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Abstrakt  

 

 Tato práce se zabývá dílem španělského spisovatele Enrique Vila-Matase. Text je 

nejprve zaměřen na jeho osobu a poté na historické zasazení autora do španělského, 

hispanoamerického a světového kontextu literatury. Jelikož je Enrique Vila-Matas v mnoha 

ohledech téměř ukázkovým postmoderním autorem, je zajímavé sledovat paralely v jeho 

narativních přístupech s náhledy různých sociologů a filosofů na skutečnost, jako například 

v případě francouzského filosofa Francise Lyotarda. Vila-Matas je přímým dědicem 

takzvaného metaliterárního pojetí přístupu k literatuře - literatura o literatuře - jehož genezi 

můžeme ve španělsky psané próze najít u Jorge Luise Borgese. Tento způsob psaní si je velice 

blízký s literárními teoriemi Jacquese Derridy nebo Julie Kristevy. Myšlenky těchto autorů 

jsou na Vila-Matasovo dílo lehce aplikovatelné z toho důvodu, že svojí podstatou jsou si 

prakticky identické, či lépe řečeno, ve Vila-Matasově díle nalezneme tyto teorie fikčně 

zapracované. V této části práce je kladen důraz mimo jiné také na pojem intertextuality, 

pojem velmi příznačný pro Vila-Matasovo dílo. Poslední část práce se zabývá rozborem 

několika prozaických ukázek z Vila-Matasova díla. Celkem byly vybrány tři tituly, o nichž lze 

říci, že Vila-Matasovu tvorbu do jisté míry reprezentují. Jedná se o tato díla: Stručné dějiny 

přenosné literatury (Historia abreviada de la literatura portátil), Bartleby a spol. (Bartleby y 

compañía) a Doctor Pasavento (Doktor Pasavento). Na místo naratologické analýzy je rozbor 

zaměřen spíše na obecnější charakteristiku Vila-Matasovy tvorby a snaží se na těchto 

ukázkách potvrdit, co bylo řečeno v části teoretické. Tato práce demonstruje, do jaké míry 

Vila-Matas čerpá z postmoderní filosofie a jak těžké je stanovit, zda se tyto postupy objevují 

spontánně nebo jsou vědomou uměleckou aplikací na určité teorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 This thesis deals with the work of the Spanish writer Enrique Vila-Matas. The text 

firstly focuses on Vila-Matas himself and subsequently contemplates the role of this author 

within the scope of the Spanish, Hispanic and ultimately also international literary history. 

Given the fact that Enrique Vila-Matas is, in many aspects, an exemplary post-modern writer, 

it is interesting to follow the paralels in his narrative approaches and compare them with 

reflections of reality by various sociologists and philosophers, such as, for example, the 

French philosopher Francise Lyotard. Vila-Matas is a direct follower of the so called 

metaliterary approach to literature – literature about literature – the development of this 

method can be encountered in the Spanish prose of Jorge Luis Borges. This manner of writing 

is very close to the literary theories of Jacques Derrida or Julia Kristeva. Thoughts of these 

authors are easily applicable to the works of Vila-Matas due to the fact that they are 

essencially identical or better to say, they are fictionally implemented in the works of Vila-

Matas. This part of the thesis focuses, among other issues, also on the very term 

intertextuality, a term very significant for the work of Vila-Matas. The last part of this paper 

deals with the analysis of several prosaic samples of Vila-Matas works. In total, three books 

were chosen which can be considered as typical representatives of Vila-Matas works. These 

are the following: Historia abreviada de la literatura portátil, Bartleby y compañía and 

Doctor Pasavento. Instead of primary focus on narratological analysis, the examination rather 

deals with general characteristics of the work of Vila-Matas and strives to find evidence 

supporting the statements mentioned in the theoretical part. This thesis demonstrates to what 

degree Vila-Matas bases his work on postmodern philosophy and how difficult it is to 

determine whether these approaches appear spontaneously or are a conscious artistic 

application of a certain theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumé 

 

 Este trabajo se dedica a la obra de Enrique Vila-Matas, concretamente intenta descifrar 

los recursos postmodernos utilizados en sus libros. Ya que la postmoderna afecta a la historia 

de la literatura y muchas veces alude a ella, empecé presentando a Vila-Matas desde el punto 

de vista de la historia de la literatura española, hispanoamericana y por supuesto la literatura 

mundial. En el ámbito español encontramos paralelismos de su obra con la de Unamuno pero 

sobre todo en los años sesenta en los libros de Juan Goytisolo y Martín Santos. A estos dos 

podemos considerar como máximos exponentes de la novela experimental en España que 

luego tanto influyó en los escritores postmodernos, Vila-Matas entre ellos. Es interesante 

también la conexión de la obra de Vila-Matas con los escritores hispanoamericanos. Su estilo 

es a veces casi idéntico con la poética de Borges y en su temática metaliteraria o la técnica de 

juego con el lector. Ambos inventan otros escritores, con sus obras, y los presentan como 

personas reales. Otros autores hispanoamericanos que pudieron influir en la obra de Vila-

Matas son Julio Cortázar y sobre todo Ricardo Piglia cuya novela Respiración artificial 

podemos ver como un ejemplo de la novela postmoderna. En cuanto a otras literaturas, Vila-

Matas es un lector entusiasmado de Walser, Joyce, Kafka o Beckett, nombres que 

constantemente aparecen en sus libros y también en sus páginas de web que él mismo 

frecuentemente actualiza y donde se dedica a los temas de la literatura.  

 La siguiente parte del trabajo es un poco más teórica e intentar mostrar los aspectos y 

génesis de la era postmoderna empezando por la crítica de la metafísica de Nietzsche, a través 

de Husserl hasta los filósofos actuales con atención a las teorías de Francis Lyotard y el 

filósofo checo Zdeněk Neubauer. Esta parte está incluida porque puede aclarar varios aspectos 

de la narrativa postmoderna desde el punto de vista sociológico que en la ficción están 

insertados metafóricamente. Por ejemplo la pérdida del „yo“ o mejor dicho la desaparición del 

sujeto en la literatura que aparece en varias novelas postmodernas entre ellas Doctor 

Pasavento de Vila-Matas. Esto puede ser una metáfora a una teoría de Lyotard que dice que 

por falta de grandes discursos narrativos el individuo está perdido en el mundo y ya no puede 

influir en el mundo alrededor de él. A estas teorías sigue el capítulo de la teoría de la literatura 

postmoderna con especial atención a la obra de Jácques Derrida y a su crítica de la linguística 

de Saussure. A diferencia de Saussure, Derrida ya no ve detrás de un signo una transcendencia 

sino dice que todo es texto „tout est texte“. Esto es bien aplicable a la novela postmoderna que 



muchas veces temáticamente alude a otros textos y de alguna manera elude los temas de la 

sociedad – Respiración artificial, Doctor Pasavento, Los detectives salvajes etc. Luego 

comparo brevemente a Derrida con Borges. La génesis de la novela postmoderna queda 

ilustrada por teorías de Bachtin. Puede hacerse una lectura del filólogo ruso descubriendo esta 

tendencia ya en la era antigua pero sobre todo en Don Quijote de la Mancha, Dostoeivski y la 

modernidad anglosajona.. La novela postmoderna de alguna manera acentúa y desarolla sobre 

todo formalmente el estilo de la novela moderna – la estructura rota de Joyce o el concepto 

negativo del „yo“ en Walser y Kafka. Aunque Bachtin dedicó la mayor parte de su obra a los 

escritores modernos, en el trabajo comento nuevas intepretaciones postmodernas de su obra 

de las que sobresale la interpretación de Julie Kristeva o de Tomáš Koblížek quienes ven en el 

diálogo de Bachtin un recurso básico de la intertextualidad postmoderna tal como la 

conocemos hoy. La última y la más larga parte del trabajo consiste en ejemplos concretos de 

la obra de Vila-Matas. Elegí tres libros de los que creo que son capaces de presentar los 

recursos y aspectos más típicos de la obra de Vila-Matas. Estos libros son Historia abreviada 

de la literatura portátil, Bartleby y compañía y Doctor Pasavento. Los primeros dos tienen en 

común la problemática del narrador. Éste está presente pero de un modo más bien oculto para 

que siempre exista la polémica de si el texto es un texto de ficción o no. La novela Doctor 

Pasavento puede ser considerada como una de las grandes novelas de nuestro siglo que 

paradójicamente trata de demostrar que un tipo de novela así ya no es posible escribir. El 

texto está lleno de alusiones a la historia de la literatura, a la vida y obra de Walser, Kafka y 

otros y sobre todo a la problemática del „yo“, que es una problemática general de la literatura 

postmoderna. Creo que el trabajo demuestra que la obra de Vila-Matas es una obra ejemplar 

de la literatura postmoderna y que en el contexto de la literatura española puede resultar 

provocativa en apartarse del realismo social que aparte de algunas exepciones tiene una fuerte 

tradición en el país. 
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1. Úvod  

 

 Tato práce se zabývá dílem španělského spisovatele Enrique Vila-Matase. Hlavním 

bodem textu bude rozbor stylistických a tematických postupů, díky kterým bývá tento autor 

nazýván postmoderním. Pojmem postmoderny budou v tomto případě míněny literární pojmy 

jako nestálost subjektu, intertextualita, metaliteratura, relativismus či tematická dekonstrukce. 

Výstup tohoto pojmu bude nastíněn i v aspektu sociologickém, což byl důvod toho, že pojem 

postmoderna dostal přednost před hůře definovatelným a vcelku problematickým pojmem 

postmodernismu. Taktéž byla brána na zřetel terminologie česká, v jejíž kontextu je mnohem 

bližší a více určující pojem moderny. Jelikož je Vila-Matasovo dílo z velké části prozaické, 

v úvodu bude krátce načtrnuta definice postmoderního románu. Tento pojem je však v mnoha 

ohledech problematický a to zejména v tom, že rozdíl mezi dvěma romány, jež nazveme 

postmoderními, může být vzhledem k jejich vzájemné komparaci propastný.  

 Po představení autora, jeho předchůdců a kontextu doby, se uchýlím k teoretičtější 

problematice postmoderny a to jejím sociologickým a literárně teoretickým výkladem 

z důvodu, aby závěrečná textová analýza vyplynula konzistentně a uceleně.  

 Důvod výběru tohoto tématu mimo jiné spočívá ve faktu, že Vila-Matasovo užívání 

postmoderních praktik mu dovolilo určitou interpretační volnost z pohledu čtenářské a 

kritické recepce, jelikož jeho tvorbu můžeme vidět také jako nezvykle kosmopolitní a 

z určitého hlediska se odklánějící od tradice španělského románu dvacátého století.  

 Mezi autory, kteří významně ovlivnili jeho dílo, patří nepochybně James Joyce, Franz 

Kafka, Robert Walser, Jorge Luis Borges a také Thomas Pynchon. Ze španělské tvorby 

navazuje Vila-Matas na experimentální román, jehož genezi ve Španělsku vidíme zejména u 

Juana Goytisola a Martína Santose, kteří výrazně kritizovali tradiční španělské hodnoty, od 

nichž se Vila-Matas ve svém díle v mnoha případech úplně odvrací. 

 Konečná analýza postmoderních prvků ve Vila-Matasově próze bude vycházet z jeho 

knih Historia abreviada de la literatura portátil (Stručné dějinny přenosné literatury)
1
 

Bartleby y compañía (Barleby a spol.)
2
 a Doctor Pasavento

3
, ve kterých najdeme ukázkové 

postupy příznačný pro postmoderní literaturu, kterých Vila-Matas, podobně jak tomu může 

                                                        
1 Budu užívat překladu Lady Hazaiové z obálky knihy Bartleby a spol.  
2 V textu bude dále užíván český překlad. 
3 V českém překladu by slovo Pasavento vyznělo přibližně jako „větroplach“, což se také pojí s tematikou 

románu, nicméně nadále budu v textu využívat originálního tvaru, který byl ponechán doposud ve všech 

překladech do jiných jazyků.  
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být u Milana Kundery, využívá řekněme konceptuálně, aby na nich postavil tematiku svého 

díla. 

 

1.2. Postmoderní román 

 

 Stručně řečeno, postmoderní román můžeme definovat jako souhrn a pastiš všech 

dosavadních poetik počínajících od antického Řecka až po poslední modernistická díla první 

poloviny dvacátého století. Můžeme jej vidět také jako literární ozvěnu na sociologické a 

literárně teoretické teze, které se objevily zejména v druhé polovině dvacátého století. Odklon 

filosofie od metafyziky a následné lpění na jazyku do velké míry ovlivnilo narativní postupy. 

Lyotardova absence metanarrace, ztráta individuality jedince – jeho neschopnost angažovat se 

a aktivně zasahovat do dění okolo sebe - výrazně postihly vývoj románu, stejně tak jako 

relativismus Jacquese Derridy, či dílo Rolanda Barthese. Velký vliv měl také Bachtinův 

pojem dialogu.  

 Na druhou stranu je třeba sledovat vývoj postmoderní literatury uvnitř fikce
4
 samotné. 

Obrovský dopad na prózu dvacátého století měla velká modernistická čtyřka – James Joyce, 

Marcel Proust, Virginia Woolf a Franz Kafka. Změny poloh vypravěče a stylistická nestálost 

(Joyceův Odysseus), hra s časem (Proustovo Hledání ztraceného času) či téma odcizení 

(Kafkův Proces, Orlando V. Woolfové) byly nejprve americkým románem třicátých let na 

popředí s Williamem Faulknerem a poté francouzskými přívrženci Nového románu, za jehož 

hlavního představitele můžeme považovat Geórge Péreca nebo Alaina Robbe-Grilleta, 

postupně vyvinuty do podoby textů, jaké známe dnes pod pojmem postmoderní literatury. 

Jorge Luis Borges, Robert Bolaño nebo Bioy Casares jsou španělsky píšící autoři, kteří mají 

společnou zálibu v odvracení se od společenských témat, v užívání literatury jako tématu, v 

popírání originality spisovatele, v narušování a přetvarování literárních žánrů nebo 

v nadměrném užívání intertextuality. Uchopit postmoderní literaturu jakožto směr je prakticky 

nemožné. Již některá díla modernistů jako zmiňovaný Joycův Odysseus nebo Eliotova Pustá 

země bývají označovány jako postmoderní. Beatnická díla jako Ginsbergovo Kvílení nebo 

Burroughsův Nahý oběd rovněž v mnoha ohledech splňují postmoderní kritéria.        

 

                                                        
4 Tento pojem budu v práci užívat na základě toho, že jej v českém kontextu můžeme vidět například v překladu 

Chatmanovy knihy Rétorika narativu ve fikci a filmu. 
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2. Autor 

 

 Enrique Vila-Matas se narodil roku 1948 v Barceloně. Spisovatelé narozeni v tomto 

období se v době zralosti své spisovatelské kariéry potýkali v hispánském kontextu 

s nepříjemným skutkem, a to že byli jakýmisi dětmi autorů latinskoamerického boomu či 

španělského experimentálního románu. Pozitivem však mohlo být bohaté inspirační zázemí, 

ze kterého se dalo a stále dá čerpat. 

 Po studiu práv se Vila-Matas věnoval novinářskému řemeslu a poté taky krátce filmu. 

Následovalo období vojenské služby, kde stihl napsat svůj první román, původně 

nezamýšlený k publikaci, ovšem na doporučení přátel nakonec vyšel pod názvem Mujer en el 

espejo conteplando el paisaje (Žena v zrcadle, která pozoruje krajinu) v nakladatelství 

Tusquests. Po práci filmového kritika v Barceloně se na začátku osmdesátých let přesunul do 

Paříže. V tomto období nadále publikoval především krátké romány. 

 V roce 1985 vychází kniha s názvem Historia abreviada de la literatura portátil 

(Stručné dějiny přenosné literatury – dále v textu již jen česky), kterou na sebe poprvé 

výrazně upozornil ve Španělsku způsobem dost provokativním. Sám Vila-Matas se ke knize 

vyjadřuje takto:  

 

„Intento (prematuro para la España de aquellos días en los que la literatura era 

más apelmazadamente realista que nunca) de mezclar ensayo y ficción radical. En 

el periódico El País fue liquidada con unas palabras demoledoras: “Se nota que el 

autor veranea en Cadaqués”. Hoy en día, Marcel Duchamp y sus máquinas 

solteras son algo más conocidos en los medios culturales españoles y a veces en 

las novelas de ese país hasta encontramos personajes de la vida real 

protagonizando ficciones“.
5
 

 

                                                        
5 Enrique Vila-Matas. Historia abreviada de la literatura portátil [online]. [cit. 2.3. 2012]. Dostupné z: 

http://www.enriquevilamatas.com/obra/l_halp.html. „Pokus (předčasný pro tehdejší Španělsko, ve kterém byla 

literatura realističtější než kdy předtím) smísit esej s radikální fikcí. V deníku El País byla kniha zlikvidována 

zničujícími slovy – „Je patrné, že autor tráví léto v Cadaqués. V dnešní době je Marcel Duschamp a jeho 

máquinas solteras jsou v kulturních španělských médiích více než známé a že se i někdy v románové tvorbě také 

setkáváme s osobnosti reálného života, které jsou zastoupeny ve fikci.“ (Spojení „máquina soltera“ zůstane po 

dohodě s vedoucím práce nepřeloženo – jedná se o hru se slovy).      

http://www.enriquevilamatas.com/obra/l_halp.html
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 Již tedy na začátku své tvorby je patrný odklon od tradičního pojetí španělského 

románu. V této knize autor živě operuje s intertextualitou a především metaliteraturou, 

fiktivní se prolíná s reálnými daty, což pro španělskou kritiku, vyžadující fotografické 

kopírování reality, vyznělo velmi znepokojivě, což dnes můžeme vidět překvapivě vezmeme-

li v potaz skutečnost, že literatura podobné tematiky přicházela již od čtyřicátých let 

z Latinské Ameriky a právě v osmdesátých letech kulminovala například v díle Ricarda Piglii. 

 Od tohoto románu až po současnost publikoval Vila-Matas v průměru jednu knihu 

ročně. Možná proto může vyznít až kontrastivně, že tematika mnoha jeho děl byla a je 

doposud tematikou odstupu, negace, sebevražd – Suicidios ejemplares (Příkladné sebevraždy) 

nebo například odštěpení se jedince od společnosti – Hijos sin hijos (Bezdětné děti). Tento 

přístup vyvrcholil v roce 2000 knihou, která bude jedním ze stěžejních bodů celé této práce, 

románem Bartleby a spol. Tento text vystihuje prakticky celou Vila-Matasovu tvorbu, ale je 

také knihou, o které lze s trochou nadsázky říct, že v ní vrcholí jak postmoderní pojetí 

prozaické větve literatury, tak dlouhá metaliterární tradice španělského jazyka dvacátého 

století, počínající u Borgese a přetrvávající díky Cortázarovi, Goytisolovi, Pigliovi a 

Bolañovi. Jedná se o román, který není románem a o literaturu, která literaturu samotnou 

popírá. Sócrates, Rimbaud, Kafka, Walser, Pynchon přímo fascinují Vila-Matase chladným a 

znepokojujícím tichem, jež jejich přerušená tvorba či jiná forma odvracení se od literatury 

vyvolává. Tento nádech je dílu Vila-Matase příznačný i v dalších románech a esejích. 

 Po sérii dalších románů a jednoho esejistického souboru, publikuje Vila-Matas další 

knihu, jíž se dostalo přívlastku obra maestra
6
. Téměř pětiset stránkový román Doctor 

Pasavento komentuje na mezích umělecké prózy a eseje stav jedince v současné společnosti. 

Způsobem vyprávění je pro Vila-Matase opět velmi příznačný. Tentokrát volí pro 

postmodernu již tolik typické popírání vypravěče – ten se v textu ztrácí, aby se potom 

rozmnožil hned do několika poloh. Využívá metaliteratury – různé variace a odkazy na reálné 

spisovatel, a také pracuje s bohatým intertextuálním aparátem, z něhož je nejtransparentnější 

převypravování úryvků ze života Roberta Walsera.  

 V roce 2010 vyšla Vila-Matasovi próza situovaná v Dublinu s názvem Dublinesca 

(Dublinská) a v roce 2012 El aire de Dylan (Dylanovské ovzduší). Enrique Vila-Matas také 

přispívá svými články do deníku El País a je také neúnavným tvůrcem a pisatelem svého 

internetového blogu, kde publikuje především články s literární tematikou velmi spjatou 

s výše zmíněnými motivickými fenomény, jež se objevují v jeho próze.  

                                                        
6 Ve španělštině „mistrné dílo“ ve  významu, že výrazně přesahuje zbytek tvorby. 
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 Za své knihy se mu mimo jiné dostalo ocenění jako Premio Herralde de novela (2003) 

nebo Premio de la Real Academia Española (2006). 

 Jeho knihy byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků. V češtině vyšel 

v nakladatelství Garamond překlad románu Bartleby a spol., jehož prodej však nesplnil 

očekávání nakladatelů. 

 

2.1. Vila-Matasovi španělští předchůdci a současníci  

 

 Ač se Vila-Matas, podobně jako jeho současník Javier Marías, často odklání od 

španělské tematiky , nelze jej ponechat mimo kontext španělské literatury.  

 Španělská literatura dvacátého století prostupuje do evropského kontextu zejména 

skrze Generaci 98, o které Josef Forbelský říká:  

 

„Teprve 20. století zaznamenalo rozmach španělské národní literatury do té míry, 

že již její perioda v letech1898-1939 byla José-Carlosem Mainerem označena za 

Stříbrný věk. Hodnoty vytvořené Unamunem nebo Ortegou y Gassetem tehdy 

dosáhly světovosti a v překladové podobě se staly dokonce součástí intelektuální 

výzbroje českých vzdělanců. Jisté je, že Španělsko začalo nabízet hodnoty 

ekvivalentní literaturám předních evropských národů“.
7
 

 

  

 Právě tito spisovatelé v čele s Unamunovou novelou Niebla (Mlha) předjímají 

španělskou větev experimentálního románu. Ten má však také základ v realističtějším pojetím 

prózy například Pía Barojy Árbol de la ciencia (Strom poznání) nebo v esejistice filosofa 

Ortegy y Gasseta. Celá tato epocha španělské literatura čerpala z evropské literární tradice 

druhé poloviny dvacátého století a to hlavně z filosofie Friedricha Nietzscheho, z románové 

tvorby Émila Zoly či ze symbolistní poezie v čele s Paulem Verlainem. Josef Forbelský však 

říká:  

 

„Z celé té skupiny nejčastějších zahraničních vzorů však do nového století přežili 

především Nietzsche a Verlaine“.
8
 

                                                        
7 FORBELSKÝ, Josef. Španělská literatura 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1999, str. 10..   
8 Ibidem. Str. 21 
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 Pro Forbelského je tedy Generace 98 prvním momentem v moderní španělské 

literatuře, kdy se tvorba španělských autorů dostává po bok literatur řekněme světových.  

Během válečného období a po jeho konci vládne španělské próze román sociálně realistický, 

který podává důvěryhodnou zprávu téměř novinářského charakteru o poměrech v tehdejším 

Španělsku. José Camilo Cela a Miguel Delibes jsou však přes občasné odskoky od čiře 

realistické prózy stále pořád daleko k tomu, aby se ve svých experimentálních technikách 

mohli řadit mezi autory inovační. Inovátorským můžeme z této nazvat dílo Torrente 

Ballesterose. Hlavní zlom a rozchod s trendy sociálního realismu však přichází především 

v šedesátých letech.  

 O to se zasloužil odklonem od realismu dnes již žijící legenda španělské literatury 

Juan Goytisolo, který svými knihami jako Señas de identidad (Znamení totožnosti) nebo 

Reindivicación del Conde don Julián (Ospravedlnění hraběte Juliána) stylisticky naprosto 

změnil ráz španělské prózy tím, že do španělštiny adaptoval moderní románové postupy, které 

se již objevily u Joyce, Prousta nebo Faulknera. S určitým předstihem však podobný přístup 

praktikoval už Unamuno. Tematicky Goytisolo v mnoha ohledech pokračoval v tradici 

realistické, ta však v jeho podání spíše jen vysvítala zpod rozbité a fabulačně narušené 

struktury. Marco Kunz tvrdí:  

 

„… Juan Goytisolo se inscribe en la lista de los innovadores más radicales de la 

literatura del siglo XX que no han respetado ni los prejuicios del sentido común ni 

los preceptos del buen decir, que han pulverizado la autoridad del narrador 

omnisciente, multiplicado las perspectivas, pluralizado los discursos, 

desmitificado todo lo desmitificable deconstruido todo lo deconstruible.“
9
 

  

 Goytisolova dekonstrukce je tedy společně s dílem Juana Beneta Volverás a Región 

(Vrátíš se do Regionu) jedním z prvních volání po radikální změně charakteru španělské 

prózy. Pokud mluvíme o próze Juan Goytisola, nelze opomenout krátké a po většinou bohuže l 

nedokončené dílo Martína Santose. Jeho román Tiempo de silencio (Doba ticha) a následně 

                                                        
9 KUNZ, Marco. El final de la novela. Madrid: Gredos, 1997, str. 338.  

„Juan Goytisolo se zapisuje na seznam radikálních průkopníků literatury dvacátého století, kteří nerespektovali 

jak předsudky obecného názoru své doby tak nenaslouchali jiným dobrým radám; patřil mezi ty, kteří zničili 

autoritu vševědoucího vypravěče, obohatili různé náhledy, rozšířili diskurzy, demystifikovali vše 

demystifikovatelné a rozložili vše rozložitelné.“ 
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nedokončené
10

 dílo Tiempo de destrucción (Doba destrukce) jsou pro Forbelského zásadní 

v tom, že odklon od realistického estetizování dovolil španělské próze, podobně jako u 

Goytisola, „otevřít se širokým kruhům kulturní tradice (počínaje Cervantesem) a především 

tradice světové“.
11

 

 Po tomto zlomu již španělská próza volně asimilovala experimentální románové 

techniky a ač se sociální realismus nevytratil, je třeba říci, že španělská próza je díky této 

revoluci o mnoho bohatší.  

 Vila-Matas se nachází v kontextu španělské literatury, jejíž tematická orientace často 

odbíhá od španělských témat, jak už bylo řečeno. Vila-Matasova tvorba se v určitém ohledu 

podobá tvorbě jeho současníka Javiera Maríase. Odklon od tradice, který se rodí už za 

Generace 98 a dostává nové podoby u Goytisola a Santose, komentuje Forbelský ve vztahu 

s Maríasem takto:  

 

„Javier Marías se již prvotinou Los dominios del lobo (Panství vlka) vědomě 

distancoval od čistě španělské tematiky, podobně jako ve svých počátcích 

například Puértolasová. Byl to důkaz, že jeho generace se nemínila vyslovovat 

k vnitrošpanělským otázkám a že jeho země se octla ve stavu evropsky 

emancipované země, ale dokonce vplynula do euroamerického kulturního 

kontextu“.
12

 

 

 Realismus však ve Vila-Matasově době přežíval například v některých knihách Juana 

Marsé nebo Muñóze Moliny. Generačně a jazykově spřízněná je s obdobím Vila-Matase i 

španělská postmoderní poezie v čele s Perem Gimferrerem. Vliv literární filosofie druhé 

poloviny dvacátého století a její důraz na jazykovou stránku textu, která se dostává nad 

básnické téma a je tak vlastně tématem samotným, mělo dopad na absolutní inovaci 

španělského literárního jazyka. Košaté barokní verše zatížené metaforami vytvářely 

provokativní protiklad ve spojení s tematikou konzumu a fenoménů přicházejících ze 

Spojených států. Důraz na jazyk a literaturu samotnou byl v tomto období velice výrazný. 

Forbelský poukazuje na vliv filosofie Rolanda Barthese, sám Barthes ve své eseji Nulový 

stupeň rukopisu říká o postmoderní poezii:  

 

                                                        
10 Autor zemřel tragicky ve věku čtyřiceti let po srážce s automobilem.  
11 Forbelský, cit. d., str. 134 
12 Ibidem. str.158 
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„Slovo není už dirigováno vpřed obecnou intencí zespolečenštěného jevu projevu; 

konzument poezie, zbavený průvodce selektivních vztahů, vrhá se na slovo 

frontálně a přijímá je jako absolutní kvantitu…“
13

 

 

Toto odbočení k poezii slouží k jednodušší ilustraci toho, že kladení důrazu na jazyk 

znamená, a to také v próze, naprostou změnu tematického přístupu s tím, že jazyk a literatura 

obecně jsou již platným tématem. To také vede ke skutku, že jak Vila-Matas tak například 

Javier Marías přeměňují španělskou literaturu pod vlivem filosofie druhé poloviny dvacátého 

století. 

 V tematice odcizení je Vila-Matasovi podobný jeho současník, katalánský spisovatel 

Quim Monzó. Jeho dílo volně přejímá vlivy od francouzského postmoderního enfant terrible 

Michéla Houellebecqua, především v důrazu na krizi mezilidských vztahů a na výrazný 

pokles židovsko-křesťanské morálky v posledních desetiletích v Evropě. 

  

2.2. Inspirace mimo Španělsko  

 

 Vila-Matas má tematicky mnohem blíže spíše k autorům hispanoamerickým. Nelze 

nezmínit již Borgese, u kterého metaliteratura a intertextualita skoro implicitně vystihují 

podstatu jeho celého díla.  

 Pojem hry existuje u Cortázara mimo jiné ve smyslu šifrování a kódování syžetu a 

fabule uvnitř textu z důvodu, aby se čtenář musel aktivně zapojit a otevíral tak nového 

možnosti a interpretace textu samotného, což Vila-Matas ve svém díle užívá (zejména 

v Bartleby a spol.) překrucováním reálných a literárních faktů a nutí tak čtenáře si tyto 

skutečnosti ověřovat a být tak autorem naváděn k určité spolupráci.  

 Pokud v díle Vila-Matase mnohé postmoderní postupy přímo vysvítají na povrchu, 

jeho hispanoamerickými protějšky by pak byli bezpochyby již zmínění Ricardo Piglia a 

Roberto Bolaño. Společně s Borgesem a Cortázarem tvoří těchto pět spisovatelů velmi silnou 

větev španělsky psané literatury o literatuře, což se do velké míry zasloužilo o modernizaci a 

světovou recepci španělsky psané prózy ve dvacátém století. Pro těchto pět spisovatelů je 

velmi příznačná jejich posedlost literaturou a vším, co je s literaturou spjaté. Realistická 

témata u nich existují v obrácených hodnotách a to nejrealističtější pro ně zůstává literatura 

                                                        
13 BARTHES, Roland. Nulový stupeň rukopisu/Základy sémiologie. Praha: Československý spisovatel, 1967, str. 

35.  
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sama o sobě. Proto v Borgesově próze čteme především o jiných knihách či spisovatelích. U 

Cortázata sledujeme tendenci spojovat vzletné literární názory se syrovou realitou spíše 

existenciálního ražení. Piglia, Bolaño a Vila-Matas jdou ještě dál a to v zasazování reálných 

postav do románového děje
14

 - Wittgenstein, Kafka, Hitler v Pigliově Respiración artificial 

(Umělé dýchání), Octavio Paz v Los detectives salvajes (Divocí detektivové) a obrovský 

počet spisovatelů a hrdinů v díle Vila-Matase. Patricia Waugh se ve své knize Metafiction: 

The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction k této tendenci vyjadřuje takto:  

  

 

„In eighteenth - and nineteenth- century fiction, the individual is always finally 

integrated into the social structure (ussually through family relationship, 

marriages, birth or ultimate dissolution of death). In modernist fiction the struggle 

for personal autonomy can be continued only throught opposition to existing 

social institutions and conventions. This struggle neccesarily involves individual 

alineation and often ends with mental dissolution. The power structures of 

conteporary society are, however, more diverse and more effectively concealed or 

mystified, creating greater problems for the post-modernist novelists in 

identifying and then representing the object of opposition“.
15

 

 

 Spisovatel již tedy nečerpá z toho, co vidí kolem, protože objektivní realita pro něj už není 

relevantní, a proto se obrací k textu samotnému. 

 Jak v díle prozaickém tak v esejích či na svém blogu, se Vila-Matas neustále vrací ke 

stejným spisovatelům. Jsou to především James Joyce, Franz Kafka, Robert Walser, Samuel 

Beckett a Thomas Pynchon.  

 Joycoeva rozbitá struktura a naprostá otevřenost a neurčenost jeho prózy jsou pro 

Vila-Matase zásadní v opuštění svazujících stylistických tendencí, které musel jako španělský 

spisovatel určitě alespoň na začátku své tvorby pociťovat. Tato volnost, jež už dřív dýchala na 

                                                        
14 Beru na vědomí, že reálné osoby či postavy děl se intertextově objevovaly již v antické -Platón, renesanční- 
Dante či modernistické literatuře – např. Cocteau o Proustovi. Ve druhé polovině dvacátého století se však tato 

tendence stala jakousi charakteristikou postmoderního díla.   
15 WAUGH, Patricia. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London: Methuen and Co., 1984, str. 

10-11. „V literatuře osmnáctého a devatenáctého století je jedinec vždy integrován do společnosti (většinou 

skrze rodinné vztahy, manželství, narození nebo konečné vědomí smrti). V moderní literatuře může být boj za 

osobní svobodu realizován pouze skrze opozici k existujícím sociálním institucím a pravidlům. Tento boj často 

znamená  odcizení jedince a končí psychickým zhroucením. Vládnoucí struktury současné společnosti jsou 

nicméně o mnoho více rozmanitější, skrytější a tajemnější a tím tak pro postmoderní spisovatele tvoří problém 

v identifikování a následné reprezentaci protějšího světa.“    
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Goytisola a Santose jej ovlivnila i tematicky. Kafka, Walser a Beckett jsou spisovatelé 

navzájem propojeni fenoménem, který Vila-Matas shrnuje a na jejíž páteři staví celou knihu 

Barlteby a spol. Nezainteresovanost a absurdita neznamená pro Vila-Matase ticho a 

neangažovanost, ale spíše jinak naladěnou formu vyjádření. Thomas Pynchon je jako emblém 

postmoderní literatury, který ve svém díle inklinuje k otázkám paranoie či konspiračním 

teoriím, což v mnoha knihách podává na těžce vstřebatelné a narušené narativní struktuře. 

Jeho osobní mýtus autora, kterého za jeho života oficiálně ještě nikdo nesptařil vyjma jedné 

fotografie ze studentských let, je pro Vila-Matase jednou z mnoha inspirací, jež se poté 

objevují zpracovány v jeho próze.  

 Celá tematika Vila-Matasova románu Dublinesca vychází z motivů na město Dublin, 

je plná odkazů na života a dílo Jamese Joyce a jak Vila-Matas říká, především na fikci, která 

se snaží realitu nekopírovat, ale naprosto se od ní vzdálit, co nejvíce lhát a vytvořit ji tak 

originální a svébytnou.
16

 

 Metaliterární hra vstoupila anekdoticky i do Vila-Matasova života. Jednou byl na 

fotografii zachycen u stolu v restauraci společně s Paulem Austerem. Na stole stály tři 

sklenice, z nichž třetí podle obou autorů patřila Thomasi Pynchonovi. 

 Shrnutím řečeno, Vila-Matas je Španělem spíše kosmopolitním, což otevřenost 

postmoderní literatury přímo nabízí.  

 

2.3. Vila-Matasova literatura jako reakce na postmoderní filosofii 

 

 Je třeba rozlišovat mezi interpretací postmoderny z hlediska filosofického, které však 

dosti zasahuje i do problematiky sociologie, a interpretací literární – postmoderní román, 

postmoderní poezie atd., a to i přesto že mezi oběma disciplínami najdeme mnohé paralely. 

 Za prvního myslitele, u kterého nacházíme první postmoderní myšlenky, bývá 

považován Friedrich Nietzsche. Jeho kritika metafyziky a náboženské zaujatosti jedince 

spočívala v tom, že tyto po léta vztyčené cíle – Bůh, transcendentno aj. – člověk nemůže ve 

své podstatě odhalit a proto ve své filosofii obrátil pozornost spíše k lidskému jednání a ke 

konceptu toho, že jediná pravda, či jediný výklad světa, na který si dělalo nárok křesťanství, 

je nahrazeno principem názoru. To znamená, že pravda již nebude absolutní a jediná, nýbrž že 

existuje pravd (názorů) hned několik vedle sebe. 

                                                        
16 CRUZ, Juan. Ahora soy más consciente de lo que huía: la realidad. [online]. [cit. 7.3. 2012]. Dostupné z: 

http://elpais.com/diario/2010/03/13/babelia/1268442746_850215.html 



11 

 Revolučními byly také Bergsonovy teorie o času, které do velké míry opět 

relativizovaly evropské náhledy na tuto problematiku. Jeho spojení humanistického přístupu 

s tehdejšími nejnovějšími poznatky fyziky vedly k další metafyzické skepsi a obracely svůj 

přístup stále více k jedinci. Mimo jiné však Bergsonovi velmi vděčíme za jeho nový náhled na 

pojetí času, který byl pozitivní pro modernistické spisovatele – Joyce, Proust, Woolf aj.     

 Další okamžikem v historii filosofie byla Husserlova kritika vědy ve třicátých letech 

minulého století. Pro Husserla se člověk příliš vzdálil od své podstaty (uchopitelného stavu ve 

světě). Věda, která měla bytí jedince ve světě vyložit, jej naopak od světa vzdalovala. Těchto 

tezí se poté chopil Martin Heidegger, který výrazně přepracoval Husserlův redukční princip 

fenoménu. 

 Filosofie se poté rozbíhala do mnoha směrů, z nichž ty zásadní byly v druhé polovině 

století obsaženy také v sociologii a v literární teorii. To, co se ve filosofii do té doby jevilo 

jako kritika západních hodnot, se na poli literární teorie a sociologie v určitých aspektech 

konkretizovalo a do velké míry tak ovlivnilo vývoj postmoderní poezie a prózy.  

 Prozaici dvacátého století si čím dál více uvědomovali, že jejich řemeslo již není 

dostatečně vybaveno k tomu, aby uchopilo tak relativní a rozbitou společenskou strukturu 

kolem sebe a nezbývalo jim než experimentovat. 

 Zajímavé na románovém vývoji dvacátého století je, do jaké míry autoři primárních 

textů „kopírují“ filosofické myšlení své doby, či do jaké míry jejich pojetí psaní vychází 

z intuice a tak dokonce některé teoretické teze předjímají. 

 Velkou měrou zasáhl do definice postmoderny Jean-Francois Lyotard. Lyotard 

přistupuje k hodnocení postmoderní doby historicky. S ohledem na dějiny dochází k názoru, 

že současná doba nedisponuje takzvanou metanarrací. Lyotard definuje metanarraci jako 

diskurs, který v sobě zahrnuje prvky identity, historické, sociální, metafyzické a vědecké 

poznatky určité epochy, které jsou této epoše vlastní a dle kterých se tato epocha řídí.
17

 Český 

filosof Zdeněk Neubauer poukazuje na to, že  relativismus byl z velké míry podpořen 

rozštěpením vědy do velmi specializovaných disciplín, kam laický jedinec nemůže 

proniknout. Poznatky doby tedy již nekorespondují s tím, čeho je si vědom laik.
18

 

Postmoderní člověk tedy podle Lyotarda znovu objevuje svoje vlastní bytí. Již se nemůže 

opírat o velké narativní struktury, které mu mohly sloužit jako určitá životní jistota, či 

orientační bod ve světě. Tyto velké narativní struktury se podle Lyotarda rozbily na malé 

                                                        
17 LYOTARD, Jean-François. O postmodernismu: Postmoderno vysvětlované dětem. Praha: Filosofický ústav 

AV ČR, 1993, str.29 
18 NEUBAUER, Zdeněk. Přímluvce postmoderny. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová, 

1994, 84.s 
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mikrosvěty, ve kterých začíná nové přehodnocování skutečnosti. Tuto teorii Lyotard rozvinul 

na Wittgensteinově principu řečových aktů. Jelikož Lyotard tvrdí, že postmoderna je dosud 

pouze částí moderna čekající na svou legitimitu, v literární praxi bychom si tento skutek 

mohli vyložit jako obracení se k textům předešlým. Postmoderní myslitel se ohlíží zpět, 

ovšem na rozdíl od romantického principu od tohoto obratu nic nečeká  a činí tak hlavně 

proto, že mu vlastně nic jiného v současném roztříštěném světe nezbývá. 

 Jak Stručné dějiny přenosné literatury, Barlteby a spol., Doctor Pasavento a také 

Dublinesca jsou přímo ukázkou toho, jak byla Lyotardova filosofie prozíravá. Samozřejmě že 

postmoderní literatura nevychází pouze z Lyotarda, chci jenom poukázat na to, do jaké míry 

jsou si podobné filosofické teze s románovou tematikou tohoto období. Všechny výše 

zmíněné tituly se obracejí k literatuře, z jejíhož dědictví nutně čerpají; u Vila-Matase se tak 

ale děje s explicitním poděkováním ve formě neustálých citací, aluzí a intertextuálních vazeb 

jakoby poukazoval na skutek, že pokud by nebylo metaliteratury, je dost možné, že by neměl 

o čem psát.  

 Ortega y Gasset, ač o celou jednu generaci starší a zařaditelný spíše mezi myslitele 

moderní, vidí toto propojení mezi uměleckými světy podobně jako citovaná Patricia Waugh. 

Podle něj se umění odklání od lidskosti v tom, že umělcův přístup k tvorbě a k řekněme 

sociálním či existenciálním problémům se spíše obrací se k sobě (k umění samotnému), aby 

svoji podstatu parodovalo. Slovy Ortegovými:  

 

„…el artista de ahora nos invita a que contemplemos un arte que es una broma, 

que es, esencialmente, la burla de sí mismo. Porque en esto radica la comicidad de 

esta inspiración. En vez de reírse de alguien o de algo determinado – sin víctima 

no hay comedia -, el arte nuevo ridiculiza el arte. Y no se hagan, al oír esto, 

demasiados aspavientos si se quiere permanecer discreto. Nunca demuestra el arte 

mejor su mágico don como en esta burla de sí mismo. Porque al hacer el ademán 

de aniquilarse a sí propio sigue siendo arte, y por una maravillosa dialéctica y su 

negación es su conservación y triunfo.  

 Dudo mucho que a un joven de hoy le pueda interesar un verso, una pincelada, 

un sonido que no lleve dentro de sí un reflejo irónico“.
19

 

                                                        
19 ORTEGA Y GASSET, José. Deshumanización del arte. Madrid: Alianza editorial, 1999, str. 48-49. „Dnešní 

umělec nás vyzývá, abychom nazírali na umění, které je již jenom vtipem, které je, ve své podstatě, výsměch nad 

sebou samým. Právě v tom vrcholí komičnost celé této inspirace. Místo toho, aby se vysmívalo někomu nebo 

něčemu konkrétnímu – bez oběti není komedie – nové umění zesměšňuje umění jako takové. A nerozhazujme u 

toho příliš rukama, pokud tedy chceme být diskrétní. Umění nikdy neodhaluje svoje magické schopnosti jako 
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 Důležitý je poslední odstavec. Jako stěžejní důvod, proč se umění k sobě obrací je 

nutnost jeho užití ironie. Aby umění zůstalo autonomní a necenzurovatelné, raději paroduje 

samo sebe, čímž tak vlastně nikomu neubližuje a vytváří si svůj vlastní svět se svými 

pravidly. Pojem ironie značí mnoho. Nenahradila právě ironie pomalu vybledající patos 

v literatuře? Nepojí se s tím také úpadek metafyziky ve filosofii? Jak víme, patos se snaží 

překračovat rozum, je neuchopitelný a nevyzpytatelný. Na rozdíl od toho je ironie 

prostředkem mnohem více řečnickým, pozemským, jazykovým. Umění se tedy v určitém 

ohledu vyčerpalo a potřebovalo najít jiná východiska, ke kterým nacházel hladový duch 

avantgard dvacátých a třicátých let minulého století mnoho způsobů, jak tato východiska 

realizovat. 

 Román Doctor Pasavento začíná takto:  

 

„Paseábamos por la llamada alameda del fin del mundo, un melancólico sendero 

junto al castillo de Montaigne, cuando me preguntaron: 

- De dónde viene tu pasión por desaparecer?“
20

 

 

Z těchto slov pociťujeme v praxi užité teorie, o kterých byla řeč o pár řádků nahoře. Hned 

v první větě zmínka o Michélu Montaignovi. Problematika Montaigne a jeho dopadu na vznik 

eseje poté podmiňuje celé první dvě krátké kapitoly románu, který se poté stává esejistickou 

prózou, kde se hlavní vypravěč snaží čtenáře orientovat v ději, avšak zároveň různými 

odbočkami literárního charakteru (mluví o původu esejistiky, zmiňuje Descartese, poté 

s ohledem na jiný motiv odbočuje k Hölderlinovi a Walserovi) poukazuje na to, že děj sám o 

sobě není zdaleka nosnou konstrukcí textu. 

 Vila Matasův postup komentuje o pár desítek let dříve Ortega y Gasset. Ve své již 

zmíněné eseji nabízí obecnější vysvětlení této tendence, která se nemusí vztahovat pouze na 

spisovatele (umělce) postmoderní.  

 

                                                                                                                                                                             
právě v momentě, když si ze sebe utahuje. Protože právě když koná toto sebezničující gesto, je dále uměním a 

díky zázračné dialektice a snaze popírat se, se tak zároveň uchovává a triumfuje.  

 Velmi pochybuji o tom, že by se dnes nějaký mladý člověk zajímal o verš, malbu, či zvuk v případě, že 

by v sobě neměly ironický odlesk.“ Překlad této pasáže a jiných úryvků z knihy je vlastní.          
20 VILA-MATAS, Enrique. Doctor Pasavento. Barcelona: Anagrama, 2005, str. 11. „Procházeli jsem se po 

takzvané aleji konce světa, melancholické pěšince poblíž hradu De Montaigne, když se mě zeptali. 

- odkud pochází tvoje vášeň po zmizení?“       
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„Vida es una cosa, poesía es otra – piensan, o al menos sienten. No los 

mezclemos. El poeta empieza donde el hombre acaba. El destino de éste es vivir 

su itinerario humano; la misión de aquél es inventar lo que no existe.“
21

 

 

Podle Ortegy je tedy umění do velké míry autonomní a pokud se bude zabývat reálným 

životem, záleží jenom na něm.
22

 Podobně je tomu na začátku knihy Stručné dějiny přenosné 

literatury, která začíná takto:  

 

„A finales del invierno de 1924, sobre el pescaño en que Nietzsche había tenido la 

intuición del eterno retorno, el escritor ruso Andrei Biely sufrió una crisis nervosa 

al experimentar el ascenso irremediable de las lavas del superconsciente. Aquel 

mismo día y a la misma hora, a no mucha distancia de allí, el músico Edgar 

Varese caía repentinamente del caballo cuando, paroriando a Apollinaire, 

simulaba que se preparaba para ir a la guerra“.
23

 

 

 

 Nietzsche, Biely, Varase a nakonec Apollinaire v odstavci, který je plně prodchnutý 

ironií. Tento začátek knihy znovu může připomínat jak Ortegu v tom, že tematika je opět o 

umění (zde o literatuře) s jasným nádechem ironie. Oba aspekty lze najít v románu Doctor 

Pasavento.   

 Svět se stal pro spisovatele obtížným pro narativní zpracováním. Stal se velmi 

vzdáleným a tajemným, proto se tolik spisovatelů po konci éry modernistů uchýlilo k sobě, ke 

svým znalostem a komentářům toho, co jim je v životě nejdražší – k literatuře samotné. 

 O Vila-Matasově tvorbě říká Javier Francisco Higuero –  

 

„La producción narrativa de Enrique Vila-Matas sobresale por contribuir a la 

caracterización de los personajes desterritorializados, a quienes no parece 

                                                        
21 Ortega y Gasset, cit. díl., str. 35. „Život je jedna věc, umění druhá věc – myslí se obecně; aspoň se to tak cítí. 
Nemíchejme je spolu. Básník začíná tam, kde člověk končí. Úděl člověka je žít svoje lidské poslání, mise 

básníka je vymýšlet to, co neexistuje.“  
22 Samozřejmě, že všechno, co člověka obklopuje, je reálné. Chci jenom poukázat na jemný rozdíl mezi reálným 

a například artificiálním.  
23 VILA-MATAS, Enrique. Historia abreviada de la literatura portátil. Barcelona: Anagrama, 1985, str. 9. 

„Koncem zimy roku 1924 utrpěl ruský spisovatel Andrej Biely na skále, kde měl Nietzsche intuici o věčném 

návratu, nervový šok, když zakusil extázi z transcendentní zkušenosti. Ten samý den ve stejnou hodinu a ne tak 

daleko od onoho místa, padal hudebník Edgar Varese neustále z koně, když, parodujíc Apollinaira, předstíral, že 

se chystá jet do války.“  
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quedarles alternativa alguna sino tener que desenvolverse en condiciones 

existenciales repletas de rasgos pronuciadamente nihilistas.“
24

 

 

 Odvracení od reality může tedy být nahlíženo jako určitý sociální nihilismus, jelikož 

témata mnoha postmoderních spisovatelů se v mnoha ohledech již neobracejí ke společenské 

problematice jako tomu bylo například v devatenáctém století. Pokud bychom společnost 

hodnotili podle charakteru postmoderního románu,  úpadek myšlenkových hodnot, na které 

nejprve poukázal Nietzsche a za ním mnoho jiných myslitelů, se tedy nikam neposunul, snad 

jen klesl do ještě hlubší skepse. 

 Je však nutno zmínit, že v současné době je literární produkce velmi vysoká. Převažují 

romány historické, humoristické, takzvaná červená knihovna. Všechny tyto typy románů se 

nutně vyjadřují ke světu, který jim slouží jako základ. Důvod, proč je nemůžeme posuzovat 

jako legitimní komentář a umělecký výklad určitého období je fakt, že jejich tematika a 

motivická část je ve většině případů tak marginální a konkretizovaná, že bývá většinou 

adresována jen určité části čtenářů, anebo, v horším případě, je tato složka silně ovlivněna 

komerční poptávkou, z čehož se rodí text, který má spíše potěšit a dopřát oddech nezměrnému 

počtu osob, což nutně předpokládá vyhnutí se hlubší analýze společnosti. 

 Vila-Matasovo zaujetí literárním světem a snaha nahradit si jím svět okolo sebe je 

patrný už v jeho v rané tvorbě. Například v románu Impostura (Podvod) vydaném v roce 

1984, tedy před těsně před Stručnými dějinami přenosné literatury, najdeme tento kuriózní 

odstavec:  

 

„Se aficionó a la lectura. Muchas noches, después de la cena, subía a la azotea 

para leer allí como un perfecto hipócrita. Si con el estómago bien lleno leía, por 

ejemplo, el relato de un viaje al Polo Norte, comía, al mismo tiempo, un trozo de 

pan seco que mojaba en un vaso de agua. Sólo así sentía que particibaba en la 

miseria y penalidades de sus héroes. Si leía las memorias de un pirata, se colocaba 

                                                        
24Javier Francisco Higuero. Doctor Pasavento by Enrique Vila-Matas. [online]. [cit. 11.3. 2012]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/20063467?&Search=yes&searchText=matas&searchText=vila&list=hide&searchUri

=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dvila%2Bmatas%26fromHomePage%3Dtrue%26acc%3Don%26

wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=3&ttl=107&returnArticleService=showFullText. „Prozaická 

tvorba Enrique Vila-Matase vyčnívá v produkci postav, které jsou ve své charakteristice vypověděny, a kterým 

nezbývá jiné řešení než si poradit v existenciálních podmínkách, které jsou propojené nihilistickými rysy.“   

http://www.jstor.org/stable/20063467?&Search=yes&searchText=matas&searchText=vila&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dvila%2Bmatas%26fromHomePage%3Dtrue%26acc%3Don%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=3&ttl=107&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org/stable/20063467?&Search=yes&searchText=matas&searchText=vila&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dvila%2Bmatas%26fromHomePage%3Dtrue%26acc%3Don%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=3&ttl=107&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org/stable/20063467?&Search=yes&searchText=matas&searchText=vila&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dvila%2Bmatas%26fromHomePage%3Dtrue%26acc%3Don%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=3&ttl=107&returnArticleService=showFullText
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un parche en el ojo, mientras imaginaba que en su mente llevaba, bordada en un 

pabellón de seda negra, la más feroz de las calaveras“.
25

 

 

 Vila-Matas se v mnoha případech jeví jako modelový postmoderní autor. Jeho 

sarkasmus a nadsázka jsou vědomé. Otevřeně si ve svých textech pohrává s filosofickými a 

literárně teoretickými tezemi své doby a plně si uvědomuje vývoj evropské literatury a její 

poslední módní trendy. 

 Podobně k literatuře přistupuje Roberto Bolaño. Díla obou se naprosto odklání od 

jakéhokoliv náznaku sociálního měřítka společnosti, nebo psychoanalýzy svých postav. Tyto 

postavy jsou předurčené a určené již svým chováním, které je často charakterizováno 

podivínstvím a křiklavým kontrastem vůči svému okolí. Opět je třeba připomenout Borgese a 

také fakt, že jeho tematika a přístup k tvorbě zdaleka nezůstaly bez odezvy. 

 Pokud Ortega y Gasset ve své eseji Meditaciones del Quijote tvrdí, že pro každou 

epochu jsou příznačné určité umělecké žánry, které tuto epochu definují (podávají o ní 

ucelený obraz)
26

, stav postmoderního románu je tedy ve své otevřenosti, v popírání 

individuality a v jiných aspektech, které jsou ve vztahu k sociální interpretaci společnosti, 

dosti výmluvný.  

 

 

3. Vila-Matas na pozadí literární teorie postmoderní literatury 

 

3.1. Derrida, Borges   

 

 I když si mohou být tito dva autoři na první pohled dosti vzdálení, existuje u nich 

velice podobný princip náhledu na text a tvorbu jako takovou. Postmoderní román do velké 

míry vychází z filosofických tezí druhé poloviny dvacátého století, které mají ovšem svůj 

původ už ve století devatenáctém. Nietzscheho kritika filosofického přístupu ke světu jakožto 

                                                        
25 VILA-MATAS, Enrique. Impostura. Barcelona: Anagrama, 1984, str. 98-99. „Nadchnul se pro četbu. Mnoho 

večerů se zavíral na terase, aby si tam mohl číst jako dokonalý pokrytec. Jestli například s plným žaludkem četl 

příběh o cestě na Severní pól, tak k tomu zároveň pojídal kousek suchého chleba, který namáčel do sklenice 

s vodou. Jenom tak pociťoval, že zažíval bídu a utrpení svých hrdinů. V případě, že četl paměti jednoho piráta, 

dával si na oko záplatu, zatímco si v hlavě omotané výšivkou z černého vlákna představoval, že je jedním 

z největších zhýralců vůbec.“   
26 ORTEGA Y GASSET, José. Meditaciones del Quijote, Ideas de la novela. Madrid: Espasa-Calpe, S.A, 1976, 

str. 100-102.  
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k celku a inklinace k rozboru jednotných fenoménů znamenala také to, že Nietzsche odvrátil 

pozornost od obsahu – cíle zkoumání – a začal se zabývat způsobem – formou – jak obsahu 

dosáhnout. Poukázal tak na to, jak je důležité zabývat se nejprve způsoby, díky kterým je 

interpretace světa vůbec možná. 

 Už v Nietzscheho filosofii je tedy naznačeno, že další filosofické myšlení se bude 

opírat o jazyk – nejkomplexnější lidský prostředek k interpretaci světa.  

 Příchod Saussurovy synchronní lingvistiky znamenal pro západní myšlení velký obrat. 

Jeho dichotomie mezi označujícím a označovaným odkryla mnohé možnosti jazyka. Do té 

doby však stála forma na pozadí. Platný a výchozí byl pořád obsah. Forma znaku – ve většině 

případů u Saussura arbitrární povahy v protikladu k Platónovu pojetí – byla jenom jakýmsi 

nositelem významu, jeho kostrou, jež sama o sobě nepřináší žádnou sémantickou kvalitu. 

Důležité však je, že spojení obou stran vytvářelo nejenom slovo, ale také strukturu, což je pro 

pozdější filosofii velmi důležitý fakt. 

 Později se Saussurovým pojmům dostalo kritické interpretace ze strany mnoha 

myslitelů, z nichž ta nejdůležitější pro tuto práci je kritika francouzského filosofa Jácquese 

Derridy. 

 Derridova re(de)konstrukce Saussurovy lingvistiky spočívala mimo jiné 

v přehodnocení pojmů označovaný a označující. Zatímco pro Saussura je označující pouze 

nositelem, pro Derridu vytváří označovaný sám význam o sobě. Jeho pojem transgrese – bod, 

kde se znaky protínají na hranicích svých významů, je pro Derridu určující. Místo, kde se 

protínají, existuje na povrchu struktury. Už se nejedná pouze o obsah, ale také o to, kde se 

znaky setkávají. Forma zde vstupuje do hry. Forma se tak obrací k sobě a začíná se zabývat 

svojí vlastní existencí. Jazyk se obrací k sobě a stává se z něj téma. Miloslav Petříček říká:  

 

„zatímco u Saussura vidíme za znakem transcendenci, Derrida ve znacích vidí 

transgresi“.
27

  

 

Derrida tedy spatřuje významové kvality i v samotném strukturálním uskupení daného textu.  

 Tendence jazyka, který svůj význam nachází v jazyce samotném, byla v tomto textu 

již několikrát nahlížena z jiných úhlů pohledu. Také proto bývá často Jorges Luis Borges 

nazýván Derridovým předchůdcem. Uruguayský literární kritik Emir Monegal dokonce tvrdí, 

že Derridova filosofie jej očarovala spíše technickou vytříbeností než samotným obsahem. 

                                                        
27 PETŘÍČEK, Miloslav. Předmluva, která nechce být návodem ke čtení. In: DERRIDA, Jacques. Texty 

k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993, str. 16.   
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Jeho filosofie mu připadala jenom jako teoretické převyprávění toho, co již dávno četl 

v Borgesovi.
28

  

 Ač je tedy Derridovo přehodnocení Saussurovy filosofie důležité pro vývoj evropské 

literatury a zejména pro formu postmoderního románu, vývoj myšlení byl nezávisle na sobě 

podobný a přes jiné problematiky docházel ke stejnému závěru, že jazyk – literatura – se staly 

centrem zájmu.  

 Doposud všechny ukázky z Vila-Matasovy prózy vedly ke stejnému cíly a to byla 

možnost najít v nich přímý a autorem vědomě zamýšlený odkaz k literatuře jako takové.  

  

  

 V jednom bodě textu bylo řečeno, že Vila-Matas je příkladným postmoderním 

autorem (v případě nejcharakterističtějších znaků postmoderní literatury, které jsou však 

obecně vcelku těžce uchopitelné) a tudíž jakýmsi reprezentantem. Na pozadí těchto slov a 

všech myšlenkových tezích řečených v této kapitole se při pozorném náhledu na postmoderní 

tematiku dostaneme k závěru, že se jedná o tematiku negativní. Pokud srovnáme Derridův 

obrat k jazyku společně s prozřetelným literárním přístupem Borgesovým, začneme vnímat 

tento obrat jako něco naprosto nevyhnutelného ve smyslu toho, co nám o stavu světa (zdroj, 

odkud autor čerpá) říká skeptická filosofie Nietzscheova, která kulminuje u Lyotarda. Odklon 

od reality a inklinace k literatuře jakožto k tématu je tak vlastně tak trochu logickým 

důsledkem. Claudio Guillén tak skeptický není a tento postup nachází v dlouhé tradici 

převypravování a aktualizování starých příběhů a v jejich adaptaci pro určitou novou 

epochu.
29

  

 Doctor Pasavento je postava, která se těžce vyrovnává s vlastní identitou. Tu mimo 

jiné nachází v parodickém vystupování pod jinými jmény a totožnostmi, z nichž některé se 

přímo upínají k Vila-Matasovým literárním vzorům – Walser, Pynchon aj. 

 Pokud nahlédneme na Vila-Matasovy osobní literární stránky, které on sám 

aktualizuje a neustále přispívá novými články, narazíme na tematiku čistě literární, ať už ve 

formě eseje či kritiky. 

 V interpretaci postmoderny a v její románové formě je zajímavé, že na první pohled 

odlišné disciplíny jako je sociologie a literární teorie se dostanou ke stejnému závěru přes 

                                                        
28Wikipedia contributors. Emir Rodríguez Monegal [Online]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2013 Mar 10, 

02:39 UTC [citováno 2013 Mar 19]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Emir_Rodr%C3%ADguez_Monegal&oldid=543133463..  
29 GUILLÉN, Claudio. Mezi jednotou a růzností; Úvod do srovnávací literární vědy. přel. Anna Housková, 

Alexandra Berendová a Mariana Housková. Praha: Triáda, 2008, str. 251-260.    

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Emir_Rodr%C3%ADguez_Monegal&oldid=543133463
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naprosto odlišné přístupy k dané problematice. Postmoderní román je logickým výstupem jak 

například Lyotardovy filosofie – absence metanarrace – a proto tedy například obrácení se 

k textu z důvodu, že realita okolo již není narativně zpracovatelná – tak také u Derridy a jeho 

přehodnocení znaku a to tak, že ve znaku nevidí transcendenci nebo jakoukoliv formu esence, 

nýbrž znak jako význam sám o sobě. Text se podle Derridy vztahuje k textu samotnému. Co 

to znamená? V důsledku to samé, co u Lyotarda – že postmoderní romanopisec bude nacházet 

svoje útočiště v literatuře samotné, protože podle Derridy nic jiného (řečeno s nadsázkou) 

neexistuje. Borgesova tendence k literární tematice je nezávislá jak na Lyotardovi tak na 

Derridovi, což je třetí, a určitě ne poslední důkaz toho, že postmoderní myšlení, potažmo jeho 

vznik, je velmi těžké přesně datovat.   

 Je Vila-Matas takovým skeptikem, že ve svém okolí nevidí inspiraci a proto raději 

sepisuje poznámky pro Bartleby a spol., nebo odkazuje ke svým oblíbencům Lyotardovi, 

Borgesovi či Derridovi? 

 Vila-Matasův únik k textu bude více dopodrobna probrán v rozboru jeho románů. 

 

3.2. Románová nestálost 

 

 Milan Kundera vidí podstatu románu v jeho textové dvojznačnosti, a tudíž 

nesourodosti s totalitárními režimy, pro něž je příznačná takzvaná ilustrace. Kundera nachází 

(podobně jako Foucault v knize Slova a věci) první rysy moderního románu u Cervantova 

Dona Quijota, kde poprvé k této dvojznačnosti a odštěpení se od pouhého kopírování reality 

dochází.
30

 

 Ještě před Kunderou formuluje Bachtin
31

 své teze o románu jakožto o žánru, kde se 

protínají různé roviny hlasů, vypravěčů, spisovných či nespisovných poloh, nářečí a míšení 

vysokého s nízkým.
32

 Oproti poezii je tedy román žánrem mnohem více otevřenějším a 

flexibilnějším. Poezie je podle Bachtina do značné míry monologická – básník zde rozvíjí 

svůj vlastní izolovaný hlas, ke kterému nevpouští jiné jazykové roviny (výjimkou by však 

mohly být básně jako Pustá země – Eliot, nebo Kvílení – Ginsberg).  

                                                        
30 KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervantesovo. Brno: Atlantis, 2005. 45 s.  
31 Samozřejmě není možné posuzovat Mikhaila Bachtina jakožto myslitele postmoderního. Jeho záběr byl velmi 

široký. Pojem dialogu a jeho nové interpretace zejména ze strany Julie Kristevy jsou však pro postmoderní 

román velice důležité. 
32 BACHTIN, Mikhail. Román jako dialog. Praha: ABS, literárněvědná řada, 1980, str.77. 
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 Bachtinův náhled na román je pro něj důležitý v tom, že román je tedy zjednodušeně 

řečeno schopen pojmout větší a pestřejší sousto z reality, které pak uvnitř své struktury může 

jakkoliv variovat a nalézat tak nové interpretace skutečnosti.
33

 

 K mísení různých jazykových rovin může docházet mnoha způsoby. Například 

v Rableisově díle by se jednalo o kombinaci vysokého a nízkého. U Dostojevského podle 

Bachtina dochází k momentu, kdy vypravěč již není jistý sám sebou – jeho jednání a 

charakter nejsou jednotné
34

 – často si protiřečí a své vlastní jednání hodnotí pomocí vnitřních 

myšlenkových procesů. Právě Dostojevského přístup k jazyku je důležitý pro interpretaci 

románu Doctor Pasavento. V tomto románu, jak bude ještě ukázáno, však není patrné, zda se 

Vila-Matas přiklání ke schizofrenické interpretaci nestálosti jeho hlavní postavy, či jestli 

k tomu postupu nedochází jen proto, aby navázal na zpochybnění vypravěčské jednoty – viz.  

konec poznámky č. 36.  

 Monologismus není jenom otázkou poezie. Román jako monologický žánr má za 

sebou také velmi dlouhou historii. První romány vidí Bachtin už v antickém Řecku, kde se 

formovaly na pozadí epických struktur. Jako první dva romány, které vývoj tohoto žánru 

ovlivnily více než kterékoliv jiné byly Apuleiův Zlatý osel a Petroniův Satyrikon.
35

 Chronotop 

těchto románů nejenže předjímal syžety pozdějších například rytířských románů, ale zejména 

v případě Satyrikonu se zde objevovaly poprvé náznaky smíšenosti různých poloh hlasů. 

Tento trend později, jak bylo řečeno, vyvrcholil u Rablaise.  

 Nejdůležitějším pojmem Bachtinovy filosofie a to také ve vztahu k Vila-Matasově dílu 

je jeho pojem dialogu. Tento pojem do velké míry definuje velkou část Bachtinova myšlení. 

Nejenže Bachtin nahlíží na člověka jako na bytost čistě dialogickou - každé jednání je 

podmíněno jeho recepční složkou, tudíž výpověď sama o sobě nemůže existovat – ale 

v aplikaci na text nám Bachtin říká že:  

 

„autor ve svém díle nerealizuje pouze svůj vlastní názor, nýbrž dialog názorů 

vzhledem k určitému tématu“.
36

 

                                                        
33 Bachtin se opírá o takzvanou mennipskou satiru, jejíž vznik se datuje již v antickému Řecku a kam můžeme 

zařadit mnoho děl z literární historie jak Petroniův Satyrikon, Apuleiova Zlatého osla, ale také třeba Ovidiovy 

Proměny, Dantovu Božskou komedii, dílo Rableisovo, Cervantovo aj. Důležitý předěl v moderní literatuře je 

však Joyceův Odysseus, který je charakteristický mimo jiné v tom, že každá kapitola je napsána jiným stylem a 

opouští tak od vypravěčské jednoty, fenoménu tolik příznačného pro vývoj románu dvacátého století, což 

bezpochyby neušlo ani Vila-Matasovi, který tyto postupy směle a patrně s velkou zálibou užívá.    
34 Je třeba poukázat na to, že mnoho z Dostojevského postav trpí schizofrenií či jinou psychickou poruchou.  
35 Bachtin. cit. díl., str. 250-260. 
36 Ibid.str. 90. 
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Tento dialog je souvztahem jazykových poloh, které utvářejí vnitřní stránku textu. Román je 

tedy pro Bachtina žánr nestálý, neuzavřený, neustále se měnící a tudíž nedefinovatelný. 

Nemísí se zde jenom jazykové polohy, ale také stylistické techniky. Vila-Matasovy knihy 

Stručné dějiny přenosné literatury
37

 a Bartleby a spol. jsou toho naprostým důkazem.  

 Bachtin tedy opouští rozdělení literatury na žánry a nahrazuje ho obecnějším termínem 

– text, stejně jak činí Jácques Derrida.
38

  

 Popírání či zánik žánru nevyhnutelně plyne s již zmiňovanou stylistickou a 

vypravěčskou nestálostí. Pojem dialogu taktěž prošel různými změnami. Vlastně se jedná o 

princip souvztažnosti. Těchto souvztažností může být hned několik. Pro postmoderní 

literaturu to bude především souvztažnost žánrová a mezitextová. Román Bartleby a spol. se 

vyznačuje příběhovou složkou, která je však neustále výrazně přehlušována úvahami 

esejistického typu. Bachtin je dalším z těch, kdo předpověděl – jak může určitá větev 

postmoderního románu vypadat.  

 Nové interpretace Bachtinova pojmu dialog se přímo dotýkají pojmu metaliteratury. 

Aby se mohla metaliteratura vyjadřovat k sobě samotné – ne však formou eseje, jednalo by se 

pouze se o určitý typ literární kritiky – musela spojovat několik žánrů do jednoho celku 

(textu), kde by se paralelně protínaly složky vypravěčské společně se složkami úvahovými. 

To si velice dobře uvědomoval Borges a tento postoj k literatuře má v mnoha svých knihách 

taky Enrique Vila-Matas. 

 Postavy ve Vila-Matasových románech jsou v mnoha případech (teď to platí zejména 

pro knihu Stručné dějiny přenosné literatury) nahrazeny reálnými osobami; většinou se jedná 

o spisovatele. Vila-Matas však neužívá reálných postav bezpředmětně, tyto postavy, ač se 

mohou chovat stejně jako postavy smyšlené či inspirované, dostávají odlišný syžetový 

nádech. Jejich jednání není tolik relevantní z hlediska příběhu – to samozřejmě také – ale 

spíše zde dochází k rekonstrukci a znovu odhalování. Vila-Matas na základě velmi hluboké 

znalosti života svých postav tak vlastně rekonstruuje a odhaluje prostředí a období, ve kterém 

tito lidé psali a utvářeli tak dějiny literatury, jichž je on sám dědicem.  

 Vila-Matasovo zaujetí literárním světem mu dovoluje vykreslovat reálné postavy 

velmi věrohodně. Stručné dějiny přenosné literatury jsou o tajném spolku spisovatelů, mezi 

                                                        
37 Na první pohled se by zdálo, že kniha je souborem esejů, slovo „Historia“, přeloženo do češtiny jako dějiny, 

však ve španělštině také může znamenat příběh. Po zevrubnějším rozboru knihy je patrné, že zde autor mísí 

román s esejí, podobně jako tomu je u Bartleby a spol. Zde můžeme jasně vidět Bachtinovu filosofii.  
38 Srovnáním Bachtina a Derridy nechci stavět oba autory do stejné roviny, což ani není možné. Spíše chci 

poukázat na to, že jejich filosofie došly v mnoha aspektech k podobným závěrům a ovlivnily tak velmi výrazně 

postmoderní literaturu, i když by se v konečné interpretaci od sebe vzájemně lišily.  
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které patří například Witold Gombrowicz, Francis Scott Fitzgerald, García Lorca a jiní. 

V jedné části knihy čteme:  

 

„hace ya tiempo que Joyce se dio de baja de nuestra sociedad al creer que había 

que pagar uno cuota mensual para pertenecer a ella“.
39

 

 

Joyceovo celoživotní finanční strádání se v knize v ironickém tónu také objevuje. Jakoby tak 

Vila-Matas dokazoval, že svoje postavy opravdu velice dobře zná. 

 Vila-Matas tak netvoří jenom příběh, ale také specifickou literární historii. Tato kniha 

by nezneklidňovala, kdyby ji Vila-Matas nepokládal fiktivní historii, ve které se objevují 

skutečné postavy. Tato hra je pro autora příznačná. Během svého vystoupení na Světě knihy 

v roce 2008 v Praze prohlásil, že verše Vladimíra Holana na první straně knihy Bartleby a 

spol. si on sám vymyslel. Musíme dát Ortegovi za pravdu v tom, že umění se obrací k sobě a 

často i se záměrem sebeironie.       

 Předchozí řádky také naznačily, že Bachtinova filosofie a její zpochybňování 

ucelenosti románu má ve Vila-Matasovi značnou oporu. Na příkladech Stručných dějin 

přenosné literatury a Bartleby a spol. se dostáváme k otázce, zda tyto knihy ještě můžeme 

bezpečně žánrově rozdělovat. Stručné dějiny přenosné literatury jsou předkládány jako 

pravdivý příběh – v žádné části textu se to Vila-Matas nepokouší zpochybnit – je tedy jenom 

na čtenáři, jestli k této hře přistoupí a bude ji chápat jako fakt, či knihu nazve paranoidním 

nesmyslem, který se snaží absurdně tvrdit, že dějiny světové literatury byly ve dvacátém 

století manipulovány a měly směřovat k předem vytyčenému cíli. Tato odbočka slouží 

k tomu, že jediný způsob, jak takto pracovat s jazykem v tomto stylu spočívá v boření jeho 

ustálených pravidel (v tomto případě žánrových) a v mísení často na první pohled 

nesourodých literárních aspektů.  

 Ovšem je však nasnadě otázka, zda je Vila-Matas Bachtinem přímo inspirován, či zda 

tyto postupy nepřejímá z jiných vlivů (Borges, Derrida), či z vlastního spíše izolovaného 

přístupu ke světu.  

 

                                                        
39 VILA-MATAS, Historia abreviada de la literatura portátil, str. 77. „už to bude nějakou dobu, co se Joyce 

z naší společnosti odhlásil, protože si myslel, že by musel platit měsíční poplatek, aby k ní mohl patřit“. 
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3.3. Další konec románu?   

 

 Bulharsko-francouzská filosofka, sémioložka a mimo jiné také psycholožka Julie 

Kristeva rozvádí Bachtinovu filosofii do konkrétnějších poloh. Z jejího historického náhledu 

na tuto problematiku se může nabízet členění literatury na větev monologickou a dialogickou. 

Na monologickou stranu řadí například epopej tj. žánry sevřené určitým řádem, identitou, 

která na text dohlíží a zároveň jej cenzuruje. Tyto žánry mají obecnou platnost pro širší 

skupinu lidí. Styčným bodem těchto žánrů je často náboženství, víra.
40

 Pokud vycházíme 

z křesťanské tradice, pro Kristevu jsou hrdinové pozdějších monologických žánrů často 

metaforou na Ježíše. Mezi monologické žánry můžeme řadit například i žánr detektivní, který 

je často konstituován právním a morálním přestupkem, snahou hrdiny – detektiva  - toto 

bezpráví vyřešit, aby na konci došlo k napravení zločinu a k morálnímu ponaučení. V tomto 

vidí Kristeva odlesk starých monologických žánrů, kam vystupovala víra spojená s morálkou. 

Existuje zde řád a pravidla stejně jako jimi disponuje poetika detektivní. 

 Na rozdíl od toho dialogičnost veškerý řád boří a anuluje. Velice dobrým příkladem 

pro postmoderní (obrácenou) verzi detektivky je román Roberta Bolaña Los detectives 

salvajes (Divocí detektivové). Tato detektivka, které není detektivkou má svoje jádro v tom, 

že její dva hrdinové v knize pátrají po zmizelé básnířce, ale nečiní tak už proto, aby něco 

napravili, nýbrž jenom pro čin sám o sobě. Jeden z hrdinů dokonce tvrdí, že sám neví, proč 

básnířku hledají, a že by se vlastně nic nestalo, kdyby ji hledat přestali nebo vůbec nezačali. 

Žánr se zde rozpadá ve své vlastní definici. Morálka zde již podstatná není, neboť zde není co 

napravovat. Samozřejmě, že každého napadne, že se o detektivku nejedná, což však je a není 

pravda. O detektivku se jedná (autor k ní přece odkazuje již názvem knihy), ale ta už je 

v procesu vlastního rozložení. Opět zde dochází k tomu, že text odkazuje k textu, stejně jak 

tomu bývá u Vila-Matase, kde k těmto žánrovým variacím dochází hned několikrát uvnitř 

jednoho textu.  

 Bachtinovo myšlení se tedy může jevit jako apokalyptické. Vila-Matasova tvorba tyto 

teze jenom potvrzuje.  

 Claudio Gullién je však opět pro přirozený a historický výklad této tendence.  

 

                                                        
40 KRISTEVA, Julie. Slovo, dialog, román. přel. Josef Fulka. Praha: Paseka, 1999, str. 7-31.  
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„Z toho vyplývá neustálá potřeba přehodnocovat ztracenou či podceňovanou 

minulost: Nerval a Lautréamont nově interpretovaní surrealisty, John Donne a 

angličtí metafyzičtí básníci T.S. Eliotem, Góngora Dámasem Alonsem a jeho 

básnickými přáteli. Znovuobjevení jsou typická pro každou nebo téměř každou 

epochu. „Reaching the past“ – sáhnutí či obrat do minulosti -, jak říká Wellek, je 

základní souřadnicí dějin literatury. A k postihnutí bohatství a zvláštnosti dějin 

literatury je zapotřebí nejen pluralistického pojetí doby či epochy, ale rozlišené a 

komplexní vidění časovosti, která se sama dělí do různých proudů, rytmů a 

trvání.“
41

 

 

 Guillénův stoický výklad vidí v postmoderně naprostou přirozenost a zpochybňuje 

možný zánik románu. Vila-Matas tedy oživuje historii a vytahuje z dějin možné zapomenuté 

osobnosti, knihy či fakta.  

 Stručné dějiny přenosné literatury potom budou románovou encyklopedií a její 

postavy a odkazy něco jako návody ke čtení, aby tak docházelo k neustálému tvoření 

literárního labyrintu, což se by se bezpochyby velice líbilo Jorge Luisi Borgesovi. 

 Tato práce se dále bude opírat o interpretaci tří románů Enrique Vila-Matase. 

Společným tematickým záměrem je odstup, neustálé unikání a stranění se všemu, co nemá 

literární nádech. Vila-Matas realitu odmítá, není však také čistě esejistickým autorem, i když 

samozřejmě tento žánr užívá a eseje také publikuje. Realita je pro něj v textu nedůvěryhodná, 

podobně jako u Derridy, jenž jakýkoliv transtextový obsah odmítá. Příznačná jsou pro to 

slova z Valéryho knihy Monsieur Teste (Pan Teste), která slouží jako epigraf ke Stručným 

dějinám přenosné literatury.  

 

„El infinito, querido, es bien poca cosa; es una cuestión de escritura. El universo 

sólo existe sobre el papel.“
42

 

  

Ze všech teorií, která mluví o postmoderním románu, nacházíme velkou většinu ve Vila-

Matasově díle. 

                                                        
41 Guillén, cit. dílo. str. 317. 
42 Historia abreviada de la literatura portátil, str. 8. „Nekonečno je, příteli, zdánlivě nepatrná věc; je to otázka 

psaní. Vesmír existuje jenom na papíře.“ 
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 Postmoderní román tedy na jednu stranu ohlašuje žánrovou dekonstrukci, avšak z 

hlediska historické povahy se vlastně jenom přetvořuje a možná jenom hledá svoji ustálenější 

podobu.  

 Nebezpečím by pro tento žánr mohl znamenat derridovský pojem textu, kde by 

literatura mohla ztrácet svoje diferenční vlastnosti a splývat tak s ostatními disciplínami, které 

psaní využívají.  

 Vila-Matasovy knihy Stručné dějiny přenosné literatury a Bartleby a spol. přímo na 

Derridovo pojetí textu navazují, což platí i v případě Bachtinových názorů na to, že román je 

žánrem neuceleným a neustále se přetvořujícím. Metaliteratura je toho důkazem. Často 

pracuje s pojmem hybridní žánr – dialog různých žánru uvnitř jednoho textu. 

 Stylistická volnost vedla k tomu, že autor začal ztrácet právo na autorství samotné a 

stal se z něj spíše sběratel textů a dat, ze kterých poté skládal knihu. Dále se budu věnovat 

termínu intertextuality, který je pro tuto práci stěžejní; pro dnešní filologii a literární kritiku je 

intertextualita velice důležitá součást přístupu k literárnímu dílu, neodmyslitelná pro analýzu 

Vila-Matasovy tvorby, ke které dále v tomto textu dojde. Také je třeba rozlišovat mezi 

intertextualitou a metaliteraturou, ač se v mnohých aspektech od sebe příliš neliší. 

  

3.4. Intertextualita 

 

 Intertextualita jakožto ucelení několika literárně teoretických tezí v jeden ohraničený 

pojem (což může být však někdy na škodu, protože nalezneme případy, kde by bylo vhodnější 

užívat například pojem aluze) bude stěžejním bodem analýzy například románu Doctor 

Pasavento, který je v mnoha ohledech na využívání tohoto pojmu postaven. Překrývá se zde 

Bachtinův dialog s Derridovou transgresí. 

 Bachtinův příspěvek je zde velmi důležitý. Bachtin vidí v jednání každého člověka  

intenci dialogickou; to znamená, že každá činnost je ovlivněná povahou vnímatele. Každý 

text je nejenom promluva autora s textem samotným, ale promluva s texty ostatními, které na 

vznik daného konkrétního textu různým způsobem působily a působí. Každá činnost tedy 

existuje pouze ve vztahu k něčemu – nás zajímá souvztažnost textová. Julie Kristeva tvrdí:  
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„Subjekt narace se samotným aktem narace obrací k druhému, a právě ve vztahu 

k tomuto druhému se narace strukturuje.“
43

  

 

 Kristeva tedy z Bachtinova dialogu modeluje intertextové vztahy. Intertextualita by 

tedy byla jakási subforma Bachtinova dialogu.  

 Autor má tedy při vzniku textu pořád na paměti texty jiné, které podvědomě jeho 

dialog s textem utvářejí a ovlivňují jej. Intertextualita rozbíjí jakoukoliv jednotu a ustálenost a 

stává se metatextovým dialogem.  

 Tomáš Koblížek také upozorňuje na nové pojetí dialogismu, ve kterém vidí povahu 

současného myšlení:  

 

„…nové čtení Bachtina spočívá především v náhledu, že se v jeho úvahách zračí 

nový způsob myšlení. To se projevuje především v reflexi složité povahy 

výpovědi, která již ve své struktuře není vykládána pouze ze vztahu k 

sedimentovaným jazykovým pravidlům, ale ve vztazích k jiným promluvám“.
44

 

 

 Již není překvapivé, do jaké míry souhlasí intertextualita (především v tendenci 

odkazovat a obracet se k ostatním textům) například s filosofií derridovskou. Z hlediska 

funkčnosti a užití, vidí Claudio Guillén hlavní výhodu v tom, že intertextualita konkretizuje 

problematiku vlivu například mezi dvěma autory.  

 

„Když někdo řekl „Dickens ovlivnil Kafku“, nikdy jsme přesně nevěděli, zda jde 

o vágní zvuk osobní či biografické povahy, možná hluboký, ale bůhví s jakými 

konkrétními důsledky, nebo zda se tím míní přítomnost Martina Chuzzlewita 

v Americe.“
45

 Intertextualita jakožto ustálený pojem je vlastně nutností v době, 

kdy se veškeré literární tendence obracejí k literatuře samotné. Na konec se ještě 

vraťme k Bachtinovi když tvrdí: „…mezi slovem a předmětem, promluvou a 

promlouvající osobností se rozprostírá neprodyšné, často obtížně průchodné 

prostředí jiných, cizích promluv o stejném předmětu, na stejné téma. A promluva 

                                                        
43 Kristeva, cit. díl. str. 17. 
44 Kobližek, Tomáš: Intertextualita: Genealogie a smysl pojmu. [online]. [cit. 26.3. 2013]. Dostupné z: 

<http://www.iliteratura.cz/Clanek/24407/intertextualita-genealogie-a-smysl-pojmu>. 
45 Guillén, cit. díl. str. 265.  
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se může stylově individualizovat a tvarovat právě jen v procesu dynamické 

součinnosti s tímto specifickým prostředím“.
46

 

 

  V hispánském kontextu se k problematice nepřímo vyjadřuje Borgesova esej Kafka y 

sus precusores (Kafka a jeho předchůdci), kde Borges předkládá zajímavou myšlenku toho, 

že každý autor si své předchůdce vytváří sám a zejména v recepci čtenáře ovlivňuje svým 

dílem i ty autory, kteří žili a tvořili dlouho před ním.
47

 

 Problémem může být identifikace intertextuality v textu. Častokrát se totiž zaměňuje 

s aluzí či pouhým zmíněním jiného díla nebo autora. Intertextualita je však v Bachtinovské 

tradici zejména stylistická. 

 Postmoderní autoři, kteří s oblibou užívají literatury jako hlavního tématu, se 

intertextualitě nemohou vyhnout. Jejich převypravování v mnoha ohledech naráží na již 

existující stylistické struktury a jsou tak jejich novou interpretací, často s nádechem ironie.
48

 

 Intertextualita se však chová vůči jiným narativním prostředků často velice 

neohleduplně a totalitárně. Je však třeba poukázat na to, že téměř všechny filosofické a 

literárně kritické směry dvacátého století měly podobnou tendenci v hledání svého ústředního 

tématu v textové či lépe řečeno mezitextové problematice. Nejenom díky Bachtinově dialogu 

za intertextualitu vděčíme. Dobral se k ní nepřímo i Derrida a v náznaku také hermeneutická 

filosofie a to v bodě když operuje s pojmy jako rozhovor, interpretace a text v kontextu.  

 Ze všech metatextových rovin je dnes intertextualita v literární teorii jednou z nejvíce 

komentovaných. U Vila-Matase však bude třeba dbát pozornosti právě při rozlišení 

metatextové typologie.  

 Například román Bartleby a spol. je z velké části tvořen poznámkami pod čarou. 

Tento metatext je zde však povýšen na úroveň fikce a proto opět vystaven do problematiky 

toho, že bude nabourávána jeho původní funkce.   

 Intertextualita je do velké míry otázkou literární tradice, jejího uchování a přípravou 

pro další generace. To je její nejpozitivnější vlastností. 

 

  

                                                        
46 Bachtin, cit. díl. str. 55. 
47 BORGES, Jorge, Luis. Otras inquisiciones. Madrid: Alianza Editorial, 1995, str. 162-166. 
48 Zde opět pociťujeme dosah Ortegových slov o obrácení se umění k sobě samému.  
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4. Vybrané pasáže z Vila-Matasova díla  

  

 Tato část práce přejde k analýze tří Vila-Matasových knih. Dosud zde Vila-Matasovo 

dílo vystupovalo většinou na pozadí literární historie a teorie. V literární teorii jsme viděli, 

kolik teoretických pojmů, které se objevily s postmoderní literaturou, Vila-Matas přejal a ve 

svém díle užil. 

 Jak bylo řečeno, analýza se bude zabývat třemi knihami, které dle mého soudu 

bezpečně reprezentují velmi rozsáhlé a zdaleka neukončené Vila-Matasovo dílo. Stručné 

dějiny přenosné literatury, Bartleby a spol. a Doctor Pasavento odkazují na Vila-Matasův 

přístup k literatuře a zejména na jeho tíhnutí k literární tradici a její interpretaci.  

 Na pojmy sociologické a literární teorie postmoderní literatury se bude nahlížet 

z perspektivy fikce a mnoho z pojmů tak bude viděno v praxi. 

 Společné jsou těmto třem knihám výrazné metaliterární motivy. Stručné dějiny 

přenosné literatury a Bartleby a spol. jsou si knihy velice podobné, jelikož v nich převažují 

charaktery reálných postav. 

 Obsah románu Doctor Pasavento se může zdát pokusem o vykreslení jedince dnešní 

doby pomocí psychoanalytických postupů. K tomuto záměru se však Vila-Matas neustále 

staví zády a opět se výrazně uchyluje k literatuře. V tomto románu lze nalézt velice 

transparentní ukázky intertextuality.  

 Pokud bychom tedy hledali identitu Vila-Matasova díla společnou pro valnou většinu 

jeho tvorby, byla by to literatura a všechno jí společné. 

 

4.1. Stručné dějiny přenosné literatury mezi realitou a fikcí  

  

 Uvnitř této práce se už několikrát objevila myšlenka toho, že vše je textem. Ať už 

v podání Paula Valéryho nebo poté Jácquese Derridy. Vila-Matasův příběh ve Stručných 

dějinách přenosné literatury nachází svoji identitu pouze a jenom ve fikci a to už jen z holého 

faktu, že většinu vystupujících postav nemohl Vila-Matas za svého života potkat. Celá 

tematická konstrukce tedy vychází z textů jiných. Předpoklad ústního vyprávění z řad 

pamětníků zde moc pravděpodobný není.  

 Jak ale k textu přistupovat, když se vlastně jedná o esejistickou kompilaci? Vila-Matas 

na svých internetových stránkách píše o původní verzi textu, ze kterého se poté staly Stručné 

dějiny přenosné literatury.  
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„Creo que todo empezó - me refiero a mi Historia abreviada - en un viaje que hice 

a París hacia 1983. Fui a ver una exposición sobre máquinas solteras de la 

literatura, en el Grand Palais. Recuerdo que el mismo título de la exposición me 

intrigaba mucho. Me sorprendió después lo que vi allí. Era yo un admirador de 

Raymond Roussel y de sus máquinas, y ver alguna de ellas reproducidas en la 

exposición, al lado de las máquinas de Kafka o de Duchamp, me dejó huella. Me 

gustaba, por otra parte, el concepto duchampiano de machine célibataire con el 

que me identificaba. Y, aunque no entendía muy bien qué era exactamente, me 

gustaba también el concepto de femme fatale y, si la memoria no me traiciona, en 

aquella exposición había más de una máquina que funcionaba como tal, como 

mujer fatal. Todo eso fue creando en mí una atmósfera creativa en torno a la idea 

literaria de las máquinas solteras y terminé por hacer un artículo sobre el tema, un 

artículo algo disparatado que publiqué en La Vanguardia, en cuyas páginas 

culturales colaboraba con cierta frecuencia entonces, bajo la tutela de Ana 

Basualdo. Después, viajé a Mallorca y compré un libro de un sabio local –aunque 

también universal, pese a que es injustamente poco conocido-, Cristóbal Serra. 

Era un libro de aforismos. Y uno de ellos era una reflexión sobre las ventajas de la 

brevedad. Llevaba el libro de Serra a todos los bares de Mallorca. Y en uno de 

esos bares, tras cuatro copas, se me ocurrió que mi artículo, ya publicado en La 

Vanguardia, podría haberse llamado Breve Historia de la Literatura móvil, y eso 

lo anoté en las propias páginas del libro de Serra (aún conservo esos garabatos 

escritos de pie, en la barra de un bar horrible de Palma, ya desaparecido, llamado 

La Polilla). Unas horas después, modifiqué el título, que quedó en Historia 

abreviada de la literatura portátil. Lo modifiqué -recuerdo- en una terraza al sol, 

muy lejos de La Polilla. Y muy cerca de Sterne.“
49

 

                                                        
49Enrique Vila-Matas. Versión disidente de la Historia abreviada de la literatura portátil [online]. [cit. 30.3. 

2012]. Dostupné z: http://www.enriquevilamatas.com/obra/l_haliteraturaportatil.html. „Co se týče Stručných 

dějin přenosné literatury, myslím, že všechno začalo na mé cestě do Paříže v roce 1983. Šel jsem se podívat 

výstavu máquinas solteras.v Graind Palais. Vzpomínám si, že už jenom samotný název výstavy mě hodně 

zajímal. Překvapilo mě, co jsem tam poté viděl. Jelikož jsem byl obdivovatel Raymonda Russela a jeho strojů 
zapůsobilo na mě vidět jednu z nich vedle jiných, například Kafkovy a Duchampovy. Na druhou stranu se mi 

také líbil Duchampův koncept jeho máchne celibataire, se kterou jsem se identifikoval. I když jsem zrovna 

nechápal, o co přesně jde, líbil se mi taky koncept femme fatale, a pokud mně paměť slouží, na oné výstavě bylo 

více takových strojů, které fungovaly jako feeme fatale. Toto všechno ve mně probouzelo kreativní atmosféru 

ohledně literárního nápadu máquinas solteras a nakonec jsem na to napsal trochu ujetý článek, který jsem pak 

publikoval ve Vanguardii, na jejichž kulturních stránkách jsem tehdy často spolupracoval pod vedením Any 

Basualdo. Pak jsem cestoval na Mallorcu a koupil si knížku tamního – i když možná i světově známého 

vzdělance – určitě se však o něm ví nespravedlivě málo – Cristóbala Serry. Byla to knížka aforismů. Jeden z nich 

byl zamyšlením o výhodách krátkosti. Chodil jsem se Serrouvou knížkou po všech barech na Mallorce. 

http://www.enriquevilamatas.com/obra/l_halp.html
http://www.enriquevilamatas.com/pdf/LVG19820928-045.pdf
http://www.enriquevilamatas.com/obra/l_haliteraturaportatil.html
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 Téma bylo tedy nejprve uchopeno esejisticky, jak se také z valné většiny prezentuje i 

ve své poslední verzi. Zneklidňujícím faktem je však postavení narativu, které boří jakoukoliv 

možnost žánrově text uchopit.  

 I když je valná většina textu esejí, několikrát se v textu objeví přímé oslovení. 

Vyprávění probíhá v druhé osobě, kterou ve španělském literatuře kanonizoval Juan 

Goytisolo. Vila-Matas se tedy nespokojuje jenom s esejistickým žánrem, ale sahá po 

hybridním mezi žánrovým spojením. 

 O vypravěči se dozvídáme pouze to, že jeho vševědoucnost má původ jednak 

v přátelství se zmíněnými spisovateli, což boří perspektivu reálné pravděpodobnosti, tak 

v tom, že zná veškerou literaturu o tomto společenství spisovatelů napsanou. 

 Na konci knihy Vila-Matas uvádí bibliografii knih, ze kterých čerpal, čímž odkazuje 

na odbornost a teoretičnost svého textu ovšem pouze do okamžiku, kdy zjistíme, že některé 

z knih jsou nedohledatelné. V seznamu je například uvedena kniha Louise-Ferdinanda Célina 

s názvem La vrai du complot portátil u níž je uvedeno, že se její rukopis ztratil v Praze. Vila-

Matas tedy nutí hledat v nekonečném a leckdy neuchopitelném labyrintu literatury. U jedné 

knih uvádí, že k ní napsal předmluvu Jorge Luis Borges společně s Marií Kodamou. 

Neodkazuje tak jenom na Borgesovu knihu Prólogo de los prólogos (Předmluva předmluv), 

ale také na Borgese samotného a na jeho velmi podobnou literární zálibu.  

 Vila-Matas tedy intertextuálně neboří pouze text primární, ale vkládá také fikci do 

metatextu
50

, jak bylo a bude řečeno také u knihy Bartleby a spol. 

 Genologie by tedy u Vila-Matase musela vytvořit výjimku a zařadit tu knihu do mezi 

žánrové polohy. Stručné dějiny přenosné literatury jsou textem hybridním. Z bachtinovského 

hlediska jsou tyto fiktivní dějiny dialogem především stylistickým. Podstatou knihy je 

výsměch a ironie. Vila-Matas si utahuje především ze čtenáře, když mu velice vážně 

předkládá lež.
51

 

 Ortega y Gasset ve svých Meditacích o Quijotovi ruší klasické pojetí formy a obsahu 

ve smyslu, že obsah se do pevné formy jenom doplňuje, a tvrdí, že každý obsah si formu 

utváří sám a že ta je jenom jeho odleskem, což je další výklad, který je velmi aktuální i pro 

                                                                                                                                                                             
V jednom z těch barů mě po třech panácích napadlo, že můj článek publikovaný ve Vanguardii by se mohl 

jmenovat Krátká historie literatury v pohybu, což jsem si poznamenal na stránky Serrovy knížky (ty čmáranice, 

které jsem ve stoje napsal v šíleném, dnes již zmizelém baru La Polilla, mám dodnes). Po pár hodinách jsem 

změnil nadpis, jehož poslední verze byla Zkrácená historie přenosné literatury. Vzpomínám si, že jsem to opravil 

na jedné slunné terase blízko Sterne.“            
50 Opět je třeba zmínit, že paralely s Borgesem jsou nepopiratelné a velice zjevné. 
51 I přesto, že všechna fakta v knize a to včetně poznámek pod čarou jsou z velké většiny vymyšlena, Vila-

Matasovy teze působí velmi sugestivně a znepokojivě vůči tvrzení, že jsou nepravdivá. 
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postmoderní literaturu.
52

 Na základě toho můžeme vyvodit fakt, že jakékoliv narušení formy 

výrazným způsobem podmiňuje tematickou stránku textu.
53

 Každým žánrem a jeho 

specifičtější formou tedy proměňujeme strukturu a obraznost své umělecké výpovědi. Vila-

Matas si nevybírá žánr jeden, ale hned kompilaci několika žánrů v sobě, v nichž převažuje 

esej a román.  

 Esej jako nejsubjektivnější forma odborného textu má do velké míry dosti volnou ruku 

a její definice spočívá zejména v její volnosti a neohraničenosti tak, jak k tomu tíhne i sám 

román.  

 Díky těmto dvěma promíseným literárním přístupům si Vila-Matas otevírá cestu 

(alespoň ve španělsky psané literatuře) k jinému náhledu na užití ironie. Čtenář od každého 

žánru očekává zažité automatismy, jejichž vychýlení většinou samotný tento automatismus 

nepřesahuje. Vila-Matas v této knize přesahuje téměř vše. Román byl vždy známý 

převyprávěním reálných skutků se slabším či silnějším smísením s vymyšlenými daty. Vila-

Matas však píše esejistický-román (v postmoderní době tento způsob psaní využívá například 

Milan Kundera, Michél Houellebecq a jiní), který tuto tradici čtenářské recepce díla do velké 

míry nabourává. Narativ je v duchu tradice postmoderní literatury nepřehledný, skrytý a 

řekněme jenom čistě funkční. Jeho existence sama o sobě na nikoho neodkazuje, postava, 

která promlouvá ve druhé osobě je zde pouze proto, aby smazávala hranice mezi žánry a aby 

zabraňovala jednotnému žánrovému výkladu textu. 

 Vila-Matas tedy ustupuje od jakéhokoliv jednoty a ucelenosti. Celá kniha se nese 

v duchu derridovské modlitby, že je veškerý text je pouze textem. 

 Rozlišením mezi fikcí a faktuálním vyprávěním je samozřejmě mimo jiné také velkým 

tematem současné naratologie. Podle Johna Searla „neexistuje žádná charakteristická textová, 

syntaktická či sémantická (a tedy v důsledku ani naratologická) vlastnost, jež by nás 

opravňovala označit nějaký text za fikční dílo“.
54

 Gérard Genette na to hned sekunduje slovy 

„Spisovatel vlastně docela jednoduše předstírá (pretends), že vypráví pravdivý příběh, aniž by 

opravdu usiloval o čtenářovu důvěru, ale také aniž by v textu zanechal jakoukoliv stopu o 

tom, že vyprávěný příběh není jen napodobením“.
55

 

                                                        
52Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, Ideas sobre la novela. str. 101-102.  
53 To si dobře uvědomovali symbolisté, když zjistili, že forma alexandrínu je jim těsná a že skrze ni nemohou 

plně vyjádřit to, co by chtěli. Nejlépe to můžeme vidět na Mallarmého básni Vrh kostek, či na Rimbaudových a 

L´Autreamontových básních v próze. Ve španělsky psaném kontextu by to byla například Daríova kniha Azul.  
54 SEARLE, John. „Le statut logique du discours de la fiction.“ In: Sen set Expression, Paris, Éditions de Minuit, 

1982, str. 101-119. In: GENETTE, Gérard. Fikce a vyprávění. přel. Eva Brechtová. Brno-Praha: Ústav pro 

českou literaturu AV ČR, v.v.i. Edice Theorica, str. 38.   
55 Genette, cit. díl. str. 38. 
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 Totalizovat tedy fikci a ohraničit ji bezpečně od faktuálního vyprávění vlastně není 

možné. Jak bylo řečeno, již Vila-Matasovi dávní předchůdci třeba už v devatenáctém století 

psali tímto způsobem. Nikdo nemohl ani u Balzaca či Tolstého, těch na výsost realistických 

realistů říct, že všechny jejich románové situace byly pouhou ilustrací něčeho reálného. Už 

jenom skutek, že autor používá paměť, znamená, že minulost deformuje ke svému obrazu.  

 Vila-Matas tak vlastně pokračuje v tradici. Dělá to jenom více provokativním 

způsobem. Důležité je, že jeho realistické převypravování vzbuzuje pravdivost tím, že 

vykrádá životopisy a dávné události, které poté překrucuje. 

 

4.2. Vila-Matas v roli utajeného konspirátora? 

 

 Tato Vila-Matasova kniha bývá často poohlížena na úkor „méně bláznivých“ Vila-

Matasových příběhů. I přesto má nádech intelektuálního respektu; je takovým černým koněm 

Vila-Matasova díla. V mnoha ohledech ji zastiňuje velmi podobně pojatá kniha Bartleby a 

spol.  

 Spisovatelé, kteří si mezi sebou říkají Shandys, jsou podle Vila-Matase tajnými tvůrci 

evropských a amerických dějin literatury. Vila-Matas převypravuje na bázi reálných postav 

sítě příběhů z dob, kdy autoři jako García Lorca, César Vallejo, Scott Fitzerald, Walter 

Benjamin, Witold Gombrowicz psali nebo se chystali psát svá první díla.  

 Vila-Matas se v této knize obrací zády k jednotné interpretaci historie a 

v relativizujícím postmoderním duchu boří historickou faktografickou jednotu. Poslední 

kapitola knihy je jakousi rekapitulací toho, kdo vlastně Shandy je. Autor v první osobě nejspíš 

ukazuje na sebe samého jako na posledního Shandyho, posledního konspirátora, který ještě 

může mluvit a bořit.  

 Tato postava sama mluví o svém postoji k minulosti takto:  

 

„Es la decisión de quién sabe que el verdadero rostro de la Historia pasa 

velozmente y que sólo puede retenerse el pasado como una imagen que, al igual 

que el relámpago de la insolencia, emite, en el instante mismo en que podemos 

verla, un resplandor que nunca volverá a verse“.
56

 

                                                        
56 Vila-Matas, Historia abreviada de la literatura portátil, str. 121. „ Jde o to, kdo si uvědomuje, že pravá tvář 

Historie plyne rychle a že minulost lze zastavit jenom jako obraz, který se, stejně jako prudký blesk, zjeví, a pak 
si ve stejném okamžiku, kdy můžeme vidět jeho lesk, uvědomíme, že ten obraz už nikdy nebude moct být 

spatřen.“ 
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 Vila-Matas nevěří oblasti, která přesahuje text. Oddaluje se od ní a pokud už je 

nenávratně nucen jí čelit, přistupuje k ní ve válečné náladě a boří její ustálené perspektivy. 

 Vila-Matas je nihilistou, zároveň je taky odvážným alchymistou a originálním 

vykladačem minulosti. V této knize, a stejně tomu bude i u následujících románů, velice 

transparentně poukazuje na skutek, že jeho domovem a identitou je literatura. Na pravdivosti 

vlastně nesejde, důležitý je jazyk a labyrint, jež tvoří nástupce reality a úspěšně (alespoň u 

Vila-Matase) nechává na realitou pozapomenout.  

 Ano, Vila-Matas je v této knize až extravagantně postmoderní. Vytváří labyrint, jenž 

mu slouží jako stroj ničení veškerých myšlenek, v nichž existuje snaha o originalitu a 

především snaha ustavit v literatuře řád a přesah.  

 Z mnoha postmoderních knih jsou Stručné dějiny přenosné literatury jedním 

z ukázkových a velmi výstředních modelů postmoderní literatury. Tato výstřednost velice 

dobře dobře zapadá do již zmíněného kontextu tehdejší španělské prózy, která čněla jako 

protipól Vila-Matasově přístupu k psaní. Domingo Sánchez-Mesa Martínez ve svém shrnutí 

Vila-Matasova díla o této knize říká:  

 

„La conspiración shandy no era un simple experimento metaliterario, inocuo 

desde el punto de vista institucional. La libertad inoculada por el juego 

intertextual y el bucle entre lo sucedido y lo inventado, lo histórico acontecido y 

lo imaginado o propiamente ficción, se apartaban de las constantes de la nueva 

narrativa española que, por esos mismos años, era saludada jubilosamente por la 

crítica española más influyente. Frente a las limitaciones del pacto ficcional en el 

realismo literario, Vila-Matas se instala en el seno de la vanguardia histórica, 

como creador casi de post-novelas o de una novela póstuma, en opinión de 

Domingo Ródenas (2007)“.
57

 

  

 Stručnými dějinami přenosné literatury dal Vila-Matas najevo, kam se jeho budoucí 

tvorba bude uchylovat. 

                                                        
57Enrique Vila-Matas. Oscilando sobre el cable. Vila-Matas y la escritura funambulista. [online]. [cit. 4.4. 2012]. 

Dostupné z: http://www.enriquevilamatas.com/escritores/escrsanmesa1.html. „Shandyovská konspirace nebyla 

jenom pouhým metaliterárním experimentem z institucionálního hlediska neškodným. Vpuštěná svoboda 

v podobě intertextuální hry, rozpor mezi reálným a vymyšleným, mezi historickým faktem a imaginací, se 

vzdalovalo od pravidelnosti nové španělské prózy, která byla v těch dobách vesele opěvována tou nejvlivnější 

španělskou kritikou. Oproti paktu omezení fikce v literárním realismu, se Vila-Matas zabydluje v lůně historické 

avantgardy jako tvůrce téměř post-románu a jednoho románu posmrtného, jak si myslí Domingo Ródenas 

(2007).“    

http://www.enriquevilamatas.com/escritores/escrsanmesa1.html
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 A právě díky metaliterární tematice je Vila-Matas často nucený spoléhat se na 

intertextuální vazby. Nevstupuje však pouze do stylistického boje mezi dvěma uměleckými 

texty, ale přepisuje historii, z níž si často přetváří dobře známé události. Na začátku kapitoly 

nazvané Nuevas impresiones de Praga (Nové poznatky z Prahy) píše Vila-Matas o Gustavu 

Meyrinckovi. Ten je v té době velmi zneklidněn z toho, že už dlouho nepotkal jednoho 

z konspirátorů tajného hnutí.  Meyrinck se nahne z okna a pozoruje tu temnou starou uličku, 

v níž se narodil a která vede k židovskému hřbitovu.
58

 Tato scéna může připomínat začátek 

Meyrinckova román Golem. Vila-Matas se touto nepřímou intertextuální vazbou (jež však 

také nic značit nemusí) může snažit o přisvojení vzniku jednoho z nejdůležitějším románů 

dvacátého století. Vila-Matasova nadsázka by na někoho mohla působit až drze. Znovu je ale 

třeba zopakovat, že intertextuální vazba zde vůbec intertextuální vazbou být nemusí, ovšem 

s přihlédnutím na častokrát mnohoznačnou a letmou satiru nezbývá, než Vila-Matase 

podezřívat ze všeho.  

 Přistupovat ke knize z hlediska empirického čtenáře by znamenalo knihu buď úplně 

zavrhnout nebo věnovat nezměrné a obávám se zbytečné úsilí pátrat po každém detailu, jež 

Vila-Matasův příběh konstituuje.  

 Opakem tedy bude osoba, která řetězec tajného spolku rozplete a bude dalším 

Shandym, který v této tradici bude pokračovat. Ne. Spolek byl rozpuštěn. Vila-Matas však 

nabídl řešení, jak v této černé kronice pokračovat. Tento kontrast je pro Vila-Matase 

nejdůležitější. Buď literatura se vším všudy, nebo nic, jen sklopené oči, prázdnota a 

melancholie – tak Vila-Matas charakterizuje modelového Shandyho. 

 

4.3. Barlteby a spol. a pojem negace  

 

 I would prefer not to do it.
59

 Toto známé a v anglickém jazyce snad už i zažité spojení, 

pomocí kterého reaguje písař Bartleby v Melvillově povídce na všechny rozkazy, slouží jako 

motto k románu, snad post-románu či lépe řečeno postmoderního textu Enrique Vila-Matase. 

 Ač se jedná o kompilaci, souhrn či černou kroniku, jejíž obsahem jsou většinou 

pochmurné avšak mnohokrát velmi ironicky laděné životy a díla mnoha důležitých 

spisovatelů, kniha si hlavně díky sarkastickému nádechu našla mnoho čtenářů a výrazně tak 

otevřela povědomí o Vila-Matasově díle.  

                                                        
58 Vila-Matas, Historia abreviada de la literatura portátil. str. 65. 
59 V češtině „Raději bych to nedělal.“. Překlad vlastní. 
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 Vila-Matas podobně jako ve Stručných dějinách přenosné literatury volí téma čistě 

literární a ve své knize nabízí přemíru fakt a literárních výmyslů. Oproti Stručným dějinám 

přenosné literatury volí téma ještě více provokativní a polemické než jak tomu bylo u 

předchozí kompilace.  

 Řečeno krátce, kniha je o spisovatelích negace. O spisovatelích, kteří v určitém 

momentu své tvorby buď psát přestali anebo v případech některých vůbec nezačali. Spíše 

z psychologie známe pojmy jako umělecký blok, kdy se člověk nedokáže vyjadřovat 

uměleckou formou jako činil dříve. Velice známý je příklad Kena Keseyho, který po několika 

letech užívání LSD nebyl schopen psát. Někteří nemohou, jiní nechtějí.  

 Vila-Matas nepředkládá typologii, naopak ukazuje příklady, jejichž podobnost se často 

rozchází. Společné však v knize mají spisovatelé už zmíněné a Vila-Matasově tvorbě tolik 

příznačné slovo negace.  

 Jak jsme viděli na jiných příkladech, nejlépe v ukázce z knihy Impostura, jednání 

Vila-Matasových postav stojí na vratkém a paranoidním základu s tím, že cítíme tendenci 

neustálého úniku a potřeby skrývat se. Úkryt existoval pro Vila-Matasovy postavy a pro Vila-

Matase samotného v literatuře. V této knize je zpochybňována i literatura samotná.  

 Myslím, že od slavného Wittgensteinova výroku „o čem se nedá mluvit, k tomu se 

musí mlčet“,
60

 se v posledních letech čím dál častěji mluví o takzvané literatuře negace. 

V českém kontextu k tomuto pojmu velice přispívá básník a literární kritiky Milan Topinka 

například ve studii věnované dílu Arthura Rimbauda (jednoho z příkladných spisovatelů 

negace), která vyšla knižně pod názvem Vedle mne jste všichni jenom básníci nebo v různých 

esejích, kde se bod pátrání zaměřuje na peripetie spisovatelů, kteří z většinou během různých 

mysteriózních a nijak faktograficky nedoložených zkušeností najednou přestali komunikovat 

se světem způsobem, jakým měli ve zvyku komunikovat dřív – Hölderlin, Rimbaud aj. Jedna 

z postav románu Respiración artificial (Umělé dýchání) od Ricarda Piglii tvrdí, že dílo Franze 

Kafky má takový dosah právě z důvodu, že psal o tom, k čemu se má mlčet.
61

    

 Tento akt negace často nemá žádné opodstatnění. Není zde kauzální příčina, logický 

důvod. Zbývá jenom ticho a často enigmatické odpovědi dotyčných na důvod jejich odloučení 

se od psaní.  

                                                        
60 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. přel. P. Glombíček. Praha: Oikoymenh, 2007, str. 

83  
61 Postava v románu se jmenuje Tardewski. Jedná se o polského exulanta, který utekl do Argentiny před 

příchodem Hitlerových vojsk do Varšavy. Tato postava je metaforou na Witolda Gombrowicze, který mimo jiné 

vystupuje v Bartleby a spol. Toto propojení může působit konspiračním nádechem zejména po kapitole o 

Stručných dějinách přenosné literatury.   
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 Analyzovat tento fenomén se nabízí skrze filosofii, možná psychologii. Vila-Matas 

však na několika případech nabízí i čistě literární, básnické vysvětlení založené na vlastní 

zkušenosti, jak uvidíme v následujících řádcích.  

 Mluvil jsem o tom, že akt negace se nevztahuje ve všech případech k psaní 

samotnému. Jde o jakýsi postmoderní fenomén, jehož kořeny však podle samotného Vila-

Matase sahají až k Sokratovi, který sám se psaní stranil. Jeden z největších fenoménů negace 

najdeme u autora, který od svých dvaceti šesti let až po současnost publikuje, problém 

spočívá v tom, že ho vyjma jedné jinošské fotografie nikdo nikdy veřejně nespatřil. Již 

zmiňovaný Thomas Pynchon je konstantou pro Vila-Matasovo dílo. Samozřejmě že za 

Pynchona promlouvá jeho dílo. Mýtus a mediální prostor, které mu byly za jeho života 

věnovány, se však neslučují z velmi intelektuální a složitou povahou jeho díla.  

 Vila-Matas je negací posedlý. Jeho rozsáhlé dílo je proto paradoxem v poměru 

k tematické povaze knihy Bartleby a spol.  

 Negace může být po detailnějším pozorováním jejího charakteru v literatuře jedním 

z dalších stádií a vyústěním postmoderních teorií. Pokud je postmoderní literatura z větší míry 

recyklací literatur předchozích a pokud sama nikdy nevykonala důležitý krok kupředu, potom 

se nemůžeme divit jedné z tendencí, které samu literaturu popírají. 

 Důležité je však upozornit na to, že Vila-Matas nevytváří, jak uvidíme, rozpravu nad 

povahou spisovatele druhé poloviny dvacátého století, který by se charakterizoval popíráním 

literatury. Celý obsah knihy a zejména už její název jsou metaforou a kritikou postmoderní 

literatury jako takové. Opět jsme u problému stylistického. Jak definovat tuto knihu? Vila-

Matas znovu nabízí román. Jde však o román pokřivený, hybridní, neucelený, který má 

z románu jen velice málo. Žánrové nezačlenění s tematikou negace je Vila-Matasovým 

vyjádřením se k současné literatuře. Funkce jazyka je znovu pod velice kritickým měřítkem v 

dosti nezáviděníhodné pozici. Vila-Matas je jedním z dalších, kdo jazyku přestává věřit, i 

když zrovna pro něj samotného je to to jediné, co mu zbývá.
62

  Zbytek už je pouze další hra.  

 Vzpomeňme si ještě jednou na Ortegova slova, když literárním žánru, či jeho 

konkrétní formě v jeho vývoji, přisuzuje charakter a schopnost vyjadřovat epochu, na kterou 

tematicky navazuje a ze které čerpá. Nejen Vila-Matasovo dílo, ale vůbec celá postmoderna 

by tedy v otázce jasnosti, uvědomění a jasného vytyčení postavení člověka ve světě, nemluvili 

pro naši epochu příliš příznivě.  

                                                        
62 Spisovatelé negace jsou ve Vila-Matasově knize často vykreslováni ironicky s notným nádechem absurdity, 

což je dle mého názoru velice příznačné například pro postavy v Gombrowiczově díle, zejména v románech 

Pornografie a Kosmos, kde se na funkci jazyka nahlíží kriticky právě pomocí absurdity a ironie. Vila-Matas tedy 

navazuje na linii Kafky, Becketta, Gombrowicze a jiných.   
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 Pokud Vila-Matas literaturu zpochybňuje, činí tak již pouhým užitým slova negativní. 

Toto slovo můžeme chápat v mnoha významových odstínech. Pokud v určitém chováním, ve 

vlastnosti či situaci spatřujeme něco, co nás odpuzuje, stavíme se k tomu negativně – nemáme 

pro danou věc pochopení – věc nás nemůže oblažit, je pro nás samotné zbytečná, postrádá 

smysl. Právě z absence smyslu a jakéhosi užitku může plynout Vila-Matasova zkouška 

literatury. Vila-Matas tedy podsouvá do dnešních debat o literatuře zajímavý náhled, jehož 

genezi nalezneme ve strukturalistickém pojmu estetické funkce. Umění bývá interpretováno 

tak, že jeho charakteristickou funkcí je funkce estetická. Estetická funkce bývá interpretována 

tak, že vlastně žádnou funkcí není a to zejména v kontextu dnešního vysoce utilitárního 

přístupu k životu. Umění nepřináší pragmatické a v materiální prospěch využitelné prostředky 

(v případě komercializace umění bohužel ano). To je Vila-Matasova záminka; zda ještě 

literatura v dnešním světě obstojí. 

 Ještě se vrátím k Vila-Matasově užití negace jako metafoře na současnou literaturu. 

Vůbec jednou z nejzajímavějších pasáží románu je první část, která do velké míry odkazuje na 

chronotop Melvillovy New yourské kanceláře. 

 Zajímavé jsou následující řádky z úvodní kratičké kapitoly, kde Vila-Matas 

ospravedlňuje a vysvětluje svůj záměr knihy:  

 

„después de veinticinco años de silencio, me decidiera por fin a volver a escribir, 

a escribir sobre los diferentes secretos últimos de algunos de los más llamativos 

casos de creadores que renunciaron a la escritura. 

 Me dispongo, pues, a pasear por el laberinto del No, por los senderos de la más 

perturbadora y atractiva tendencia de las literaturas contemporáneas: una 

tendencia en la que se encuentra el único camino que queda abierto a la auténtica 

creación literaria; una tendencia que se pregunta qué es la escritura y dónde está y 

que merodea alrededor de la imposibilidad de la misma y que dice la verdad sobre 

el estado de pronóstico grave —pero sumamente estimulante— de la literatura de 

este fin de milenio. 

 Sólo de la pulsión negativa, sólo del laberinto del No puede surgir la escritura por 

venir. ¿Pero cómo será esa literatura?”
63

 

                                                        
63 Ibid. „po pětadvaceti letech mlčení jsem se konečně odhodlal vrátit se ke psaní, psaní o různých nejhlubších 

tajnostech některých nejnápadnějších případů spisovatelů, kteří se zřekli psaní.  

Nuže, jsem odhodlán projít labyrintem nicoty po stezkách nejznepokojivější a nejpřitažlivější tendence současné 

literární produkce: tendence představující jedinou cestu, jež zůstává otevřena autentické literární tvorbě; 

tendence, která se ptá, co a kde je psaní, a jež tápavě krouží kolem jeho nemožnosti a pravdivě stanoví vážnou – 
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 Podle Vila-Matase je tedy literatura negace určitým vyústěním literární tradice. Hůř 

interpretovatelná už jsou však slova o tom, že negace ukáže, jakým směrem se literatury bude 

vyvíjet. V tomto krátkém úryvku se znovu objevuje slovo labyrint. Snad to, co vzejde ze 

současného zamotaného labyrintu a neztratí se v něm, může být nadále nazýváno kanonickou 

literaturou. Cesta z labyrint může být metaforou na složitou uchopitelnost reality z pohledu 

romanopisce a jen ten, kdo najde správnou cestu, se v literatuře neztratí. Poslední slova přímé 

řečí mají až eschatologický charakter. 

 Autoři negace jsou, jak patrno z Vila-Matasových slov, ti, kteří pronikají do samé 

podstaty psaní, jelikož na tento akt nahlížejí z více hledisek. Až absence samotného psaní jim 

otevírá jeho podstatu. Autoři negace jsou pro Vila-Matase ti nejstřízlivější, ti, kteří vědí více, 

než ostatní, jsou jakýmsi novým druhem vidoucích, v jejichž rukou bude literatura ležet 

v budoucnu.  

 Spiklenecko-sektářský nádech má i začátek románu Bartleby a spol. Literatura mimo 

tuto perspektivu bude pro Vila-Matase podružná. 

 

4.4. Pozice vypravěče. Román a esej 

 

 Stejně jako v předchozím případě Stručných dějin přenosné literatury, čelíme 

prvotnímu dilematu, jak tuto knihu vnímat. Vymezení žánru určuje celý pozdější přístup 

čtenáře ke knize. Vila-Matas to však nijak nezjednodušuje. 

  

„Nunca tuve suerte con las mujeres, soporto con resignación una penosa joroba, 

todos mis familiares más cercanos han muerto, soy un pobre solitario que trabaja 

en una oficina pavorosa. Por lo demás, soy feliz. Hoy más que nunca porque 

empiezo —8 de julio de 1999— este diario que va a ser al mismo tiempo un 

cuaderno de notas a pie de página que comentarán un texto invisible y que espero 

que demuestren mi solvencia como rastreador de bartlebys.“
64

 

                                                                                                                                                                             
ale nanejvýš podnětnou – prognózu literatury konce tohoto tisíciletí. Jedině z negujícího nutkání, jedině 

z labyrintu nicoty může vzejít literatura budoucnosti. Ale jaká tato literatura bude?“   
64 VILA-MATAS, Enrique. Barlteby y compañía. Barcelona: Anagrama, 2000, str. 11. „Nikdy jsem neměl štěstí 

u žen, odevzdaně snáším bolavý hrb, všichni mí nejbližší příbuzní zemřeli, jsem ubohý starý mládenec pracující 

v jedné úděsné kanceláři. Ale když se vezme kolem a kolem, jsem šťastný. Dnes víc než kdy jindy, protože dnes 

8. Července 1999 začínám psát tenhle deník, který bude současně zápisníkem poznámek pod čarou 

komentujících neviditelný text, jež- jak doufám-prokážou mé schopnosti jakožto stopaře bartlebyů“. Pro 
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 První věta by v neznalosti kontextu mohla odkazovat na milostný román. Text začíná 

autobiografickou deskripcí, která se, dle klasických románových schémat, již od oné první 

věty začíná podřizovat narativu. Ten je však po prvním odstavci utlumený a nastupuje 

motivický odklon k literatuře, což je poté hlavní tematickou konstrukcí celé knihy. 

  

 

„Todos conocemos a los bartlebys, son esos seres en los que habita una profunda 

negación del mundo. Toman su nombre del escribiente Bartleby, ese oficinista de 

un relato de Herman Melville que jamás ha sido visto leyendo, ni siquiera un 

periódico; que, durante prolongados lapsos, se queda de pie mirando hacia fuera 

por la pálida ventana que hay tras un biombo, en dirección a un muro de ladrillo 

de Wall Street; que nunca bebe cerveza, ni té, ni café como los demás; que jamás 

ha ido a ninguna parte, pues vive en la oficina, incluso pasa en ella los domingos; 

que nunca ha dicho quién es, ni de dónde viene, ni si tiene parientes en este 

mundo; que, cuando se le pregunta dónde nació o se le encarga un trabajo o se le 

pide que cuente algo sobre él, responde siempre diciendo: 

 —Preferiría no hacerlo.“
65

 

 

 Tento odstavec z první kapitoly už přejímá veškeré vila-matasovské charakteristiky 

psaní. Původní vypravěčská či fiktivní dynamika se pomalu rozpadá do literárního diskurzu, 

ve kterém se Vila-Matas zjevně cítí stylisticky velmi dobře.  

 Na tomto příkladu je již zjevnější a opodstatněnější Vila-Matasova tendence mísení 

žánrů. Text Bartleby a spol. je od začátku rytmicky poháněn, aby ve čtenáři vzbudil 

zvědavost. Vila-Matas zde rozvinul a rozpracoval to, co se v náznacích objevovalo ve 

Stručných dějinách přenosné literatury. 

 Na pozadí tohoto přístupu opět vystupuje pojem dialogu a jeho, jak tvrdí v již 

citovaném článku Tomáš Koblížek, nově interpretovaná podoba. U Vila-Matase je to často 

                                                                                                                                                                             
překlady do češtiny budu vycházet z následující publikace překladu: VILA-MATAS, Enrique. Bartleby a spol. 

přel. Lada Hazaiová. Praha: Garamond, Edice Transatlantika, 2006. 185 s.    
65 Ibid. „Bartlebye známe všichni, jsou to ony bytosti, v jejichž nitru přebývá hluboká negace světa. Jméno 

dostali podle písaře Bartlebyho, úředníka z jedné Melvillovy, kterého nikdo nidky neviděl číst, dokonce ni 

noviny; který po dlouhé minuty stává u bledého okna za zástěnou a hledí na cihlovou zeď Wall Street; nikdy 

nepije pivo, čaj ani kávu jako ostatní; který nikdy nikde nebyl, jelikož bydlí v kanceláři, tráví tam dokonce i 

víkendy; který nikdy neřekl, kdo je, odkud pochází, ani zda má nějaké příbuzné; který na otázku, kde se narodil, 

nebo při zadání nějaké práce či na žádost, aby pověděl něco o sobě, pokaždé odpoví: Já bych prosím raděj ne“     
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dialog mezi žánrový, jak už bylo ukázáno na předchozí analyzované knize. Žánrová 

hybridnost na tomto příkladě nepochybně odhaluje svůj přínos a originalitu. 

 Zajímavá je také Vila-Matasova povaha eseje, kde patrně přejal mnoho od Jorge Luise 

Borgese. Esej sama o sobě je žánrem neomezeným a volným. Vila-Matas se však v duchu 

borgesovských „inquisiciones“
66

 pohybuje textem velice pružně, volně a přirozeně s patrným 

nádechem detektivky. Názvy dvou knih Borgesových esejů jako Inquisiciones (Pátrání) a 

Otras inquisiciones (Další pátrání)  jsou pro tento žánr velice příznačné. Autor v eseji vlastně 

pátrá, hledá asociace a odkrývá do té doby netušené. Tento způsob pátrání tak někdy může 

dostávat nádech fikce. Pokud se Vila-Matasova fikce v mnoha případech obrací v esej, tak je 

tomu částečně i naopak – esej odkazuje k fikci. 

 

4.5. (Ne)Přístup k psaní a k životu 

 

 Hlavní těžiště textu je poté tvořeno poznámkami pod čarou k neviditelnému textu. 

V historii literatury známe prázdný text například u Laurence Sterna či později u 

Mallarméových experimentů s básnickou formou. Pro Vila-Matase je prázdné místo 

symbolem, metaforou a vůbec místem kultu, kde se cítí bezpečně každý jednotlivý Bartleby. 

Proces tvůrčí odmlky je vlastně tvorbou v bodu varu. 

 Primárním textem je tedy metatext, který ztrácí svoji pragmatickou funkci v tom, že ji 

nesplňuje, ale zároveň zastává funkci v tomto případě vyšší.  

 Mezi-žánrovost, či chceme-li mezi-žánrový dialog zde nabývá využití dovedeného 

téměř do extrému. První, co nás napadne, je na základě poznámek pod čarou rekonstruovat 

text primární. Jak bychom tento text žánrově začlenili, když už jeho metatext samotným 

žánrem – románem – je? 

 Vila-Matas si opět hraje. Když Milan Kundera ve své eseji Zneuznané dědictví 

Cervantesovo předkládá možné výzvy pro budoucí román, jedna z nich je výzva hry, jejíž 

počátek vidí u zmiňovaného Sterna nebo Diderota. V těchto románech Kundera cítí určitou 

lehkost, ničím nespoutaný živel psaní.
67

 Nespočívá Vila-Matasova nadsázka právě v lehkosti 

vtipu a v obratnosti vyjadřování? Kunderova výzva byla knižně publikována v Umění románu 

z roku 1986. Za necelých dvacet let se Vila-Matas stal kultovním autorem, mimo jiné díky 

aspektům zmiňovaným v Kunderově eseji. 

                                                        
66 V češtině plurál od slova „pátrání“. 
67 Kundera, cit. díl. str. 25 
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 Vila-Matas znovu nabádá ke spolupráci. Jaké charakteristiky může mít skrytý text? 

Vila-Matas napsal pouze jednu část, na niž by měl nějaký „lector cómplice“
68

 navázat. 

Tematika opět nepřekračuje hranice literatury, což znovu připomíná Derridovu filosofii. 

Literatura naopak vtahuje i své čtenáře. Znovu opakuji, Vila-Matas světu mimo text nevěří a 

odvrací se od něj. Má k němu podobný postoj, jako slavná Melvillova postava z povídky. 

Pokud uprostřed knihy mluví hlavní vypravěč o tom, že se nudí, okamžitě mluví o Borgesovi 

a o využití volného času v knihovně. Borges může být pro mnohé personifikací knihovny a 

erudice, pro Vila-Matase tomu tak patrně je. 

 Zkažené evropské hodnoty a rozkol jedince s vědeckým „pokrokem“ znamená hledání 

úkrytu někde jinde. Literatura je pro to vhodná pro svou proměnnost a možnost ji přetvářet a 

manipulovat ke svému obrazu. Ironie je vůdčí silou, díky které tento přesun od života 

původního k životu artificiálnímu lze realizovat. Vila-Matasova perspektiva je rétorikou anti-

originality, kde vše řečené a prožité už bylo jednou řečeno a prožito. Tato anti-originalita je 

však originální svou koncepcí a potvrzuje přehodnocení mnoha zvyků a hodnot jako například 

nedotknutelnost autora. Uchopit Vila-Matasovu estetiku znamená narážet na neustálé bariéry, 

díky nimž se nelze k samotnému jádru jeho psaní či jeho osobnosti přiblížit. Vila-Matas se na 

každém rohu vymlouvá a odkazuje na jiné a zatímco čtenář začne pátrat, zjistí, že se nechal 

znovu napálit, a Vila-Matas mu zase mizí z dohledu. 

 To může souviset také s neschopností hlavní postavy žít mimo rámec literatury, což je 

patrné v kapitole číslo sedmnáct. Hlavní postava se holí, přemýšlí o svém životě, především o 

své samotě a o tom, jak se v ní proměňuje. Pak opět přijde odkaz – vzpomínka na literaturu.  

  

„Me he mirado al espejo y no me he reconocido. Luego, me ha dado por pensar en 

aquello que decía Baudelaire de que el verdadero héroe es el que se divierte solo. 

Me he vuelto a mirar al espejo y he detectado en mí un cierto parecido a Watt, 

aquel solitario personaje de Samuel Beckett”.
69

 

 

Celý tento odstavec se dál již jen přizpůsobuje literárnímu diktátu.  

 K uzavření této části se ještě vrátím v narativní povaze vložených “dějových” 

kapitol, které mají držet textovou linii a zejména povahu fikce. Stejně jako u druhé osoby ve 

                                                        
68 Pojem Julia Cortázara. Znamená doslova „čtenář spolupachatel“ ve smyslu, že každý čtenář je jedinečný a že 

primární text slouží pouze jako model. Toto spojení se často dostává do kontextu s románem Rayuela (Nebe, 

peklo, ráj), kde si čtenář může příběh vytvářet a libovolně ovlivňovat sám. 
69 Vila-Matas, Bartleby y compañía. str. 24. „Díval jsem se na sebe do zrcadla a nepoznal jsem se. Potom jsem 

začal přemýšlet o tom, co řekl Baudelaire, že skutečný hrdina je ten, kdo se baví sám. Znovu jsem se podíval do 

zrcátka a objevil jsem jistou podobnost s Tsoem, onou osamělou postavou Samuela Becketta.“ 
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Stručných dějinách přenosné literatury, zde Vila-Matas nesouhlasí s žánrovou jednotou, jak 

bylo už řečeno dřív. Zajímavé ale je, že ani tento rušivý nástroj není schopen udržet svoji 

narativní linku a také samovolně přechází v esej. 

 Jak už bylo řečeno, Vila-Matasovo bartlebyovské chování nekoresponduje s jeho 

seznamem publikovaných knih. Tento kontrast je zvláštní. Pojítkem mnoha knih je však právě 

metaliteratura. Vila-Matasova fikce se často vyvažuje a závisí právě na okolnostech 

metaliterární tematiky. S nadsázkou lze tvrdit, že Vila-Matas své knihy nepíše, nýbrž jenom 

kompiluje existující data. V tomto případě by se stal jakýmsi koordinátorem bartlebyovské 

sekty. Na vznik knihy reaguje sám Vila-Matas takto:  

 

„el origen de mi decisión de escribir Bartleby y compañía había que encontrarlo 

unos meses antes, el día en que  me había sentido invadido por un profundo 

espanto al darme cuenta de repente en un restaurante de Barcelona de que yo 

hacía meses que  era un escritor paralizado que llevaba mucho tiempo sin poder 

escribir nada“.
70

 

 

4.6. Bartlebyové 

 

 Je třeba podívat se na hlavní tematickou stránku knihy. Konkrétně to bude Vila-

Matasova analýza životů spisovatelů, opět esej se slabou příměsí fikce. Poznámek pod čarou 

je v knize 86, což je číslo odkazující na řekněme vcelku erudovaný text, jenž nám není 

dopřáno znát.  

 Vila-Matas vybírá v historii literatury jak velice známá a klasická jména jako Sokrates, 

Rimbaud nebo Kafka, tak také méně známé spisovatele, z nichž o některých není možné 

nalézt informace na internetu ani v různých katalozích knihoven. 

 Dle charakteru vybraných spisovatelů pochopíme lépe Vila-Matasův pojem 

Barltlebyho.  

  

 

                                                        
70 Enrique Vila-Matas. Doble Shandy. [online]. [cit. 11.4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.enriquevilamatas.com/textos/textdobleshandy.html. „Pro moment, kdy jsem se rozhodl napsat 

Barltleby a spol. je třeba vrátit se o pár měsíců nazpět; do dne, kdy jsem se cítil zmocňován hlubokým zděšením 

po tom, co jsem si najednou v jedné Barcelonské restauraci uvědomil, že už to bylo několik měsíců, co jsem se 

stal paralyzovaným spisovatelem, kterému se už dlouho nedařilo nic napsat.“     

http://www.enriquevilamatas.com/textos/textdobleshandy.html
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4.6.1. Robert Walser a zničení ega 

 

  Tento tajemný švýcarský spisovatel, jenž se stal již klasikem německy psané prózy 

dvacátého století, je pro Vila-Matase nedotknutelnou figurou a intertextuálním nástrojem ve 

více jeho knihách. Vila-Matasův obdiv k Walserovi je nejvíce patrný v románu Doctor 

Pasavento, kde je řekněme hlavním motivem celého románu. Walser je také první 

z analyzovaných Bartlebyů v této knize.  

  

 

„Robert Walser sabía que escribir que no se puede escribir, también es escribir“.
71

  

 

 

 Připomeňme, že Walser vykonával mimo jiné také povolání písaře. Velice důležitý je 

pro Vila-Matase Walserův pobyt v sanatoriu v Herisau, kde se Walser naprosto izoloval od 

světa a pokud psal, bylo to malým, nečitelným písmem. Charakteristickým znakem 

Walserova přístupu ke světu je jeho román Jakob von Gunten, kde hlavní postava poslouchá 

na slovo, co je jí řečeno, což tedy tvoří protiklad k Melvillovu Bartlebymu. Vila-Matas 

k tomu tvrdí následující:  

 

„La obediencia de Walser, como la desobediencia de Bartleby, presupone una 

ruptura total“.
72

  

 

Odvrácení a jakákoliv forma odcizení je co se týče charakteristiky Bartlebyů pro Vila-Matase 

důležitá a příznačná. V této části se Vila-Matas vrací k hlavnímu vypravěči, který na úděl 

písaře nahlíží jako na jeden z důvodů odvrácení se od psaní.  

 

„De entre los escritores del No, la que podríamos llamar sección de los 

escribientes es de las más extrañas y la que a mí tal vez más afecta. Y eso porque, 

hace veinticinco años, experimenté personalmente la sensación de saber qué es ser 

un copista. Y lo pasé muy mal. Yo entonces era muy joven y me sentía orgulloso 

de haber publicado un libro sobre la imposibilidad del amor. Le regalé un 

ejemplar a mi padre sin prever las terribles consecuencias que eso iba a tener para 

                                                        
71 Vila-Matas, Bartleby y companía. str. 14. „Robert Walser věděl, že nelze psát, také znamená psát.“ 
72 Ibidem. str. 15. „Walserova poslušnost, podobně jako Bartlebyho neposlušnost, předpokládá naprostý zlom“. 
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mí. Y es que a los pocos días, mi padre, al sentirse molesto por entender que en mi 

libro había un memorial de agravios contra su primera oposa, me obligó a 

escribirle a ella, en el ejemplar regalado, una dedicatoria dicatada por él. Me 

resistí como pude a semejante idea…“
73

 

 

 Vycházíme-li od hlavní postavy, celá problematiku spisovatelů negace má původ v prožité 

zkušenosti. Tato postava hledá své spřízněnce a možná s překvapením zjišťuje, že jich není 

málo.  

 Zpět k Walserovi. Podle Vila-Matase byl Walser typem člověka, který v životě neviděl 

žádný smysl.
74

 Právě to může být vysvětlením Vila-Matasovi fascinace těmito spisovateli. 

Často se jedná o morální nihilisty, jejichž hodnoty se nacházejí za hranicemi běžných 

lidských hodnot, tudíž se v mnoha případech od společnosti odvracejí, protože jim není 

rozuměno. 

  

4.6.2. Juan Rulfo a zesnulý strýc Celerino 

 

  Snad nejznámějším hispanoamerickým Bartlebym ve Vila-Matasově knize je 

Mexičan Juan Rulfo. Rulfo mimo jiné také vykonával funkci písaře. Tento tichý spisovatel 

publikoval během svého života pouze dvě krátké knihy. Například jeho autobiografické 

povídky El llano en llamas (Llano v plamenech) jsou prodchnuty mrazivou samotou bez 

náznaku ironie. Rulfo měl k tomuto způsobu psaní i důvod. Jak jednou řekl  

 

„yo tuve una infancia muy dura, muy difícil. Una familia que se desintegró 

fácilmente en un lugar que fue totalmente destruido. Desde mi padre y mi madre, 

inclusive todos los hermanos de mi padre fueron asesinados“.
75

 

  

                                                        
73 Ibidem. str. 15. „Nejpodivnější a mně nejbližší skupinou spisovatelů negace je sekce písařů. To proto, že před 

pětadvaceti lety jsem na vlastní kůži zažil, co je to být opisovačem. A snášel jsem to špatně. Tehdy jsem byl 
velmi mladý a nesmírně hrdý na to, že jsem vydal knihu o nemožnosti lásky. Daroval jsem jeden exemplář otci, 

aniž jsem vůbec tušil, jak strašné následky to pro mě bude mít. Pár dní nato mě otec, který se mou knihou cítil 

dotčen, jelikož se domníval, že obsahuje spis urážek namířených proti jeho první ženě, totiž donutil, abych jí 

v darovaném výtisku napsal věnování podle jeho diktátu. Bojoval jsem jako blázen, abych nemusel opsat, co mi 

mínil nadiktovat.“  
74 Ibidem. str. 31. 
75 Rozhovor s Josephem Sommersem, „Los muertos no tienen ni tiempo ni espacio (un diálogo con Juan Rulfo)“, 

In: La narrativa de Juan Rulfo, México, 1974, str. 20. In: Intruducción. RULFO, Juan. El llano en llamas. 

Madrid: Cátedra, 1988, str. 15. 
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 Rulfova druhá kniha s názvem Pedro Páramo (česky stejně) navázala na 

autobiografickou tematiku s příměsí magického realismu. Lze tedy říct, že Rulfo napsal pouze 

to potřebné. V Bartleby a spol. je Rulfo uveden poprvé již na začátku knihy hned vedle 

případu Walserova. Rulfo sám řekl, že román Pedro Páramo napsal způsobem, jakoby mu ho 

někdo diktoval. Dalších třicet let již nic nenapsal (nepublikoval). Na otázku proč, odpovídal  

 

„es que se me murió el tío Celerino, que era el que me contaba historias.“
76

 

  

Případ Juana Rulfa je podobně jako případ Walserův velice příznačný a téměř ukázkový.  

  

4.6.3. Sokrates, Arthur Rimbaud a nezkrotitelné vize 

  

 Známost Rimbaudova případu překročila meze literatury a univerzit a prosákla do 

obecného povědomí. Rimbaudova genialita byla tak zatěžující, že ji jakožto jedinec nemohl 

snést. Při četbě Iluminací si uvědomíme, že stojíme před textem napsaným někým 

přinejmenším zvláštním.  

 

„… después de dos libros se cansó, tal vez porque intuyó que iba a llevar muy 

mala vida si se dedicaba todo el rato a registrar, una tras otra, sus infatigables 

visiones;…“
77

 

 

 Rimbaud je první moderní superstar literatury negace. Ve Vila-Matasově knize nemůže 

chybět.  

 Sokrates tak podvědomě s negací spjat není. Jeho dílo je napsáno Platonem a jinými. 

Podle některých zdrojů byl dokonce analfabetem. Podle jiných jenom prolhaným a potulným 

sofistou. O jeho povaze bylo napsáno hodně. V kontextu Bartlebyů je důležitá krátká pasáž ze 

začátku knihy Symposium, kterou Vila-Matas ve svém textu zahrnuje také:  

 

„A mitad del camino, Sócrates se quedó atrás, estaba totalmente ensimismado. Me 

detuve para esperarlo, pero él me dijo que siguiera avanzando. No – les dije a los 

demás, - dejadlo, le ocurre muy a menudo, de pronto se para allí donde se 

                                                        
76 Bartleby y compañía, str. 18. „ Umřel mi strýc Celerino, to on mi vyprávěl příběhy.“ 
77 Ibidem. str. 26. „Po dvou knihách ho to unavilo, možná tušil, že se mu v životě nepovede nejlépe, bude-li se 

celý čas věnovat zkoumání svých neúnavných představ.“ 
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encuentra. Percibí – dijo de pronto Sócrates-  esa señal divina que me resulta 

familiar y cuya aparición siempre me paraliza en el momento de actuar.“
78

 

  

 Rimbaud se tedy musel vzdát psaní, aby halucinace potlačil a Sokrates raději ani 

nezačal. Jedná o další zajímavý případ bartlebyovského syndromu. Jak lze na ukázkách vidět, 

případy Bartlebyů se od sebe často liší. Jediným spojovacím bodem je jakákoliv forma či 

náznak negace; obrácení se zády, absence smyslu nebo neochota se veřejně angažovat. 

 

4.6.4. Thomas de Quincey a opium 

 

 Případ De Quinceyho má původ v drogách. De Quincey je zakladatelem psychedelické 

literatury. Ta byla vůbec charakteristická pro celé devatenácté století a začátek století 

dvacátého. De Quinceyho závislost na opiu vedla k sedmnáctiletému literárnímu mlčení. 

Opium přináší inspiraci, otevírá nové cesty vnímání, pod jeho vlivem jsou však tvořivé 

senzory v mozku potlačovány a jedinec spíše rozjímá v tichu sám se sebou. Vliv opia na 

tvorbu později ve dvacátém století zpopularizoval Jean Cocteau svojí knihou Opium.   

 V sedmatřiceti začal De Quincey psát. Svůj bartlebyovský blok rozbil esejí s názvem 

Confessions of an English Opium-Eater (Zpověď anglického poživače opia). Akt psaní zde 

zvítězil nad tichem. Dopad De Quinceyho díla na pozdější vývoj literatury byl obrovský.  

 

 

 

4.6.5. James Joyce, Samuel Beckett a absurdita 

 

 Vila-Matas opisuje scénu z biografie Jamese Joyce napsané Richardem Ellmanem. 

Tehdy padesátiletý Joyce se spřátelil s mladým šestadvacetiletých Samuelem Beckettem. 

Podle Ellmana tito dva spolu často sedávali v naprostém tichu při popíjení whisky. Vila-

Matas vložil do textu příznačnou Joyceovu otázku na Becketta –  

 

„Cómo pudo el idealista Hume escribir una historia“? – Beckett replicaba – „una 

historia de representaciones.“
79

 

                                                        
78 Ibidem. str. 25. „ V polovině cesty zůstal Sokrates pozadu, ponořený do sebe. Zastavil jsem se a čekal na něj, 

ale on mi řekl, abych šel napřed. Ne, řekl jsem ostatním, nechte ho, to se mu stává dost často, najednou se zastaví 

a neví, kde je. Vnímal jsem, pronesl náhle Sokrates, ono boží znamení, které mi připadá známé a jehož zjevení 

mě vždy ochromí, když mám jednat.“ 



47 

  

 Toto vykreslení dvou irských klasiků může ihned vyvolávat dojem Vladimíra a 

Estragona, dvou postav Beckettova klasického absurdního dramatu Čekání na Godota. 

Nádech absurdity je patrný v mnoha oddílech knihy. Prakticky veškeré jednání hlavní postavy 

– vypravěče – vložené mezi ukázky Bartlebyů, je nějakým způsobem podmíněné absurditou, 

jak už zmíněná scéna při holení tak také například v jiné části knihy moment, kdy hlavní 

postava ráno vstane a je silně rozrušena zjištěním, že 99% lidí na zemi trpí bartlebyovským 

syndromem, a jak už je u Vila-Matase známo, přichází moment odkazu na „něco, někoho“ 

spjaté s literaturou, konkrétně v tomto případě na Franze Kafku (téměř symbol absurdity), 

v jehož životě poté hledá uklidnění. 

 Joyce s Beckettem jsou z velké míry zodpovědní za Vila-Matasovu literární stylistiku 

a v poznámkách pod čarou prostě nemohli chybět.  

 

4.6.6. Oscar Wilde a kontemplace starých Řeků 

 

 Když se Oscar Wilde vrátil ze svého readingského vězení, kde vznikl jeho spisek De 

Profundis,  věnoval se činnosti ničeho. Podle něj byla nějtěžší a nejintelektuálnější činnost na 

světě právě nic nedělání, což si můžeme vyložit jako absolutní kontemplaci. S tímto 

odvoláním na Platona a Aristotela se Wilde věnoval již jenom pití absintu a bezcílnému 

pozorování Paříže, která pomalu ztrácela svoji baudelairovskou auru a prudce se 

modernizovala. Vila-Matas vzpomíná, že po Wildeově smrti vyšla v jednom pařížském 

deníku otištěná jeho vlastní slova tentokrát obrácená k němu samotnému:  

 

„Cuando no conocía la vida, escribía; ahora, que conozco su significado, no tengo 

nada más que escribir“.
80

 

  

 Smysl těchto slov byl již v tomto textu slabě nastíněn, myslím, že nic jako Wildeova 

sentence necharakterizuje bartlebyovský syndrom natolik. Všichni Bartlebyové v knize jsou 

spisovateli, často spisovateli podivínskými, těmi, co vidí dál než ostatní, těmi, co zahlédli 

daleké hranice, kde se leskne a vyrůstá něco jiného, pomíjivého a kouzelného, což v našem 

světě vidět nemůžeme. A psaní konkrétně svoje hranice má, či lépe řečeno, nelze jím vyjádřit 

                                                                                                                                                                             
79 Vila-Matas, Bartleby y compañía, str. 138. „jak mohl ten idealista Hume napsat příběh?“ načež mu Beckett 

odpověděl – „příběh představení“. 
80 Ibidem. str. 141. „Dokud jsem neznal život, psal jsem; teď, když znám jeho význam, nemám co bych ještě 

psal“. 
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úplně všechno. Bartlebyům jsou mimo jiné společné transcendentální zkušenosti 

nevyjádřitelné jazykem, což vede k jeho zpochybnění a odvrácení se od něj. Hölderlin se 

izoloval od světa po té co, jak sám tvrdil, spatřil Boha.  

 Wilde nazřel nevyslovitelné z jiné strany, ze strany utrpení, které vedlo tak hluboko, 

že již nebylo vykoupitelné žádnou lidskou činností, jež by ho mohla vyléčit.  

 Wildeův případ je také zajímavý svým kontrastem. Kdo by řekl, že Oscar Wilde jako 

jeden z největších intelektuálních bavičů a jeden z nejbystřejších duchů druhé poloviny 

devatenáctého století skončí jako zlomený Bartleby, jehož náznak slabé radosti světélkuje již 

jen uprostřed slabě zeleného halucinogenního nápoje. 

 

4.6.7. Thomas Pynchon a kouzlo neviditelnosti 

 

 Od publikace svého prvního románu V. Pynchon nikdy veřejně nevystoupil. Pynchon 

je králem neviditelnosti. Popírá dnešní profil spisovatele jakožto marketingového produktu. 

Společně s Kafkou, Walserem a Joycem je Pynchon nejvíce zmiňovaným autorem v celém 

Vila-Matasově díle.  

 Vila-Matas uvádí komickou zkušenost profesora Petera Messenta z univerzity 

v Nottinghamu. Messent, jenž svoje studium literatury zasvětil mimo jiné dílu Thomase 

Pynchona, si s ním pod dlouhých a zprvu beznadějných pokusech domluvil schůzku. Během 

krátké rozmluvy v New Yorku získal s autorem rozhovor. O několik let později byl pozván 

v Los Angeles na tajné setkání zasvěcenců Thomase Pynchona. S Thomasem Pynchonem se 

opět setkal, tentokrát to však byla naprosto jiná osoba, než se kterou se setkal před lety v New 

Yorku. Jak Newyorský tak Los Angeleský Thomas Pynchon prý znali veškeré, i ty 

nejnepatrnější detaily své tvorby. Z Pynchonových úst nakonec zaznělo, že si profesor bude 

sám muset vybrat, který z Pynchonů je ten pravý.
81

 Během celé Pynchonovy tvorby kolovaly 

různé zvěsti o jeho individualitě. Pro mnohé je Pynchon pouze pseudonymem pro více autorů.  

 Profesor Peter Messent je reálnou postavou. Budeme v tomto případě Vila-Matasovi 

důvěřovat v tom, že se mohlo stát něco takového, že by Thomas Pynchon někomu poskytl 

rozhovor?  

 

 

 

                                                        
81

 Ibidem. str. 200-201. 
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4.6.8. Lev Tolstoj, Arthur Rimbaud, Samuel Beckett a literatura jako příznak 

 

 Poslední oddíl v knize s číslem 86 ukončil Vila-Matas symbolicky. Popisuje poslední 

dny Lva Tolstoje, který se ve svých osmdesáti dvou letech vydal pěšky směrem někam na jih. 

Metaforiku jihu v Tolstého případě ponechávám otevřenou. Podle Vila-Matase viděl Tolstoj 

v literatuře prokletí a dával jí za vinu své osobní prohry v životě. Tolstojův odchod na jih 

připomíná odchod Rimbaudův. Ač věkově nesrovnatelně, na úrovni literatury byli oba 

vyčerpaní a unavení. Velké kulaté slunce jihu v nich snad vzbouzelo nový život. Rimbaud 

odešel na jih hledat, Tolstoj se šel na jih loučit. Rimbaud za sebou nechal Iluminace a Sezónu 

v pekle, Tolstoj svůj deník, který si vedl třicet šest let. Ani jeden z nich si nevzal literaturu s 

sebou. 

 Kniha končí slovy Samuela Becketta o tom, že i dokonce slova nás opouštějí.
82

 

Poslední kapitola naráží na rozpor mezi životem a literaturou. Naráží na skutek, že ne vždy 

jsou tyto fenomény spojitelné; že literatura občas může škodit a že dotyčný jedinec se od ní 

poté musí držet daleko stejně jako bývalý pijan od sklenice alkoholu. Pak nezbývá než jen 

mlčet a stát se Bartlebym. 

 

4.6.9. Ticho 

 

 Mohl bych přidávat nesčetné příklady dalších Vila-Matasových bartlebyů. Těchto pár 

odstavců sloužilo k tomu, abych alespoň nastínil Vila-Matasův profil Bartlebyho 

v konkrétních detailech. Nejedná se pouze o negativní přístup k psaní, negace je v knize 

povýšena na obecnější kritéria. Pro Vila-Matase je důležitá i ironie, jež v mnoha příkladech 

historkami Bartlebyů prostupuje. Opomenul jsem například sekce o Franzi Kafkovi a o jeho 

rituálech, když nebyl schopen psát, nebo krátkou kapitolu ze závěru knihy o Maupassantově 

posedlosti smrtí. Ze známých spisovatelů dále Vila-Matas analyzuje Witolda Gombrowicze, 

Jeroma Davida Salingera a samozřejmě Hermana Melvilla. Jako červ knihou prostupuje 

dějová linka samotného tvůrce těchto poznámek pod čarou. Jeho izolovanost od světa děsí 

čtenáře podobně jako postavu samotnou některé připady Bartlebyů. Hlavní postava už dvacet 

pět let nic nenapsala (v době publikace prvního vydání v roce 2000 uběhlo dvacet pět let od 

publikace prvního Vila-Matasova románu). Vila-Matas nesplňuje přesná kritéria Bartlebyů, 

                                                        
82 Ibidem. str. 180-181. 
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ale zároveň je jedním z největších. Ví o Bartlebych úplně všechno, je jejich literárním otcem a 

bez něj bychom o nich vlastně nevěděli potažmo, Bartlebyové by neexistovali.   

 

4.7. Doctor Pasavento a boření pravidel 

 

 „yo diría que de lo que realmente habla mi última novela es de la dificultad de 

no ser nadie“.
83

 

  

 Román Doctor Pasavento byl publikován v roce 2005 a tematicky v mnoha ohledech 

navazuje na předchozí analyzované knihy v tomto textu. Na rozdíl od předešlých dvou je však 

jednodušeji žánrově uchopitelný. V tomto případě se jedná o román, jehož struktura a pozice 

diegetického vypravěče vychází z evropské románové tradice. I v této knize je Vila-Matas 

přímo ukázkovým postmoderním spisovatelem, jenž poslušně přejímá filosofické teze ze 

sedmdesátých let dvacátého století. Mnohé z tezí z teoretické části textu je možno v tomto 

románu přistihnout in flagranti.  

 Již zmíněný větší důraz na naraci se však znovu těsně prolíná s argumentační povahou 

a prostupuje k esejističtějšímu stylizování. Metaliteratura opět slouží jako úkryt před světem. 

Jednání hlavní postavy je podmíněno jinými texty. Velice výrazná je zde povaha 

intertextuální. Z velké části je text převypravováním textů jiných. 

 Rozsah – téměř čtyři sta stran v původním vydání – a děj probíhající na několika 

místech Evropy, jež se čtenáři zjevují pod kritickým a kultivovaným hlasem první osoby by 

z prvních dojmů mohly ukazovat na pokus o napsání totálního evropského románu snažícího 

se uchopit začátek dvacátého prvního století. Tok myšlenek je však znovu prorostlý a 

zatemněný vším, co má něco společného s literaturou, což způsobuje výrazný tematický 

odklon k literárnímu diskurzu. Už první odstavec, jak lze vidět v poznámce č. 22, 

demonstruje, kam se celý příběh bude vztahovat. Vila-Matas píše román, jež je oproti románu 

Bartleby a spol. daleko románově přímočařejší. Po bedlivějším pozorování tomu však tak 

úplně není. Zdůrazněná narativní linie zdaleka neanuluje argumentační povahu textu. 

 Kniha je mimo jiné také Vila-Matasových odkazem k dílu Roberta Walsera. Pouze 

s nadsázkou by ale bylo možné tvrdit,  že život a dílo Roberta Walsera jsou hlavním tématem 

Vila-Matasova románu. Walserův mýtus však text udržuje vcelku a zabraňuje, aby se děj 

                                                        
83 Enrique Vila-Matas. Doctor Pasavento (2005). [online]. [cit. 18.4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.enriquevilamatas.com/obra/l_doctorpasavento.html. „Řekl bych, že pravým jádrem mého románu je 

složitost nebýt nikým.“   

http://www.enriquevilamatas.com/obra/l_doctorpasavento.html


51 

tvořený nesčetným množství literárních odkazů a šifer, díky nimž pomalu mizí i jednota a 

stálost vypravěče, rozbil. Walser je tedy magnetem, u kterého dochází k rozvzpomínání. 

 Podobně jako Roberto Bolaño rekonstruuje v románu Divocí detektivové jednu 

literární generaci, jež pak staví do kontrastu k velkým evropským literárním hnutím a vytváří 

tak románové pojednání o literatuře dvacátého století, Vila-Matas činí velmi podobně s tím, 

že je mnohem více pohroužený do analýzy jedince. Vila-Matas se snaží rekonstruovat povahu 

jedince na literárním základě. Samota jedince je srovnávána právě se spisovateli typu 

Walsera. Toto podivínské odcizení navazuje bezpochyby na Bartleby a spol. Ač stylisticky 

soudržný, román Doctor Pasavento je těkavý svou psychologickou nestálostí. Proměnlivost 

hlavního vypravěče je jedním z hlavních motivů knihy.  

 

4.8. Ztracená individualita 

 

 Doctor Pasavento je Vila-Matasovým útokem na pozici vypravěče. Mnoho 

postmoderních filosofů mluví o takzvané zániku či smrti autora, což může mít původ v mnoha 

teoriích, nejvíce v díle Rolanda Barthese a v jeho apelaci na jazyk jakožto samo vytvářející se 

prvek textu. 

 Individualita je zde nahlížena historicky. Ne náhodou se na první straně knihy hned 

dvakrát objevuje jméno Michéla Montaigna, jehož eseje výrazně přispěly k vnímání jedince 

jako individuality na počátku evropské renesance. Ve stejné pasáži knihy, tentokrát 

v kontextu s Reném Descartem Vila-Matas apologicky tvrdí:  

 

„…puede decirse que el sujeto moderno no surgió en contacto con el mundo, sino 

en aisladas habitaciones en las que los pensadores estaban solos con sus certezas e 

incertidumbres, solos consigo mismos“.
84

  

  

Začátek románu je teoretickým nástinem toho, co se později bude rozvíjet v příběhu. Jedinec 

a samota jsou pro Vila-Matase neoddělitelné. Samota a izolovanost jsou také důvodem Vila-

Matasova obdivu k Robertu Walserovi.  

 Co se týče dějové linky na začátku příběhu, hlavní postava (známý spisovatel a podle 

všeho alter ego Vila-Matase) je pozvána do Sevilly na literární konferenci, kde má přednášet 

                                                        
84 Vila-Matas, Doctor Pasavento, str. 12. „ lze říci, že moderní subjekt nevznikl v kontaktu se světem, nýbrž 

v izolovaných pokojích, ve kterých byli myslitelé sami pouze se svými pravdami a nejistotami, sami se sebou“. 
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o vztahu reality a fikce v literárním díle. Tato část je však rozvedena do celé jedné první 

kapitoly, která na základě literární přednášky otevírá dlouhou literární rozpravu zejména o 

literatuře a filmu dvacátého století. Tyto myšlenky se stále drží motivu jedince a jeho 

znázornění v západní literatuře ve vztahu ke jmenům jako Montaigne, Descartés, Shakespeare 

Sterne, Walser, A. Christie nebo Artaud. Hlavní postava se rozhodne na přednášku nepřijít, na 

rozdíl od toho se rozhoduje zmizet ze světa na jedenáct dní, podobně jak učinila Agatha 

Christie. Na rozdíl od ní Doctora Pasaventa nikdo nehledá.  

 Děj zde slouží znovu jenom jako sekundární nástroj pro to, aby esej nebyla pouze esejí 

a aby text, podobně jako ve Stručných dějinách přenosné literatury nebo v Bartleby a spol., 

oplýval různorodostí a hlavně interpretační dvojznačností. Vila-Matas chce být tajemný, 

nedešifrovatelný, chce být podivínem.  

 Popření vlastního ega vede znovu k otázce po původu tohoto postupu. Možností je 

hned několik. Může se zde znovu jednat o metaforu na dnešního západního jedince, jehož 

názor či existence je v zamotaném technokratickém světě naprosto bezradná
85

. Zmíněný 

Barthes se také nabízí. Postmoderní hra s literárními pravidly není vylučitelná. Z hlediska 

tematiky je hra s individualitou originálním modelem pro napsání románu. Celou první 

kapitolou ovšem znovu prostupuje neurotická snaha o literární dialog, posedlost literaturou je 

motivem, od nějž se odvíjí veškerý zbytek. Vila-Matasův postup bych tedy uzavřel pojmem 

metaliteratury. 

 Vila-Matas požaduje i po čtenáři alespoň základní vzdělání v literatuře negace, která 

v tomto románu navazuje na Bartleby a spol. velmi podobnou tematikou nahlíženou pouze 

z odlišné perspektivy. Doctor Pasavento dorazí do Sevilly již plně rozhodnutý, že zrealizuje 

svoje zmizení. U recepce v hotelu vysloví větu, která charakterizuje celou první kapitolu 

knihy:  

 

„Me llamo Pasavento, pero también responderé por teléfono a quienes pregunten 

por el doctor Pynchon“.
86

 

  

 Jméno Thomase Pynchona je pro Vila-Matase symbolem zmizení, ticha a skryté 

individuality. Tato věta hezky a příznačně uzavírá první kapitolu románu. 

 

                                                        
85 Metafora ztráty individuality už svoje zastoupení v literatuře bezpochyby má v díle Franze Kafky.  
86 Ibidem. str. 70. „ Jmenuji se Pasavento, ale budu odpovídat i na telefonáty určené pro doktora Pynchona“   
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4.9. Intertextuální vazby 

 

 Jak se objevilo již v teoretické části o intertextualitě, návaznost textů na texty jiné je 

pro dnešní literaturu zcela běžný postup, který literární kritici berou jako samozřejmost. 

V momentě samotné expozice intertextuálních příkladů však tento termín není tak úplně jasný 

a proměňuje se s daným konkrétním stylem určitého autora a jeho vztahu k ostatním dílům. U 

Vila-Matase je příznačná posedlost biografickými fakty jiných autorů, na čemž také postavil 

koncept knihy Bartleby a spol. Biografie je ale stejným textem jako text primární literatury. 

Vila-Matasův intertextuální aparát proto často odkazuje či vychází z faktografických textů. To 

byl příklad zmínění Thomase Pynchona postavou Doctora Pasaventa u hotelové recepce. 

Nabízí se potom otázka, jestli tyto odkazy identifikovat jako intertextualitu.   

 Další problém se objevuje v takzvaném esejistickém románu, jehož tradici v Evropě 

sledujeme od Sternova Tristrama Shandyho, knihu, jež Vila-Matas v první kapitole svého 

románu zmiňuje. Doctor Pasavento románem esejistickým je. Jak pak ale s jistotou určit, zda 

se například v odstavci, který má intertextuální charakter jedná o intertextualitu – příznačnou 

fiktivní literatuře, nebo zda jde pouze o esejistickou rozpravu uvnitř románu? V Doctoru 

Pasaventovi nalezneme oba přístupy. Začnu však klasickým příkladem intertextuality 

s odkazem na dalšího autora negace Franze Kafku.  

 Třetí kapitola pojmenovaná El mito de la desaparación (Mýtus zmizení) začíná  

následovně:  

 

„En la mañana del 1 de enero, al despertar de unos sueños agitados, me encontré 

en mi cama convertido en un doctor en psiquiatría al que otro médico, sin duda un 

médico monstruoso, le había implantado durante la noche una memoria extraña y 

sin fisuras, una memoria distinta de la que tenía antes de dormirse.”
87

 

 

 Odkaz na Kafkovu Proměnu je jasný. Toto odvolání zdůrazňuje autorovu snahu nebýt 

ni(čím)kým, s čímž mu celou dobu pomáhá odkaz na dílo a život Roberta Walsera. Řehoř 

Samsa se proměnil v hmyz, z pohledu člověka může být hmyz symbolem nicoty. Doctor 

Pasavento se ráno probudil jako někdo jiný; ztratil ponětí o své paměti, díky které si člověk 

uvědomuje svoji identitu.  

                                                        
87 Ibidem. str. 165. „Ráno první ledna, když jsem se vzbudil z nepokojných snů, shledal jsem, že jsem se 

v posteli proměnil v nějakého doktora psychiatrie, kterému jiný doktor, bez pochyby nějaká zrůda, implantoval 

během noci zvláštní paměť bez trhlin; paměť odlišnou od té, kterou jsem měl před spaním“. 
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 Nicota Walserova může mít například v románu Jakob Von Gunten tuto podobu:  

 

„My žáci nedoufáme v nic, ano, je nám dokonce přísně zakázáno chovat v duši 

jakékoliv životní naděje…“
88

 

 

 Na rozdíl od Kafky je ale Walserova negace pro danou postavu pozitivní. Tato postava 

ze svého „nicotného“ postavení ve společnosti vychází, těží z ní a užívá si ji. Doctor 

Pasavento se skrytě může snažit dosáhnout podobného stadia. V duchu tohoto kontextu lze 

vnímat již citovanou větu ze začátku první kapitoly Doctora Pasaventa „odkud pochází tvoje 

vášeň po zmizení?“ viz. poznámka č. 22. 

 Tematická struktura stojí, jak bylo řečeno, na motivech života a díla Roberta Walsera. 

Motivy života výrazně převažují. Z hlediska díla – fikce v odkazu na další fikci -  se tedy 

bezpečně o intertextuálních vazbách mluvit dá. Zpracování faktografických dat uvnitř fikce 

vnáší do pojmu intertextuality nejistotu. Pokud však zůstanu pouze v dialogu mezi romány 

Jakob Von Gunten a Doctor Pasavento, pro Vila-Matasův román je patrná snaha docílit toho, 

co je v Jakobovi Von Guntenovi již dosaženo. Vila-Matas (Doctor Pasavento) obdivuje 

Walserovu touhu odcizit se a především se ničemu nepodobat. V románu se objevuje několik 

přesných opisů vět z Jakoba von Guntena. Doctor Pasavento několikrát změní svoji identitu, 

chce popřít stálost svého myšlení a nalomit tak jednotu subjektu, který je pro evropského 

racionálního člověka už od Descartese symbolem vlastní identity, od níž se odvíjí ostatní 

hodnoty.  

4.10. Nalomená identita 

 

 V již zmiňované třetí kapitole se otevírá do extrému snaha hlavní postavy podobat se 

svému vzoru Robertu Walserovi, potažmo Jakobovi von Guntenovi. Tato dvě jména se v textu 

ostatně objevují nesčetněkrát. Doctor Pasavento své zmizení přestává v této kapitole ovládat. 

Jakoby jej začínala popadat sugesce bláznovství. Nejistota vlastní identity se v některých 

větách jeví jako odkaz na postavy z Dostojevského románů –  

 

„me había cambiado tanto la Nochevieja hasta el punto de haberme vuelto 

irreconocible a los ojos de personas que me conocían?“.
89

  

                                                        
88 WALSER, Robert. Jakob Von Gunten. přel. Radovan Charvát. Praha: Opus, 2005, str. 57. Jakob Von Gunten 

je postava, která žije v ústavu Benjamenta, jehož chovanci se učí budoucímu povolání sluhy a tudíž během 

„studia“ potlačují svoje vnímání individuality. 



55 

  

 Vila-Matas nabízí dvojznačný výklad. Buď je postava schizofrenní, nebo se zase jedná 

jenom o hru spočívající v postmoderní relativitě.  

 Text je znovu obohacen jinými náhledu na tuto problematiku. Doctor Pasavento mluví 

o André Gideovi, o Paulu Valérym, kteří se k fenoménu neviditelnosti, o což celou dobu 

Doctoru Pasaventovi jde, také vyjadřovali. 

 Nyní je nutné podívat se na děj. Doctor Pasavento vejde do lékárny, kde v dialogu 

s lékarnicí, jež se zajímá o jeho identitu, opět odbíhá od tématu, vymýšlí si a prchá od reality. 

Po různých odbočkách si zvolí další pseudonym, tentokrát se jmenuje Doctor Ingravallo, 

jméno přejaté z románu Carla Emilia Gaddy.  

 Titul doktora není v tomto případě náhodný. Doctor Pasavento je doktorem 

psychiatrie. Doktor psychiatrie, který zkoumá Walserovo dílo a život, život člověka, který 

strávil svých posledních dvacet sedm let v sanatoriu pro duševně choré.  

 V momentě, kdy se čtenář může přiklánět k možnosti, že se Doctor Pasavento zbláznil, 

když mluví ke svému vnitřnímu „oso“ (medvěd), přichází tato věta:  

 

„Le dije, por ejemplo, que sabía que los supestos enloquecimientos de personajes 

como Hölderlin, Nietzsche, Artaud o Robert Walser no eran tales, sino más bien 

extravagantes discursos literarios que eligieron un modo de comunicarse poco 

común, más lúcido probablemente.“
90

  

  

 Doctor Pasavento si tedy spíše hraje. Snaží se podobat svým vzorům. Fenomén 

bláznovství vidí z estetického hlediska, je pro jej pouze gestem těch největších. Podivínství je 

zde stavěno do noblesní role. Ne každý disponuje tak velkým duchem, aby si tento luxus mohl 

dovolit. Taky může jít jenom o obhajobu své vlastní zatracenosti a neschopnosti se 

společensky angažovat. Doctor Pasavento po celou dobu románu jedná pateticky, 

hyperbolicky a s náznakem uražení. Aby Doctor Pasavento do této společnosti patřil, 

potřebuje ještě být integrován v blázinci, a proč zrovna ne v tom, kde strávil podstatnou část 

svého života Robert Walser.  

                                                                                                                                                                             
89 Vila-Matas, Doctor Pasavento, str. 176. „Copak mě silvestr změnil do té míry, že jsem se stal cizí lidem, kteří 

mě znali?“ 
90 Ibidem, str. 181. „Řekl jsem mu například, že jsem věděl o tom, že domnělá bláznovství Hölderlina, 

Nietzscheho, Artauda nebo Roberta Walsera nebyla tím, co jim přisuzujeme, nýbrž spíš šlo o extravagantní 

literární diskurzy, které si vybraly méně rozšířený, a dost možná i pokročilejší, způsob komunikace.“ 
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 Následující pasáž románu, která volně přechází do poslední kapitoly nazvané Escribir 

para ausentarse (Psát, abych byl v duchu jinde) je již tentokrát opravdu dovedena do extrému. 

Doctor Pasavento jede do Švýcarska, aby se ubytoval v blázinci ve městě Herisau. Účelem má 

být přesná rekonstrukce Walserova života, což vyžaduje popření vlastního ega. Doctor 

Pasavento se opět vydává za doktora psychiatrie, dokonce konzultuje Walserovy záznamy se 

současnými psychiatry v ústavu. Žádá je, zda by se mohl ubytovat ve stejném pokoji, ve 

kterém žil sám Walser atd. Jednání duševně nemocné postavy, která ztratila svou identitu však 

lze znovu nahlížet z pozice literatury. Život a díla Walsera jsou symbolem toho, že vypravěč 

dvacátého století ztratil svoji stálost a jednání Doctora Pasaventa jenom zvýrazněním tohoto 

metaforického tvrzení zahaleného do ironie hry. 

 

4.11. Ironie podivína 

 

 Jednání Doctora Pasaventa má zvláštní charakteristiku. Na první pohled bychom ho 

mohli nazvat postavou patetickou, postavou neustále si stěžující a žehrající na nepřízeň osudu. 

Po delší četbě však se toto jednání zabarvuje do groteskna, Doctor Pasavento je v mnoha 

ohledech postavou směšnou a i přesto, že své jednání bere naprosto vážně. V mnoha chvílích 

se cítí pouze determinován osudem a nechává se tak ve svém jednání ztrácet.  

 Běžné dennodenní jednání je pro Doctora Pasaventa problematické; nebylo by, kdyby 

se nechtěl od společnosti vzdalovat. Jeho proud myšlenek je, jak bylo řečeno, uvězněn 

v literatuře.  

  

 „He logrado con felicidad lo que me parecía tan temible, he logrado convertirme 

en uno de esos escritores que, al no escribir o escribir con poca constancia, se 

transforman en monstruos que andan vagabundeando por los alrededores de la 

locura…“
91

 

 

  Zde Doctor Pasavento ospravedlňuje svoje jednání, sloveso „lograr“ poukazuje na 

splněný cíl, Doctor Pasavento se nudil jako běžný občan a právě proto se Doctorem 

Pasaventem stal. V tomto odkazu se znovu objevuje otázka psaní či nepsaní, nezapomeňme, 

                                                        
91 Ibidem. str. 292. „S radostí jsem dosáhl toho, co mi připadalo tak děsivé, dokázal jsem se proměnit v jednoho 

ze těch spisovatelů ze kterých se, když nepíší, potažmo píší málo, stávají monstra, která bloudí na pokraji 

bláznovství.“ 



57 

že Doctor Pasavento je spisovatel. Ozývá se tady hlas zlomeného Bartlebyho, neurotika, jenž 

si musí vytvářet vlastní žebříček hodnot.   

  

 „Me digo, una vez más, que Walser vivía en un permanente y envidiable estado 

de bella desdicha y me felicito por ir acercándome, en libertad, a ese estado tan 

anhelado.“
92

 

 

 Opět pění ód na Roberta Walsera. Jaké jiné vysvětlení existuje než to, že Doctor 

Pasavento prožívá text? Texty v tomto případě nejsou rekonstruovány textem jiným, ale jsou 

přímo prožívány. Samozřejmě je pak nutné dodat, že o tomto prožívání jiných textů se 

dozvídáme také pouze jenom z textu. Vila-Matas dovádí životní postoj založený na literatuře 

do extrému. Opět zde rezonuje ono všechno je pouze textem. 

 Jakob von Gunten absolvuje výuku ve ústavu Benjamenta, aby se stal jiným, aby se 

nikomu nepodobal a dosáhl tak naprosté nedotknutelnosti a originality. Doctor Pasavento se 

v této originalitě shlédl a za všech okolností se ji snaží napodobit. Pro obě postavy je však 

příznačná a v dnešním světě trochu zarážející skutečnost, že svou originalitu docilují opačně, 

než by se čekalo; nejdřív se musí stát outsiderem, nulou, vším jiným, než je člověk dvacátého 

století, klesnout na žebříčku hodnot tak nízko, až se z jiné strany objeví žebříček hodnot nový, 

jiný, nesrovnatelný s tím řekněme světským. Obě postavy jsou podivíni. Literární kritika si 

také dlouho nevěděla rady s Walserovým dílem, čistě pro to, že se ničemu nepodobalo.  

 Doctor Pasavento by tedy stejně jako Walser plně náležel do antologie Bartlebyů. 

Zasloužil by se o to negací vlastní identity, odvrácením tváře od světa a pohroužením se do 

své fantazie, jak za svého života učinil Walser.  

 Z hlediska typologie Vila-Matasových se z valné většiny jedná o postavy posedlé 

literaturou do té míry, že se z nich stávají nenapravitelní neurotici. Životní hodnoty se jim 

posunuly do sféry, kde je jim zbytečné se angažovat v běžném životě.  

 

                                                        
92 Ibidem. str. 293. „Znovu si opakuji, že Walser žil v neustálém a závidění hodném stavu krásné smůly a 

blahopřeji si za to, že se pomalu a svobodně k tomuto vysněnému stavu přibližuji“. 
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4.12. Nejsem nikým 

 

 Na posledních stranách románu je Doctor Pasavento, v této části knihy známý pod 

jménem Doctor Pynchon, opět tázán na svoji identitu. Tentokrát je jeho odpověď již 

absolutní:  

 

„No, no soy yo, me llamo Yo no soy.“
93

  

 

 Román vzápětí za pár odstavců končí.  

 To, co zpočátku a během celé četby dlouhého románu vnímáme spíše jako ironickou 

hru se záměrem, o kterém se na konci dozvíme, se na právě na konci proměňuje do 

nečekaného, ovšem v rámci walserovské tradice, pochopitelného závěru. V posledním 

odstavci Jakoba von Guntena hlavní postava říká:  

 

„já jako jedinec jsem pouhá nula“.
94

  

 

 Hra tedy nebyla pouze hrou, Doctor Pasavento vše zamýšlel vědomě a naprosto vážně. 

Postava Doctora Pasaventa se zapsala do dějin literárních postav negace, možná víc než 

kterákoliv jiná. V jeho počínání mu konkuruje Melvillův Bartleby, Beckettův Vladimír a 

Estragon, Řehoř Samsa, sám Jakob von Gunten a mnoho jiných. Návaznost na koncept knihy 

Bartleby a spol. je v tomto případě přímá.   

 A v pozadí mizí i možnost nazvat román románem totálním, románem doby či 

románem jedné generace. To poslední možná platí, ale bude se jednat o generaci skrytou a 

podivnou, do které se nikdo otevřeno nehlásí, ale kam zároveň může patřit kdokoliv. 

 Vila-Matas nahlíží na intelektuála jako na podivína. Když John Keats mluví o povaze 

básníka jako o povaze, jež sama o sobě povahou není, nýbrž se chameleonsky přetvařuje a 

přizpůsobuje se tak svém okolí, u Vila-Matase je tato definice spíše obrácená. Jeho postavy 

spíše šednou, barvy ztrácejí a mizejí, anebo se snaží mizet, před očima jiných. Vykoupením je 

literatura. Groteskno, úprk, mihnutí stínu, avšak neustálé vědomí prezence něčeho, někoho. 

                                                        
93 Ibidem. str. 385. „ Ne, to nejsem já, jmenuji se já nejsem“ 
94 Walser, Jakob von Gunten, str. 101.  
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Vila-Matasovy postavy neprchají úplně, ony vlastně žijí normální spořádaný život, pohybují 

se na místech, kde ostatní, jen se přitom snaží být neviděny, z čehož pak vyplývá jejich 

podivínská povaha.  

 Problematika tohoto počínání, jež se dá interpretovat různě, je na předposlední straně 

opět v náznaku otevřena:  

 

„Sigo no interesándome en la realidad, sino en la verdad. Pero sólo en el ámbito 

solitario de mi caldeada habitación de hotel dedico tiempo a indagar en la 

verdad“.
95

 

 

 Realita a pravda jsou slova mnohoznačná s jejichž významy se často nakládá ledabyle. 

U Vila-Matase je ale přesto jasné, že slovo realita je pro něj slovem negativním; má tendenci 

se od něj neustále odvracet. Pravdu klade po bok samoty. Spisovatel samotu samozřejmě 

potřebuje. Jedině o samotě lze psát a tvořit text. A právě text bude pro Vila-Matase pravdou a 

veškerým smyslem. Všechno je pouze textem, jak se tady už několikrát v odkazu na 

Valéryho, Derridu a jiné objevilo. Vila-Matas už rozbité realitě západního světa nevěří, 

odklání se od ní, ale nepřestává na ni nahlížet, aby o jejím stavu mohl metaforicky pojednávat 

ve svojí svébytné realitě, o čemž svědčí tato slova o pár řádků dál od poslední citace:  

 

“Pero no estoy aquí para escribir demasiado, sino para dedicarme al arte de 

desvanecerse. Mi estrategia consiste en dedicarme a ser visto sólo lo 

imprescindible y a tratar de desaparecer cada día más“.
96

  

  

 Doctor Pasavento je příkladným postmoderním románem, jež shrnuje většinu tendencí 

postmoderní filosofie převedené do románového zpracování. Je velkým románem současné 

evropské literatury a zároveň pojednáním o dějinách literatury samotné. Boří představu o 

stálosti vypravěče, aspektu velmi diskutovaném v posledních letech v literární teorii, zejména 

v její disciplíně naratologii. Podobně jako v knize Bartleby a spol. i zde se Vila-Matas 

pokouší zpochybnit dnešní funkci literatury. Odpovídá mnohoznačně, jeho tvrzení kolísá; jak 

by ne, když žijeme v myšlenkovém relativismu, Vila-Matasovi tolik blízkém. 

                                                        
95 Vila-Matas, Doctor Pasavento, str. 387. „ Dál už se nezabývám realitou, nýbrž pravdou. Jenže jenom 

v prostředí mého zahřátého hotelového pokoje věnuji čas pátrání po pravdě“. 
96 Ibidem. str. 387. „ Nejsem tu však, abych příliš psal, nýbrž abych se věnoval umění rozplynout se. Moje 

strategie spočívá ve snaze být viděn jenom pokud je to opravdu nutné, a také v tom, že se pokouším být 

neviditelným každým dnem více.“  
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5. Závěr 

 

 Z velmi obsáhlého Vila-Matasova díla byly k analýze vybrány tři knihy. Ač je Vila-

Matas zejména romanopiscem, je třeba vyzdvihnout jeho tendenci kombinovat do fikce prvky 

esejistické a naopak. Právě z tohoto hlediska jsem použil knihy Stručné dějiny přenosné 

literatury a Bartleby a spol., jež společně s románem Doctor Pasavento prezentují dostatečně 

hlavní charakteristiky Vila-Matasovy literatury. 

 Vila-Matas využívá mnoho narativních postupů, jež mají kořeny v postmoderní 

filosofii. Tyto postupy a motivy různě variuje a zpracovává zejména podle žánrového 

naladění dané knihy. Žánr je u Vila-Matase pojem neucelený. Mnohdy se nabízí problém, jak 

vůbec danou knihu uchopit. Většina z Vila-Matasových postupů by se však dala shrnout do 

pojmu metaliteratura tj. literatura o literatuře. Ve většině ze stěžejních Vila-Matasových děl 

vystupují reálné postavy, ve většině případů se jedná o spisovatele. Vila-Matas tyto postavy 

důvěrně zná, vkládá jim do úst, co jednou kdysi řekli, nebo co by snad řekli. Problém však 

nastává, když zjistíme, že se Vila-Matas za svého života s většinou těchto spisovatelů ani 

setkat nemohl. Jako vášnivý čtenář a sběratel literárních kuriozit patrně vše vyčetl v 

biografiích daných spisovatelů, anebo si prostě všechno jenom vymyslel. Vila-Matas 

překrucuje historická fakta. Avšak právě u něho samotného tento fakt nemůže překvapit 

pouze z hlediska analogie k jiných zavedeným praktikám v literatuře.  

 Vila-Matas je bořitel. Troufám si říct, že tak činí vědomě s poukazem na již zavedené 

rčení, že všechno není takové, jak to vypadá. 

 Vypravěč je pro Vila-Matase pojmem křehkým a lehce zpochybnitelným. Ve 

Stručných dějinách přenosné literatury se vypravěč několikrát lehce mihne a pak zase zmizí. 

Může se nabídnout otázka, proč se tedy vlastně vůbec objevuje. To Vila-Matas rozvádí 

v podobně pojaté knize Bartleby a spol.; sbírka esejů vložených mezi ponurý a nijak 

nevýrazný příběh zlomeného starého mládence. A znovu se dotýkáme problému jednoty. Tu 

Vila-Matas nesnese. Chce být tajemným, ale možná jenom ne nudným. 

 Román Doctor Pasavento na mnohé z tajů Vila-Matasovy tvorby odpovídá. Hlavní 

postava zde hned několikrát změní svoji identitu. K většině svých rozhodnutí dochází po 

analýze situace na základě literárních znalostí. Kniha je plná odkazů a citací, jež si pro sebe 

zabírají větší důležitost než samotný děj a především než samotná realita. 
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 Vila-Matasovo dílo by se také dalo zpracovat na základě komparace s dílem 

Borgesovým, kde je fikce za literaturu řekněme faktuální zaměňována podobným způsobem. 

Letmé srovnání s Borgesem se nicméně několikrát v tomto textu nevyhnutelně objevit 

muselo.  

 Pokud bychom chtěli Vila-Masovu dílo přiřadit generační nálepku, stál by nepochybně 

vedle spisovatelů jako Ricardo Piglia, Paul Auster, Roberto Bolaño, Javier Marías, Michél 

Houellebecq nebo třeba také v českém kontextu Jáchym Topol. Ze starších postmoderních 

spisovatelů, z nichž někteří bývají ještě považovány za modernisty navazuje Vila-Matas na 

Roberta Walsera, Witolda Gombrowicze a později zejména na Thomase Pynchona. 

 Pro Vila-Matase je příznačné zpochybňování reality jako takové. V analytické části 

bylo v mnoho ukázkách patrné, že Vila-Matasovým univerzem je univerzum literatury. Ke 

všemu ostatnímu nechová příliš důvěry. Snad i proto si byl v životě a v díle tolik blízký 

s Robertem Bolañem. Oba byli literaturou posedlí v duchu borgesovské tradice, na což 

navázal také Ricardo Piglia.  

 Postavy jsou charakteristické svou těkavostí a nestálostí. Mnohdy se jejich chování 

zabarvuje do absurdity. Dokáží žít jenom s vědomí toho, že literatura je někde po boku. 

Realita je tedy Vila-Matasem vykreslena opět v tradičním postmoderních smyslu – je 

neuchopitelná, cizí a jedinci vzdálená; proč se jí tedy potom zabývat? A právě neucelenost 

reality může být důvodem Vila-Matasova boření literárních pravidel. Na druhou stranu však 

Vila-Matas pouze navazuje na avantgardní evropskou tradici.  

 Pokud čtenář srovnává aspekty Vila-Matasova díla s tím, jak se vyvíjela literární teorie 

a postmoderní filosofie dvacátého století, může vyvstanout otázka, zda Vila-Matas pouze 

nekomponuje do svého díla to, co bylo řečeno v teoretickém oblasti. Paralely mezi teorií a 

prózou jsou nepochybné. Intuice a kritickém vnímání mohou nezávisle na sobě dojít k velmi 

podobným závěrům. Přikláněl bych se k verzi, že ovlivnění je vzájemné, někdy může fikce 

předjímat teorii, jindy slouží teorie jako základ. Většina postmoderních tezí totiž vede 

k závěrům prakticky identickým, které se mezi sebou liší pouze rozdílným zpracováním a 

tudíž mají jenom nepatrně jiný nádech.  

 Styčné body s derridovskou filosofií nacházíme zejména v odklonu od reality. Jak 

bylo řečeno v krátkém odstavci o Vila-Matasových postavách, realitě zde není přikládána 

žádná důvěra, objevuje se zde realita mezi textová, virtuální, borgesovská a nutno říct, že 

velmi bohatá, křiklavá a v ničem nezaostávající. Literární dialog je zde směsí akademické 

přednášky, eseje, traktátu a samozřejmě fikce zabarvené do ironickým tónů a někdy až 

iritující mnohoznačnosti. 
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 A pokud je postmoderna pro mnohé pouze dosud oficiálně nenazvanou modernou, 

Vila-Matasova zásluha a originalita, ač je ve Španělsku i v Evropě již dobře známý, budou 

teprve s postupem času vnímány v tak velké míře, v jaké si jeho dílo zaslouží. Již 

v osmdesátých letech byl Vila-Matas ve Španělsku zejména po publikaci Stručných dějin 

přenosné literatury vnímán jako vetřelec, který útočí na posvátné hodnoty španělské 

prozaické tradice. Dnes je jeho přístup opodstatněný. Španělská próza kosmopolitismus 

potřebovala. 

 Další podnázev této práce by mohl znít - Vila-Matas jakožto ukázkový postmoderní 

autor. Při analýze jeho díla se vlastně nenabízí nic jiného. Pojem postmoderní bychom mohli 

rozložit na slova jako odcizení, hra, intertextualita a jiné, u Vila-Matase se však všechny tyto 

aspekty slučují do jednoho celku.  

 Pozitivní na postmoderní próze je její vlastnost vyjadřovat se na malém prostoru 

k mnoha rozličným problematikám najednou. Jedná se vlastně o diskurs s přesahem 

literárním, filosofickým, sociologickým uzavřenými například pod hlavičkou jednoho 

románu.  

 Na druhou stranu je postmoderním spisovatelům a myslitelům vytýkán nihilistický 

náhled na svět, nihilistický zde však vnímám spíše jako nejednotný; postmoderní filosofie a 

umění zkrátka došly k závěru, že neexistuje jednotný, absolutní výklad světa, jak se o to 

pokoušely velké metanarrativní systémy. Lépe řečeno zde tento výklad může být, ale v takové 

formě, že je pro člověka neuchopitelný. To však nabízí nové interpretační náhledy, které se 

musí přizpůsobovat, a tím je také například otevřenost postmoderního románu, jehož rysy 

jsou v plné míře sledovatelné v díle Enriqueho Vila-Matase.  
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