
 
  Oponentský posudek bakalářské práce Edity Chlupáčové: 
     „Obraz Heleny“ 
 
 
 Předkládaná práce si klade za cíl představit tu část korpusu řeckých poetických textů 
doby archaické i klasické, v níž nacházíme Helenu Trójskou a spolu s ní její eidólon. 
Metodologicky je práce zakotvena ve francouzské strukturalistické (a poststrukturalistické) 
tradici, jmenovitě vychází zejména z prací Rolanda Barthese a – na poli klasické filologie – 
z interpretací J.-P. Vernanta. Práce je zarámována úvodem i shrnujícím závěrem a obsahuje 
bohatý seznam literatury, který nepochybně překračuje rozsah literatury, vyžadované pro 
bakalářskou práci. Zároveň je třeba zdůraznit, že autorka se odvážně pokusila o aplikaci 
barthesovkých kategorií na antický literární materiál – v úvodu výslovně zavrhuje „tradiční 
nástroje analýzy“, k nimž podle ní patří „autor a jeho doba, žánr, postavy, psychoanalýza.“ (s. 
10) U tohoto strategického tvrzení chvíli setrvejme: zaprvé se nedomnívám, že by 
psychoanalýza skutečně patřila k „tradičním“ nástrojům analýzy – ledaže bychom výraz 
„tradice“ vymezili velmi krátkodobě (Barthesův výrok o „pomníku psychoanalýzy“ citovaný 
v poznámce k tomu ale rozhodně nepostačí) –, zadruhé bývá naopak k tradičním nástrojům 
analýzy řazen kontext, s nímž autorka výslovně pracuje v pasážích inspirovaných Vernantem 
a jeho interpretací výrazu kolossos. Součástí této útočné interpretační strategie autorky je také 
podsouvání odlišným přístupům takových charakteristik, které jsou mnohdy jen velmi 
přibližné nebo vůbec neoprávněné – srovnej např. všeobecné tvrzení: „Nejsme ochotni tiše 
přijmout tušení oceánu významů, který se přelévá mezi lidmi a který se pokoušíme odít do 
jazyka, který je vždy již hotový, a pak vyjádřit sdělení, aby mohla proběhnout komunikace, 
hladce a racionálně.“ (s. 10) Kdo je autorem takovéto zcela simplistní řečové strategie? H.-G. 
Gadamerovi, jenž je výslovně citován v poznámce, ji jistě přiřknout nelze. Takových míst je 
v práci více, a je možné vznést i další otázky, např. zdali autorka skutečně pracuje s postavami 
„jen“ jako s figurami à la Barthes, což si stanovila za svůj cíl, atp. 
 Avšak i pokud přistoupíme k vlastnímu tématu práce, objeví se nejasnosti. Podle mého 
soudu měl být podrobněji osvětlen ústřední pojem „eidóličnost“, stejně jako vizuální schéma 
jeho působení na s. 28. Podobně mi není jasná vazba tohoto pojmu na klasickou Peirceovu 
triádu icon – index – symbol: domnívám se, že ne-ikoničnost (alespoň podle autorky) pojmu 
eidólon by bylo třeba dokázat, a ne ji pouze apodikticky postulovat. Stejně tak teze, že 
eidólon „neodkazuje k identitě a podobnosti“ (s. 24), není dostatečně zdůvodněna. 
Mimořádné zajímavý fenomén opakování, jímž se vyznačuje řeč Heleny v Eurípidově 
stejnojmenné tragédii, pak je sice přesně popsán i porovnán s výskytem opakování u jiných 
postav, avšak následné interpretaci na s. 27 přes veškeré úsilí nejsem s to porozumět: o jaké 
stupňování se v uvedených výskytech (jsou to tři pasáže) jedná? – Já osobně v nich přes 
veškerou snahu žádné stupňování nevidím; a už vůbec mi není jasné, co se míní „dvojím 
subjektem“ v těchto větách. Vůbec je třeba dodat, že styl práce je místy příliš zkratkovitý, což 
činí četbu (zbytečně) obtížnou. 
 Má hlavní výtka však cílí jinam. Autorka sama přímo v anotaci tvrdí, že „pojem 
eidólon … jako znak ve spojení s Helenou značí oscilaci mezi znakem řeči a obrazem“, jejím 
cílem je „ukázat, jakým je Helena znakem, co tento znak označuje, a jak“. Přitom se však 
soustředí jen na „eidóličnost“ Heleny, zatímco v případě Eurípidovy tragédie je zde kromě 
distinkce Helena – eidólon Heleny přítomna také distinkce Helena – onoma Heleny, 
zastoupená dokonce častěji než výrazy eidólon či agalma (označení Heleny jakožto onoma 
nalezneme v textu 9x: 43, 66, 199, 250, 483, 487, 588, 1100, 1653; jakožto eidólon , resp. 
agalma je výslovně označena 7x). Ale nejde zde samozřejmě jen o počty, přestože i ty jsou 
výmluvné: domnívám se, že právě mnohačetná distinkce mezi Helenou a jejím jak obrazem, 



tak jménem zakládá jeden z podstatných rysů této „sémiotické“ tragédie (a nemusíme, 
v duchu přijaté strategie, ani zkoumat další díla, natožpak postavu „mrtvého“ autora); 
vzájemná mezihra se zde odehrává na více rovinách, teprve v tomto zasazení pak jako 
punctum může vystoupit i převlek Meneláův..  
 Co se týče dalších částí práce, považuji za příliš dalekosáhlé vývody, vycházející 
z pouhých tří dochovaných veršů Stésichorových: nevíme vůbec, co jim předcházelo, nevíme, 
co následovalo, odtud interpretace druhé osoby způsobem, jaký uvádí autorka, je po mém 
soudu příliš odvážná (srv. užití druhé osoby vypravěčem v obou Homérových básních!). Není 
mi také jasné, jak je samotná skutečnost Stésichorova trestu v souladu se „souřadností 
různých verzí /=rozuměj Helenina příběhu/, kde hierarchie je zrušena“ (s. 43). 
 Pojetí „podvojnosti řeči“ jakožto ženské (s. 19) považuji za krajně zjednodušující – 
srov. jen slova Odysseova citovaná v poznámce k uvedené tezi, stejně jako Detiennův výklad 
v knize „Mistři pravdy v archaickém Řecku“, na kterou ostatně autorka sama odkazuje, a řada 
dalších prací věnovaných povaze řeči v Řecku. 
 Citáty ze sekundární literatury by měly být přeloženy do češtiny.V textu je také dosti 
drobných chyb (značila jsem je tužkou) a několik nepřesností, např. píšeme správně Leibniz, 
nikoli Leibnitz (s. 45), Chantraine, nikoli Chaintraine (opakovaně v textu i v seznamu 
literatury) atp. A domnívám se také, že práci by prospěl podtitul, který by jasněji vymezil její 
téma. 
 Mám-li shrnout, vyzvedla bych zejména odvahu, s níž se autorka pustila do zkoumání, 
které slibovalo už od počátku pohyb na půdě značně nejisté. Volbu materiálu, na nějž se 
soustředila, považuji za odpovídající, a výsledné prolnutí se sférou fotografie za inspirativní, 
přestože by jistě potřebovalo ještě domyslet. Za největší slabinu považuji přílišnou 
schematičnost práce: téma se nasvítí jen skrze určité prizma, přičemž prizmata jiná (a přitom 
pro sféru tázání podstatná, viz onoma – klidně bychom mohli rozpracovat pojem 
„onomatičnosti“) jsou ponechána stranou. Další slabinou je už uvedená nedostatečná 
charakteristika ústředních pojmů, a to i na úrovni argumentace, a jejich místy násilná aplikace 
na zkoumaný text. 
 

Celkově považuji práci za odpovídající nárokům na bakalářskou práci kladeným a 
doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
 
Mgr. Sylva Fischerová, PhD.  


