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Lucie Koutková vychází ve své disertační práci z předpokladu, že dichotomie světla a temnoty 

představuje figuru (ve smyslu Auerbachova přístupu k textu) či dokonce samostatnou strukturu 

vyprávění v díle Libuše Moníkové; tento motivický a strukturální prvek slouží nejen k poetickým a 

sociálním reflexím, ale zprostředkovává i genderové a mocensko-politické diskursy a podílí se na 

formování textu jako média kulturní paměti. V časté vizualizaci tohoto narativu vidí Koutková 

důkaz intermediality a synestetického zaměření děl L. Moníkové. Tyto typické znaky autorčiny 

poetiky už konstatovaly Helga Braunbeck resp. Antje Mansbrügge, a sice z perspektivy 

intermediality resp. teorie autorství. Tímto tvrzením předjímám jeden z kladů předkládané studie: 

její autorka potvrzuje výsledky dosavadního bádání z nového úhlu pohledu, Moníková „findet zu 

einer figuralen Ästhetik des Zeigens und szenischen Vorführens anstelle des Beschreibens und 

mitteilenden Sagens.“ (11) Scéniské ztvárnění zatím zkoumala Lyn Marven jako manifestaci 

hysterie coby figury ztvárňující trauma, kulturněvědný přístup je v sekundární literatuře nový.  

V úvodu studie Koutková vymezuje stěžejní termín figura, který převzala od Ericha Auerbacha, v 

jehož pojetí mizí rozdíl mezi výkladem dějin a interpretací textu. Volker Roloff rozšiřuje význam 

tohoto termínu o nové znaky: sériovost, fragmentaci a hybriditu, vedoucí na určitém mediálním 

pozadí k synestetickým vjemům, což opravňuje použití tohoto pojmu v rámci intermediálního 

výzkumu.  

Na základě výkladu úvodního obrazu „černého kuřete“ v Pavaně pro mrtvou Infantku nastiňuje 

Koutková interpretační možnosti dichotomie světla a temnoty, a sice jako šifru (non)konformity s 

mocí a zároveň příklad autorčiny hry s genderovými stereotypy. Přínosné je doktorandčino přiřazení 

Kurosawových černobílých filmů a jejich estetizace okamžiku ke konstitučnímu prvku románové 

struktury Fasády. V románovém fragmentu Závrať se stěžejní dichotomie opět promítá do figurální 

roviny, a sice do postav múz Dory a Tiny a do kontrastních charakterů umělce Brandla a 

přírodovědce Procházky. Zkoumaná dichotomie nevede ve většině děl L. Moníkové k syntéze, ale 

zůstává – jako odkaz na jinakost či cizost v kontextu migrační literatury – zachována.  

Vlastním analýzám předchází kulturně-historická kapitola 2 Dějiny figury světla a temnoty, 

vycházející z teze, že spisovatelka boří tradované stereotypy způsobu uměleckého ztvárnění a 

tradiční pojetí analyzované dichotomie. Po náčrtu různých přístupů jednotlivých epoch ke 

zkoumané figuře dochází Koutková k závěru, že pro poetiku Moníkové mohou být relevantní 

moderna, avantgardy a surrealismus, respektive estetické koncepty konkrétních autorek a autorů. 

Tuto afinitu zkoumá v následující podkapitole 2.1.1 a shledává konkrétní styčné body, a to ohledně 

diskursu moci v Kafkově podobenství Beim Bau der chinesischen Mauer, přičemž tzv. 

Körperdiskus či biopolitická dichotomie těla/corpusu jako obrazu (bez)moci v Kafkově povídce a v 

Moníkové Pavaně splývají. Velmi přesvědčivě je vypracovaná i afinita Pavany pro mrtvou infantku 

ke slavnému románu Ingeborg Bachmann Malina, a sice dichotomie světla a tmy jako paradigmatu 

vzniku textu: života a tvorby či recepce a produkce. Podle Lucie Koutková se dialektická figura 

promítá i do častého motivu androgynity. V tomto bodě autorka studie většinou přejímá závěry 

Andrey Bartl. Před případnou publikací je na místě jedna připomínka: kritika německé germanistiky 

za přiřazení postavy Marie-Mercedes k tomuto typu postav není oprávněná (viz s. 72), Ortenova 

poznámka, že jeho přítelkyně patří do kimona, se nevztahuje na typický oděv (a tedy stereotyp) 

gejši, ale samuraje. V dané pasáži (F, 220) má Orten z Marie-Mercedes díky jejímu ráznému, 

,mužsky‘ konotovanému, chování strach, po zmínce o kimonu Marie-Mercedes mluví o 

Kurosawovi, což je intermediální, metonymický odkaz na postavu samuraje; autorka opět boří 

genderová klišé.              

Největším přínosem této studie jsou analýzy jednotlivých románů prostřednictvím narativu 



dichotomie světla a temnoty. V kap. 3 nachází Koutková zkoumaný fenomén v Pavaně pro mrtvou 

infantku nejdříve v rovině postav: černé kuře ztělesňuje subverzi života podle norem, postavy černé 

kněžny a Francine Pallas spojuje mocenský diskurs a kontext migrace. Tato kontrastní figura, a to 

jsou nejzajímavější poznatky, se promítá i do strukturální roviny textu: román je vyprávěn z 

perspektivy temného, čímž se autorka snaží zviditelnit cizost či jinakost ve společnosti; organizační 

struktura textu je skrytá, do popředí se tedy dostává problematika zviditelnění, o čemž svědčí motiv 

zranění oka. V kapitole 3.3 Černá kněžna upozorňuji na nebezpečí zjednodušující interpretace 

moníkovského typu vládkyně. Tento typus se jako projekční plocha vypravěčky Francine Pallas 

vyvíjí, postava černé kněžny v Pavaně není. Nachází se zde buď imaginace pohanské kněžny, 

obětující se pro svůj národ (s. 41, ) či kněžny Libuše následující erbovního lva (s. 67-69); obě 

postavy jsou charakterizovány bez uvedení atributu tmavá/blond. Dalším ztělesněním vládkyně je 

postava umělé, ,tmavé‘, černé královny, konstruktu moci. Ostatně autorka studie později v odkazu 

na Helgu Braunbeck, která jako předlohu postavy královny identifikuje „Zimní královnu“ Alžbětu 

Stuartovnu, hovoří o hybriditě této postavy. Karin Windt (2007, s. 103) dokonce identifikuje 

románový popis královny, který je v kurzívě, jako citát Paula Hentznera: A Description of Elizabeth 

I & her Court at Greenwich, a upozorňuje na další literární vzor pro tento charakter, umělou krásu 

Kunigunde von Thurneck z Kleistova dramatu Kätchen von Heilbronn (viz už Sibylle Cramer, 

Lobrede auf Libuše Moníková, 1991). Na tuto souvislost s koncepcí postavy černé královny ostatně 

upozorňuje Koutková na s. 102 sama. Systematicky zpracované jsou naopak aluze k 

Shakespearovým parodiím petrarkismu a variacím charakteru tmavé/černé krásky, které mohly být 

inspirací pro ženské postavy v díle promované anglistky Moníkové. Kontrast postav Francine a její 

sestry psychiatričky vidí Koutková v biopolitickém kontextu – zatímco Francine odchází před 

totalitní mocí do exilu, představuje úspěšná lékařka politicky konformní šedou zónu. Interpretaci 

motivu postižení doporučuji doplnit o závěry Lyn Marven (Body and Narrative in Conterporary 

Litaratures in German, 2005) ohledně kulhání jako manifestace hysterie, odkazující na trauma 

(ztráta vlasti, srpnová okupace), které je podle Freuda nezobrazitelné. V závěru kapitoly k Pavaně 

interpretuje Koutková jednu z posledních scén románu, kdy Francie svrhne vozík s loutkou do 

opuštěného lomu, jako překonání dichotomie světla a temnoty a otevření vlastní cesty k tvorbě.          

Velmi zdařilá kapitola 4 analýzující román Ledová tříšť má příznačný název Dichtomie světla a 

temnoty jako klam. Zkoumaná figura se promítá do koncepce protagonistky Karly, která prodělává v 

průběhu děje rozsáhlá metamorfózu: „angefangen mit einer klischeehaften Blondine in der 

Opferrolle, über ein Zwillingsstadium, eine Harpye, eine Frau mit Iris-Heterochromie bis zur 

hässlichen dunklen Frau.“ Všechny proměny probíhají v kontextu mýtického vyprávění, které se 

blíží Kafkově přístupu k mýtu: i Moníková mýtus rozkládá na jednotlivé obrazy, jež poté sestavuje 

do nového celku. Narativ Ledové tříště tedy spoluvytváří genderově obrácené variace mýtů o 

Orfeovi a Euridice (v říši stínů se ocitl Prantl) či Perseovi a Andromedě; Prantl je vůbec 

charakterizován jako postava z mýtů, pro niž je charakteristické cyklické vnímání světa, a sice 

formou vzpomínek. Zajímavé je textově imanentní srovnání Prantla s Francine Pallas z Pavany či 

Jakubem Brandlem ze Závratě. Objevná je i interpretace změny perspektivy vyprávění jako aluze k 

vyznění románu Malina Ingeborg Bachmann: Karla prochází stádiem androida, které odkazuje na 

umělost této postavy, oprošťuje se od muži přisouzených identit i polarizující figurace světla a 

temnoty a přebírá jako mnohovrstevné já vyprávění. Prantl jí stihl předat své vzpomínky a tím i 

identitu a jako subjekt personálního vyprávění mizí.     

Kapitola 5 má název Radostná figura světla a temnony v románu Závrať. Doktorandka se zde 

soustředí na figuraci kontrastu světla a temnoty v rovině postav Brandlových múz a diskursu o 

umění a cti jako kategorii biopolitiky. Dualismus světla a temnoty je ztělesněn komplementárními 

postavami Dory a Tiny, reprezentujícími zároveň umění; jako inspirace Brandlovy tvorby resp. 

impuls hovorů o umění, v nichž jsou diskutovány zásadní témata Brandlovy i Moníkové poetiky: u 

poetiky města Gorgio de Chirica vztah k Praze, na příkladě osudu Henri Rousseaua pojem cti a u 

Ikarova pádu Pietera Bruegela stěžejní problematika schopnosti a ochoty vidět (v rovině narativu) a 

intermediální založení uměleckého díla (v rovině diskursu) .      



Kapitola 6 Slepé uličky evoluce ve Fasádě upozorňuje na přechod dichotomie světla a temnoty z 

roviny postav do roviny média – u renesanční fasády musí být nejdříve odhalena černá vrstva, aby 

vznikl význam. Toto médium tedy symbolizuje mnohovrstevnost uměleckého díla, do nějž se 

promítají motivy z oblasti umění, dějin a genetiky. Kontrast světla a temnoty a s nimi spojená 

problematika vidění je jednou z dichotomií strukturujících text, společně s protiklady hmoty a 

prázdného prostoru, dualitou vítězů a poražených evoluce a protipóly vědy a umění, souvisejícími s 

poetologickým i biopolitickým diskursem.  

Závěrečná kapitola 7 shrnuje přehledně (až na interpretaci pasáže z Ledové tříště o mučení Roberta 

F. Damiense na s. 214, která patří do analytické části studie ) výsledky disertační práce: dichotomie 

světla a temnoty se prolíná na různých úrovních textu celým dílem Libuše Moníkové, obrací naruby 

dualitu dobra a zla, a slouží, je-li překonána, apologii umění. Figura světla a temnoty vznikla z 

potřeby ztvárnit ženskou identitu v daných mocenských poměrech a v kontextu migrace; Moníková 

pomocí ní boří genderové stereotypy a kritizuje biopolitické normy.  

Rozsáhlý seznam literatury dokazuje hloubku autorčina intermediálního přístupu a podtrhuje 

výpovědní hodnotu dosažených závěrů. Koncepce studie je promyšlená, dílčí analýzy jsou 

formulovány jednoznačně a na velmi dobré jazykové úrovni. Před publikací doporučuji odstranit  

následující gramatické a obsahové chyby a koncepční nedostatky:     

Cenu Franze Kafky autorka neobdržela v Německu, ale v Rakousku (12); ne Ludvík, ale Milan 

Kundera je představitelem české exilové literatury (12); „Annäherung an ein Ganzen“ (23); Kafkas 

Roman Das Urteil (místo Prozess 85); citáty na s. 90 jsou z Pavany, ne z Fasády; v citátu z Pavany 

na s. 110 chybně uvedeno Tschechien místo Tschechen; „Belege dazu findet sich“ (pozn. 50, s. 

133); „regelmäßig auftretenden Ebenen“ (137); v uvedení citátu z Ledové tříště na s. 139 chybí 

slovo; Prantl bojoval ve II. světové válce, ne v I. (pozn. 57, s. 147); v citátu z Ledové tříště na s. 159 

chybí závěrečné uvozovky; „wir“ místo „wird“ (poslední věta, s. 163); „Brand“ místo „Brandl“ ( 

pozn 72, s. 180); 2 x subjekt Tina (ř. 6, s. 182); „Nebeneinader“ (ř. 10-11, s. 190), „einen Denkmal“ 

(196); „der zweifelnde Bildhauer Podol“ – místo „Orten“ (203). V obsahu i názvu jednotlivých 

kapitol (viz kap. 3, s. 74) je třeba sjednotit psaní názvů knih kurzívou, doporučuji zredukovat výčet 

přístupů jednotlivých uměleckých epoch či stylů k dichotomie světla a temnoty v kapitole 2 na 

postoje relevantní poetice Libuše Moníkové, tj. soustředit se na modernu a 20. století, a zároveň 

výrazně zkrátit analytické pasáže (např. s. 14-16, 20-21), které narušují předjímáním výsledků 

strukturu vědecké studie a opakují se i v kapitolách věnovaných rozboru jednotlivých románů.   

Uvedené kritické připomínky nijak nenarušují celkově dobrý dojem z předkládané studie. Kromě 

jednotlivých, ucelených a přesvědčivě formulovaných analýz jsou konkrétními výsledky této práce 

nové poznatky ze spisovatelčiny pozůstalosti – např. technika jako téma česky psaných textů či 

inspirace pro koncepci postavy Francine Pallas Rousseauovým automatem – a charakteristika 

manýristického stylu Moníkové, vycházející z jejího parataktického psaní a smyslu pro vizuální 

(filmový) detail. 

 

Otázka k obhajobě: Prosím o vysvětlení tvrzení, že Ledová tříšť je hommage na Wittgensteina (viz 

s. 62). 

 

Doporučuji disertační práci Lucie Koutkové k obhajobě. 

 

 

 

 

 

České Budějovice, 31.7.2011   doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

    


