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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje problému intertextuality jako změny pohledu na text 

a otevření jeho pomyslných hranic, a to především v souvislosti s utvářením tohoto 

pojmu. První část popisuje Bachtinovo pojetí různořečí a dialogičnosti, chápané jako 

první impuls, od kterého se intertextualita následně odvíjí. Druhá část sleduje 

rozpracování intertextuality Julií Kristevou a její následné rozšíření na celospolečenský 

kulturní prostor. Třetí část přehledově shrnuje následně vzniklé koncepce. Na základě 

předchozího je poté v závěrečné části ve vztahu k jednotlivým pojetím intertextuality 

revidován pojem textu, který se jeví jako centrální a klíčový pro intertextualitu 

samotnou. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the problem of intertextuality as the change of 

view of text and opening his imaginary boundaries, especially in the context of 

establishing this concept. The first part describes Bakhtin’s concept of the polyphony 

and the dialogism understood as the initial impulse from which intertextuality 

subsequently develops. The second part deals with the development of intertextuality by 

Julia Kristeva and its subsequent extension to society-wide cultural space. Third part is 

an overview of subsequently established conceptions. Based on the foregoing the idea 

of text which appears as a central and crucial for intertextuality itself is then in the final 

section revised in relation to particular conceptions of intertextuality. 
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Úvod 

Pokud se nějaký literárněvědný termín či koncept může pochlubit téměř 

naprostou neshodou a nesourodostí napříč spektrem užití a uživatelů bude to nejspíš 

právě intertextualita
1
. Od toho je odvislá i problematičnost nějakého smysluplného 

uchopení a využití takového pojmu resp. jeho teorie, filozofie či ideologie (sic!), které je 

s ohledem na historický „nános“ přinejmenším diskutabilní. Intertextovost je obtížena 

ze všech stran zásobami termínů, které jsou natolik roztříštěné, že v důsledku ztrácejí 

svůj praktický smysl, protože zabývat se intertextualitou znamená v jednom s trochou 

nadsázky mít u sebe slovník vykládající jednotlivé termíny s ohledem na jejich tvůrce. 

Zároveň zde vznikla určitá škála intertextuálních teorií pohybujících se od jednoho pólu 

k druhému a stačí si jen vybrat, jaká komu vyhovuje nejlépe. Intertextualita se tak stala 

z jistého úhlu vyčerpaným pojmem. 

Přesto pokud od tohoto odhlédneme, lze v intertextualitě a jejím utváření se 

všemi „obraty“ nalézt velice inspirativní model. Postupné otevření hranic krajiny 

bezbřehosti tj. dekonstrukce jistých mezí umožňující široké a nové nahlížení celé 

(nejen) lidské společnosti a jejího (-ích) diskursu (-ů), které doprovázelo tento vývoj, je 

charakteristické nejen pro intertextualitu samotnou, ale šířeji pro celou postmoderní 

dobu 20. století s jejími důsledky.
2
 Tomu nasvědčuje i nepochybná spojitost

3
 (či snad 

jedna z poloh intertextuality?) s filozofickými stanovisky, které lze obecně označit jako 

post-strukturalistické
4
, úžeji jako dekonstruktivistické, jež významně utvářely evropský 

myšlenkový prostor přibližně posledního půlstoletí. 

Zkoumání a mapování geneze intertextuality tedy není možná až tak zajímavé či 

užitečné z důvodu nalezení pevně daných metodologických nástrojů a uzavřených 

konceptů, jako spíše z důvodu poznání velice inspirujících myšlenkových proměn a 

posunů. Tyto proměny a posuny však následně mohou sloužit jako prvně zmíněné a lze 

je zkoumat jako podloží, které osvětluje podkládané i podkládající. 

                                                 

1
 Termíny intertextualita a intertextovost užíváme záměnně, tedy jako dvě české varianty téhož pojmu, 

pokud není stanoveno jinak. 

2
 Srov. např.: Hoffmannová 1992; Kocourek 1997; Pfister 1991. 

3
 Nepochybnost této spojitosti tkví v prostém faktu, že takoví autoři jako Derrida či Foucault byli součástí 

okruhu spisovatelů časopisu Tel quel, který byl také tribunou Kristevy a Barthese, kteří stojí u vzniku 

představy intertextuality. 

4
 Kocourek uvádí jako typické představitele post-strukturalismu: Derrida, Barthes, Foucault, Lacan, 

Kristeva, Deleuze, de Man ad.; viz Kocourek 1997: 206. 



8 

 

Předběžná charakteristika intertextuality 

Abychom si vytvořili jistou předběžnou představu o intertextualitě před 

samotným popisem vývoje tohoto pojmu, bude vhodné pokusit se o její obecnou 

charakteristiku. Intertextualita vzniká na konci 60. let 20. století jako dobová reakce na 

dřívější myšlenkové směry. Pokud si pro danou chvíli vypůjčíme z lingvistiky jako 

určitý pracovní model dva korelativní pojmy – konvergentní tendence, ve smyslu 

sjednocující, uzavírající, formalizující a tíhnoucí ke statičnosti a divergentní tendence, 

ve smyslu opačném tj. rozrušující, otevírající, sémantizující a dynamizující – lze 

konstatovat, že pro (ruský) formalismus, potažmo strukturalismus, je charakteristická 

tendence konvergentní, zatímco pro post-strukturalismus a intertextualitu
5
 je to tendence 

divergentní. První se snaží o vytvoření uceleného teoretického popisu a aparátu 

nástrojů, který lze obecně aplikovat. Druhé usiluje o rozpouštění tradičních představ, 

rozmělňování dřívějších hranic a vytvoření nového chápání a přístupů. 

Tento model však nelze chápat jako prostě lineární, který se v reakci vždy uchýlí 

k opačné tendenci. O tom svědčí Bachtinova představa dialogičnosti a různořečí, jež se 

objevuje jako polemika s formalismem a je utvářena již ve 20. letech. Na ní explicitně 

naváže v 60. letech intertextualitou Kristeva. Naproti tomu se však záhy objevují nové 

představy intertextuality, které se ji snaží nějakým způsobem uzavřít a udělat z ní pevně 

daný nástroj. Téměř celou dobu se však současně utváří představy strukturalistické.
6
 

Proto je asi vhodnější mluvit o v dané chvíli převažující tendenci a celý prostor chápat 

jako obsazený vzájemně na sebe působícími pojetími, které se vyskytují simultánně. 

Možný důsledek takové simultánnosti se ukázal i v souvislosti s problémem 

„intertextuálního jazyka“. V poměrně krátké době po prvotním impulsu Kristevy bylo 

vytvořeno různými autory extrémní množství nové terminologie, která se vzájemně 

prostupuje, překrývá či si protiřečí a je s ní v důsledku zacházeno neterminologicky. 

Každý autor má potřebu si vytvářet vlastní zásobárnu pojmů, pojmy staré nově 

nadefinovávat a přizpůsobovat si je, což na jednu stranu umožňuje vznik vždy 

                                                 

5
 Zde je intertextualita chápána v jejím prvotním významu v rámci post-strukturalismus, tak jak byla 

utvořena Kristevou a Barthesem (popř. Derridou) (viz pozn. 2; 3). Následně vznikla druhá podoba 

intertextuality, kterou lze označit jako strukturalizující – o tom viz níže.  

6
 Takových v různé míře si odporujících myšlenkových pojetí se objevuje ve 20. století samozřejmě celá 

řada. Jejich zkoumání však není naším cílem a omezujeme se pouze na tendence spjaté přímo 

s představou intertextuality. Jde nám pouze o narušení představy obecně myšlenkového vývoje, jakožto 

souvislé řady pojetí. 



 9 

originálního pojetí, na druhou však přesycenost celkového prostoru intertextuality a 

jeho nečitelnost. S. Schahadat uvádí krátký výčet pojmů (Schahadat 1999: 360n), které 

usilují o postižení vztahu text–text u různých autorů: intertext (jednou myšlen jako text 

předchozí podruhé následný), subtext – kontext, mezitextovost, paratextovost, 

metatextovost, architextovost, hypertextovost, genotext, fenotext, pretext, post-text, 

manifestní text, referenční text. Vedle toho lze nalézt i další pojmy jako: hypotext, 

anatext, transtext, text v textu, autotext, prototext, text (Lachmannová 2001: 246; Málek 

1993: 15, pozn. 31). Konečným důsledkem je pak roztříštěnost a nepoužitelnost i 

samotného výchozího pojmu intertextualita.
7
 „Široké diskuse a spory [nad definicemi 

termínů], vedoucí spíše jen k dalšímu znejasňování pojmu, jeho ‚univerzálnost‘ a téměř 

neohraničený, těžko vymezitelný rozsah s sebou nutně nese i jeho neoperativnost“ 

(Málek 1993: 12). Objevují se i názory, že „příliš široce vymezenou a univerzálně 

chápanou intertextovost čeká osud těch literárněvědných koncepcí, jež do té míry 

rozšiřovaly hranice určitého pojmu, až se příslušný pojem nakonec rozplynul v nejasné 

mnohoznačnosti“ (Málek 1993: 10). H. F. Plett nazval svou studii příznačně 

„Intertextuality (tučně - Š. P.)“ (Plett: 1991), kterou bychom mohli parafrázovat slovy 

kolik intertextualistů, tolik intertextualit.  

Ačkoliv se toto generování nových pojmů objevuje i na straně intertextualistů–

tradicionalistů
8
, jeho původ pramení možná trochu odjinud, než z pouhé potřeby 

jednotlivců si vymezit pojmy pro své potřeby. „Koncept intertextovosti přináší od 

šedesátých let zásadní proměnu v chápání významového dění textu. Předcházející 

literárně metodologická tradice totiž zůstávala u představy textu jako vše v sobě 

zahrnující organické jednoty […] Text v tomto pojetí zahrnuje své významové 

směřování už sám v sobě […]“ (Bílek 1998: 455).
9
 Kristeva zrušila hranice textu 

stručně řečeno tím, že za intertextový považovala každý text, a jeho fungování se tím 

nutně radikálně změnilo. Byla narušena jeho autonomnost a soběstačnost. Navíc pojem 

textu rozšiřuje na celou historii a společenskou realitu a následně je vše čteno 

                                                 

7
 „[…] ‚intertextualita‘ je často užívána jako synonymum ‚dekonstrukce‘ nebo ‚poststrukturalismu‘“ (Mai 

1991: 31). Naše překlady cizojazyčných textů jsou pro srovnání uvedeny v seznamu na konci textu. 

8
 Plettovo rozlišení viz níže. 

9
 Srov. „Teorii intertextovosti je třeba chápat geneticky v odlišení od autonomního pojetí textu, který je 

zakotven autorsky (strukturalismus a New Criticism (kurzíva originál – pozn. Š. P.), na jedné straně a od 

lineárního, vektorového modelu vlivu (formalismus a tradiční zkoumání vlivu, které implikuje jak 

intencionalitu, tak i jednorozměrnou časovou osu) na straně druhé“ (Schahadat 1999: 358). 
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prizmatem textu. „Zde je klíčový posun od vnímání intertextuality ve vztahu ke 

kulturnímu (kurzíva originál – pozn. Š. P.) textu k vnímání sociální struktury jako celku 

prostřednictvím metafory textuality“ (Frow 1990: 47). Tím byly ale narušeny a setřeny i 

hranice mezi jednotlivými disciplínami, jejichž osud je obdobný tomu textovému. Still a 

Worton označují intertextualitu jako promiskuitní inter-disciplínu nebo trans-disciplínu, 

která neustále přebírá své příkrasy jednou z psychoanalýzy, podruhé z politické 

filozofie, pak zas z ekonomie atd. (Still – Worton 1990a). Schahadat zase říká, že 

„intertextovost, na které spolupracují různé disciplíny, se stává synkretickou teorií, jež 

si zároveň synkretismus osvojuje jako program. Jde totiž o takový model literatury, 

který se snaží zrušit hranice nejen mezi textem a textem, nýbrž i mezi literaturou a 

ideologií, nebo mezi literaturou a psychoanalýzou“ (Schahadat 1999: 367). V tomto 

hranic zbaveném prostoru, který se slévá do jednoho globálního celku, však neobstojí 

tradiční chápání, v němž jsou jasně dané meze. Prostor se mění v určitý homogenní 

celek. Tato homogennost je však ustavována právě svou vlastní vnitřní heterogenností a 

každý pokus do toho celku proniknout nutně znamená nepřetržitou změnu perspektiv, 

jež je nutné registrovat a odhalovat.
10

 Termíny se pak namísto jednoznačně daných 

stávají spíše určitými proměnnými, které je nutno číst s ohledem na jejich konkrétní 

místo užití a s notnou dávkou hravosti.
11

 Proto je terminologická mnohost a 

roztříštěnost hlubším problémem, než by se na první pohled mohlo zdát. Jednotlivé 

představy intertextuality nesou stopy svého původu v bezbřehé síti konceptů a 

disciplín.
12

 

 

Dva základní proudy 

Nejjednodušeji lze intertextualitu vymezit jako teorii zkoumající vztahy mezi 

texty. Potud panuje obecná shoda, pokud se však pokusíme o jakoukoliv bližší 

specifikaci, začnou před námi vyvstávat problémy. Co je to konkrétně text a co vztah? 

                                                 

10
 Podobnou představu tvoří Deleuze a Guattari se svou rizomou (Deleuze, G. – Guattari, F. 1996). 

11
 Tam, kde se vyhlašuje „smrt autora“ (Barthes 2006), se pochopitelně také ztrácí možnost odvolávat se 

na nějakou autoritu, která by daný problém vyřešila. 

12
 „Existují i názory, že samotný termín intertextovost má význam nebo hodnotu spíše indexu než 

vlastního názvu: neoznačuje ani tak dobře poznané a vyznačené badatelské pole, ale spíše poukazuje na 

rozlehlý prostor explorací v oblasti vztahů a vazeb mezi texty. A každý, kdo na toto území vstupuje, musí 

nejprve vymezit jeho hranice, re-definovat základní pojmy, s nimiž bude pracovat, určit hledisko či 

perspektivu, z níž bude dílčí problémy nahlížet“ (Málek 1993: 10). 
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Kde jsou jejich hranice a průsečíky? Jak fungují? Co je ještě textové a co už 

intertextové? Existuje vůbec něco jako intertext a existuje něco jako text? Je nějaké 

(inter)textové uvnitř a vně? 

Dva základní postupy popisu vztahu text–text rozlišuje S. Schahadat následovně: 

„jeden se snaží pochopit způsoby mezivztahu, tedy typ vztahu mezi texty, zatímco 

odlišně zaměřená teorie se zaměřuje na příznaky, odkazující ke dvojímu či 

několikerému kódování. Jestliže první postup krouží kolem sémantických mechanismů 

generujících smysl, druhý se snaží vypracovat gramatiku intertextovosti“ (Schahadat 

1999: 364) Tyto dva postupy lze přiřadit ke dvěma skupinám intertextualistů
13

: první 

k progresivistům a druhou k tradicionalistům.
14

 

K progresivistům patří francouzští myslitelé stojící u vzniku intertextuality a na 

ně navazující autoři.
15

 Kristeva, Barthes, Derrida ad. post-strukturalisté, 

dekonstruktivisté či postmodernisté zaměřují svůj zájem na vztah (inter)textu a 

neohraničené a všeobklopující kultury a společnosti. Radikální rozšíření vnímání textu 

na celou společnost a všechny její projevy proměňuje text na intertext. Intertextovost 

tak není mezi texty jako spíše přímo uvnitř (inter)textů, je nekonečná a ruší 

autonomnost a vnitřní jednotnost sémiotického textu. V tomto širším intertextuálním 

pojetí je „každý text částí univerzálního intertextu, jímž je ve všech svých aspektech 

podmíněn a určen“ (Málek 1993: 13).
16

 Jako hlavní cíl této skupiny Plett vnímá 

„vytlačení akademického učení z jeho tradičních pozic“ a kritizuje to, že „tato ‚škola‘ 

nikdy nevytvořila pochopitelnou a naučitelnou metodu textové analýzy“ (obé Plett 

1991: 4). Je však zřejmé, že toto Plettovo chápání a kritika progresivistů nejsou zcela 

správné. Takto vymezený cíl je nicneříkající a vágní a v důsledku o to samé usiluje do 

určité míry každá nová nauka. Plettova výtka je typická kritika dekonstrukce jako celku. 

Jelikož však progresivisté vytvářejí zcela nové pojetí textu jako všespolečenského 

intertextu, je nutné nejdříve ověřit, zda toto pojetí umožňuje (a zda je to žádoucí) 

vytvoření nějaké pochopitelné a naučitelné metody textové analýzy nebo zda umožňuje 

něco zcela jiného. 

                                                 

13
 Tyto dvě skupiny rozlišuje Plett ve své (Plett 1991). Naše charakteristika progresivistů se liší od 

Plettovy. Názvy skupin používáme z toho důvodu, že je považujeme za vhodná obecná označení. 

14
 Srov. Mai 1991: 47n. 

15
 Spíše do této skupiny by také patřil Bachtin, pokud by nám šlo o obecnou charakteristiku progresivisty. 

16
 Srov. Hodrová 2003. 
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Tradicionalisté jsou téměř výhradně konvenční literární vědci, kteří vnímají 

intertextualitu jako užitečný nástroj k metodologickému vylepšení a prohloubení svých 

vlastních koncepcí. Tento užší model intertextuality „v podstatě aplikuje strukturálně 

sémiotický či hermeneutický přístup na makrostruktury vztahů mezi texty a zkoumá 

významotvornou funkci těchto relací v struktuře díla“ (Málek 1993: 14). Jsme za jedno 

s Plettovou výtkou, že toto pojetí brání „dynamice intertextuálních znakových procesů“ 

(Plett 1991: 4) a nahrazuje je statickým vnímáním. Tradicionalisté v podstatě přehlížejí 

úhelné body intertextuality progresivistů, nejspíše aby se vyhnuli konfrontaci s nimi.
17

 

Málkovo tvrzení (obdobně i Plettovo), že tento užší model „je nepochybně operativnější 

v analytické praxi, tj. při popisu, analýze a interpretaci textu, aniž by přitom byla 

zpochybněna jednota tohoto textu jako uměleckého díla“ (Málek 1993: 14), však 

považujeme za přinejmenším diskutabilní. Tam (tj. u progresivistů), kde představa textu 

jako jednotného uměleckého díla vůbec neexistuje lze těžko přemýšlet o jeho 

operativnosti v tomto rámci, a tak není s čím srovnávat. Ač na první pohled 

nepochybné, je toto tvrzení v podstatě bludný kruh a stejně tak platí obráceně.
18

 

Anti-intertextualisté, třetí, vedlejší Plettova skupina, jsou všichni ti, kteří 

nevnímají intertextualitu jako něco nového anebo použitelného. Jejich argumentace stojí 

v podstatě na dvou pilířích. Progresivistům jednoduše namítají, že jejich koncepce jsou 

nesrozumitelné, subjektivistické a iracionální a zcela postrádají vědeckost.
19

 

Tradicionalistům namítají, že jejich pojetí není vlastně nic nového a oni sami 

„intertextuálně“ pracovali vždy (výrazně např. v komparatistice) a že takovéto pojetí tu 

existovalo v podstatě odjakživa.
20

 Lze však anti-anti-intertextuálně namítnout, že je zde 

přehlížen rozdíl oproti tradičnímu zkoumání vlivu: „intertextové stanovisko se odlišuje 

od zkoumání vlivu tím, že klade důraz na interakci mezi texty, a nikoliv na vliv. [...] 

Vliv směřuje pouze jedním směrem, zatímco intertextovost zakládá flexibilní vztahy 

                                                 

17
 Srov. Mai 1991: 31n. 

18
 Tento širší model je nepochybně operativnější v analytické praxi, tj. při popisu, analýze a interpretaci 

(inter)textu, aniž by přitom byla zpochybněna nejednota toho (inter)textu. 

19
 Je úsměvné, že v podstatě tytéž výtky uvádí sám Plett, který zjevně intertextualistou je. 

20
 I Still a Worton sledují „intertextualitu“ již od antiky (Still – Worton 1990b). Je však otázkou, zda tyto 

historické představy byly skutečně intertextuální a zda tento problém není spíše otázkou vnímatele (tj. zda 

do té doby než byla intertextualita ustavena, nebyl takový pohled nemožný jednoduše proto, že taková 

představa vnímání neexistovala); stejně tak i Bachtin svůj koncept dialogičnosti mapuje už od antiky. 

(Bachtin 1980a) 
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mezi texty. [...] Rozhodující v těchto vztazích však nejsou jenom paralely, nýbrž i 

diference mezi texty, neboť interakce, dialog vytváří napětí, jež potom utváří 

sémantický pohyb intertextu“ (Schahadat 1999: 364). 

Nám se jeví jako výhodné znovu použít korelativních pojmů z lingvistiky 

uvedených výše: u progresivistů převládá divergentní tendence, zatímco 

u tradicionalistů je to tendence konvergentní. To nám umožní vnímat jednotlivé 

intertextuální pojetí škálovitě, a tím do jisté míry dynamizovat strnulost dřívějších pojetí 

a toho Plettova. Získali bychom tak možnost vnímat obě skupiny intertextualistů 

„intertextuálně“ a možnost překlenout bezednou propast, která mezi nimi vězí. 



14 

 

Kořeny(?) intertextuality 

 

Bachtin – dialogizující, různořečící 

Michail Michajlovič Bachtin je obyčejně považován za předchůdce a prvotní 

stimul následného vzniku intertextuality.
21

 Svoji představu různořečí a dialogičnosti 

rozvíjí v opozici k tehdy převládajícímu formalismu a vytváří s ní podstatně 

dynamičtější, spíše v interakcích fungující model, ve kterém otevírá pomyslné hranice 

na různých místech. 

Různořečí (Bachtin 1980c: 50–52) je prostor, v němž se nachází jazyk. Jazyk je 

však v každém okamžiku vývoje rozvrstven jednak na dialekty ve vlastním slova 

smyslu a jednak a především na jazyky sociálně-ideologické (společenských skupin, 

žánrové, generační atd.).
22

 Pro Bachtina neexistuje jazyk jako „systém abstraktních 

gramatických kategorií“, který by byl konstruktem odtrženým od světa, ale pouze jazyk 

„ideologicky nasycený“, jazyk jako „světonázor“ nebo „konkrétní názor“. V prostoru 

různořečí se pak objevují protikladné síly, které na sebe navzájem působí. Na jednu 

stranu to jsou síly dostředivé, aktuálně historické, jež integrují a centralizují slovesně-

ideologický svět a jejich vyjádřením je jednotný jazyk. Tento jazyk je však vždy 

nedovršený, je to proces nepřetržitého vývoje, v kterém se nachází i svět. Představuje 

systém norem, ne však norem abstraktního povinování vůči jazyku, ale produktivních 

sil jazykového života, které překonávají vnitřní rozrůzněnost jazyka a skutečnosti s ním 

spjaté. Ukazuje se pak jako relativně jednotný dominující hovorový (každodenní) jazyk 

a spisovný („správný“) jazyk. „Jednotný jazyk proto vyjadřuje síly konkrétní slovesně-

ideologické integrace a centralizace, která probíhá v těsném sepětí s centralizačními 

procesy v sociálně-politické a kulturní sféře.“ Proti těmto dostředivým, sjednocujícím 

silám, ztělesněným jednotným jazykem, však neustále působí síly opačné, odstředivé, 

decentralizační a izolační, kterými působí každý jiný jazyk ustavený na jiném než 

„oficiálním“ sociálně-ideologickém podloží. To jsou všechny ty „nízké“ žargony a 

slangy, jazyky jarmarečních pódií, pouličních průpovídek a karnevalů, patřící spodině, 

bláznům a šaškům. 

                                                 

21
 Objevují se však i názory zpochybňující takovou návaznost, viz Mai 1991: 33. 

22
 Jedním z těchto jazyků různořečí je i jazyk literatury (což je jazyk spisovný), který se také dále vrství 

(žánrové jazyky, směrové atd.) (Bachtin 1980c: 50–52). 
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Průsečíkem obou sil je konkrétní výpověď promlouvajícího subjektu. „Každá 

výpověď se účastní ‚jednotného jazyka‘ (tvoří součást jeho dostředivých sil a tendencí) 

a zároveň se účastní sociálního a historického jazykového sporu (odstředivých, 

diferencujících sil), podílí se na různořečí.“ „Pravým prostředím, ve kterém žije a 

tvaruje se výpověď, je dialogizované různořečí, anonymní a společenské jako jazyk, ale 

zároveň konkrétní, obsahově nasycené a akcentované jako individuální výpověď“ 

(Bachtin 1980c: 52). Tato dvojí účast, dialog, se projeví ve stylu výpovědi. Styl je 

úsilím o vhodné přiřazení materiálu jazyku a jazyku materiálu a je určován třemi 

poměry: k mluvčímu, k předmětu výpovědi a k cizí výpovědi. (Bachtin 1980c: 147).
23

 

Mezi hledaným jazykem (slovem, promluvou)
24

 a materiálem (předmětem, 

promlouvající bytostí, cizí bytostí) se rozprostírá prostředí různořečí. Každá výpověď se 

musí skrz toto různořečí prodrat. Není tu nic bezprostředně dosažitelného. 

Předmět je v různořečí nalezen vždy v prostředí cizích promluv o stejném 

předmětu. Vlastní promluva se může utvářet jedině zde v tomto prostředí, v němž 

nachází svůj předmět jako cizí, o kterém se už mluvilo a byl už hodnocen. Jakýkoliv 

předmět (téma) je ověnčen vším tím, co o něm už bylo řečeno, nese si stopy každého 

prostředí, ve kterém se již vyskytl, a nelze s ním nakládat jinak než prostřednictvím 

dialogu (Bachtin 1980c: 55n, 70). 

Stejně tak nutně musí navazovat dialog i sám promlouvající subjekt: 

nevyhnutelně musí volit jeden z možných jazyků v univerzu různořečí. Nemá 

k dispozici nějaký výsostný jazyk, který by byl z prostředí různořečí vyjmut a 

osamostatněn. Takový jazyk by byl mrtvý. Jedině naprosto izolovaný člověk by mohl 

mít nepopíratelný jazyk, ten by však zůstal nesdílný (Bachtin 1980c: 72). 

Promluva se také orientuje k posluchači, ke své možné odpovědi a předjímá ji. 

Tato odpověď je však konkrétně bytostně určená, není to nějaká čistá neutrální 

odpověď. Tvoří se na pozadí všech možných jiných výpovědí, a tak se v reakci aktivně 

podílí na formulaci promluvy, vede s ní dialog. Je to vždy již přítomné apercepční 

pozadí námitek, popření a obhajob (Bachtin 1980c: 59n). 

                                                 

23
 Tyto tři poměry se v podstatě překrývají s tradiční triádou autor – text – recipient. 

24
 Srov. „‚Slovo‘ má v ruštině širší význam než v češtině (mimo jiné zahrnuje i označení jistého 

literárního žánru)“ (Bachtin 1980c: 40, pozn. překl.). 
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„Na základě činnosti všech těchto diferencujících sil nezbývají v jazyce žádná 

neutrální, ‚ničí‘, nepřivlastněná slova a útvary: jazyk se jeví jako veskrze vnitřně 

rozchvácený, prostoupený intencemi a akcenty“ (Bachtin 1980c: 70). 

Možné důsledky těchto vlivů jsou pak trojí a konkrétně se projevují ve vztahu 

autora, jeho promluvy, slova
25

 a potenciálního posluchače: 1) slovo vyjadřující autorovy 

významové a výrazové intence přímo, nezprostředkovaně; 2) slovo předmětné, 

zobrazené jako svérázná řečová činnost neobsahující autorské intence a nesloužící jeho 

sebevyjádření; 3) slovo dvojhlasé sloužící současně dvěma mluvčím a vyjadřující 

současně dvě rozdílné intence: přímou cizí a lomenou autorskou, které jsou spolu 

v dialogickém vztahu (Bachtin 1980c: 76, 99).
26

 Tento třetí typ dělí Bachtin ještě dále 

na: a) dvojhlasé slovo jednosměrné (nejvýrazněji jako stylizace, ve které se shoduje 

autorova a cizí intence slova); b) dvojhlasé slovo různosměrné (především parodie, kde 

je autorova intence protikladná té cizí); c) aktivní typ (především skrytá vnitřní 

polemika, skrytý dialog, kde cizí slovo působí na autorovo slovo a nějak ho určuje, 

avšak při tom zůstává za hranicemi této řeči).
27

 Dvojhlasé však neznamená to samé co 

dvojsmyslné. Dvojsmyslné slovo se objevuje i v jazyce básnickém (literárním, 

spisovném – ztělesňující centralizační a integrační síly), který je však uzavřený sám 

v sobě, jeho hranice jsou tvořeny jeho kontextem a dvojsmyslnost vzniká jedině uvnitř 

                                                 

25
 Viz pozn. 24. 

26
 Je zajímavé, že tyto tři podoby se v podstatě překrývají s Jakobsonovými jazykovými funkcemi: 

expresivní (zaměřená na autora) – poetická/estetická (zaměřená na text) – apelativní (zaměřená na 

příjemce) (Jakobson 1995). Naprosto se však rozcházejí ve své aplikaci: zatímco pro Jakobsona je 

poetická/estetická funkce (jako funkce odkazování zpět na sebe) nejvýrazněji uplatněna v literatuře, 

konkrétně v poezii, pro Bachtina je poezie nejvýraznějším vyjádření první podoby slova, kde jsou nejvíce 

potlačené cizí, jinak sociálně-ideologicky orientované jazyky různořečí: „Básníka charakterizuje idea 

jednotného a jediného jazyka a idea uzavřené samomluvy. [...] Každé slovo musí bezprostředně a přímo 

vyjadřovat jeho záměr; nesmí tu vzniknout sebemenší distance mezi básníkem a jeho promluvou“ 

(Bachtin 1980c: 74). Naproti tomu třetí podoba slova je zkonkretizována v dialogickém románu. Proto u 

Bachtina ani nelze uvažovat literaturu (ve smyslu „krásné“/kanonické literatury) tak, jak ji vymezuje 

Jakobson. Tato Jakobsonova, dle našeho mínění obecně tradiční, představa literatury by procházela napříč 

všemi třemi podobami slova a nebyla by distinktivní. Srov. „Bachtinovo pojetí zužuje koncept literárnosti 

na představu homogenně modelovaného světa. Sebestřednost (Jakobsonova estetická funkce – Š. P.) jako 

mechanismus, kterým literárnost upozorňuje na sebe samu, je zde vnímán jako něco, co má být 

demaskováno, porušeno“ (Bílek 1998: 454). 

27
 Srov. Málek 1993: 11; Homoláč 1996: 9n. 
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něho. Počítá se tu s jednotou a sebeidentitou hlasu, druhý polemizující hlas je potlačen. 

Všechny cizí hlasy jsou vykázány ven za hradby co nejneprodyšněji uzavřeného 

vnitřku. Naproti tomu dvojhlasá promluva je vždy vnitřně dialogizovaná (Bachtin 

1980c: 57n, 99nn). 

Tak vytváří Bachtin představu prostředí dialogického různořečí, kde nic není 

neposkvrněné, nehybné a stálé. Vše je neustále ohrožováno a ovlivňováno (vede dialog) 

jinými jazyky (dialekty), různořečí je prostor relativizace, neustálého uvádění 

v pochyby a následného ověřování. Jedinou možností úniku je potlačovat cizí jazyky, 

toto různořečí. Tím jsou charakteristické i tradiční představy o jazyce. „Filozofie jazyka, 

lingvistika a stylistika, angažované ve službách velkých centralizačních tendencí 

evropského slovesně-ideologického života, hledaly především jednotu v rozmanitosti. 

Výhradní ‚zaměření na jednotu‘ v přítomném i minulém žití jazyků soustřeďovalo 

pozornost filozofického a lingvistického myšlení k nejstabilnějším, nejfixovanějším, 

nepatrně se proměňujícím a jednoznačným momentům slova […], které byly 

nejodlehlejší od proměnlivých sociálně-významových sfér promluvy (kurzívy originál – 

pozn. Š. P.)“ (Bachtin 1980c: 53). Ale takovýto jednohlasý prostor je jen iluzí 

přehlížející vždy již přítomné různořečí.
28

 Jednohlasnost je ideálem, ke kterému se lze 

vztahovat, ale kterého nelze dosáhnout. I ten nejjednohlasnější jazyk (básnický, 

literární, spisovný) je nakonec demaskován.
29

 

Bachtin usiloval o překonání od světa odtržených, abstraktních představ, které 

přehlížejí svůj kontext a svou připoutanost k němu. Každé slovo (promluva) je pro něho 

sociálně-ideologicky nasycené a vázané,
30

 stejně jako každý promlouvající člověk 

(Bachtin 1980c: 106n). Není tu nic samo o sobě, nic čisté, abstraktní a abstrahované, 

                                                 

28
 „Plurilingvismus existoval odjakživa (je starší než kanonický a čistý monolingvismus), ale nebyl 

tvůrčím faktorem […]“ (Bachtin 1980b: 14); „V libovolném okamžiku své historické existence setrvává 

jazyk v rozepři […]“ (Bachtin 1980c: 69); „[…] každý monolingvismus je v podstatě pouze relativní“ 

(Bachtin 1980d: 208). 

29
 „Obvykle však cítíme ono hluboké a vědomé úsilí, s nímž se jednotný básnický jazyk díla probírá 

z dialektového a jazykového chaosu živého spisovného jazyka své doby“ (Bachtin 1980c: 75). 

30
 „[…] chceme [se] především pokusit překlenout propast mezi abstraktním ‚formalismem‘ a neméně 

abstraktním ‚ideologismem‘, uplatňovaným při výzkumu uměleckého slova (promluvy). Forma a obsah 

vystupují ve slovu (promluvě), pojatém jako společenský jev, společenský ve všech oblastech své 

existence a ve všech svých momentech […], v organické jednotě“ (Bachtin 1980c: 40). 
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tedy uzavřené samo v sobě. Vše spolu promlouvá a polemizuje, vše se navzájem uvádí 

v pochybnosti a relativizuje se, vše spolu vede dialog v prostoru různořečí. 

 

Pochyby o návaznosti intertextuality (Kristevy) na Bachtina
31

 lze odmítnout 

s přihlédnutím k tomu, jak radikální změnu paradigmatu a v jakém duchu jeho koncepce 

představuje. Pojetí dialogicky promlouvajícího, neustále se proměňujícího jazykového 

prostředí různořečí, ve kterém prosazují svojí sociálně-ideologickou danost jednotlivé 

dialekty na vrub ostatních, se ve všech ohledech odráží v pojetí intertextuality 

(progresivistů). Rozdíl tu je zjevný v tom, že Bachtin, ač rozvolněné, zachovává hranice 

díla/textu jako do jisté míry autonomní/ucelené jednotky, a nevystupuje z ní ven,
32

 

dialog probíhá uvnitř ní (je intratextová, ne intertextová)
33

 a v tom, že Bachtin 

zachovává subjekt (-y) jako své východisko, dialog je vždy někým konkrétním 

pronášen, někomu přiřknu, naproti tomu intertextualita nechává své subjekty zmizet v 

(prospěch?) textu. 

Nejčastější výtka, že Bachtin dostatečně nerozlišoval mezi vnitřní a vnější 

dialogičností výpovědi, a tedy nevydělil roviny výstavby textu (Málek 1993: 11; 

Homoláč 1996: 10), se nám jeví poněkud nedůsledná. Je otázkou, zda je vůbec něco 

takového v této koncepci možné, protože zde jazyk není vnímán ve své tradiční podobě 

jako jednotný abstraktní autonomní systém, ale je roztříštěný, mnohý, svárlivý a různě 

sociálně-ideologicky naplněný. Odráží proměnlivé prostředí svého utváření a současně 

k němu neustále odkazuje, a tím se tu vnější a vnitřní (alespoň do jisté míry) prolíná. Je 

tu spíše představa zmnožení odkazů, které mohou být z obou sfér. „Jazyky různořečí 

jsou zrcadly k sobě obrácenými, z nichž každé odráží po svém zlomek, koutek světa; 

v jejich vzájemném zrcadlení tušíme a postihujeme aspekty světa mnohem 

rozlehlejšího, světa o mnoha rovinách a horizontech, nezachytitelného jediným 

zrcadlem“ (Bachtin 1980c: 180). Promluva textu užívající tento jazyk pak může nést 

                                                 

31
 Viz pozn. 21. 

32
 Lachmannová ještě více Bachtina přibližuje k intertextualitě, když tvrdí: „[…] [Bachtin] explicitně 

přenesl svůj teorém dialogičnosti ze slova na text“ (Lachmannová 2001: 247). 

33
 Srov. Málek 1993: 12 a Hodrová – Svatoň 1980: 461: „I v tomto smyslu je románová promluva 

otevřená, její smysl přesahuje vlastní text, každou dobou novým způsobem aktualizovaný, novým 

způsobem začleňovaný do dynamického kontextu literatury.“ 
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odkazy, které sice směřují ven, ale vzápětí se vrací dovnitř a ocitají se tak v jistém 

pomezním meziprostoru.
34

 

Také se nám zdá diskutabilní tvrzení, že dialogičnost je širší pojetí než 

intertextualita (i progresivistů, která musí být brána v potaz) (Málek 1993: 11; Homoláč 

1996: 10). Obě představy považujeme spíše za rovnocenné (neznamená totožné) a 

chápání dialogičnosti jako širší přisuzujeme faktu ztotožňování intertextuality s její 

tradicionalistickou podobou. 

 

Jako nejvýraznější moment u Bachtina pro intertextualitu však shledáváme 

důsledky, které z jeho koncepce plynou pro referenční, odkazovací schopnost/funkci 

jazyka. Tím, že jazykový prostor charakterizuje jako různořečí a vnáší do něho dialog a 

mnohohlasí, významně destabilizuje domněle stálý, sám do sebe uzavřený autonomní 

model textu. Jeho odkazovací schopnost mimo sebe (umožněná prostřednictvím 

zřetelného odlišení já–ty/uvnitř–vně) se tím neruší, ale je přeorientována jinam. Namísto 

ke svému vlastnímu předmětu, svému mimetickému referent se přesouvá pozornost na 

ostatní hlasy, které tvoří dialogické pozadí vlastní promluvy. Text tak zvýrazňuje 

prostřednictvím cizích hlasů samotné dialogické univerzum, a tím i sám sebe jako jeho 

součást, a úměrně tomu oslabuje svou schopnost odkazovat vně. Radikalizací právě 

tohoto momentu později dospívají progresivní intertextualisté k samotnému vymazání 

označovaného a místo něho ustavují zdvojené označující. 

                                                 

34
 „Jazyk jako živoucí společensko-ideologická konkrétnost, jazyk jako dialektově rozrůzněný názor 

ležící pro individuální vědomí v podstatě na pomezí svého a cizího“ (Bachtin 1980c: 71). Už z meritu 

věci je „své“ vnitřní a „cizí“ vnější. 
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Intertextualita poprvé a ne naposled 

 

Kristeva – já jsem text, ty jsi text, vše je text 

Přímou návaznost na Bachtinovo dílo a jeho představy různořečí a dialogičnosti 

má Julia Kristeva. Především její studie Slovo, dialog a román (Kristeva 1999b) je 

explicitním přihlášením se k Bachtinovi a určitá interpretace jeho stanovisek. Vyskytují 

se názory, že Kristeva si pro svůj vlastní cíl Bachtinovy představy značně přizpůsobila
35

 

a poukazují na to i určité momenty v jejím textu.
36

 Oprávněnost takových kritik je však 

sporná, a to ze dvou důvodů: jednak těžko přisoudit někomu právo rozhodovat o tom co 

ještě není a co už je přizpůsobení si a jednak, a to především, v případě tohoto textu lze 

vůbec pochybovat o možnosti kritiky tohoto druhu. Studie vznikla v bouřlivém období 

konce 60. let ve Francii v kruhu levicových intelektuálů časopisu Tel Quel, jejichž texty 

obecně měly v té době vyhrocený, manifestní charakter a usilovali o jistou proměnu 

společnosti samotné. Jejich koncepce vznikaly v prostředí krize dosavadních jistot na 

poli humanitních věd a přinesly mezi jinými i takové představy jako je „smrt autora“ 

(Barthes 2006), (Mai 1991: 33–38). Kde jsou však autoři mrtví, ztrácí se i jejich výsadní 

právo na originální znění textu, navíc v každé „krizi hodnot“ tradiční autority přestávají 

být autoritami a na místo vědeckého smíru nastupuje politický boj. To je vidět i na textu 

Kristevy, kde nejsou na prvním místě citována jména „nestranných“ autorit z 

pole literárních teorií, ale předcházejí jim jména ideologických/politických 

představitelů, v jejichž světle je text psán a k nimž se otevřeně hlásí. Tyto fakta pouze 

upozorňují na to, jak k tomuto textu přistupovat. Možná je vhodnější mluvit o 

domýšlení Bachtinových koncepcí. Julie Kristeva je svým způsobem femme fatale, 

kterou je snazší „vyřadit“ dřív, než se s ní pustíte do přímé konfrontace. 

Kristeva svou studií
37

 ustavila základy intertextuality.
38

 Od ní se odvíjejí další 

představy. Vychází přitom ze tří hlavních premis: 1) pojetí textu jako neohraničeného; 

                                                 

35
 „Může být s jistotou řečeno, že Kristeva si přizpůsobila Bachtinovy představy pro své vlastní účely“ 

(Mai 1991: 33). 

36
 Např.: „[…] BACHTIN má na mysli spíše opakování […]“ (Kristeva 1999b: 16), „Když BACHTIN 

mluví o ‚dvou cestách spojujících se ve vyprávění‘, má na mysli psaní, jakožto četbu […]“(Kristeva 

1999b: 12), kde není uveden jakýkoli odkaz podpírající takovéto interpretování. 

37
 Následující část textu vyhází především ze studie Kristevy Slovo dialog a román (Kristeva 1999b). 

38
 V této studii se prvně objevuje pojem intertextovosti (intertextualité). 
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2) bachtinovských pojmů dialogičnosti a ambivalence (různořečí); 3) zkoumání Jeana 

Starobinského o Saussurových studií anagramů (Schahadat 1999: 358). 

Význam Bachtin tkví podle Kristevy v tom, že zdynamizoval statický 

strukturální model a to tím, že nahradil pevně danou (literární) strukturu takovou, která 

se teprve postupně vypracovává ve vztahu k nějaké jiné. Ta však nemůže mít jako 

základní jednotku obyčejné slovo–bod, a tak místo něho zavádí statut slova,
39

 jakožto 

minimální jednotku struktury. Na základě něho se pak tvoří textové plochy, které se 

vzájemně střetávají, tj. jsou v dialogickém vztahu. Samotný pojem statut vkládá slovo 

do určitého trojdimenzionálního prostoru (subjekt-adresát-kontext), ve kterém funguje 

jako sémický komplex ambivalentních elementů vedoucích spolu dialog. Studium 

tohoto statutu se zaměřuje na způsoby a funkce spojení tohoto slova s jinými slovy věty, 

na jejich vyjádření a hledání obdobných ve větších sekvencích. Statut slova (a skrze 

něho jeho studium) je tedy střetnutím řeči (reálného praktikování myšlení) a prostoru 

(objemnosti, v níž se význam artikuluju spojováním diferencí), přičemž tato řeč je vždy 

inherentně dialogická a tento prostor se skládá ze subjektu psaní, adresáta a vnějších 

textů (kontextu). Následkem toho je statut slova definován jako: 1) slovo v textu 

náležející subjektu psaní i adresátovi (horizontálně); 2) slovo v textu ve vztahu ke všem 

ostatním textům (synchronním i diachronním – kontextům) (vertikálně). 

                                                 

39
 Statut slova (resp. textová plocha, kterou tvoří) je nejspíše Bachtinův styl, který je důsledkem 

ideologicko-sociální nasycenosti jazyka. 
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Avšak adresát je v diskursu textu zahrnut jedině jako diskurs sám, splývá s ním, 

je „ztextuálněn“. Tím se překryje vertikální a horizontální osa a důsledkem toho je fakt, 

že „slovo (text) je určitým střetáváním slov (textů), v němž čteme přinejmenším jedno 

další slovo (text)“ (Kristeva 1999b: 9). Tyto osy nejsou následně zcela rozlišitelné. U 

Bachtina odpovídají dialogu a ambivalenci (dvojhlasnosti).
40

 

Překrytím těchto os dochází ke zdvojení. Jedině ve vztahu k tomuto zdvojenému, 

k tomuto splynuvšímu adresát-diskursu vypracovává autor text. To je onen inherentní 

dialogismus řeči – „dialog je psaním, v němž čteme jiné (kurzívy originál – pozn. Š. 

P.)“ (Kristeva 1999b: 11). 

Vytvoření pojmu statut slova má za následek situování textu do dějin a 

společnosti a zároveň dějin a společnosti do textu,
41

 jejich „ztextuálnění“. Vnějšímu 

pozorovateli se však nutně stávají jednou a touž věcí, splývají. Tvořící autor je musí číst 

a jsou mu přístupné jedině přepisováním, kterým se do nich vkládá a stává se tak jejich 

součástí. Tím se zpřítomňuje diachronie a mění se na synchronii, lineární dějiny se tak 

                                                 

40
 Kristeva nahrazuje označením ambivalence Bachtinovu dvojhlasnost, protože ta sebou vždy nutně nese 

zrelativizování a zmnohoznačnění. Srov. Kristeva 1999b: 16. 

41
 To je zjevně Bachtinova sociálně-ideologická nasycenost, avšak s domyšleným komplementárním 

protějškem. 

subjekt psaní adresát 

synchronní texty 

diachronní texty 

slovo 

(Toto je pouze ilustrační nákres. Slovo je nám přístupno pouze jako amalgám všech těchto 

„jednotek“ jako statut slova. Avšak ani tyto „jednotky“ nejsou nějakými body, ale spíše 

plochami, které splývají (viz níže). 



 23 

zakřivují (resp. úplně rozpouštějí) a stávají se určitou abstrakcí. Autor se může účastnit 

těchto dějin jedině transgresí jejich abstrakce skrze tento akt čtení-psaní, svým 

„ztextuálněním se“. Vypracovává se jako označující struktura (subjekt-text) ve vztahu 

k jiné označující struktuře (adresát-text), je spojením dvou označujících systémů. Jenže 

adresát v tomto dialogickém vztahu se subjektem není nikdo jiný, než znovu tento 

subjekt. „Ten kdo píše, je totožný s tím, kdo čte. Protože jeho partnerem je nějaký text, 

on sám je jenom textem, který se znovu-pročítá tím, že se přepisuje.“ (Kristeva 1999b: 

29). Protože mizí distinkce, rozpadá se zde korelativní dvojice označující–označované a 

je nahrazeno řadou označující–označující, dialogickým označujícím. Pojem subjektu 

psaní se nahrazuje ambivalencí psaní, které je (přinejmenším) dvojí. 

Oba dva „póly“ každé z os jsou takto „ztextuálněny“ a rozpuštěny v jediném a 

radikálně jiném textu – intertextu, tj. „neosobním řádu všech souvisejících textů“ (Bílek 

1998: 455), který vzniká právě z aktu čtení-psaní (Schahadat 1999: 360). „Jakýkoliv 

text se utváří jako mozaika citací, jakýkoliv text je absorpcí a transformací nějakého 

jiného textu“ (Kristeva 1999b: 9). Bachtinovský pojem intersubjektivita je nahrazen 

pojmem intertextualita. 

Intertext (původní „intersubjekt“)
42

 je tak přesunut dovnitř jazyka a je 

znečitelněn. Stává se činností neustálého převracení a zpochybňování, nekonečnou 

redistribucí (destruktivně-konstruktivní) řádu jazyka a permutací textů.
43

 

Zkonkretizováním této činnosti je poetický jazyk, který je dialogický a ambivalentní 

(protože jedině tak přístupný), tudíž nekonečným počtem vazeb a kombinací. Proto se 

tento jazyk, nacházející se uvnitř prostoru textů, musí číst jako něco (přinejmenším) 

dvojí. Vůči této podvojnosti je však nefunkční tradiční logika založená na principu 0–1, 

-/+, nepravda–pravda, označující–označované
44

 a s ní spojený tradiční pojem znaku tu 

                                                 

42
 Nutno podotknout, že pojmy intertext i „intersubjekt“ jsou zavádějící. „Intersubjekt“ u Bachtina 

neexistuje, je zde pouze intersubjektivita, jakožto vztah, nám jde pouze o vytvoření návodné analogie. 

Intertext je nutno chápat procesuálně, je to činnost, nedokonavý akt. 

43
 „[Inter]text je tudíž produkování (kurzíva originál – pozn. Š. P.), a to znamená: za prvé, že jeho vztah 

k jazyku, ve kterém je situován, je redistributivní (destruktivně-konstruktivní) [...]; a za druhé, že je 

permutací textů, intertextualitou […]“ (Kristeva 1980: 36 – cit. dle Mai 1991: 40). 

44
 Kristeva to ilustruje Saussurovým anagramem, ze kterého tvoří paragram, „dvojný znak, který nutí 

k četbě, jež pod povrchem textu tuší stopy ‚jiného‘, ‚cizího‘ textu“ (Schahadat 1999: 360). 
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ztrácí oporu. Je nahrazen touto dvojí minimální jednotkou
45

 (ve smyslu jedné a jiné), 

paragramem, podvojnou sekvencí, statutem slova. 1 zde není hranicí, je vždy implicitně 

překročena. Tato transgrese je ta, kterou provádí autor prostřednictvím dialogického 

aktu čtení-psaní a umožňuje mu vstoupit do prostoru textů svým „ztextuálněním se“. 

Vypracovává se jako označující k označujícímu, tj. stanovuje si svůj zákon (1 je 

nahrazeno 2, tj. překročením určující hranice). 

Na (inter)text spočívající na této jiné logice (0–2, jedno–jiné, označující–

označující) nelze aplikovat tradiční sémiotiku, založenou na lingvistice (tedy tradiční 

logice 0–1, označující–označované). Místo ní je postulována translingvistika, která by 

dokázala postihnout intertextuální vztahy. Translingvistika by měla spočívat na dvou 

principech: „1) pojetí literárního žánru (jakýkoliv text – Š. P.) jako nečistého 

sémiologického systému, jenž ‚označuje pod povrchem jazyka, ale nikdy bez něj‘; 2) 

operaci prováděnou s velkými jednotkami diskursu (větami, replikami, dialogy atd.), 

která […] je zdůvodněna principem sémantické expanze“ (Kristeva 1999b: 9). Význam 

(inter)textu vyplývá tedy ze samotného „aktu signifikace, tj. ze vztahu znaků a textů 

k jiným znakům“ (Bílek 1998: 455). Neplatí zde tedy, že by význam zmizel naprosto, 

což je častá kritika (nejen Kristevy, ale celého poststrukturalismu), ale charakter 

významu se radikálně proměňuje. „[…] [(]Derrida, Lacan a[)] Kristeva rozrušují 

jednotu znaku a soustřeďují se na označující, vyprazdňují, označované a tímto 

způsobem destabilizují (tj. neruší – Š. P.) i vztah ke smyslu“ (Schahadat 1999: 359). 

Význam, vyvstávající ze vztahu označujících, musí být nahlížen jinak: „může další 

texty či jejich dílčí aspekty zvýrazňovat, kondenzovat, nahrazovat, prohlubovat či 

posouvat k jiným, dosud nezřetelným čtením“ (Bílek 1998: 455). Nekonečně 

permutující texty se vždy vyjevují jako jedno a jiné. Ohraničenost významu je dána 

ideologématem (jakožto nejmenší jednotky ideologie vzniklé tím, že sociální struktury 

jsou „ztextuálněny“), umožňujícím vzájemné přiřazení textových struktur uvnitř 

intertextuálního dění (Bílek 1998: 455).
46

 To později označuje Kristeva jako transpozici 

                                                 

45
 Která však nemůže již nadále být jednotkou, jak trefně poznamenává Kristeva, protože je dvojí 

(Kristeva 1999b: 13). 

46
 Srov. Schahadat 1999: 359. 
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jednoho znakového systému do jiného, což je proces intertextuality (Kristeva 2004: 

53).
47

 

 

Radikálnost pojetí Kristevy je zcela zjevná. Tím, že vnáší píšící subjekt, tedy 

autora a adresáta dovnitř do textu, nechává je zcela rozplynout. „Zatímco Bachtin ještě 

trvá na ‚spojení subjektů’ […], Kristeva používá intertextualitu jako lingvistickou a 

sémiotickou páku k narušení všech buržoazních představ autonomního subjektu a jako 

nejdůležitější nástroj ve své dekonstrukci subjektu a textu“ (Pfister 1991: 212). 

„Kreativita a produktivita jsou přesunuty z autora (a čtenáře a společně s nimi – Š. P.) 

na text […]“ (Pfister 1991: 212). Stejně tak zrušením distinkce synchronních a 

diachronních textů, jejich naprostým zpřítomněním (protože minulé je minulé jen do té 

doby, než se k němu subjekt jakkoliv vztáhne, tj. je izolované), dochází k rozplynutí 

lineární časovosti v jakési všečasí, prostoupení minulého a přítomného (a budoucího). 

Vnesení společnosti a její historie (tj. ideologie) dovnitř do textu má za cíl kromě jiného 

zdynamičtění jí samotné a zdynamičtění kulturního prostředí obecně. „Navíc, metafora 

textuality umožňuje, překonáním dichotomizace reálného v symbolické, či báze 

v nadstavbu, nebo sociálního v kulturní, rozpoznat sémiotickou dimenzi všech momentů 

společnosti […]“ (Frow 1990: 47). Tento aspekt přibližuje Kristevu sociologickému 

pojetí literatury, avšak právě s tím rozdílem, že zde je společnost cele v textu.
48

 

Vyskytují se námitky, že v pojetí Kristevy je text, jakožto mozaika citátů, postaven na 

úroveň znakového systému, a tudíž s ním splývá (Homoláč 1996: 11). Tyto námitky 

však nejsou opodstatněné. Text je radikálně přehodnocen a ztrácejí se distinkce, na 

základě kterých by bylo možné text od jeho znakového systému, od diskursu, v rámci 

kterého je text tvořen a který zároveň on tvoří, rozeznat. Permutující text, či lépe řečeno 

(inter)textualita, jakožto proces vznikající při aktu čtení-psaní, osvětluje sebe a svůj 

diskurs vždy z jiné strany.
49

 Opozice textu (jako procesu) a znakového systému tu 

jakoby je implicitně podržena, ale není možné je oddělovat. 

                                                 

47
 V tomto pozdějším pojetí se však Kristeva pohybuje již zcela na poli psychoanalytickém, což nesnižuje 

jeho hodnotu, avšak pro nás se míjí s naším cílem. 

48
 „Představa intertextuality Kristevy zde velice připomíná sociologickou teorii literatury. Důležitý rozdíl 

je, že Kristeva nadále nepovažuje společnost/historii za něco vně (kurzíva originál – pozn. Š. P.) textu 

[…]“ (Mai 1991: 40). 

49
 Srov. Deleuze – Guattari 1996. 
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Kristeva tedy nechává „ztextuálnět“ autora, adresáta a prakticky celou 

společnost. To má však dalekosáhlé důsledky. „Tento pohled vylučuje dvě představy: za 

prvé, že znak odkazuje k realitě a za druhé, že realita sama existuje přirozeně a 

netextualizovaně, nezávisle na sémiotických procesech“ (Pfister 1991: 213). Tedy znak 

odkazuje k realitě, která je však textová a vytvořená sémiotickým procesem, ve kterém 

je označující–označované nahrazeno označujícím–označujícím. „Každý text je 

produktivním produktem“ (Starobinski 1971: 153 – cit. dle Lachmannová 2001: 252). 

Nebo slovy Kristevy: „[…] psaní čte nějaké jiné psaní, čte samo sebe a konstruuje se 

v jakési destruktivní genezi“ (Kristeva 1999b: 20). 
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Intertextualita na dva a sto způsobů
50

 

 

Barthes
51

 

Ačkoliv termín intertextualita a jeho vznik je přisuzován Kristevě, Roland 

Barthes už dříve rozvíjel představu, která se mu jistým způsobem velice přibližuje. Pod 

pojmem kryptografie nastiňuje takové pojetí, kde se text sice může jevit jako originální 

výtvor autora, avšak nutně musí obsahovat části cizího, stopy dřívějšího, jejichž počet 

s každým dalším textem exponenciálně roste, a tím se neustále významově zhušťuje 

(Still – Worton 1990b: 19).
52

 Toto pojetí je později domýšleno. Stopy cizího nutně 

dělají z textu intertext. Vždy je nějak ovlivněný a absorbuje do sebe kulturní kontext, ve 

kterém se nachází a který je tvořen všemi dřívějšími i současnými texty. Tyto cizí texty, 

jejich stopy, však nemusejí být identifikova(tel)né a intertext se tak stává polem 

anonymních citací. Intertextovost je zde samotnou podmínkou textu a nelze ji redukovat 

na otázku zdrojů. (Barthes 1981 – parafrázováno dle Homoláč 1996: 11) Stať Od díla 

k textu (Barthes 1988) toto pojetí osvětluje z jiného úhlu. Text je zde vnímán jako 

neustálé dění, které je založeno na schopnosti rozrušovat jakýkoliv jednotný smysl. 

Významotvorné dění textu funguje jako nekonečné zjevování se označujících. Význam 

je tedy až důsledkem označujícího (-ích), ne jeho východiskem. (Bílek 1998: 460) Vně 

směřující objektivní značení je nahrazeno nekonečnou produkcí významů (Mai 1991: 

42). (Inter)text je jakousi sítí redistribuující jazyk, v níž se objevují různé stopy cizích 

textů, „které se zároveň v každém textu kombinují v cosi jedinečného, co lze postihnout 

jen ve smyslu rozdílu vůči jiným textům“ (Bílek 1998: 461). Text jako jedinečný lze 

uvažovat jen negativně vůči okolí, uvnitř něho však vždy zůstane nekonečně velké 

množství potenciálně možného, které splývá s tím vně. „Pro Barthesa intertext znamená 

jak text samotný, tak i prostor mezi všemi texty“ (Pfister 1991: 213). (Inter)text není 

tedy souhrnem významů, ale jejich neutuchajícím plynutím, jejich neustálým 

prodlužováním a odsouváním. 

                                                 

50
 Tato část vychází především z Homoláčovy knihy Intertextovost a utváření smyslu v textu (Homoláč 

1996), konkrétněji z přehledové shrnující první kapitoly (s. 9–40), s přihlédnutím k ostatním relevantním 

textům. 

51
 Barthesovo dílo je tematicky velice široké a jeho koncepce se dost radikálně proměňovaly. Je proto 

nutné náš výklad vnímat pouze jako jednu z podob a fází vývoje, kterou Barthes nabízí a která souvisí 

s naším tématem. 

52
 Srov. Barthes 1997. 



 28 

Toto neustálé (re)produkování významů cizí texty zvýznamňuje a upozaďuje, 

přetváří je, dává možnosti nového čtení a těm předcházejícím zamezuje. Pro autora
53

 a 

čtenáře se intertext stává prostorem nekonečné komunikační hry, jež je zdrojem rozkoše 

(Mai 1991: 43; Still – Worton 1990b: 18–21; Phillips 1991: 93). Autor i čtenář se v něm 

však setkávají jen sami se sebou, se svým rozštěpeným ‚já‘, s tím co nejsou, protože 

jedině vůči svému okolí se mohou vymezit. ‚Já‘ je vždy zároveň vlastní i cizí. Samotné 

„‚já‘ je intertextualita, síť (anonymních – Š. P.) citací“ (Still – Worton 1990b: 19) a 

intertextualita je „nemožnost žít mimo nekonečný text“ (Barthes 2008: 33). ‚Já‘ je 

vtaženo do proudu textuality a „není nikdy ničím víc než papírovým ‚já‘“ (Barthes 

1988: 161). Barthesův rozštěpený čtenář je ‚perverzní čtenář‘, ví, že textové události 

jsou jen znaky, odkazující k dalším znakům a přesto jim věří, protože text je pro něho 

zdrojem rozkoše. 

 

Derrida 

Jacques Derrida nebývá s intertextualitou přímo spojován, ačkoliv jeho 

představy jsou nepochybně s koncepty Kristevy a Barthesa propojeny a vzájemně se 

ovlivňují. Intertextualita vystupuje do popředí v jeho představě ‚texte générale‘ (‚archi-

écriture‘, resp. ‚grammé‘) a ‚différance‘ ve spojitosti s koncepcí ‚écriture‘. Derrida se 

zaměřuje na domnělou představu hranice vnitřního textu a vnějšího světa (/kontextu). 

Text je v jeho pojetí daný právě tím, co v něm vlastně už není, je decentralizovaný, 

neustále přesahuje své hranice: „[…] ‚text‘ tedy není nadále konečný korpus psaní, 

nějaký obsah uzavřený v knize nebo jejími okraji, ale diferencující síť, tkanivo stop 

odkazujících neustále k něčemu jinému než k sobě, k jiným diferenčním stopám“ 

(Derrida 1979: 83n – cit. dle Frow 1990: 49). Tato představa neruší opozici vnitřní–

vnější, ale proměňuje ji a obnažuje. Pokud přistupujeme k textu, vždy zde již musí být 

nějaká hranice, mez, zlom. Text není neohraničený, ale je určený touto logikou 

‚différance‘, která nutně vyžaduje nějaké jiné. Tato hranice oddělující text, toto psaní, 

od všeho ostatního je vždy již daná, přesto však nemá žádnou oporu, je pouhou arbitrání 

diferencí nezbytně nutnou jako výchozí bod. Text je tedy tvořen odkazy mimo sebe a 

zároveň nemůže být tím, co je mimo něj, protože je nutně nějak odlišný, jakožto toto 

                                                 

53
 Ten je ovšem u Barthesa mrtev, zrušen jakožto textová fikce, efekt čtení (Barthes 2006). Pokud zde 

však přihlédneme k představě Kristevy, kde je akt čtení a psaní simultánní činnost, není potřeba autora 

vylučovat s tím, že jeho status je totožný se čtenářem. 
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psaní. „[…] text je obojí, i sama struktura textuality (tj. struktura neustálého odsouvání 

přítomnosti, diferenční, odkládající, čistě vztahová struktura značení), i hrana či okraj 

textuality (její rámec, její ‚kontext‘, její institucionální prostor) [...]“ (Frow 1990: 48n). 

(Phillips 1991: 89–95; Frow 1990: 47–50) 

 

Bloom 

Široké intertextuální pojetí Kristevy a Barthesa se objevuje i u Harolda Blooma. 

Bloom rozbíjí tradiční představu díla jako soběstačného a autonomního. „[…] básně 

nejsou věci, ale pouze slova, která odkazují k jiným slovům, a tato (kurzíva originál – 

pozn. Š. P.) slova odkazují zase k dalším slovům […]“ (Bloom 1976: 2f – cit. dle Pfister 

1991: 209). (Poetický) text není než spletí odkazů k jiným textům. „Nejsou žádné 

(kurzíva originál – pozn. Š. P.) texty, jen vztahy mezi texty“ (Bloom 1975: 3 – cit. dle 

Pfister 1991: 213). Vztahy mezi texty však pro Blooma nejsou intertextuální, ale 

interpersonální. Jeho chápání literatury je založeno na představě, v níž jednotlivý autoři 

píší díla ve vztahu/opozici ke svým předchůdcům. Autor usilující o originalitu se od 

nich musí odlišit, a tak s nimi nutně vede nejméně implicitní dialog, který tvoří jeho 

dílo. Tento dialog však není bachtinovský, ale freudovský. Autorova potřeba odlišení je 

vykládána na pozadí Oidipovského komplexu jako úzkost z ovlivnění. „V navzájem se 

střídajících fázích napodobování a odmítání předchůdce dochází k misreading textů 

předchůdce a k jejich rewriting jako aktu revidování (kurzívy originál – pozn. Š. P.)“ 

(Schahadat 1999: 363). Bloom staví na místo celospolečenského anonymního diskursu 

Kristevy prostor otců a zápas jejich potomků s nimi. Bloomovo pojetí vychází z 

Freudovy psychologie a fungování textů je u něho vykládáno právě touto perspektivou. 

Tím se velice přibližuje pozdějším výkladům Kristevy (Kristeva 2004), které jsou 

založeny taktéž (avšak nejen) na Freudovi. Na druhou stranu, jak Still a Worton 

podotýkají (Still – Worton 1990b: 28n), toto Bloomovo freudovské vidění je zaslepené 

právě tím, že na vše pohlíží jedním stálým prizmatem, a opomíjí představy jako je 

Jungovský Elektřin komplex v protikladu k Oidipovskému. (Still – Worton 1990b: 27–

29; Pfister 1991: 209, 213) 

 

Jenny 

Svou studií La strategie de la forme z roku 1976 (Jenny 1988 – dle Homoláč 

1996) se Laurent Jenny snaží o rigoróznější uchopení intertextuality a popsání jejích 

projevů. Jde o jednu z prvních prací tohoto typu a svým charakterem se řadí mezi 



 30 

tradicionalistické přístupy. Jenny postuluje myšlenku jistých archetypů, které jsou 

vyabstrahované z řady mnoha textů jako určité jejich invarianty. Význam díla pak nelze 

uchopovat jinak než ze vztahu k těmto archetypům, a intertextualita je tudíž předpoklad 

pro pochopení díla a obecně „[…] podmínka pro jakoukoliv kulturní sémiotiku“ (Mai 

1991: 44). Jako zásadní problém však vyvstává otázka, co lze považovat ještě za 

intertextový vztah. Jedním z archetypů je pro Jennyho i žánr. Vztah k žánru však není 

jednoznačně vztahem k intertextu. Je to spíše vztah k určitému kódu, než vztah k jeho 

jednotlivým realizacím. Naproti tomu každý žánr je utvořen právě na základě souboru 

jistých textů a jeho kód je utvořen významy těchto textů. Jenny nastoluje otázku, která 

se objevuje ve všech tradicionalistických/strukturalizujících přístupech k intertextualitě, 

a to je otázka hranice intertextuálnosti.
54

 Sám připouští, že nelze zcela výlučně oddělit 

úroveň kódu a textu.
55

 (Frow 1990: 45) 

Intertext pro Jennyho není nějakou sítí anonymních citací, ale funguje jako 

centrální text přetvářející a přisvojující si jiné texty ve vztahu ke svému centrálnímu 

jednotnému smyslu. Navazující text má dominanci nad texty, z kterých čerpá, není tedy 

mezi nimi rozpuštěn. Je nutné splnit tři podmínky k dosažení jednotného intertextu, a 

tím zabránění jeho rozpadu na jednotlivé výchozí elementy: 1) verbalizace – nutnost 

převedení cizího do jazykového znakového systému; 2) linearizace – cizí jednotky 

musejí být zařazeny lineárně; 3) zapojení – intertextový element se musí začlenit jak 

formálně, tak obsahově. To umožňuje odlišit intertextualitu implicitní a explicitní.
56

 

Implicitně intertextuální jsou vztahy, které spojují texty geneticky a podmiňují užití 

stejného kódu.
57

 Explicitní intertextualita kromě užití totožného kódu vyžaduje 

explicitní vyjádření na rovině formálního obsahu díla. Tím by mělo být možné odlišit i 

samotnou intertextualitu, která je tvořeny elementy rozpoznatelnými jako dřívější bez 

ohledu na rovinu jejich strukturace, od aluzí nebo reminiscencí petrifikované výpůjčky 

textové jednotky, která je vyňata ze svého kontextu a umístěna do nového textového 

syntagmatu. Aluze, reminiscence apod. jsou tedy chápany úžeji než samotná 

                                                 

54
 Srov. Derrida viz výše. 

55
 Tato nemožnost stanovení přesných hranic přibližuje všechny strukturalizující intertextuality k pojetím 

progresivistů. 

56
 Což je výše zmíněná otázka hranice intertextuálnosti, která je postavena na oněch třech ad hoc 

vytvořených podmínkách (především 3.) vycházejících z předpokladu jednotnosti díla. 

57
 U Genetta odpovídá implicitní intertextualita architextovosti. 
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intertextualita a jsou určeny svým explicitním vyjmutím a zapojením jednoho textu do 

jiného. 

Jenny vymezuje na základě významových vztahů mezi dvěma texty: 1) izotopii 

metonymickou – cizí element je do textu zapojen na základě soumeznosti mezi zdrojem 

a cílem; 2) izotopii metaforickou – cizí element je do textu zapojen sémantickou 

analogií mezi zdrojovým a cílovým textem; 3) montáž bez izotopie – cizí element není 

předem nějak významově spojený s novým kontextem. 

Intertextové elementy mohou podléhat vedle podmínek svého zapojení navíc 

imanentním modifikacím, které Jenny nazývá intertextové figury a mohou to být: 1) 

paronomázie (zachování zvukové podoby oproti grafické); 2) elipsa (neúplné 

opakování); 3) amplifikace (rozvinutí potenciálních významů zdrojového textu); 4) 

hyperbola (zvýraznění významu zdrojového textu); 5) interverze: a) komunikační 

situace (promluva je přisouzena někomu jinému); b) kvalifikace (účastnící komunikace 

jsou kvalifikováni protikladně); c) dramatické situace (převzatá fabule je 

transformována negativně nebo pasivně); d) symbolických hodnot (převrácení významu 

symbolů); 6) změna roviny smyslu – např. doslovné užití původně symbolického 

elementu. 

 

Riffaterre 

Východiskem koncepce Michaela Riffaterra je přesvědčení, že textualita je 

neoddělitelná od a založená na intertextualitě. Intertextualita je zároveň podmínkou 

čtení literárního textu, čímž je vtažena do tohoto pojetí i role čtenáře. Riffaterre odlišuje 

dva možné způsoby čtení: „heuristické či výchozí, lineární ‚učící se‘ čtení a následné 

retroaktivní hermeneutické čtení“ (Still – Worton 1990b: 25). Při druhém čtení dochází 

čtenářem k identifikování „agramatičností“, které nelze vykládat prostým mimetickým 

odkazem k realitě, protože jsou s ní v rozporu a nedávají tak smysl, a které jsou „[…] 

čteny jako znaky, ukazatele k jiným předpokládaným (a dříve ustaveným) 

gramatičnostem“ (Still – Worton 1990b: 27). Čtenář se musí uchýlit k jejich 

interpretování skrze sémiózu, která ho dovede k jiným předcházejícím textům, a ty mu 

umožní významově sjednotit jeho text. 



 32 

Riffaterre vykládá intertextové vztahy na základě Peircovy teorie znaku. Jako 

model těchto vztahů použil Fregeho sémiotický trojúhelník. Na místo znaku umístil 

čtený text, na místo významu intertext a na místě smyslu je třetí text – interpretant, 

jakožto „znak zprostředkující mezi znakem a jeho objektem“ (Riffaterre 1988: 302 – cit. 

dle Homoláč 1996: 16), který „autor využil jako částečný ekvivalent znakového 

systému, který vybudoval, aby nově napsal intertext“ (Riffaterre 1988: 302 – cit. dle 

Homoláč 1996: 17): 

Intertextové vztahy jsou pak jen ty, které jsou zprostředkované interpretantem. Pokud 

zprostředkované nejsou, jedná se o aluzi, citát, zdroj apod.
58

 Problematický je však 

pojem intertextu. Ten není přesně vymezen a odlišen od intertextuality samotné. Text a 

intertext musejí podle Riffaterra mít společnou strukturu, což vychází z přesvědčení, že 

to, k čemu se intertextuálně odkazuje, je jedině znak, a tím se nahrazuje mimetičnost 

sémiotičností. Na druhou stranu texty, které jsou variantami téže struktury, jsou u 

Riffaterra pouze jedním z možných intertextových vztahů, a tudíž by měly být i jiné, 

které nejsou pouze sémiotické. V čem spočívá strukturnost, není tedy zcela jasné a 

společně s tím co je intertext a co intertextualita. 

Lepší pochopení nabízejí textové sylepse,
59

 které Riffaterre postuluje. Ty mají 

dvojí význam, doslovný a symbolický, a upozorňují čtenáře na přítomnost cizího textu. 

Jsou tedy určitými stopami těchto intertextů. Čtenáři však neumožňují jednoznačné 

rozhodnutí o způsobu čtení jako mimetickém (které je narušené) nebo sémiotickém 

(které není konečné), a tak se ocitá někde mezi intertextualitou a obyčejným chápáním 

                                                 

58
 Srov. Jenny výše. 

59
 Ty se velice přibližují svou dvousečností Bachtinovu dvojhlasému slovu. 

intertext 

třetí text – interpretant 

čtený text 
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textu. „Básnický znak má dvě tváře: textově negramatickou a intertextově gramatickou“ 

(Bílek 2003: 113). Riffaterre tedy jistou nesourodost a neurčitost připouští. (Still – 

Worton 1990b: 24–27) 

 

Culler 

Jonathan Culler usiluje o vyložení intertextovosti pomocí pojmu presupozice. 

Pokud má každý text intertextuální charakter, je nutné se nejdříve ptát, co je 

předpokladem toho, aby mohl nést význam. Pokud je to umožněno jen existencí těchto 

předchozích textů, je zpochybněna autonomnost textů a vede nás to k přesvědčení, že 

předchozí texty vytvářejí kód (protože řada intertextuálně propojených textů je 

v důsledku nekonečná), který umožňuje produkování těchto významů. Spíše než o vztah 

k jiným textům, jde tedy o vztah „k různým jazykům nebo způsobům utváření významů 

[...] charakteristickým pro danou kulturu“ (Culler 1981: 103 – cit. dle Homoláč 1996: 

18). Na základě takto pojaté intertextuality navrhuje Culler dva možné přístupy k jejímu 

studiu: 1) zkoumat specifické presupozice daného textu, kterými vytváří svůj pretext, tj. 

intertextový prostor, jehož jednotlivé členy však nemusí odpovídat konkrétním textům. 

Kromě způsobu jakým texty presupozice vytvářejí, by se zkoumal i vztah mezi 

způsobem jejich produkce a zacházení s nimi; 2) zkoumat pragmatické presupozice, a 

vytvořit tak poetiku, která by se zabývala konvencemi zakládajícími intertextový 

prostor. 

 

Genette 

Doposud systematicky nejpropracovanější strukturalizující pojetí intertextovosti 

vytvořil Gérard Genette (Pfister 1991: 210n). Ten chápe intertextovost pouze jako jeden 

z možných mezitextových vztahů, které úhrnně označuje jako transtextovost a chápe tak 

vše, co spojuje jeden text s jiným, ať skrytě či ne. Ve své knize Introduction à 

l’architexte (1979) vytvořil klasifikaci čtyř vztahů a v knize Palimpsestes (1982) tyto 

čtyři revidoval a přidal pátý: 

1) intertextovost – faktická přítomnost jednoho textu v jiném (aluze, citát, plagiát 

apod.); 

2) paratextovost – vztah mezi textem a paratextem (tj. např. titul, doslov, ilustrace 

apod.); 

3) metatextovost – vztah komentování, tj. vztah mezi dvěma texty bez nutnosti 

citování; 
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4) hypertextovost – vztah spojující text A (hypertext) a B (hypotext) jiný než 4); 

5) architextovost – příslušnost textu k určitému žánru, diskurzu apod. 

Jakýkoliv vztah dvou textů implikuje nějaký moment transformace. Genette 

v souvislostí s tím vytváří dva pojmy – transformace a napodobování. U transformace 

stačí změnit text na jediném místě, zatímco napodobování je složitější, nepřímý proces 

transformace. Zkoumáním možností vztahu textů dospívá potom k chápání literatury 

jako lévi-straussovské bricolage. (Schahadat 1999: 364n) 

 

Głowiński 

Ve studii O intertekstualności (1986) Michal Głowiński Gennetovu teorii 

zhodnotil, poukázal na jisté sporné momenty a pokusil se ji zpřesnit: vypustil 

paratextovost, protože paratexty jsou složkami samotného textu (doslov apod. je řazen 

mezi metatextovost) a hypertextovost zahrnul do intertextovosti, protože není 

dostatečně odlišitelná. 

Už svou revizí Genetta se Głowiński přihlásil k tradicionalistickému pojetí 

intertextuality. Ve své koncepci považuje za intertextové vztahy mezi díly jen ty, které 

jsou součástí strukturní nebo významové výstavby v navazujícím textu, záměrné a 

dostatečně zjevné. Takové mohou být i odkazy k ustáleným stylům, literárním i 

neliterárním, pod podmínkou zřetelného vyznačení jejich odlišnosti a původu. Ve 

vztahu textů přísluší dominantní role textu navazujícímu. Podmínění intertextových 

vztahů strukturním zapojením elementů v navazujícím textu umožňuje odlišit 

intertextovost od Genettovy architextovosti. Rozporuplné je však toto strukturní 

zapojení v souvislosti s tím, že by mělo být záměrné. Strukturní zapojení složek se děje 

a dostává svou výslednou podobu až v procesu recepce. Čtenář tedy rozhoduje o tom, 

jaké složky mohou být intertextuální, a je na něm, aby je rozpoznal, pochopil a 

interpretoval. 

Glówinski také uvádí dvě možnosti toho, kdy intertextové elementy ztrácejí svůj 

intertextový status: 1) zdrojový text není dostupný nebo není známý/(již) neexistuje; 2) 

text obsahuje odkazy, které jsou identifikovatelné pouze se specifickou kompetencí. 

Pokud čtenář tuto kompetenci nemá, elementy nejsou identifikované jako intertextové. 

Tento proces však lze uvažovat i jako opačný, kdy se původně neintertextové stane 

intertextovým, tj. možnost nezáměrných intertextových vztahů ze strany autora. 

Jednoznačná slabost Glówinského přístupu je však právě v předpokladu záměrnosti 
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intertextuálních vztahů. Není dle čeho rozhodnout, jaké prvky takové jsou, a 

intertextuální může být v důsledku cokoliv. 

 

Markiewicz 

Henryk Markiewicz se ve své studii Odmiany intertekstualności z roku 1988 

dotýká otázky hranice mezi texty a systémy, která se objevila už u Kristevy, kde je zcela 

rozpuštěna, avšak přistupuje k ní zcela jinak, protože je zastáncem tradicionalistického 

pojetí. Systém nahrazuje pojmem archetext, který se objevil už u Genetta, a 

charakterizuje ho jako soubor v distributivním smyslu. Archetext není nějakým 

konkrétním textem, ale abstraktní představou vznikající na základě zobecnění rysů 

konkrétních textů. Tím je umožněno překlenout problematickou otázku intertextuálnosti 

vztahů mezi texty a systémy (např. žánry). Archetext není vyjádřením systému, ale 

systémem samým, a proto je vztah mezi textem a archetextem jiný než vztah dvou textů. 

Pochopitelně mohou také vznikat vztahy mezi archetexty samotnými, ty jsou však 

natolik široké, že jsou jako nástroje nepoužitelné. 

Intertextuální vztah konkrétního textu k již existujícím textům nebo archetextům 

(Markiewiczův zápis: text – proto/arche/text) Markiewicz pojímá jako interakci, v níž je 

nadřazeným textem ten pozdější. Intertextovost vzniká odhalením vztahu textu (v němž 

je sám tento vztah obsažen) k proto/arche/textu, který vybízí k zohlednění tohoto 

proto/arche/textu při recepci. Tím dochází k sémantickým modifikacím složek textu a 

zároveň musí být nějak interpretován proto/arche/text. Markiewicz uvažuje však jen o 

intertextuálnosti, která je odhalená samotným textem tak, aby byla pro kompetentního 

čtenáře pozorovatelná, přičemž nemusí být záměrná. To je však problematické ze dvou 

důvodů týkajících se téže věci: za prvé pokud mají být tyto vztahy odhaleny samotným 

textem, musely by být nějak indikované a nemohly by být uvažované jako nezáměrné; 

za druhé pokud jsou tyto vztahy obsaženy už v textu samotném, měly by být v určitém 

smyslu objektivní. Čtenář však může v textu identifikovat i vztahy, které by tam 

z nějakého objektivního důvodu (např. anachroničnost, prostorová nemožnost kontaktu 

apod.) být neměly. Z obdobného důvodu je problematická i představa kompetentního 

čtenáře. 

Intertextovost je pouze jedním z možných mezitextových vztahů souhrnně 

označených dle Genetta jako transtextovost. Její jednotlivé typy jsou: 

1) intextualizace: 

a) citáty a parafráze; 
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b) kontrafraktury;
60

 

c) centa, montáže, koláže; 

2) překlady: 

a) stylistické; 

b) intralingvální; 

c) interlingvální; 

3) transformace: 

a) tematické: amplifikace, kondenzace, eliminace, permutace, modifikace; 

b) druhové resp. žánrové; 

4) tematické navázání: 

a) doplnění fabule prototextu; 

b) zapojení tematických elementů proto/arche/textu, popř. jejich 

modifikace; 

5) ikonizace (reprodukce vlastností pravidel a někdy také jednotek 

proto/arche/textu odlišných od literárních norem podavatele textu): 

a) stylizace; 

b) pastiše; 

c) parodie; 

d) burlesky; 

6) imitace (napodobování pravidel či fragmentů a složek proto/arche/textu 

podávaného jako autoritativní vzorec); 

7) konfrontace (zřejmá polemičnost s proto/arche/textem); 

8) navázání na diskurzivní schémata obsažené v proto/arche/textu; 

9) metatextualizace. 

 

Plett
61

 

Pro Heinricha Pletta představuje intertext text mezi jinými texty, který je 

s těmito jiným texty v nějakém vztahu. Intertextovost však nepovažuje za globální 

                                                 

60
 „Kontrafraktura je spojení dobře známé melodie s novým textem. Tato melodie je obvykle tak pevně 

spojena se starým texte, že nový text bývá pociťován jako narušení určité strukturní jednoty“ (Homoláč 

1996: 24, pozn. 28). 

61
 Popis Plettovy koncepce vychází z jeho textu Intertextuality (Plett 1991), především ze stran 5–8, kde 

popisuje svou koncepci obecně, s přihlédnutím k Homoláčově výkladu vycházejícím ze stejné studie (viz 

pozn. 50). 
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vlastnost textů, protože pak by nebyl důvod jejich odlišování od intertextu. Text se pak 

od intertextu liší tím, že je autonomní znakovou strukturou, delimitovanou a koherentní, 

jeho hranice jsou zjevné a koherence je zajištěna vnitřní spojitostí jednotlivých 

konstituentů textu. Naproti tomu intertext není delimitovaný, ale de-limitovaný, jeho 

konstituenty odkazují jen vně a samotný intertext přesahují. Jeho koherence je dvojí: 

intra-textuální, která zajišťuje integritu samotného textu, a inter-textuální, která tvoří 

strukturní vztahy s jinými texty. Lze pak uvažovat dvě extrémní podoby: text, který není 

intertextem, a intertext, který není textem. První by znamenala uzavřený, cele sám 

v sobě obsažený text, ten by však nemohl být komunikovatelný, druhá zase text, který 

by nebyl než jinými texty, neměl by (alespoň rozeznatelný) začátek ani konec a jeho 

vnitřní koherence by se rozpadla jinými texty, čímž by se pravděpodobně stal také 

nekomunikovatelný. Zde však Plett v podstatě připouští, že všechny texty jsou (alespoň 

částečně) intertexty, protože první extrémní podoba je text, tak jak ho výše 

charakterizuje, navíc komunikovatelnost extrémního intertextu nezamítá kategoricky. 

Extrémní intertextualitu však potlačuje někdo jiný než Plett, a tím je recipient textu (a 

autor). Ten intertext uchopuje jako znak a dává mu smysl, i přestože tento smysl může 

být vzhledem k (potenciálně možné) extrémní podobě intertextu pokaždé jiný. Proto je 

chápán tento poměr textuální – intertextuální jako škálovitý. 

Jelikož je intertext znakem (nebo je tak uchopován) může být analyzován ze tří 

sémiotických perspektiv: 1) syntakticky – na základě vztahů mezi texty; 2) pragmaticky 

– na základě vztahu odesílatele/příjemce a intertextu; 3) sémanticky – dle referenčnosti 

intertextu. Pouze všechny tři perspektivy společně tvoří ucelený intertext. 

Na základě znakovosti rozlišuje Plett také možné druhy intertextuality. Znaky 

jsou součástí kódů a kódy se skládají ze dvou složek: z těchto znaků a z pravidel 

zacházení se znaky. Znaky představují materiální část a pravidla strukturální část kódu. 

Dle toho lze rozlišit tři typy intertextuality: 1) materiální – tj. opakování znaků; 2) 

strukturální – opakování pravidel; 3) materiálně-strukturální – opakování pravidel i 

znaků zároveň. Přičemž je vlastně prakticky možná jen třetí možnost, protože „znaky 

bez pravidel nemají strukturu, pravidla bez znaků zůstávají abstraktní“ (Plett 1991: 7). 

Pokud má být intertextualita nějak prakticky použitelná jako analytický nástroj 

je nutné nejdříve učinit určitá omezení mimo jiné proto, že představa uchopitelné totální 

sémiózy je nedosažitelný ideál. Ze sémantického hlediska to je nutnost stanovení určité 

hranice, protože v důsledku texty odkazují vždy jen k dalším textovým referentům. 

Také je potřeba vyloučit subjektivní aspekt jedince, který nemůže být vědecky 
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zohledněn. Zbydou omezené syntaktická a pragmatická dimenze. Ty mohou být dle 

Pletta přirovnány k Saussurově představě langue a parole a Chomského konceptu 

kompetence a performance. Prostřednictvím nich pak lze vytvořit rámec intertextuality. 

Syntaktická rovina představuje možnost intertextuální gramatiky a rovina pragmatická 

možnosti intertextuální komunikace. 

Pokud text nemůže existovat izolovaně, ale vždy musí být nějakým způsobem 

usouvztažněn s jinými texty, je tedy intertextem, tj. je zároveň post-textem i pre-textem. 

Každý text je tak podmíněný procesem opakování a existuje jako neustálý proces 

ztotožňování a odlišování. Tento proces utváří tedy intertextualitu. V souvislosti s tím si 

Plett klade tři obecné a základní otázky: 1) Jaký druh opakování je dostatečný 

k vyvolání intertextuální identity?; 2) Kdo rozhoduje, zda je opakování intertextuální?; 

3) Jakým hodnotícím kritérium intertextuální opakování podléhá? Na otázky se Plett 

pokouší odpovědět, avšak připouští, že je nejspíše nelze jednoznačně rozhodnout. Jeho 

odpovědi jsou tak spíše dalšími otázkami, a to v podstatě jen o tom (stejně jako tři 

předchozí otázky) kde, kým a jak mohou být stanoveny hranice.
62

 

 

Otruba 

Mojmír Otruba vykládá ve své práci Mezitextovost jako záležitost znaková a 

hodnotová (1994) mezitextovost (termín užívaný namísto intertextovosti) jako vztah 

podmiňovací. Jeden text (který je široce chápán jako výtvor jakéhokoliv znakového 

systému) navazuje vztah k jiným dřívějším textům tím, že je jako celky nebo jejich části 

různým způsobem replikuje, a je těmito texty podmíněn. Tyto texty, protože jsou časově 

lineární, mají mezi sebou vztahy genetické a jedny texty jsou tedy nutně podmínkou 

vzniku jiných textů, protože vznikají ze sebe. Otruba chápe mezitextovost sémioticky. 

Pokud přejde prvek z podmiňujícího textu do podmiňovaného, stává se tu znakem 

významové výstavby, současně však každý takový znak odkazuje zpět na text 

podmiňující, a tím vtahuje tento text samotný do své významové výstavby. Mezitextové 

vztahy mohou být zjevné i nezjevné a záleží na autorovi, zda je signalizuje. Na 

čtenářově znalosti podmiňujících textů pak spočívá jejich recepce. Otruba však opomíjí 

možnost vztahů nezjevných pro autora a zjevných pro čtenáře. 

Mezitextovost může vzniknout i jako podmiňovací vztah znak–neznak, kdy 

podmiňujícím je něco neznakové podoby. Toto neznakové je v takovém případě 

                                                 

62
 Srov. Derrida výše. 
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chápáno jako jakoby text, protože se jeví jako systémově uspořádané. Tato systémová 

uspořádanost je daná tím, že tento neznak musí být vždy vztažen k subjektu a ten ho již 

svým výběrem ze skutečnosti strukturuje a zvýznamňuje. Homoláč dodává, že takové 

vztahy mohou být i opačné, tedy ve smyslu neznak–znak, kdy jsou jakoby textem 

podmiňované neznaky, které přebírají něco ze znaků. Je však otázkou, co je vlastně 

neznak, protože pokud musí být vždy již vztažen k subjektu, a tím nějak strukturován, 

když se s ním zachází, je už vždy spíše znakem a hranice mezi znakem a 

referentem/skutečností se jen odsouvá o jednu položku dál. 

 

Shrnutí 

Pokud se podíváme na různé podoby intertextuality, jak je předkládají jednotlivý 

autoři, můžeme se pokusit o jejich určité roztřídění. 

Intertextualita širší, progresivní je reprezentována Kristevou a Barthesem, popř. 

Derridou. Užší pojetí, tradicionalistické/strukturalizující představují Jenny, Culler, 

Genette, Głowiński, Markiewicz a Otruba. Pomezní nebo z nějakého důvodu vybočující 

jsou pak Riffaterre, Bloom a Plett. Riffaterre tím, že připouští jistou podvojnost či 

rozporuplnost ve svém řešení v podstatě obchází rozdíly, které panují mezi oběma 

skupinami. Bloom na jednu stranu vytváří celospolečenský diskurs otců podobný tomu 

textovému u Kristevy, na druhou však chápe intertextualitu lineárně, a tím se staví zase 

do opozice k představám „sítě“ textů. Plett je v důsledku tradicionalista, avšak s tím 

rozdílem, že připouští umělost svých východisek tím, že klade čistě pragmaticky 

opodstatněná omezení intertextuality a svou představu nechává otevřenou 

nezodpovězenými a nerozhodnutými otázkami. 

Barthes, Bloom, Riffaterre, Głowiński a Markiewicz nechávají do svého pojetí 

různě vstoupit čtenáře. Snaží se pak postihnout jeho roli a fungování v rámci daných 

koncepcí. Psychologizující je v tomto ohledu především Bloom, který své pojetí 

psychologií motivuje, a také Barthes. Barthes sice entitu čtenáře teoreticky ruší, avšak 

na úrovni „empirického žití“ se nad ní zamýšlí, když mluví o ‚rozkoši z textu‘ a 

‚perverzním čtenáři‘. 

Bloom, Rifatterre, Jenny, Culler, Genette, Głowiński, Markiewicz, Plett i Otruba 

chápou intertextualitu lineárně (především u Riffaterra a Cullera se můžeme ptát, do 

jaké míry to tak je, jelikož se oba dva explicitně dotýkají problému procesu sémiózy). 

Dle toho by bylo možné je všechny odlišit jako tradicionalisty od Kristevy, Barthesa a 

Derridy, kteří vytvářejí prostor textů, ve kterém se linearita rozpadá. 
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Genette vytváří svým pojetím široce uplatnitelný nástroj, nabízí se však otázka, 

zda není v důsledku tento nástroj tím, že je globálně použitelný, neužitečný, protože nic 

neříkající. 

Culler se uchyluje k jakémusi „vědečtějšímu“ přístupu tím, že částečně přenáší 

otázku z intertextuality jako takové na pole jejích podmínek a okolností, na základě 

kterých by ji bylo možné ověřit a ustavit. 

Naproti tomu Jenny, Głowiński a Markiewicz, popř. Plett (srov. výše) naopak 

primárně kladou nějaká omezení a na základě nich pak rozvíjejí své koncepce. 

Dynamičtější podobu
63

 nabízejí především Markiewicz a Otruba tím, že vnášejí 

do svých pojetí jistou vzájemnost a interakčnost, která nabízí větší možnost domýšlení 

intertextuálních vztahů i na straně zdrojových textů. Dynamičtější model vytváří také 

Plett škálovitostí. 

                                                 

63
 Zde vynecháváme progresivisty, protože jejich pojetí je dynamické z podstaty. 
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Kritika 

Pokud se však podíváme na jednotlivé koncepce s jistým odstupem, zjistíme, že 

zásadní rozdíl mezi tradicionalisty a progresivisty tkví v něčem jiném, než je výše 

zmíněné, ačkoliv toto výše zmíněné v tom má původ. Objev progresivního pojetí, a v 

tom spočívá jeho progresivnost, je odhalení roztříštěnosti textu, textu jako něčeho co 

uniká do všech ostatních textů, co nelze uchopit v jedné strnulé podobě.
64

 Text již není 

nadále něco zřetelně ohraničeného a neskýtá možnost k němu přistupovat jako k hotové 

věci. Původně nehybná představa je tu nahrazena činností, děním, procesem, a s tím je 

nutno se vyrovnat za jakoukoliv cenu. 

Jde však o „útok“ na samotné základy dosud převládajících systematizujících 

teorií,
65

 které by měly usilovat o revizi svých východisek a jejich obhájení. To se však 

neděje a reakce na progresivistické pojetí by se dala označit za „hysterické“
66

 a záměrně 

ignorující. Počínaje Jennym se objevuje pokus o „opětovnou akademizaci tohoto pojmu 

(textu – pozn. Š. P.)“, „vzbouření strukturalismu proti poststrukturalistickému myšlení, 

které překračuje strukturu (jednotlivého textu)“ (Lachmannová 1990: 64 – cit. dle 

Schahadat 1999: 362). 

Pokud se podíváme na jednotlivá intertextualistická pojetí tradicionalistů 

zjistíme, že všechny jsou nějakým způsobem problematické právě v místech, kde se 

dotýkají otázky vymezenosti textu a jeho fungování. Jennyho intertext funguje jako 

centrální text přisvojující si jiné texty tak, aby nenarušily jeho centrální jednotný smysl. 

Głowiński vytváří ad hoc podmínky vymezující intertext na předpokladu jeho 

jednotného smyslu. Markiewicz chápe intertextuální vztah jako již obsažený 

v textu, aby se vyhnul narušení jeho hranic. V těchto a dalších pojetích vystupuje do 

popředí (pro tradicionalisty) palčivá otázka vztahu textu a kódu (/systému/jazyka), které 

však většinou zůstává bez hlubšího povšimnutí. 

                                                 

64
 Srov. „Intertextová analýza literárního textu […] odhalila podstatné rysy textu jako takového, jeho více 

či méně skrytou heterogennost, otevřenost a dynamičnost“ (Hodrová 2003: 539). 

65
 Jsme si vědomi vágnosti našeho označení a uvědomujeme si, že danou problematiku nelze uchopit 

takto jednoduše, jako lineárně se střídající koncepce v čase (viz pozn. 6). Jde nám pouze o jistý pracovní 

model zdůrazňující polemičnost, kterou progresivistické představy podnítily a která zůstala v důsledku 

bez odezvy (viz níže). 

66
 Běžná kritika progresivistického pojetí jako příliš širokého, vágního a prakticky nevyužitelného zůstává 

bez bližšího ověření, pokusů o rozpracování, přehodnocení výchozích stanovisek apod. 
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Odtud také plynou terminologické problémy. Tradicionalisté různě přebírají 

pojmy od progresivistů, kteří je však na rozdíl od tradicionalistů nemusejí nijak zásadně 

rozlišovat z toho důvodu, že vše u nich znamená vlastně totéž. Text, intertext, 

textuálnost, intertextuálnost, intertextuální vztahy atd. vše je v základu to samé – 

činnost, dění, procesuálnost.
67

 Ne tak tradicionalisté, ti musejí mít jednotlivé pojmy 

pevně oddělené a rozlišené, protože je chtějí používat jako analytické nástroje své 

metody. 

 

Revize představy textu 

„Tradiční“ pojetí textu v poměru ke kódu, ke kterému se nejčastěji uchylují 

tradicionalistní intertextualisté, bývá zpravidla odvozováno od jeho „vymezení“ 

Lotmanem. Ten charakterizuje text třemi parametry: vyjádřenost, strukturovanost a 

uzavřenost (Lotman 1990: 66–68). S prvními dvěma podmínkami lze (prozatím) 

souhlasit, problém vyvstává u třetí. Uzavřenost textu je to, co umožňuje, aby jednotný 

smysl mohl být právě jenom v tomto textu, aby v něm byl cele obsažen, a text se tak stal 

autonomním.
68

 Ale už např. u Głowińského vystoupil problém, který je s uzavřeností 

textu spojen, když přehodnotil Genettovy kategorie transtextovosti. Tím, že zrušil 

paratextovost a paratexty rozpustil/přehodnotil mezi metatextovost a samotný text, 

položil otázku ohraničenosti. Obdobné otázky klade i Plett a nezodpovídá je (viz výše). 

Pokud titul knihy patří ještě k jejímu textu, patří tam i jméno autora? A pokud ano, patří 

k tomuto textu i všechny ostatní texty autora, které jsou s jeho jménem spjaty? A co 

tematicky volně navazující texty? A pokud jsou v textu ilustrace? A co třeba s tak 

pomezním médiem jako je komiks? Takových otázek je bezpočet a nelze je jednoznačně 

rozhodnout. Uzavřenost textu se odkrývá jako pouhá toužená iluze. 

Když ale text není ohraničený a uzavřený, nemůže obsahovat jednotný smysl a 

nemůže být ani strukturovaný, protože tato strukturovanost je umožněna právě jeho 

ohraničeností. (Doposud jednotný) text se začíná nepřetržitě rozbíhat do všech stran a 

jeho jednota se tříští a rozpadá. Začíná se napínat a prodlužovat a tomu, kdo by ho chtěl 

uchopit, se neustále vysmeká. 

                                                 

67
 Rozdíly samozřejmě mohou být i u progresivistů, nicméně není zde rozpor v samotné podstatě věci, o 

kterou nám jde. 

68
 Zde vystupuje do popředí tušený bludný kruh ve vymezení textu: text je uzavřený (postulát), a proto má 

jednotný smysl, a proto je uzavřený. 



 43 

Z Lotmanových vymezení zbyla jen vyjádřenost, která je asi nesporná a 

samostatně nicneříkající. Když se však na všechny tři charakteristiky podíváme blíže, 

zjistíme, že jsou tu jistá specifika, která představu textu podstatně proměňují oproti 

tomu, jak bývá interpretovaná. U vyjádřenosti je důležitá zmínka, že „v saussurovské 

antinomii jazyka a řeči bude text vždy patřit do oblasti řeči.“ Ale z této dvojice je to 

právě jazyková, která nabízí možnost jednotného systematického určení. Ohraničenost 

textu definuje Lotman v podstatě negativně.
69

 Není tedy určeno, co text je, ale co text 

není. Tím ale není nijak zaručena jeho jednota. Ta je zaručena něčím jiným: „Pojem 

hranice se manifestuje rozličným způsobem v textech různého druhu: je to začátek a 

konec textů se strukturou, která se rozvíjí v čase […], rám ve výtvarném umění, rampa 

v divadle.“ Rám a rampa to jsou zcela vnější prostředky ohraničenosti, formální 

prostředky, je to kniha jako fyzický objekt, ne jako textualita.
70

 Přirovnání k slovu 

a větě jako „konstrukcí s jasně vyjádřenou kategorií ohraničenosti“ se začne rozpadat ve 

chvíli, kdy si uvědomíme, že tato jasně vyjádřená ohraničenost je jen v psaném textu
71

 a 

i tam vynecháme neprototypické příklady.
72

 A již jen uzavírající poznámka u 

strukturnosti textu, že „strukturnost a ohraničenost textu navzájem souvisí.“ Lotman 

představu textu jak s ní zacházejí tradicionalistní intertextualisté nikdy nevytvořil. 

Vytvořil mnohem více představu progresivistů – negativní vymezení Barthesa, 

Derridova ‚différance‘ a ‚parergon‘, Kristevy čtení–psaní apod. (viz výše). 

 

Zcela odlišné chápání textu rozvíjejí progresivisté a vytvářejí „představu 

nevyčerpatelnosti potenciálu textu“ (Lachmannová 2001: 254). Je přitom zvláštní, jak 

tenká a zároveň propastně hluboká je hranice mezi progresivní intertextualitou a 

strukturalismem. „Strukturalismus ve své klasické podobě vidí jednotlivý text 

                                                 

69
 „Textu je vlastní ohraničenost. Z tohoto hlediska stojí text na jedné straně proti všem materiálně 

ztělesněným znakům, které nevstupují do jeho složení podle principu zařaditelnosti – nezařaditelnosti. Na 

druhé straně stojí text proti všem strukturám a neurčeným příznakům hranice […] i bezhraničnosti 

(‚otevřenosti‘) jejich řečových textů“ (Lotman 1990: 66). 

70
 Záměrně zde používáme pojem textualita, který byl v souvislosti s progresivním pojetím intertextuality 

uplatňován a který zdůrazňuje textovou procesuálnost a neukončenost, jež je v opozici k jednotnému 

uzavřenému textu, s kterým se zde potýkáme. 

71
 Srov. Derridovo ‚écriture‘ viz výše.  

72
 I jen pouhá věta ukončená třemi tečkami je pouze „ukončená“ a potenciálně se rozbíhá do všeho 

„vnějšího“. 
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v množství vztahů, ve struktuře odkazů, vidí jej jako průsečík heterogenního kódu a 

překračuje jeho hranice tam, kde jej považuje za část celkového textu jednoho autora, 

jedné epochy nebo celé kultury. Přesto mu nejde o difuzní prostor mezi texty, o 

nekontrolovatelnou komplexitu smyslu, ale spíše se zdá, že tato komplexnost není pro 

systémové a strukturální myšlení dosažitelná“ (Lachmannová 2001: 255). Strukturální 

pojetí není schopné s tímto jiným textem pracovat, protože stojí za samotnými principy 

fungování strukturalismu. „Text se už nenahlíží jako nějaký stabilní předmět 

s konstantními rysy, ale jako na systém v pohybu, jako na proces, a dokonce jako na 

funkci“ (Hodrová 2003: 538). Struktura jako centrální princip strukturalismu už zde 

není použitelná. „Slovo text není synonymem slova struktura [...] (tučně originál – 

pozn. Š. P.)“ a Petříček uvádí zajímavý postřeh s odkazem na Pierra Machereye: „[...] 

dílo lze spíše ‚odvysvětlit‘ než vyložit odkazem ke struktuře, která je mu imanentní, 

protože dílo je tímto způsobem vytrženo jak ze vztahu k podmínkám své produkce, tak i 

k podmínkám své recepce a vztahuje se pouze ke svému principu, to jest ke své ideální 

možnosti, jež je jeho simulacrum (tučně originál – pozn. Š. P.)“ (obé Petříček 2004: 

529). Text v původní podobě je odhalen jako pouhá „ideologická (tučně Š. P.) fikce“ 

(Pfister 1991: 211). 

Barthes statí Od díla k textu (Barthes 1988) postuluje tento přechod k novému 

uvažování a nastiňuje představu textu jako produkování, neustálého dění, nekončícího 

procesu produkce významů a uvádí několik jeho charakteristik:
73

 
74

 

1) Text není definovaným objektem, je uvnitř v jazyce a existuje jen jako diskurs; 

2) Text dosahuje až k hranicím a limitům vyjádřitelnosti, nelze ho uchopit 

začleněním do nějaké hierarchie, protože ji vždy překračuje. 

3) Text neustále odmítá své označované, je nekonečným označujícím, 

nevyčerpatelným potenciálem vyzývajícím k významové hře. 

4) Text je pluralitní svým simultánně zmnoženým nezredukovatelným významem 

jako důsledku nekonečnosti označujících. Vnímatel se v něm střetává 

s heterogenitou a disociativností a je pro něho reprodukovatelný jedině jako 

diference. Text nemá „gramatiku“. Je dějícím se intertextem jiných textů. 

5) Subjekt do textu může vstoupit jedině tím, že se sám tímto textem stane. 

6) Text ruší hranice čtení a psaní, obojí se stává nevyhnutelně simultánní činností. 

                                                 

73
 Vycházíme zde z Barthesovy stati samotné a z textu Bílka, kde je tato stať shrnuta (Bílek 2003: 169n). 

74
 Srov. Marcelli 2004: 523n. 
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7) Text je pobídkou k požitku, vytvoření sociální utopie zrovnoprávněných 

přístupů a „jazyků“ čtení. 

 

Progresivní pojetí text nejdříve významově vyprázdnilo, tím že z něho udělalo 

neustále se prodlužující řetězec označujících, který potlačuje schopnost referenčně 

odkazovat mimo sebe, aby ho mohlo vzápětí významově „přesytit“, protože se zde 

ztrácí jakákoliv možnost význam regulovat. Gary Phillips tento proces ukazuje na 

Peircově procesu sémiózy (Phillips 1991). V triádě znak/základ (ground) – interpretant 

– objekt (v Sassurově terminologii označující – označované – „referent“) se může každý 

znak stát interpretantem jiného znaku, a tak se i znaky navzájem „vysvětlují“ a vzniká 

nekonečná řada znaků. Každý text je znakem, a proto může být dosazen do této triády 

na místo znaku a současně s tím se může stát i interpretantem jiného textu. Podstatnější 

je však to jak funguje tento interpretant: „[…] interpretant je konstitutiv vědomí 

(constitutive of consciousness) [a to ve dvou významech současně]: jako zdroj vědomí a 

jako obsah vědomí. Interpretant jako znak funguje jako zdroj jednoty, ne lidská bytost 

nebo její vědomí, které používá tento znak. A zatímco lidské bytosti skutečně ‚používají 

tento znak‘, základ (ground) tohoto značení předchází jejich myšlení a konání. Člověk 

je předmětem (subject), protože je podřízen (subjected) tomuto sémiotickému procesu 

[…]. Jako předmět těchto interpretantů je lidská bytost sama znakem (kurzívy originál – 

pozn. Š. P.)“ (Phillips 1991: 84). 

 

Člověk je „ztextuálněn“ stejně jako u Kristevy tím, že aby mohl nějak zacházet se 

znaky, ke kterým se vztahuje a které jsou součástí nekonečné sémiózy, musí se sám stát 

znakem v tomto řetězci, resp. sám tento řetězec z člověka znak udělá. Člověk je vůči 

objekt
1 

objekt
2 

znak
1
/text

1 

Interpretatnt
1
/znak

2
/text

2 

Interpretatnt
2
/znak

3
/text

3 

ad infinitum… 
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těmto znakům podřízený, protože mu vždy předcházejí, když k nim přistupuje. „Tato 

[Barthesova metonymická] práce
75

 se odvíjí jako prodlužování toho co začalo“ 

(Marcelli 2004: 526). Je to ten stejný proces, který vznikne u Kristevy překrytím 

vertikální a horizontální osy. A je jedno, zda je to autor nebo čtenář, protože pro oba 

dva je tento nevyhnutelný důsledek stejný. 

Pokud se ale člověk může stát znakem, může se taktéž sám stát interpretantem, a 

tím sám sebe nekonečně zmnožovat a prodlužovat. „[…] autorovo i čtenářovo já 

(selves) přestává být stabilní a předem daná entita […]“ (Pfister 1991: 213). To je 

Kristevy čtení-psaní a Barthesova metonymická práce, oboje obsahuje subjekt, který 

tuto činnost vykonává. Je to nekonečná produkce významů, jejich exponenciální 

zahušťování, „dělání literatury tak znamená především dělání z literatury, to znamená 

do-pisování, psaní ‚proti‘ a přepisování“ (Lachmannová 1994: 15). 

Autor a čtenář není zrušen, jak by se mohlo zdát, ale je začleněn do textu. To je 

rozdíl oproti tradicionalistickému pojetí intertextuality. Tam je člověk mimo text 

samotný, protože text má svou jednotu a autonomnost a do jeho říše člověk nemůže 

vstoupit bez toho, že by ji rozrušil. Text u progresivistů je to „co se vytváří (tučně 

originál – pozn. Š. P.) v prostoru vztahů mezi čtenářem a tím, co je psáno, a tento 

prostor je pak místo produktivity […]“ (Petříček 2004: 530). Člověk u progresivistů je 

přímo v tomto textu, protože on sám je tímto textem.
76

 

Kristevy rozšíření textu na celou společnost má ještě jeden důsledek. Text, který 

byl původně regulován sám sebou, svým jednotným významem, tuto schopnost 

neztratil, ale byla společně s ním přenesena na tuto společnost. Již nevychází 

z autonomie textu, ale vychází z lidské společnosti a její kultury, která sama je 

znakového charakteru.
77

 Společnost jako taková se stává jistým samoregulačním 

mechanismem, samoregulačním textem. Mnoho autorů, kteří intertextualitu interpretují, 

se uchyluje právě k hledání a popisu těchto regulačních mechanismů. Phillips (Phillips 

1991) takovou regulaci vidí v člověku-znaku, který je pragmatickým znakem, Frow 

(Frow 1990) ve svém popisu intertextuálního textu a jeho reference zase v diskursu a 

                                                 

75
 K Barthesově metonymické práci viz zdroj citace. 

76
 Důsledek toho lze sledovat i ve vývoji koncepcí od počátku 70. let, kdy paralelně ke strukturalizujícím 

pojetím intertextuality se objevují např. recepční estetika v podání Wolfganga Isera či teorie 

interpretačních komunit Stanleyho Fishe, které se zaměřují na roli čtenáře, popř. jeho společenského 

prostředí ve vztahu k textu a jim podobné. 

77
 Srov. Lotman – Uspenskij 2003. 
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jeho pravidlech, ve kterém se text nachází. Chambers (Chambers 1990) zase hledá 

takovou regulaci v alter egu jedince a v kánonu literatury. A už Kristeva se svými 

ideologématy a i Barthes (a v podstatě i Bachtin) jako takovou chápou samotnou 

ideologii, kterou text, byť skrytě, musí vždy reprezentovat a obhajovat. 

 

Dle výše uvedeného není jasné, zda něco jako tradicionalistická/strukturalizující 

intertextualita vůbec může existovat. Nejspíš zde začne platit námitka anti-

intertextualistů, že taková koncepce vlastně není nic nového a že se takovým způsobem 

pracovalo vždy. Jenže tradicionalisté (/strukturalisté) se nějak musejí vyrovnat s tím, co 

postuluje progresivní pojetí, protože to ohrožuje samotná jejich východiska. Namísto 

revize a eventuálního přehodnocení svých stanovisek se však uchylují k vyhýbání se 

otázkám nebo úskočnému zaonačování odpovědí, které se týkají sporných míst 

nacházejících se v samotném jejich základu. 

 

Závěr 

Když v roce 1936 Walter Benjamin píše své pojednání Umělecké dílo ve věku 

své technické reprodukovatelnosti (Benjamin 1979), zamýšlí se nad osudem díla, které v 

důsledku možnosti jeho masové reprodukce ztrácí svoji jedinečnost, svou výlučnost, své 

zde a nyní. Popisuje tento proces jako zakrňování aury díla, jeho posvátnosti (a co je 

posvátné, je přeci nedotknutelné). Zdůrazňování originality a jedinečnosti je postupně 

nahrazováno zdůrazňováním toho, co je reprodukovatelné, standardizované, a to samo 

se začíná řetězit. „[…] technická reprodukovatelnost osvobozuje poprvé ve světové 

historii umělecké dílo z přiživování na rituálu. Reprodukovatelné umělecké dílo bude ve 

stále stoupající míře reprodukcí uměleckého díla, určeného k reprodukci. […] Namísto 

jeho rituální základny nastoupí základna konstituovaná jinou praxí: politikou“ 

(Benjamin 1979: 22).  

Benjamin nemohl tušit, že předjímá o několik desítek let pozdější paralelní dění, 

které se udá na poli literárních věd a promění široký celospolečenský diskurs. 

Intertextualita přesunula celou věc „barthesovsky“ Od Benjaminova díla k textu. Aura 

jedinečného díla se už dávno snesla k zemi a teď je na řadě aura textu. Text se dostal na 

pranýř a je na těch, kteří se ho zastávají, aby ho obhájili, ochránili jeho jedinečnost a 

soběstačnost, jeho autonomii. K tomu však už nedojde. (Progresivní) intertextualita text 

v původním smyslu cele obnaží a odhalí jeho politickou základnu, o níž mluví 



 48 

Benjamin, a rozmetá ji tím, že text už nelze nadále jedinečně produkovat, ani 

benjaminovsky masově reprodukovat, ale lze ho pouze re-produkovat – zmnožovat, 

zvýznamňovat, prodlužovat, napínat, zahušťovat, přesycovat. Nelze ho uzavřít nějakou 

ideologií ani čímkoliv jiným, protože text se rozbíhá na všechny strany, je vždy o krok 

napřed a nám jsou k dispozici jen jeho stopy, text je vždy již na hraně či v této hraně, 

protože on sám jí je. Můžeme ho vyjádřit jen jako diferenci, jako to, co sám už není, 

nikdy však ne pozitivně. 

Benjaminovo dílo s aurou je něco, co bylo navždy ztraceno, intertextuální text je 

však něco, co se navždy získalo. Celá společnost se stala textem a člověk s ní. Člověk se 

však v intertextuálním prostoru nerozplynul a nestal se nepotřebným. Když se Hans-

Peter Mai ve své studii Překračující intertextualita z roku 1991 na závěr zamýšlí nad 

počítačovým prostředím ‚hypertextu‘, asi ještě netušil, do jaké podoby se během pár let 

vyvine. World Wide Web (dále jen WWW), jako dnes nejznámější systém fungující na 

hypertextovém principu, je nejnázornější ukázkou textu, jak je postulován v 60. letech 

právě progresivní intertextualitou. Vystupují v něm do popředí přesně ty momenty, 

které ruší text v jeho strukturálním pojetí. Ohraničenost v něm neexistuje, resp. jediná 

ohraničenost je pouze sám tento systém, tradičně stabilní znaky nejsou nijak fixovány a 

lze je (do určité míry) volně měnit, navíc prostor WWW vzhledem ke své velikosti
78

 a 

především ke své potenciální neukončenosti není pro nikoho uchopitelný jako celek a 

nikdo ho nemůže přečíst celý. Každý potom získává jinou konkretizaci a jiný text. 

(Bílek 2003: 176) ‚Hypertextové‘ prostředí ale především není lineární, ale „široce 

rozvětvené“ – každý znak v něm může odkazovat na kterýkoliv jiný, stačí takový spoj 

vytvořit. To nepochybně může vést k totální destrukci jakékoliv jednoznačnosti, ale jak 

předestřel Mai „čtenář jako kriticky konstruktivní zprostředkovatel se nestane 

zbytečným“ (Mai 1991: 51). 

Systém ‚hypertextu‘ je v důsledku intertextem par excellence, a proto je jeho 

studování významnější pro pochopení textu, tj. lidské společnosti, jejích kultur a nás 

samotných, než by se mohlo na první pohled zdát. Vyvstává zde však problém, který 

poznamenává také Mai (Mai 1991: 52) a je vlastně takříkajíc benjaminovský. Zkoumání 

‚hypertextu‘ by znamenalo (alespoň částečně) se zříci fetiše tradiční literatury a 

                                                 

78
 Ke dni 2. Května 2013 obsahuje WWW přinejmenším 14.4 miliard (indexovaných) stránek (zdroj: The 

size of the World Wide Web (The Internet); dostupné z URL http://www.worldwidewebsize.com/; 

citováno 2013-05-02). 

http://www.worldwidewebsize.com/
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z literárních textů udělat „pouhé“ informace – nechat rozplynout jejich auru. To je však 

pro mnohé literární vědce naprosto nepřijatelné. 

 

(Progresivní) intertextualita není nepoužitelné, příliš široké a nicneříkající pojetí. 

Intertextualita je nevyhnutelná a „nepříjemná“, protože se nechce poddat tak jednoduše, 

jak by se chtělo. Není to nástroj, který je vám z hůry dán k užívání, ale nepřetržitě se 

proměňující a produkující amorfní masa narušující všechny vize, a tím tak sugestivní a 

inspirativní. „Široce chápaný pojem intertextovosti ztrácí svou nástrojovitost, ale o to 

víc podněcuje jako pojem konceptuální“ (Bílek 2003: 250). 
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Překlady cizojazyčných textů 

(Pozn.: čísla před originálním zněním odkazují k dané stránce v našem textu, kde se 

nachází překlad.) 

9: (Mai 1991: 31) […] ‚intertextuality‘ often serves as a synonym for ‚deconstruction‘ 

or ‚poststructualism‘. 

10: (Frow 1990: 47) The crucial step here is that from thinking intertextuality in relation 

to a cultural text to thinking social structure as a whole through the 

metaphor of textuality. 

11: (Plett 1991: 4) […] to dislodge academic teaching from its traditional moorings; 

This school has never developed a comprehensible and teachable method of 

textual analysis. 

12: (Plett 1991: 4) [This obstructs] the dynamism of intertextual sign processes. 

20: (Mai 1991: 33) Kristeva, it can safely be said, appropriated Bakhtin’s ideas for her 

own purposes. 

23: (Kristeva 1980: 36 – cit. dle Mai 1991: 40) The text is therefore a productivity, and 

this means: first, that its relationship to the language in which it is situated is 

redistributive (destructive-constructive) […]; and second, that it is a 

permutation of texts, an intertextuality […]. 

25: (Pfister 1991: 212) Where Bakhtin still insisted on the „contact of subjects“ […], 

Kristeva uses intertextuality as the linguistic and semiotic lever to unhinge 

all bourgeois notions of an autonomous subject, and as the most important 

tool in her deconstruction of subject and text. 

25: (Pfister 1991: 212) Creativity and productivity are transferred from the author to the 

text […]. 

25: (Frow 1990: 47) Moreover, the metaphor of textuality makes it possible, by 

overcoming the dichotomisation of the real to the symbolic, or the base to 

the superstructure, or the social to the cultural, to recognise the semiotic 

dimension of all moments of the social […]. 

25: (Mai 1991: 40) Kristeva’s notion of intertextuality here resembles very closely a 

sociological theory of literature. The important difference is that Kristeva no 

longer conceives of society/history as something outside the text […]. 
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26: (Pfister 1991: 213) This view precludes two notions: firstly that of sign referring to 

reality and secondly that of reality itself existing naturally and 

untextualized, independent of semiotic processes. 

27: (Pfister 1991: 213) For Barthes the intertext means both the text itself and the space 

between all texts […]. 

28: (Still – Worton 1990b: 19) […] ‚I’ is an intertextuality, a network of citations […]. 

28: (Barthes 1988: 161) […] the ‚I’ […] is never more than a paper-I. 

28: (Derrida 1979: 83n  – cit. dle Frow 1990: 49) […] a ‚text‘ that is henceforth no 

longer a finished corpus of writing, some content enclosed in a book or its 

margins, but a differential network, a fabric of traces referring endlessly to 

something other than itself, to toher differential traces. 

29: (Frow 1990: 48n) […] text is both the structure of textuality itself (that is, a 

structure of indefinitely postponed presence, the differential, deferred, 

purely relational structure of signification) and that edge or margin of 

textuality (its frame, its ‚context‘, its institutional space) […]. 

29: (Bloom 1976: 2f – cit. dle Pfister 1991: 209) […] poems are not things but only 

words that refer to other words, and those words refer to still other words 

[...]. 

29: (Bloom 1975: 3 – cit. dle Pfister 1991: 213) There are no texts, but only 

relationships between texts. 

30: (Mai 1991: 44) […] a precondition of any cultural semiotics. 

31: (Still – Worton 1990b: 25) […] the heuristic or initial, linear ‚learning‘ reading, and 

the subsequent, retroactive hermeneutic readings. 

31: (Still – Worton 1990b: 27) […] is read as a sign, a pointer to another presupposed 

(and previously established) grammaticality. 

37: (Plett 1991: 7) Signs without rules have no structure, rules without signs remain 

abstract. 

45: (Phillips 1991: 84) […] the interpretant is constitutive of consciousness [in the 

double sense of „of“]: as source of consciousness, and as content of 

consciousness. The interpretant as sign functions as the source of unity, not 

the human being or his/her consciousness who employs the sign. And while 

human beings do indeed „employ the sign“, the ground for that signification 

precedes his/her thinking and acting. The human is subject because she/he is 
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subjected to this semiotic process […]. As subject to these interpretants, 

human being is himself/herself a sign. 

46: (Pfister 1991: 213) […] the author’s and the reader’s selves cease to be stable and 

pre-given entities […]. 

48: (Mai 1991: 51) The reader as critically constructive agency will not become 

superfluous. 
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