto negaci chápat jako jeden z charakteristických rysů postmoderních textů: 

protikladné prvky v něm [postmoderním románu, M. F.] zůstávají ponechány, přičemţ ţádné 

interpretační úsilí není s to tyto prvky uvést v celek a jednotu.
129

 

 Zjištění, ţe ostenzivní teorie, jejíţ podněty pro postmoderní tvorbu jsou 

nezanedbatelné, kategorii smyslu (jako entity kompozitní) ponechává zcela stranou svého 

dosahu, koresponduje s tím, co bylo řečeno.  

 Zdánlivého scelení díla můţe být v některých případech dosaţeno zjednodušujícím 

způsobem. Jeden z paradoxů postmoderny tkví v tom, ţe relativizující výrok „kdokoli můţe 

povaţovat cokoliv za cokoliv“ se dostává do kontrastu s principem výstavby velké části 

postmoderních kulturních výtvorů – s principem simplifikace. Taková díla, eventuálně jejich 

autoři, buď přímo nabízejí (jediný správný) výklad, nebo alespoň snahu recipienta o variantní 

přístupy a otevřenou interpretaci strukturou textu znemoţňují či značně znesnadňují.
130

 

Odkazujeme v této souvislosti například i k titulům a podtitulům, které jako by 

předznamenávaly ţánrové zařazení díla a „radily“ čtenáři, jak přistupovat k interpretaci. 

Nejde pouze o citovaný Román pro ţeny,
131

 ale např. také o rok mladší dílo Miloše Urbana 

Sedmikostelí s podtitulem Gotický román či Hastrmana, Zelený román. Dále můţeme uvést 
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 Vojvodík, J., 2008, s. 18, 24. 
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 Slova finské teoretičky Liisy Saariluomaové z knihy Postindividualistický román (1994) citujeme dle 

Trávníček, J., 2003, s. 35.  

 
130

 Mohli bychom na tomto místě rozvádět úvahy o míře kýčovitosti postmoderních děl, jiţ proto, ţe J. Lopatka 

pokládal za konstitutivní rys kýče to, vnucuje-li umělecké dílo výklad sebe sama. J.- F. Lyotard spojuje pojem 

kýče s eklekticismem, L. Doleţel se domnívá, ţe kýč odděluje od umění pouze estetické chápání. Ve všech 

případech se tedy jedná o typické rysy postmoderního umění (v případě estetického chápání pak o 

charakteristickou absenci těchto rysů). Detailněji se však tomuto okruhu otázek v naší práci věnovat nebudeme. 

 
131

 Hned v úvodu vypravěčka nenechá čtenáře (čtenářky) tápat, pokud jde o jejich horizont očekávání: Milé 

dámy, tohle je můj milostný román. To zní dobře, ne? Milostný románek se vším všudy, řekl by Oliver. O něm 

je ten román především. Taky je trochu o Jeffovi, Richardovi a Robertovi (v tomto pořadí), a kromě toho v něm 

najdete i několik úplně kratičkých love stories mojí mámy a Ingrid. Ingrid je od dětství moje nejlepší přítelkyně – 

to pro vaši informaci. Viewegh, M., 2001, s. 11 [zvýraznění autor]. Recenzenti samozřejmě Vieweghovu 

nápadnou zálibu v jednoznačnosti poměrně často pranýřují. Ironická slova kritika pocházejí z recenze na Povídky 

o manţelství a o sexu: Jindy Viewegh všechno hezky dopoví, aby nikdo nezůstal na pochybách, co je zamýšleno  

a co si myslet. Chuchma, J., 1999, s. 18.  
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například Ouředníkovu Europeanu. Stručné dějiny dvacátého věku nebo Čas dýmu. Lyrický 

deník Miloše Doleţala. 

 Současné umění se často vyznačuje jistou prvoplánovostí. Jako by předpokládalo 

neochotu čtenáře hledat a nacházet souvislosti a analogie. Jako by presupozice vnímatelovy 

nechuti pronikat ke smyslu díla byla předem danou konstantou, s níţ je nutno jiţ během 

vytváření díla počítat a přizpůsobit se jí. Umělé posilování takového postupu je nepřirozené, 

předem odsuzuje recipienta do role konzumenta předpřipraveného „instantního“ sdělení. 

Zpětně přispívá k jeho pasivitě a odsuzuje jej k neúčasti na sdělení. David Zábranský v 

románu Slabost pro kaţdou jinou pláţ shrnuje: 

 

To, co se děje kolem, uţ se zdaleka neděje jen proti přírodě, to, co se děje kolem, se děje také 

proti člověku (...). Zpřehledňování, vytváření klimatizovaných rezervací uspořádanosti 

uprostřed chaosu města je proti přírodě, ale násilné posilování jednoho významu a 

zestručňování je navíc i proti člověku. Všechno kolem je průhledné, skleněné příčky nikomu 

nebrání v tom, aby viděl, kaţdá věc, kaţdý nápis a kaţdá myšlenka musí být výrazná, 

jednoduchá, přenosná. 

 

                                                          Zábranský, D., Slabost pro kaţdou jinou pláţ, s. 288 

                              

 

4.4.1 Postmoderní komiks: metatext a simplifikace prototextu 

 

 Usnadnění procesu recepce, jeho časovou redukci, i blízkost vizuality a 

fragmentarizace reklamy zastupuje i způsob tvorby, který se ve větší míře začal objevovat v 

posledních letech. Je jím převedení textu známého románu nebo básnické sbírky do 

podoby komiksu (např. K. J. Erben: Kytice /2006/, Franz Kafka: Proměna /2009/, Agatha 

Christie: Vraţda Rogera Ackroyda /2009/, Záhada modrého vlaku /2009/ a další). Tento druh 

vizuálně-verbálního znaku je metatextem – jednou z moţných konkretizací daného díla, 

fixovanou prostředky výtvarnými. Taková podoba díla různě deformuje originální text.
132

 

Čtenář je v roli konzumenta tohoto typu postmoderní literatury ochuzen o část vlastní 

konkretizační aktivity vztahující se k původnímu textu, z něhoţ komiks vychází. Přestoţe je 

                                                           
132

 S nadsázkou by bylo moţné říci, ţe tento druh uměleckého ztvárnění je stejně jako reklama zaloţen na selekci 

a redukci – vybírá si pouze to, co se mu hodí. 
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recipientům neznalým originálu předkládáno autonomní dílo-znak, jeho interpretační rezultát 

se nepochybně od původního textu značně odchýlí.  

 Status takového komiksu jako svébytného uměleckého díla produkujícího vlastní 

významy můţeme akceptovat, je však otázkou, do jaké míry je naplněn (mnohdy 

deklarovaný) záměr zprostředkovat a přiblíţit původní text současnému čtenáři. Transpozici 

díla do odlišného znakového systému bychom mohli chápat také jako specifický (poněkud 

opomíjený) typ intertextuality.  

 

4.4.2 Amélie Nothombová: Vrahova hygiena – polysémie zatemňující smysl  

 

 Uvaţovali jsme o úskalí vybraných typů simplifikace významu/díla. Nebezpečí v sobě 

ovšem ukrývá i opačný pól postmodernismu: polysémie, s níţ se pojí návyk některých 

recipientů opomíjet doslovnou rovinu textu, a automaticky (neboť právě to se od nich 

očekává) směřovat k interpretacím „vyšší úrovně“ – symbolickým a mnohovrstevnatým.  

 Takový interpretační přístup karikuje kniha Vrahova hygiena belgické spisovatelky 

Amélie Nothombové. Hlavní postava románu, zlomyslný a cynický spisovatel se 

symbolickým jménem Prétextat Tach umírá na vzácný druh rakoviny. Aby si ukrátil bolestně 

pomalé uplývání času, rozhodne se poskytnout před smrtí novinářům sérii rozhovorů o svém 

mnohosvazkovém díle. Tach, nositel řady cen, zaloţil svoji slávu na tom, ţe jeho nudné spisy 

sice téměř nikdo důkladně a se zaujetím nepřečetl, všichni však o nich s povznesenou 

zasvěceností hovořili. Prétextat jako mladík zavraţdil svoji sestřenici, aby ji „ušetřil 

dospělosti“. Kdyţ svůj příběh vypsal v jednom z románů, kritici tuto zpověď označili za 

skvělé metaforické dílo. Uchýlili se ke sloţité symbolice, neboť se neodváţili přiznat, ţe dílu 

nerozumějí. Neschopnost vcítění se do textu, a potaţmo interpretace zakrývali naduţíváním 

módních frází a odborných výrazů. Ačkoliv je Tach před smrtí velmi otevřený a s pohrdáním 

a potěšením uráţí své návštěvníky, téměř všichni (aţ na poslední návštěvnici) se k němu stále 

chovají s úctou, která přísluší geniálnímu tvůrci. Novináři jsou jiţ zcela adaptováni na 

intelektuální svět, v němţ se pohybují, a proto se jejich jediným zorným úhlem stává navyklý 

metajazyk. Ten uplatňují automaticky ve všech komunikačních situacích, jichţ se účastní, i 

proto, ţe jim tato redukce usnadňuje pohyb ve světě. Přestoţe velmi touţí „géniovi“ Tachovi 

porozumět (a získat tak nejlepší interview), nenapadne je, ţe realita můţe být nepřikrášlená a 

krutě prostá, a zákonitě míjejí svůj cíl. K tomu aby pochopili, sice paradoxně potřebují 

simplifikaci, bylo by však třeba mentálně se přesunout „před-text“, dokonce před jazyk, a tím 

i blíţe k Pré-textatovi. Oblast původního nestrukturovaného bytí leţí zcela mimo texty, a tedy 
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i mimo stereotypy mysli utvářené jazykovými kategoriemi. Návrat k doslovnosti by v tomto 

kontextu znamenal také návrat k přirozenosti, oproštěnosti, k myšlení a cítění zbavenému 

sofistikovaných, a nakonec zatemňujících meta-úrovní. V románu ovšem zůstává otevřené, 

nakolik je v moţnostech současného člověka se tomuto původnímu, nezkalenému bytí opět 

přiblíţit. 

 

4.4.3 Simplifikace versus multiplikace znaků: otevřenost i hrozba chaosu 

 

 Různé podoby nekomplikovanosti, které jsme se v postmoderním kontextu snaţili 

popsat, spokojenost s povrchem, dobrovolná rezignace na odhalování mnohovrstevnatosti, 

neustálá potřeba těkání mezi řadou podnětů spojená s jejich rychlým vstřebáváním,
133

 

nedostatečnou reflexí, integrací a hierarchizací – to vše můţe být příčinou, proč je tak obtíţné, 

a snad i nemoţné najít a pojmenovat postmoderní „metakontext“, který by naplňoval funkci 

svorníku. Moderní, ale zejména postmoderní svět je plný překotných vjemů, které se 

odehrávají v jednorázových záblescích.
134

 

 

 Zrychlení a zmnoţení informací je zřejmě do určité míry důsledkem celosvětového rozmachu internetu. 

Specifickou problematikou informatizace společnosti, která s sebou přináší nadbytek podnětů, se zabývá (i z 

pohledu dopadu na lidský organismus) informační věda. Hovoří se přímo o škodlivém působení. Stejně jako se 

deformuje člověk, společenská skupina či celé společenství ţijící v uzavřených státních hranicích, je-li izolováno 

od okolního světa, ţije-li v informační deprivaci, můţe škodlivě působit i nadbytek informací. C. Höschl píše o 

sníţené vnímavosti (desenzibilaci) vůči přicházejícímu poselství, netečnosti ke zprávě, neúctě k prokázaným 

faktům.
135

  

 

 K poznání, ţe přílišné mnoţství variant někdy skutečně působí jako ochromující 

faktor, nedospívají pouze teoretici. K záplavě moţností i informací, jeţ současný svět nabízí, 

se vyjadřují i některé postavy v postmoderních prózách. V románu Ilegální vztahy se hrdina 

vypisuje ze svého neklidu a ztráty smysluplné ţivotní orientace:  

 

                                                           
133

 Srov. např. poznámku J. Kratochvila na přebalu knihy povídek Má lásko, Postmoderno: Jedna kaţdá povídka 

v této kníţce je uzpůsobena k tomu, abyste ji stačili přečíst během jízdy ve výtahu, anebo neţ na semaforu 

naskočí zelená, anebo neţ volaný zvedne telefon.  Kratochvil, J., 1994, přebal.  

 
134

 Trávníček, J., 2003, s. 257. 
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 Citováno podle Cejpek, J., 1998, s. 71. 
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Jsme generace odsouzená k frustraci z nekonečného mnoţství moţností. Naše rodiče drtilo, ţe 

se směli posunovat pouze jako vagonky na neperspektivní tovární vlečce. Naši generaci 

paradoxně deprimuje, ţe nás ţádné koleje nesvírají a ţe si můţeme jezdit off-road kdekoliv se 

nám zlíbí (...) svištíme na nekonečném tobogánu příleţitostí. 

 

                                                                                   Malinda, J.: Ilegální vztahy, 2008, s. 35 

 

 Neohraničená a neohraničitelná mnoţina, ať příleţitostí či znaků, je širokým polem, 

jehoţ mapováním můţe jedinec s větší pravděpodobností dospět k naplnění svých přání a 

ţivotních cílů. Pluralitní, otevřený prostor se však můţe stát téţ zdrojem velké úzkosti a 

napětí. Jako spouštěč těchto pocitů funguje ztíţená orientace. Vědomí, ţe je nemoţné 

vyzkoušet vše, můţe vést k panice. Problémy s kategorizací a hierarchizací zase mohou 

vyústit v nekoordinovanou rozbíhavost do mnoha směrů. Chtivost dalších a dalších záţitků 

leckdy představuje jen slepou uličku, v níţ se člověk nakonec zřekne kontinuity své existence. 

Tím, ţe nerozpozná podstatné směrníky svého ţivota, jej nakonec promarní:  

 

A přitom sedíme v letadle letícím na druhou stranu planety, a musíme vědět, ţe jsme v pasti. 

Jednak uţ všichni všude byli, jednak všude kolem sebe a v sobě, přestoţe občas vykřikneme 

nadšením, nacházíme jen nudu a klid (...). 

 

                                                               Zábranský, D., Slabost pro kaţdou jinou pláţ, s. 186 

 

 Michal Ajvaz výstiţně poznamenává v souboru filozofických esejů Příběh znaků a 

prázdna, ţe informační pole, které je stále hustší, se nakonec můţe změnit v chaotický šum. V 

něm lze sice zaslechnout tón celku, ten je však jiţ mimo smysl i nesmyslnost.
136

 Pokusy o 

zachycení „nadřazené, jednotící“ funkce postmoderní eklektické směsice (interpretace jejího 

smyslu) proto mohou nabývat nejrůznějších variantních podob, nebo se i podivuhodně 

rozcházet. V této souvislosti je třeba alespoň zmínit Lyotardův oblíbený pojem circulus 

vitiosus. Vracíme se totiţ definicí kruhem k rovnici eklekticismus (a další typické rysy, které 

se postmodernismu přisuzují) rovná se – opět postmodernismus.        

 Nad problematikou „rozpadu celku“ uvaţuje i W. Welsch, který je přesvědčen, ţe pro 

současnou situaci je (...) charakteristické to, ţe svorník jednoty se rozpadá. Welsch hovoří o 
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 Ajvaz, M., 2006, s. 111. 
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mnohosti bez jakékoli poslední koordinace. To zřejmě souvisí s tím, ţe (...) pojem toho, co je 

postmoderní, vychází z odvrţení touhy po jednotě.
137

 Jiní odborníci však tento střechový 

pojem nacházejí – J.-F. Lyotard například v termínu kýč, neboť pro něj představuje 

eklekticismus (...) nulový stupeň současné obecné kultury: lidé poslouchají reggae, dívají se 

na westerny, jedí v poledne u McDonalda a večer jídla krajové kuchyně, pouţívají v Tokiu 

francouzských parfémů a v Hongkongu se oblékají podle módy „retro“, vědění je předmětem 

televizních soutěţí. Najít publikum pro eklektická díla je snadné. Tím, ţe se stává kýčem, 

umění lichotí zmatenosti, která vládne „vkusu“ milovníka umění.
138

  

 Otázkám postmoderního synkretismu a eklekticismu se budeme podrobněji věnovat v 

kapitole 9, a to v souvislosti s problematikou slučování nesourodých sémantických polí. 

Zřetel  k tomuto typicky postmodernímu tématu se promítne i do moţnosti vymezit 

sjednocující perspektivu, která by byla zaloţena na předpokladech odlišných od těch, z nichţ 

vyrůstá pojem kýče, tak, jak jej pojímá J-F. Lyotard. 

 

4.4.3.1 Střetání linie plurality a singularity, prolnutí modelu „klasičnosti“ a 

„antiklasičnosti“ v postmoderní literatuře 

 

 Sféru postmoderního umění můţeme na základě dosavadních zjištění charakterizovat 

jako oblast vyznačující se vnitřními rozpory. Paradoxy lze ovšem nacházet i uvnitř 

avantgardy, týkají se např. jejích postulátů, ideových pozic či záměrů, jak upozorňuje Josef 

Vojvodík. Zdůrazňuje především rozpor mezi snahou o experiment a ozvláštnění, mezi 

principem montáţe a fragmentárnosti na jedné straně a tíhnutím k harmonizaci, jednotě 

smyslu a znovuobnovení celistvosti na straně druhé.
139

  

 I v postmoderní tvorbě se setkáváme přinejmenším se dvěma (kontradiktickými) 

polohami – jedna z linií akcentuje otevřenost, rozbíhavost, pluralitu. V literární sféře je 

často dovedena až do krajnosti – k rozpadu textu. V průběhu recepce je čtenář 

konfrontován s maximálním zproblematizováním uchopitelnosti textu a interpretace jeho 

smyslu (např. v Kremličkově Lodním deníku). Zatímco však funkci avantgardního 

experimentu chápeme jako ozvláštnění, výzvu k obohacení skrze modifikaci 

dosavadního úhlu pohledu, postmoderní literatura v některých případech hraničí s 
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 Lyotard, J.-F., 1993, s. 22. 
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 Vojvodík, J., 2006, s. 322. 
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takovým stupněm otevřenosti a plurality (na druhé straně i simplifikace – srov. např. 

recenzi M. Špirita na Báječná léta pod psa), za nímž může být text pojímán až jako 

neinterpretovatelný. Konsekventní jsou potom moţné sankce ze strany recipientů – např. 

odmítnutí zabývat se dílem, dehonestující literární kritiky atd. Váţně míněné avantgardní 

dílo-výzvu, které má u vnímatele vybudit změnu postoje, postmoderní umění stupňuje  

v neváţnost provokace (často s prvkem zneváţení), případně ve hru (s recipientem) atd.     

 Snaha dosáhnout celistvosti, syntézy, je tedy v postmoderním umění rovněž 

přítomna. Projevuje se však často, jak jiţ bylo řečeno, jako potřeba uzavřenosti  

a nezpochybňování smyslu. 

 Moţno říci, ţe tento rys postmoderního umění naplňuje postuláty tzv. klasicistické 

estetiky, jeţ stojí k umění avantgardy v protikladu. V knize Imagines corporis o této estetice 

hovoří Josef Vojvodík. Prvořadá je pro ni především uzavřenost a dokonalost tvaru, 

vyznačuje se také kritikou antinormativních projevů v umění.
140

 Otevřenost v oblasti normy je 

pro postmoderní umění příznačná, vytváření modelů zaměřených proti něčemu, například 

normativním či afirmativním formám kultury, však nikoliv. Polohou pro postmoderní tvorbu 

symptomatickou je v tomto směru spíše lhostejnost či ironický přístup.      

 Postmoderní umění osciluje mezi maximální pluralitou, netečností k normám  

a na druhé straně tendencí k uzavřenosti tvaru. Slučuje v sobě model „klasičnosti“  

i „antiklasičnosti“.  

 Linie plurality a singularity, v mnoha případech jdoucí proti sobě, se mohou 

specifickým způsobem protnout. Nutnost reflektovat nekonečné mnoţství textů a děl plodí 

únavu. Omrzelost z tohoto nekonečného toku u čtenáře vyúsťuje v potřebu vytyčit 

klasifikačně-záchytné body, případně zjednodušit interpretační proces. Vypravěč románu 

Davida Zábranského Slabost pro kaţdou jinou pláţ v sebeobraně před zahlcením dospívá  

k úlevnému, ač eticky problematickému a pro osobní rozvoj málo přínosnému řešení: 

 

 Připadalo mu to vzrušující, ale jen do chvíle, kdy pochopil, ţe vystačí s jednou jedinou 

recenzí na stovky filmů, stovky knih a stovky veřejných projevů. Stačilo zkopírovat recenzi na 

film o berlínském bunkru a mohl ji beze změny pouţít jako protest proti původu oslavujícímu 

Rudolfa Hese (...). 

 

                                                              Zábranský, D., Slabost pro kaţdou jinou pláţ, s. 338 
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 Přístupy, které jsme zmínili, ve sféře postmoderního umění koexistují. Stejně tak, jako 

se spolustřetává a prostupuje linie plurality a redukce významů, rezonuje vnitřní rozpornost 

postmoderního umění například i v antinomické koexistenci nezpochybnitelně 

materiálního a nezachytitelně nehmotného. Také tohoto tématu se bude dotýkat následující 

kapitola. 

 

 

kapitola 5 

Deskriptivní aspekty postmoderní literatury  

 

Takţe si občas kladu otázku, zda „rozpolcenost“, „nejistota“ a tak dál moderního člověka 

nejsou dány právě změněnou technikou psaní neţ naopak. 

 

                                                                                    Zdeněk Vašíček, časopis Host, 2003 

 

5.1 Konvergence postmoderní poezie a konceptuálního umění 

  

 Analýzou poezie současné navazujeme na úvahy týkající se pre-postmoderních 

tendencí v poezii (kapitola 3.1.1). Nad sbírkami současných básníků si kritik Petr Boháč v 

nedávné době povzdychl, ţe někteří recipienti při čtení těchto básní velmi obtíţně pronikají k 

jejich estetické dimenzi, případně toho nejsou vůbec schopni. V recenzi Nad bezradností 

současné české poezie otištěné v Souvislostech shrnuje: Je to úmorné a umořující, ţe o větě 

‘Radost / vytančená uprostřed pokoje’, lze říci, ţe je to stále báseň. Ačkoliv však Boháč ve 

své recenzi neprojevuje nadšení nad dalším rozvíjením tohoto typu poezie, nezpochybňuje její 

právo obsáhnout vše a jakýmikoliv prostředky, a to bez podmínek.
141

 

 Autor cituje ze sbírek Jiřího Kotena a Vojtěcha Kučery. Básně podobného typu však v 

posledních letech píší i tvůrci jiţ etablovaní. Např. Ivan Wernisch ve sbírkách Proslýchá se a 

Bez kufru se tak pěkně skáče po stromech neboli Nún veršuje: Okno, v okně / zahrada, v 

zahradě / strom, o strom / je opřen ţebřík // Stůl, na stole / mísa, v míse / hruška, po hrušce / 
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 Boháč, P., 2006, s. 260. 
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leze vosa//; Na nebi slunce / Láhev na stole // Na mém stole láhev / Slunce na mém nebi//.
142

 

Jako kdyby jakékoliv momentální myšlenkové pochody, např. Cvak! vypínám elektřinu. / 

Takový liják! A bouřka//, mohly získat status básně (stejně jako jakákoliv „věc“ můţe být 

exponátem). Nepochybuji, ţe to báseň musí být, má-li se ochránit platnost poezie,
143

 

přesvědčuje Boháč. Z jeho textu však vyplývá, ţe si i on velmi dobře uvědomuje značně 

omezené moţnosti dalšího vývoje této poetiky.  

 Je moţné říci, ţe některé verše činí verši právě a především mimoestetický kontext, 

tedy vřazení do básnické sbírky. Případně jim toto zařazení můţe propůjčovat skutečnost, ţe 

vyjdou tiskem jako „báseň“.
144

 Akt zveřejnění zde hraje podobnou úlohu jako umístění 

předmětu denní potřeby do galerie, coţ má tento objekt legitimizovat coby umělecké dílo. Na 

podkladě recenzí konstatujeme, ţe s vnímáním současných básní jako estetického objektu 

někteří recipienti skutečně „zápasí“. I zde tedy objevujeme rysy, jimiţ se řada básní velmi 

blíţí dílům výtvarným, rysy, jeţ jsou konstitutivní pro znakový systém vizuálních 

(nonverbálních) kódů. Jedná se samozřejmě v tomto případě o dílo slovesné, vzdálené povaze 

díla-věci. Přesto však básně, jeţ jsme citovali, naplňují přinejmenším základní aspekt 

estetické ostenzivní situace: význačnou úlohu kontextu (důleţitost zveřejnění), jenţ zastupuje 

estetickou funkci samotného díla (viz kapitola 2.6). 

 Vzhledem k samozřejmé skutečnosti, ţe i postmoderní romány jsou díly slovesnými, 

bychom mohli očekávat, ţe zjištění týkající se stupně závislosti díla na mimoestetickém 

kontextu budou u poezie i prózy do značné míry souběţná. Tak tomu však není. Přestoţe v 

postmoderním narativu docházelo ke konvergenci mimoestetických a estetických aspektů 

(např. k pronikání oblasti reklamy, hudby do díla atd.) a k iluzi splynutí znaku s 

mimojazykovou skutečností (například pomocí parcelace textu, hypertrofií extenze fikčního 

světa…), nedomníváme se, ţe postmoderní román můţeme označit za román pouze na 

základě jeho zapojení do kontextu.  

 Postmoderní báseň se k mimoestetickému kontextu přimyká v míře vyšší (někdy můţe 

být tímto kontextem – zařazením do sbírky – přímo definována jako báseň), čímţ se 

překvapivě blíţí konceptuálnímu artefaktu (vytvořenému pouhým přenesením do galerie).   
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 Wernisch, I., 1997, s. 103; Antologie české poezie II. díl, 2007, s. 178. V tvorbě tohoto autora však musíme 

také zohlednit inspiraci takzvanou primitivní poezií nebo poetikou Východu. 
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 Samozřejmě kromě případů, kdy recipient tvorbu jako „báseň“, jako estetický objekt, skutečně vnímá. Z toho, 

co bylo uvedeno, však vyplývá, ţe tomu tak často být nemusí. 

 



73 

 

 Jev, který někteří čtenáři popisují jako „odestetizování“ poezie, bychom mohli 

povaţovat za jeden z indikátorů směru, jímţ se postmoderní tvorba ubírá. Pokusíme se ukázat, 

jak k tomuto procesu dochází.   

 

5.2 Robert Silverio: Postmoderní fotografie a pojem deskriptivní styl 

 

 Tvorbu, která se vývojovému směřování postmoderní poezie blíţí, popsal v oblasti 

umělecké fotografie Robert Silverio. V monografii Postmoderní fotografie předkládá vlastní 

pohled na současné umění. Jeden z klíčových termínů představuje pojem deskriptivní styl či 

deskriptivní pohled.
145

 Silveriova kniha je sice věnována fotografii (sémiotickému systému 

vyznačujícímu se vlastními specifiky), zabývá se však především díly, jejichţ vznik spadá do 

období chápaného v této práci jako postmoderní (přibliţně poslední třetina 20. století a 

počátek 21. století). Stejně je datován vznik básní, které analyzujeme v této kapitole.  

 Pro vyuţití Silveriovy teorie v okruhu slovesné tvorby je podstatné zdůraznit 

východiska tohoto autora. Přiznává sice postmoderně pluralitu a vícejazyčnost, nikoliv však v 

takové míře jako jiní vědci. Polemizuje s myšlenkou, ţe dnešní společnost je natolik 

roztříštěná, ţe v podstatě nepřipouští důleţité dominující proudy.
146

 Na tomto základě pak 

vymezuje několik typů umělecké fotografie. Některé, jak uvádí, jsou respektovanější, 

preferovanější galeriemi a výtvarně orientovanými časopisy neţ jiné.
147

 Jednu z takto 

vymezených skupin označuje jako deskriptivní styl.  

 Uvedeným termínem rozumí strohou popisnost, nedostatek patosu, doslovnost, 

prostou, chladnou kompozici fotografií (např. zbytky jídla na talíři, cypřiše, odhozenou 

krabici atd.).
148

 Hovoří téţ o vytrţení jednoho motivu ze souvislostí či o zobrazování mnoha 

prvků, jeţ postrádají vzájemné vazby. Tento kompoziční postup se vyznačuje potlačením 

tektoniky. Nahrazuje ji pouhým popisem dané skutečnosti, k níţ nezaujímá jednoznačný 

postoj. Na uměleckých fotografiích vystupuje do popředí hlavní motiv, případně několik 
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samostatných motivů. Ty postrádají jakékoliv hierarchicky utvářené vazby. Motivy jsou 

viděny jednoduše, pohled je přímý a formálně jasný.
149

 

 K této takzvané negaci či dezintegraci kompozice podle Silveria přispívá informační 

přehuštěnost a nepřehlednost současného světa, roli sehrává také postmoderní přístup k 

příběhu. V důsledku problematizace „velkých příběhů“ mohou být atakovány i souvislosti 

uvnitř básně či obrazu.  

 Silverio pouze naznačuje, ţe by se paralely tohoto typu kompozice mohly objevovat 

taktéţ ve filmu a v literatuře. Vzhledem k tomu, jak jsou utvářeny verše některých současných 

básníků, můţeme potvrdit, ţe rysy deskriptivního stylu (či jinými slovy doslovnosti, věcnosti, 

nocionálnosti, neexpresivnosti atd.) v dalších uměleckých oblastech skutečně nelze vyloučit. 

Domníváme se však, ţe je zavádějící hovořit doslova o paralelách ve slovesném umění.  

 V oblasti narativní jsme vymezili uměleckou formu s ostenzivně-extenzivními rysy 

(kapitola 4.2). Deskriptivní styl ve fotografii sdílí s tímto modem utváření slovesného díla 

některé společné aspekty (např. vytrţení motivu ze souvislostí či zobrazování prvků, jeţ 

postrádají vzájemné vazby). Zkoumání jsme však podrobili formy vyprávěcí, přičemţ jsme 

zapojili Doleţelovu teorii narativní sémantiky, která oblast poezie nezahrnuje. I proto můţe 

být uţitečné v průběhu analýzy postmoderní poezie koncept deskriptivního pohledu či 

určitou jeho modifikaci zohlednit. Je moţné takto doplnit obraz typických rysů postmoderní 

poezie. 

 

5.3 Empirická poezie Miroslava Balaštíka 

   

 Mezi oblastí poezie a fotografie lze skutečně nacházet (i další) průsečíky, jak ukazuje 

například studie Miroslava Balaštíka. V článku Poezie v inkubátoru, zabývajícím se 

básnickou generací 90. let 20. století, pojmenovává autor jeden z proudů jako empirickou 

poezii.
150

 Diferencuje několik básnických „typů“, kromě empirické poezie však všechny 

ostatní poetiky, jimiţ se zabývá, charakterizuje – příznačně – jako „návraty“. Současná 

spirituální poezie je podle jeho názoru návratem ke klasice, tzv. magická poezie návratem k 

avantgardě. Právě empirická poezie, jeţ není takovými omezeními s/vázána, by mohla 

                                                           
149
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150

 Balaštík, M., 2007. Balaštík se nedomnívá, ţe by se v případě empirické poezie (a dalších proudů) jednalo o 
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představovat důležitý dominující proud tohoto období, jehoţ analýza také přispěje k 

zachycení specifik postmoderního básnictví.   

 K českým tvůrcům tohoto okruhu, jejichţ básně spojuje např. princip věcného 

zaznamenávání a „vyabstrahování“ jednotlivých motivů, řadí Balaštík Petra Motýla, Petra 

Hrušku, Víta Kremličku, Miloše Doleţala a Lukáše Marvana. Hlavním znakem jejich tvorby 

se podle něj stává způsob organizování výpovědi: výpověď zjevně není organizována 

obrazotvorností či jazykovou hrou a tvárným prostředkem je nejčastěji výčet nebo dějový 

půdorys, který posunuje mnohé básně aţ k hranicím prózy. Setkáváme se zde proto nejčastěji 

s ‘pouhým’ popisem nějaké zkušenosti, události, či dokonce ‘jen’ prostorové konstelace. 

Empirická poezie podle Balaštíka není návratem, v různých ohledech však odkazuje k poetice 

Jiřího Koláře či k poezii všedního dne. V této práci Balaštíkův pojem uţíváme jako pracovní, 

s vědomím, ţe se jedná o vymezení sice uţitečné pro vytyčení hrubých orientačních rysů, ale 

zároveň také zuţující.
151

   

 S některými Balaštíkovými závěry však nelze neţ souhlasit. Vyuţívání prostředků 

běţného sdělovacího jazyka, „odklon od imaginace“ a témata z oblasti všedního ţivota, k 

nimţ empirická poezie tíhne, označuje za postup charakteristický pro postmoderní básnictví 

například Jonathan Holden jiţ v roce 1986.
152

 Přestoţe se řečené vztahuje k poezii americké, 

právě pronikání „neliterárních“ prvků do poezie, např. z oblasti konverzace, ale i dalších 

jmenovaných oblastí lidské činnosti včetně reklamy, je dominujícím rysem české poezie o 

dvacet a více let později. Ačkoliv čtenář při četbě poezie jiţ předem očekává básnická 

pojmenování, jimiţ je utvářen metaforický kontext, toto očekávání zůstává často nenaplněno 

(prototypem je v tomto směru báseň Vojtěcha Kučery uvozená datem 19. 5. 2001, kterou 

citujeme níţe). Postmoderní básně tedy v některých případech nijak nepřekračují rámec 

běţného sdělovacího jazyka. Nedospíváme na takový stupeň významové hierarchie, který by 

příslušel rozvinutému metaforickému kontextu, a nevzniká tedy napětí doslovného a 

obrazného významu.      

 Shrnujeme: specifika současné tvorby, k nimţ český i americký vědec nezávisle na 

sobě došli, se objevují v básnických sbírkách českých tvůrců velmi často. Samozřejmě ne 

všechny básníky tohoto typu Miroslav Balaštík ve svém výčtu zmiňuje. Je tedy moţné, ţe 
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empirická poezie uvnitř paradigmatu poezie současné představuje ještě výraznější proud, neţ 

je na první pohled zřejmé.  

 

5.4 Postmoderní poezie: svět, jemuž schází individualizující perspektiva 

 

5.4.1 Zvěcňující postupy 

 

 Na následujících ukázkách se pokusíme demonstrovat, v jakých ohledech by mohla 

být poezie, kterou řadíme k proudu empirickému, specifická. Básně byly napsány v rozmezí 

jedenácti let: 

 

Déšť 

Zahrada v prosinci.                                                          19. 5. 2001      

Lístek ani.                                                                         K obědu guláš 

Pavilon s praporky                                                          dvě kávy, 

a mokré třepetání.                                                           na stole  

                                                                                        hromada vyskládaných knih 

Trojak, B., Kuním štětcem, 1996, s. 41                          Vypnul jsem počítač.                                                                                  

                                                                                       Zametl podlahu. 

***                                                                                Nikam se nechystám. 

(…)                                                                               Sobota. 

Zakrnělá jablůňka nad roklí s potokem. 

Bledé slunce nad opuštěnou usedlostí. 

Místa vyleţelá od léta v suchých stvolech  

slunečnic. Ţelez nic. Hra nic.                                       Kučera, V., A hudba?, 2005, s. 39      

 

Maděra, P., Krevel, 1997, s. 44 

 

JE VIDĚT DLOUHO                                                   III/                                                                                                                                                              

prsty                                                                             Pokoj, kde jinak zbývá 

háky na okenice                                                           všechno: šňůra bez tvého 

schod                                                                           prádla, půl lahve rumu 

holé stopky rybízu                                                       i výhled do skály. Na ubruse 

jemné jak konce ţil                                                     si tančí kostky, červené 
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nějaký dekl                                                                 a bílé, na ticho, které 

vlastní ţenu                                                                zničíš, kdyţ je vyslovíš. 

v letních šatech                                                                                                                       

s velkými průstřely                                                     Soukup, D., Výhled do skály, 2007, s. 23 

rudých knoflíků                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

Hruška, P., Vţdycky se ty dveře zavíraly,  

2002, s. 18                                                                         

 

Činţovní domy šedavé,                                        Chalupa 

nádraţní ampliony v dálce,                                 Vyhaslá kamna příjezdu a černá zrnka myší. 

popojíţdění vlaků.                                               Náznaky plísně koberců. Zahradou tání slyšíš. 

Chlapi jdou z hospody.                                       Na stole tramín vypitý. Světnice sešeřelá. 

Dítě s míčem.                                                      Zápraţí hostí pozvolna dvě dýchající těla.                                                                                                                                                                                   

Harlekýn s růţí.                                                  (…)                                                                                                                       

 

Murrer, E., Nouzové zastavení času,                  Hájek, J., Suť, 2007, s. 11 

2007, s. 82           

 

K obdobné poetice inklinují i tvůrci teprve začínající. Náhodně vybíráme z básní 

zaslaných do časopisu Host: 

  

Nádraţní                                                                   Letní chmury 

 

Drezíny                                                                    Okoralé zhnědlé listí 

v zapomenutém kraji                                               Víří pod srpnovou oblohou  

před konečnou 

                                                                                Podzim v nedohlednu 

Zaplatová, K., Host č. 7, 2007, s. 90                      Engler, V., Host č. 9, 2007, s. 98 

 

5.4.1.1 Nominální konstrukce 

 

 Jiţ při prvním čtení nelze přehlédnout četné nominální konstrukce. Nominalizace, 

například ve formě transformace vedlejší přívlastkové věty v přídavné jméno nebo jméno 
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podstatné (vyhaslá kamna příjezdu – kamna, která vyhasla před tím, neţ jsme přijeli; podobně 

např. zakrnělá jablůňka, místa vyleţelá atd.), je prostředkem zhuštěného a úsporného 

vyjadřování. Také eliptické konstrukce (k obědu guláš, lístek ani, na stole tramín atd.) jsou 

běţně motivovány snahou o stručnost. Ta jistě hraje v postmoderním vidění světa 

nezanedbatelnou úlohu.  

 V básních lze však navíc těmito postupy u čtenáře navodit aţ vizuální, téměř malířský 

vjem. Pohled na vybrané, samostatně stojící předměty také upomíná na řadu fotografických 

záběrů. Elipsa určitých slovesných tvarů nadto umocňuje dojem statičnosti některých básní. 

Chybějící dynamiku však do jisté míry můţe suplovat „tvrdá“ rytmizace větných fragmentů, 

přerývanost výpovědi a těkání od objektu k objektu.  

 Zastavme se také u časových určení. Přestoţe jsou mnohé z básní velmi přesně 

datovány rokem, dnem, nezřídka i hodinou či minutou, často se odehrávají v podivném 

bezčasí, které je zaloţeno na monotónnosti a opakování úkonů a událostí. Nelze, domníváme 

se, ani hovořit o dění. (Od osmi do devíti, / jeden lahváč, / jedna hodina, / tady a teď.; Večer / 

Ráno / Poledne / Soumrak / Noc // Mám otravu psychické krve)
153

 Omrzelost protagonistů má 

daleko k ţivotní vyrovnanosti, či dokonce harmonii, čas uplývá spíše v nudě a šedi. 

 Předměty a jevy jsou v básni prezentovány oproštěné, jako by si je právě v této 

nepřikrášlené podobě lyrický mluvčí snaţil trvale vrýt do paměti. Soustředěná snaha ukotvit 

samostatně kaţdý výsek reality vede k tomu, ţe vztahy mezi zachycenými jevy jsou 

vytěsňovány. Spojuje je pouze relace časoprostorová a vazba k vědomí lyrického subjektu.  

 

5.4.1.2 Absence pointy 

 

 Téţ absence pointy je u tohoto typu poezie obvyklá. Není to překvapivé, neboť celek 

básně jako by se tříštil v popisu jednotlivých motivů. I kdyţ je téměř kaţdý motiv 

atributivně rozveden (epitheta: zakrnělá jablůňka; bledé slunce; vyskládané knihy; šedavé 

domy; dítě s míčem; pavilon s praporky; vyhaslá kamna; vypitý tramín atd.), působí přívlastky 

dojmem svědomitě odpozorovaných detailů, v básni však kupených v náhodných 

juxtapozicích. Některé z citovaných veršů je moţné vnímat i jako zápisky, konstatování nebo 

„pouhé“ oznamovací věty.  

 Pozoruhodná je rovněţ blízkost jednotlivých autorských poetik – například Bogdana 

Trojaka a Jonáše Hájka. Zřetelně si tuto podobnost uvědomíme, srovnáme-li kompoziční 
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výstavbu a motivický okruh básní. Domníváme se dokonce, ţe některé básně těchto dvou 

autorů by bylo moţné bez problémů zaměnit. 

 

5.4.1.3 Akcentace jevového, vnějšího, případně povrchního 

 

 Způsob výstavby básní a uspořádání jazykových prostředků ovlivňují také 

interpretační závěry. Ty mohou různí recipienti ve značné míře sdílet. Lyrický mluvčí 

zaznamenává děje probíhající ve svém akčním rádiu, vybírá si z předmětů, které jej obklopují. 

Akcentuje především jejich smyslově postižitelné atributy. Činí tak s jistou citlivostí k 

zachycení nuancí, avšak – pokud jde o subjektivní vztah k těmto jevům – většinou 

odosobněně a bez emocí. Výčet vjemů pro lyrického mluvčího hodných zaznamenání skládá 

momentku, jejíţ smysl lze často redukovat na obsahový základ vět (viz báseň J. Kotena, 

podkapitola 5.1). Jindy se interpretační moţnosti vyčerpávají víceméně jiţ prvním přečtením 

(např. v básni Vojtěcha Kučery, kterou lze shrnout lakonicky jako „popis nudného sobotního 

odpoledne, proţitého pravděpodobně v domácím prostředí“). 

 Miroslav Balaštík vyslovuje domněnku, ţe empirická poezie se snaţí skutečnost 

přistihovat v okamţicích, kdy sděluje sebe samu, čímţ odhaluje svůj imanentní řád a sebe 

samu tak přesahuje. Nelze tento názor zavrhnout zcela (alespoň náznaky nacházíme například 

v básních Petra Hrušky nebo Jonáše Hájka),
154

 domníváme se však, ţe metafyzický rozměr 

empirická poezie naopak často postrádá.  

 Zorný úhel, jímţ na věc nahlíţíme, však lze i zvrátit, a naopak vyzdvihnout potlačené 

elementy díla (tedy např. absenci metafyzických témat) jako jeho distinktivní znak. Robert 

Silverio uvaţuje přesně v těchto intencích: deskriptivní styl staví na technice pouhého 

zachycení „skutečnosti“, nikoliv na jejím estetickém zpodobnění. Odmítnutí estetických 

kategorií je podle Silveria pouze zdánlivé. Domnívá se, ţe estetika hraje ve skutečnosti 

klíčovou roli – a to právě tím, ţe ji divák nevnímá –, nebo přesněji, ţe vnímá její potlačení.
155

   

 Tendence k opakování některých formálních prvků (například zmíněné nominální 

konstrukce) prochází napříč všemi uvedenými básněmi. Jmenné konstrukce označují jevy 

chápané jako samostatné.
156

 Podílejí se tudíţ nejen na dezintegraci básní, ale přispívají k 
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 S tvorbou, jeţ se snaţí transponovat rysy empirické poezie (nominální konstrukce, juxtapozice motivů, 

netečnost lyrického mluvčího, pozorování všedních objektů ad.) na rovinu sakrální, metafyzickou, se setkáváme 

např. u Petra Borkovce.      
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akcentaci jevového. Úvodní verš jednotlivých básní opakovaně čtenáři nabízí konkréta 

(oběd, guláš, drezíny, kamna...), nikoliv např. reflexi, která by měla emocionální nebo 

filozofickou povahu. Dominantními motivy básně se stávají entity, jeţ lze zachytit zrakem 

(Trojak: zahrada, Maděra: jablůňka, Murrer: domy, Soukup: pokoj atd.). Lyrický mluvčí jako 

by se stal okem kamery, která rotuje kolem vlastní osy a velmi přesně a do detailu registruje 

viděné, slyšené či cítěné (ve smyslu elementárního počitku). Ať uţ se ocitáme ve městě, na 

vesnici či v přírodě, jsme jako čtenáři ostentativně informováni o povrchní tvářnosti jevů, 

které mluvčího právě obklopují.  

 Velmi zřídka však získáváme svědectví o realitě jiné, stejně skutečné, totiţ o 

subjektivních pocitech, dojmech a úvahách mluvčího. Jako kdyby lyrický subjekt s úlevou 

preferoval jednoznačnost určitelného a popsatelného.  Této jednoznačnosti se citová hnutí 

nikdy nemohou přiblíţit natolik jako materiální objekty. Nápadným rysem řady 

postmoderních básní je skutečnost, ţe vnitřním hnutím a reflexím subjektu se nevěnuje 

téměř žádná pozornost. Tato dimenze není pro současné tvůrce podstatná, natoţ prvořadá. 

To se odráţí i v názvech básní, např.: Společná kuchyň, Nádraţí, Vlak, Fotbal, Kras (Petr 

Čermáček: Rozhovory běloby), Velkoměsto, Záclony, Dveře, Čtyřlístky (Petr Maděra: 

Komorní hůrka), Štědrovečerní kuchyň, Pokoj s chodbou, Gauč, Přístěnek (Petr Borkovec: 

Polní práce) atd. 

 

5.4.1.4 Absence emocionality, intelektualizace 

 

 Jiné postmoderní básně mají podobu odosobněných, nesouvislých shluků slov jakoby 

generovaných počítačem: 

 

kiwi dieta dívčí KISS melounové měsíčky vyjíţdím-li / eskalátorem snoţmo mechoví 

muchomůrkoví / mimozemšťani smrková: Smrčňané Jahodňané / oranţověla jsem: zakopla o 

oranţovou ţulu / o Pomerančany: oranţověla jsem  

 

                                                         Dynka, J., Wrong!, sbírka věnovaná Macintoshi, s. 20 

 

 Jiţ samotná projekce lyrického subjektu do věci, jeho redukce na strojový intelekt 

hovoří sama za sebe. Absence lexikálních prostředků subjektivní emocionality, jeţ by 

vyjadřovaly hodnocení jevů a dějů z hlediska mluvčího, představuje trvalou charakteristiku 
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básní Jiřího Dynky. Adjektivních určení (jeden z prostředků vyjádření subjektivní 

emocionality) se paradoxně ve sbírce Wrong! objevuje celá řada, jejich funkcí je však pouze 

upřesnění vizuálních vlastností popisovaných jevů, například barev (modřetemné po několika 

minutách temnězelené? / pod mostem snad Svatopluka Čecha?; mandarinkové červánkové 

cink! citrusové pomerančové / a hned zase meruňkové? atd.).
157

 Z nich nevyvodíme o 

názorech nebo proţívání lyrického subjektu téměř nic. Snad pouze to, ţe disponuje 

vnímavostí k rozlišování barevných odstínů.  

 Vstupujeme tedy do zvláštního osobního světa subjektu, jemuž schází 

individualizující perspektiva. Póly „vnější reality“ a „vnitřního světa“
158

 se sice i v 

postmoderní poezii jako v kaţdém uměleckém díle prostupují, spíše neţ o oscilaci mezi nimi 

se však jedná o zástupnost. Vnitřní proţívání je nahrazeno pozorováním objektů. Entity, které 

jsou hodny zaznamenání, k sobě váţe často pouze to, ţe jsou výsledkem individuálního 

„výběru“ lyrického subjektu. Aktivita mluvčího se vyčerpává procesem netečného 

zaznamenávání. Forma poněkud samoúčelného „vjemového zápisníku“ (některé sbírky se 

hlásí k ţánru deníku v podtitulu, případně formálními prvky tohoto ţánru)
159

 příliš nemotivuje 

k odhalování dalších interpretačních rovin tohoto typu poezie. 

 

5.4.1.5 Absence dialogičnosti a enigmatizace banalit 

 

 Výrazným rysem zmíněných básní je také absence dialogičnosti, ať jiţ schází 

rozhovor mezi dvěma komunikačními partnery nebo alespoň náznak rozhovoru se sebou 

samým. Spíše neţ k ţivotnému se lze vztáhnout k neţivému. Specifický druh vztahu je 

navázán – partnery však v mnoha případech nejsou bytosti, nýbrţ věci. Rezignace na vnitřní 

ţivot můţe vést aţ k potřebě náhradních záţitků a k vytváření pseudoudálostí či k 

enigmatizaci banalit: 

 

(...).                                                                             BALKÓN 

Boby zrovna hrálo 0 : 0 s Duklou,                            na večerním nebi mrak 

kolem to hučelo, všude                                             jako kost 
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 Dynka, J., 1998, s. 25, 21.  
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 Pohybujeme se stále ve světě fikčním. 

 
159

 Např. Čas dýmu Miloše Doleţela s podtitulem lyrický deník, sbírky Vojtěcha Kučery A hudba? a Miroslava 

Salavy Krev můry, jejichţ básně jsou přesně datovány atd.  
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Brno, kam se podíváš.                                             jako velká klíční kost 

Potom byl večer.                                                     ani ty 

A moţná právě to, ţe slečna,                                  nevíš co jiného by to mohlo být  

co před chvílí prošla chodbou                               stojíme spolu 

se vrací vynést koš,                                               a ještě chvíli 

něco znamená.                                                      se snaţíme 

                                                                             nakonec se znovu shodneme 

   

Kučera, K., A hudba?, 2005, s. 21                      klíční kost  

 

                                                                              Hruška, P., Vţdycky se ty dveře zavíraly,  

                                                                              2002, s. 48 

 

Závod 26 

                                                                             II. 

tři ţluté bílý                                                         V Lipencích: na pozemku pronajaté chatky 

dva modré                                                           náletové plevely – hranice hlavního města 

přijít tak na to                                                    Prahy: na odlehlých parcelách skládky 

podle čeho se opakovaly                                     pod Cukrákem. Po západu slunce zůstává 

čtverečky mozaiky                                              záře: na zčernalých chrpách zlomky modři, 

v bývalé jídelně závodu                                     na konci srpna komáři uţ nesají krev? 

dva ţluté                                                            (...) 

modrý 

spousta bílých                                                         Dynka, J., Tamponáda, 2006, s. 27 

 

Hruška, P., Vţdycky se ty dveře zavíraly, 

2002, s. 35  

 

5.4.1.6 Objektivizace milostného vztahu 

 

 Také milostné verše, jejichţ frekvence je v těchto sbírkách nízká, se vyznačují 

pohledem zvenku, objektivizací. V citované básni Jonáše Hájka nenacházíme „já“ a „ty“, ale 

„dvě těla“, v Dynkových básních se setkáváme se ţenami-objekty básníkových pudů. 

Nejbliţší bytost se můţe charakteristicky (upomeňme na Mukařovského „zvěcnění 
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významů“) proměnit například v knihu, nebo dokonce v kornout z papíru. Tak je tomu v 

básních Jakuba Řeháka:  

 

Marto, dnes večer ses mi zdála / Byla jsi nahá jako kniha. / Bral jsem tě do rukou a obracel 

mezi prsty (...) Tvá záda zářila jako prázdná stránka / Pak jsi se změnila v papírový kornout. 

 

                                                                                          Řehák, J., Světla mezi prkny, s. 11 

 

 Tyto „věci“ lze vţdy pozorovat a popsat snáze neţ prchavé, jemné a neuchopitelné 

aspekty vztahu, který se ostatně v podobě sdílení dvou lidských bytostí z textu vytrácí. Vţdyť 

Řehákovu báseň lze interpretovat jako popis odcizení – nejen mezi muţem a jeho ţenou, ale 

především mezi mluvčím a světem. Ţena jako partnerka nabývá podoby neţivé věci, pohled 

muţe uţ se neupírá na ni, nýbrţ skrze ni: přiloţil jsem tě k oku a díval se skrz tebe / na noční 

město. V básni Daniela Soukupa je partnerka přítomna pouze nepřímo, prostřednictvím 

předmětů, které běţně pouţívá. Obdobně zastupují věcné atributy ţenu například v básních 

Petra Borkovce: 

 

Socha 

(...) 

Celý den déšť. Pláţ, les i postava, 

dům, výplně dveří, parapety 

jsou v práci přesných, pravidelných dlát. 

Z deště je hlas, co za zdí nadává. 

A voda stéká z opálených zad, 

v písku leţí květované šaty.  

                   

                                                                               Borkovec, P., Vnitrozemí, 2005, s. 70 

  

5.4.1.7 Zpředmětnění Boha 

 

 „Zpředmětnění“, metamorfóza ve věc se nevyhýbá ani motivu Boha chápanému 

mnohdy jako postava s veskrze lidskými atributy. Mohli bychom interpretovat toto 

zdůvěrnění jako snahu o přiblíţení postmodernímu člověku. Skepse k sobě i ostatním se však 

promítá i do této boţské postavy, a ta v důsledku toho klesá na „niţší“ lidskou úroveň. Stává-
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li se Bůh účastníkem dialogu, pak takového, jenţ připomíná rozmluvu s leckdy bezmocným 

partnerem a do nějţ jsou promítány negativní vlastnosti druhých. Blasfemie není výjimkou: 

Bůh můţe v postmoderních textech vystupovat v roli hráče, gamblera, Jeţíš dokonce jako 

uţivatel návykových látek (Ţivot Jeţíše od G. Haderera). Básníka Milana Ohniska zajímá ryze 

lidský atribut – věk: Vy mlád Boţe? Či vy jiţ děd?, ptá se a logicky pochybuje o 

všemohoucnosti této „obyčejné“ osoby (Páteční večer / z kaple zvon / ona a on / na věčné 

časy / co Bůh spojil / člověk nerozděluj / asi). V další básni Ohnisko staví do bezprostřední 

blízkosti sémantické okruhy transcendence a světa konzumu: Je Bůh spíš uvnitř nás, anebo 

nad námi? / Bára Ant. voní se parf. Bruno Banani.
160

 Druhý verš dává cynickou odpověď a 

svojí absurditou vyjadřuje, jak bezpředmětná můţe být tato otázka pro člověka ţijícího v 21. 

století. Lidské tázání po Bohu se tak sniţuje na úroveň vyhledávání nejnovějších módních 

trendů. Pokud není odvrţeno zcela a nahrazeno obdivem k novodobým boţstvům, těm, kteří 

si boţské postavení bez skrupulí a s potěšením přisvojují: Teď uţ nemáme Boha / ale módní 

návrháře.
161

  

 

5.5 Příčiny a důsledky potlačení vnitřní perspektivy, východiska postmoderní poezie  

 

 Je tedy upínání se k úrovni existence, jiţ lze objektivizovat, pouze vyjádřením 

postmoderní skepse? Je na něj moţno nahlíţet i jako na pokus zastřít postupnou dezintegraci 

subjektu
162

 či vnitřní rozkolísanost hodnot. Určité vodítko poskytuje stať Skrz, v níţ Martin C. 

Putna a Petr Borkovec upozorňují, ţe v postmoderním světě zmizel subjekt, zmizelo „zde“ a 

„já“, neboť  „zde“ je všude a „já“ je nekonečně mnoho (...) subjekt se stal sám sobě objektem 

(...) tvořící autor se v performanci sám stává před diváky objektem.
163

   

 Absence osobního stanoviska v některých případech vzniká jako přirozený důsledek 

mechanického záznamu civilního povrchu světa, jímţ je textový subjekt obklopen. Jindy je 

příčinou záměrné potlačení pocitů a vyhledávání banalit, ve snaze nic si nepřipouštět, necítit 

„doopravdy“. Například ve sbírce Jiřího Dynky Tamponáda mají taková osobní ochranná 

opatření podobu zlehčování toho, čeho se mluvčí obává: 
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 Ohnisko, M., 2007, s. 35, 41, 45. 
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 Jirásek, P., 2003, s. 55.  
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 V evropské filozofii představuje ovšem postmoderní dekonstrukce a tzv. smrt subjektu jedno ze zásadních 

témat jiţ přibliţně od 60. let 20. století.     
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 Putna, M. C. – Borkovec, P., 1993, s. 119. 
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18. 4. 04 mi došla krátká textová zpráva o smrti. / Aspoň mám o čem psát, konečně / něco 

2krát dojemnějšího, 3krát barevnějšího, / co by se mi mohlo hodit: smrtelně / růţové, zlaté a 

černé – v nadţivotní velikosti!  

(Poslední sbohem) 

 

                                                                            Dynka, J., Tamponáda, 2006, s. 58 

 

 I další básně tohoto autora svědčí o potřebě obrany, o ohroţení vnějším světem a 

zaštítění se nepodstatnými vnějšími činnostmi – tzv. „tamponádou“. Otupováním můţe být 

nakupování, nebo snaha být co nejvýkonnější a co nejdokonaleji, i kdyţ mechanicky, zvládat 

běţné denní úkony. Je jím i „zábava“ nebezpečnější: odreagovávání si vlastních problémů na 

ostatních a spokojené setrvávání u vědomí vlastní převahy. (Málo se setkávám s radostí, / jak 

přečkat kritická období, neţ radostí / ze zoufalství druhých – jejich pláč / mě deblokuje!)
164

 

Tamponáda, anesteze duše, slouţí k tomu, aby lyrický mluvčí mohl „ucpávat“ zranění, a to 

nejlépe preventivně, neţ jejich existenci vůbec pocítí. Tak bolest ve svém světě popírá nebo 

alespoň oslabuje. Do podoby obranného a ochranného mechanismu přerůstá i jeden z 

klíčových motivů sbírky, jímţ je izolace a vytěsňování (kyprá, nadzvuková izolace uší – 

oddělen od detonací)
 165

: je ţivotně důleţité nevidět, neslyšet a nenechat k sobě proniknout 

nic, co se bezprostředně nedotýká vlastní osoby. Citovou oploštělost subjektu lze v některých 

básních vnímat nejen jako cynickou a brutálně upřímnou zpověď, ale i jako obţalobu 

současného světa, jemuţ se stoupajícími nároky daří zatlačit některé jedince do kouta a 

násilně deformovat jejich přirozené lidské cítění:  

 

Nepřispěji / o několik dnů později na Květinový den / zaměřený na prevenci rakoviny prostaty. 

/ Nepřispěji ani na děti narozené bez končetin (...) ulehčí se mi, kdyţ vidím, ţe na tom nejsem 

tak zle jako vozíčkáři. 

 

                                                                            Dynka, J., Tamponáda, 2006, s. 18, 33 
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 Akcent na rovinu vnějšího se projevuje nejen jako setrvávání na materiální rovině 

existence, ale transformuje se také do podoby závislosti na okolním prostředí, i do závislosti 

na vlastním těle. To je chápáno jako vzácný předmět, který je nutno obsluhovat a být zvláště 

opatrný při jeho „údrţbě“. Především je však aktér básní závislý na podobě vlastního 

obrazu, „tváře“ (Bez varování – sedmdesátiny / matky! Nestárnu, je mi nanejvýš 24 let; / 

vypadám přehnaně mladě (...); nejraději bych se neviděl: / jako puberťák 13 hodin týdně u 

zrcadla, / protoţe mu nevěřím.)
166

 Právě o líbivost je třeba pečovat nejvíce, snaţit se o 

společenskou akceptovatelnost, bezúhonnost a respekt. V rovině teoretické tuto „tvář“ 

postmoderního člověka demaskuje například Jan Keller: Postmoderní člověk, jenţ údajně 

zosobňuje hlavní trend současné mentality, je líčen následovně: (...) správné image je pro 

něho důleţitější neţ všechno ostatní.
167

 Zjištění sociologa koresponduje s postojem Dynkova 

fiktivního lyrického mluvčího i s propagovanou ţivotní filozofií některých románových 

postav. 

 Intelektualizace básní a minimalizace výrazových prostředků se jistě můţe stát 

nástrojem k intenzivnější spolupráci recipienta a popudem k vyuţití jeho imaginace.
168

 Stejně 

tak lze ale uvaţovat o tom, zda redukce básní na obsahový základ neodkazuje k vývojovému 

předělu. Vladimír Novotný se domnívá, ţe jedním z typických projevů postmodernismu je 

skutečnost, ţe postmodernisté nepřicházejí s manifesty.
169

  

 Krátkou stať Petra Borkovce a Martina C. Putny nazvanou Skrz jsme jiţ v této kapitole 

zmínili. Jejím záměrem nebylo formulovat program současné generace, spíše otevřeně 

přiznávala bezradnost autory v dané chvíli pociťovanou: Jsme na konci cesty. Moţná ne na 

konci, jen před nepřehledným zákrutem, za nímţ nikdo neví, co nastane. (...) Kamkoliv 

bychom chtěli pokračovat, kamkoliv se domníváme, ţe lze jít, zjišťujeme stopy těch, kdo uţ tu 

byli před námi, objevili a vyřkli vše, co se v daném směru objevit a vyřknout dalo (...).  

 Borkovec s Putnou předkládají tři moţné reakce, z nichţ ani jedna nemůţe být 

východiskem nového směřování. Nejprve odkazují k tvůrcům, kteří vývojový pat řeší 

„návratem“: Já jsem katolický básník: ‘Do tlukotu křídel a kvílení uléhám / s námahou sbírám 

slova / své němé modlitby...’ Já jsem surrealista: ‘dštil jsem na ně okřídlené plynojemy 
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houfující se na vrcholcích hor baţiny stahující souhvězdí z oblohy sudy plutonia při 

zásnubách jabloňového sadu moře přelité do zkumavky (...) ’  

 Jiní se radují nad tím, ţe jim postmoderna mnoho věcí usnadnila. Domnívají se, ţe k 

vytvoření postmoderní básně postačí kupení a skládání slov, jeţ je ve výsledku pouhým 

popsaným papírem: Jiní zjistili naše bezcestí a zvolali: ‘Hurá, postmoderna! (...) Jak snadné!’ 

Vyrábějí koláţe, persifláţe, hříčky, parafráze, texty z textů, texty hrdě ne-reprezentující, znaky 

hrdě bez významů.
170

  

 Poslední, ti, kteří zbývají, se vyznačují skepsí, a netouţí k tomu, co jiţ bylo napsáno, 

nic přidat. Jejich cílem a přáním je zaslechnout v tichu alespoň ozvěnu toho, co milují – 

„krásných starých básní“.      

 Jak tedy navázat na tradici, a neopakovat se? Jedinou nadějí podle Putny a Borkovce 

zůstává vůle. Vůle psát, sám za sebe, nic si neulehčovat, pomalu a těţce „pracovat“. Pokusit 

se překonat inflaci slov. V ţádném případě nechápat poezii jako ukrácení času a raději nepsat, 

neţ nezávazně vršit slova. Nespoléhat se na intuici – básně, které stojí za to číst, podle autorů 

stati Skrz jiţ nemohou vznikat spontánně. S Borkovcovou a Putnovou představou zcela 

vyčerpaného zřídla imaginace by bylo moţné v některých výjimečných případech
171

 i 

polemizovat. Souhlasíme však s tím, ţe je třeba propracovávat se k nesamozřejmým 

spojením, k osobní výpovědi, jeţ by nepředstavovala pouze odraz toho, co jiţ bylo napsáno či 

zaslechnuto.     

 

5.6 Postmoderní specifika spirituální poezie  

 

 Lze namítnout, ţe proud „empirických básní“ je pouze jednou z oblastí postmoderní 

poezie, přestoţe pravděpodobně tou nejosobitější, a nelze tedy jakkoliv predikovat nebo 

zobecňovat pouze na základě analýzy malé části různorodého spektra postmoderní tvorby. Je 

však hodno zaznamenání, ţe i básně tvůrců, které Miroslav Balaštík chápe jako spirituální 

básníky, se vyznačují řadou shod s empirickou poezií.  

 Klíčovým motivem, od nějţ se odvíjejí další básnické asociace, bývá v těchto 

případech konkrétní jevová skutečnost. Spirituální poezie by přirozeně měla reflektovat 

stanovisko lyrického mluvčího. To je, jak jsme ukázali, v empirické poezii do značné míry 

potlačeno. Nenacházíme mnoho básní, které bychom mohli označit za intimní lyriku. 
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Očekávali bychom je jiţ z toho důvodu, ţe k nim tvůrci leckdy sami poukazují (např. Miloš 

Doleţel: Čas dýmu. Lyrický deník). Spirituální poezie však v současné době spíše směřuje k 

dějovosti, epičnosti. Výstavba některých spirituálně laděných básní se textům z okruhu 

empirické poezie velmi podobá: i zde se setkáváme s nominálními větnými konstrukcemi, 

elipsou slovesných tvarů, enumeracemi, juxtapozicemi, důrazem na popisnost. I do poezie 

spirituálního rázu proniká svět klipovité útrţkovitosti a fragmentárních vyjádření, jejichţ 

smysl se vyčerpává popisem či vyvoláním vizuálního vjemu. Také u spirituální poezie 

představuje elementární východisko básně nikoliv kontemplace, či citové hnutí, ale materie:   

 

***                                                             *** 

V dřevěné kůlně hnojný vůz.                     Staré třešně u cest, u strejky v kuchyni pták 

Zlámaná oj. I loukotě.                              vlétl otevřeným oknem. 

                                                                 Spirála šneka na mokrých schodech do sklepa 

Hnízdí v něm pták:                                  chlad z útrob podzemí 

kus plachty černé                                     chlupy pole, kořínky čepýřnaté, ţluť lišek v jehličí 

co vysedává na plotě.                              tvrdá hlava telete s rašícími rohy 

                                                                Boţí oko ve štítě. Pak noc 

V kůlně vůz, mraky na nebi                     bez hvězd, jen kalný proud                            

po větru odlétají                                      a šelest komor duše.                            

s housličkami a s basou.                                                   

                                                                Doleţal, M., Čas dýmu, 2003, s. 40 

Hrát budu tam, kde jsem 

býval malý. 

Tam, kde se vlci pasou. 

 

Kolmačka, P., Vlál za mnou směšný šos, 1996, s. 9 

 

 

Do kategorie spirituálně-empirické básně zařazujeme také Štědrovečerní kuchyň Petra 

Borkovce ze sbírky Polní práce. 

 

Štědrovečerní kuchyň 

 

Bulharský talíř na kuchyňské stěně,  
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z koţichů v předsíni jde benzín, mentol, slad, 

nad linkou zářivka, vedle ní utrápeně 

v plechovém svícnu krouţek svíček plá. 

 

Modravým ohněm sporák zarostlý je, 

napravo od okna, v němţ jako těţký pták 

dosedla hvězda. Průvan. Matka myje 

nádobí. Zátiší s šeříkem. Zrnitá 

 

výplň dveří do pokoje není 

z místa, kde sedím, stejná jako loni: 

Pod ní ţluť koberce, stranou obloţení, 

za ní je pokoj, v kterém budík zvoní. 

 

                           Borkovec, P., Polní práce, 1998, s. 31, zvýraznění autor   

 

 Pro básně Petra Borkovce je charakteristická jistá „překomponovanost“, pokud jde o 

počet motivů v jedné básni, a také fragmentárnost, vyznačující se uţitím i několika krátkých 

jmenných vět v jednom verši. Nicméně v některých Borkovcových básních, ale i u dalších 

básníků řazených Balaštíkem do skupiny tvůrců spirituální poezie, např. u Miloše Doleţala, 

lze zachytit symbolický přesah. Všední věci jsou zmiňovány, protoţe se do nich otiskly 

příběhy jejich dávných i současných uţivatelů. Tyto věci se skládají jako fasety a dotvářejí 

svět do jeho celistvé podoby. Okno, stůl či lůţko jsou individualizovány a nesou v sobě 

nostalgii minulého, i skryté očekávání toho, co se ještě stane. Jsou praktickými předměty, a 

zároveň objekty, jejichţ zázračnost je moţné spatřit jen ve vteřině náhlého strnutí, kdy se 

rozestoupí čas a umoţní nahlédnout do prostoru, který není vezdejší. Vstoupit do něj lze ale 

pouze z pozemského bytí. To představuje nutnou podmínku nahlédnutí do tohoto světa. I ve 

věcech se tedy odráţí Boţí milost. Představují citovou součást lidských ţivotů a mohou jim 

dodávat alespoň zdání ukotvenosti a kontinuity. 

 Vidění představuje jednu z cest ke smyslu, vnější a vnitřní se stává nerozlišitelným 

(Srdce je oko.)
172

 V Borkovcových básních hraje vizualita výraznou úlohu. Některé z nich se 

blíţí motivikou a barevností malířským výjevům (např. Podzim ze sbírky Mezi oknem, 
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stolem a postelí). Směřování od hmotného k nehmotnému, od všedního k sakrálnímu, 

prostupování těchto sfér, to vše oslabuje bezútěšnou pozici subjektu empirické poezie jako 

pouhého ţivého registru věcí. Tendence k pasivnímu sledování okolí však i zde přetrvává 

(např. v básni Doma ze sbírky Polní práce: nic nechci, jen se dívat, dívat, dívat, / strţen – ale 

jen jako divák).
173

 Pozorování a přesné rozlišování je i zde maximálně ţádoucí aktivitou, 

objevuje se dokonce ve formě imperativu či prosby (Pozoruj, / sloţitě vzplála kostelní okna, / 

špičatí túje nad farskou zdí, / těch sháněk po psech, toho volání. Pak hodinový déšť uţ noční; 

Jedinou moţnost nech. Ať ve všem přítomna je. / Ať v kaţdé hodině hodinu rozpoznám.).
174

 

Vytváření textů, jejichţ hlavním „zájmem“ je záznam objektivní skutečnosti, však není 

přirozeně exkluzivním právem postmoderní poezie. Jak bude ukázáno v následujících 

kapitolách, některé prozaické texty se také vyznačují zvýšenou četností prvků souvisejících 

s deskriptivností.  

 

5.7 Problematika vizuality a obrazů v postmoderní tvorbě 

 

  Otázky týkající se deskriptivnosti v této práci bezprostředně souvisejí s ostenzivním 

předváděním jevového (eventuálně přímo hmotného), s kategorií povrchu, s vazbami textu k 

mimojazykovým objektům, s tříštěním tektoniky textu a dalšími tématy. Průsečík tohoto 

sémantického pole a analýzy postmoderní poezie představuje několik společných jmenovatelů 

– jedním z nich je problematika vizuality v postmoderní tvorbě.  

 O stále narůstající preferenci obrazů svědčí například úvodní stránky básnické sbírky 

Pavla Jiráska Doba popová.
175

 Velmi výmluvně zrcadlí nejen převahu „vnějšího“, ale také 

důležitost ikoničnosti (smyslové zachytitelnosti a rozpoznatelnosti) a vizuální komunikace 

– a jejich moc v postmoderní (slovesné) kultuře. Na stránkách téţe sbírky se však ukrývá i 

polemika s takovým směřováním. Setkáváme se zde s básněmi – vyobrazeními předmětů, 

které jsou stylizovány jako spotřební produkty. „Reklamní nabídku“ doplněnou cenovkami 

uzavírá fotografie básníka Pavla Jiráska. Jde ovšem o sebe/ironickou pózu, demonstraci 
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postoje „ke koupi je vše“. K fotografii tvůrce je přiřazena cenovka 11,10 Kč. Na tyto 

prezentace lze nahlíţet i jako na „převod“ empirických básní do vizuální podoby. 

 V Době popové stojí obchod na místě umění, umění se dostává (obdobně jako u 

Michala Viewegha a dalších autorů) do symbiózy s reklamou, jejíţ efekt je na vizualitě do 

značné míry zaloţen. Zde ovšem podobnost těchto postmoderních autorů končí. Pavel Jirásek 

přímo upozorňuje na postupnou degradaci umění prostřednictvím pragmatických obchodních 

zájmů a „medializace“. Také nebezpečí, které představuje účelové vyhovění společenské 

objednávce, je tematizováno.  

 

Oba byli stejně velcí umělci! 

 

Rozdíl byl jen v tom 

ţe ten druhý byl o něco lepší obchodník. 

 

*** 

Ţonglují básníci v noci s rýmy 

Ţonglují ráno prozaici se slovy 

jak cvičení psíci skáčou za penězi 

 

obratně cvičí na laně slávy 

dlouhou holí se vyvaţují 

na provaze politiky 

 

Nad jakou děsivou propastí 

to však ţonglujeme my všichni...? 

 

                                                   Jirásek, P., Doba popová, 2003, [nestránkováno, s. 54, 72]  

  

 Komerce a agitace získávají stále větší prostor i v umění – a jedinci, kteří si to 

uvědomí, mohou profitovat. Současná tvorba je zřejmě prostupování těchto sfér (a 

zpředmětnění umění jako zboţí, jehoţ kvalita je méně podstatná neţ schopnost dobře jej 

prezentovat) vystavena silněji, neţ tomu bylo v minulosti. K podstatě tohoto jevu proniká 

Miroslav Petříček v rozhovoru nazvaném Ţijeme ve světě směsí. Vycházeje z předpokladu 

sbliţování umění a ekonomické sféry dokonce formuluje myšlenku, ţe současná literatura je 
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spíše kategorií sociologickou neţ estetickou. Zároveň odpovídá na otázku Luboše Vlacha, zda 

se z artu stává artikl, průmysl: 

Kdyţ chce někdo uvaţovat o literatuře, tak nemůţe nechat hledisko produkce stranou a 

naopak, pokud bychom poměřovali moderní umění jen tradiční estetikou, tak spousta věcí 

mizí, a přitom my v nich ţijeme.
176

  

 Také propagace není rozhodně záleţitostí, která by byla ve svébytném světě kniţní 

produkce zanedbávána. Právě kvůli komerční odezvě můţe podle Petříčka dílo středního 

proudu předstírat, ţe je vysoké, aby tím podpořilo marketingový úspěch.
177

 Estetické nároky 

pak zřejmě i pro samého tvůrce ustupují do pozadí. Vítězí kritéria obecně mimoestetická, jeţ 

lze ještě dále třídit a specifikovat například jako marketingová, sociokulturní atp.    

 Umění prodat, zvolit atraktivní téma, adekvátní prezentaci a v neposlední řadě i 

vhodnou délku textu, můţe v současném kulturním prostředí rozhodovat o osudu díla, a to bez 

ohledu na jeho textové kvality. Sbírka Pavla Jiráska na tyto rozmáhající se tendence nejen 

upozorňuje, ale také je kritizuje. Jirásek k tomuto cíli vyuţívá vlastní zbraně mediální sféry a 

ironizuje je. 

 Úvodní strany Doby popové jsou nezvyklé, ale i její přebal zasluhuje pozornost. Kniha 

je zabalena do reklamního letáku ze supermarketu; ten se u kaţdého exempláře liší. Stejně tak 

jako se rozdvojuje – a nakonec splývá – existence autora (subjekt skrývající se „za textem“ 

versus medializovaná fotografie autora „na prodej“), i přebal můţe nabýt dvojí funkce (leták 

slouţí jako přebal knihy, nebo prakticky – např. při úklidu). Zapojení takového prvku 

upomíná na moţnost chápat umění jako nedílnou součást světa, který nás obklopuje, světa 

stále více se rozmáhajícího konzumu.    

 Teoretická klasifikace motivů Doby popové se shoduje s vymezením „typických“ rysů 

postmoderního textu. Setkáme se s motivem dvojnictví a rozdvojenosti existence (dokonce se 

uvaţuje nejen o éře klonování, ale také o klonové poezii), s řadou aluzí, spojováním 

nespojitelného (Burianův lovec má v kapse mobilní telefon). Fikční svět porušuje pravidlo 

spolumoţnosti postav
178

 (v jedné z básní vystupují Rychlé šípy, Fantomas, Jean Marais, 
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 Blíţe pravidlo spolumoţnosti rozvádí L. Doleţel v rámci úvah o fikčním světě: (...) je to [fikční svět, M. F.] 

malý moţný svět tvarovaný specifickými globálními omezeními a obsahující konečný počet spolumoţných 
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postmoderní literatury. Jako další z řady příkladů uveďme Kunderův román Nesmrtelnost, v němţ spolu vedou 

posmrtné debaty E. Hemingway a J. W. Goethe.    
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Vinnetou), vyvstává téma přebujelé informační společnosti, elementy umělecké a 

mimoumělecké vzájemně korelují atd. Tyto postmoderní fenomény jsou však ironizovány:  

 

A hlavně nerozumím, proč je v mé zemi stále / Umění směšováno s politikou 

  

Prostitut imagologie / Můj ţivote / dvojí existencí rozdvojen / Ta první je z masa a kostí / 

Druhá je na pásech a kazetách / – říkejme jí mediální (...) / Jenţe uţ nevím / který z nás je 

vlastně pravý? 

  

Ach Kapitáne Fracassi / chtěl bych vás vidět v dnešním světě / jak prodáváte svoji pomyslnou 

čest / za něco ještě pomyslnějšího. 

 

                                                Jirásek, P., Doba popová, 2003, [nestránkováno, s. 22, 23, 39]       

 

 Dobu popovou tedy lze chápat jako polemiku s postmoderním způsobem výstavby 

textu, i jako odsudek postmoderního ţivotního stylu. Rozporem mezi kritickým přístupem k 

ideové stránce postmodernismu a vyuţíváním jeho emblematických prvků se vyznačují i 

některé prozaické texty, např. Sedmikostelí Miloše Urbana.  

 Vyuţití principů reklamy v současné poezii samozřejmě není ojedinělé, Jiráskova 

sbírka pouze představuje velmi výrazný doklad. Vedle Doby popové lze ve stručnosti zmínit 

např. Ţeny * Havel * Hygiena od Bohuslava Vaňka-Úvalského. Efekt těchto básní (autorem 

na obálce charakterizovaných jako Texty bílého muţe, který ţil se ţenami! Opačné pohlaví 

pohledem opačného pohlaví! Pyramidální! Jedinečné!) je zaloţen na kontrastu mezi 

otrockým přebíráním vizuálních reklamních prvků a sémantikou zlomyslných pošklebků, 

adresovaných celé oblasti marketingové komunikace. Posmutněle ironické texty, věnované 

řadě ţen, které do ţivota lyrického mluvčího buď letmo vstoupily, nebo jej ovlivnily 

výrazněji, jsou doplněny černobílými reklamními fotografiemi. Některé z poutačů vyhlíţejí 

jako zkopírované z inzertních rubrik. Jejich vizuální podoba se na první pohled neliší od 

běţných reklamních produktů. Text, který fotografie doplňuje, však překypuje sarkasmem 

(např. obrázek ţeny vedle televizoru: Zíráte na televizi uţ celé hodiny a zdá se Vám, ţe nic 

nevidíte? Pak jste přístroj nezapnula, nebo se díváte zezadu! Naučíme vás: Jak zapnout 

přístroj...).
179

  

                                                           
179

 Vaněk-Úvalský, B., 2003, s. 161.  
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5.7.1 Vizualita: „tvář“ člověka  

 

 Kategorie vizuality je především v nejrůznějších médiích často zmiňována v 

souvislosti s lidským zevnějškem. S akcentem na rovinu vnějšího v podobě zaměření 

k vlastnímu obrazu jsme se jiţ setkali například v básních Jiřího Dynky (podkapitola 5.5).  

Rozpor mezi identitou člověka a jeho „tváří“ je myšlenkou, kterou rozvádí a k níţ se opětovně 

navrací Milan Kundera:  

 

Imagologové odhalili se vší cynickou radikálností, ţe je to právě naopak: naše já je jen pouhé 

zdání, neuchopitelné, nepopsatelné, mlhavé, zatímco jediná skutečnost, aţ příliš lehce 

uchopitelná a popsatelná, je náš obraz v očích jiných.  

 

                                                                                    Kundera, M., Nesmrtelnost, s. 131 

 

 Nezbadatelná a iluzivní povaha světa přispívá k tomu, ţe obraz, který je pouze uměle 

vytvořeným zdáním, se pro vnímatele za určitých okolností můţe stát jediným takzvaně 

hmatatelným prvkem reality.
180

 Pokud jde o odkrývání „skutečného vnitřního já“, moţnost 

proniknutí k němu je v mnoha směrech jistě relativizovaná (a relativizovatelná) obory jako je 

filozofie či psychologie. Přesto je ovšem z pohledu účastníka komunikace vţdy rozdíl mezi 

pozornou percepcí a utvářením vlastního stanoviska a mezi bezmyšlenkovitým 

škatulkováním. To vede k redukovanému pohledu, v němţ převládá několik základních rysů, 

jeţ utvářejí „tvář“. I toto je simplifikace, vzhledem k mnoţství podnětů, jimiţ je průměrný 

člověk kaţdodenně zahlcován, snad leckdy i pochopitelná. Ne vţdy si však zainteresovaný 

komunikant uvědomí, ţe pohodlné usnadňování orientace můţe být dovedně vyuţíváno, 

například oblastí marketingu. Záměrně stylizovaná pompéznost obrazu neutralizuje a 

zastiňuje ostatní lidské kvality. 

 Vykonstruovaný „obraz v očích ostatních“ je pouze jednorozměrnou, o to však 

přitaţlivější fabulací. Je potom snadné, a v očích jedinců pohybujících se např. 

v showbyznysu, leckdy i ţádoucí tento obraz napodobovat. Z lidské bytosti můţe zbýt pouze 

                                                           
180

 Vnějšek (zevnějšek) je exponovaným tématem  i v dílech Viewegha, Dynky či Rudiše. K jejich pojetí 

„povrchu“ jsme se jiţ podrobněji vyjádřili v předchozích kapitolách.  
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ikona, snadno identifikovatelná několika atributy. Zachovat alespoň zdání originality, 

jedinečné, a proto nezastupitelné, je čím dál obtíţnější – výjimečnost totiţ není ţádána:
181

      

 

Počas následujúceho týţdňa so mnou dokonca nakrútili televíznu reláciu Chcem sa stať. 

Dnes: Alfred Raff! 

Jediným zámerom obl´ubeného programu bolo splniť najväčší sen fanatickým priaznivcom 

Iconu. Na výberové konanie prišli stovky zúfalcov, ktorí do najmenších podrobností 

napodobňovali moje módne doplnky, účesy, gestá výroky aj tanečné kroky. 

(...) Môj odporný dvojník, ktorý napokon zvíťazil, karaoke štýlom zaspieval pieseň Robím to 

iba pre peniaze. Zaplatil by som mu čokol´vek, keby sa mi ihneď stratil z očí. 

   

                                                               Hvorecký, M., Posledný hit, s. 162, zvýraznění autor           

 

 

 Porušení křehké rovnováhy mezi vnějším a vnitřním můţe u těch, kteří na tuto „hru“ 

přistoupili, dospět aţ do fáze, kdy prázdnota vnějšku začne nepozorovaně infiltrovat do nitra. 

Zájem o vlastní obraz je patrně antropologickou konstantou. Přesto však můţe přehnané 

zaujetí dospět například k vytěsňování všeho, co se zevnějškem nesouvisí, k zakrývání toho, 

co je chápáno jako nedostatek, nebo k vytvoření ochranného bloku, za nějţ jedinec nechce 

nechat okolí nahlédnout (nejčastější ztvárnění tohoto vnitřního bloku představuje v literatuře 

patrně motiv brýlí, mnohdy neprůhledných). 

 Tak je tomu i v románu Marka Epsteina. Pětadvacetiletý Praţák, student Petr, se 

v próze nazvané Ohybač kříţů ujímá role vypravěče. Marně hledá cestu ke své rodině, 

babičce, sestře Aleně, matce, nejobtíţněji však k otci. Otec pro něj představuje postavu 

obávanou a odpuzující, s níţ se jen velmi obtíţně navazuje jakýkoliv emocionální kontakt. Jiţ 

dlouho jej Petr vnímá jako neměnnou osobnost, která sice nepostrádá respekt, ale chybí jí 

prosté lidské projevy. (Neuměl jsem si představit otce v šortkách, kdyţ mu bylo deset, nebo 

snad ještě míň. Ani tehdy se neusmíval. [...] Nazouval jsem si boty a zíral na toho chlapa, 

kterej nesundával oblek ani doma, aby snad neztratil v rodině důstojnost. [...] „Vrať se, aţ se 

budeš chovat zase jako člověk.“ „Vrátím se, aţ tady budou nějaký ... lidi.“ )
182

 Syn s otcem se 

                                                           
181

 Jiţ W. Benjamin ve studii Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti hovoří o vnímání, u 

kterého smysl pro stejné ve světě tak vzrostl, ţe si prostřednictvím reprodukce vynucuje standardizaci 

jedinečného. Benjamin, W., 1979, s. 21.   

 
182

 Epstein, M., 2006, s. 53, 65. 
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k sobě chovají jako cizí lidé; po odchodu Petra k přítelkyni Veronice začne otec pronajímat 

synův pokoj. Poté, co se syn chce po rozchodu na čas uchýlit domů, nutí jej otec platit 

„nájemné“. (Co na tom, ţe v pětadvaceti jsem zase doma, s podnájemníkem ve vlastním 

pokoji? Co na tom, ţe nedokáţu mluvit s matkou a s otcem se o to ani nepokouším? Je to jen 

úsek ţivota, kterej přejde do jinýho.)
183

 Situaci neusnadňuje ani skutečnost, ţe Petr rezignoval 

a nemá chuť nahlédnout pod povrch otcova okázale tvrdého vystupování. Otec, ředitel školy, 

s povděkem přijímá roli autoritativního, neproniknutelného muţe a jeho rodina, kterou nikdy 

nepustil do svého vnitřního světa, automaticky reaguje především na „obraz“, který sám sobě 

vytvořil. Ten snad byl původně jen pózou, nyní ale představuje nepřekonatelnou bariéru v 

lidských vztazích: 

 

Nic na světě mě neděsí tak, jako ţe bych musel nosit brejle. Ani hrb, ani noha ujetá vlakem, 

dokonce ani další rozchod. Brejle nosí fotr. Všechna jeho arogance je soustředěná za ocelově  

šedivejma sklama, který nesundává ani doma. Přivezl si je z PLR, kdyţ mi bylo sedm. Stačilo 

vejít do místnosti – a potáhly se neprůhledným kovovým filmem, za kterým se tatík schoval 

jako do věţe tanku. Obvykle jsme stáli proti sobě: on kázal a já na sebe zíral, jak jsem 

maličkej v těch jeho kovovejch sklech. Takhle mě viděl. Ani sestra nevěděla, jakou barvu očí 

otec vlastně má. Kdyţ se na to vyptávala matky, dostala za trest vyluxovat obejvák. Nikdo z 

nás to nevěděl. Otec prostě nosil brejle. Moţná ani ţádný oči nemá.  

 

                                                                                              Epstein, M., Ohybač kříţů, s. 17    

 

 Podobnou clonu mezi sebou a světem si ryze ţenským způsobem buduje i dcera 

obrýleného otce a vypravěčova sestra Alena. Její přirozený dívčí zájem líbit se se zvrhne v 

otročení zevnějšku, v závislost na šminkách, cetkách a nakupování, které z ní vytváří podivně 

unifikovanou bytost. Své masky se však alespoň ve chvílích citových krizí dokáţe vzdát. Přes 

nezvyk a nepohodlí (připadám si jako nahá, říká) tak nejbliţším odhaluje i některé svoje 

zranitelné stránky. Vypravěč, jenţ k sestře přes proklamované rozbroje a ţárlivost cítí 

nepřiznané sourozenecké pouto, se nad jejím způsobem obrany ze svého muţského hlediska 

pozastavuje:     

 

                                                                                                                                                                                     

 
183

 Epstein, M., 2006, s. 18. 

 



97 

 

Alena byla přirozeně hezká, a tak mi není jasný, z jakýho důvodu se začala hyzdit vším tím 

sajrajtem (...). Kdybych ji potkal prvně, zamyslel bych se nad jejím hrudníkem a neušly by mi 

dlouhý nohy. Jenţe to bylo celý. Znal jsem ji moc dlouho na to, aby mi tyhle vábničky 

zatemnily mozek. Stal se z ní stín módního časáku. Nic víc. Zavřít oči, slyšel bych, jak šustí 

křídovej papír. (...) Moh jsem mu [podnájemníkovi Filipovi – M. F.] důvěrně sdělit, ţe naše 

Alenka není na duchovno, ţe miluje věci – hlavně ty, který se daj nosit, nebo jinak přidělat na 

tělo – a ţe milej Filip nemá šanci, ale snad má naději, kterou já u Verunky ztratil. 

 

                                                                                         Epstein, M., Ohybač kříţů, s. 12 

 

 Impuls k nápravě deformovaných rodinných vztahů přichází teprve ve chvíli, kdy 

Petrovi nabídne azyl (který mu odepřel otec) babička. Věřící osmdesátiletá ţena, jiţ celá 

rodina dlouhá léta vnímá svojí pokřivenou optikou jako bigotní fanatičku, občas přicházející 

na nevítanou návštěvu, poskytne vnukovi pokoj ve svém starém bytě blízko jednoho z 

praţských kostelů. Petr nejprve s nedůvěrou a překvapením vstřebává řád, který od něj 

babička vyţaduje, i její ţivot odvíjející se od neúnavné sluţby církvi a nemocným. Později si 

jej podmaní stařenčina laskavost, pragmatická ţivotní zkušenost a smysl pro humor. V 

těţkých chvílích mu právě babiččina neochvějná víra v Boha pomůţe o něco lépe porozumět 

sám sobě. Přestoţe ani víra nedokáţe ze dne na den vyřešit problémy, které se kumulovaly 

řadu let, zůstává pro Petra nadále v ţivotě záchytným bodem. Své umírající babičce tento 

ateista, mající pro křesťanství původně jen útrpný úšklebek, slibuje, ţe splní její přání a 

přiměje celou rodinu ke křtu.  

 Hodnoty zcela přirozené pro generace minulé by mohly, jak je zde naznačeno, skrývat 

„smysl“, který by dokázal pomoci současnému člověku bezcílně tápajícímu v rodinných i 

milostných vztazích. Víra v Boha představuje v tomto románu – poněkud nečekaně, 

vezmeme-li v úvahu její profanaci a v současné literatuře vůbec značně oslabovanou 

sémantiku sakrálního
184

 – pro celou rodinu jedinou zbývající cestu, která by ji ještě dokázala 

vyvést z krize mezilidských vztahů. Přes to, ţe členové rodiny nakonec nedokáţou tímto 

směrem vykročit, i přes závěrečná skeptická a provokativní Petrova slova (Cesta do Chebu mi 

trvá tři hodiny – a to je kupa nudy. Na druhou stranu vám tři hodiny stačí k tomu, abyste si 

                                                           
184

 Viz podkapitoly 5.4.1.7; 5.6, teorie performatismu R. Eshelmana ad. 
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pěkně podělali ţivot. Mně k tomu stačily tři minuty, fotrovi jedno manţelství a Bůh na to má 

věčnost...)
185

 přetrvává vzpomínka na babičku v mysli vypravěče jako trvalá opora.    

 Je zřejmé, ţe „fluid povrchu“, není-li nijak vyváţen, se v řadě svých podob vyznačuje 

(pochybnou) schopností oslabovat vazby. Přispívá k jejich rozvolňování a „řídnutí“. Projevy 

povrchu (ostenzivní fenomény, prázdné znaky, simulace ţánru, simplifikace, multiplikace...) 

můţe být zasaţena soudrţnost mezi jazykovými znaky. Oslabeny jsou však nevyhnutelně i 

vazby mezi postavami, komplexy těmito znaky vytvářenými. A vzhledem k tomu, ţe fiktivní 

postavy ve své podstatě představují také různé druhy symbolů lidského proţívání, je moţné 

chápat tento jev i jako memento.       

 

 

5.8 Nárůst vizuální složky slovesných děl 

 

 Postupně dochází k proměně knih, také pokud jde o kvantitativní nárůst jejich 

vizuální složky. Zaujatou rozpravu na toto téma spolu vedou hrdinové románu Michala 

Hvoreckého Posledný hit:  

 

‘Ak porovnáš časopisy Newsweek a Spiegel alebo učebnicu pre šiestakov spred dvadsiatich 

rokov s ich dnešnými verziami, všimneš si pozorohodnú zmenu,’ hovorila Karisma. Pomaly 

listovala v lesklých stránkách. ‘Nadpisy a titulky sú väčšie. Niečo teda muselo ubudnúť a 

niekto o tom rozhodol. To, čo zmizlo, je text. Písané rozprávanie ustúpilo do úzadia a obrazy 

nesú čoraz väčší význam. Prehnané grafické prvky, kapitoly a tabul´ky obmedzili príbeh na 

záplavu vizuálnych pseudofaktov.’ 

 

                                                                                 Hvorecký, M., Posledný hit, s. 148–149 

 

 

 Uvedený postřeh ovšem i v reálu potvrzují literární vědci. A odpovídá také závěrům 

některých historiků umění, kteří koncem 20. století zaregistrovali vzrůstající zájem o problém 

                                                           
185

 Epstein, M., 2006, s. 139.  
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vizuálního znázorňování per se.
186

 O velké pozornosti věnované knize, kterou si čtenáři 

vlastně nemohou pohodlně přečíst, i o způsobu její propagace
187

 referovala Daniela Iwashita: 

O Codexu gigas vyšlo od 18. září 2006 do 18. září 2007 – ještě před jeho vystavením – 42 

článků. Příznačné je, ţe česká média takto vyznamenávají knihu, kterou vlastně nelze číst. 

Zajímá je jako věc k prohlíţení (pokud v ní „listujete“ na webu švédské Královské knihovny, 

vidíte ilustrace, ale slova nerozlišíte – kromě několika vybraných stran). Jako by ztratila text 

a proměnila se v pouhý symbol knihy.
 188

 

 Záliba v objektivní popisnosti, potaţmo vizualitě, jeţ je s ní řadou aspektů provázána, 

je, jak se zdá, v postmoderní tvorbě značně rozšířena. Lze tedy i důvodně předpokládat, ţe 

fascinace racionalitou (případně exaktními vědami) je v současné době stejně intenzivní, 

jako byla v době, kterou nazýváme modernistickou – a to i přesto, ţe někteří současní 

badatelé se negativně staví k pojmu objektivního světa a negují téţ ideál nadčasové, 

všeobecně platné pravdy.
189

 Ačkoliv by tedy racionalita (v osvícenském slova smyslu) měla 

být jiţ „mrtvá“, můţeme se spolu s Robertem Silveriem domnívat, ţe stále přetrvává „ostrov 

modernismu“ (v našem vědomí) a tvoří dokonce jeden z hlavních proudů poslední čtvrtiny 20. 

století.     

 

 

 

 

kapitola 6 

Postmoderní doba jako téma – Sedmikostelí Miloše Urbana 

 

Tak často slyšíme, jak lidé říkají: zlé časy, svízelná doba. Ţijme důstojně jako lidé, pak bude i 

naše doba dobrá. Doba je taková, jací jsme my. 

 

                                                                                                             Sv. Augustin 
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 Srov. Owens, C., 2005, s. 194. 

 
187

 Obtíţe při čtení museli mít vzhledem k rozměrům kodexu i čtenáři v době jeho vzniku – a byl tedy symbolem 

uţ tehdy. Spekuluje se o tom, ţe právě velikost mohla jako kuriozita přitahovat návštěvy. Upozorňujeme zde 

především na mimořádný zájem veřejnosti, který v současnosti vystavení rukopisu vzbudilo.  

 
188

 Iwashita, D., 2007, Salon 1, IV. 
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 Srov. např. Grenz, S., 1997. 
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Kdyţ člověk vyhodí Boha oknem, 

není to ani tak proto, 

ţe uţ v nic nevěří, 

ale spíš proto, 

ţe věří čemukoli a všemu... 

 

                                             z knihy H. R. Rookmaakera Moderní umění a smrt kultury 

 

 

6.1 Ztvárnění časoprostoru, evaluační složky syžetové výstavby 

 

 Román Sedmikostelí, který vyšel téměř přesně na přelomu tisíciletí – v roce 1999 – 

nepředstavoval prozaický debut Miloše Urbana.
190

 Je však prvním z jeho románů, jehoţ 

hlavním tématem (a také „hrdinou“ ovlivňujícím děj) se stalo časoprostorové určení – 

epocha.
191

 Vypravěčským subjektem a nerovným protihráčem doby je člověk, Květoslav 

Švach, (téměř) vystudovaný historik. Je vrţen do časoprostoru, se kterým se o několik století 

duchovně i citově míjí, a marně se snaţí nalézt v něm pro sebe důstojné místo. Román je 

situován do Prahy na přelomu 20. a 21. století. 

 Takto – očima hrdiny – vymezené téma otevírá prostor k uvaţování o moţnostech 

tematického ztvárnění anti/postmoderního myšlení v literatuře, a o jeho funkci. Jedná se 

o sémiotický okruh, k němuţ jsme se doposud obraceli pouze marginálně. Prozatím jsme se 

snaţili ve většině případů vybírat k rozboru díla do kulturního povědomí čtenářů vtisknutá 

jako postmoderní.
192

 Nyní se budeme naopak zaobírat modem ztvárnění postmoderní 

epochy v uměleckém textu (ať jiţ základní rysy výstavby tohoto textu lze chápat jako 

postmoderní, či nikoliv) a textově-evaluačními aspekty tohoto zpodobení. 

  Jeden z důleţitých signálů představují reakce postav na čas vyprávění. Hlavní postavy 

zaujímají k době postoje vesměs negativní a – přestoţe toto slovo v celém textu nepadne – 

výrazně antipostmodernistické. Kritika pronášená ústy mnoha Urbanových hrdinů se na první 

pohled soustředí pouze k některým symptomům doby (v Sedmikostelí „bezboţná“ 

                                                           
190

 První román Poslední tečka za rukopisy vydal autor pod pseudonymem Josef Urban. 

 
191

 Mohli bychom uvaţovat o chronotopu postmoderní Prahy. Pojem epocha zde chápeme jako průsečík času a 

místa, kontext, v němţ ţijeme.  

 
192

 Srov. např. hodnocení Vieweghovy prózy Bohuslavem Hoffmannem. (V letech 1994 – 1998 vydal Viewegh 

tři velké postmoderní romány [myšlena Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu a Zapisovatelé otcovský 

lásky, M. F.], které mu zajistily přízeň čtenářů .) Hoffmann, B., 1999, s. 108. 
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architektura, v Hastrmanovi neúcta k přírodě a její bezohledné drancování, v Pamětech 

poslance parlamentu poměry v politice atd.). Ty jsou však pouze metonymií celkového 

rozkladného směřování „konce století“:  

 

Mejkap nových fasád ani šperky rychlých vozů nezastřely pravdu holou jako stromy na 

Karlově náměstí: rok starý, století staré, milénium přestárlé. Kaţdý to měl na očích, mnohý se 

staţeným hrdlem odvracel zrak a poddal se zubům posledního podzimu (...). 

 

                                                                                           Urban, M., Sedmikostelí, s. 13 

 

 

 Dějová linie Sedmikostelí je utvářena řadou groteskních, divadelně naaranţovaných 

útoků na ty, kteří se podílejí na znesvěcování památek, na zániku křehkých starých praţských 

budov. Ničení atmosféry Prahy projektováním a výstavbou odlidštěných betonových 

konstrukcí nemůţe zůstat bez trestu. Architekti nerespektující atmosféru místa a necitliví ke 

svému okolí, teenageři lehkomyslně čmárající po sakrálních stavbách, ti všichni jsou vraţděni 

v okolí novoměstských kostelů. Šokující, takřka středověká brutalita provedení a další 

společné jmenovatele vraţd spustí intenzivní pátrání po pachateli či pachatelích. Květoslav 

Švach, muţ neschopný a neochotný přizpůsobit se soudobým hodnotám a povaţující sám 

sebe za outsidera, se vyšetřování také účastní. Po mimořádně svědomitých, a přece 

neúspěšných studiích historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se z něj totiţ řízením 

osudu stává na čas policista. Toto nezvyklé rozhodnutí historika je však spíše paradoxním 

aktem člověka uvězněného v čase, jejţ si nevybral a jehoţ hodnoty nedokáţe přijmout za své:  

 

Ve světě, jejţ jsem pozoroval kolem sebe, jsem nechtěl ţít, ale ani s tím jsem nic nesvedl. A 

přece jsem cítil potřebu něco vykonat. Nějak se vzepřít řádu, který jsem povaţoval za špatný, 

zvrácený, vraţedný. A tak jsem připadl na myšlenku dát se k policii. Sám jsem se tomu smál 

(...) 

 

                                                                                            Urban, M., Sedmikostelí, s. 64 

 

 Reflexivní pasáţe, v nichţ Švach vyjadřuje výslovnou averzi k současnosti a brání se 

způsobu ţivota, který si na něm a na okolí doba vynucuje, jsou četné. Objevují se na 

sémanticky exponovaných místech (úvod, závěr textu) a souvisí téţ s detektivní zápletkou. 
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Květoslavův sisyfovský zápas s přítomností „přivolá“ podobně naladěné souputníky a 

determinuje další děj. Téma člověk versus konkrétní doba je pro interpretaci románu klíčové. 

Jiţ úvodní část textu předznamenává, ţe časové ukotvení a (subjektivně vnímaná) hranice 

mezi epochami bude v Sedmikostelí hrát podstatnou úlohu. Na počátku sledujeme hrdinovo 

tušení proběhnuvšího zlomu, jímţ se dovršila míra skutků pro město i jeho obyvatele. Po něm 

zakrátko následuje neštěstí a trest:  

 

Není to ani půlrok, co se naposled psaly moderní časy; metropole se ještě dovedla vyrovnat s 

nadcházející zimou. Světla rychle ubývalo a za nehty zalézal mráz, ale komíny fabrik horce 

dýchaly a okna se rosila bílým světlem. Byly to výpary rozkladu, byl to pot smrtelný. 

 

                                                                                     Urban, M., Sedmikostelí, s. 13 

 

 Květoslavův postoj k současnosti je sice mimořádně vyhraněný, celkově však spíše 

pasivní. Aktivní prvek vnáší do vyprávění další postava – rytíř Gmünd, s nímţ přichází také 

nekompromisní autorita, odvaha k činu i jistá bezcitnost, která Švachovi chybí. Gmünd a jeho 

bratrstvo se stávají nástrojem trestu pro vypočítavé architekty „betonáře“, a posléze určujícím 

činitelem děje. Spojení s Gmündem nakonec představuje pro Květoslava kýţený únik a 

záchranu – moţnost proţít zbytek ţivota v uměle vytvořeném středověkém opevnění, které 

bratrstvo vybuduje na území Prahy.  

 

 Následující citace nám pomohou blíţe vymezit modus ztvárnění časoprostoru, 

postav a děje v textu. Uvádíme některé z mnoha pasáţí, v nichţ je postmoderní doba 

tematizována. Hodnotící aspekty obsahují především pásma postav rytíře Gmünda a 

Květoslava Švacha. Vybíráme tyto tematické okruhy: 

 

• ztráta metafyzické perspektivy, božského řádu, který představoval záchytný bod 

kontrast důstojnosti časů minulých a pokleslosti současnosti;  

chaos, který pohlcuje řád:  

Máme tu začátek třetího tisíciletí – aspoň podle lidského počítání – a myslím, ţe nejsem sám, 

kdo cítí, ţe spolu s tímto zlomem nastává soumrak – soumrak lidí. Lidé se povýšili na bohy, 

boţstva samozvaná, a teď je za to čeká trest. Je to jen spravedlivé.
193

 

                                                           
193

 Urban, M., 1999, s. 297. Další příklady: (...) Mockerova ladná novogotická okna, náhrobníky měšťanů 

zasazené dole ve stěnách – to vše připomínalo časy, kdy ještě stálo za to plně ţít, kdy ještě obavy o zítřek bylo lze 
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• pokřivenost lidí rezonuje i v charakteru architektury, a naopak;  

pragmatičnost, s níž lidé sebe a svůj život účelové architektuře přizpůsobují: 

Upřímně jsem tyto novodobé architekty nenáviděl – neboť oni měli své učitele, dokonce ty 

nejlepší z nejlepších. Gotičtí stavitelé se jako jediní vzepřeli diktátu antiky, přišli se stylem, 

který dokázal nemoţné: v lidských příbytcích znázornil vítězství ducha nad hmotou. (...) 

Napadlo mě, ţe svět se nemusel dočkat selhání modernosti v apokalypse dvacátého století, 

kdyby si byl ponechal svůj středověký stavební sloh. Zločin by se tak zajisté nestal součástí 

všedního dne – jako jím nebyl za krále Karla IV –, nepojídali bychom ho jako černou hostii od 

moderátorů televizních zpráv.
194

   

 

• skepse, cynismus: 

Nač si barvit ţivot načerno něčím tak příšerným, jako je nález utrţených lidských nohou 

vlajících na stoţáru namísto státní vlajky? Hrozit se nad tím? Moţná dřív – ale dnes? Kdyţ je 

všude kolem tolik násilí, kdo by neotrnul? Noha naraţená na stoţár je přece i komická ve své 

tragičnosti. A naše doba si v černém humoru libuje. Co jí taky zbývá? Co zbývá nám? Směju-

li se, nezahynu. Zoufáš-li si, zahyneš.
195

 

 

• spěch a rychlost – jeden ze „zavrženíhodných“ atributů postmoderní doby (utopický 

návrat do středověku představuje spásu): 

Věřím, ţe bychom po Starém a Novém Městě kráčeli klidněji – středověké uličky, arkýře a 

portály, podloubí, zesílená nároţí věţových domů by utlumily vraţednou rychlost obrněných 

limuzin a vykázaly by je za město: na šedé dálnice, kam jedině patří a kde si pro mě za mě 

                                                                                                                                                                                     

svěřit Všemohoucímu. Záviděl jsem rytířům, kteří tu odpočívali, a měl jsem jim za zlé, ţe si mě ani jeden 

nevybral mezi hvězdami, aby mě zplodil (...) i prokletá třicetiletá válka by byla lepší neţ tahle bída – otrava z 

přejedení zkaţeným dvacátým stoletím. Tamtéţ, s. 283. 

Naše neúcta k tvořivosti předků je strašná a doplatíme na ni. Nejlépe se učíme umění bořit a začínáme znovu od 

nuly, na zelené louce, jiţ stačí zalít betonem. Hlavně ať je to jednoduché, hlavně ať je to účelné. Vášeň pro 

zabíjení minulosti je v nás zaţraná, pud pálit jednou stvořené nevykořenitelný. Tamtéţ, s. 165–166. 

  
194

 Urban, M., 1999, s. 64. Dále např.: Ošklivé město plodí ošklivé lidi. Tamtéţ, s. 89. 

 
195

Urban, M., 1999, s. 131. Dále např.: Uţ nikdy se nikdo nenarodí, pomyslel jsem si tehdy s mrazením v zádech. 

Na tomto světě, v této společnosti, v tomto městě uţ ne. Kdo ještě ţije, pomalu doţije a nikdo nový nepovstane, 

Tamtéţ, s. 55.  
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můţou vyletět do povětří v hromadné dopravní zabijačce. Město náleţí chodcům, jejich 

pomalým kročejím a drkotání loukotí (...) 
196

 

 

• slučování neslučitelného jako symbol současnosti – jde proti zákonům přírodních dějů, 

je třeba obnovit rozlišující kritéria;  

to, co je „naruby“ představuje narušení přirozeného řádu: 

Padlý květ střídá padlý list, je jaro, je podzim, jsou všechna období najednou. Podběl vykvetl 

v listopadu, uprostřed zimy se pod novou hradbou objevil červený mák. Ještě to potrvá, neţ se 

do přírody vrátí starý řád. S pomocí Boţí tomu napomůţeme. Aţ za týden vykvetou šeříky, 

bude to dobré znamení. 
197

 

 

 Úryvků by bylo moţné citovat ještě více. Ty, které jsme zde uvedli (ale například i 

skutečnost, ţe proti postmodernímu relativismu stojí patos a extrémní citové zaujetí 

vypravěče) však dostatečně vyjadřují způsob, jakým je v románu nahlíţeno na vybrané 

postmodernistické emblémy a postmoderní rozvrh světa vůbec. Domníváme se, ţe takto 

zřetelně exponovaný, nezastíraně negativní postoj vůči postmoderní epoše je v oblasti 

tematické výstavby v české literatuře prozatím ojedinělý. 

 Tento postoj představuje také protiklad postmoderní relativizace: dobro a zlo je 

exaktně odlišeno, za přizpůsobení se nešvarům doby a za vypočítavost náleţí trest – 

přiměřený provinění. Za těţké přestupky smrt, jedině tak snad lze společnost přivést na 

správnou cestu. Tato jednoznačnost, dogmatičnost v přesvědčení o dobrém a špatném 

(kterou se vyznačuje především postava rytíře Gmünda) by mohla navozovat dojem zřetelně 

vymezených sémantických protipólů, nekomplikovanosti a kontrastnosti výstavby celého 

textu.  

 Aţ doposud bychom mohli také souhlasit s teorií Raoula Eshelmana (blíţe podkapitola 

1.1), který právě Sedmikostelí povaţuje za jeden z typických příkladů tzv. performatismu, 

proudu, který reaguje na postmoderní umění například zjednodušováním
198

 či obnovováním 

hodnot (víra, krása, pravda), které postmodernismu chybí, atd. Vnímatel konfrontovaný s 

                                                           
196

 Urban, M., 1999, s. 167. Dále např.: Čas dnes plyne pomalu – čas dnes plyne dobře. (výrok postavy ţijící v 

pseudostředověkém opevnění). Tamtéţ, s. 321. 

 
197

 Urban, M., 1999, s. 41. 

 
198

 Záměrné zjednodušování však paradoxně nacházíme např. i v románech M. Viewegha, které Eshelman chápe 

jako prototyp české postmoderní literatury: Sama nesnáším, kdyţ se nemůţu v kníţce rychle zorientovat, a 

jakmile ještě někde na šedesáté stránce pořádně nevím, kdo je kdo, jdu od toho (...). Viewegh, M., 2001, s. 11. 
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uměleckým dílem podle Eshelmana cítí, ţe je donucen přijmout spojení, soulad mezi tzv. 

„vnitřním a vnějším rámcem díla“. 

  

6.2 Antipostmoderní sémantická výstavba textu – znejisťující aspekty 

 

 Domníváme se však, ţe vyhraněnost v textu Sedmikostelí je pouze zdánlivá. 

Jednoznačnost se snad dotýká ideových pozic postav, nelze ji však jiţ aplikovat na rovinu 

jejich textové výstavby. Gmünd ani Květoslav nejsou jednoznačně kladní ani záporní 

hrdinové. Světy obou jsou nelítostné, kaţdý z nich však jiným způsobem – současnost můţe 

být někdy chápána jako nesnesitelně tolerantní, minulost jako nesnesitelně krutá a 

netolerantní. Protikladné rysy se neočekávaně prolínají v postavě Květoslava. Střetá se v něm 

důstojnost a zároveň vědomí prohry. Tento nešťastný člověk, často mravně převyšující své 

okolí, balancuje na hraně mezi vzpurným odmítáním současnosti a rezignovaným 

zoufalstvím.  

 Představa přítomnosti jako světa, ve kterém není moţné šťastně ţít, se stala 

leitmotivem románu. Proto můţe být recipient poněkud zaskočen faktem, ţe uţití mnoha 

textových prvků je s touto tezí v rozporu, samotný způsob autorského kódování, formování 

a výstavby textu je v tomto směru překvapivě „nedůsledný“. Vyznačuje se totiţ celou 

řadou rysů příznakových pro současnou postmoderní literaturu (ţánrová nevyhraněnost; 

synkreze gotického románu a románu detektivního; intertextualita; návratnost motivů a jejich 

polysémie; prolínání snu a skutečnosti; tematizace procesu vyprávění; odkrývání vlastní 

výstavby textu; hra se čtenářem a jeho oslovování; aranţování [ostenze] jednotlivých vraţd; 

zpochybňování identity postav, dvojnictví, a další). 

 

6.2.1 Intertextuální odkazy   

 

 Nejnápadnější znejisťující aspekt představují bezesporu četné intertextuální odkazy. 

V textu Sedmikostelí se setkáváme s různými typy intertextuality. Uţitečný způsob rozlišení 

nabízí Daniela Hodrová ve studii Román ve 20. století – jeho teorie i praxe. Jedná se o 

intertextualitu explicitní (vztah k textům je „citovaný“) – kaţdá kapitola románu je uvozena 

citací. Potenciální sémantická souvislost s obsahem kapitoly potom můţe inspirovat k 

rozvíjení hry, o níţ hovořil Jiří Kratochvil: moţnosti vystavět kapitolu na citátu oblíbeného 

autora. (Na obdobném principu jsou vystavěny další postmoderní texty – např. Kremličkův 

Lodní deník.) 
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 Podle teorie Hodrové lze dále rozlišovat intertextualitu implicitní – i tento typ má v 

Sedmikostelí zastoupení (z mnoha příkladů: aluze na Kafkův Zámek – zkrácení Květoslavova 

jména na K., Viktora Dyka – Směju-li se, nezahynu, zoufáš-li si, zahyneš, Ecovo Jméno růţe – 

jména jsou zde důleţitá, Karla Hynka Máchu – Byl raný večer, pozdní listopad; při bílé zdi 

chrámu někdo stál, a další).  

 Exponovaná je i intertextualita ţánrová, jejíţ podstatou je transformace daného ţánru 

– parodie, banalizace, schematizace, nebo nenaplnění ţánrového modelu. Urban tematizuje v 

podtitulu i přímo v textu své oblíbené gotické romány. Odkazuje ke schématům románu 

detektivního (např. paralela mezi dvojicí Gmünda s Květoslavem a Holmese s Watsonem – 

Gmünd dává Květoslavovi hádanky, vysvětluje; jsou mu jasné věci, o nichţ K. nic netuší; K. 

není příliš šikovný, je sice přítomen na místě zločinu, ale nedokáţe odhalit pachatele...). 

Zároveň ale výstavba Sedmikostelí pravidla detektivky porušuje (zločinci např. záměrně 

zanechávají stopy).  

 A konečně postmodernou hojně vyuţívaná intertextualita vnitřní, kterou zakládá vztah 

textu k sobě samému – úvahy o psaní románu a o románu jako takovém (uprostřed textu se K. 

neočekávaně obrací ke čtenáři
199

 a jako odpověď na předpokládané recipientovy otázky 

poodhaluje strukturu vyprávění):  

 

Ptáte se, co to má všechno znamenat, ale nemůţu vám odpovědět hned a uţ vůbec ne přímo. 

Máte podezření, ţe některé věci záměrně nechávám nevysvětlené. Moţná je na tom kus 

pravdy, ale věřte, nechávám-li vás hádat, chci, abyste tápali stejně, jako jsem tápal já: i na 

vás musí přejít má nejistota, úzkost a strach. 

 

                                                                                        Urban, M., Sedmikostelí, s. 182 

 

 

6.3 Disjunktivní koexistence mezi rovinou označujících a označovaných: interpretační 

možnosti 

 

 Interpretace takto strukturovaného textu zůstává otevřená – můţe se odvíjet na 

několika úrovních. Jedná se o záměrnou autorskou ironii? Jde o pouhé přebírání a vyuţívání 

                                                           
199

 Připomeňme „vtahování“ recipienta do textu např. v románu Kdyţ jedné zimní noci cestující.  
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všudypřítomných emblémů a postupů postmoderní literatury? O „citaci citací“? Ani jednu z 

těchto variant nelze zcela zavrhnout.
200

  

 Není ani vyloučeno, ţe nadsázka a hyperbolizace skrytá v hodnocení postmoderní 

epochy můţe vést některé čtenáře k interpretaci, jeţ by diametrálně přehodnotila kladný a 

záporný pól v celém textu: Květoslavův přístup by touto optikou mohl být vnímán jako kritika 

staromilství a rigidní, nepřirozená snaha petrifikovat minulost; stavba postmoderních 

architektonických projektů pak naopak jako zákonitá a neovlivnitelná etapa kulturního 

vývoje.    

Komplex označujících a rovina označovaných jsou v Sedmikostelí uvedeny do vztahu 

snad aţ disjunktivního. Paradoxně však přesto koexistují, coţ můţe otevřít některé (pro 

čtenáře moţná nečekané a nepohodlné) interpretační moţnosti. Zapojení postupů postmoderní 

literatury oslabuje vyznění antipostmoderního tématu: formální aspekty jako by chtěly popírat 

či oslabovat smysl textu. Postmoderní prvky mohou asociovat chaos, nepůvodnost, 

neuspořádanost, relativitu; sémantická a tematická výstavba však akcentuje prvek řádu. 

Sedmikostelí slučuje neslučitelné (nebo neslučované), a to již na úrovni označujícího a 

označovaného. 

 

 

6.4 Povaha označujících „jmen“ a jejich souvislost s charakterem doby  

 

 Vyzdvihněme nyní jednu z aluzí, kterou povaţujeme v souvislosti s analýzou 

textového obrazu postmoderní doby v Sedmikostelí za neopominutelnou. Urbanův hrdina 

prochází Prahou, vzpomíná na zaniklé budovy, jejichţ polozapomenutá jména jsou to jediné, 

co se z minulosti dochovalo:  

 

Chodil jsem ulicemi, jimţ amputovali paměť, a v tiché hrůze míjel nové stavby, jeţ tak 

spolehlivě zaručují zapomnění. Začal jsem se pídit po všem, co zbylo po kamenných 

                                                           
200

 Jako zajímavost lze uvést i vyjádření Miloše Urbana. Jde samozřejmě pouze o jeden z moţných náhledů na 

otázky související s vlastním přístupem k psaní i s pohledem na postmoderní kategorie tvorby:    

Otázka: Povaţujete se za postmoderního spisovatele (...)? Odpověď: Postmoderní spisovatel, to není ani šuplík, 

ţe? (...) Tam se vejde úplně všechno. (...) Pokud bych měl přihlíţet k ikonickým postulátům postmoderny, jako je 

rezignace na příběh, tak bych se rozhodně z toho spolku vyřadil. (...) Ale pokud bych měl brát celou tuto dobu 

jako postmoderní, tak si myslím, ţe do ní dokonale zapadám. (...) Sedmikostelí je například kníţka podivně 

zboţná, kdeţto Stín katedrály je kníţka podivně bezboţná. (...) Stín katedrály je úplně jiný, jen jsou tam podobné 

motivy. To je něco, co mě provokuje a ponouká: vytvořit s pomocí podobných prostředků něco úplně jiného, co 

třeba naprosto popírá to, co jsem říkal v první kníţce. Je to výzva. Katedrála je takové Antisedmikostelí. 

Platzová, M., 2003, s. 15. 
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obyvatelích města, rozbitých na stavební materiál. Zůstala po nich jen jména. U Rychlebů, U 

Vokáčů, Česká koruna. U Města Ţatce, U Kamenného stolu – všechny jsou pryč. (...) U Tabů, 

U Šviků a U Podušků, všude se staly strašné vraţdy, a nikdo je nemstil, nikdo netrestal! Černý 

dům neslyší, Zlatý lev nevidí, Tři hroby mlčí. 

 

                                                                                                    Urban, M., Sedmikostelí, s. 69 

 

 Na procházce Květoslav obdivuje také krásu aster kvetoucích na zahradě apolinářské 

fary. Tehdy se obrací ke čtenáři s poznámkou: jména jsou zde důleţitá.
201

 V Ecově románu 

Jméno růţe je také květina spojována s pomíjivostí (Stat rosa pristina nomine, nomina nuda 

tenemus / Někdejší růţe je tu uţ jen co jméno, jen pouhá jména drţíme ve své moci).
202

  

 Důraz na „jména“, tedy na označující (vehikula), můţe představovat pro tento román 

další z interpretačních klíčů. (Od jména „Květoslav Švach“ se odvíjí hrdinovo trápení, za ním 

jako by se ztrácela jeho povaha i dobré vlastnosti; jméno můţe převáţit a stát se „dominantní“ 

skutečností – pokud referent, k němuţ odkazovalo [např. dům], jiţ neexistuje, forma [název 

domu] se můţe proměnit v materii...). 

 Povaha jmen-slov u Urbana souvisí s povahou doby. Slova – a schopnost ovlivňovat 

jimi okolí – určují osud hlavního hrdiny. Představují pro něj totiţ hlavní překáţku. Ačkoliv 

mu neschází nadšení pro věc a láska k oboru, nedokáţe se takzvaně „prodat“. Ovoce radosti z 

vykonané práce jsem nikdy neokusil, z toho, co jsem se naučil, jsem nedovedl nic uplatnit.
203

 I 

„jména“ tedy zdůrazňují rozpor (a nevyváţenost) mezi označujícími a označovanými. Právě 

rovina označujících, jeţ můţe být nahlíţena jako „povrchnější“ a efektní, jako by začínala (k 

lítosti Květoslava) koncem 20. století nabývat vrch. Románové těţiště spočívající v odmítání 

efektního verbalismu je však zvláštním způsobem narušováno právě vědomím nepokryté 

Urbanovy hry se slovy a citáty.     

 Z toho, co bylo uvedeno, by mohlo vyplývat, ţe postmoderní umění směřuje spíše k 

akcentování povrchu, formálních aspektů, smyslově zachytitelného a uchopitelného (viz také 

kapitoly Deskriptivní aspekty postmoderní literatury a Estetika a sémiotika „povrchu“). 

Například Michal Viewegh se k takovému okouzlení ochotně přiznává: Poslední dobou mě 

moţná víc zajímá to, jak je kniha napsána, neţ o čem je. Jinak řečeno: víc neţ 
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 Urban, M., 1999, s. 16. 
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 Citováno podle Eco, U., 1988, s. 481.  
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sebepropletenější syţet mě zajímá formální stránka věci, čili to, co autor dokázal se zvoleným 

námětem udělat – všichni ostatně víme, ţe originální náměty uţ dávno neexistují.
204

 Také 

odborná literatura toto směřování zaznamenává – vyjádření Štefana Gera pochází ze 

slovenského sborníku Intertextualita v postmodernom umení: Preto sa v súčasnom období 

netreba venovať len obsahovej stránke verbálnej informácie, ale dôraz treba klasť hlavne na 

jej formálnu stránku (...).
205

  

 Výstiţnější by však patrně bylo zopakovat: Postmoderní literatura do svého 

paradigmatu zahrnuje knihy formálních experimentů (např. Kremličkův Lodní deník, 

Pavićovu Krajinku namalovanou čajem nebo Chazarský slovník a další). V některých 

případech se zdá, ţe se větší pozornost soustředí ke způsobu výstavby textu neţ k jeho 

sémantické dimenzi. Častěji a v různých stupních průkaznosti však, domníváme se (a 

Urbanův text, v němţ dochází k prolínání dvou vzájemně se oslabujících linií, to naznačuje), 

postmoderní texty reflektují rozpor mezi „povrchem“ a „hloubkou“, mezi označujícím a 

označovaným.  

 

 

kapitola 7 

Postmoderní teorie v podobě epické konstrukce – Zlatý věk Michala Ajvaze 

  

7.1 Ztvárnění postmoderních témat v textu Zlatého věku 

 

 V úvodu knihy Lector in Fabula popisuje Umberto Eco kongeniální událost,  kterou se 

stalo vydání jeho knihy a Calvinova románu Kdyţ jedné zimní noci cestující. Obě díla vyšla 

téměř současně, avšak bez jakékoliv vzájemné spolupráce tvůrců, dokonce bez základního 

povědomí o tom, čemu se druhý autor právě věnuje. Přesto by, podotýká Eco, mohl čtenář při 

bezděčném srovnání obou prací dojít k závěru, ţe jeho text byl míněn jako jakýsi teoretický 

komentář ke Calvinovu románu, nebo naopak, ţe fikce Kdyţ jedné zimní noci cestující 

vychází v mnoha směrech z četby Ecovy teoretické práce.
206

 Dá se také říci, ţe některé Ecovy 

romány inklinují k transformaci postmoderních teoretických premis do podoby fikce (např. 

Tajemný plamen královny Loany). Tato souběţnost postmoderního teoretického diskurzu a 
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umělecké literatury a jejich vzájemného ovlivňování se jeví jako symptomatická, i tehdy, 

zahrneme-li do této úvahy nejen postmoderní literaturu zahraniční, ale i českou.  

        V románu, o němţ především budeme referovat v této kapitole, se setkáváme s řadou 

témat (postmoderní přístup ke znaku, průnik uměleckého díla a mimojazykové reality, 

synkretické aspekty textu…), která jsme jiţ dříve rozpracovali, nebo je otevřeme v dalších 

částech práce: v podobě teoretických konstruktů.  

Ve fiktivním cestopisu Zlatý věk od Michala Ajvaze popisuje vypravěč pozoruhodný 

ostrov leţící kdesi v Atlantickém oceánu na obratníku Raka mezi Kapverdskými a Kanárskými 

ostrovy.
207

 Přestoţe zvyklosti obyvatel ostrova jsou značně podivné, stráví zde jeho 

návštěvník několik let. Postupně pochopí pravidla, jimiţ se ostrovní ţivot řídí, a destinace pro 

něj získá přitaţlivé kouzlo: 

 

Dění se tu podobalo nekonečnému přeskupování barevných střípků v kaleidoskopu; tyto 

obrazce mi v některých chvílích připadaly fascinující a krásnější neţ všechno, co jsem kdy 

viděl v Evropě, ale v jiných chvílích zase povrchní, protivné a nudné. 

 

                                                                                                   Ajvaz, M., Zlatý věk, s. 15 

 

 Vypravěč se navíc musí smířit například se skutečností, ţe obyvatelé nemají stálá 

jména – často je mění, a není tudíţ vţdy zřejmé, o kom se vlastně mluví... A jména také 

dokáţou působit na věci, přetvářet je, a poté zanikat. Jazyk pouţívaný na ostrově má tudíţ 

svá specifika. Slova jsou utvářena způsobem, který maximálně podtrhuje jejich nestálou 

podobu. Velké mnoţství afixů slouţí k rozlišování jemných sémantických odstínů. Potlačen je 

naopak kořenný morfém, neboť právě ten je konstituentem lexikálního významu. Slova se 

neustále proměňují, jazyková konvence v tomto bizarním „systému“ nedostačuje tomu, aby na 

ní bylo moţné cokoliv zakládat. Lexikální jednotky jsou různorodé a utvářené chaoticky.  

 

Předpony a přípony, jeţ se v určitém slově setkaly, uţ samy o sobě přinášely tolik určení, ţe se 

zdálo, ţe to stačí k označení věci a ţe uţ není zapotřebí slovního kořene. Určení, na které 

ukazoval slovní kořen, se jevilo jako nepodstatný a pominutelný rys; a skutečně, kdyţ někdo v 

rozhovoru slovní kořen přeslechl, vlastně to nijak zvlášť nevadilo. 

 

                                                                                      Ajvaz, M., Zlatý věk, s. 53–54 
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 Vypravěč dokonce uvaţuje o takovém stadiu jazyka, které by se vyznačovalo tím, ţe 

kořen ze slov úplně vymizí. Písmem procházejí takzvané vlny proměn, dochází i k 

obousměrným přechodům mezi obrázkovým a abstraktním písmem. Jednotlivá písmena v 

sobě navíc obsahují řadu distinktivních znaků, a lze je tudíţ „interpretovat“.  

 

Takové písmeno také nebylo moţné přečíst jediným letmým pohledem, bylo třeba jím 

procházet a sbírat distinktivní rysy, kterých bylo mnoho a byly skryté v zašmodrchaném síťoví 

linií (stávalo se, ţe dvě písmena měla devětadvacet stejných distinktivních znaků a lišila se aţ 

třicátým). Tak se čtenář slastně brouzdal v jediném písmeni (...). 

 

                                                                                    Ajvaz, M., Zlatý věk, s. 60–61 

 

 Vypravěč nakonec v krátkosti ostrovní písmo charakterizuje: je roztříštěné, 

nejednotné, neustále se mění. Podobné stanovisko zaujímají ke znaku poststrukturalističtí 

vědci (viz kapitola 13). Povaha písma zanechává stopy na charakteru ostrovanů (nebo 

naopak?) a předurčuje obyvatele k pohledu na skutečnost, který postrádá hloubku, vytrvalost, 

naléhavost. Ateismus ostrovanů měl svou zvláštní mystiku povrchu,
208

 svěřuje se návštěvník 

ostrova. 

 

7.2 Prostupování textu a mimojazykové reality, splynutí písma a materie.  

Materiálně suplementovaná umělecká díla  

 

 V jedné z kapitol je také na dvou příhodách demonstrováno, jak mohou písmena 

splynout s materiální skutečností. Text je v příbězích „kontaminován“ mimojazykovou 

realitou. V prvním příběhu vyhlíţí muţ, který se probudí ve stodole, otevřenými dveřmi na 

dvůr a začne hrát „hru“, kterou zrodil neopakovatelný okamţik. Snaţí se „přečíst“ 

hospodářské nářadí a rozbité věci, na něţ se dívá. Připomínají mu písmena; dokonce si z nich 

poskládá řecký nápis, který interpretuje jako poselství osudu. Ve druhém příběhu uniká 

lupička s ukradeným náhrdelníkem po střechách Paříţe. Musí při tom zdolat písmena 

reklamního nápisu, po nichţ šplhá. Ta pro ni v dané chvíli „neznamenají“, pouze představují 

fyzickou oporu.     
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 Nechybí ani oslovení čtenáře. I zde jako by byla pragmatická sféra neoddělitelnou 

součástí textu. Pro vypravěče představuje vázanost na recipienta určující faktor, podle nějţ se 

utváří text. Byl by nejraději, kdyby kniha nebyla pro čtenáře jen záţitkem estetickým, ale byla 

doplněna o „věci“, bez nichţ se nemohou dostatečně rozvinout všechny její interpretační 

roviny: 

 

 (...) milý čtenáři! Celou dobu myslím na tebe, jsem ti vděčný za to, ţe rozhovor s tebou mi 

umoţňuje vykřesat ostrými hranami slov z vybledlých obrazů alespoň slabý plamen. Tvá tvář 

se na mne dívá mezerami mezi všemi slovy, pořád trpím obavami o tvou dobrou pohodu, 

bojím se, jestli se při čtení nenudíš. Byl bych nejraději, kdyby se tento cestopis prodával v 

kazetě, v níţ by byly přibaleny doplňky četby – jemná houpací síť, lahvičky se sladkými likéry, 

flakony, orientální cukrovinky –, a ty by sis četl v mé knize pohodlně rozvalený v houpací síti 

(...). 

 

                                                                                           Ajvaz, M., Zlatý věk, s. 92–93  

 

 Někteří autoři jiţ tento nápad realizovali a prodávají své knihy obohacené o 

nejrůznější předměty. Miloš Urban např. doplnil obal své knihy Paměti poslance parlamentu 

o vloţenou sirku a škrtátko, jedno z vydání Formánkova textu Prsatý muţ a lovec příběhů se 

prodávalo s vlepeným peřím a dalšími exotickými doplňky atd.  

 V kapitole 8 budeme zkoumat díla, která bez vnější pomoci, např. dotváření recipienta, 

ztrácejí svoji vnitřní soudrţnost. Podstatu těchto komunikátů, jeţ je do určité míry situačně 

vázaná, jsme se pokusili vystihnout spojením suplementovaná umělecká díla. Také knihy 

prodávané s přívažkem různých předmětů představují podmnožinu tohoto typu 

uměleckých děl. Vzhledem k tomu, že doplnění nemá povahu aktivity recipienta 

(mentální spoluúčasti), ale materie, označíme je zde jako materiálně suplementovaná 

umělecká díla.  

 

7.3 Synkretismus ve Zlatém věku 

 

 Řada otázek, kterým se v práci o postmoderní sémiotice nelze vyhnout, se v knize 

formuje do podoby motivických či tematických komplexů, od nichţ se odvíjí příběh ostrova a 

ostrovanů. Jedná se např. o motiv návratného, kruhového vyprávění; motiv stolních her s 

nespolehlivými a měnícími se pravidly a roztékajícími se figurkami, které zmnoţují a 
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současně zpochybňují hranice; jídla, která se připravují tak, ţe není rozdíl mezi hnitím a 

zráním – a jí se tedy vše.... Ostatně, vypravěč je jiţ smířený se skutečností, ţe nic tu sice nemá 

ţádný smysl, ale to není ţádné velké neštěstí; od ostrovanů jsem se naučil, ţe smysl není nic 

zvlášť důleţitého (...).
209

  

 Také synkretismus, spojování odlehlých sémantických oblastí, je ostrovanům zcela 

vlastní. Milenka vypravěče, Karael, vymýšlí příběhy, které sestavuje z fabulí jednotlivých 

knih. Zkombinuje například Hledání ztraceného času se Zámkem a verneovkou Dvacet tisíc 

mil pod mořem, a kdyţ ji vyprávění přestane bavit, završí jej obrazem rozlehlých 

podmořských měst, obývaných ospalými lhostejnými démony.
210

  

 Nejdůleţitějším ze všech těchto motivů je ale motiv Knihy. Je psána s velkým 

písmenem, protoţe ostrované vlastní knihu pouze jednu, o to však pozoruhodnější. Stejně 

jako vše na ostrově, i Kniha ţije vlastním ţivotem a neustále se proměňuje. A tak celou Knihu 

nikdo neznal především z toho důvodu, ţe Kniha byla v kaţdém okamţiku pouze 

fragmentem.
211

 

 O fragmentarizaci jsme se jiţ zmínili v souvislosti se současnou poezií, vyznačují se jí i některá 

prozaická postmoderní díla. Například Calvinovou knihou Kdyţ jedné zimní noci cestující prochází motiv 

neukončeného textu a příběhu. Vypravěč se dokonce vyznává: Chtěl bych napsat knihu, která by nebyla nic 

jiného neţ incipit a která by si uchovala po celou dobu svého trvání onu počáteční potenciálnost, ono dosud 

bezpředmětné očekávání. Ale jak by měla být taková kniha vystavěna? Končila by po prvním odstavci? 

Protahovala by donekonečna úvodní informace?
212   

 Kniha ostrovanů má podobu obrovského unikavého intertextu, proměňuje se 

především tím, ţe do ní libovolní čtenáři neustále na mnoha úrovních vkládají vsuvky a 

„vsuvky vsuvek“.
213

 Je moţné z Knihy téţ beztrestně mazat, přepisovat ji, vkládat do ní 

předměty. Kniha tedy bují jako organismus, je neuchopitelná, mnohaúrovňová. Nemá autora, 

je tvořena neustálým navazováním, příběh vyvolává další příběh, upřesnění, doplnění...  

Rozdíl mezi vsuvkami, vysvětlivkami a odbočkami se stírá, mohou se stát „hlavním“ 

příběhem. Někdy tudíţ není vůbec moţné určit, na jaké rovině textu se čtenář momentálně 
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nachází. Postavy přecházejí z příběhu do příběhu, mizí a znovu se objevují, příběhy vyúsťují 

do ztracena, nebo se navracejí ke svému počátku.  

 

(...) Kniha byla tak časově neurčitá, tak odváţně nebo bezstarostně míchala rekvizity z 

nejrůznějších dob a její autoři věnovali tak málo slov líčení hlavních tvarů věcí – třebaţe byli 

s to popisovat na desítkách stran ornamenty na fasádě domu nebo síť trhlin v omítce staré zde 

–, ţe z mlhy se mohly za úsvitu také vynořit dýmající komíny parníků, anebo třeba po vlnách 

lehce klouzaly lodě poháněné nějakým zázračným palivem, které v našem světě není známo, 

snad ve skleněném kotli magické strojovny bublalo mléko stříbrného horského tygra. 

 

                                                                                                Ajvaz, M., Zlatý věk, s. 304 

 

 Také míšení žánrů je postupem v Knize naprosto samozřejmým, coţ vypravěč 

neopomene zdůraznit: Všiml jsem si, ţe mnoha literárním kritikům vadí míšení ţánrů, a 

někteří jsou dokonce tak útlocitní, ţe jim působí utrpení i taková maličkost, jako je spojení 

příběhu s teoretickou pasáţí, v níţ autor pouţívá pojmů (...) jaká muka by asi proţívali při 

četbě ostrovní Knihy, v níţ lyrická pasáţ běţně přecházela v mnohostránkové líčení nějakého 

děje pomocí chemických vzorců! 

 

                                                                                           Ajvaz, M., Zlatý věk, s. 177 

 

 Fiktivní Knize Michala Ajvaze se podobá skutečný text, který podle Libora Prágera překračuje hranice 

modernistického experimentu a řadí se ke klasickým dílům postmoderní literární tvorby. Jedná se o román 

Nešťastníci Bryana Stanleyho Johnsona, aţ do anglické reedice v 90. letech 20. století v zemi svého vzniku málo 

známý. Je tvořen sadou 27 jednotlivě svázaných oddílů vloţených v „krabici“, lepenkovém přebalu. Čtenář je 

vyzván, aby sám oddíly seřadil a četl zcela libovolně. Tento úkol mu mají usnadnit znaky v záhlaví kaţdé 

kapitoly, jeţ je třeba podle autorova přání obkreslit, promíchat a jejich pořadí určit losováním. Na rozdíl od 

ostrovní Knihy však zůstává zachováno alespoň fixní postavení Prvního a Posledního oddílu. Podobně jako na 

ostrově je vzhledem k nemoţnosti vytvořit z předloţeného textu jakoukoli interpretaci, která by si mohla činit 

nárok na nějakou formu objektivity nebo stability, i toto kniha, kterou budete, a přesto nebudete číst.
214

 

 

  Ve Zlatém věku Michala Ajvaze se prolíná příběh s postmodernistickou a 

poststrukturalistickou teorií (znaku) a potvrzuje tak tendenci postmoderny k směšování 

rozličných sémiotických kódů. Jednou z nevýhod takto koncipovaného románu je však to, ţe 
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 Práger, L., 2002.  

 



115 

 

působí poněkud uměle – například jako příručka postmoderní teorie či jako doplněk 

Ajvazových teoretických prací.  

 

 

kapitola 8 

Postmodernismus – umění versus život 

 

Jestliţe je uměním Vše 

(alespoň jak tvrdí modernisté) 

nevylučuje to 

ţe uměním můţe nakonec být 

i umění.... 

 

                                                                                                      Pavel Jirásek, Doba popová 

 

8.1 Hranice mezi životem a uměním, ne/průchodnost těchto oblastí 

 

 Jedním z příznakových rysů postmoderní kultury je zřetelná a troufáme si tvrdit, ţe 

intencionální
215

 souvztažnost díla-znaku a pragmatické sféry – tedy také sféry recipienta 

jako příjemce tohoto znaku. Jazykověda zaznamenává od 70. let komunikačně-pragmatický 

obrat, také tvůrčí činnost v této době více neţ kdy jindy v minulosti k tomuto kontextu 

odkazuje. Otázku, zda obohacení uměleckého díla o zapojení pragmatické dimenze souvisí s 

pozvolným vývojovým vyčerpáváním moţností, si klademe i nadále. 

 Bylo by moţné polemizovat v tom smyslu, ţe snaha zprostředkovat recipientovi 

realitu „jinak neţ dosud“ (jedná se vlastně o manifestaci umělecké funkce, o níţ hovoří 

Tomáš Kulka) je imanentní vlastností tvorby, která je hodna toho označení. Umělecké dílo 

zasahuje mysl recipienta, a tudíţ pragmatickou sféru, vţdy, v procesu, kdy se ze soukromé 

záleţitosti mění v záleţitost veřejnou, tedy v okamţiku aktu zveřejnění. 

 

8.1.1 Možnosti diferenciace umělecké tvorby v závislosti na nutné spoluúčasti recipienta; 

happening jako příklad suplementovaného uměleckého díla   

 

                                                           
215

 Pojem intence zde chápeme v souladu s Ecovým termínem intentio operis, záměr díla. 
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 Některá díla a jejich autoři „počítají“ se čtenářskou aktivitou více, další méně, ještě 

jiní proklamují, ţe ačkoliv jsou jejich texty zveřejňovány, čtenářský ohlas je pro ně 

nepodstatný a oni tvoří pouze pro sebe. Názor autora samozřejmě není v tomto ohledu 

určující, jedná se však ještě o něco jiného. Implikuje totiţ, ţe by bylo moţné díla diferencovat 

i na základě míry nutné spoluúčasti recipienta. Bez této spoluúčasti (která může mít 

charakter spoluutváření, dotváření textu) totiž některá díla zůstávají celistvá, zatímco 

jiná svoji koherenci a autonomii ztrácejí. Taková díla zde budeme nazývat 

suplementovaná. 

 Nebude-li například Ţelary číst nikdo jiný neţ autorka Květa Legátová, text si podrţí 

svoji identitu. Zapojí-li se však do happeningu zaloţeného na reakci účastníků pouze jeho 

autor, bude výsledkem jiný projekt. Znovu zde upozorňujeme na výrazný apelativní aspekt 

některých postmoderních uměleckých komunikátů, v austinovském smyslu na jejich 

ilokuční
216

 a především perlokuční
217

 rozměr.  

 S popsanou problematikou jsme se setkali u básní Jiřího Koláře (podkapitoly 3.1.1 a 

3.2). Jako příklad jedné z krajních poloh takového typu uměleckých děl můţeme uvést oblibu 

happeningů uskutečňovaných undergroundovými umělci převáţně v průběhu 60. a 70. let 

(první byly provedeny kolem roku 1960 v New Yorku).
218

 V některých případech by byla 

realizace tohoto díla-znaku bez spoluúčasti okolí značně ztíţena, ne-li vyloučena.
219

  

Jako příklad z doby nedávné (s happeningy zdánlivě nekorespondující) uveďme – se 

zaměřením na dosud marginalizované aspekty tohoto textu – Román pro ţeny od Michala 

Viewegha. Na reklamních panelech praţského metra se začaly objevovat od počátku ledna 

roku 2000 záhadné epistolární fragmenty. Cestujícím zprvu nemohlo být zřejmé, ţe se 
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 Ilokuční akt odráţí hledisko záměru (intence) mluvčího: spočívá v tom, ţe uskutečňujeme zcela určitý druh 

jednání (...) kdyţ něco říkáme (...). Machová, S. –Švehlová, M., s. 104–105. Přestoţe kaţdá výpověď – a tedy 

vlastně kaţdé dílo – má určitou funkci a tedy zahrnuje ilokuční aspekt, domníváme se, ţe v případě 

postmoderních děl je tato ilokuce přesně a vědomě cílená. 

 
217

 Perlokuční akt odráţí hledisko účinku na adresáta: míní se jím akt vyvolání účinku vyslovením/napsáním 

výpovědi, výpovědí vyvoláváme vţdy jisté účinky na pocity, mínění, myšlení adresáta, jistým způsobem ho 

ovlivňujeme. Nejčastěji komunikujeme proto, abychom nějaký účinek svou výpovědí vyvolali. Machová, S. –

Švehlová, M. s. 104–105.  

 
218

 Poprvé pojmenoval slovem „happening“ svoji akci, která se konala roku 1958, Allan Kaprow. Výstavu 

výtvarných děl doplnil děravými prostěradly – skrze průzory v nich bylo moţné se dívat na obrazy. Zároveň 

místnost osvětlovaly rozsvěcující se ţárovky. Za takzvaný protohappening je však označováno jiţ představení 

Johna Cage, které bylo uvedeno v roce 1952 v Black Mountain College. Sedlář, J., 1998, s. 53–54. 

K problematice happeningu viz také např. Rookmaaker, H. R., 1996, s. 162.  

 
219

 O tom, ţe s reakcí účastníků se opravdu „počítá“ svědčí tento obecný popis happeningu: Navozuje určitý 

traumatický stav mysli, podobný stavům v statičtějším prostředí, které nás uvádí do absurdní neznámé a 

frustrující situace, v níţ je naše vlastní psychická reakce součástí účinku. Rookmaaker, 1996, s. 164.    
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nejedná o spontánní nápad neznámého autora, který takto přemlouvá svou bývalou přítelkyni, 

aby se k němu vrátila, nýbrţ o zakázku reklamní agentury. Následný rozruch a spekulace 

týkající se pisatele dopisů mohli někteří recipienti povaţovat také za happening svého druhu. 

Rozhodnutí uveřejnit tyto milostné dopisy se mimo jiné zpětně ukázalo jako mimořádně 

úspěšný reklamní tah předjímající Vieweghovo rozhodnutí rozšířit několik z nich na více neţ 

dvousetstránkový román. Ten se posléze (jistě i díky své „reklamě“) velmi úspěšně prodával.  

 Úspěch této mediální akce sugeruje otázku, jejíţ jednotlivé spojnice v této práci 

postupně rozkrýváme – jak je to se vztahem mezi postmodernou a uměním? Kde a za jakých 

okolností zkusit vést alespoň přibliţnou hranici, dělicí čáru mezi „běţným ţivotem“ a 

uměním? Rezignuje postmoderna na toto rozlišování?
220

 Je současné umělecké dílo ještě 

určováno estetickou funkcí?
221

 Nebo je postačující podmínkou vymezení pouze prohlášení 

autora, kritiků, recipientů, lidí „z branţe“ – „toto je umělecké dílo“?   

 Prostupnost „ţivota a umění“ je vlastně existenciálním předpokladem a nutnou 

podmínkou lidské umělecké tvorby. Někteří umělci (v závislosti na typu osobnosti) raději 

svoji tvorbu aktivně pro/ţijí.
222

 Prezentují vlastní experimentální pokusy, jimiţ ohledávají 

hranice průchodnosti umění a ţivotní praxe, jako umělecké dílo, zatímco jiní tvůrci (a 

recipienti) nedokáţou umění vyjmout ze souřadnic výstavních síní, knihoven a koncertních 

sálů. Není tedy snaha vést mezi uměním a ţivotem dělicí čáru absurdní?   

 To, ţe se myšlenkou průchodnosti hranic mezi (strukturovaným) uměním a 

(strukturám se vzpírající) oblastí „reálného“ jiţ zaobírali mnozí nejen teoreticky,
223

 ale také 

                                                           
220

 To, ţe jde o otázku v dnešní době opravdu stále aktuální, a zároveň paradoxní a velmi těţko zodpověditelnou, 

lze doloţit i v jiných neţ literárních sférách. V tomto duchu se nese např. rozhovor s výtvarníkem Davidem 

Černým: Otázka: Kdy jste měl pocit, ţe teď uţ je to fakt umění... Černý: Nikdy. To by mě nenapadlo. Já tomu 

neříkám umění, ale „ty věci“, nebo „sajrajt“. Otázka: Obyčejnému člověku občas vrtá hlavou, co všechno je 

umění. Vy jste třeba dvacet minut nehnutě stál v prázdné místnosti v expozici moderního umění v Centre 

Pompidou v Paříţi. Můţe být uţ dneska umění úplně všechno? Černý: Je umění? Zemřel Bůh? Cokoli můţe být 

umění. Nic není umění. Umění není. Obraz je mrtvý, řekl jeden z našich velkých kumštýřů – a pak je začal sám 

malovat. Plavcová, A., 2001, s. 4–9.    

 
221

 Mnozí jsou náchylní k tomu říci ano – např. Tomáš Kulka podotýká, ţe umělecké dílo (ani to konceptuální) 

není filozofickým argumentem a nebudeme-li posuzovat umělecká díla kritérii estetickými, ale kognitivními či 

filozofickými, bude jejich hodnota nulová. Toto stanovisko je poměrně pochopitelné – budeme-li posuzovat 

umělecká díla tak, jak říká Kulka, a naopak předměty a texty, které běţně za umělecké povaţovány nejsou, 

kritérii estetickými, dojdeme k tomu, ţe za umění lze povaţovat opravdu všechno – a tudíţ nic. 

  
222

 Vlastním uměleckým dílem jest náš ţivot, hlásal například sochař a grafik František Bílek. 

 
223

 Nelze nepřipomenout alespoň slavnou stať R. Jakobsona Co je poezie? či J. Mukařovského, jenţ přímo 

konstatuje, ţe při rozhraničování oblasti estetické od mimoestetické je tedy třeba mít vţdy na mysli, ţe nejde o 

oblasti přesně oddělené a navzájem nesouvislé. (…) Je tedy třeba upustit od jakéhokoli pokusu o zjištění 

hranice? Cítíme přese všecko příliš zřetelně, ţe rozdíl mezi uměním a oblastí pouhých „estetických“ jevů je 

podstatný.  Mukařovský, J., 1971, s. 12–13.  
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toto téma osobně proţívali a řešili, svědčí například výňatek z dopisu Milana Kníţáka 

Jindřichu Chalupeckému, v němţ popisuje akce skupiny Aktual: 

 

Zpočátku nás umění zajímalo. Ne tak umění jako kašlání na něj. Vzpouzení se mu. 

Znásilňování ho a dělání si legrace z něho. Jeho obroda. Ta hlavně. Mysleli jsme si, ţe to jde. 

Poznenáhlu jsme zjišťovali, ţe je to jakýsi začarovaný kruh, z kterého nelze uniknout. Ţe slovo 

umění je zaklínadlo, které posvětí všechno, ţe to znesvětí. A tak jsme hledali jakousi 

mimoběţnou cestu. Zjistili jsme, ţe spousta kaţdodenních událostí má pro vývoj našeho ţivota 

100x větší význam neţ galerie, divadla a uprášený knihovny. A tak začalo dlouhé a pomalé 

přibliţování se ţivotu, které ještě zdaleka neskončilo. 

 

Jakým způsobem toto „přibliţování ţivotu“ probíhalo, popisuje Kníţák dále. Základním 

heslem bylo měnit kaţdodenní ţivot jednotlivce: 

 

Vyrobili jsme spoustu papírových vlaštovek a rozdávali jsme je Praţanům nedělně korzujícím 

na Hradčanském náměstí. Soňa Švecová provádí jemně a nenápadně představení v tramvaji, 

o kterém nikdo netuší, ţe je představením. 

 

                                                                     Kníţák, M., Dopisy z New Yorku, s. 17 

 

 K problematice happeningů přidáváme ještě jednu otázkou – nejedná se o určitý 

(dobově podmíněný) nátlak na estetické vnímání recipienta? Mukařovský například hovoří o 

antropologických předpokladech vnímání estetické funkce... Řada umělců současné doby 

však kategorii libosti odsouvá do pozadí, nebo ji přímo neguje.  

 

8.2 Směřování k homogenitě života a umění: performance a genetické umění  

 

 Na pragmatický rozměr happeningů v posledních desetiletích navázali tvůrci, jejichţ 

(skutečně umělecká?) činnost otevírá otázky sféru estetickou dalece překračující. Můţe také 

vyvolávat odpor a silně negativní reakce (podrobně ve studii D. Součka Estetismus a 

postmoderna).
224

 Jedná se o tzv. performance, například tělové umění, jehoţ velkou 

propagátorkou je francouzská umělkyně vystupující pod jménem Orlan. Tato ţena 
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 Tvar, 2005, č. 5, s. 6–7. 
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podstoupila série plastických operací, při nichţ si nechala měnit tvář podle Tizianovy Venuše, 

Leonardovy Mony Lisy atd. Tuto formu sebe/vyjádření doprovodila uměleckým manifestem.        

 Dokladem toho, ţe umění a realita směřují k homogenní formě, ač za cenu 

pochybných experimentů, je také další, prozatím spíše kuriózní a ojedinělý umělecký 

manifest. Extrémní fáze dosáhlo teprve v postmoderní éře genetických modifikací takzvané 

genetické umění. Jeho zakladatel, Američan Eduard Kace, jiţ stvořil své první biodílo 

(bioartwork). Je jím králík narozený v roce 2000, který v sobě nese DNA medúzy, a tudíţ pod 

ultrafialovým zářením zeleně světélkuje. Kaceovi se nejednalo o potřeby vědeckého 

výzkumu, ale především o „umění“, a proto i on doprovodil své „dílo“ uměleckým 

manifestem. Nedbá námitek a podle manifestu plánuje vytvoření dalších nových forem ţivota, 

například rostliny se zvířecím genetickým materiálem atd. Na rovině etické se podle našeho 

názoru jedná o velmi nebezpečné a přímo trestuhodné počínání, z pohledu uměleckého vývoje 

oproštěného od těchto kritérií však jistě některé osobnosti označí takový počin za dosud 

nevídaný a průlomový „umělecký“ akt. Jak uvádí D. Souček, králík Alba se nestal uměleckým 

dílem během svého ţivota (nebyl v umělecké dílo „přetvořen“), Alba se jiţ jako umělecké dílo 

narodil. To je vpravdě něco zcela nového (...) Jak zní tedy odpověď na otázku, jestli je Alba 

přírodou či uměním?
225

  

 V tomto případě nejde jiţ jen o prostupování, ale o nerozlišitelnou homogenitu, o 

splynutí umění a ţivota, přírody a uměle vytvořeného artefaktu. Extrémy tohoto typu na jedné 

straně potvrzují trendy a směřování postmoderní kultury, a na druhé je vyhrocují. Jsou však 

prozatím (a doufejme ještě nadlouho) kuriozitou. Přijatelnější je jistě spíše pouhá textová 

obdoba – popis prorůstání různorodých druhů (organismů), s nímţ se můţeme setkat na 

stránkách některých postmoderních románů.
226

 

 

8.3 Synkreze reality a fikce v parodických žánrech: spor o mimoestetické hodnoty 

  

 Genetické umění, o němţ byla řeč, představuje případ velmi speciální. Kromě sféry 

myšlení je v jeho moci ovlivnit také způsoby lidského pobývání ve světě, obecně lidské 
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 Souček, D., 2007, s. 6–7. 

 
226

 Michal Ajvaz cituje pasáţ z Neuromancera Williama Gibsona, v jehoţ světě dochází k podivné symbióze 

strojů a lidí. Ti záměrně vyhledávají estetické prvky v uţitkových technologiích – a jsou jimi prostupováni: 

Vůdce Panther Moderns, který se představil jako Lupus Yonderboy, nosil polykarbonový oblek vybavený 

záznamovým zařízením (...) Měl růţové vlasy. Duhový les mikrosoftů mu trčel za levým uchem; ucho měl 

tečkované, ozdobené dalším růţovým chumáčem. Ajvaz, M., 2006, s. 106. 
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hodnoty a preference. Není tedy překvapivé, ţe se reakce na tyto experimenty vychylují i 

mimo rovinu objektivní vědecké analýzy.  

 Odezvu realizovanou na poli mimoestetickém můţe vyvolat i poněkud méně 

kontroverzní druh „estetického“ počínání. Pochybnosti o soudobých hodnotách odvíjejí kritici 

například od textů, jeţ pracují s faktografickými údaji ţijících osob, obzvláště jsou-li tato díla 

explicitně prezentována nikoliv jako biografie či dokument, ale jako „čistě literární“ ţánr, 

například parodie. V takovém textu se synkreze „reality“ a fikce nemusí podřídit žádným 

(mimoestetickým) pravidlům, která by si tvůrce sám nestanovil. Rozhodne-li se vědomě 

nerespektovat vnitřní etické mantinely, můţe se ţivotopisnými údaji nakládat vlastně zcela 

volně. Ve prospěch či neprospěch osob v textu uvedených je pak můţe interpretovat i 

čtenář.
227

          

 Jana Hoffmannová, jeţ se postmoderními specifiky zabývá, spatřuje odlišnosti mezi 

moderní a postmoderní poetikou mimo jiné právě ve stupni a způsobu nastavení těchto 

vnitřních autorských limitů. Studii Parodie moderní či postmoderní?
228

 vystavěla na 

komparaci dvou souborů literárních parodií. Analýze byl podroben Párkař Josefa Hiršala 

(vznikal v 50. letech, vyd. 1997) a Nápady laskavého čtenáře Michala Viewegha (vyd. 1993). 

Autoři se podle autorky pohybují na opačných pólech hodnotového kontinua: Hiršal pojal své 

básnické parodie hravě, bezelstně a vcelku dobromyslně. Viewegh si naopak počíná dosti 

nemilosrdně, a paroduje nejen dílo zvolených autorů, ale zhusta i jejich ţivoty, manipuluje s 

jejich biografickými daty i s jejich autorskými problémy.
229

  

 Právě tento přístup povaţuje autorka nejen za kontroverzní, ale přímo za bezostyšný. 

Je chápán jako překročení norem.
230

 Synkreze „reality“ a fikce tedy není neutrálním 

jednorozměrným fenoménem, pouhou teorií a zástupcem typických postmoderních postupů, o 

němţ bývá referováno s akcentem na prvky hry a polysémie (viz následující podkapitoly). 

 Ačkoliv absolutně nelimitovanou synkrezi Hoffmannová v této studii alespoň 

z etického hlediska výslovně zavrhuje, na její obranu vystupuje např. Jean Baudrillard. K 

problematice „reality“ a jejích kontrastních termínů podotýká, ţe reálné jiţ podle něj stejně 
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 Jak si postěţoval v časopisu Tvar Jakub Šofar, poprvé v dějinách tohoto území můţe kaţdý vše vydávat za 

literaturu a vše je moţné označit za vydatelné, zákony (minimální) nefungují (nejsou brány váţně), neexistuje 

ţádné omezení (kromě morálního, a to moc nefunguje) (…). Literatura uţ nevychovává (…). Šofar, J., 2000, s. 

12.   
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 Hoffmannová, J., 1999, s. 43–51. 
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 Tamtéţ, s. 47. 
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 Přinejmenším pro Janu Hoffmannovou tedy postmoderní literatura nepředstavuje naprosto nezávaznou hru.  
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neexistuje, neboť jej nelze odlišit od jeho klasických kontrastů jako je popis, výklad, 

zobrazení. V informační společnosti kde se skutečnost vytváří informací, je nejen stále 

obtíţnější, nýbrţ i stále nemoţnější a nesmyslnější rozlišovat mezi realitou a simulovanou 

realitou.
231

 Je však otázkou, zda tento přístup vzhledem k lidskému ustrojení členů této 

společnosti vůbec kdy můţe zcela fungovat. Zatím se zdá, ţe se tak neděje ani ve vědě ani v 

literatuře. Právě proto, ţe (aluzivní či přímé) odkazování k ţijícím osobnostem (a často i 

autora ke svojí osobě)
232

 je v současné literatuře aţ módou, se někteří autoři přímo snaţí 

hodnocení svého díla prizmatem mimoestetických kritérií předejít.
233

 

 Studii, z níţ jsme zde citovali, autorka uzavírá slovy: Připusťme moţnost, ţe formálně 

virtuózní nápodoba bez kontroverzního záměru představuje parodii moderní – a onen 

agresivní, provokující typ parodie, který nezaváhá před smíšením všeho se vším, parodii 

postmoderní. A přenechme tuto otevřenou moţnost dalším – třeba budoucím – parodiím a 

jejich analýzám.
234

 Zatímco Hiršal pouze napodobuje strukturu díla svých oblíbených autorů 

a setrvává tak na rovině intertextově sémiotické, Vieweghův přístup zahrnuje kromě parodie 

uměleckých struktur také explicitní odkazy k soukromému ţivotu jejich tvůrců.  

 Hodnoty, o něţ se v teorii vede spor, pak nejsou pouze hodnotami estetickými, ale 

také mimoestetickými. Pokud bychom navrhli takovýto způsob výstavby díla za prototypově 

postmoderní, jako to činí Hoffmannová, přijímáme zároveň i potenciální míšení a hybridizaci 

kritérií estetických a mimoestetických. 

  Ze studie Jany Hoffmannové dále vyplývá, ţe často citované anything goes, které se 

stalo téměř mottem postmodernismu, obecně není přijímáno bez výhrad. A znovu se 

potvrzuje, ţe ochota tvůrců jít za mez danou estetickými, etickými i kulturně tradičními 

nároky stoupá. Nejen hranice estetických a mimoestetických funkcí a norem, ale též postoje 
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 Citováno podle Welsch, W., 1994, s. 68. 
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 Srov. např. postavu faráře Urbana v románu Miloše Urbana Stín katedrály, ještě výrazněji román Kateřiny 

Rudčenkové Noci, noci („Kdy ses narodil?“ Vyřkne mé datum narození. „Kecáš.“ Narodili jsme se oba 

dvanáctého dubna.“)  [Kateřina Rudčenková narozena 12. 4. 1976 v Praze], nebo Strach a chvění Amélie 

Nothombové, která podotýká: V kaţdé mé knize najdete kousek ze mě. V jejím románu se dočteme: 14. ledna 

1991 jsem začala psát knihu, jíţ jsem dala titul Vrahova očista. Nothombová, A., 2004, s. 116. Román Vrahova 

hygiena Amélie Nothombové vyšel v roce 1992.  
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 V románu Miloše Urbana Stín katedrály vystupuje např. malíř Rut (knihu ilustroval malíř Pavel Růt). Urban 

uvádí svůj román slovy: Stín katedrály je román. Osoby a instituce objevující se v textu nemají s mimoliterárním 

světem nic společného. Urban, M., 2003, s. 6. Také Pavel Brycz se k tomuto tématu vyjadřuje, poměr mezi 

skutečností a fikcí však problematizuje: Tyto osoby z dobových fotografií a jejich potomci, kterým jsem pomáhal 

na svět císařským řezem, jsou pro mě jediné autentické postavy, o kterých jsem oprávněn hovořit. Jakékoliv 

skutečné postavy, ať uţ ţijící nebo zemřelé, které by se jim zvláštní souhrou náhod podobaly, jsou pro mě čirou 

fikcí či dílem vyšší moci. Brycz, P., 2003, s. 6.   
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k mimoestetickým hodnotám, k otázkám relevance, etiky či kooperace se v literární sféře 

kontinuálně proměňují. 

 

8.4  Yann Martel: Pí a jeho život; Petr Sís: Tibet – problematika 

pseudodokumentárnosti, postavení „reality“ v postmoderním umění  

 

 Obraťme nyní pozornost ke dvěma textům, v nichţ se prostupuje skutečnost a fikce 

méně kontroverzním způsobem.
235

 Poloţme si otázku, která s hraničními polohami 

postmoderní tvorby úzce souvisí, totiţ zda lze uvažovat o tom, že by byla v postmoderním 

slovesném umění akcentována spíše fikce, či naopak rovina aktuálního světa. Hra 

volného pohybu mezi textem (malým, doxickým světem) a zdánlivým vstupováním do „světa 

okolo něj“ (aktuálního světa) je mimořádně přitaţlivá především pro autory tohoto a 

předchozího desetiletí. Jedním z nich je kanadský spisovatel Yann Martel. Výsledkem jeho 

pobývání v „realitě-fikci“ nebo snad „fikci-realitě“ je román Pí a jeho ţivot (Life of Pi), 

ověnčený cenami, mimo jiné britskou literární cenu Man Booker Prize. 

 Biografie hlavního hrdiny, Kanaďana indického původu s bizarním jménem, je 

zdánlivě jednoduše komponovaným textem, v němţ se (aţ na několik výjimek) od počátku 

střídají dva personální vypravěči v ich-formě. Jedním z nich je hlavní hrdina, trosečník Patél 

zvaný Pí. Ten zůstal uvězněn 227 dní v Tichém oceánu ve člunu, který byl donucen sdílet s 

bengálským tygrem. Dokázal přeţít tak, ţe tygra jménem Richard Parker postupně vycvičil. 

Druhým vypravěčem je „pravý autor textu“, postava – textový subjekt. Podle biografických 

detailů a textových signálů v úvodní Poznámce autora čtenář nejspíše dospěje k závěru, ţe by 

se mělo jednat o textovou podobu spisovatele Yanna Martela. Tento textový subjekt se však 

tvůrčí role zříká a hlásí se pouze k funkci prostředníka, zaznamenavatele „reálného“ příběhu. 

Příběh tak silný, ţe po jeho vyslechnutí posluchač jistě uvěří v Boha,
236

 si zaznamená dvakrát. 

Jednou v hrubých rysech od náhodného indického spolustolovníka, později vyhledá v Torontu 

aktéra příběhu Patéla a během setkání si celou dobu píše poznámky. Jsou však v textu 

skutečně přítomny dva subjekty lišící se svojí (textovou) identitou? Sám spisovatel na začátku 

přiznává, ţe se mu zdálo přirozené vyprávět příběh pana Patéla v první osobě, dát zaznět jeho 
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 Dalo by se i říci, ţe tyto texty si podrţují vnitřní mimoestetické limity, jichţ se Vieweghovy Nápady 

laskavého čtenáře vzdávají. 
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hlasu a dívat se jeho očima.
237

 Vedle sporých „Martelových“ komentářů zaznamenávajících 

návštěvu u Patéla a jeho současný ţivot, důsledně odlišených kurzívou, se paralelně rozvíjí 

příběh neobyčejných ţivotních peripetií. Ten v ich-formě vypráví vypravěč, který dostal své 

jméno podle nejkrásnějšího paříţského koupaliště (Takhle jsem tedy dostal své jméno, kdyţ 

jsem přišel na svět jako poslední, vítaný přírůstek do naší rodiny, tři roky po Ravim: Piscine 

Molitor Patél.)
238

 Za narativní strategií se ovšem skrývá „spisovatel“ Martel, který zde 

prezentuje příběh Patélovým jménem. Textové subjekty tedy ztrácejí svou integritu, jeden 

závisí na druhém, coţ není situace v postmoderních textech nijak neobvyklá.   

 To však není zdaleka poslední mystifikace. Komplikovaná hra s „realitou“ a „fikcí“ 

teprve začíná. Dostáváme se do oblasti teorie tzv. verbálních malých světů. Ty lze ještě dále 

lišit, např. na myslitelné a moţné, případně pravděpodobné a nepravděpodobné.
239

 Myslitelné 

světy, jak vysvětluje Umberto Eco, nejsou totoţné s moţnými světy – to, co je myslitelné, 

můţe být nemoţné a některé moţné světy nemusíme pochopit. To je případ tzv. nemoţných 

moţných světů (= nemyslitelných světů), které jsou podle Eca mimo naše chápání, nelze si je 

vůbec představit, ale, coţ je velmi důleţité, lze je alespoň zmínit (např. svět s hranatými 

kruhy). Jiné světy jsou pouze nepravděpodobné (např. mluvící zvířata), představit si je 

vyţaduje jen jistou dávku spolupráce a flexibility. Moţné světy, které vypadají velice 

pravděpodobně a věrohodně kopírují „běţnou realitu“, si můţe vnímatel představit bez 

komplikací.  

 Text Martelův představuje dokonalou souhru přechodů mezi těmito světy a zároveň 

téměř čítankově dokumentuje jeden z elementárních rysů verbálního moţného světa. Eco totiţ 

zdůrazňuje, ţe u verbálního textu lineární a časově uspořádané prohlíţení ztěţuje celkovou 

analýzu textu (...) a tak lze ve verbálních textech reprezentaci nemoţných moţných světů 

chápat povrchně jako myslitelnou po celé stránky, neţ se vyjeví spor, který je v těchto 

stránkách obsaţen.
240

 

 Pozoruhodnost Martelova textu umocňuje či přímo vytváří právě dlouhodobá iluze 

konstruovaná textem. Příběh trosečníka na širém moři je totiţ od začátku prezentován jako 

událost, která snad vykazuje několik udivujících rysů (jméno hlavního hrdiny, způsob, jakým 

si zkonstruuje „vor“ plující za člunem a chránící jej zpočátku před tygrem...), ale skutečně se 
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stala a můţe být doloţena fakty (datem potopení lodi, pomocí jednotlivců i nejrůznějších 

světových institucí, odborným popisem hierarchie zvířecí říše, jejíţ znalost lze vyuţít ke 

zkrocení divokého zvířete atd.). Řada místopisných i časových reálií odpovídá – jsme tedy 

uvedeni do možného pravděpodobného světa, který při srovnání nevykazuje odchylky od 

světa aktuálního. (Eco by tuto skutečnost ve své studii pravděpodobně převedl do rovnice 

Wp = Wr).
241

 Nadto jsme textovými signály vedeni k tomu, že tato rovnice představuje 

pro proces čtení (např. pro určení žánru) interpretační klíč. Dokumentárně zpracovaný 

příběh dostává pováţlivé trhliny aţ ve druhé třetině knihy, kdy Pí popisuje náhodný objev 

plujícího masoţravého ostrova tvořeného neznámým druhem chaluh. V té chvíli při procesu 

čtení dochází ke sporu, který popisuje Eco, a perspektiva většiny čtenářů se pravděpodobně 

prudce změní. Možný pravděpodobný svět se stane světem nepravděpodobným, avšak 

stále ještě představitelným.  Podle pravidel hermeneutického kruhu recipient opraví 

interpretační zařazení „dokument“ zpětně na „pseudodokument“, „nepravý dokument“, 

„román“. Náhlý přesmyk však není poslední změnou čtenářského hlediska. V samém závěru 

knihy totiţ zachráněný Pí vede rozhovor se dvěma japonskými úředníky ministerstva 

dopravy, kteří se snaţí objasnit příčiny ztroskotání lodi. Teprve několik stránek před koncem 

románu se objevuje indicie, ţe také dramatický příběh o souţití s divokým zvířetem (čtenářem 

nyní vyhodnocený jako pseudodokument, a tedy fikce, Patélem naopak stále prezentovaný 

jako autentický záznam toho, co proţil) by mohl být pouhou Patélovou smyšlenkou, s jejíţ 

pomocí vytěsnil ze svého vědomí ještě drastičtější „realitu“.  

 Události nastíněné v závěru románu představují rovnocennou alternativu vyprávěného 

příběhu, jakousi paralelní ingardenovskou rovinu schematických aspektů generující místa 

nedourčenosti. Pí pod tlakem otázek nakonec dává k dispozici dvě verze vyprávění: první 

představuje cesta oceánem s bengálským tygrem Richardem Parkerem a dalšími zvířaty, 

druhou variantou je strastiplná plavba na člunu s dalšími trosečníky z potopené lodi, která 

vyústí v kanibalistickou epizodu. Pí dává úředníkům svobodnou volbu zvolit si, která je 

„skutečná“, přičemţ je moţné, ale ne jisté, ţe to spíše bude krutější verze. Jako kdyby se 

samotný text (na rozdíl od vypravěče) chtěl čtenáři ospravedlnit za mystifikaci, vrátit se 

kruhem zpět na začátek k moţnému pravděpodobnému světu a znovupotvrdit pro román jeho 

platnost. 

 Jedná se tedy o nepravděpodobný moţný svět (příběh s tygrem) vloţený do 

pravděpodobného světa (Patélovo ztroskotání na člunu)? O dva nepravděpodobné světy, které 
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budí iluzi, ţe jsou myslitelné? O střet, prostupování nebo kombinaci nemoţného a moţného 

pravděpodobného světa?  

Rozhodnutí není, domníváme se, pro skutečnosti, o něţ nám v této úvaze především 

jde, zásadní. Kouzlo tohoto malého světa totiţ spočívá pravděpodobně právě v nerozlišenosti 

dvou neslučitelných světů a v nepředvídatelnosti, s níţ text nutí čtenáře skokově měnit postoj. 

Mezi oběma variantami „opravdového“ a „vymyšleného“ příběhu také existují zřetelné 

symbolické paralely (kaţdé zvíře z prvního příběhu sdílí některé osobnostní rysy s některým z 

trosečníků z druhého příběhu). Ty umoţňují druhé čtení vyznačující se jiným postojem ke 

znaku a přechodem do jiné modality vědomí. S těmito „dodatečnými“ informacemi recipient 

při opětovném čtení přechází od doslovného kognitivního vnímání „dokumentárního příběhu“ 

k recepci, při níţ se aktivizují procesy vnímání zaměřeného metaforicky či alegoricky.   

 Čtenář, který by se snaţil dynamický proces recepce včetně změn postoje laicky 

zaznamenat, by pravděpodobně došel k řetězci změn. Ke čtení textu nejprve na základě jeho 

formálních znaků (např. charakter obálky) přistupoval jako k románové fikci.
242

 Toto 

očekávání však nebylo naplněno. Příběh byl v úvodu vypravěčem explicitně vřazen do rámce 

autentického, „aktuálního světa“ (příběh, který se opravdu stal). Čtenář jej tedy automaticky 

zařadil do kategorie textů s dokumentárními prvky. Později se však působením sémantických 

textových signálů (masoţravý ostrov) text definitivně mění ve „fantazii“, aby se v samém 

závěru knihy ukázalo, ţe tato „fikce“ se sice jiţ nemůţe změnit v dokument, ale můţe se 

rozštěpit na „pravou a nepravou verzi“. Vzniká jakási fikce zpochybňující fikci, fikce na 

druhou, respektive „fikce 1“ popírající „fikci 2“.  

 Z pohledu postavy Patéla tento řetězec vypadá poněkud jinak. Patél od začátku hovoří 

o skutečné události, teprve na konci příběhu přiznává mystifikaci, ovšem pouze parciální. 

Místo bengálského tygra na člunu zaujmou lidé ze ztroskotané lodi. Samotné jádro příběhu – 

tedy plavba po oceánu pouze ve člunu, negována není. 

 

Čtenář: 

fikce (formální aspekty) dokument (explicitní vyjádření autora) fikce (textové signály) 

fikce1 (původní verze) x fikce 2 (odlišná verze) 

 

Patél: 
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dokument 1 fikce x dokument 2 

 

 Na rozdíl od happeningů, které prezentují některé běţné situace jako umělecká díla, je 

zde naopak fikce vydávána za realitu. I zde je tak činěno uměle a pomocí mystifikace. 

Čtenářské potěšení ze střídání rovin je jistě jedním z důvodů, proč je text tímto způsobem 

vystavěn. Otázkou však zůstává, zda se jedná o jediný důvod, proč autor oplývající tak 

mimořádnou obrazností záměrně vystupuje podstatnou část textu v roli pouhého 

zprostředkovatele událostí.  

 Schéma velmi podobné struktuře Martelova románu se objevuje u některých dalších 

knih vydaných v poslední době. Jednou z nich je kniha pro děti Tibet s podtitulem Tajemství 

červené krabičky od Petra Síse. I tento text posbíral různá ocenění. Sís uvádí, ţe se jedná o 

příběh jeho otce, který byl jako filmař vyslán v 50. letech do Číny. Tam se ale ztratil a po 

nejrůznějších peripetiích se dostal do Lhasy. Otec si zaznamenával své záţitky do deníku, 

který uloţil do červené krabičky a spolu s darovacím dopisem poslal synovi. Ten na základě 

zápisků a svých vzpomínek sepsal knihu o otcově putování Tibetem. V knize „reprodukuje“ 

některé z otcových zápisků a prokládá je svými kresbami a příběhy. Ty se snaţí převyprávět 

tak, jak je jako chlapec od otce slyšel. 

 Kniha je uvozena věnovacím dopisem se znaky autenticity (datum, místo, pozdrav). 

Poté následují autorovy vzpomínky na dětství a na otce. Ty opět obsahují signály naznačující, 

ţe se bude jednat o osobní příběh rodiny Petra Síse: Narodil jsem se pár let po druhé světové 

válce a jen rok po únorovém převratu v Československu.
243

 (...) Otec jako dokumentarista 

získal slušnou pověst, a tak kdyţ nastoupil na vojnu k armádnímu filmu, byl odvelen do Číny, 

kde měl natočit film a učit filmařské řemeslo.
244

    

 Následují kapitoly, které vypráví prostřednictvím deníku Sísův otec. Vypravěč svým 

komentářem navozuje dojem, ţe některé stránky pouze reprodukoval, a to včetně otcova 

výtvarného doprovodu. Uvnitř leţí otcův deník – spousta stránek křehkého papíru popsaného 

vybledlým písmem, textem se prolínají hezké kresby a mapy, ale všechno to sotva drţí 

pohromadě, připomíná to lámavé podzimní listí.
245

 Tyto pasáţe doplněné o zmíněné kresby a 

mapy zachycují kaţdodenní obtíţe a detaily z otcova pobytu v Tibetu. Dojem reálného 
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opisování otcova deníku násobí i poznámky typu: V deníku přeskočím ze strany 220 na 286, 

coţ pokrývá období čtyř aţ šesti měsíců.
246

 či: Po tomto záznamu bylo z deníku roku 1956 

jeden a půl stránky vyškrtáno.
247

 Kapitoly deníku jsou prokládány „příběhy“. Vystupují v nich 

fantastická zvířata (např. ryby s lidskou tváří, yettiové). V textu se objevují snové prvky. 

Kniha končí procházkou otce a syna v rodném městě. Na přebalu je text charakterizován jako 

barevný kaleidoskop pravdy, snů a vzpomínek.         

 Výstavbu těchto textů jsme zde popsali s určitým záměrem. Můţe obecněji souviset s 

některými aspekty postmoderní kultury. Je totiţ moţné, ţe „realita“ v textové sféře 

postmoderní kultury zastupovaná nejen dokumenty, ale i nejrůznějšími memoáry, sepsanými 

příběhy celebrit a „zaručeně pravdivými“ osudy začíná přebírat v postmoderním kontextu 

dominantní roli.  

 Není naším záměrem zde posuzovat, zda a nakolik jiţ nastal odliv čtenářského zájmu 

o fiktivní příběhy – nebo dokonce o příběhy vůbec (to by mohla potvrdit nebo vyvrátit spíše 

statistická či sociologická studie). Je však moţné, ţe texty, které recipient můţe chápat jako 

„skutečné“ a „ze ţivota“, nabývají v poslední době stále více na atraktivitě (např. Jan Novák 

Zatím dobrý, Ludvík Vaculík Loučení k panně, Michal Viewegh Báječný rok, Kateřina 

Rudčenková Noci, noci, Marian Palla Teplé škvarky atd.). Některé z nich se umístily na 

prvních místech ve čtenářských anketách typu „kniha roku“, například v kaţdoroční anketě 

Lidových novin. 

 Důvody k mystifikaci čtenáře a k přibývání nejrůznějších deníků, 

pseudo(auto)biografií, či pseudodokumentů však nemusí být pouze diktované „zvnějšku“, 

komerčně. Mohou být také přímým důsledkem literárního vývoje. V tomto ohledu však v 

současnosti lze hovořit pouze o tendencích, celkovou situaci bude moţno zhodnotit aţ s 

větším odstupem. Přesvědčení autorů samotných o novém směřování literárního vývoje je 

často daleko určitější.  

 Miloš Urban například v roce 1998 vydává pod pseudonymem Josef Urban knihu 

Poslední tečka za rukopisy s tvrzením, ţe román je překonaný ţánr. Předkládá tedy čtenářům 

„novou literaturu faktu“.
248

 Autor románu Pí a jeho ţivot Yann Martel se k tomuto tématu 

také vyjadřuje – domnívá se, ţe lidé jsou v současné době nejen velmi posedlí 
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 Tamtéţ, [nestránkováno, s. 31]. 
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 Tamtéţ, [nestránkováno, s. 43]. 
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 I k jednomu z dalších Urbanových románů, Hastrmanovi, se recenzent Aleš Haman vyjádřil tak, ţe spíše neţ 

umělecké dílo v něm lze spatřovat publicistickou ilustraci názorů ekologických hnutí: Druhá část koncipovaná 

jako dobrodruţný příběh nabývá ovšem povahy beletrizované agitky, blíţíce se spíše publicistice neţ umění. 

Haman, A., 2001, s. 20.     
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faktografičností, ale i s ní souvisejícím vědeckým přístupem ke skutečnosti (srov. podkapitola 

5.8).
249

 I to zřejmě vede ke stoupajícímu počtu děl indiferentních k rozvíjení designační, 

metaforické roviny.        

 Tyto tendence se v české literatuře objevují ve větší míře především od devadesátých 

let 20. století.
250

 Světová literatura je zaznamenává jiţ dříve. Jiří Trávníček například rozebírá 

knihu amerického romanopisce E. L. Doctorowa Ragtime (1975), v níţ prolínání 

„skutečnosti“ a fikce výrazně upoutá čtenářovu pozornost: [v románu, M. F.] se volně prolíná 

historie a fikce, přičemţ historie dodává vyprávění dokumentární látku, fikce se stará o 

vzájemné propojení postav, jednání a jejich motivů. Teoreticky Doctorow svůj postup 

zdůvodňuje tím, ţe vzájemné prolínání faktu a fikce je vlastní všem právníkům, sociálním 

vědcům, policistům. Tak proč by to mělo být odepřeno romanopiscům? Podle Trávníčka se jiţ 

z faktů nevytváří fikce, ale fakt a fikce se slévají dohromady.
 251

 

 

 

kapitola 9 

Postmoderna jako synkreze 

 

  Staří Římané  

 dokázali zabíjet 

 – přesně řečeno otrávit 

 své protivníky 

 určitým pořadím jídel.... 

 Coţ takhle zabít 
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 Lze tak alespoň usoudit například ze slov přednášky Petra A. Bílka, kterou proslovil na semináři pro 

zahraniční bohemisty:  Je vidět zřetelná tendence vyhýbat se vyprávěným příběhům (...) Tady je krásně vidět, jak 

do literatury a do jejího kanonizování prosáklo to, co se v polovině devadesátých let odehrálo – byl přijat ţánr 

autobiografičnosti. (...) To, co ještě začátkem devadesátých let byl nový, okrajový ţánr (...) stává se standardním 

literárním ţánrem. Vytrácí se hranice mezi doslovnou autobiografií nebo pseudobiografií či fikční autobiografií. 

Bílek, P. A., 2004. Také Bohuslav Hoffmann se domnívá, ţe ţánr deníku, v české literatuře oblíbený jiţ od 

čtyřicátých let 20. století zaţívá v posledních letech nevídaný „boom“ – můţeme hovořit přímo o deníkové 

inflaci. Je zde tendence povyšovat deník na úroveň literárního uměleckého díla, ba stavět jej výše neţ fiktivní 

fabulovanou prózu.(…) Deník patří k ţánrům, u nichţ je tradičně zdůrazňována věcnost, fakticita, autentičnost a 

také intimnost; v poslední době se ovšem mnoţí deníky, jejich cílem je především publicita a umělecká 

stylizovanost (např. román jako deník). Hoffmann, B., 1999, s. 107–108.       
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           člověka pouhým 

 pořadím 

 v servírování 

 myšlenek? 

 

                                                                                              Pavel Jirásek, Doba popová 

 

 

9.1 Nahodilá synkreze heterogenních prvků – postmoderní rozklad stylu? 

 

 Rozklad postmoderních norem jsme jiţ nahlédli z různých úhlů pohledu (kapitola 2). 

V této souvislosti jsme také připomněli tendence ke stylové nevyhraněnosti postmoderních 

děl. Postmoderní umění (včetně literárního) v některých ohledech připomíná nesloţené 

puzzle, skládačku. Moţnostmi osvětlení „skládacích“ pravidel a postupů i jejich prostou 

existencí se nadále budeme zabývat. Wolfgang Welsch „recept“ na vytvoření postmoderního 

díla popisuje takto: Všechno, co nedostačuje standardům racionality, nebo co reprodukuje 

známé věci eventuálně překrouceně, musí být, aby to bylo dobré, dokonce zdařilé, jen řádně 

promícháno v coctail a smícháno s hojnými exotickými přísadami. Kříţí se libido a ekonomie, 

digitalita a kynismus, nezapomíná se na esoteriku a simulaci a přidá se k tomu něco New Age 

a apokalypsy – a postmoderní hit je jiţ hotov.
252

 

  Literárněhistoricky však nelze nevyhraněnost povaţovat za specifikum 

postmoderního diskurzu. Kritikům expresionistických děl kupříkladu taktéţ neunikla 

neexistence společné stylové platformy a disharmoničnost výrazových prostředků. To vedlo k 

opakovanému zpochybňování jeho existence [existence expresionismu, M. F] jako legitimního 

uměleckohistorického fenoménu.
253

 Přes toto společné dilema však nelze říci, ţe by 

expresionistická a postmodernistická díla sdílela mnoho dalších společných aspektů.       

 Připomeňme definici stylu – hlavní roli hraje výběr prvků. Chceme-li uvaţovat o stylu 

postmoderní literatury, měli bychom vzít v úvahu právě tento princip, způsob 

ne/uspořádanosti prvků a jeho funkci. Uplatňuje se na rovině jazyka (pro postmodernu je 

podle mnohých charakteristické prolínání jazykových útvarů – například Jáchym Topol v 
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románech Sestra či Kloktat dehet mísí spisovnou a obecnou češtinu, v jedné větě stojí vedle 

sebe vulgarismy, slang a hyperkorektní výrazy).
254

 Eklekticismus však nacházíme i na rovině 

motivické, tematické, kompoziční atd.  

 Co přesně si představit pod pojmem neuspořádanost? Absenci pravidel a nahodilost? I 

„neuspořádanost“ můţe paradoxně vyjadřovat (skrytou) podobu uspořádání. (A jedině to 

můţe být důvodem, proč je moţné odlišit expresionistickou „absenci stylu“ od postmoderního 

míšení stylů.) 

 

9.2 Synkretické postupy v literatuře – možnosti charakteristiky postmoderního typu 

synkreze 

  

 Postmoderní stylová synkreze by měla podle všech předpokladů nahrazovat záměrný 

výběr prvků nezáměrností a indiferentností jejich kombinace. Stejně tak, jako by absence 

norem a jejich pluralita mohla tvořit nadstavbu a paradoxně i jakousi metanormu (srov. 

kapitola 2), mohl by i princip na první pohled protikladný výběru a uspořádání prvků 

(tedy jistý druh rozkladu stylu) tvořit svorník – tedy styl. Avšak – objevuje se v 

postmoderních románech a básních skutečně hromadění nesourodých motivů „bez ladu a 

skladu“, je kaţdá kombinace nezáměrná a neopakovatelná? Nebo se za kombinacemi 

nekompatibilních sémantických celků v postmoderní literatuře skrývá společné 

opakující se schéma, které není na první pohled rozpoznatelné?     

 Pouze na samotném principu spojování sémanticky nesourodých motivů a 

motivických oblastí specifičnost postmoderní literatury zakládat nelze. Bylo jiţ řečeno, ţe 

narušení automatizace vnímání pomocí kombinace neobvyklých či sémanticky obtíţně 

slučitelných okruhů je v umělecké tvorbě běţným a zavedeným výrazovým prostředkem.  

 Jiţ v 19. století se objevily básně, které často bez přechodu přeskakují z jedné 

významové souvislosti do druhé. Podle Jana Mukařovského, z jehoţ studie Polákova 

vznešenost přírody citát pochází, je psal např. M. S. Patrčka (Voda často zle se víří. / Pastýř 

pase dobytek. / Nepřátelé hned se smíří, / Jak jim radí uţitek // Můra, prý, zle v noci dusí. / 

Pěkný tvor jest koníček. / Kdo jen hrou čas krátit musí, / potřebný jest človíček).
255
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 Ačkoliv míšení jazykových útvarů u Topola působí nahodile, domníváme se, ţe je funkčně podmíněno. 

Například v románu Kloktat dehet bývají akce či záţitky z dětství většinou spojeny s kódem obecné češtiny, 

případně i s vulgarismy. 
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 Na stejném principu stavěli také umělci avantgardy. Marinettiho manifest futurismu z 

roku 1913 operuje se spojováním nejvzdálenějších a nejextrémnějších představ, jejichţ funkcí 

je navození představy moderní rychlosti. Josef Vojvodík hovoří o avantgardní estetice v 

souvislosti se synkretičností uměleckých děl období manýrismu a s tradicí slučování zdánlivě 

neslučitelných protikladů v kultuře baroka: Jiţ díla rané avantgardy 10. let 20. století 

charakterizuje kaleidoskopická montáţ heterogenních prvků, konceptualismus a projektivní 

pojetí uměleckého tvoření, které má svůj původ v estetických teoriích 16. století.
256

  

 Teigův zázračný kaleidoskop, který ruší navyklé hranice, zábrany a hodnotové 

hierarchie, obrací naruby kategorie „nahoře“ a „dole“, „důleţité“ a „bezvýznamné“, 

kategorie „smyslu a nesmyslu“,
257

 představuje jednu ze základních představ poetistické 

poetiky přibliţně o desetiletí později. Zárodky postmodernistického pohledu na svět lze 

objevit také např. v surrealistické a dadaistické koláţi.
258

  

 

9.2.1 Synkretické postupy v poetistických básních (Jaroslav Seifert) a surrealistických 

básních (Vítězslav Nezval)  

 

 V čem tedy spočívá odlišnost postmoderny a lze ji adekvátně popsat? Na několika 

ukázkách juxtaponujících odlehlé sémantické oblasti se nyní pokusíme popsat různé způsoby 

synkretizujícího uspořádání a alespoň částečně poodhalit specifičnost postmoderního 

synkretického stylu.                 

  

(....)        

Jsou setkání jeţ jsou jiţ sama o sobě štěstím 

Není to jen fůra sena kominík tři jeptišky 

Je to téţ kalamář límec a hrozen 

Je to téţ krtek hvězda a falešný vous 

Je to téţ ţací stroj houba a barometr 

Je to téţ schodiště kruţítko a rak 

Je to téţ zástěra měsíc a volské rohy 

Je to téţ slaměnka psaní a klarinet 
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132 

 

Je to téţ radnice krokodýl a kolo 

Je to vše nemoţné co se občas nestává 

 

Vypověděl jsem odedávna boj nudě krutému nepříteli 

(...) 

 

                                                                              Nezval, V., Praha s prsty deště, s. 187  

 

 

 Úryvek básně Naděje pochází ze sbírky Vítězslava Nezvala Praha s prsty deště 

(1936). Jiţ na první pohled je zřejmé, ţe blok enumerací staví do souřadného spojení motivy, 

které jsou k sobě navzájem ve vztahu skutečně nahodilém. Jednotlivé členy tohoto 

parataktického spojení jsou sémanticky nekompatibilní (radnice, krokodýl a kolo...), aktuální 

se nezdá být ani vystavění básně na principu asociačním, konotačním, či metaforickém. Jde 

pouze o výčet objektů běţně neslučitelných, vytrţených ze svých souřadnic. Právě toto 

vytrţení však poskytuje příleţitost k lepšímu vnímání jedinečnosti kaţdého z nich, a potaţmo 

celé mnoţiny, která představuje pouze malý výsek nevyčerpatelné rozmanitosti světa. 

Neobvyklost kombinací má zahnat nudu, navodit pocit svobodného rozletu a radosti. Mimo 

jiné sugeruje překotné a dychtivé osvojování světa dítětem, jehoţ logika není logikou světa 

dospělých.  

  Koordinační souřadnost staví všechny členy spojení na stejnou úroveň, pod jedno 

zastřešující téma.
259

 Tím je vyjádření radosti z neobvyklého a ze hry. Vztah mezi prvky je 

rovnocenný. Ţádný z nich neoplývá výrazným symbolickým potenciálem, nezastupuje v 

daném kontextu širší okruh představ. 

 Členy souřadného spojení (motivy) k sobě váţe v této básni pouze uměle vytvořený 

vztah zaloţený na jedné nadřazené představě. Jejich úkolem je tuto představu rozvíjet a 

rozšiřovat. Demonstrovat svobodu člověka rozběhnout se nejrůznějšími směry a přiřazovat k 

věcem, s nimiţ se setkává, vlastní souvislosti. Neobvyklost vazeb mezi motivy můţe působit 

do jisté míry provokativně. Podobného efektu dosahuje i současná literatura – jak se však 

pokusíme ukázat, odlišnými prostředky.       

        Následující báseň, slučující kontradiktorní motivické oblasti, pochází ze sbírky, jeţ 

předchází Nezvalově Praze s prsty deště o jedenáct let. Citujeme zde úryvek z básně 
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 Souřadnost je výsledkem opakujícího se stejného druhu vztahu k společnému nadřazenému členu. 
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Hedvábný kapesník Jaroslava Seiferta (Na vlnách TSF, 1. vyd. 1925). 

 

 

 

Svět plný hrůzy    plný křehkých krás 

Ať uţ zapomenu a zůstanu navţdy sám 

Prstýnek s perlou ve spleti mořských řas 

Visitka  monogram 

 

Lakové střevíčky a těţké dělostřelectvo 

 

 

                                                                                          Seifert, J., Na vlnách TSF, s. 121  

 

          I tato báseň se vyznačuje slučováním nesourodých okruhů představ, její výstavba je 

však komplikovanější. Vnímáme sice určitou lehkost, bezstarostná atmosféra předchozí básně 

se však vytrácí. Jednotlivé členy spojení se dostávají do kontradiktorního vztahu, navzájem 

se vyvaţují. Zachycena je nejen jemná a hravá stránka ţivota, ale i jeho temnější podoby. Ty 

jsou v Nezvalově básni vytěsněny a pro spokojené těkání po povrchu na ně nezbývá nebo 

nechce zbývat čas. Dominantním tématem se u Seiferta nestává svět ve své 

neproblematičnosti a hojnosti, sémantický svorník tvoří naopak jeho ambivalentnost. Prvky 

spojení nesou symbolický potenciál, představy jsou postupně rozvíjeny na asociačním 

základu. Motiv lakových střevíčků zde konotuje ţenu, tanec, lehkost, krásu, mládí a zábavu – 

představy rozvíjející primární sémantický okruh ţivota. Těţké dělostřelectvo naopak asociuje 

tíhu, bolest, válku, hrůzu – a zánik. Lakové střevíčky jsou však zároveň věc značně 

choulostivá, jejich lak snadno popraská. Zastupují křehkou krásu, stejně jako utopený 

prstýnek, který jitřil vzpomínky svého majitele. Zároveň se prstýnek s perlou vztahuje k 

představě ţeny, snad k majitelce lakových střevíčků. Asociuje i druhý okruh – pomíjení a 

smrt: je pohřbený na dně moře. Bez ohledu na svou krásu můţe i prstýnek spadat do okruhu 

milostných „zbraní“. Stejně sémanticky nejednoznačný je i motiv kapesníku z titulu básně – 

vztahuje se k jemné, nadýchané ţenské kráse, zároveň však symbolizuje i slzy bolesti a 

osamění.  

 Kaţdá ţivotní radost v básni nese jako svůj rub připomínku zmaru a pomíjivosti. 

Schopnost vnímat krásu a těšit se z ní však leckdy po proţití bolestné zkušenosti nabývá na 
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intenzitě. I z ní se můţe rodit a po jejím odeznění získává zcela jiný a hlubší rozměr. Báseň 

Hedvábný kapesník melancholicky upomíná na křehkost člověka, lásky, ţivota. Zachycuje 

odlišné, a přece související rozměry lidství: distingovanost a vytříbenost (vizitka, monogram, 

střevíčky, prstýnek) a barbarství, ztrátu civilizační slupky a návrat k animálním instinktům ve 

válce (hrůza, dělostřelectvo).  

Uţití fragmentarizace a formálního principu prosté koordinace motivů (svět plný hrůzy 

plný křehkých krás; lakové střevíčky a těţké dělostřelectvo) však má vyvaţující efekt a vnáší 

do interpretace i prvek hravosti a jistou odlehčenost. A také naději, ţe vyrovnávání se s oběma 

stránkami ţivota lze pomocí vědomého nadhledu (v básni i pomocí básně) alespoň trochu 

usnadnit.             

 Báseň Hedvábný kapesník analyzujeme aţ po básni Nezvalově záměrně. Časově jí sice 

předchází, blíží se však principu postmoderních hybridních spojení více neţ báseň Naděje 

– slučováním heterogenních oblastí s potenciálem symbolického přesahu, jejich 

samozřejmým prolínáním a stavěním do kontrastu. 

 

9.3 Synkretické postupy v postmoderní literatuře a jejich funkční specifika  

 

 Ověřme nyní tato tvrzení na příkladech z postmoderní literatury. Úryvek z románu 

Umberta Eca Tajemný plamen královny Loany by mohl naznačovat, ţe postmoderní synkreze 

tkví v maximálním rozvolnění sémantických vazeb mezi motivy a je zaloţena pouze na hravé 

absenci uspořádání.  

 Ve snové scéně v závěru románu defilují postavy, jeţ jsou k sobě vázány toliko 

procesy vědomí vypravěče. Sémioticky tato směsice představuje juxtapozici prvků, jejichţ 

význam i konotace jsou nesouměřitelné, nekompatibilní a byly by běţně povaţovány (nejen z 

estetických, ale také např. kulturních a tradičních důvodů) za neslučitelné.
260

 Eco následující 

pasáţ vystavěl na stejném principu jako současný básník Pavel Jirásek, v jehoţ básni se 

mohou bez problémů setkat Rychlé šípy a Fantomas.  

 Vypravěč Yambo, který byl postiţen ztrátou tzv. epizodické paměti (ztráta vzpomínek 

vázaných na emoce), v závěru příběhu stojí pod schodištěm a čeká, aţ se objeví jeho bývalá 

láska Lila. Její tvář si ani s navracejícími se záblesky paměti nedokáţe vybavit, nadevše ji 

však touţí znovu uvidět. Doufá, ţe její spatření navrátí jeho paměti ztracený smysl a jeho 

ţivotu kontinuitu. Je však zklamán, dívku, k jejímuţ nalezení napíná své úsilí a jejíţ hledání 

                                                           
260

 W. Welsch označuje tyto juxtapozice jako „hybridy“. Welsch, W., 1994, s. 165.  
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je alfou omegou románu, nakonec nezahlédne. Před jeho vnitřní zrak však přesto předstupuje 

pozoruhodná společnost:  

   

 Dolů sestupuje sedm trpaslíků a rytmicky odříkávají jména sedmi králů Říma, jeden jim 

chybí, a pak Mickey Mouse a Minnie, vedou se podpaţí s Horácem a Clarabellou (...) 

Vybuchují ohňostroje, slunná obloha je rej zlatých hvězd a dolů po schodech se řítí muţ z 

reklamy Thermogčne a patnáct strýčků Gaetanů, s hlavou jeţatou tuţkami presbitero, a div si 

přitom nevykloubí údy při zběsilém stepu, I´m Yankee Doodle dandy, vyrojí se tam velcí i malí 

z Kniţnice mých dětí, Gigliola z Rozkvětlého vršku, kmen Divokých králíků, slečna ze 

Solmana, Gianna Preventiová, Carletto z Kerneolu, Rampichino, Editta Ferlacová, (....) a 

nad nimi se tyčí vzdušný duch Mary Poppinsové (...) dorazí kat z Lille a Mylady de Winter, on 

v pláči vzlyká, jsou jak vlákna zlatá tvé blonďaté vlasy, a ústa malá, sladká, a pak jí jednou 

ranou usekne hlavu šmyk, a půvabná hlava Mylady, ocejchovaná lilií vypálenou na čele, se 

kutálí aţ pod schodiště, skoro aţ k mým nohám, zatímco Čtyři mušketýři nasadí fistulí she gets  

too hungry for dinner at eight, she likes the theather and never comes late (...) 

 

 

                                                               Eco, U., Tajemný plamen královny Loany, s. 429–432 

 

 Výčet všech postav, které Yambo svým vnitřním zrakem sleduje, zabírá další tři strany 

románu.
261

 Lila však z mlhy zahalující schodiště ani před koncem románu nevystoupí. Moţná, 

ţe nemoţnost spatřit ji čtenáři naznačuje, ţe smysl, tak jak si jej Yambo představuje, 

neexistuje. Tvář Lily by mohla být esencí všech moţných ţen i postav, které kdy viděl. Je 

nezachytitelná, rozplývavá jako mlha, symbol Yambova mládí. Karnevalový průvod jako by 

se mu vysmíval a sděloval mu: smysl (už) nespočívá v celistvosti, jednotě, kontinuitě. 

Hledání je bez konce, stejně jako řetězce slovních a kulturních asociací, které přebírají 

místo osobních vzpomínek.    

 
                                                           
261

 V české literatuře lze jako analogický příklad postmoderní synkreze uvést Zápisky uklízečky Maud´ Mariana 

Pally, knihu, v níţ dojde například k takovýmto setkáním: Hotel Metropolitan v Kongu, kousek od mořské pláţe 

a boudy s potápěčskou výstrojí, praskal ve švech. Mimo ţurnalistů se zde tísnila Pavla, Matěj, Kurt, prezident 

Seqkr, modelka, kmen eskymáků, manţelka prezidenta Krvika, představitelé OSN a jedna stará ţena. Jde  

o román, který podle slov autora čtenáři přiblíţí dobu Divokého západu, okupaci Země krysami, raný středověk, 

problematiku trosečníků a občanských válek v Africe, hledání a nalézání zlata pomocí shnilých jablek, dále 

rozmnoţování v uzavřených společenstvech, boj zemědělců s kosmonauty, podivnou roli OSN, zákon o zachování 

energie v Andách, lidové kroje, zločinnost na Sahaře, význam mýdla a pojídání vlastních dcer. Palla, M., 2000,  

s. 330. 
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 Další ukázka pochází z básnické sbírky Doba popová Pavla Jiráska. 

 

Taťko 

 

Ten pán Bůh je asi pěknej gambler! 

 

Pořád sedí u počítače 

zakoukanej do toho našeho Matrixu... 

 

Jenom by mne zajímalo za koho hraje? 

Myslíš, ţe jenom za někoho? 

Nebo za všechny? 

 

A jestli musí sledovat všechno, 

tak se ani nedivím, ţe to nestíhá... 

 

Z toho jsou pak havárie 

a nejspíš taky války... 

 

  

 Báseň se nevyznačuje koordinačním řazením nesourodých motivů (jako u Naděje 

Vítězslava Nezvala), je vystavěna na principu slučováním kontradiktorních oblastí podobně 

jako báseň Seifertova. Citujeme ji zde proto, abychom upozornili na jev, který s tímto 

slučováním souvisí, a navíc je v oblasti postmoderní literatury poměrně frekventovaný. Jedná 

se o propojení sakrálního a profánního, samozřejmě prezentovanou nivelizaci dvou nejen 

esteticky, ale také kulturně a tradičně samostatných okruhů.
262

  

 Skutečnost, ţe o Bohu můţe být uvaţováno jako o osobě, navíc v mnoha směrech 

politováníhodné – hráči závislém na automatech – je prezentována jako samozřejmost a 

banalita, snad i dobrý prostředek upoutání pozornosti (srov. také kapitola 5). Poněkud 

zmírňující účinek přináší perspektiva subjektu, jímţ je v této básni dítě. Přesto je básní 

                                                           
262

 Jestliţe je mýtus zaloţen na protikladu sakrálního a profánního, je moţné uvaţovat i o tom, ţe postmoderna 

mýtus destruuje, a o záměrnosti či nezáměrnosti tohoto procesu. Desakralizaci je v postmoderní literatuře 

opakovaně vystavena i posvátnost umění a nedotknutelnost výrazných (uměleckých) osobností. Hoffmann, B., 

1999, s. 103.  
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vytvářena iluze jednoúrovňovosti. Mentální obrazy Boha a gamblera jsou v důsledku 

synkreze záměrně oproštěny od celého spektra svých symbolických konotací a sloučeny  

v představě lhostejné a nedbalé postavy hráče, jenţ je obdařen hráčskými „právy vyšší 

úrovně“. Jeho lidské ustrojení si však se světem vzhledem k mnoţství podnětů, jimiţ je 

zahrnut, ani nemůţe příliš vědět rady.  

Religiozita se hladce včleňuje do postmoderního prostoru a přizpůsobuje se mu. 

Sloučením s postmoderními fenomény však přichází o svoje tradiční opěrné body. Tato 

skutečnost vyvolává u některých recipientů kontroverzní reakce. Příkladem z nedávné doby je 

obrázková dětská kniha Ţivot Jeţíše Gerharda Haderera, okolo níţ se rozpoutala velká 

polemika, neboť Jeţíše představuje jako uţivatele návykových látek.       

 Postmoderní styl často nivelizuje nebo více či méně provokativně relativizuje 

vysoké a nízké. O tendenci k míšení stylů se hovoří jiţ v Auerbachově Mimesis – i Bible 

vypráví historii Krista, v níţ se bezohledně mísí všední skutečnost s nejvyšším a 

nejvznešenějším tragičnem.
263

 Toto všední a tragické je však rozlišitelné, autenticita 

oblasti „vysokého“ a „nízkého“ je zachována. Sakrální a profánní není zpochybňováno. 

Tato problematizace je údělem modernismu, dovozuje Jiří Trávníček v knize Příběh je mrtev? 

Zdá se však, ţe postmoderní literatura nejen neproblematizuje, ale často navíc mezi 

těmito póly vůbec nerozlišuje. Stírá jejich diferenci, obě oblasti nivelizuje a vytváří tak 

specifický celek. Tento její rys můţe vyvolávat znepokojení. Průchod mu dává například 

Květoslav Chvatík:  

 

Postmoderní situaci však charakterizuje nejen ztráta víry ve velké příběhy ideologií, ale i v 

moţnost konstituování nadosobních horizontů smyslů a v jednotu a identitu lidského subjektu. 

Texty moderny charakterizovala hodnotová pluralita a ambivalence; texty postmoderny se 

vyznačují hodnotovou indiferencí; (...) Rezignace na hledání pravdy, na sílu lidského 

poznání, na hodnocení a rozlišování dobra a zla, krásy a hnusu, vznešenosti a nízkosti 

(případně jejich omezování na konkurenci na trhu nezávazných mínění) je sebevražedná, 

ponechává postmoderního člověka bez moţnosti orientace. 

 

                     Chvatík, K., Od avantgardy k druhé moderně, s. 145, zvýraznění autor 
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 Auerbach, E., 1998, s. 468.  
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 Nad takovou „krizí relevance“ je jistě nutné se váţně zamyslet, přistupovat k ní lze 

však i s mírným optimismem: Ztráta víry v řád není dána bolestí z rozpadu smyslu, ale spíše 

přijetím zkratkovitosti střípku poznání světa za status quo. Uvědomujeme si naši neschopnost 

uchopit více neţ extrémně malý zlomek realit, které na nás souběţně z různých stran útočí.
264

 

 Nepřehlednost postmoderní situace totiţ můţe (a musí) více neţ kdy jindy 

vystupňovat snahu v otevřeném prostoru zachytit a znovuobnovit stopy ztraceného smyslu:
265

 

 

Dnes stojíme tváří v tvář situaci, kterou jsme se nenaučili si představovat ani v nejhorších 

snech: je to situace, v níţ je zpochybněn nikoli ten či onen zákon, ale neguje se zákonodárství 

jako takové. (...) Lidé jsou vrţeni do postmoderní společnosti a nemají kam utéci. Musí se 

podívat do tváře vlastní nezávislosti a tedy i odpovědnosti, kterou jim nelze vzít, ale jíţ se ani 

nemohou zříci. Tato nutnost je často příčinou mravního bloudění a zoufalství. Dává však také 

subjektu šanci, jakou dosud nikdy neměl. A tato šance platí nejen pro kritéria morální, ale i 

pro estetická.    

                                                                         Z. Bauman, Úvahy o postmoderní době, s. 163 

 

 Otevřenost prostoru a rozšiřující se „svoboda“ pak znamená nově také možnost 

umění nabýt jakékoli podoby (kapitoly 2 a 8). 

 Z toho, co bylo řečeno, lze vyvodit určitý závěr. Ačkoliv formální schéma 

(juxtapozice sémanticky nesourodých prvků), jímţ jsme se zde zabývali, není nijak nové, jeho 

funkce se v případě postmoderních ukázek výrazně liší. Avantgarda spojuje vzdálené 

představy, aby prostřednictvím tohoto výrazového prostředku symbolizovala a zviditelnila 

specifické vlastnosti a moţnosti moderního světa, k nimţ patří například fenomén rychlosti. 

Vyuţívá řetězení motivů, aby zdůraznila svůj zájem na hledání a násobení zázračného, na 

oslavě ţivota. Postmoderní interference vyjadřuje často právě opačné aspekty – skepsi, 

přesycenost až lhostejnost.        

 Aţ dosud jsme přitakávali tvrzení, ţe k postmodernismu v umění patří princip 

spojování. Charakter (literární) postmoderny však moţná stejně dobře vyjadřuje i rub tohoto 

principu – ztráta spojení. Takto ho vidí Zdeněk Koţmín, podle nějţ je právě diskontinuita 

pro postmodernu velmi příznačná. Ztráta spojení s dějinami, se světem, se sebou samým. 
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 Silverio, R., 2007, s. 112. 

 
265

 Velmi podobně apeluje na lidskou odpovědnost kritik Milan Hamada: vznikla situácija, v ktorej uţ nejde o to, 

umelou cestou rozkladať destruovať, ale odpovedat na skutočnú destrúkciu, na svet vyprázdnený, bez významu, 

hladať jeho stratený význam, novú organizáciu, novú humanitu apod. Hamada, M., 1966.  
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Nějaké razantní ostří nás odsekává od kořenů mnoha hodnot. 
266

 Právě tato ztráta by mohla 

být negativním rezultátem bezstarostného spojování všeho se vším. Taková interpretace 

by byla sice paradoxní, uvedené ukázky (Eco, Jirásek) ji však nijak nevylučují, naopak. V 

Ecově textu protagonistovi v mysli utkvívají fragmentární mentální a kulturní spojitosti, sám 

se svým „já“, se svojí duší, se však jiţ spojit nedokáţe.  

  

 

kapitola 10 

Postmoderna a intertextualita – rozpad subjektu a díla 

 

Veden svým vkusem a talentem, snil Ermes Marana (...) o literatuře sestávající výlučně z 

apokryfů, falešných atribucí, imitací, plagiátů a pastišů. Kdyby se tato myšlenka dokázala 

uplatnit, kdyby systematické pochybnosti o totoţnosti toho, kdo píše, znemoţnily čtenáři, aby 

šel příběhu vstříc s naprostou důvěrou – ani ne tak v to, co je mu vyprávěno, jako v onen tichý 

hlas, který vypráví –, moţná  ţe by budova literatury navenek nedoznala ţádné újmy (...) ale 

dole, v základech, tam, kde se ustavuje vztah mezi čtenářem a textem, by se cosi navěky 

proměnilo. 

                                                                             Italo Calvino, Kdyţ jedné zimní noci cestující 

 

 

Prý z Máchy kradu. Z Vrchlického, Sovy, 

Seiferta, Hory, Čecha, Nezvala, 

z Havlíčka, Sládka, Kainara – a kdo ví, 

z koho snad ještě. Kradu Holanovi, 

Diviše včetně, Šrámka, Skoumala,   

(...) 

Ortena, Grušu, Neumanna a Tyla, 

Skácela, Reynka, Mertu, Halase: 

– okrad jsem všechny. Poezie zbyla. 

Zítra snad jiní budou krásti z Kryla. 

A zaplaťpánbůh! Bylo na čase. 
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 Koţmín, Z., 1995, s. 539. 
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                                                                                                Karel Kryl, Básně 

  

 

 O tom, ţe pro postmoderní sémiotické výtvory není příliš typická „původní tvorba“,
267

  

ale spíše kombinace a modifikace již existujících, užitých (užívaných) znaků a znakových 

komplexů, bylo pojednáno mnohokrát.
268

 Můţe se jednat o přejímky od jiného autora (odtud 

často uváděná záliba postmoderny v citátech, hra s intertextualitou), nebo i o „transpozice“ 

přímo ze sféry mimojazykové skutečnosti, kdy se uměleckým výtvorem stává hmotný 

referent, jemuţ je přisouzena funkce znaku tím, ţe je reflektován jako estetický objekt (viz 

kapitola 2). 

  

10.1. Ztráta osobnosti v důsledku užívání citátů – Michal Viewegh: Výchova dívek v 

Čechách 

 

 Vyuţití intertextuality můţe oscilovat od inspirace jednou větou, slovem nebo 

dokonce slabikou
269

 jiného tvůrce, která poslouţí jako základ pro napsání povídky,
270

 přes 

uvozování kaţdé kapitoly citátem (např. M. Urban – Sedmikostelí) aţ k hraničním případům, 

jako je např. postupné generování textu jako „puzzle“ z intertextuálních odkazů.  

 Tomuto extrému se (ovšem pouze v rovině sémantické výstavby postav) přiblíţil 

Michal Viewegh ve Výchově dívek v Čechách. Vypravěčem v ich-formě a zároveň hlavní 

postavou je učitel základní školy s autobiografickými rysy, v rovině textové výstavby 

interpretovatelný jako „postava-souhrn citátů“. Nejedná se takovou o sémantickou konstrukci 

postavy, jejíţ promluvy a přímá i nepřímá charakteristika by sestávaly z intertextuálních 
                                                           
267

 Je nutné podotknout, ţe ani upřednostňování odvozeného (textu) před původním není ničím zcela novým. 

Například ve středověku nebyla originalita v tvorbě ceněna či povaţována za hodnotu. Středověcí autoři přebírali 

ustálené stylistické figury, tzv. colores rhetorici (např. líčení scenérií převzaté z arkadských krajin ve 

Vergiliových idylách), pasivně a fixně z rétoriky pozdní antiky. Librová, H., 1988, s. 34–35. K problematice 

návratných stylizací místa, přejímání figur, metafor, rétorických formulí atd., tzv. topoi, viz zásadní práce E. R. 

Curtia. Curtius, E. R., 1998.    

     
268

 Za všechna vyjádření o „nepůvodnosti“ uveďme například slova Rolanda Barthese: A text is (…) a 

multidimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend and clash. The text is a tissue 

of quotations... The writer can only imitate a gesture that is always anterior, never original. His only power is to 

mix writings (…). Barthes, R., 1977, s. 146. 

 
269

 Srov. např. prohlášení autora Lodního deníku Víta Kremličky: Do textu jsou včleněny i slabiky, slova, věty a 

odstavce, pocházející z jiných knih nebo vzpomínek na ně (...). Kremlička, V., 1991. 

 
270

 (...) v kaţdé z těch sedmatřiceti povídek jsem pouţil jedné (krátké) věty ze sedmatřiceti Altenbergových 

povídek. Jsou to povídky vystavěné kolem Altenbergových vět, jak se kdysi v Buenos Aires stavívaly domy kolem 

studní. Kratochvil, J., 1994, přebal. 
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odkazů výlučně (srov. Silveriův konstrukt efektivity díla, podkapitola 10.3), přesto je tento 

textový rys velmi nápadný. Takto například shrnuje vypravěč svůj ţivotní postoj a současně 

charakterizuje sám sebe:  

 

Jsem nešťastný? Víceméně nejsem. Jednoduše jí teda ukáţu, jak to dělám: 

Snaţím se pátrat po dobrých znameních (Doctorow). 

Snaţím se milovat život víc, než jeho smysl (Dostojevský). 

Snaţím se vyloupnout ze svých již prožitých let ustálenou sedlinu zvyků a vášní, které pro 

sebe mohu považovat za příznačné a trvalé, a o ty pak dbám především, aby mi život, jaký 

jsem si zvolil, přinášel radost (Proust). 

Snaţím se neztrácet smysl pro humor, protoţe jedině vtip nás může smířit s groteskou života 

(S. J. Lec) a protoţe dokavaď se člověk může chechtat, je pořád v bezpečí (K. Kesey) 

Snaţím se schvalovat každý výklad světa, který vede k laskavosti (Šimečka), a nesnaţím se 

číst všechno a rozumět všemu, protoţe nedostatek vzdělání může být i pramenem síly a klidu 

(Italo Svevo), a to tím spíše, ţe všechno, co člověk potřebuje znát, se naučil v mateřské 

školce (Fulghum).  

 

                                   Viewegh, M., Výchova dívek v Čechách, s. 56–57, zvýraznění autor 

 

 V interpretační rovině bychom mohli právě tuto „nepůvodnost“ hlavního hrdiny a 

ztrátu vlastní osobnosti (osobitosti) chápat jako jednu z moţných příčin výtky, kterou mu 

nakonec adresuje další z postav románu, dvacetiletá studentka Beáta. (Mimo jiné mi řekla, ţe 

jsem bezbarevný.)
271

 Metaforicky řečeno, příliš mnoho barev a jejich kombinací můţe 

nakonec vyústit v bezbarevnost.
272

 Stejně tak, pokládáme-li za umění vše, můţeme se 

nakonec kruhem vrátit k uvaţování o jeho „nulovém stupni“.  

 

10.2 Užívání citátů jako důsledek ztráty osobnosti – Umberto Eco: Tajemný plamen 

královny Loany 
                                                           
271

 Viewegh, M., 1994, s. 146 [zvýraznění autor]. 

 
272

 Osobnostní rysy vypravěče a Beáty jsou antipodické. Pozoruhodná je v této souvislosti skutečnost, ţe typické 

rysy, které vymezují kontrast těchto dvou postav, bývají také často uváděny jako distinktivní rysy konceptů 

postmoderny a moderny: vypravěč se kromě záliby v uţívání citátů vyznačuje také určitou povrchností, 

odstupem a ironií, zatímco Beátu charakterizují především její sklony k experimentování, odpor proti líbivosti a 

„jednoduchému“ ţivotnímu stylu, záliba ve výlučnosti. V konečném důsledku bychom tedy jako jednu z 

moţných interpretací mohli navrhnout symbolický výklad textu jako střetávání postmoderního a moderního 

ţivotního stylu, přičemţ styl moderní nakonec „zaniká“ (Beáta spáchá sebevraţdu).         
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 Analogicky k Vieweghovu hrdinovi je vystavěna postava antikváře Yamba z 

Tajemného plamene královny Loany. Yambo po mozkové mrtvici ztratí tzv. epizodickou 

paměť, tedy vzpomínky vázané na emoce. Přichází tím vlastně o svůj předchozí ţivot i duši, 

zůstává mu však paměť sémantická: vyčtené znalosti, citáty a do paměti vtištěné asociační 

řetězce. Kdyţ se pokouší rozpomenout například na dny proţité se svými vnuky, vůně sice 

povzbudí jeho paměť, dokáţe si ale vybavit pouze literární odkazy: 

 

 Napadlo mě pouze, ţe existují vůně svěží jak tělíčka dětí. A skutečně, moje hlava nebyla 

prázdná, vířily v ní vzpomínky, ale ne moje, markýza vyšla o páté, kdy ţivot je v půli se svou 

poutí, šest postav hledá Ernesta Sabata (...). 

      

 

                                          Eco, U., Tajemný plamen královny Loany, s. 22, zvýraznění autor     

 

 Scéna, která následuje, zachycuje doktora a manţelku Paolu stojící u Yambova lůţka 

právě v okamţiku, kdy se její muţ probírá z bezvědomí. Jeho mysl zbavená osobních 

vzpomínek chrlí nekontrolovatelný proud představ. Na tomto místě bychom mohli, tak jako u 

Ajvazova Zlatého věku, uvaţovat nad tím, ţe i v Ecově textu se začíná kostra teoretických 

pouček obalovat příběhem, fabulí.  

 Řetěz asociací, které probíhají Yambovou myslí, totiţ odkazuje k takzvané nekonečné 

semióze – tedy představě, ţe kaţdý prvek je utvářen na základě stop jiných prvků řetězce, a 

řeč tedy jen nutně vyvolává další řeč. (V kaţdém případě nebylo pochyb o tom, ţe tady v 

Solaře kaţdé slovo evokuje další. Dostanu se po tomhle řetězu aţ k poslednímu slovu? A k 

jakému? „Já“?)
273

 Tento koncept hojně vyuţívá dekonstruktivistické myšlení. Eco proti 

němu vystoupil např. v přednáškách shrnutých do sborníku Interpretácia a nadinterpretácia. 

Ani v románovém textu se neodchyluje od teoretických stanovisek, která zde zastával, a 

hodnotí asociační řetězce jako vysloveně škodlivé a nepřirozené:    

 

Gratarolo mi dal papír a pero. Pište, řekl mi. „Co mám sakra psát?“ napsal jsem a zdálo se 

mi, ţe jsem v ţivotě nedělal nic jiného, fix byl měkký a dobře klouzal po papíře. „Pište, co 

vám probíhá hlavou“, řekl Gratarolo. 

                                                           
273

 Eco, U., 2005, s. 112. 
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 Hlavou? Napsal jsem: hlavou zeď neprorazíš, hvězdné nebe nad hlavou, a ţe byli 

hanbou pro nebe, nebe je svrhlo, peklo se jich štítí, kde je ta dívka, která koláč pekla?, dívka 

se stříbrnýma očima, zbyly jí jen oči pro pláč, mé oči, hořem srdce zkormoucené, strádají 

pláčem, srdci se nedá poroučet, co na srdci, to na jazyku, babylonské zmatení jazyků, byl 

dobyt Babylon, dobytí říše Inků, říše, nad kterou slunce nezapadá, píseň bratra slunce, můj 

bliţní a můj bratře, miluj bliţního svého. 

 „Napiš něco o svém ţivotě,“ řekla Paola. „Co jsi dělal ve dvaceti?“ Napsal jsem: 

„Bylo mi dvacet let. Nikomu bych nedovolil říct, že je to ten nejkrásnější věk v životě.“    

Doktor se mě zeptal, co mě napadlo jako první, kdyţ jsem se probudil. Napsal jsem.: „Když se 

Řehoř Samsa jednoho rána probudil, zjistil, že se ve své posteli proměnil v obrovský hmyz.“  

 „To by snad stačilo, pane doktore,“ řekla Paola. „nenechávejte ho v těchhle 

asociačních řetězcích zajít příliš daleko, jinak se mi zblázní“. 

 

                                     Eco, U., Tajemný plamen královny Loany, s. 24 –25, zvýraznění autor 

 

 

 Výstavba fiktivního textu, skrytě odkazujícího k problematickým bodům literární 

metodologie, coţ odhalí pouze čtenář, který se s nimi jiţ někdy setkal, je jedním z postupů, 

které se v literární postmoderně opakovaně uplatňují.
274

 V této souvislosti by bylo moţné 

uvaţovat aţ o dalším druhu intertextuality.  

 Motivace přeměny lidské bytosti ve stroj na opakování frází se v obou románech 

různí. U Eca vyznívá poněkud „uměle“ a protichůdně Vieweghově. Pro vypravěče Výchovy 

dívek v Čechách je pouţívání citátů volbou, jíţ chce zdůraznit svůj rozhled a sečtělost. Ecův 

hrdina je k podobné reakci ztrátou paměti donucen a proţívá tento handicap jako velké 

utrpení. Můţeme říci, ţe u Viewegha přispívá používání citátů ke ztrátě osobitosti 

postavy, u Eca naopak ztráta osobnosti, a tedy i osobitosti, vede k tomu, co zbývá: k 

používání citátů.       

 

                                                           
274

 Byť se tento exkurz vztahuje i k tématu 7. kapitoly, je moţno dodat, ţe kromě Ajvazova Zlatého věku by 

mohl být v tomto ohledu modelovým příkladem také román S elegancí jeţka Muriel Barberyové. Hrdinkou 

románu Barberyové, profesorky filozofie, je prostá francouzská domovnice Renée Michelová. Je ale poněkud 

fabulačně násilné, byť motivované zvláštní povahou Renée, ţe se tato dáma více neţ intenzivně zajímá o 

filozofické otázky. Vede například následující vnitřní monolog: Kdyţ říkáme stůl, kdyţ vyslovíme slovo stůl, kdyţ 

vytvoříme pojem stolu, pojmenováváme pouze ten konkrétní stůl, nebo skutečně odkazujeme k existenci 

univerzálního stolu, který tvoří podstatu všech jednotlivě existujících stolů? Barberyová, M., 2008, s. 239 

[zvýraznění Muriel Barberyová]. 
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10.3 Extrémní případ intertextuality – „zcizení“ díla a rozpad autorského subjektu 

 

  Nejzazší mezí, ke které postmoderní záliba v citování můţe dojít, je pravděpodobně 

tzv. „zcizení“ díla v rámci maximálního zvýšení efektivity vlastní tvorby. V literární 

tvorbě lze chápat zcizení celého díla jako případ zcela extrémní, v oblasti umělecké fotografie 

je však údajně poměrně běţný. 

  O tomto trendu hovoří Robert Silverio v knize Postmoderní fotografie. V současné 

fotografii prý jiţ není neobvyklé vytvořit nové dílo tak, ţe se buď okopíruje (část) cizího díla, 

nebo se rovnou cizí dílo podepíše (například při nálezu nebo ofotografování). Silverio tento 

postup nazývá „extrémní výroba fotografií“. Proč nezcizit cizí dílo či část díla, je-li autor 

podle Barthese stejně mrtvý? Tak zní otázka, kterou Silverio pokládá.  

 Podpis renomovaného umělce nebo jeho vyhlášení jakéhokoliv předmětu za umělecké 

dílo můţe postačovat, a jak se Silverio domnívá, stát se takzvanou legitimizací (výslovně jsou 

zmíněny případy ready-mades).
275

 Legitimizace tohoto typu je však zaloţena výlučně na 

podpisu, nikoliv na samotných vlastnostech díla.
276

  

Je zřejmé, a potvrzuje to i citát z Itala Calvina v záhlaví kapitoly, ţe problematika 

zvláštní povahy postmoderního subjektu se dotýká také subjektu autorského. Při zcizení díla 

tak dochází k procesu, který bychom mohli chápat jako jakési rozdvojení autora. Vyvstává 

však naléhavá otázka, zda a proč vlastně „zcizitele“ celého uměleckého díla vůbec povaţovat 

za autorský subjekt.
277

 Představa autora, jenţ investuje svůj um, čas, úsilí a invenci do vzniku 

díla, tak doznává značnou újmu. Silverio zakládá tvůrčí proces do značné míry na 

ekonomické bázi a označuje jej jako „výrobu“ (coţ souzní s některými závěry týkajícími se 

umění-zboţí, k nimţ jsme dospěli v podkapitole 5.7). V knize Postmoderní fotografie autor 

zdůrazňuje, ţe snahou řady postmoderních fotografů je především zvýšení efektivity výroby 

umění. Tato efektivita však nebývá přiznána a je vţdy umně překryta estetickou sloţkou.
 278

 

 Problematiku pokud moţno „bezpracného“ vytvoření díla jsme jiţ otevřeli ve druhé 

kapitole. Anonymního umění jsme se dotkli i v úvahách o happeningu (kapitola 8). Autorství 
                                                           
275

 Silverio, R., 2007, s. 109. 

 
276

 Silverio, R., 2007, s. 108. 

 
277

 Nejen autorita autora je zde otřesena, Walter Benjamin například poznamenává, ţe při reprodukci je otřesena 

i autorita věci samotné: ve věku technické reprodukovatelnosti uměleckého díla zakrňuje jeho aura. Benjamin, 

W., 1979, s. 18. 

  
278

 Silverio, R., 2007, s. 58.  
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anonymního uměleckého díla však není na rozdíl od díla zcizeného podstatné, autor své dílo 

nesignuje. Takový tvůrce se v souladu s proklamacemi o prolnutí umění a ţivota vzdává své 

výlučnosti, stává se „jedním z obyčejných lidí“ a ztrácí svou identitu. I tento postoj je pro 

postmodernu typický – H. R. Rookmaaker se v sedmdesátých letech 20. století podivuje: Je 

zaráţející, jak je naše doba plná pokusů dospět k umění neosobnímu, k umění, které neodráţí 

konkrétní individualitu umělce.
279

 

 

10.4 Zmnožování identity: rozpad literární postavy  

 

 Odraz krize identity subjektu nacházíme nejen v autorské oblasti umělecké 

fotografie, ale promítá se téţ, jak dokládají podkapitoly 10.1 a 10.2, do strukturní roviny 

postav, vypravěče atd. V povídkách Má lásko, Postmoderno Jiřího Kratochvila jde o téma 

velmi exponované. Mnohé z těchto krátkých útvarů pojednávají o převtělení (reinkarnaci). 

Jako by do nejrůznějších forem tělesného bytí vstupovala stále jedna a táţ duše. Povídky 

spojuje motiv karmického kruhu a stává se ústředním tématem celé povídkové sbírky.  

 Problematiku (rozpadu) subjektu u Kratochvila také velmi dobře vystihuje výraz, který 

uţil recenzent v kritice Vieweghova Románu pro ţeny – „ne-já“. Řada hrdinů 
280

 je postavena 

před nutnost vyrovnat se buď s identitou vlastní, nebo s proměnou identity blízkého člověka. 

Ačkoliv je tento vnějškový přechod často výrazný a deformující (hrdina se změní z člověka v 

pavouka, krásná ţena v netvora, atd.), zdá se, ţe vnitřní já zůstává nedotčeno. Hrdina tedy 

zároveň je a není sám sebou.
281

  

Frekventovaný je i motiv dvojníka.
282

 Postava se rozdvojí a vzniká diskrepance mezi 

tou částí já, kterou vidí ostatní (připomeňme sémantiku ostenze) a vnitřním já. První rozměr 

osobnosti nakonec převáţí:  

 

Ţil jsem myslím nějaký čas v hotelovém pokoji cizího města, aţ jsem se jednou v noci probudil 

a šel k oknu a stál tam potmě a pak jsem zvedl ruku a dotkl se toho, co jsem tak dlouho 

povaţoval za svůj obličej, a prohlíţel si to překvapenými prsty. Co přes den zastřely šminky, 

                                                           
279

 Rookmaaker, H. R., 1996, s. 118. 

 
280 Nebo se snad jedná o jednu a tutéţ postavu procházející povídkami? 

 
281

 V předchozích kapitolách jsme se zmínili o návodu, který je a není návodem, o objektech, které jsou a nejsou 

uměním a jejichţ struktura je duplikovaná... 

 
282

 S problematikou dvojnictví se lze setkat i u dalších autorů postmoderní literatury, velmi výrazně v románech 

Daniely Hodrové, např. v Trýznivém městě (Podobojí, Kukly, Théta).   
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bylo teď v noci nahé a čitelné. A tak jsem konečně pochopil, ţe i mě uţ dávno nahradil herec a 

celý ten můj zbrklý útěk byl jen zastírací manévr. 

 

                                                              Kratochvil, J., Má lásko, Postmoderno, s. 38  

 

 Skrze dvojnictví lze dospět nejen k rozpadu charakteru, ale i k umrtvení vlastního 

já. Zmnoţování vlastní osobnosti napodobováním jiných, které je druhou přirozeností herců, 

například nemusí znamenat vţdy obohacení.
283

 V Kratochvilově románu Herec je chápáno i 

jako náhraţka vlastního ţivota, jako překáţka na cestě k sebepoznání. Duplikovaný nebo 

multiplikovaný ţivot se stává pouhou simulací, je bezcenný. Rozklad osobnosti je dokonán. 

Proměňuje se však i realita – zbývá z ní pouhé povrchové dění. Lidé neproţívají, ale pouze 

přeţívají v citovém vakuu:    

 

Jedna varianta té hry můţe vypadat třeba takhle (...) někomu se zaboha nechce na oslavu 

narozenin nějaké své letité příbuzné, devadesátileté bábušky, ale protoţe je dost nemyslitelné, 

ţe by se tam neukázal, vţdyť se tam sjedou všichni příbuzní (...) proto si najme dvojníka, totiţ 

ne dvojníka, ale herce, který ho dokáţe zahrát líp a důvěryhodněji neţ jen nějaký pouhý 

dvojník. Jenţe ten herec se tam ke svýmu překvapení setká se svými hereckými kolegy, kaţdý 

tam totiţ někoho jen hraje (...) nikdo tam není skutečný, všichni jsou to jen ţebraví herci ze 

zaniklých souborů. A nakonec se ještě ukáţe, ţe i ta letitá obstaroţní matrona, ta oslavenkyně, 

je taky jenom hraná, ţe taky to je herečka. (...) Není kam utéct, nikdo uţ neţije, všichni jen 

hrajou! Rozumíš, Mikuláši, chápeš, Miko, celá skutečnost je uţ jenom náhradní, falešná, 

zinscenovaná! A dokonce i smrt je uţ jen náhraţková (...) 

 

 

                                                                                                     Kratochvil, J., Herec, s. 70–71 

  

kapitola 11 

Postmodernismus – cesta, která nikam nevede? 

 

A uvědomil jsem si, ţe velice rychle ztrácím orientaci v prostoru i čase a ţe ztrácím orientaci 

naprosto ve všem, a napadla mě dokonce směšná myšlenka, ţe uţ moţná ani nevím, co je dole 

                                                           
283

 Otevřít problematiku identity v souvislosti s herectvím, rolemi, záměnami postav a nejrůznějšími scénickými 

by bylo moţné i v postmoderní poezii – např. ve sbírce Kateřiny Rudčenkové Ludwig.  
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a co nahoře, a jdu hlavou dolů po obloze a nadechuju se z velkých, nad krajem letících 

mračen.    

 

                                                                                       Jiří Kratochvil, Má lásko, Postmoderno 

 

 

Zab mě třeba, stopa všecka 

ztracena – a cesta s ní! 

Běs nás vodí do kolečka, 

po polích nás prohání... 

 

                                                                                           Alexandr Sergejevič Puškin 

 

11.1 Umění, jež vyvolává představu „začarovaného kruhu“ 

  

 Je zřejmé, ţe moderna ztroskotala, její koncepce osvobození člověka přišly vniveč. 

Můj argument je ten, ţe moderní projekt (projekt realizace univerzálnosti) nebyl opuštěn, 

zapomenut, nýbrţ zničen, „likvidován“. Bylo tu více způsobů zničení, více jmen, která jsou 

jeho symboly, takto hovoří v knize O postmodernismu J.-F. Lyotard.
284

 Můţe však být 

postmoderna úspěšnější? Zdeněk Koţmín v esejích věnovaných postmodernismu pojednává 

mimo jiné o proměně lidského času a prostoru, která se vyznačuje zvláštní nenaplněnou 

cykličností: 

  

Něco se stalo s lidským časem a prostorem. Místo abychom zanechávali splněním úkolu 

přítomnost s dobrým pocitem za sebou, posouváme ji se zvláštním neklidem stále před sebe, 

jako bychom všecko chtěli předběhnout a mít jaksi uţ za sebou. Vypadá to, ţe umíme na čas 

vyzrát, ţe si ho přidáme, ale nakonec nemáme pocit, ţe bychom disponovali větším mnoţstvím 

času. Postmoderní čas je hendikepován vědomím, ţe za ním nepřichází nová epocha. (...) 

Pocit pohyblivé přítomnosti působí dojmem nepřebernosti našich časoprostorů, ale na druhé 

straně se přítomnost rozprostírá do zvláštní beztvaré šíře, kde se naše energie jakoby 

znehodnocuje. 

 

                                                                                  Koţmín, Z., Studie a kritiky, s. 540 
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 Lyotard, J.-F., 1993, s. 29. 
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 Odráţí se tedy postmoderní umění od vlastních bariér a navrací se v těkavém pohybu 

zpět k základům, z nichţ vychází? Někteří současní tvůrci ani nemají chuť vymaňovat se ze 

„začarovaného kruhu“, otevřenost hrozící neinterpretovatelností jim vyhovuje. K přetnutí by 

mohl alespoň náznakově směřovat nějaký pokus o interpretaci smyslu (jejich vlastního díla). 

David Lynch se například bránil otázkám novinářů provokativní odpovědí: Nevím, co chci 

publiku říci. A vůbec nedokáţu pochopit, proč lidé za kaţdou cenu chtějí najít nějaký smysl v 

umění, kdyţ se přitom uţ dávno smířili s tím, ţe sám ţivot ţádný smysl nemá.
285

 Je moţné, ţe 

jmenovitě u Lynche se jedná především o nechuť narušovat vysvětlováním temnou a snovou 

atmosféru filmů. Kategorický výrok reţiséra, alespoň jeho druhá část, nekoresponduje ani 

s některými jeho dalšími vyjádřeními.
286

 Vyplývá z něj však přinejmenším, jak maximální 

měrou některá postmoderní díla zatěţkávají individuální subjektivně estetické vnímání 

recipienta. Lynch skrze svá slova nepřímo zpochybňuje Ecovu teorii intentio operis, a naopak 

potvrzuje jisté indiferentní rysy postmoderního umění. Právě na vnímatele se přenáší veškerá 

odpovědnost za hledání a nacházení jakýchkoliv vlastních odpovědí, postmoderní umělecké 

dílo či umělec někdy odmítají být jakkoliv nápomocni. A zcela bez jakýchkoliv sankcí má 

recipient v tomto případě i právo prohlásit umělecké dílo za „bezsmyslné“ či se v duchu 

postmoderní indiference zcela interpretace zříci.  

 

11.2 Jiří Kratochvil: Má lásko, Postmoderno – frustrující kruh bloudění 

 

 Fenomén „začarovaného kruhu“ nachází uplatnění i v postmoderní literární tvorbě, 

nejčastěji na rovině tematické nebo motivické. V povídkách Jiřího Kratochvila Má lásko, 

Postmoderno, z nichţ jsme jiţ citovali, jde o téma nepřehlédnutelné. Setkáváme se s ním v 

podobě bloudění hrdiny v mlze (Balada z mlhy), ztráty orientačních a časoprostorových bodů, 

kdy se člověk ocitá jakoby v nerozčleněném vakuu, mimo prostor i čas. Časová posloupnost 

je zpochybněna, ne-li destruována, běţný řád, na který jsme odkázáni při kaţdodenním 

počínání, se rozpadá. Je „smazán“, stejně jako číslice na hrdinových hodinkách. Motiv kruhu 

(ať má podobu bloudění, časového nebo prostorového návratu, znovuzrození,  dèja vu, nebo 

jakoukoliv jinou) se navrací mnohokrát (Legenda o věčném návratu, Povídka se slastným 
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koncem, Povídka se strašlivým koncem, Z cest Gulliverových, Lekce ze sémiotiky). Několikrát 

je na něj explicitně upozorněno. Mohli bychom jej chápat jako symbol nekonečného spektra 

postmoderních moţností, o němţ byla několikrát řeč – cesta není nikým předem určena, je 

moţné jít kamkoliv. Je ale opravdu moţné se svobodně rozhodnout? Tento kruh je zvláštním 

způsobem spjat s kompozicí povídek, kterou lze také nazvat kruhovou (konečný bod často 

splývá s výchozím)
 287

 a s motivem opakování, který má u Kratochvila podobu dèja vu. Ţivot 

se jeví jako kruh, nekonečný koloběh, ze kterého nelze vystoupit. Člověk je nucen znovu 

proţívat to, čím jiţ jednou prošel, snad jako následek nevyřešených situací. 

 Podstatné však je, ţe nemožnost vymanit se z koloběhu zde přináší frustraci a je 

sama o sobě trestem. Významovou souvislost těchto dvou motivů bychom neměli v kontextu 

uvaţování o postmodernismu přehlédnout.
288

 Zklamání z nenaplněného očekávání a cesty, 

která se sice nenavrací přesně do počátečního bodu, k touţenému cíli však přesto nevede, 

proţívají i hrdinové románů, o nichţ referujeme v následující podkapitole. 

 

11.3 Umberto Eco: Tajemný plamen královny Loany, Jiří Hájíček: Selský baroko, Dan 

Brown: Šifra Mistra Leonarda – topos „neúspěšného“ hledání 

 

 Topos cesty a (duchovního) hledání – s detektivními prvky a nejednoznačným, 

unikavým vyústěním (hledání, které nikam nevedlo, případně vedlo jinam, než hrdinové 

předpokládali) – se objevuje v několika současných románech. Časový odstup jejich vydání 

je nevelký. V roce 2003 vyšlo 1. vydání bestselleru Dana Browna Šifra Mistra Leonarda, v 

roce 2005 v rychlém sledu Urbanův Santiniho jazyk, Hájíčkovo Selský baroko a překlad 

Ecova románu Tajemný plamen královny Loany.  Texty všech těchto autorů spojuje mimo jiné 

motiv tajemství. Hádanka však má být s pomocí nápovědí během pátrání vyluštěna.  

U Eca má záhada rozměr osobní – antikvář Yambo, který dočasně ztratil osobní 

vzpomínky, se snaţí rekonstruovat svůj ţivot před nemocí, která tuto situaci zapříčinila. 

Odjíţdí na statek, kde jako malý chlapec ţil, a systematicky, téměř vědeckým způsobem, za 

pomoci textů, časopisů a vlastních sešitů, kolem sebe znovu rekonstruuje kulturní a historický 

kontext – atmosféru doby svého dětství. Podaří se mu objevit dávno zazděnou kapli na statku, 

znovu proţije některé události z války, i vraţdu německých vojáků, které byl přítomen jako 
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 Domníváme se, ţe běţně uţívané pojetí kompozice, jeţ uvádí např. Slovník literární teorie, tedy kompozici 
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mladík. Jeho hlavním cílem a předpokládaným klíčem k navrácení paměti se však posléze 

stane postava dávné lásky Lily. Ta má navázat všechna zpřetrhaná vlákna ztracených událostí, 

propojit je a scelit. K ní se soustředí všechny Yambovy myšlenky, její tvář si však vybavit jiţ 

nikdy nedokáţe. 

  Pátrání v románu Selský baroko má spíše kolektivní dimenze. Jeho hrdina, bývalý 

knihovník a nepříliš úspěšný genealog na volné noze, je pověřen zakázkou na odhalení 

událostí, které se odehrály na selských usedlostech v jiţních Čechách v průběhu padesátých 

let. Protagonista Pavel Straňanský na objasnění celého případu zpočátku zainteresován není, 

jedná se mu hlavně o finanční odměnu. Má pátrat po listinách, které by dokázaly, ţe jedna z 

vesničanek svým udáním zničila ţivot několika velkých sedláků. Ti byli vyhoštěni z kraje 

nebo zatčeni komunisty, jejich statky zpustly. Hrdina románu se za pomoci archiválií, kronik 

a vyprávění místních obyvatel snaţí rekonstruovat síť vztahů kolem Rozálie Zandlové, ovšem 

s vědomím, ţe „skutečnou pravdu“ zjistit nikdy nedokáţe.     

  Příběh Dana Browna, byť má spíše charakter populárního čtiva, propojuje dimenze 

osobní i kolektivní. Profesor Robert Langdon, specialista na jazyk symbolů, se v Paříţi 

připlete k případu záhadné vraţdy Jacquese Saunièra. Posléze se stává hlavním podezřelým a 

s pomocí Saunièrovy vnučky Sophie se snaţí uniknout pronásledovatelům. Klíč k rozluštění 

vraţdy představuje rekonstrukce ţivota Sophiina dědečka, a především jeho posledního 

záhadného vzkazu, zašifrovaného do odkazů ke známým uměleckým dílům a k osobě 

Leonarda Da Vinciho. Na dekódování řetězu hádanek závisí nejen uchování a předání 

ztraceného příběhu grálu Sofii, ale i jeho odhalení lidstvu. Pátrání po vrahovi přerůstá pouhou 

touhu vyvrátit nespravedlivé nařčení a stává se rozkrýváním dávno ztraceného tajemství a 

hledáním místa úkrytu grálu. Ten však proti všem očekáváním nemá hmotnou podobu, a k 

definitivní satisfakci nedochází.  

 Ecův i Brownův text je zaloţen na intersémiotické komunikaci – oba romány jsou 

vlastně příběhem o interpretaci, o možných způsobech „čtení“ uměleckých děl.
289

 V 

obou případech jsou také tato vizuální díla v textu reprodukována (u Browna v druhém 

českém vydání) a představují jeho součást. Eco reprodukuje především obálky časopisů a 

komiksů, které četl jako dítě. Ty ho dovedou aţ k obrazu krásné ţeny v komiksu Tajemný 

plamen královny Loany. Tato ţena se pak stává předobrazem jeho lásek, a především dívky 

Lily. V Brownově románu je na výkladu slavných obrazů demonstrována moţnost „kacířsky“ 
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interpretovat příběh Jeţíše Krista. Autoři těchto děl byli údajně přesvědčeni o manţelském 

svazku Jeţíše, a v podobě nejrůznějších symbolických indicií tuto víru ukryli do svých maleb. 

I v těchto románech má tedy nezastupitelnou úlohu vizualita. Vizuální díla se stávají 

hovořícími „postavami“ podílejícími se na řešení zápletky – znaky, které mluví k těm, kteří 

jim rozumí, a předávají i přes bariéru let či století svůj vzkaz.           

 

 

kapitola 12 

Postmodernismus a relativizace hodnot  

 

      Nedávno jsem byl svědkem toho, jak si skupinka teenagerů dělala z mého předešlého 

dopisu
290

 dost vulgární legraci. Nejsem takový idiot, abych to nechápal, ale stejně jsem tajně 

doufal, ţe aspoň některá z holek řekne těm klukům něco jako „Nechte toho, ste blbí...“ – jako 

kdyţ někdo vypravuje hodně drsné anekdoty, které překračují únosnou míru. Jenţe to ţádná 

neřekla. Existuje ale ve věku tolik úspěšné České sody ještě nějaká míra? Kdyţ si děláme 

legraci z Palacha a z koncentráků, můţeme brát váţně obyčejný pocit opuštěnosti? 

  

                                                                                               Michal Viewegh, Román pro ţeny 

 

 

 Moje teze zní, ţe Derrida a jiní stoupenci dekonstrukce – jako před nimi Nietzsche – 

směřují k čisté negativitě a tím k indiferenci jako zaměnitelnosti všech hodnot... 

 

                                                                                                Petr V. Zima, Literární estetika 

 

12.1 Pozitivní a negativní aspekty relativizujícího přístupu  

 

Odborná literatura v některých případech hovoří jedním dechem o postmodernismu, 

dekonstrukci a relativizaci hodnot. Vzhledem k tomu, co říká např. Ivo Osolsobě, totiţ ţe se 

kaţdý ţivý systém preferenčně zaměřuje na hodnoty,
291

 je však tato orientace poněkud 

nezvyklá. Na straně druhé, jak jiţ jsme uváděli, můţe relativizace přinášet některá pozitiva, 
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neboť při určitém interpretačním přístupu se můţe stát nositelem mimořádné konkretizační, 

ale i osobní svobody.  

 Pokud bychom však zcela bez výhrad přistoupili například na jedno ze zavrhovaných i 

oslavovaných postmoderních přesvědčení, skrze nějţ se relativizační postoj manifestuje, totiţ, 

ţe nic se nedá definitivně zdůvodnit, ale vše kritizovat, ţádné hledisko, hodnota či zájem není 

samotnou svou podstatou lidštější, důleţitější a privilegovanější neţ jiný,
292

 potom se před 

námi postmoderní myšlení i tvorba otevírá jako sféra absolutní nejistoty. Neskýtá ţádný 

opěrný bod, a to ani v oblasti sémiotické, o niţ se zde zajímáme především. Soud Tomáše 

Hauera, ţe post- (po-osvícenská, humanistická, moderní) kultura nemůţe být nadále 

humanizující silou, jelikoţ rezignuje na etické absolutno a gnozeologickou jistotu, je pak jen 

přímým důsledkem této extrémně znejisťující relativizace.
293

  

 

12.2 Relativizace jazykového systému 

 

 Pokud bychom například tezi o rovnocenném postavení všech hledisek a hodnot 

přenesli na rovinu jazykových znaků a domysleli ji, nelze jiţ ani mluvit o žádném 

jazykovém systému – ten by podlehl rozpadu. Výstiţnější by bylo mluvit o jazykovém 

„nakupení“ „hromadě slov“, ve které probíhá následující proces:  

Dialogičnost, s níţ se jednotlivé znaky k sobě mohou vztahovat, potenciálně vytváří nekončící 

řetězení, v němţ se kaţdý interpretant jednoho znaku můţe stát znakovým nositelem jiného 

znaku, jenţ bude interpretován a k němuţ bude přiřazen jeho nový interpretant...
294

  

 

Pokud by se však interpretant mohl stát znakovým nositelem jiného libovolného 

znaku (coţ patrně není v rozporu s představou dekonstruktivistů), došli bychom, s nadsázkou 

řečeno, takovýmto způsobem například od designátu „stůl“ k designátu „osobní počítač“, a 

mohli je bez obav ztotoţnit.  

 S úvahou zaměřenou k rozpadu jazykového systému koresponduje i filozofická reflexe 

Jürgena Habermase. Přestoţe výslovně nezmiňuje pojem postmoderny, jedná se o obecně 

lidskou reakci na rozpad formy a smyslu, témata přímo vrostlá do postmoderního uvaţování. 
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Vyrovnávání se s mizením doposavad neměnných, pevných forem nechápe člověk mnohdy 

jako výzvu, ale spíše jako újmu:   

  

(…) pokud modernita ztroskotala, pak v tom smyslu, ţe dopustila, aby se celistvost ţivota 

roztříštila v navzájem nezávislé speciální oblasti přenechané úzké kompetenci odborníků, 

zatímco konkrétní jednotlivec proţívá ‘desublimaci smyslu’ a ‘destrukturaci formy’ ne jako 

osvobození, nýbrţ v podobě té nesmírné nudy, které před více neţ stoletím dal výraz 

Baudelaire.
295

 

 

 Zdá se, ţe  na toto spektrum problémů by mohla navázat i problematika tzv. 

„adlinguisticity“.
296

 Jestliţe znak ztrácí svoji referenční funkci, potom zbývá pouze 

označující, které je arbitrárně zaměnitelné za jiné označující.  I z tohoto bodu je moţné 

uvaţovat o „vyprázdněnosti znaku“ a také o eventuální „vyprázdněnosti textu“. 

 Problematika relativizace je tedy úzce vázána i k dekonstruktivistickému přístupu ke 

znaku. Pokud by neexistovala ţádná kolektivně sdílená báze znaku, pouze nekonečná 

semióza, potom se nejen stírají rozdíly mezi znaky, ale také mizí jakékoliv normy těmito 

znaky konstituované.  

 Jestliţe však poměříme myšlenkami extrémní relativizace hodnot a hledisek například 

skupinu textů, jimiţ jsme se zde zabývali, nelze na základě tohoto (samozřejmě omezeného) 

vzorku říci, ţe by většina postmoderních literárních děl tíhla k tematizaci a reflexi těchto 

otázek, coţ by bylo moţné očekávat i vzhledem k tomu, ţe z postmoderního klimatu vzešla. 

K tomuto jevu dochází přirozeně u těch uměleckých textů, v nichţ se evidentně a snad i 

v souladu s intentio auctoris prolíná postmoderní teorie a epická konstrukce (např. Zlatý věk, 

Tajemný plamen královny Loany). Souvislost s relativizací lze hledat také například v dílech, 

v nichţ se neočekávaně prostupují vzájemně se oslabující linie (např. Sedmikostelí). Tíhnutí 

k pevným materiálním formám, preferenci určitelných obrazů, k deskriptivnosti a 

zpředmětnění v postmoderní poezii se však naopak relativizačním tendencím vymyká.     
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kapitola 13 

Postmoderní přístup k (jazykovému) znaku 

 

Je příznačné, ţe post-strukturalisté upřednostňují rozdíl, diference nad jednotou a identitou, 

rozptýlenost významu vůči schématům reprezentace a konečně otevřenost teorie nad 

systémem a uzavřenou strukturou. 

  

                                                                          Tomáš Hauer, S/krze postmoderní teorie 

 

Smysl všeho pokryt neprůhledným šlojířem, toho smyslu jméno zůstávalo nevysloveno, neboť 

nevyslovitelné; pokusme se mu však přiblíţit pojmenováním pojmu, který ač neúplný, přece 

jen v obryse obrysu nám vytvoří zdání terče, v jehoţ středu je terč, a tento terč při bliţším 

zkoumání úvodem k dalšímu terči bude, téměř do nekonečna.  

 

 

                                                                                                 Vít Kremlička, Lodní deník  

 

 

13.1 Poststrukturalistická kritika znázorňování: negativně vymezený znak 

 

 Jiţ jsme uvedli, ţe myšlení o postmoderně a konstituce postmoderny jako 

myšlenkového konceptu vůbec je úzce provázána s postojem zaujímaným k (jazykovému) 

znaku. Na druhé straně sémiotika samozřejmě není jedinou moţnou cestou, skrze niţ lze 

zkoumat a vymezovat postmoderní fenomény. Jednou z mnoha dalších moţností je 

kupříkladu soudobá sociologie, která se snaţí postihovat postmoderní či postindustriální 

společnost a nový typ společenského uspořádání. Mezi sociology zabývající se 

postmodernismem patří například Z. Bauman, z jehoţ úvah jsme zde citovali, nebo z českých 

osobností V. Bělohradský.  

Vraťme se však k problematice znaku. Jak je v postmoderních souvislostech chápán? 

Zdá se, ţe dominuje kontextové pojetí.
297

 

 Postmoderní myšlení v řadě případů přijímá za své poststrukturalistické pojetí znaku 
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ve formulaci Jacquese Derridy. (Myšlení autorů tzv. poststrukturalismu, jako je Michel 

Foucault, Gilles Deleuze nebo Jacques Derrida vykazuje zřetelnou vazbu k postmoderním 

tématům a způsobům uvaţování. Postmodernismus – stejně jako poststrukturalismus – je 

kritikou znázorňování […], říká Craig Owens.)
298

 Jistou předzvěst těchto konceptů lze nalézt 

jiţ v negativně vymezeném pohledu na znak, který nalézáme u de Saussura v Kursu obecné 

lingvistiky:  

Identita znaku je čistě funkcí diferencí v systému. V jazyce existují pouze diference. 

Nejpřesnější charakteristikou znaku tedy je, ţe je tím, čím jiné znaky nejsou.
299

  

Descombes se podle Tomáše Hauera domnívá, ţe smysl vţdy vyplývá z kombinace 

prvků, které samy nic neoznačují. V základě smyslu je tedy jistý non-smysl. Symbolické prvky 

či jednotky tedy neexistují vně vztahů, do nichţ vstupují a v nichţ se vzájemně určují.
300

    

 Zdá se, ţe i někteří čeští filozofové, např. Michal Ajvaz, v současné době zdůrazňují 

hlavně nepřítomnost znaku jako takového (to, co je přítomné, ať jsou to zvuky, barevné skvrny 

nebo písmena –, poukazuje k něčemu, co tu není...).
301

 

Pokud lze vůbec označit nějaký fenomén za významotvorný, je jím kontinuálnost, v 

níţ se význam teprve rodí. Významné místo u Ajvaze také zaujímá „prázdno“, „mezera“ jako 

prostor formujících se souvislostí, plnosti moţností, kterými znak potenciálně oplývá. 

Srovnáme-li Ajvazův přístup ke znaku například s Derridovým přesvědčením, ţe ţádný prvek 

nedává smysl (neznačí), neodkazuje-li v ekonomii stop k něčemu jinému, je patrné, ţe 

Ajvazova kniha esejů Příběh znaků a prázdna do značné míry staví právě na této myšlence. 

Výmluvné jsou v tomto směru např. pasáţe, v nichţ autor uvaţuje o proměnách významů 

krouţících kolem prázdnoty či o skládání významu slova z fragmentů jiných slov, které jsou 

ve slově skrytě spolupřítomny.
302

 

     

13.1.1 Obtíže spojené s identifikací znaku pomocí diferencí  

 

Shrneme-li postoje těchto vědců, závěr můţe znít: neexistuje nic takového, jako 
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„koherentní“, samostatně uchopitelný význam.
303

 Derrida se explicitně táţe: Jakým právem 

vůbec předpokládáme jednotu esence něčeho takového, jako je znak?
304

 Na jiném místě  

zpochybňuje intersubjektivitu jako podmínku objektivity, a tudíţ i celostnosti znaku, neboť: 

(...) ta je absolutní pouze v případě ideálních předmětů.
305

 Tato myšlenka však s sebou přináší 

některé obtíţe, nejen jazykové, na něţ je třeba poukázat. Jestliţe je úkolem jazyka reflektovat 

mimojazykovou realitu, pak bychom se museli vyrovnat nejen s tříštěním celého jazykového 

systému a jeho hranic, ale také reality, která nás obklopuje. Moţná však, jak naznačuje Ajvaz, 

je toto tříštění pouze povrchovým procesem, který zakrývá tušení jediného a nezničitelného 

dění.
306

   

 V systému jazyka existují podle Derridova pojetí pouze diference znaků, bez 

jakýchkoli pozitivních vymezení. Při aplikaci této poučky v komunikační praxi však nastávají 

různé potíţe. Uvaţovali jsme například v této práci nad tím, co je to umění. Podle Saussura a 

Derridy by význam slova „umění“ byl tím, čím jiné znaky nejsou. I toto negativní vymezení 

by však teoreticky předpokládalo jistou koherenci významu, zaloţenou nikoliv na „sčítání“ 

sémantických rysů tvořících sémém, na nichţ se shodne většina uţivatelů jazyka (a kterých 

bude omezený počet), nýbrţ na „odčítání“ sémantických komponentů nekonečného mnoţství 

ostatních znaků, které „nejsou tím, čím umění je“. Vzhledem k významovým přechodům mezi 

jednotlivými znaky by však ani dříve nemohl vztah disjunkce platit zcela bez výhrad.  

 V postmoderní době tento rozpor vystupuje ještě více do popředí a nabývá 

zřetelnějších kontur. Umění totiž dnes může být také tím, čím jiné znaky jsou, být právě 

jimi (viz např. podkapitola 2.5 nebo kapitola 8). Za diferenciaci bychom snad mohli 

povaţovat skutečnost, ţe i toto umění zahrnuje sémantické rysy, které „neuměleckým“ 

designátům chybí, je zároveň ještě čímsi navíc. Jistě však nelze říci, ţe význam umění je 

definován právě a pouze tímto jedním rozlišujícím rysem. Jestliţe existují pouze diference, 

bez jakýchkoliv pozitivních vymezení, byla by snad tato úvaha ještě akceptovatelná v případě 
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verbálních znaků. Jak by ale bylo moţné tuto problematiku řešit u znaků ideografické, 

ikonické povahy (např. fotografie, některé dopravní značky, grafy, atd.?), jejichţ vizuální 

podstata jiţ sama o sobě představuje poměrně pozitivní identifikaci? 

 

13.2 Rozpory dekonstrukce a znovunalézání kategorie smyslu 

 

V kapitolách Sémiologie a gramatologie a Hlas a fenomén z knihy Texty k 

dekonstrukci polemizuje Jacques Derrida s Edmundem Husserlem a jeho pojetím znaku. Jak 

říká, fenomenolog stejně jako sémiolog tvrdí, ţe se vztahuje k čisté jednotce, ke zcela přesně 

identifikovatelné stránce smyslu čili signifikátu.
307

 Tuto představu toho, co Husserl nazývá 

také „transcendentálním označovaným“, představu vrstvy předlingvistického či 

předsémiotického (dle Husserla pre-expresivního) smyslu, jehoţ přítomnost by byla myslitelná 

i vně práce diferänce a před ní, vně procesu či systému značení a před ním
308

 a které by do 

značné míry odpovídala kolektivně sdílená sloţka znaku, Derrida zpochybňuje. Podle něj totiţ 

ţádný prvek nefunguje a neoznačuje, nepřijímá a nedává „smysl“, neodkazuje-li v ekonomii 

stop k něčemu jinému, ať minulému anebo budoucímu.
309

 Také Tomáš Hauer se ve své knize 

vyjadřuje k otázce významu v podobném duchu:  

(...) hnědá není nezávislou představou definovanou nějakým nutným jádrem, ale jde 

pouze o jeden název v systému názvů barev definovaný vztahy k ostatním termínům. A také: 

neexistuje ani ţádná fundamentální vlastnost, jakési jádro, které by představa musela mít, aby 

byla povaţována za pravé označované pro označující.
310

 

 Zdá se, ţe v logickém důsledku tato teorie anulování znaku musí problematizovat také 

přítomnost smyslu, konečného interpretačního resultátu znakových komplexů. O několik 

stránek dále však nacházíme rozporné vyjádření: Všechna zkušenost je zkušenost ‘smyslu’ 

(Sinn). Všechno, co se zjevuje vědomí, všechno, co jest pro nějaké vědomí vůbec, je smysl.
311

 

Také Ivo Osolsobě s tímto názorem souhlasí: Sdílení téţe skutečnosti je nutná trvalá 

podmínka veškerého sdělování vůbec, tedy i dorozumívání lidí: my všichni sdílíme touţ 

skutečnost, skutečnost, která je pro nás (v jistých mezích) stejná a tvoří náš společný „univers 
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du discours“: nebýt toho, nemohli bychom si – v jeho mezích – rozumět.
312

 Je tedy moţné, ţe 

je zde problematizován pouze smysl pre-expresivní, kategorie smyslu jako inteligibilní či 

spirituální idealita, jeţ se případně sice můţe spojit se smyslovou stránkou nějakého 

označujícího, avšak o sobě to nemá zapotřebí.
313

   

 Poststrukturalistické vidění znaku se tedy alespoň u Derridy vyznačuje jistými 

protiklady – na jedné straně popírání koherence a integrity znaku, na straně druhé obhajování 

formální identity znaku (a tudíţ nutně určitého modu jeho celistvosti). Např.: (...)Foném či 

grafém je do jisté míry vţdy, kdykoli se prezentuje v nějakém aktu anebo vněmu, jiný, avšak 

jakoţto znak a jakoţto řeč vůbec můţe fungovat pouze potud, pokud jej určitá formální 

identita dovoluje znovu pouţít a rozpoznat.“
314

 Nuţe, jestliţe připustíme – a snaţili jsme se 

ukázat, ţe je to nutné, ţe každý znak vůbec má strukturu původního opakování, pak je 

obecné rozlišení fiktivního a skutečného pouţívání znaku ohroţeno
315

 [zvýraznění M. F.]. 

Není jistě třeba dodávat, ţe tato struktura opakování nezbytně předpokládá určitou totoţnost 

znaku.  

Podobně jako se střetávají a zároveň koexistují teoretická stanoviska k integraci 

či rozpadu znaku (i v rámci jedné koncepce), v postmoderním umění se přirozeně a 

různými způsoby prostupuje a doplňuje tendence k maximální neukotvenosti, 

otevřenosti a pluralitě se směřováním k uzavřenosti, neměnné či simplifikované podobě 

uměleckého díla. O podobách a moţnostech tohoto postmoderního míšení se v předchozích 

kapitolách snaţila detailně referovat tato práce.     

 Přes řadu zpochybňujících výroků o existenci a integritě znaku i o rozpadu hodnot, 

norem či textů, jeţ v úvaze týkající se postmoderního umění nelze ponechat stranou, bychom 

tuto úvahu rádi zakončili opětovným poukazem ke slovům Jacquese Derridy o veškeré lidské 

zkušenosti jako „zkušenosti smyslu“. Právě tato hluboce ukotvená lidská potřeba představuje 

protiváhu některých podob postmoderního světa, který sám sebe častokrát s potěšením 

prezentuje jako svět vyprázdněný a bez významu. A ačkoliv nám tato prezentace leckdy 

připadá jako „realita“, můţe být i pouhým záměrným projevem demonstrativní a iluzivní 

postmoderní ostenze.         
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kapitola 14 

Závěr 

 

 V úvodu práce jsme zmínili, ţe řada vědců klade postmodernismus do těsné 

souvislosti s krizí kultury – často pouze na základě subjektivních dojmů. V této práci jsme se 

pokusili objektivně zformulovat důvody, jimiž by mohly být takové imprese podloženy. 

Z hloubkového rozboru sémiotických rysů a postupů v postmoderním umění jsme vyvodili 

některé teoretické odpovědi. Jednu z těchto odpovědí představuje vztah estetické funkce a 

esteticky indiferentního fenoménu ostenze, jemuţ jsme se obsáhle věnovali (srov. například 

kapitola 2). Na jejich zaměnitelnosti jsme vystavěli koncept estetické ostenzivní situace. Je 

moţné říci, ţe tato reverzibilita je do značné míry podpořena také postmoderním 

relativismem. Vydává-li se pouhé vystavování objektu za jev rovnocenný estetickému 

působení, řada vnímatelů postmoderního umění na tuto záměnu nepřistoupí. Některé z nich 

bude takový stav věcí dokonce iritovat.  

Postoj k umění se postupně proměňuje – funkce estetická nepředstavuje zásadní 

podmínku, aby byl prezentovaný artefakt či text uznán jako umění, takzvaně 

legitimizován jako umělecké dílo. Nejextrémnější doklad skutečnosti, ţe v postmoderní době 

mohou být estetické rysy díla i zcela řízeně potlačovány, představuje bezesporu tzv. genetické 

umění (viz podkapitola 8.2). Průkazná je ovšem i vzrůstající role, jež připadá kontextu. 

Obklopení/zaštítění artefaktu tímto kontextem (zařazení básně do sbírky, přenesení věci do 

galerie) jakoby zastupuje estetickou funkci a dokáţe propůjčovat status uměleckého díla. 

Současně je kladena větší váha na rozhodnutí jednotlivce o díle, na jeho volní 

aktivitu. Oslabuje úloha kolektivního vnímání díla-znaku (srov. myšlenky Jana 

Mukařovského, s. 25). Vyvázání se z kolektivní odpovědnosti vede k větší svobodě 

recipienta. Tato svoboda rozhodování byla recipientovi přiznávána i dříve, například v oblasti 

přecházení norem praktických a estetických, nikoliv však takto silně ve sféře umění. Jaká 

omezení a nastavení norem lze tedy očekávat uvnitř paradigmatu postmoderního umění, ve 

srovnání s dřívějším stavem? Spíše neţ „ţádná“ je moţno říci: taková, jaká si individuálně 

v úloze recipienta či hodnotitele tohoto umění zvolíme. S tím do značné míry souvisí i 

kolísání v procesu semiózy, tedy označení hmotného artefaktu jako díla-znaku – nebo zcela 

opačně: skutečnosti, která pro nás coby vnímatele neznačí. Zatímco dříve se v oblasti 
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literatury vedly spory především o interpretaci, dnes se k nim přidávají spory o samotné 

umění. Argumenty se přesouvají z roviny uvaţování o umění například do oblasti filozofie.                  

V textu práce předkládáme i další důvody, které se mohou podílet na negativním 

hodnocení postmoderny. Mezi ně patří například skutečnost, ţe primární je u řady 

(výtvarných) děl prezentace, sdělení je odsouváno do pozice méně významné. Umění takto v 

podstatě ukazuje sebe sama a nic víc (viz podkapitola 2.6). Tento minimální program se 

leckdy paradoxně stává i programem maximálním. Řada konzumentů umění má také jistou 

představu o způsobu a délce vzniku uměleckého díla, vycházející z tradice. Nemusí jim tudíţ 

konvenovat skutečnost, ţe geneze uměleckého díla můţe zcela splývat s časově nenáročným 

přenesením mimoestetického objektu do galerie a vztah mezi znakem a kontextem či sám 

kontext můţe konstituovat umělecké dílo.    

V oblasti literatury jsme také zaznamenali různá prohlášení předvídající konec 

umělecké slovesnosti, či na něj přímo jiţ poukazující. Domníváme se na základě analýzy 

postmoderních textů, kterou jsme zde předloţili, ţe se takové reflexe mohou odvíjet od (často 

ne zcela uvědomované) skutečnosti, ţe dochází ke stále výraznějšímu sbliţování literatury a 

sféry mimoestetické. Tento vývoj můţeme chápat jako korelát procesu probíhajícího v umění 

výtvarném. Vzájemná prostupnost sféry sémiotické a pragmatické se můţe projevit i jako 

imanentní součást struktury díla. Různé typy této interference jsme se snažili v práci 

vymezit a postihnout vlastními termíny. Jedná se například o semiostenzivní uměleckou 

formu, účast recipienta na genezi textu a na ni vázanou rozšířenou konkretizaci, typy 

suplementovaných uměleckých děl, sbliţování umění s ekonomickou sférou, reklamou atd.  

Právě tyto a další pojmy mohou být odpověďmi na otázku: Jaká sémiotická specifika 

jsou příznačná pro postmoderní tvorbu? Běţně uváděné distinktivní rysy postmoderny 

můţeme výsledky našich zjištění obohatit, případně jimi prototypové prvky postmoderního 

umění rozvést či zpřesnit. Ustálená pozice některých postmoderně-emblematických postupů 

se tak ovšem můţe i rozkolísat. Často zmiňovanou kategorii intertextuality lze například 

doplnit o případy specificky postmoderní: fiktivní text odkazující k literární metodologii nebo 

například transpozici do odlišného znakového systému (komiks). Běţně uváděné postmoderní 

znejasňování hranic empirického a fikčního světa se zase neprojevuje pouze uvnitř textů 

(srov. 3.3, např. Macurův Informátor), lze jej chápat i zcela doslovně. Představuje jej 

synkreze pragmatické a sémiotické sféry, vztah „ţivota“ a umění (kapitola 8). Ke specifikům 

postmoderny zachyceným v této práci bychom dále mohli řadit specifickou podobu synkreze 

sémanticky obtíţně slučitelných oblastí nebo projevy doslovnosti objevující se v empirické 

poezii a příznačné pro její deskriptivní styl. 
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Zpochybňování dalšího vývoje literární tvorby můţe souviset také se skutečností, ţe se 

zdá, jako by v postmoderní literatuře byly odsunuty do pozadí střední polohy. Na jedné 

straně se setkáváme s díly, jimţ je vlastní jistá prvoplánovost, často související 

s předváděním referentů (prázdných znaků, které ztratily svoji hloubku). U takových textů, 

například autorů Michala Viewegha nebo Michala Hvoreckého, navrhujeme hovořit o 

hypertrofované rovině extenze fikčního světa. Narativ s oslabenou rovinou smyslu můţeme 

také označit jako uměleckou formu s ostenzivně-extenzivními rysy (srov. podkapitola 4.2). 

Na straně druhé se setkáváme s texty záměrně enigmatizovanými, příkladem můţe být Lodní 

deník Víta Kremličky, jeţ můţe recipient vnímat aţ na hranici interpretovatelnosti. Zmíněná 

simplifikace a snaha o jednoznačnost se dostává do kontrastu s postmoderním přesvědčením, 

ţe kdokoliv můţe cokoliv povaţovat za cokoliv. Multiplikace znaků, jejich neohraničená a 

neohraničitelná mnoţina je ovšem také krajní polohou, která můţe vytvářet silné napětí. 

V postmoderním umění zřetelně vyvstává jistá antinomie – jedna z linií preferuje aţ extrémní 

otevřenost a pluralitu, na druhé straně se setkáváme s potřebou celistvosti za cenu 

nezpochybňování smyslu (kapitola 4).   

Specifickými rysy se vyznačuje nejen próza, ale také poezie, obzvláště tzv. empirická 

linie. I zde zjišťujeme vysoký stupeň přimykání k mimoestetickému kontextu: 

charakteristická je strohá popisnost, prostá kompozice, oslabení vazeb mezi motivy, 

racionální svět lyrického subjektu a absence individuálního hlediska. Nápadný je téţ akcent 

na vizuální vjemy, další z charakteristických rysů postmoderního umění. Od kategorie 

vizuality pak lze například zpětně vést spojnici k takovým atributům fenoménu ostenze, jako 

je vnějškovost a povrch, a potvrdit tak přínos tohoto konceptu při mapování vývoje 

postmoderní tvorby. Vnější realita, ať jiţ v rámci fikce, či jako „aktuální svět“, je, jak se 

ukázalo, pro postmodernu velmi významná. V textech bývá introspekce nahrazována 

pozorováním objektů, v kontextu postmoderní kultury se těší velké oblibě „reálně podloţené“ 

příběhy: memoáry, dokumenty a pseudodokumenty atp. Nelze tedy přes časté postmoderní 

odmítání pojmu objektivního světa říci, ţe by se zájem o racionalitu a exaktní postupy sníţil, 

jak by snad bylo lze očekávat.        

Jak bylo v práci na různých místech konstatováno, postmoderní umění, ale i 

postmoderní teorie se mimo jiné vyznačují střetáváním, prostupováním a potenciálním 

obohacováním leckdy protichůdných linií: plurality a singularity, klasičnosti a antiklasičnosti, 

sémiotiky a pragmatiky, vnitřního a vnějšího… 

Postmoderní tvorba na jedné straně svojí otevřenou a antinomickou povahou dává 

určitý signál: nepřímo varuje před jednoznačnými cestami prostými komplikací. V míře vyšší 
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neţ kdykoliv předtím však vnímavého recipienta upozorňuje i na nebezpečí jednostranného 

podlehnutí lákavým, postmoderním uměním obhajovaným a zaštiťovaným jevům. Jejich 

zástupci nejsou pouze bezbřehost a libovůle za kaţdou cenu, před nimiţ varuje Wolfgang 

Welsch, ale také fenomény povrchu, vizuality, simplifikace či extrémní racionality, jejichţ 

povahu jsme zde popsali, a které se stále více rozmáhají.         
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Sémiotická specifika postmoderní tvorby 

Je zřejmé, ţe slova postmoderní a postmoderna i jejich deriváty v současnosti 

nezadrţitelně pronikají do všech oblastí umění a vědy, a silně se prosazují také jejich přesahy, 

například do sféry ţivotního stylu. S menší určitostí lze ovšem tyto pojmy uchopit či 

definovat. Od této sémantické rozostřenosti se potom mohou odvíjet debaty o jejich 

kontroverznosti či případné vyprázdněnosti.     

 Samotný pojem postmodernismus se blíţí častokrát spíše emblému neţ přísně 

vymezenému konceptu. Cílem práce tedy nemůţe být striktní definice, nýbrţ otevřená 

klasifikace, zde zpracovaná z pohledu sémiotiky. Materiálovou základnu studie tvoří vybraná 

díla tvůrců české i světové literatury, analýze však byla podrobena i některá díla výtvarná, a to 

z důvodu výrazné sémiotické vazby vyvstávající mezi těmito oblastmi.  

 Jedna z klíčových otázek uvaţování o postmoderním umění se odvíjí od změněného 

postoje umělců k tradici. Je podnětné se proto zaměřit na problematiku posunu či přímo 

destrukce estetické normy. Je v postmoderních dimenzích přínosné o estetických normách 

ještě vůbec uvaţovat, jsou estetické aspekty pro postmoderní dílo podstatnou sloţkou?  

Vzhledem k tomu, ţe estetická funkce je kategorií subjektivní, tato studie neaspiruje na 

rozřešení dané otázky. Za podstatnou však lze povaţovat reflexi vztahů, které se k této 

problematice váţou.      

 V souvislosti s negací estetické funkce a normy v postmoderním umění se otevírá 

prostor pro další uvaţování, například pro zapojení teorie ostenze. Vztah ostenze a estetické 

funkce s sebou nese specifický pohled na paralely mezi uměním výtvarným (konceptuálním) 

a slovesným. Od nich lze dospět například ke zjištění, ţe postmoderní umění sice z fenoménu 

ostenze v některých případech vychází, avšak zároveň jeho hranice přesahuje. 

S mimoestetickými aspekty (ostenze) pak souvisí celá sféra otázek, jimţ se v této práci 

věnujeme a jeţ jsou vázány na stírání hranic mezi elementy estetickými a mimoestetickými či 

na vzájemné ovlivňování sféry sémiotické a pragmatické. K pragmatickým faktorům se 

rovněţ váţe otázka „odestetizování“ umění. Ta je reflektována například v souvislosti 

s různými typy zapojení recipienta při čtení textu a jeho následném ovlivnění či ve vztahu k 

tzv. empirickému proudu postmoderní poezie. V neposlední řadě se tato studie zabývá tématy, 

s jejichţ pomocí lze blíţe sémioticky vymezit postmoderní umělecké dílo, například 

postmoderním typem synkreze či intertextuality.  

Přestoţe nelze na základě subjektivní analýzy vymezeného spektra uměleckých děl 

vynášet ucelené závěry o charakteru literární tvorby posledních let, je cílem této studie přispět 

k rekognoskaci některých vývojových fenoménů zkoumaného období. 
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The Semiotic Specifics of the Postmodern Works of Art 

The concept of „postmodernity“ has become widespread at various contemporary 

fields of science. It seems to be linked to the philosophical area of thinking in the first place, 

but the transdisciplinal aspect of this notion is more than obvious. The beginning of the 

postmodern period is, not surprisingly, a topic for numerous discussions. As to the 

determination of the beginning of postmodernism, this project inclines to a hypothesis of J.-F. 

Lyotard, who puts an approximate initiation of postmodernism to the end of 1950s. Though, 

the fact that the situation is not typical for the Czech literature must be taken into an account.  

The main focus of this project (although it is concerned with approaches of other 

areas, for example fine arts) is on the field of literary studies, especially on semiotics. It would 

be quite misleading and restricting to try to make an exact definition of postmodernism in 

literature. This is the reason, why the project is conceived as an open consideration and a 

reflection on postmodernism, with a stress on the semiotic point of view. 

 The chief aim of the project is to analyse concrete texts (in some cases also visual 

works) often „labeled“ by critics as „postmodern“ and to seek for the specifics they have in 

common, especially on the level of semiotic structure. The analysis should reveal, if there can 

be found any shared elements or methods on diverse levels of the postmodern texts (besides 

the well-known elements mentioned very often in articles, such as a destruction of a plot, 

allusions and intertextual references etc.) and if it is probable that a consideration dealing with 

this aspect of postmodernity could elucidate any other rules prevailing for the field of 

contemporary literature. 

 The part of the project is engaged in the theme of the relation of postmodern works to 

the aesthetic norm. One of the questions is, if it is challenging to think about the absence of 

such a norm in postmodern dimension. The possible absence/destruction of the norm could at 

least partially explain, why experts tend to evaluate the contemporary cultural situation 

negative. It is obvious that the aesthetic aspect, in „conservative art“ bounded to the object or 

text itself, can be lacked in the postmodern art. It is compensated by the influence of the non-

aesthetic reality, by context and the pragmatic aspects of work. 

Another question is, if the postmodern literature and fine arts can be characterized by 

synthesis of variant components. There are many other tasks in the project we deal with, 

which do not seem to be less important for the image of postmodern art. These are the 

questions of interference of semiotic and pragmatic field, intertextuality and its influence to 

the destruction of subject in texts, an issue of „order contra chaos“, relativism in postmodern 

art etc. 
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