
Abstrakt v českém jazyce 

Předmětem této diplomové práce je analýza pikareskních prvků ve vybraných 

románech britské spisovatelky Angely Carterová. Zaměřuje se zejména na dvě díla, která 

tento žánr odrážejí nejvíce, její romány Noci v cirkuse (Nights at the Circus, 1984) a 

Ďábelské generátory touhy doktora Hoffmana (The Infernal Desire Machines of Doctor 

Hoffman, 1972). Nicméně i ranější romány Carterové ze šedesátých let dvacátého století, 

Magické hračkářství (The Magic Toyshop, 1967) a Padouši a hrdinové (Heroes and Villains, 

1969), v sobě skrývají mnoho prvků tohoto žánru a proto jsem je ve své analýze nevynechala. 

V úvodu této práce je vysledována historie pikareskního románu od jeho počátků ve 

Španělsku šestnáctého století až po pozdější modernistický a postmodernistický vývoj. 

Zároveň je zdůrazněno, že v souvislosti s analýzou určitého žánru v díle Angely Carterové je 

podstatné přihlédnout k intertextualitě její tvorby. Její romány jsou mnohovrstevné mozaiky a 

skrývají v sobě mnoho různých žánrů a inspirací jako je např. bible, renesanční drama 

(Shakespeare), gotická a hororová literatura, pohádky, folklorní tradice, mytologie, detektivní 

příběhy i pornografie, balet, film a divadlo. Carterová těmto žánrům vzdává hold, ale stejně 

tak se jim i vysmívá a poukazuje na omezení, která v sobě nesou. 

Dosavadní rozbory a diskuse o její tvorbě byly především zaměřené na její pojetí 

feminismu, mýtu, genderové problematiky či gotických prvků, ale pikareskno, které je 

nedílnou součástí její tvorby, bylo doposud zanedbáváno. Proto se tato diplomová práce snaží 

tuto chybu napravit a určit, čím se liší její modernistické pojetí pikareskna od tradičních 

románů tohoto žánru. Zabývá se tím, kdo je píkarem v jejích románech, jakého má společníka 

a kam vlastně směřuje. Čeho Carterová dosahuje tím, že se přesně nedrží hranic vytyčených 

definicí tohoto žánru, ale interpretuje jej spíše volněji, kam na svých cestách její píkarové  

dospějí, jaké jsou krajiny, kterými procházejí a jak se liší od původních příkladů žánru. 



V Haffendenově knize Novelists in Interview Carterová v rozhovoru vyjadřuje svou 

definici pikareskna jakožto „určitého žánru osmnáctého století, ve kterém postavy zažívají 

různá dobrodružství, aby se ocitly na místech, kde se mohou zamýšlet a diskutovat o 

filozofických tématech bez rozptylování.“1 Přestože si Carterová koncept tohoto žánru 

vykládá spíše volněji, pikareskno je nedílnou součástí její tvorby. Umožňuje jí zpochybňovat 

zažité filozofické, literární i politické koncepty a ideje, vytyčovat nové hranice žánrům i 

pojmům a nutit čtenáře k přemýšlení o procesu vzniku a psaní románu, který je paralelní se 

začátkem a koncem píkarovy cesty, jež v Carterové pojetí nemá jednoznačný konec ani 

začátek, stejně jako text sám. Stejně jako se Angela Carterová nechala inspirovat autory a 

žánry, kteří její tvorbu předcházeli, nepřestává inspirovat ani ty, kteří přicházejí po ní. 

 

Klí čová slova 

pikareskno/pikareskní román = žánr, který vznikl v šestnáctém století ve Španělsku, jeho 

hlavní hrdina je obvykle okouzlující podvodníček z nižší společenské vrstvy, během svých 

dobrodružství slouží mnoha pánům, jeho snaha zlepšit své postavení také odhaluje 

pokrytectví a pochybnou morálku celé společnosti 

pícaro = španělské pícaro znamená taškář, šibal, šejdíř, hlavní hrdina pikareskního románu, 

který pochází z nízké společenské vrstvy a snaží se nějak protlouct a vypracovat, obvykle svá 

dobrodružství popisuje a román vypráví ich-formou 

píkarův průvodce/společník = věrný sluha či druh, který píkara doprovází během jeho cest, 

radí mu či jeho počínání satirizuje, v románech Carterové je to často potencionální 

druh/družka postavy 

 

                                                 
1 John Haffenden, Novelists in Interview (London: Routledge, 1985) 87: “certain 18th century fictional device 
where people have adventures in order to find themselves in places where they can discuss philosophical 
concepts without distractions.” 
 


