
Abstrakt 

Tato práce si  klade za cíl  představit  tři  základní pohledy,  jimiž je nahlíženo 

město v poezii Lawrence Ferlinghettiho. Tyto perspektivy se vzájemně liší básnickým 

stylem, použitými literárními prostředky i tématy,  které zpracovávají.  Sdílejí ovšem 

jeden  zásadní  aspekt:  obrazy města  slouží  k  úvahám,  které  přesahují  rámec  témat 

specifických pro městský diskurz a zasahují  do obecnějších rovin.  Otázky,  jimiž se 

Ferlinghetti  takto  zaobírá,  byly  rozčleněny  do  tří  skupin:  intertextualita,  paměť  a 

kritický diskurz.

První pohled chápe město jako text a intertext, jenž je složen z mnoha různých 

druhů textů. Pojetí textu se zde neomezuje na text literární, nýbrž jsou jím myšleny i  

texty  architektury,  výtvarného  umění,  sochařství,  nebo  hudby.  Jsou-li  takové  texty 

“čteny” v kontextu určitého místa ve městě (a tedy skrze takové místo),  dochází k 

určitému  setkání,  které  může  dát  vzniknout  novým  významům  skrze  paralely  a 

kontrasty  mezi  odlišnými  kódy  těchto  textů.  Taková  setkání  se  podílí  na  procesu 

kontinuální tvorby významů skrze intertextuální tok. Výsledkem je změna ve vnímání 

jednoho nebo obou textů, jeden je kontaminován druhým, a naopak. Příklady takové 

intertextuality  hojně  se  vyskytující  ve  Ferlinghettiho  básních  jsou  analyzovány  na 

pozadí recepční a kritické teorie. 

Druhá perspektiva pojímá město jako mnemotechnický prostor, kde je uložena 

a zakořeněna individuální a kolektivní paměť. Její znovunalezení je nutné k ukotvení 

identity  jedince,  který  se  proto  snaží  odhalit  zasuté  osobní,  rodinné  i  kolektivní 

vzpomínky.  Navrací  se  na známá místa,  kde  dochází  ke  konfrontaci  s  jeho vlastní 

minulostí.  Bohužel,  tyto  pokusy  o  cestu  zpět  v  čase  často  končí  těžkou  deziluzí,  

protože  současnost  a  minulost  odděluje  nepřekročitelná  propast.  Odtrženost  od 

minulosti se projevuje jako nesoulad mezi vzpomínkami a realitou. Pro města, která 

jsou v básních koncipována jako vzpomínky, je typické například jakési neostré vidění, 

které rozpouští pevné kontury městských objektů. Tento způsob zobrazení často souvisí 

se záměrně konvenčním podáním, které zbavuje město všech realistických prvků a 

předkládá idealizovaný obraz.  Pocit  dlouhé časové odluky je umocněn důrazem na 

prostorovou vzdálenost. Ferlinghettiho úvahy o povaze paměti se zaměřují na způsoby, 



jimiž  je  možno  paměť  obnovovat,  ale  tyto  úvahy  ztroskotávají  na  poznání  o 

pomíjivosti, nenávratnosti a konečném zapomění.  

Třetí způsob zobrazování města se zaměřuje na kritiku obecných společenských 

a  politických  problémů  tehdejší  doby.  Městský  prostor  zastupuje  celý  stát  a  jeho 

jednotlivé části jsou spojovány s určitými koncepty. Předměstí je například dáváno do 

souvislosti  s  konzervativními  hodnotami,  společenskou  a  politickou  konformitou, 

kulturní homogenitou a “americkým způsobem života.” Dalším příkladem mohou být 

marginální  území,  spojována  s  chaosem,  přemírou  odpadu  a,  paradoxně,  také  s 

prádnotou,  nebo  obchodní  dům  Macy's,  který  reprezentuje  konzumní  životní  styl, 

falešné  náhražky  skutečných  hodnot  a  z  toho  pramenící  pocit  prázdnoty.  Pocitům 

obyvatel je tedy také věnována pozornost: město je koncipováno jako odcizený prostor, 

ve kterém lidé zakouší pocity anonymity, nezájmu, samoty a vykořeněnosti. 

 


