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Abstrakt 
 

Diplomová práce  Genderová analýza  románu 1984 aneb kde leží  

hranice „orwellovské“ analýzy moci  je zacílena na problematiku literárních 

reprezentací masku l inity a feministy. Jádro analýzy leţí v  interpretační 

analytické práci zaměřené na rozkrytí  ideologičnosti  genderových 

reprezentací. Ve své práci si  kladu otázky, jakým způsobem je fikční 

realita genderována, jaká nereflektovaná ideologická sdělení předkládá text 

svým čtenářům/kám, k  jakým vzorům je tímto interpeluje a zda nekritický 

postoj k mizogynii je dalším apelem na zdrav ý rozum čtenáře/ky a dalším 

nadčasovým aspektem díla .  Teoretická část čerpá především z anglo-

americké feministické literární kritiky  70. a 80. let  20. století ,  

postrukturalistických  a postkoloniálních  teorií .  Jelikoţ charakter práce je 

značně interdisciplinární, vyuţívá mnoho metodologických a  teoretických 

konceptů .  Za hlavní jsou  povaţovány koncept tzv. vzdorného čtení  

a koncept moci. Ve vlastní výzkumné části věnované maskulinitě je pouţit 

jako rámec analýzy koncept hry a herní metaforiky , který nám umoţňuje 

rozpoznat strukturu antiutopického světa  v rámci pravidel androcentrismu .  

V části soustřeďující se na femininitu jsou diskutovány  koncepty 

kolonizace zkušenosti a podrobení, které odhalují ideologickou práci  

autorského diskursu, kdy  je postava ţeny textem systematicky 

zneviditelňována  a jej í moţnosti  artikulace jsou značně omezeny 

prostřednictvím konceptuálních schémat patriarchální  kultury .   

 

Klíčová slova: Orwel l;  1984; feministická literární  kritika; Foucaultův 

koncept moci; postrukturalismus; postkoloniální teorie;  vzdorné čtení;  

koncept hry;  herní metaforika;  zneviditelňování ţenských postav;  koncept 

podrobení; patriarchální  kultura;  androcentrismus  
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Abstract 
 

My master´s thesis entitled Gender analysis of the novel 1984 or 

where lies the boundary of Orwell´s analysis of power  focuses on the 

literary representations of masculinity and femininity.  The core of this 

analysis lies in an interpretative analytical work focuses on the uncovering 

of the ideological gender representations.  The work addresses the issues of 

how the fictional reality is genderized, which unreflected ideological  

messages are transmitted to the reader, to which patterns are the re ader 

interpellated by the text and whether an uncritical atti tude towards 

misogeny appeals to common sense of the reader and whether this attitude  

is the other aspects of the classical novel. The theoretical section of this 

thesis is inspired (drawn, based) mainly by Anglo -American feminist  

literary criticism from the 1970s and 1980s and poststructuralist and 

postcolonial theory. However, the charac ter of the work is quite 

interdisciplinary, this section utilizes many methodological and theoretical 

concepts of which the most important are concept of resist ing reading and 

the Foucault concept of power. The analytical section concentrates on how 

masculinity is utilized as a framework of analysis of the concept of games 

and games imagery which allows for the differentiation of the structure of 

an antiutopic world within the rules of androcentrism. The concepts of 

subalternity and concept of discoursive colonization diversity of female 

experiences are discussed in the section that focuses on femininity. These 

concepts uncover the ideological work of discourse of the author, where 

female character is systematicly rendered invisible and marginalized by the 

text and her ability to articulate is extremely limited trough conceptual 

patterns of patriarchal culture.  

Keywords: Orwell; 1984; feminist literary criticism; Foucault  concept  

of power; postrstrukturalism; postcolonial theory; resisting reader; concept 

of games; game imagery; rendered invisible of female character; concept 

subalternity;  patriarchal culture; androcentrism  
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1 Úvod 
 

Pro genderovou obsahovou analýzu jsem si vybrala antiutopistický  

román 1984 od George  Orwella z několika důvodů. Pro jeho 

neoddiskutovatelný kultovní rozměr, který mu byl a je přisuzován ,  jak 

literární krit ikou, tak čtenářstvem napříč generacemi. Nebála bych se zde 

označení fenoménu, jelikoţ některé prvky díla takřka zlidověly ,  a často se 

pouţívají pro metaforu totalitního reţimu obecně. Dílo patřící do 

literárního kánonu je ceněné pro svou upřímnost, nadčasovost a kri tiku 

vrcholně mechanizované společnosti  nepřipouštící  individuální  svobody 

jednotlivce. Za leitmotivem nekonečného boje s mocenským aparátem ,  je 

skryta další vrstva- konstrukce sociální reality,  které nám dílo předkládá. 

Jak je tato fikční sociální  realita genderována? Ja ké vzory maskulinity 

a femininity nám předkládá? A není právě konstrukce „orwellovské “  

maskulinity a mizogynie dalším nadčasovým aspektem tohoto díla,  dalším 

upřímným apelem zdravého rozumu na čtenáře/ku
1
?  

Cílem mého tázání není umenšit Orwellův spisovatelský odkaz  ani  

bagatelizovat jeho vhled do fungování moci v rámci totalitní společnosti,  

ale rozkrýt  ideologičnost reprezentací maskulinity a femini nity a nekritický 

postoj k mizogyn i i  v jeho textu obecně .  Soustředění se na konstrukci  

genderových identit  právě ve výstavbě románu 1984 mi připadá ještě 

zajímavější  díky autorově glorifikaci  nejen jako spisovatele,  ale  i  jako 

morální autority bojující proti všem formám mocenské zvůle. Jelikoţ samo 

dílo platí za analýzu moci, kladu si otázku, zd a při četbě reflektujeme 

všechna ideologická sdělení, se kterými se v  průběhu četby dobrovolně či 

násilně identifikujeme ,  a co to vypovídá o vzoru, který nám Orwell  

předkládá a ke kterému čtenáře/ku interpeluje.  

                                                   
1
 Rozhodla jsem se striktně následovat linii genderově senzitivního vyjadřování (v tomto případě psaní) a 

nepouţívat generické maskulinum, jelikoţ univerzalistická optika v jazyku, která nahlíţí na člověka jako 

apriori na muţe, v rámci tohoto gramatického úzu zneviditelňuje specifickou zkušenost člověka navázanou 

na jeho genderovou identitu. U kategorie čtenář je prostřednictvím generického maskulina  zastírána 

problematičnost procesu identifikace ţeny-čtenářky v průběhu čtení, tím, ţe je zastíněna proklamovanou 

muţskou zkušeností ze čtení.  
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Velkým inspiračním zdrojem pro mou analýzu  byla kniha Daphne Patai  

The Orwell  Mystique, A Study in Male Ideology .  Argumentace Patai  je 

vedena interpretací po linii autora (Eco –   Kap.2.2 dále v práci) a vyrůstá 

ze systematické komparace Orwellových  literárních děl, jeho biografie,  

kanonizovaných interpretací jeho děl a jeho ţ urnalistické práce na poli  

literární kritiky a  politiky. Ačkoliv je má práce vedena cestou, kterou pro 

literárněvědnou  analýzu metaforicky prošlapal Roland Barthes svým 

konceptem „Smrti  subjektu”  a pojetím textu jako  diskurs ivně utvářeným 

psaním (Kap. 2.2.1 dále v práci ),  Patainy aplikace prizmatu hry 

a tematizace chlapectví  byly v íce neţ podnětné  (Kap. 4 dále v práci).  

Antropologický koncept metafory hry v Huizingově pojetí jako 

kulturní funkce, který dále rozvádí  Roger Caillois, (Kap. 3 dále v práci ),  

mi umoţňuje nazírání  diskurs ivní pozice hegemonní maskulinity jako 

prvotního hybatele narativu. Přijet í modifikované herní optiky jako 

interpretačního rámce  nám otevírá text  pro analytickou práci s diskurs ivně 

pojímanou maskulinitou (Connell , Kimmel –  Kap. 2.7, Kap.  4 dále v práci) 

a foucaultovským  pojetím moci a její specifickou formou  submisivitou 

subjektivity (Kap 2.3, Kap.  4 dále v práci ).  

Na druhé straně musíme poukázat také  na omezení a úskalí,  která  

z aplikace konceptů inspirovaných z teorií her  plynou, tedy primární 

předpoklad svobody volby (Kap. 3 dále v práci), který ve vysoce 

hierarchickém  vztahu mezi postavou Winstona a O‟Briena není přítomen. 

Absolutní moc a moţnost jakékoli zvůle, která dřímá v rukách O‟Briena, 

tedy oblast násilných donucovacích praktik vztahuji  ke konceptu 

sadistického charakteru , který je v rámci textu konstruován jako 

patologický typ vztahu člověka ke světu (Fromm  –  Kap. 4.2 dále v práci ).  

Druhá část práce je věnována zproblematizování patriarchálních 

obrazů femininity neboli diskurs ivních pozic, které jsou ţeně přístupné 

v rámci falogocentrické logiky. Mou snahou je ukázat  na rozporuplnost 

a ruptury ve velmi abstraktním prostoru hegemonních  diskurs ivních 

praktik, kategorií a  subjektových pozic patriarchální ku ltury.  Dekonstrukcí 
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textu usiluji o osvětlení procesu, jak systematicky a násilně je figura ţeny 

v textu budována s apelem na hodnoty tradičního ţenství, jelikoţ je zde 

vţdy nebezpečí sklouznutí  k jakési neutralitě,  která musí být v rámci 

binární logiky logocent rismu vymýcena  a zahnána zpět na periférii  

femininity (Fetterley, Cixous, Mohanty, Spivak –  Kap. 2.5, Kap.  2.6, Kap. 

5 dále v práci ).  

Nejvíce pozornosti je věnováno postavě Julie jako průsečí ku mnoha 

odporujících si diskursů, kde v  návaznosti na Spivak tématizuji pnutí mezi 

konceptem strukturálního podrobení (subalterity) a moţností agentnosti .  

K poukázání na systematický proces umlčování  a zneviditelňování  ţeny 

(Kap. 2.5, Kap. 2.6, Kap. 5  dále v práci), který hegemonní diskurs 

rozehrává mnoha různými způsoby  (positivitou diskursu, strukturální 

absencí),  vyuţívám metodu vzdorného čtení  (Fetterley –  Kap. 2.5 dále 

v práci) jako odmítnutí aktu vlastní sebedestrukce (sebedestrukce ţeny –  

čtenářky); odmítnutí mrzačení v podobě sebeidentifikace v  rámci 

universalistického muţského pohledu neboli zraňujícího přijmutí muţských 

representací ţeny.   

Jelikoţ politika lokace je jednou ze zásad feministických výzkumů, 

povaţuji za nutné jiţ v  úvodu práce lokalizovat svou pozici  v rámci 

kategorií  sociálního světa ,  z které k  obsahové genderové literární  analýze 

přistupuji. Jsem si  vědoma, ţe jako bílá bezdětná ţena ze  střední  

(východní)  Evropy studující genderová studia přistupuji k  textu jinak neţ 

výzkumník či výzkumnice svázaný s  j inou ţivotní zkušeností , mající 

odlišné teoretické zázemí či svázaný s  jiným regionem.  Například  jen 

skutečnost, ţe můj ţivot je svázán s e středo(východo)evropským prostorem, 

jistě ovlivnila výběr textu k analýze, jelikoţ fenomén Orwell je v tomto 

regionu vyzdv ihován nejen díky uměleckým kvalitám jako významná 

součást literární  kánonu
2
,  ale právě díky kritice totalitní moci, která se 

často zaměňuje za moc obecně.   

                                                   
2
 Román 1984 je jmenován v mnoha ţebříčcích 100 nejvýznamnějších novel viz 

http://entertainment.time.com/2005/10/16/all-time-100-novels/slide/all/. Jsem si vědoma, ţe přítomnost 

románu v ţebříčcích takovéto povahy zakládá spíše kulturně antropologickou analýzu či výzkum kulturních 

http://entertainment.time.com/2005/10/16/all-time-100-novels/slide/all/
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2 Teoretická část  
 

S odkazem na Gubu a Lincoln zasazuji svůj interdisciplinární podnik 

do paradigmatického rámce kritických teorií , které jsou jakýmsi 

pomyslným deštníkem nad alternativními teoriemi vymezující se proti  

pozitivistickému bádání (vedenému principem verifikace ) i  proti  jeho 

revidované  versi - postpositivismu ,  kdy pravdivost vědění je zajišťována 

principem falsifikace.  Kritické teorie odmítají  poznatelnost reality, jelikoţ 

sama realita a tedy předmět zkoumání humanitních věd je sociálně 

konstruovaná  (Guba, Lincoln 1994: 109 - 116).  

Realita byla v průběhu času formována pomocí společenských, 

politických, kulturních a v neposlední řadě také  genderových kategorií  do 

struktur ,  které jsou dnes  povaţovány za reálné  (ibid.). V návaznosti na 

genderovou literární  analýzu je třeba říci ,  ţe právě rozkrytí těchto struktur  

a způsobů kategorizace , které jsou diskursivně konstruovány a udrţ ovány 

v rámci literárního textu jako přirozené  a vyvěrající v případě genderových 

kategorií  z  hegemonní pozice esencialistického diskursu a diskursu  

biologického dimorfismu, otevírá prostor k  alternativním interpretacím  

textu. Literární  reprezentace genderových vztahů jsou nám často 

předkládány jako neproblematické zrcadlení reality,  ale je zamlčována 

otázka, jakým způsobem  je tato realita genderována, coţ je otázk a, na 

kterou se svou analýzou soustřeďuji.  Jiţ jsem předznamenala,  ţe má práce 

je nesena konstruktivistickým přístupem k sociální  realitě, její mţ zdrojem 

je v tomto případě  text, a jelikoţ pracuji  s  interpretativním přístupem, 

musím na tomto místě reflektovat,  ţe závěry mé interdisciplinární analýzy 

nemohou nikdy aspi rovat na universální neutralitu, ale budou vţdy zatíţeny 

mými  hodnotami.  

                                                                                                                                                          
studií. Já tím pouze poukazuji na skutečnost, ţe interpretace románu jako analýza moci a jeho glorifikace 

nám neumoţňuje rozkrýt reprezentace maskulinity a femininity, které nám román předkládá a které jsou 

široce přijímány, ba dokonce ceněny. Tradiční chápání textu jako boje proti všem formám moci 

zneviditelňuje androcentrismus - oblast, na kterou se zaměřuji a kde zůstává mocenská nerovnost 

samozřejmá a neproblematická.  
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2.1 Otevírání textu k interpretační analytické práci 

Důleţitým předpokladem umoţňujícím můj analytický podnik je zlom 

v teoretickém a fi losofickém  myšlení, který umoţnil číst kulturu jako jazyk 

označovaný jako tzv. obrat k jazyku .  Jakýkoli kulturní produk t  můţeme 

analyzovat jako jazyk, kde význam je zakládán proces em reprezentace. 

Význam tedy nikdy není definitivně ukotven a je konstituován systémem 

reprezentace a fixován kódem, který vytváří vztah mezi naším pojmovým 

a jazykovým systémem (mezi dvěma sloţkami znaku ) (Hall 1997a: 16-21).   

Konstruktivistický přístup k teorii reprezentace vynesl na světlo 

důleţitost kódu nesoucí arbitrární vztah, který je udrţovaný našimi 

kulturními a l ingvistickými kódy, a přinesl nutnost aktivního procesu 

interpretace.  Procesem socializace a  enkulturace nevědomě internalizujeme 

určitý kód, a tím se  stáváme kulturně kompetentním i  subjekty –  členy 

kultury (ibid.). Právě tento  kód patriarchální kultury,  do kterého jsme 

výchovou socializováni, se ve své analytické pr áci pokouším 

problematizovat a „demystifikovat  to, co se v (patriarchální) kultuře jeví 

jako přirozené“(Culler 2002: 52),  vyuţívám tak potenciálu jazyka jako 

sociálního fenoménu, který o tevřel prostor  pro čtenáře (či konzumenta 

kultury) a jejich aktivní produkci významu. Kultura nazí rána jako 

označující praxe se stává přístupnější a demokratičtější, jelikoţ produkce 

významu můţe podléhat  histori i a změně  (Hall 1997a: 21-41).
3
  

 

 

 

                                                   
3
 Významná je v rámci kulturních studií Barthesovy mytologické analýzy reprezentace. Barthes rozděluje 

znak na denotaci, kterou dále dělí na smysl a formu, a konataci neboli koncept, který jiţ není zcela arbitrární. 

Koncept deformuje smysl tím, ţe ho vyprazdňuje do formy, kterou pak naplní konceptem. Mýtus, v němţ 

jsou forma motivována konceptem, který reprezentují, přičemţ nepokrývají jeho reprezentativní celkovost 

(Barthes 2004: 107-159). Sémiotická analýza mýtu můţe být dobře vyuţita pro genderovou literární analýzu 

a i já se jí ve své práci nepřímo inspiruji. V mnohém souvisí s termínem reprezentace v rámci 

postkoloniálních studií a termínu kolonizace zkušenosti u Mohanty a tokenismus u Spivak. 
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2.2 Otázky interpretace – autor, čtenář, text – dílo 

 

Stručně  lze na úvod říci, ţe Umberto Eco ve své stati Lector in fabula 

rozlišuje dva základní přístupy k  interpretaci . První, můţeme ho nazývat 

autorský přístup, glorifikuje významy, které do textu vloţil autora svým 

tvůrčím géniem. V  textu zaznívá hlas autora (Boha) a  naším interpretačním 

úkolem je sloţit skládačku intencí autora –  objevit to, co nám autor chtěl  

říci. Druhým přístupem je postulován čtenář (coţ musí být doprovázeno 

smrtí autora ,  jak říká Barthes), a  tím je nám umoţněno na texty nahlíţet 

nekonečným mnoţstvím způsobů. Ale Ecovu s émiotiku nemůţeme tímto 

zjednodušením odbýt. Ačkoli je v poststrukturalistické atmosféře  zjevná 

tendence odloţit autora na vedlejší kolej ,  triáda intencí (autora, textu,  

čtenáře), je směrodatná pro kaţdý proces interpretace.  Eco prosazoval 

termín otevřené dílo, ve kterém  jsou obsaţeny prvky z  obou přístupů 

s důrazem na otázku recepce a  aktivního procesu interpretační kooperace 

čtenáře (Eco 2010).  

Debata o kritické interpretaci pracovala s  interpretací jako hledáním  

intentio autoris  (intence autora) a intetio operis  (intence textu) 

a prosazováním intentio lectoris  (intence čtenáře). Pokud odmítneme 

interpretovat text po linii „co zamýšlel autor“
4
,  zbývá nám soustředit se „na 

roli adresáta a  způsob, jakým text předpovídá a  směruje adresátovu 

spolupráci“
5
 (Eco 2004: 53). Akt čtení je třeba vnímat jako sloţitý 

výměnný proces mezi čtenářskou kompetencí a  tím, co postuluje text 

samotný. Problém s  pojmy intentio autoris ,  intetio operis  a  intentio 

lectoris  je takový, ţe ačkoliv kaţdý máme představu, co se myslí  inte ncí 

autora a intencí čtenáře,  je těţké definovat intenci textu.  

                                                   
4
 Mohla by přijít námitka, ţe jakkoliv neempirický, ale modelový autor je  přítomen ve vztahu čtenář – text 

stále, jelikoţ modelový autor  je v podstatě totoţný s intencí textu a tedy výsledku dohadu čtenáře. 

„V postrukturalistické atmosféře je problém autora postaven „jako způsob bytí v diskurzu“ jako pole 

pojmové koherence, jako stylistická jednota, jeţ jako taková nemůţe neţ vyvolávat korespondující ideu 

čtenáře jakoţto způsobu, jak rozpoznat takové „bytí uvnitř diskurzu“ (Eco 2004: 55) 
5 Eco se vymezuje proti izolaci formální struktury textu (Eco 2004: 53). 
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Eco ji vysvětluje v  dialektickém vztahu s  intencí čtenáře tak, ţe jde 

o výsledek dohadu ze strany čtenáře. Tento velmi křehký vztah , který 

definuje akt čtení, je pro mou analýzu stěţejní, a  proto si dovolím delší 

citaci: „Text je nástroj vymyšlený proto,  aby produkoval svého modelového 

čtenáře (.. .)  to není ten, kdo učiní „jediný správný“ dohad. Text dokáţe 

předvídat svého modelového čtenáře, jenţ je oprávněn zkoušet nekonečně 

dohadů. Empirický čtenář je jen herec, který se dohaduje ohledně 

modelového čtenáře postulovaného textem. Jelikoţ intencí textu v  zásadě je 

produkovat modelového čtenáře, který o  něm bude schopen činit  dohady, 

iniciativa modelového čtenáře spočívá v  tom, ţe se snaţí přijí t  na 

modelového autora,  jenţ není empirický a  který je v  posledku totoţný 

s intencí textu“  (ibid.: 68).  

Ačkoli kritické interpretační teorie pracují s  konceptem smrti  autora ,  

mohla by přijít  námitka, ţe jakkoliv neempirický, ale modelový autor je 

stále pří tomen a vloudil se nám do vztahu čtenář  –  text (jel ikoţ modelový 

autor je v podstatě totoţný s  intencí textu a  tedy ve výsledku dohadu 

čtenáře). I  v rámci  postrukturalist ického bádání „mrtvý“ autor stále straší . 

„Problém autora je postaven jako způsob „bytí  v  diskursu“ jako pole 

pojmové koherence, jako stylistická jednota, jeţ jako taková nemůţe neţ 

vyvolávat korespondující ideu čtenáře jakoţto způsobu, jak rozpo znat 

takové „bytí uvnitř diskursu“ (ibid.: 55). Vytvořit si obraz modelového 

autora znamená rozpoznat sémiotickou strategii.   

Ecova teorie modelového čtenáře
6
 je vystavěná na dvou rovinách 

sémantické a  krit ické respektive sémiotické. Sémantické teorie nahlíţí 

textovou strategií jako soubor instrukcí, který si klade za cíl vyprodukovat 

moţného čtenáře jako lineární manifestací textu,  ale kterého lze definovat 

i  nezávisle na textu a  empirickém čtení. V  rámci kritické sémiotické teorie 

je čtenář instruován textovou strategií pouze na základě interpretačního 

rozhodnutí. Eco v  této souvislosti rozlišuje  „naivním“ modelovým 

                                                   
6
 Zde ponechávám generické maskulinum ze dvou důvodů: (1) modelový čtenář je Ecův termín, (2) 

modelový čtenář je textová strategie, kterou by právě čtenářka měla uvědoměle subvertovat metodou tzv. 

vzdorného čtení, jelikoţ právě tato textová strategie můţe být v rámci textu 1984 pro čtenářku opresivní 

a zraňující. 
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čtenářem, který porozumí, co text říká sémanticky a „ kritickým“ 

modelovým čtenářem, který ocení,  jakým způsobem text cosi  říká. 

Soustřeďujeme se na jeho formu. Tento dvoustupňový model porozumění 

komunikátu plus interpretace lze aplikovat téměř na jakýkoli text jak 

ukazují sociologické studie zaměřené na recepci.  

 Richard Rorty o tomto rozdílu píše jako o  rozdílu mezi slabým 

a silným pragmatikem, kde slabý pragmatik (naivní modelový čtenář) hledá 

intence autora jakési tajemství a  jediné  správné čtení (porozumění textu) 

a silný pragmatik nerozlišuje mezi nacházením a  vytvářením a  kaţdé čtení 

povaţuje za chybné „misreading“(ibid.: 63-66).  

Eco koncept „misreading“ pojímá jako nadinterpretaci, kdy čtenář je 

ovlivněn jevy, které stojí mimo text. Eco zdůrazňuje, ţe  esenciálním 

předpokladem pro správnou interpretaci je znalost konvence –  kódu. 

Předkládá cosi jako popperovský princip falzifikace, dle „kterého sice 

neexistují  pravidla pro rozhodování,  které interpretace jsou ty „nejlepší“, 

ale existuje pravidlo,  jeţ nám umoţňuje poznat, které jsou „špatné““, mimo 

interpretační meze tedy mimo vnitřní  koherenci textu (ibid. :  70-71). 

Jakkoli  Eco tématizuje „otevírání textu“ a oceňuje Derridovo čtení je 

skeptický vůči pouţívání textu jen jako st imulu pro „ interpretační drift“.  

2.2.1 Barthesova Smrt autora a Foucaultova odosobnělá funkce 

Pokud Orwell říká: „Ta ţena dole nemá myšlenky, má jen silné paţe, 

vřelé srdce a  plodné lůno“ (Orwell 2000: 233), je to jeho názor na 

konkrétní  prolétku v  románu, jeho smýšlení o  ţenách obecně, zobecnění 

jeho zkušenosti  se ţenami, univerzální pravda, kterou všichni znají ,  

stereotypní zobrazení  ţeny, která se tím stává pro čtenáře představitelná?  

Výklad díla byl vţdy zaměřen na autora jakoby dílo bylo jeho 

intimním deníkem, kterému svěřuje svého génia. Literární kritika se vţdy 

snaţila interpretovat text v  návaznosti na osobnost, vášně a ţivot autora 

neboli původce textu a t ím vedle vlády autora nastolit jediným správným 

výkladem i vládu kritika. Barthes tvrdí , ţe „je to řeč,  která mluví, ne autor. 

Psát znamená dosáhnout předem danou neosobnost (. . . ) onoho bodu, ve 
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kterém se jedná ,  „performuje“ pouze „řeč“ a ne „já“  (Barthes 2006 /1968/:  

75). Barthes nepojímá autora jako subjekt, který by existoval před textem, 

ale jako skriptora,  který se rodí ve ste jném čase jako text. Text je 

prostorem, „kde se snoubí a popírají  různá psaní, z  nichţ ţádné není 

originálem“. Tato mnohost psaní se zapisuje do prostoru, kde se text 

uskutečňuje a který od teď okupuje čtenář (Barthes ibid. :  76).    

 Barthes dále koncept smrti autora  upřesňuje. Tvrdí, ţe autor je  mrtev 

v institucionálním smyslu .  Jakmile je dílo dokončeno, uţ k  němu nemá co 

dodat, ale svou touhu po autorovi vyjadřuje takto:  „v  textu svým způsobem 

po autorovi touţím: je mi zapotřebí postavy autora (coţ neznamená 

reprezentace či projekce), jako je autorovi zapotřebí mé –  ledaţe by šlo 

o ţvatláče“  (Barthes 2008: 26).  

Michel Foucault nabízí v  rámci diskursivního přístupu k  representaci 

způsob, jak naloţit s „dobytým“ územím  po autorovi. V eseji Co je to 

autor? promýšlí  jakési vzkříšení autora,  ale v podobě odosobnělé funkce, 

které říká autorský diskurs  (Foucault 1994b) .  

 

2.3 Diskurs, subjekt a moc  

 

Diskursivní přístup k reprezentaci  (performativní obrat)  přenesl zájem 

o „vztahy významu  ( jazyka) na vztahy moci  (diskurs) a překonává tradiční 

rozdíl  mezi mluvením o něčem a  performací něčeho .  Pozornost  je 

soustředěna na diskurs  jako na způsob reprezentace znalosti o určitém 

tématu v urči tý historický okamţik; zdroj sociálního vědění, který úzce 

souvisí s  mocí a  sociální praxí“  (Hall 1997a: 42). Foucault mluví 

o diskursu jako o zvýznamňující struktuře ,  kdy „mimo diskurs nemá nic 

význam”(Foucault 2002).  

 Diskurs formuje objekty, o kterých promlouv á, „souborem vztahů 

ustavených mezi instancemi vynoření, vymezení a  specifikací” (ibid. :  71).  

Diskursy o určitém předmětu se mohou podporovat tím, ţe sdílejí stejnou 
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diskursivní strategii a Foucault tvrdí,  ţe patří ke stejné disku rsivní formaci 

(Hall 1997a: 44).  V návaznosti na mou analýzu můţeme mluvit  

o diskursivní formaci „ jak se mluví o ženách”, kde se navzájem doplňují 

esencialistický, biologizující,  medicínský a diskurs hetero normativity.  

Diskursu je vlastní  „vůle  k pravdě” ve smyslu argumentační koherentnosti 

jeho formy,  která je v mocenské vztahu k předmětu, ke kterému se vztahuje 

prostřednictvím systémů vylučování  (Foucault 1994a: 11).  

Foucault chápe diskurs, vědění a moc jako od sebe neoddělitelné 

a vzájemně se  prostupující  entity,  o kterých je moţné mluvit  jen ve 

vzájemném vztahu (Foucault 1980). foucaultovská všeprostupující moc je 

pojímána  jako síť produktivních vztahů, v níţ vše,  jedinci i předměty,  

cirkuluje (ne jako dominanci jedněch skupin nad druhými)(ib id.: 119).  

Mocenské vztahy mezi sociální aktéry a aktérkami jsou do jisté míry 

zvratitelné, jelikoţ předpokladem pro výkon moci moţnost je resistence, 

která ukládá moci nutnost  přítomnosti  svobody.  

Foucaltovská  moc tedy není nikde lokalizována nebo vlastn ěna, ale je 

mocí, která je uplatňována a vykonávána v rámci mnohočetných 

a proměnlivých mocenských vztahů, v nichţ je subjekt umisťován vţdy 

současně jako moci se podrobující i  jako moc  vykonávající (Zábrodská 

2009:29).  Foucault  tvrdí , ţe svoboda je podmínkou existence moci.  Vztah 

svobody a moci není vztah vylučování, ale vzájemného podněcování. 

Mocenský vztah definuje jako takový způsob jednání, který  „nepůsobí 

přímo a bezprostředně, ale působí na jednání zasahující moţná či skutečná 

jednání pří tomná a budoucí” (Foucault 1999: 215 -216) a nebo se vpisuje do 

chování jednajících subjektů.  Vykonávat moc tedy „znamená strukturovat 

pole moţného jednání subjektu” (ibid. :  217).  

Foucault tématizuje individualizuj ící  formu moci jako tu, která 

z jednotlivce činí subjekt a nazývá  j i  „submisivitou subjektivity”. Tato 

forma moci „ jednotlivce kategorizuje, označuje jej jeho vlastní 

individuálností,  svazuje ho s jeho vlastní identitou, vnutí  mu zákon pra vdy,  

který musí identifikovat a  který musí ostatní rozpoznat v něm ” (ibid.:  202). 
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Můţeme vymezit dva významy slova „ subjekt”: (1) „být podřízený někomu 

jinému skrze kont rolu a závislost” (ibid. :  202) a (2) „být svázán se svou 

vlastní identitou prostřednictvím svědom í nebo sebepoznání (…)  tomu, co 

jednotlivce připoutává k němu samému a podřizuje ho tak ostatním”  (ibid. : 

202). Na foucaultovské  individualizující  moci ,  která zakládá subjekt ,  stojí 

radikální třetivlnné poststruk turalistické (setkáváme se i s termínem 

postfeministické,  jelikoţ boří feministické „my”)  teorie genderu s formující 

osobností  Judith Butler.  

 

2.4 Gender a genderová optika  

 

V úvodu teoretické části jsem jiţ proklamovala konstruktivistický 

přístup k sociální  realitě, ale povaţuji za nutné  zdůraznit , ţe kdykoli  v této 

analýze píši o ţenách nebo o muţích, o čtenáři  či o čtenářkách, chápu je 

jako konstrukty sociální  reality;  jako produkty kultury a individualizující 

moci, jak ji pojímá Foucault , a ne jako nositele těţko definovatelné 

pohlavně a genderově diferencované p řirozenosti či podstaty člověka  

(Zábrodská 2009:  98-99). Tímto  se vymezuji proti zaměňování či  

jakémukoli směšování konceptu genderu a pohlaví, jak se děje v  rámci 

esencialistického přístupu, který operuje s idejemi (esencemi)  ţenskosti 

a muţskosti  jako s protikladnými, vzájemně se vylu čujícími a vzájemně 

komplementárními kvalitami, které jsou dány, existují a přetrvávají jako 

součást povahy světa navzdory změnám v sociální struktuře v průběhu času .  

„Diskurs genderového esencialismu předkládá morální poţadavek hledání, 

nalézání a uskutečňování ţenskosti/muţskosti , kterou reprezentuje jako 

samozřejmý zdroj vědění a pravdy o sobě a  o světě  (ibid. : 99).   

Ve své analýze se snaţím systematicky vyvracet tento, ve společnosti 

hluboce zakořeněný předpoklad o biologické podmíněnosti,  který souvisí  

s mocenskou hierarchií mezi pohlavími.  Feministické myšlení se dlouho 

pohybovalo v zajetí  logocentrické logiky a  nab ízelo koncept ţenské 

emancipace buď v  rámci esencialistického zdůrazňování rozdílu mezi 
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pohlavími (kulturní feminismus diference) a  přeznačení hierarchického 

vztahu či jejich násilné st írání v  úsilí  připodobnit ţenu muţi, a  tím ji  

zajistit  rovné postavení.  Jsem si vědoma zjednodušení, kterého jsem se 

touto větou dopustila, a  souhlasím, ţe mnoho témat, které liberální 

a marxistický-socialistický feminismus, stejně jako radikálně libertariánský 

a kulturní feminismus přinesl ,  nelze takto odbýt  (Matonoha 2009: 82-83, 

Havelková  2004: 170-182).  Ale v návaznosti na mou analytickou  snahu 

představit diskurs ivní povahu patriarchální  skutečnosti , kdy, jak říká Jan 

Matonoha, „žena není“, je důleţitý zlom označovaný jako „ lingvistic turn“  

a psychoanalytické  pojetí konstrukce identity,  které moţnost artikulovat 

nějaké esenciální  (či  vnitřní  autentické) vlastnosti  subjektu  nenabízí .   

Poststrukturalistický feminismus v  návaznosti na Foucaultovo myšlení 

zdůrazňuje prvořadost  diskursu před zkušeností , jelikoţ jakoukoli  

zkušenost jsme schopni artikulovat jen pomocí jej í přítomnosti v  diskursu 

(Matonoha 2009: 84-86). Subjekt je utvářen mnoţstvím diskurs ů, které ho 

předchází a  nabízejí způsoby kategorizace. Radikální feministické myšlení 

přišlo se stěţejním konceptem genderového řádu, který reprodukují, jak 

muţi, tak ţeny. Tomuto tématu se v  českém prostředí věnuje  Hana 

Havelková. Pomocí promýšlení tohoto řádu  byla tématizována příčina 

nerovností  v patriarchální kultuře  (Havelková  2004: 178-179).  

Gender pojímám jako „výsledek kulturní interpretace těla , která na 

individuum nahlíţí optikou (genderové –  pozn. autorky) rodové identity 

a (genderové –  pozn. autorky) rodové role, a tak mu přisuzuje určité 

specifické místo v rámci společenského uspořádání. Jako sémiotická 

a současně sociokulturní kategorie , gender označuje významy, které  daná 

(patriarchální –  pozn. autorky) kultura spojuje s rozdílem  mezi muţem 

a ţenou a které se mohou s jinými označeními překrývat nebo je 

stabilizovat” (Nünning 2006: 263).  

 Gender označuje vztah  mezi binárně koncipovanými  kategoriemi muţ 

a ţena a  na ně se nabalující  soubory vlastností , moţností  a postojů, které 

hodnotíme jako ţenské nebo muţské. Tyto rozdílné soubory kulturních 
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představ o chování, jednání a  vzhledu připisované k  jednotlivým pohlavím 

jsou kulturně vytvářené a nikoli biologicky podmíněné .  Genderová identita 

subjektu je naučená během socializačního procesu, obsahuje ţenské 

a muţské modely chování, které podléhají historické změně (Renzett i,  

Curan 2003).  Monique Witt ig definuje „gender jako fungování pohlaví,  

přičemţ pohlaví je povinným příkazem pro tělo, které se má stát kulturním 

znakem a poslušně se materializovat v  historicky vymezené moţnosti  jako 

soustavný a  opakovaný tělesný projekt/strategie“ (Wittig In Butler 2003).  

2.4.1 Genderová identita jako signifikační praxe diskursu 

Postrukturalistka (a postfeministka) Judith Butler vztahuje Foucaultův 

předpoklad subjektu neexistujícího  jako předkategorizující  zdroj před 

signifikací a  formou na gender (Butler 2003: 178). P ředstavě historie jako 

neúnavného nástroje,  který se vpisuje do těla jako (pasivního) média, které 

musí  být zničené a  přeměněné, aby se mohla vytvořit kultura  (ibid.: 180), 

je inspirací  k teorii performativity genderu.  Argumentuje, ţe oblast „před” 

je nám vţdy známa jako součást „po”  tedy prostřednictvím významů, 

kterými „před” uchopujeme a  artikulujeme a které jsou produktem kultury, 

norem a jazyka. Údajné před-kulturní  zdroje gender, jakési  vnitřní  jádro či  

autentické genderové  „já”, jsou jen i luzí, která zakr ývá diskursivní 

produkci genderově určeného těla  (ibid. : 186-188).  

Butler tvrdí , ţe genderová identita (včetně pohlaví) „ je efektem 

kultury a diskurzu, které se maskují  jako jejich zdroje pr oto, aby 

legit imovaly narace o „před” a „po” a platnost zákona ,  z jehoţ pozice 

hovoří”  (Zábrodská 2009:37). Genderová identita je regulační fikcí  

rozpoznatelnou jen prostřednictvím její performace na povrchu těla  (slovy 

Foucaulta signifikace na povrchu těla),  a je udrţována prostřednictvím 

diskursivního prostředí .  Performativita genderově určeného těla znamená, 

ţe bez ritualizovaných aktů  (genderového ztělesnění bodu v  historii) ,  které 

konstituují realitu ,  nemá tělo ontologický status ,  coţ je východiskem pro 

subverzivní práci s genderem.  
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Feministická poli t ika přichází  o svůj subjekt, o  feministické „my”, 

kategorii  „ţena”,  která je postavena na roveň fantasijních konstrukcí.  

Butler chápe subversivní  potenciál identity jen v rámci performativ ní praxe 

signifikace. Povrchy těl se mohou stát místem denaturalizování performa ce, 

která odhalí konstruovaný (performativní) status přirozenosti  (Butler 2003: 

194-202). Subverze pro Foucaulta a Butler představuje nikoliv umístění se 

mimo genderové mocenské vztahy, ale právě prostřednictvím vyuţití  

moţností , které se objevují v rámci diskontinuit, inkoherencí a permutací 

povinné genderové performance (Zábrodská 2009:39).  

Toto pojetí genderové identity  mělo a má mnoţství odpůrců/kyň. Na 

odmítání dyády pohlaví/gender reagovala Herta Nagl-Dočekal, která  

zdůrazňuje nutnost zachování analyt ických kategorií pohlaví a gender pro 

konceptualizaci rozlišování mezi tělesnými a symbolickými, sociálními 

a kulturními rozdíly mezi muţi a  ţenami. Nekritizuje úvahu 

o konstruktivním utváření naší tělesnosti, ale kritizuje rozpínání této 

tématiky do jakés i  prima philosophia ,  která je lehce napadnutelná pro 

kategorické chyby. Nagl -Dočekal souhlasí s Butler , ţe své přirozené tělo 

nemůţeme nikdy poznat, ale toto přitakání  není směrodatné a neopravňuje 

ke zrušení dyády pohlaví/gender. Bez tohoto rozlišení by nebylo moţné 

hodnotit ani zkušenost ani kaţdodenní jevy.  Nagel-Docekal oţivuje 

Hegelův koncept „druhé přírody”  tedy neustálého opakování, z něhoţ se 

stane zvyk, aby tématizovala rozdíl mezi materialitou těla  a zformováním 

tělesnosti (Nagel-Dočekal 2007).   

Postkoloniální feministka Guyatri Spivak se v rámci emancipačního 

apelu také vymezuje proti teoriím Judith Butler, kdy pohlaví je nazíráno 

jako diskursivní konstrukt  (Spivak –  2.6 dále v práci ).  Přichází s  taktikou 

strategického esencialismu, který vyjednává pozici ţeny prostřednictvím 

„munice” esencialistického diskursu  patriarchátu, kdy esencialistická 

pozice musí být reflektovaná (Parente -Čapková 2005: 28 -29, Spivak 1993).  
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2.5 Feministická literární kritika jako rámec analýzy 

 

Pro mou genderovou analýzu  Orwellova románu 1984  je hlavní  

teoretická oblast feministické literární  kritiky, která tématizuje otázky 

moci v literatuře. Pam Morris ve své knize Literatura a feminismus  

odděluje dva proudy této kri tiky z  feministických pozic. Prvním je 

feministické čtení  demonstrující  androcentrickou povahu literatury jdoucí 

ruku v ruce s  kanonizovanými interpretacemi literární kritik y,  které 

ukládají ţeně –  čtenářce implicitní imperativ  sebeidenti fikace v rámci 

universalistického muţského pohledu  patriarchální kultury .   

Ţeny jsou v  rámci procesu preferovaného čtení
7
 nuceny k přijetí 

sebepojetí v podobě zraňujících  kulturních  representací ţeny .  Feministické 

čtení vybízí k zaujetí čtenářské pozice reflektující emocionální zabarvení 

jazyka,  pouţitou metaforiku a vytvářející protichůdná vypravěčská 

stanoviska neţ ta , které text binární logikou nabízí (Morris 2000: 42-43). 

 Tímto uvědomělým  přístupem k  textu lze vyuţít čtenářský prostor pro 

produkci významu a  vyvázat se tak z hegemonního patriarchálního diskursu 

a hodnoty a názorů  na otázku pohlaví v něm převládající (Culler 1991).  

Tímto směrem se bude vydávat i  můj analytický podnik reinterpretující   

reprezentace maskulinity a  femininity v rámci textu 1984
8
.   

V rámci feministické literární kritiky se utvořilo mnoh o dělení. 

V návaznosti na mou literární  analýzu bych zmínila rozdíl  mezi 

feministickým ve smyslu kritického ideového hlediska, kde je aplikována 

                                                   
7
 Můţeme najít paralely s hegemonním kódem v rámci teorií Stuarta Halla o kódování sdělení (Hall 1997b). 

8
 Druhým směrem je gynokritika, soustřeďující se na ţenskou tvorbu nezávisle na muţské (Schowalter 

1998), a ţenské/femininní psaní nazývané dle Helene Cixous „écriture féminine“, představující nový přístup 

k psaní textu, který je charakteristický hledáním moţností pro vytvoření prostoru pro ţeny, tím ţe opustí 

dominantní znakový prostor muţe (Matohoha 2009: 116). Tato metoda se programově vzpírá svému 

vymezení. Pam Morris ji vymezuje jako způsob psaní v kontaktu s ţenskou libidiózní energií, a tedy 

v opozici k represivnímu falocentrickému symbolickému řádu. Za charakteristické znaky jsou povaţovány 

stylistická bohatost, neologismy, fragmentárnost syntaxe, spontánnost, mnohočetné “já” asociace jazyka 

s hlasem ve vazbě na zvuk a rytmus, oproštění se od symbolické dispozice jazyka ve prospěch návratu 

k sémiotičnu, jak jej pojímá Julia Kristeva (Kristeva 2004), důraz na poţitek ze psaní textu a snaha 

o vystihnutí potlačené touhy a bezprostředních pocitů na úkor pečlivé strukturace textu (Morris 1993,2000: 

135-139, Cixous 1976). Teoretickým předpokladem tohoto přístupu je, ţe ţena v rámci falogocentrismu 

absentuje, a touto metodou je moţné ţenu uchopit v rámci paradigmatu, který jí je vlastní, tedy opustit 

stávající systémy značení a najít její vlastní (Irigaray 1985 /1974/). 
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genderová subversivní optika, a ţenským čtení m, odvisejícím od pohlaví 

čtenářky (Morris  2000: 15) .  Toto odlišení následuje i  Elaine Schowalter, 

která je pouţívá pro klasifikaci geneze ţenského literárního kánonu a texty 

psané ţenami obecně (Schowalter 1998) ,  a Jonathan Culler v  metodickém 

přístupu „číst jako žena“ (Culler 1991). Obecně můţeme říci,  ţe 

feministická literární kritika tématizuje političnost l iteratury a zdůrazňuje  

potřebu stát se uvědomělým  nezaujatým čtenářem /kou, kritikem/čkou, 

tvůrcem/kyní textu.   

2.5.1 Kritika literárního kánonu 

Judith Fetterley pokládá oblast literatury za politickou a  názorně 

ukazuje, jak je tato literární  polit ika praktikována v  neprospěch ţen.  

Jednou z hlavních věcí , proč  je l iteratura nepřístupná  ţenskému publiku ,  je 

předstírání, ţe lite ratura mluví universální pravdu, ačkoliv artikuluje jen 

muţskou pozici; jen jedna realita je povzbuzována, legitimizována 

a předávána .  Literatura byla a je utvářena muţi  a pro muţe 

a v kanonizované podobě jako restriktivní insti tuce významně  přispívá 

k udrţování estetických, ale i  etických  a kulturních hodnot a  hierarchií  

(Morris 2000: 17).  

Vidím paralelu k systematické proklamaci muţského hlediska 

prostřednictvím literárního kánonu a postkoloniálními koncepty podrobení 

(Spivak) a kolonizace zkušenosti (Mohanty). Stejně jako mnohost pohledů 

a interpretací ,  jak se vztahovat k  literárnímu dílu,  je strategicky smlčována 

a nahrazena jednou kanonizovanou optikou patriarchální  kultury,  tak 

jakékoli ţenské vyjádření, zkušenost či tělesnost jsou artikulovány  

prostřednictvím předem daných kulturních konceptuálních  schémat  

a odtrţeny od mluvčího a kontextu .  Koncept podrobení systematicky 

rozplétá nebezpečí in tersekcionality,  kdy se jedná o  několikanásobné 

zneviditelňování (několikanásobné vytrţení z  kontextu mluvčího) či 

institucionalizované umlčování ţen, kdy na ţenu je nahlíţeno jako na 

podřízenou muţi v  rámci patriarchální logiky a také jako na příslušnici  jiné 

(často barbarské) kultury z hlediska západního etnocentrismu.  V části 

věnované femininitě  koncept podrobení aplikuji při analýze například 
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ţenské přímé  řeči, která je  ujařmována textem –  strukturálně podrobována. 

V textu 1984 se nejčastěji jedná o  podrobení v  rámci patriarchálního 

a liberálně humanistického  diskursu ,  ale také diskursu sexuálního uvnitř 

díla. (Kap. 2.6,  Kap. 5. dále v  práci).  

Západní literární kánon tak, jak ho vystavěl Ha rold Bloom, který sám 

sebe pasoval do role ochránce kánonu  „z pozice centrální institucionální 

síly“  (Bloom 2000: 15) proti „současné „kulturně materialistické“ 

(neomarxistické), „novohistorické“ (Foucault) i  „feministické“ kritice 

(která) na tuto výzvu rezignovala“ (Bloom 2000 :  15) ,  je povaţován za 

nositele nejvznešenějších l idských myšlenek a  nejdokonalejší formy 

vyjádření (Morris 2000: 49). Feministická kritika povaţuje kánon za 

androcentrický projekt korelující jak s  patriarchální ideologií , tak 

s imperativem heteronormativity (Knotková-Čapková a  kol. 2010: 11).  

Fetterley odmítá představu genderové neutrality kanonizovaných 

forem literatury a přináší metodu  tzv. „vzdorného čtení“ („resisting 

reading“)  která má subversivní  potenciál problematizovat Bloomovu 

nejvznešenější universalitu  kanonizovaných textů ,  o které  můţeme říci 

s odkazem na potkoloniální kritiku , ţe  jen kolonizuje ţenskou zkušenost 

(Mohanty 1986),  prostřednictvím reinterpretace z  feministické pozice 

(Fetterley 1978).   

Pam Morris  od strategie čtení z pohledu ţeny vyţaduje, abychom se 

postavili proti ideologickým významům obsaţeným v e struktuře klasických 

příběhů a  otevřeli  v  literárních textech alternativní prostory ţenské 

svobody vzpírající se často neúprosně logice příběhu. Je třeba o dolat 

interpelační síle vypravěčského úhlu,  n utícího nás přijmout patriarchální 

hodnoty vyjádřené v  textu, a  místo toho musíme hledat okamţiky nebo 

místa, kdy si text protiřečí nebo zpochybňuje sám sebe. Naše analýza 

metaforiky se musí zabývat rozpory a  dvojznačnostmi,  abychom mohli nově 

uchopit nejen autoritu patriarchálních literárních textů, ale také strach 

a úzkost, kterými implicitně reagují  na alternativní ţenskou moc. Takové 

chápání textů není nikdy omezující nebo čistě negativní, ale vede k  lepšímu 
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pochopení vztahu mezi jazykem, li teraturou a  zkušeností (Morris 2000: 47 -

48).  

Nutnost kritiky kánonu tématizuje i  postkoloniální l iterární krit ika ,  

kterou povaţuji za jakési prodlouţení a prohloubení feministické literární 

kritiky k reflexi imperialistického a  etnocentrického nahlíţení na kulturu. 

Kánon je v  této perspektivě vnímán  jako institucionalizace vědění, jímţ  

„ literatura vede (nekritický) dialog se společenskými strukturami, které 

jsou zatíţené  dědictvím kolonialismu. „To, ţe při čte ní zapomínáme na 

imperialist ický kontext, v  němţ romány vznikaly,  je epistemické násilí ,  

jehoţ pomocí se legitimizuje a  „naturalizuje“ nadvláda západu  nad ostatním 

světem“ (Parente -Čapková 2005: 12, Said 2008). Za kolonizační diskurs je 

v tomto smyslu povaţováno i  feministické myšlení, které nazírá problémy  

ţen  III.  světa  z nadřazené pozice (Mohanty –  Kap. 2.6 dále v  práci).   

Ačkoli se můţe zdát,  ţe postkoloniální literární kritika je zaměřena na 

globální  mocenské vztahy, politiku identity, fenomény migrace  a diaspory, 

a napjatý vztah mezi imperialistickou kulturou a tradicemi původní domácí  

kultury (Parente-Čapková 2005: 14), je v  ţivém dialogu s  feministickou 

literární kritikou tematizující  moc v reprezentaci druhého.  Postkoloniální  

literární kritika dekonstruuje binární opozice a  zpochybňuje hranice mezi 

kategoriemi, jejichţ aţ obsesivní dodrţování a  neustále potvrzování je 

jedním ze základních rysů logocentrismu. V kapitole 2.6 představím dva 

analytické nástroje potkoloniálních teorií, které mi budou nápo mocné při 

mé analýze femininity v  rámci textu 1984 ,  kolonizaci zkušenost i  a koncept 

podrobení (v originále „subalternity“ viz Spivak 1993 ).  

2.5.2 Koncept vzdorného čtení versus „číst jako ţena“ 

Fetterley objasňuje metodu vzdorného čtení jako nový radikálně 

kritický vstup do starých textů, jako akt hledání identity ţen, a ještě více 

jako akt odmítnutí svojí vlastní sebedestrukce, kterou poţaduje společnost, 

kde dominují muţi.  Komplex idejí a mytologi í o ţenách, které existují  

v naší  společnosti  a jsou potvrzovány v  literatuře, vytvářejí  systém moci,  

který je včlenění do literatury, tento systém moci je třeba nejprve odhalit  
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a poté je moţná změna. Podle Fetterley nám tuto sluţbu má prokázat právě 

metoda vzdorného čtení  (Fetterley 1978: xi -xii).  

V návaznosti na  Elaine Schowalter poukazuje na fakt ţenského 

vykleštění/zneviditelnění
9
 v literárním kánonu. Ţeny i  muţi jsou učeni 

interpretovat l iteraturu z obecně uznávaného a  proklamovaného hlediska 

neutrality,  ale ve skutečnosti jsou vedeni k tomu, přemýšlet jako muţ .  

Ţenská zkušenost se čtením je charakteristická bezmocností - moc je 

významnou otázkou v  oblasti politiky literatury; být vyloučen z  této oblasti 

je specifickou formou bezmoci, jejíţ příčinou je naléhání na čtenářky, aby 

se identifikovaly s  muţem ,  a je jim neustále připomínáno, ţe být muţem 

znamená být člověkem. Fetterley sleduje literární representace muţů a ţen 

a soustřeďuje se na muţskou dominanci nad ţenami. Metoda vzdorného 

čtení nám má poskytnout nástroj jak znovu pojmenovat realitu ţenskýma 

očima a kriticky zhodnotit „muţe“ v  nás, který nám byl vzděláním 

a enkulturací  imputován ( ibid.: xii-xii).  

Profeministicky smýšlející li terární kritik Jonathan Culler zdůrazňuje  

v rámci své interpretační strategie  „close reading“ (Culler 2002 :  59 - 63) 

„číst jako ţena“ vědomou kritickou pozici, která není vázána na biologické 

pohlaví čtenáře/čtenářky. Z  hlediska tohoto přístupu jde  o vyuţití  

interpretačního prostoru pro vyjednávání významů (Culler 1991).  

2.5.3 Héléne Cixous a koncept zneviditelnění  

Héléne Cixous ve své jiţ kultovní stati vzdorného čtení Smích Medúzy  

tématizuje koncept  zneviditelnění ţen v  literatuře, a to jak jako subjektů 

psaní,  tak i  reprezentací feminity v rámci logocentrického diskursu. Tato 

esej je v našem v  českém kontextu často chápána jen  v rámci feminismu 

druhé vlny a  radikálního kulturního feminismu, který v některých 

interpretacích sklouzává jen k  přeznačení hodnotících znamének u  ţen 

a u muţů a  nastolení vlády kulturního ţenství  (Knotková-Čapková a  kol. 

2010: 11, Havelková 2004), ale pokud j i čteme pečlivě ,  najdeme zde mnoho 

inspiračních impulsů k  analýze.  

                                                   
9
 V originále „immasculation“ (Fetterley 1978: xii-xiii). 



26 

 

Cixous reinterpretuje antický tragický příběh o svůdné smrtelnici 

Medúze, která byla potrestána bohyní Athénou za to, ţe svedla boha 

Poseidona v jej ím chrámu. Athéna ji za tento čin proměnila  ve zrůdu 

zabíjející pohledem  (ibid.: 11). Cixous nám předkládá odl išné čtení této 

báje a  odpoutává  se od archetypální  hrůzy, kterou budí pohled na 

znetvořenou Medůzu, a  chápe ji jako j inakost , ve které je moţné vidět 

cokoli i  krásnou ţenu s  úsměvem ve tváři  (Cixous 1976). Abychom mohli  

vidět a uchopit jinakost, musíme se odpoutat  od domina ntního mocenského 

diskursu a odmítnou t  reprezentace „kolonizátora“ –  muţe v  rámci 

patrirchálního diskursu.  

Cixous v rámci alternativního čtení této báje postulo vala jinakost jako 

pozitivní hodnotu, vyvázala se tak z  metaforiky patriarchální  kultury,  coţ 

bude i mou snahou ve vlastní analytické části věnované femininitě. 

Patriarchální diskurs  nenabízí pozice,  ze kterých  by ţenské hrdinky mohly  

zaujmout a vyjádřit svou sexualitu a  tělesnost. Absence ţeny je viděna jako 

nepřítomnost zkušenosti a  tělesnosti ţen, kterou  nelze artikulovat v  rámci 

hegemonního diskursu a  jím předem připravených konceptuálních schémat 

(prostřednictvím diskursivní formace identity), a proto je nutné se  z těchto 

schémat vyvázat a nabídnout alternativní interpretace  bez negativních 

konotací  patriarchální kultury. V  rámci textu 1984 například postava  Julie,  

se kterou by se mohla čtenářka identifikovat, funguje vţdy jen jako  

negativní obraz muţské postavy Winstona.  Lucy Irigaray vymezuje pozici 

ţeny jako tu, která je nucena zakoušet sebe pouze fragmentárně v  málo 

strukturovaných marginalitách dominantní ideologie .  Je pří tomna pouze 

jako zrcadlová reprezentace muţské normy (Irigaray 1985 /1974/ ).   

V textu Cixous můţeme sledovat, jak strategie vyloučení operuje 

s kategorií ţena jako odchylkou od normy. Vše, co je v  rámci 

falogocentrického řádu neţádoucí, je prostřed nictvím  mocenského vztahu 

hierarchie a binárních opozic projektováno do ţeny, a  tím je zajištěno  

neproblematické plynutí  falogocentrického diskurzu. Dekonstrukce 

odhaluje,  ţe je to právě vyloučený ţenský prvek, který patriarchální kulturu 

a její stabilní identity zakládá.  Mohanty zdůrazňuje, ţe je to právě  
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marginalizovaná oblast periferie ,  která  vytyčuje hranici, na jejímţ základě 

se ustaví mocenské jádro (Mohanty 2007 :  337-338)
10

.  „Tradiční texty 

pouţívají hierarchické  opozice, aby vyloučily neurčitost ve všech jejích 

formách, jako tajemství, nahodilost , chaos, tělo, emoci, radikální odlišnost ,  

nekonečný odklad a  neus tálou substituci  –  dvěma slovy diferenci a ţenu“ 

(Holland In Matonoha 2009: 87). Ţena můţe být přítomna pouze skrze 

odmítnutí připsaných konotací , kterými je vymezena.  

Zneviditelnění ţeny jde ruku v  ruce s  pozitivitou diskursu (strategií,  

jak začlenit a  kontrolovat jinakost v  rámci hegemonního diskurzu), v  rámci 

které ţena můţe promlouvat z  mnoţství předem připravených pozic 

vybavených specifickými atributy a moţnostmi. Právě tím, ţ e je o ţeně 

mluveno takřka stále, je její jinakost transformována do akceptovatelné 

kontrolovatelné formy prostřednictvím diskursivních formací (toho, čím 

vším je a  co jak se má „správně“ jako ţena performovat) (Matonoha 2009: 

83-86). Vzdorné čtení postavy  Medůzy postuluje odmítnutí pozic, z  nichţ 

kategorie ţeny můţe v  rámci patriarchálního diskurzu mluvit, absolutního 

odmítnutí moci skrze konečnou identifikaci archetypální hrůzy s  krásou 

a mnohočetným bytím (Cixous 1976).   

 

2.6 Inspirace postkoloniálními teoriemi - kolonizace zkušenosti a podrobení 

 

Postkoloniální teorie se vyvíjejí v  těsném sepětí  

s poststrukturalistickým  feministickým myšlením, politikou identity,  

Foucaultovými teoriemi o diskursu a strukturující moci i  kulturními 

studiemi. Je to oblast teorií interdisciplinárního charakteru a  velmi 

širokého záběru i  pouţití  (Parente-Čapková 2005: 13) .  Můţeme říci logikou 

Barthesovy mytologické analýzy, ţe p rimárním zájmem poststrukturální  

teorie je kritika hegemonního imperial istického diskursu vyprazdňující  

                                                   
10

 Mohanty navazuje na  Derr idův pr incip d i fe rence,  která „ustavuje jedno i  druhé ,  

hranice odděluj íc í  černou od bí lé ,  ač vymezuj ící  je j ich identi tu,  je  sama mimo oblas t  

vid i telného (a  k němu př ís lušného neviditelného)“ (Derr ida 1993: 22) ,  kdyţ klade důraz 

na nutnost  existence  per i fer ie ,  k terá  definuje jádro a  ne naopak (Mohanty 2007) .  
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ţitou zkušenost III. světa a  jejích subjektů  do formy,  které naplňuje svými 

universalistickými koncepcemi o něm, kdy význam III.  světa vzniká vţdy 

na základě rozdílu a  kdy referenčním bodem je západní anglosaský svět 

a stabilní  pojetí  ident ity.  

Za kolonizační diskurs je v  tomto smyslu povaţováno i  feministické 

myšlení  bez reflexe své pozice , které diskursivně kolonizuje materiální 

různorodost a sloţitost ţivotů ţen III.  světa,  čímţ produkuje jedinečnou 

„ţenu III.  světa“ jako všeobecně závislou  a universálně bezmocnou 

(nevědomou, chudou, domáckou a  prorodinně zaměřenou ). Konstruuje 

odlišnost III.  světa jako monolit  čehosi stabilního, ahistorického, co 

utlačuje. Mohanty kritizuje etnocentrické vid ění, které se často vyskytuje 

v západních feministických pracích o  ţenách třetího světa,  a t ím tématizuje 

moc operující v  diskursu a nutnost její  neustálé reflexe  (Mohanty 2007).  

„Diskursivní sebeprezentace“
11

 (Mohanty 2007: 338) západních 

feministek v analýzách o  ţivotě ţen III.  světa je vedena stejnou logikou, 

jako kolonizace ţenské zkušenosti patriarchálním diskursem (nebo můţeme 

říci diskursivní sebeprezentace muţů ) v literárních reprezentacích 

femininity v návaznosti na mou analýzu .  Mohanty rozkrývá ideologii  

a političnost obsaţené v  samotné povaze kaţdého vědění (Foucault  –  Kap. 

2.3) v rámci „hegemonického humanismu“, který stojí na základech binární 

logiky (ibid.: 336-337). Mohanty vyvrací předpoklad, ţe je to „centrum, 

které určuje  periferii,  ale periferie, která svou ohraničeností určuje 

centrum“ ( ibid.: 337). 

Spivak tématizovala otázku autenticity identity, kterou postkoloniální 

teorie odmítá ve smyslu „pravé“ či „správné“  a pojímá  ji  jako 

konstruovanou, a soustřeďuje se na problematiku lokace.  Stejně jako 

Mohanty se táţe po „autentickém hlasu“,  zda kdokoli  můţe mluvit  za 

někoho j iného a  zda má na to právo. Spivak dochází k  závěru, ţe nikoli  

a odmítá „nativismus“, který je dle ní jen obráceným etnocentrismem. Její 

teoretizování o  nutnosti lokace jako reflexe vlastní pozice ,  ze které subjekt 

                                                   
11

 Vidím zde paralelu v k Saidovu orientalismu, kdy si Západ (subjekt) vytváří opoziční konstruktu Orientu 

(objektu), do kterého si projektuje vlastnosti, chování a emoce, které si nechce připustit u sebe (Said 2008). 
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promlouvá o určitém tématu, je vedeno nemoţností zaujmout neutrální  

pozici (Parente-Čapková 2005: 23-26, Spivak 1993). Promýšlí „vědomou 

i  nevědomou participaci postkoloniálních studií  na neokolonialistické praxi 

i participaci feminismu na praxi patriarchátu “  (ibid. : 27).  

Na své osobě demonstruje nebezpečí tokenismu, kdy ona, 

kanonizovaná americká teoretička indického původu ,  je povaţována za 

příklad „typické“ Indky, která má reprezentovat „indickost“, ačkoli j ejí 

ţivotní  zkušenost je odlišná od zkušenosti indických ţen.  Tato odlišnost je 

strategicky smlčována, jelikoţ skupina, která naslouchá, si  ţádá, aby její 

zkušenost byla reprezentována určitým způsobem. Spivak tím přesouvá 

aktivní proces zvýznamnění  na posluchače  či v  návaznosti na mou literární  

analýzu na čtenáře. Spivak říká, ţe pokud bude chtít někdo slyšet Indku, 

uslyší ji ,  pokud bude chtít pochopit její  nomádskou identitu, jak o sobě 

hovoří,  také ji uslyší. Tím vztahuje problematiku „autentickéh o hlasu“ 

k tomu, kdo naslouchá k  interpretaci určité promluvy či psaní, coţ je 

inspirující  v  rámci strategie vzdorného čtení , které pouţívám ve své 

analýze  (Parente-Čapková 2005: 27, Spivak 1993: 79).  

Koncept podrobení nosný pro mou analýzu je právě odvis lý od jejího 

promýšlení „autentického hlasu“, které je ovlivněno Foucaultovým pojetím 

moci a Gramciho konceptem hegemonie .  Spivak demonstruje dvojí  

podrobení na tradici  satí
12

,  která  byla Brity postavena mimo zákon .  Spivak 

zdůrazňuje, ţe na tuto praxi je tř eba nahlíţet z  pohledu indických ţen ,  

v rámci slovníku feministických li terárních teorií bychom mohli říci  

metodou vzdorného čtení . Spivak ukazuje moţnou interpre taci 

prostřednictvím vzdorného čtení této kulturní praxe  jako revoltu proti  

britské  nadvládě, ale připomíná, ţe je stále  třeba mít na zřeteli, ţe je to 

praxe, která rituálně zabíjí indické vdovy.  Spivak tvrdí, ţe ţenský subjekt 

je zde umlčen dvěma diskursy: (1) imperiálním, který chápe satí 

prostřednictví etnocentrické optiky jako barbar skou praktiku a ţenu tak 

jako bezmocnou oběť náboţenské ideologie, a (2) patriarchálním  diskursem 

                                                   
12

 Satí je rituální upalování indických (bengálských) ţen, které přišly o manţela a jako vdovy se nechají 

upálit na hranici spolu s mrtvým manţelem (Spivak 1993). 
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tedy ideologickou konstrukcí muţské dominance, kdy ţena patří muţi  

(Spivak 1993: 96-103).   

Spivak tvrdí, ţe „autentický hlas “ bengálské vdovy nemůţe být 

zachycen, jelikoţ stojí mimo tyto dva diskursy, kterými je bengálská vdova 

representována. Spivak s  odkazem na Gramciho mluví o podrobeném 

subjektu
13

,  který je strukturálně umlčován tím, ţe jeho hlas je vepsán do 

struktur mimo hegemonní diskurs, (ibid.: 81-82). Tento koncept 

zneviditelňování či umlčování ţenského subjektu bude pouţit  v  mé analýze 

femininity,  kdy ţenské subjekty jsou umlčovány h umanisticko-liberálním  

diskursem a patriarchálním diskursem.  Oba tyto diskursy se v  knize 

prolínají a můţeme o nich hovořit jako o autorském diskursu, jehoţ cílem 

je reprezentovat femininitu určitým způsobem .  

 

2.7 Maskulinita a maskulinity 

 

V diplomové práci v části věnované maskulinitě se soustřeďuji na 

rozkrytí androcentrického referenčního rámce textu, který čtenáře/ku 

interpeluje k přijmutí muţské centrality a  ţenské jinakost i .  Vedena 

metodou vzdorného čtení  analyzuji  li terární  reprezentace maskulinity 

a femininity, přičemţ  v této části  soustřeďuji na rozpory a nelogičnosti 

v konstrukci maskulinity,  které jsou ve struktuře  textu strategicky 

smlčovány, za účelem hladkého fungování genderového řádu 

v konstruované sociální realitě světa 1984.   

Analýza literárních reprezentací maskulinity (Kap. 4 dále v  práci) si  

vyţaduje teoretické ukotvení pojmu maskulinita v  kontextu muţských  

studií , která  se v 80. letech vydělila z  genderových studií a přinesla  

soustředěný zájem o maskulinitu  s  důrazem na  její  sociálně konstruovanou 

povahu. Zakladatel  tohoto proudu bádání Michael Kimmel chápe 

                                                   
13

 V originále „subaltern subject“ (Spivak 1993: 79). 



31 

 

maskulinitu jako neustále se měnící  soubor významů, který muţi konstruují  

ve vztazích k  sobě samým, ke světu a k jiným  (Kimmel 1994:120).   

Je třeba říci, ţe neexistuje jen jediný model správného muţství.  

Ačkoliv v kaţdodenním ţitém světě si asociujeme s termíny muţ 

a muţskost soubor určitých charakteristik a vlastností, v kaţdé společnost i  

můţeme vysledovat více diskursů maskulinity, z nichţ některé spolu 

spokojeně koexistují a jiné si ostře konkurují. Je tedy příz načnější 

v sociologickém diskursu hovořit o maskulinitách. Důleţitý je vztah 

hierarchie mezi těmito maskulinitami, kdy společnost konstruuje jeden typ 

maskulinity jako nadřazený všem ostatním
14

,  se kterým je pak kaţdý muţ 

komparován  (Dudová 2005). Connel dominantní typ maskulinity  nazývá 

hegemonickou maskulinitou (Connel 1987: 183) . Muţ by měl být úspěšný, 

schopný, spolehlivý a mít vše pod kontrolou  měl by být agresivní,  

ambiciózní, kompetitivní, individualist ický a soběstačný; a v neposlední 

řadě by měl být heterosexuální . Tyto stereotypy a ideologické znaky  

spojované v  dominantním diskursu s muţstvím fungují  jako určité 

standardy, se kterými se muţi stále poměřují a jsou poměřováni, vůči 

kterým se vymezují a kterých se, často marně, snaţí dosáhnout (nebo je to 

od nich okolím očekáváno). V tomto smyslu maskulinita jako ideologi e 

silně ovlivňuje ţivoty muţů a   muţské identity  (Dudová 2005) .   

Kimmel se soustřeďuje na násilí muţů a poukazuje na to, ţe jeho 

příčinou není dominantní postavení a pozice moci, jak tento problém 

pojímají feministky, ale bezmocnost a strach, ţe muţ je jen takový jako jiní  

muţi nebo ţe nedosahuje úrovně jiných muţů, a ti  jej prohlédnou , odhalí  

a připraví ho o muţnost.  Tento strach muţe paralyzuje a vede k mlčení 

o tomto problému, coţ je zahanbující a vede k pocitům bezmoci a poníţení.  

Kimmel tvrdí, ţe podstata muţnosti nespočívá ani tak v touze po moci  

a nadvládě, ale ţe jejím základem je vzájemný strach muţů a  homofobie, 

jakoţ to iracionální strach z ostatních muţů. Muţskost je v tomto kontextu 

vymezena negativně, je to způsob chování, které není ţenské. Úsil í 

                                                   
14 Connel hovoří o pěti typech maskulinity. Jedná se o hegemonickou, podřízenou, spoluúčastnou, 

marginalizovanou a protestní (Connel 1995: 76 -81). 
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osvědčit se jako muţ se hluboce pojí s homofobií, která ukotvuje muţskou 

identitu. Individuální strach muţe se stává  zdrojem kolektivní síly  sexismu, 

rasismu, heterosexismu, která se vymezuje proti j iným, skrz které si  

heterosexuální muţi projektují  svou ident itu (Kimmel 1999).   

V této oblasti se stal  velmi diskutovaným koncept hegemonické 

maskulinity, který se chystám ve své analýze hojně vyuţívat ,  a proto 

povaţuji za nutné se jím hlouběji zabývat, neţ ho jen definovat jako vzorec 

chování,  který umoţňuje pokračovaní muţské dominance nad ţenami .   

Běţně se setkáme s vymezením hegemonické maskulinity v rámci 

feministických analýz jako  normativního konceptu ,  který ztělesňuje 

současný nejuznávanější způsob, jak být muţem, poţadujíc od všech 

ostatních muţů, aby se k němu vztahovali ,  a který legitimuje podřízenost  

ţen muţi na všech myslitelných úrovních .  Hegemonická maskulinita je 

v podstatě obecně definována tak, ţe jen mizivé procento muţů je skutečně 

beze zbytku schopno naplnit ideál, který představuje, a to vy stavuje většinu 

muţů pochybování a nejistotě; funguje tedy jako norma, která není 

statisticky běţná, jako kulturní ideál, jako soubor očekávání, vůči kterému 

je třeba zaujmout postoj, pokud chcete být spo lečensky rozpoznatelný jako 

muţ (Dudová  2005).  

 V rámci logiky genderového řádu , jak je pojímán Pier rem Bourdieuem 

či v  českém kontextu Hanou Havelkovou,  i  ti  muţi, kterým se nedaří 

dosáhnout „ryzí” dominantní verze maskulinity,  ale tento typ  uznávají 

za ideální , jsou obdařeni výhodami patriar chální společenské struktury, 

a mohou být povaţování za nositele komplicitní maskulinity.  Tato 

komplicita ale není zadarmo, “musí se „vládnutí“  věnovat, udrţovat status 

quo, musí být povinně úspěšní a neustále to demonstrovat ,  povinně 

soutěţit“ (Havelková 2004: 179).   Stejně spolupráce některých 

heterosexuálních ţen udrţuje, můţeme říci spolu s pouţitím Gramciho 

terminologie
15

,  hegemonickou strukturu patriarchátu v  chodu jako 

naturalizovaný koncept, který ačkoliv byl u tvořen v  rámci historie, je 

                                                   
15

 který genderovou problematiku netématizoval a soustředil se na dynamiku strukturální změny v rámci 

vztahu kulturní dominance jedné skupiny nad druhou a na způsoby, kterými je těmto změnám zabraňováno. 
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povaţován za druhou přírodu a vyvázán tak jako subjekt moţné změny .  

Hegemonická maskulinita můţe být definována jako určité uspořádání 

genderové praxe, které ztělesňuje v současné době akceptovanou odpověď 

na problematiku legitimizace patriarchátu ,  který garantuje dominantní 

pozici  muţe a podřízenou pozici  ţeny (Connell 1995: 77) .   

Poststrukturální krit ika upozorňuje  na heteronormativní předpoklad 

takovéto konstrukce maskulinity a silný esencializující aspekt v ukotvení 

problému logikou dichotomií  pohlaví (biologie) versus gender (kultura) .  

Krit ika z poststrukturálních pozic poukazuje na fakt, ţe takovéto ukotvení 

problematiky ukládá falešnou jednotu na fluidní a  rozporuplnou realitu. 

Maskulinity nejsou fixní entity  spočívající v těle či osobnostní ch rysech 

jednotlivců, ale konfigurace praxe, které se  uskutečňují v sociální akci, 

a proto se mohou odlišovat od gender vztahů v konkrétním sociálním 

uspořádání  (Connell,  Messerschmidt 2005: 836 ).   

Hegemonická maskulinita je spjata s vůdcovstvím ,  ale je běţné, ţe 

mnoho muţů, kteří jsou drţiteli  sociální moc i ,  neztělesňují ideál  

maskulinity. Důleţité je říci, ţe muţi si mohou osvojit hegemonickou 

maskulinitu,  kdyţ je to ţádoucí, a  v dalším okamţiku  se od ní distancovat. 

Maskulini tu totiţ nereprezentuje určitý typ muţe, ale spíše  jeho pozice 

v rámci diskursivní praxe. Koncept hegemonické maskulinity je třeba vidět 

jako vysoce abstraktní  strukturu, která zneviditelňuje  subjekt. Jedinec je 

ztracen v rámci ideologického aparátu či pomocí terminologie Althussera je 

interpelován či, můţeme říci, vzýván strukturou, aby v ní zaujal pozici; aby 

se podrobil  („subjected”)  ( ibid.: 841-842).  

Jefferson říká, ţe muţi si často zvolí diskursivní pozici hegemonní 

maskulinity, jelikoţ jim pomáhá vypořádat se s  jejich úzkostí  a odvrací 

pocity bezmoci . Maskulinita je vymezena jako uspořádání praktik 

organizovaných ve vztahu ke struktuře genderových vztahů, která byla 

vytvořena sociální  praxí v  průběhu historie.  Koncept hegemonické 

maskulinity ukotvuje historickou dynamiku z hlediska genderu ,  v rámci 

které je nemoţné subjekt vypusti t.   
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3 Proč právě „game-related” výzkum aneb úvod k vlastní 

obsahové analýze 
 

Daphne Patai se sk rze definici dystopie dostává k  modifikovanému 

modelu hry, který nám umoţní rozpoznat strukturu antiutopického světa 

textu v rámc i  pravidel androcentrismu. Motivace hlavních postav, tedy 

Winstona, O‟Briena a Julie, můţeme díky herní metaforice vidět jako  

genderově determinované, vázané na binární logiku  a úst ící do 

nepřeklenutelného rozporu mezi muţskou aspirací  k  transcendenci 

a ţenským „uváznutím”  v imanenci. Jejich nekrit ické přijímání  umisťuje  

v závěru díla  hlavního „hrdinu”  Winstona do pozice zoufalého a zlomeného 

člověka (troufám si tvrdit) stejnou měrou jako násilné donucovací praktiky 

ideologické manipulace, na kterou je text  soustředěn v prvním řádu .   

Tato prvoplánová etablovaná interpretace nemůţe být zachycena herně 

odvozenými koncepty, jelikoţ jejich primárním předpokladem je moţnost 

svobodné volby a uznání spoluhráče/ky,  které jsou  v totalitní společnosti  

nedosaţitelnou ch imérou .  I přes limity, které sebou herní optika 

neodmyslitelně nese, jsem se rozhodla pro její  vyuţití,  jelikoţ nabízí 

otevření  textu hloubkové interpretační analýze v Ecově smyslu  „otevřeného 

díla“ sloţitého výměnného procesu mezi čtenářskou kompetencí ( intentio 

lectoris) a tím, co postuluje text samotný ( intentio operis) (Eco 2004: 68).  

Argumenty pro aplikaci herní optiky bych uvedla defin icí ţánru 

dystopie, který má v britské literární tradici své místo.
16

 Charakteristické 

                                                   
16

 Orwellovův dystopický román 1984 čerpá z tradice literární ţánru utopie, který je vymezen jako vize 

a popis ideálního státu či ideální společnosti. „Jedná se o typ kritické výpovědi (...) jejíţ obliba stoupá 

v renesanci po vydání Utopie anglického myslitele Tomase Moora“ (Petrusek 1996: 1362), který kritizoval 

anglické poměry 16. století. O sto let později  byla vydána Navá Atlantida, společnost zaloţena na spolupráci 

za dohledu moudrých a osvícených vládců, Francise Bacona. V současnosti je pojem utopie diskutován 

s odkazem na Karla mannheima, podle něhoţ „je utopistická kaţdá orientace lidského vědomí, která se příčí 

konkrétně uskutečněnému obrazu světa (...) Utopistické představy vztahované k budoucnosti se mohou stát 

revoluční silou a utopistické vědomí se tak odlišuje od ideologického vědomí, které skutečnost konzervuje“ 

(ibid.). Dystopie je definována ne v opozici k utopii, jak by se mohlo zdát, ale spíše jako její zvláštní druh. 

Dystopie je vyuţívána jako prostředek ke konfrontaci idejí a tématizuje moţné negativní důsledky 

úpadkových, krizových, ale i dnes třeba zdánlivě neškodných či dokonce obecně pozitivně chápaných 

tendencí ve společnosti (ibid.: 233). O britské utopistické (a dystopistické) tradici mluvím v souvislosti 

s díly: Gulliverovy cesty Jonathana Swifta, Robinson Crusoe Daniela Defoe, Konec Civilizace Aldouse 
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znaky dystopie jsou (1) pohled na mechanizovanou společnost bez moţnosti 

fyzické či psychologické svobody pro jednotlivce, (2) vládce takovýchto 

společností ospravedlňuje svou moc argumentem, ţe dosaţení moci právě 

jím, je prostředkem k vytouţenému celospolečenskému cíli,  a (3) vţdy je 

zde pasáţ věnována zdůvodnění moci, kdy klíčová figura fungující jako 

autorita vysvětlí logiku nadvlády rebelujícímu protivníkovi  - podrobenému .  

V textu 1984 druhý  zmiňovaný rys dystopie absentuje. Morální  

ospravedlnění v jeho vizi nedaleké budoucnosti záměrně chybí a tato 

absence se stává základem textu a mé analýzy.  

 Román 1984 se odlišuje od ostatních dystopických románů, které vţdy 

zpracovávají motiv fascinace mocí, odmítnutím jakéhokoli morálního 

ospravedlnění mechanismu výkonu moci. Náhradou nám ale není 

poskytnuto ani jiné moţné zdůvodnění. Jediné, co nám Orwell př edkládá 

jako cíl členů Vnitřní s trany a jejich lačnosti po moci, je moc samotná, její 

hodnota sama o sobě či záliba v moci jako taková. Je však toto vyús tění 

moci v sebe samu dostatečnou odpovědí na „orwellovskou“  otázku „proč”, 

která je naším neúnavným společníkem po celou četbu? Zvláště vezmeme-l i  

v úvahu, ţe přes tři čtvrtiny textu je věnováno detail nímu vylíčení způsobů, 

jak mocenský aparát zosobněný Vnitřní s tranou a postavou O‟Briena 

funguje. Není motivace v zásadě absurdním zájmem v moci samotné  málo 

nosná a veskrze nepravděpodobná  (Patai  1984: 219-220)? 

 

3.1 Násilí, moc a svobodná volba 

 

Dle Foucaltova rozdělení moci na násilí a moc strukturující pole 

moţných jednání subjektu , musíme  fyzické násilí a absolutní zvůli, které 

jsou trvalou součástí  či moţností totalitní  společnosti, analyzovat odděleně  

od konceptu foucaultovské moci, která vyţaduje svobodný subjekt .  

Orwellovské naléhavé tázání  po vysvětlení prapříčiny politiky vrcholné 

                                                                                                                                                          
Huxleyho, Mechanický pomeranč Anthonyho Burguesse a 1984 George Orwella. Román 1984 bývá často 

srovnáván s ruským dystopickým textem Jevgenije Zamjatina My, Katharine Burdekin Swastika Night.  
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instrumentalizace subjektu v rámci totali tní společnosti,  můţeme 

analyzovat pomocí psychoanalytických teorií - oblasti lidských vášní (ať 

dobrých nebo špatných) měnící člověka z pouhého předmětu na hrdinu či 

bytost, která se navzdory překáţk ám, snaţí dát svému ţivotu smysl, 

přesáhnout banální  existenci  pouhého ţivoření  (Fromm 1997: 21).   

Fromm se interdisciplinárně věnuje lidské destruktivitě a  rozděluje ji  

na několik typů v souvislosti s charakterem tedy určitým typem vzta hu 

člověka ke světu.  V tuto chvíli je třeba zdůraznit , ţe postava O‟Briena 

(jehoţ sadist ický sociální charakter bude hlouběji analyzován  v kapitole 

o maskulinitě nezávisle na herním rámci ) poháněna vášní ovládat ostatní je 

v souladu s předpokladem Fromma, ţe i „ ţivotu nepřátelské vášně 

představují odpověď na existenciální potřeby člověka”( ibid.:  21), a proto 

nemůţeme této postavě upřít totoţnou touhu po transcendenci
17

,  jakou 

automaticky předpokládáme u postavy  Winstona.  

Toto překračování vlastní existence je v patriarchální ku ltuře výlučně 

muţskou aspirací, která i v románu není ţens kým postavám přiznána .  

Binární logika opozic  (z nichţ základní je muţ : ţena), z kterých je 

dichotomie transcendence : imanence odvozena, připisuje ţeně imanenci 

neboli „bytí  o sobě” (de Beauvoir 1967: 67) .  Dle Bloomovy interpretace 

(ochránce západního literárního kánonu) postavy Winstona jako posledního 

humanisty ve světě absolutní mocenské zvůle svobodné jed nání  pro hrdinu 

neexistuje.  Pokud ale přijmeme moţnost svobodné volby  v rovině touhy po 

transcendenci  či imanenci, která nemusí být jen ochuzujícím bytím, jak je 

nazírána  existencialistickou filosofií  Sartra a de Beauvoir, ale můţe být 

také  etickým konceptem imanence jako sociálního pouta  a přístupný 

nezávisle na pohlaví, jak ho pojímá Pavel Barša . Barša  vymezuje 

afirmativní vůli, která je charakteristická  pro koncept imanence a  implikuje 

vzájemnost,  proti transcendentismu vůle negativní, která „je naopak  

poháněna snahou zaplnit  nedosta tek (.. .)  (prostřednictvím) osvojení 

                                                   
17

 Transcendenci jako vrchol existencialistické morálky, jako uplatňování subjektu ve všech svých 

rozvahách. Jak napsala Simone Beauvoir v kultovním feministickém díle „(subjekt) naplňuje svou svobodu 

teprve ustavičným přesahováním a překračováním k dalším svobodám; není jiné ospravedlnění přítomné 

existence kromě rozpínání do nekonečné a neurčité otevřené budoucnosti“(de Beauvoir 1967: 23). 
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vnějších věcí a ovládnutí ostatních lidí a získání jejich uznání (Barša 2001: 

8).
18

  

Dle mého názoru je třeba pro obhajobu herní  metaforiky zdůraznit  

svobodu subjektu v rovině moţné resistence k interpelacím kulturních 

forem maskulinit ,  která je hegemonním diskursem smlčena. Postava 

Winstona má  určitou, ačkoli totalitním zřízením ve světě textu 1984  velmi 

omezenou, míru svobody, kdyby neparticipoval  na hře,  jejíţ pravidla leţí  

v oblasti androcentrismu, v imperativu (muţsk é) transcendence. Jeho 

svobodou (a tuto moţnost v textu symbolizuje postava Julie ,  ale té není 

přiznán intelektuální  rozměr) je nepřijmout způsob vnímání své genderové 

identity; odráţet interpelace esencialisti ckého diskurzu (muţská podstata –  

vztaţena k touze po transcendence, ţenská podstata vztaţena k t ouze po 

imanenci). Slovy Foucaulta odmítnout submisivitu subjektivity :  

„odmítnout, co jsme. Musíme vynalézt a vytvořit, co bychom mohli být, 

abychom se vyhnuli  tomuto druhu poli t ického „double bind”, kterým je 

souběţná individualizace a totalizace moderních mocenských struktur (…) 

Musíme prosadit nové formy (genderové –  pozn. autorky) subjektivity“ 

(Foucault 1999: 209). Tato rovina moci je centrem části  mé analýzy 

věnované  maskulinitě, ke které se vztahuji metaforikou hry.  

 

3.2 Androcentrismus jako základ modelu hry o moc  

 

Patai navrhuje aplikovat modifikovaný koncept hry,  který vrhá světlo 

na jednání hlavních postav a nabízí  uvěřitelné motivace a implikace. Tento 

přístup nám poskytuje nové hledisko pohledu na text jako na celek; 

„konceptuální  aparát , který nám umoţňuje porozumět hodnotám, který leţí  

v pozadí výběru určitých forem jednání”
19

 (autorský překlad Patai  1984: 

229). Mým zájmem zde není formální aplikace teorie her a strategií  na 

                                                   
18

 Etika imanence je tematizovaná feministickou etikou i postkoloniálními teoriemi, kterými se nebudu na 

této rovině ve své práci zabývat. 
19

 V originále „the conceptual apparatus for understanding the value that lies behind the selection of certain 

forms of behavior“ (Patai 1984: 229). 
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jednání postav Winstona a O‟Briena, coţ dle mého názoru ani není moţné  

díky vysoce hierarchickému vztahu obou postav, kdy zakládajícím 

principem teorie her je rovnost šancí a svobodná volba (v iz 3.1) ,  ale spíše 

vyuţití  inspirativní terminologie a metaforiky hry v Huzingonvě smyslu pro 

genderovou obsahovou analýzu textu.  

Toto hledisko se nabízí i  díky častému výskytu motivu hry
20

 uvnitř 

díla samotného. Rozpoznání a přijmutí  postav Winstona a O‟Briena jako 

participantů ve  hře,  ke které ostatní postavy nemají přístup, operující  

v prostoru společného referenčního rámce a sdílení společných hodnot, nás 

vede k analýze androcentrismu uvnitř díla. Sdílené hodnoty vyvěrají z lpění 

autora na tradičních definicích maskulinity a femini nity,  které fungují 

nakonec i jako překáţka ke splnění autorova závazku sociální  

spravedlnosti, jelikoţ autorovu analytickou práci o m oci ukončují 

v hluchém místě konstatováním, ţe dominance a touha po moci je 

nevyhnutelně  obsaţena v lidské povaze  (Patai 1984: 220-238). 

 

3.3 Teorie her, koncept hry a hra jako metafora   

 

Podnik, do kterého se pouštím, v tomto bodě vyţaduje soustředit  

pozornost  na teorii her  v její  „high-tech“  i  „ low-tech“  podobě ,  koncept hry 

a především na  hru jako na metaforu.  Nejprve je však třeba zdůraznit , ţe 

ani jedno z pojetí,  které v  této  kapitole představím, nevztahuje koncept hry 

na literární analýzu .  Mou inspirací v  tomto směru byla j iţ několikrát 

zmiňovaná Daphne Patai, která načrtla moţnosti  vyuţit í herního rámce 

pro analýzu andocentrismu  v románu 1984. Ostatní  diskutovaná  pojetí do 

určité míry akcentující teorii  her jsou podnětnými stimuly .  

 Sociologie aplikuje koncep t  hry na sociální realitu a kulturní  

antropologie vztahuje herní metaforiku na kulturní fenomény  a v rámci 

Huizingerova pojetí  na kulturu obecně . Mé metodologické rozhodnutí  

                                                   
20

 častý je motiv šachové partie (viz. Orwell 2000: 120, 304, 305, 310, 311), Člověče, nezlob se (viz. Orwell 

2000: 311) a metaforika hry obecně (viz. Orwell 2000: 146). 
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pouţít metaforu hry jako rámec pro vlastní analýzu literárních reprezentací 

maskulinity je vedeno úvahou ,  ţe můţeme  poznat a zkoumat  sociální  realitu  

vţdy jen prostřednictvím konstrukcí, tedy v  souvislosti s  věděním a mocí,  

které jsou arbitrární a společensky podmíněné. S  odkazem na sociální  

konstruktivismus se tedy vztahuji k  textu jako k sociální realitě  

a k interakcím literárních postav jako  k interakcím mezi jednotlivci ve 

společnosti, jej ichţ chování je vedeno různými motivacemi, které mohou či 

nemusí být jimi samotnými plně reflektovány
21

.  Morris argumentuje, ţe 

„tvůrčí formy literatury nám mohou poskytnout hlubší pochopení lidské 

zkušenosti a přispět k  lepšímu pochopení společenské reality“  (Morris 

2000: 17) ,  ale zdůrazňuje, ţe toto chápání je zprostředkováno kulturními 

formami –  prostřednictvím obrazů, slov a jejich kulturních významů  

a hodnot, které si osvojujeme spolu s  jazykem (ibid.: 17-18).  Zdrojem pro 

mou analýzu genderových reprezentací je tedy fikční svět 1984,  na který 

aplikuji herní metaforiku za účelem odhalení referenčního rá mce textu 

a s  cílem poukázat na moţná alternativní  interpretační rozhodnutí, která  

jsou textem strategicky smlčována .   

Jak jsem jiţ  předznamenala v  úvodu ,  má práce je do značné míry  

ovlivněna kulturními studiemi, které uvozuj í teoretickou část této práce 

a otevírají text 1984 mé  interdisciplinární analýze, jej íţ jádro leţí 

v interpretat ivní analytické práci a vědomě resistentním postoji 

k hegemonnímu diskursu patriarchální kultury,  který legitimizuje 

genderovou nerovnost v textu stejně tak jako v  sociální  realitě.   

Nyní jiţ představím  teorii her v  její „high-tech“ i „ low-tech“ podobě, 

tedy koncept hry,  který vyuţívá sociologie ,  a kulturní pojetí hry jako 

                                                   
21

Své rozhodnutí bych podpořila také teorií moţných světů. Ruth Ronen ve své knize Možné světy v teorii 

literatury tvrdí, ţe základním předpokladem  jakéhokoli fikčního či moţného světa je, ţe musí být 

konstruován ve vztahu ke specifickému kulturnímu kontextu, ve kterém byl vytvořen. Ačkoli jsou fikční 

(moţné) světy autonomní k jakémukoli pojetí reality, coţ implikuje jejich ontologickou a strukturní 

odlišnost, v rámci narace a typu fokalizace  poskytují vodítka, dle kterých můţeme rozlišit, co je povaţováno 

za fakt a co nikoli (Ronen 2006:17-26). V návaznosti na antiutopický svět 1984, který je nám podáván pozicí 

vševědoucího vypravěče, bych zdůraznila, ţe v novele je akcentována rozdílnost mezi fikčním světem 

a aktuálním světem v mnoha aspektech, ale aspekty patriarchální kultury zůstávají nereflektovány, jelikoţ 

jsou brány jako samozřejmost.  
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metafory,  na které v  rámci metodologického vymezení v  předešlých 

odstavcích nejúţeji navazuji.    

3.3.1 Sociologie a teorie her 

Teorie her byla tradičně nahlíţena jako matematický typ analýzy  

a řazena do oblasti aplikované matematiky.  Za základní kámen takovéto 

analýzy je povaţována  publikace „Theory of Games and Economic 

Behavior” autorů Johna von Neumanna a  Oskara Morgensterna . Ve 

čtyřicátých letech 20. století teorie her přináší nový pohled na  konfliktní 

rozhodovací si tuace, kdy dochází ke střetu zájmů  jedinců - hráčů, a které 

jsou pomocí herně-teoretických modelů  - matic a výpočtů analyzovány  za 

účelem ukázat moţné strategie (tahy, akce) hráčů a jejich moţné zisky 

(které mohou být vyjádřeny matematickými funkcemi)  (Swedberg 2001) .  

Inspirace pro mou obsahovou analýzu textu je na hony vzdálena 

takovéto vysoce technické práci .  Důvodem, proč mě teorie  her zaujala, je 

interdisciplinární diskuse, kterou rozd mýchala a která nebyla omezena 

technickými parametry herně -teoretických modelů. Popularita herně -

teoretických konceptů přinesla v oblasti sociologie  nový pohled na realitu 

jako na hru
22

 (viz koncept hry -  Gofmann)
 
a v oblasti  kulturních studií , 

především pak kulturní antropologie , vymezení hry jako kulturní funkce  

(viz metaforika hry –  Huizinga, Caillois)  (Swedberg 2001).  

Jessie Bernard rozpoznala potenciál teorie  her u sociologických  

problémů  a vybídla sociologickou komunitu svou programovou statí  

k zájmu o  tuto novou oblast analýzy .  Za nejpodnětnější Bernard povaţuje  

koncept dvou hráčů u he r s nulovým součtem (coţ jsou takové  hry, kdy 

jeden hráč získává na úkor druhého), koncept tvoření koalic a myšlenka , ţe 

normy v chování  a jednání  ovlivňují, která z mnoha strategií  bude hráčem 

zvolena. Byla si vědoma, ţe jsou třeba určité modifikace vlastní teorie her  

mezi nimi například nutnost  začlenit do analýzy porozumění či  jinými 

slovy dimenzi subjektu ,  aby naše analýza nesklouzla k  pouhému  

intelektuálnímu  cvičení  nebo k „loutkovému divadlu” a  mít na zřeteli  různé 

                                                   
22

 Nazýváno „game-related sociology“ (Swedberg 2001: 301). 
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společenské vlivy měnící  pravidla hry.  Můţeme tedy říci,  ţe většina 

sociologické práce musí být odvedena před vlastní  herně -teoretickou 

analýzou  (Bernard In Swedberg 2001: 305 ).  

3.3.2 Koncept hry – hra, hráči, strategie – sociologické pojetí 

Za modifikovanou či  velmi volnou aplikaci teorie her v  širším smyslu 

lze povaţovat i  sociologické práce vyuţívající některé klíčové termíny 

z této oblasti a  operující s  myšlenkou hry jako obecné metafory ,  kdy 

analýza sociálních fenoménů ,  jako by byly hrou, vrhá nové světlo na 

sociální interakce obecně. Do této skupiny je řazen kupříkladu Erwing 

Goffman, o  jehoţ práci  kulturní a  sociální  antropolog Clifford Geertz 

poznamenal, ţe „téměř zcela závisí na herní analogii“ (Geertz In Sw enberg 

2001: 311) a který kriticky rozví jí Schellingovu myšlenku o strategických 

interakcích. Goffman mluví o  tzv. „pravidlech irelevance /nedůležitosti“ 

jako o tendenci v mnoha hrách  vyloučit  mnoho aspektů reality jako 

irelevantních v  rámci hry.   

Oblast í  sociálního ţivota, kterou sociologie víceméně míjí, jsou 

situace, kdy jsou si jedinci vzájemně vědomi ostatních (či druhého) a  kaţdý 

myslitelný pohyb ovlivní ostatní . Tyto scénáře,  které se mohou zd át trochu 

„přitaţené za vlasy“ a které rozvíjí  teorie her , vidí Gofmann jako 

nápomocné .  Tvrdí, ţe v  těchto situacích nalezneme mnoho aspektů, které 

jsou v rámci  „hi-tech“  herně-teoretických výzkumů  ponechány stranou 

a kterých se můţe zhostit sociologie. Například teoretikové her ignorují 

existenci norem a zachází s  nimi zjednodušujícím a  formalizovaným 

způsobem.   

Michel Crozier se soustředil na studium organizace jako soubor u her,  

které se hrají podle neformálních pravidel a  nemohou být jednoduše 

předpovídány z   připsaných rolí v  rámci formální struktury, ale můţeme je 

(pravidla,  zisky, moţné racionální strategie) odkrýt prostřednictvím 

analýzy opakujícího se chování u hráčů. Ačkoliv se Crozier snaţil směřovat 

k formalizované analýze organizace, reflektoval sloţitost a  moţná 

i  nedosaţitelnost  vytyčeného cíle a  navrhoval „zkusit se posunovat  od 
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doslovného popisu k  určitému typu kvali tativní analýzy místo okamţitého 

vyţadování nějaké irelevantní statistické sloţitosti“
23

 (Crozier In Swenberg 

2001: 311 –  překlad autourky).   

Největším přínosem teorie her v jej í  „ low-tech” podobě, do níţ 

můţeme zařadit, jak Bernard, tak sociology uţívající hry jako analogie, je 

nový konceptuální rámec a potenciál zjednodušit a  vytříbit to, co je 

esenciální v konkrétní  situaci ,  jelikoţ velmi dobře dokáţe nést otázku 

„proč” (Swedberg 2001: 322 -323).  

3.3.3 Johann Huizinga Roger Caillois a hra jako metafora – kulturní pojetí  

Patai interpretuje román 1984 v návaznosti na koncept hry  a odkazuje 

na Rogera Cailloise,  který navazuje na práci Johanna Huizingy a na jeho 

pojetí hry jako centrální  součásti l idské kultury.  Na hru není nazíráno  jako 

na lehkováţnou zábavu, ale jako základ pro umění vědu a kulturu, opírající 

se o dva hlavní pilíře. Jedním z nich je svoboda a spontánnost ,  druhým 

struktura ,  pravidla pro účast na hře, závaznost, disciplína a vymezení .  Hra 

stojí mimo binaritu váţnosti a zábavy.  „Hra není „obyčejný” nebo „vlastní” 

ţivot. Spíše je to vystoupením z takového ţivota do dočasné sféry aktivity 

s vlastní tendencí“  (Huizinga 2000: 16).  

Základní charakteristiky hry jsou svoboda, bezdůvodnost ,  

ohraničenost, vytrţení  a fakt, ţe ústí sama v sebe. Aktivita,  která je sama 

sobě imanentní, nepřekračuje pro ni pravidly vymezený rámec, má vlastní 

hodnotu sama o sobě, a na které participujeme dobrovolně a pro potěšení,  

je definována Huizingou jako  kulturní funkce  (Huizinga 2000: 16-24).  

„Cíle, kterým slouţí,  leţí mimo okruh hmotných zájmů nebo individuálního 

uspokojování nezbytných ţivotních potřeb” (ibid. :  20).   

Konce hry můţe být docíleno jen v rámci pravidel hry, které definují,  

co to znamená hrát tu kterou hru, či vystoupením ze hry, čímţ se hra stává 

neuspokojivá a není rozhodnuto o  vítězství či prohře. Ačkoli účast na hře je 

bezdůvodná, neznamená to, ţe z antropologického, sociologického 

                                                   
23

 V originále „try to move from literary description to some kind of qualitative assesment instead of 

requiring immediately some irrelevant statistical sophistication“ (Crozier In Swenberg 2001: 311). 
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a kulturního hlediska nejsou  hry významné. To, jakých her se  jednotlivci  ve 

společnosti  účastní ,  vypovídá mnohé o povaze společnosti  a  pilířích, na 

kterých stojí . Pro radost a vzrušení ze hry je důleţité mít oponenta, kte rý je 

rovnocenný ve specifických kritériích v  souvislosti s podstatou (pravidly) 

hry.  Mezi účastníky musí být vztah specifické intimity zaloţený na úctě ve 

schopnosti  druhého  pro konkrétní hru  (Patai 1984: 220-223).  

Huizinga tématizoval rozdíl mezi tzv. „falešnou hrou” a  mezi tím, hru 

kazit.  Porušovat herní formu, k níţ patří  spolu s  pravidly vymezený prostor 

a čas, znamená hru kazit.  Lze však shledávat rozdíl mezi případy, kdy se 

hráč se stále pohybuje ve významovém poli  hry a pravidla tak zůstávají  

v platnosti, ale obchází se jejich čestné dodrţování ( tzv. „falešná hra”),  

a způsoby, jeţ hru rozkládají nebo znemoţní.  Za falešného hráče můţeme 

povaţovat postavu O‟Briena, který si nasadil „masku přítele”, aby 

vmanipuloval postavu Winstona do hry, ačkoliv Win ston na konci narativu 

přiznává, ţe o tomto přestrojení (tzv.  „mimikře“ ,  jak tuto kategorii hry 

rozpracovává Cail lois) věděl. Tato záměna konfigurace tedy hru nekazí. 

Hra by byla zničena, pokud by byla odhalena relativita a křehkost herního 

světa, pokud by byla hře odebrána i luze, slovy Huizinga „ inlusio –  

vehrávání, neboť (to) ohroţuje hráčské společenství  v samém 

základu”(Huizinga 2000: 22).  

Huizinga se soustřeďoval na herní souvislosti války a tvrdí , ţe 

„hranice toho, co je ve hře dovoleno, nemusí být překročena ani při 

prolévání krve, dokonce ani při zabití” ( ibid. :  126),  ale zároveň 

upozorňuje, ţe například vyhlazování, přepadení, léčka a  častý konečný cíl  

moderních válek tedy podmanění leţí mimo oblast agonální
24

 formy boje, 

ačkoli  mohou slouţit agonální válce. Huizinga tvrdí,  ţe bez zachování 

herního postoje (uznání protihráče)  není moţné mluvit o kultuře.  

                                                   
24

 Agón je kategorie hry, kterou Huizinga vymezuje jako princip soutěţe spolu s Aleou tedy principem 

náhody. Roger Caillois na toto rozlišení navazuje, ale jde v klasifikaci her dále a přidává kategorii Mimikry 

(předstírání) a Ilynx (závrať). K těmto čtyřem kategorií pak vztyčuje další osu, jejímiţ krajními body jsou 

aspekt paidia; prvotní moc improvizace a nenucené radosti, a aspekt ludus; závaznost. Princip ludus je 

charakteristický pro hry související s morálními a intelektuálními hodnotami určité kultury a přispívají 

k jejich kultivaci a tříbení (Caillois 1998: 32-58). 
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„Jakmile jeden nebo více členů povýší zájem a moc vlastní  skupiny –  

ať uţ je to národ, církev nebo stát –  na jedinou normu svého počínání, pak 

s posledním formálním zbytkem hráčského postoje zmizí i  kaţdá kultura 

vůbec (…) Avšak ani ve společnosti , která zrušením všech právních vztahů 

úplně zdivočela, není agonální pud vyřazen (…) Ať uţ  dáváme takovéto 

snaze jakoukoli formu a jméno, v podstatě jde stále  jen o dosaţení 

vítězství, i  kdyţ je  nepochybné, ţe takto získané vítězství nemůţe být 

ţádným ziskem” (ibid.: 142).  

Tato citace ozřejmuje limity pouţit í m etafory hry na text 1984. Hra 

o moc, která se odehraje v rámci pravidel androcentrismu je přístupná 

zvolené analýze jenom potud, pokud absolutní mocenská zvůle zůstává 

mimo rámec analýzy .  
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4 Muţská ideologie v románu 1984  
 

Mluvíme-li  o textu 1984 prizmatem hry o moc je jasné, ţe hráči 

myslíme postavy O‟Briena a Winstona Smitha, tedy dva muţe, z nichţ 

jeden je spojen se zlovůlí totalitního reţimu sr ovnatelnou s autoritou 

Velkého bratra a druhého máme chápat jako bezmocného a zoufa lého 

obhájce morálky ţijícího v  nenáviděném společenském pořádku. Ale je to 

tak docela pravda? Proč je vlastně Winston přitahován vysoce postaveným 

O‟Brienem a věří, ţe člen Vnitřní Strany je součástí undergroundového 

hnutí? Na čem je zaloţeno jejich vzájemné porozumění, které, jak říká sám 

Winston, „je důleţitější neţ náklonnost nebo spojenectví?” (Orwell 2000: 

33).  

 V návaznosti na inspirativní pohled Patai na román 1984 z  hlediska 

herní metaforiky a s vyuţití terminologie teorie her se pokusím odhalit 

konstrukci maskulinity a feminini ty v textu. Tato konstrukce se vyjeví,  

odmítneme-li  pojímat román 1984 tradičně  jako analýzu či detailní popis 

fungování totalitní  moci a  zaměříme-l i se na formy moci, které text 

(autor?) reprodukuje a  povaţuje za neproblematické  či za nehodné analýzy.  

Text se pokusím číst proti srsti muţského univerzalismu ( „male-

gazed”) metodou vzdorného čtení (Fetterley 1978) . V tomto procesu 

uvědomělého  čtení  budu následovat Derridovu tradici dekonstrukce v tom 

smyslu, ţe má analýza je vedena  snahou zaměřit  se na rozpory v textu, 

hluchá místa, nelogičnosti či nepravděpodobnosti v jednání postav, a na to, 

co je v textu (autorem) vynecháváno; zamlčeno, zneviditelněno a to, co, jak 

se říká,  nestojí za  řeč (coţ je velmi trefný obrat, který v souvislosti 

s diskurzivní genderovou analýzou nabývá naléhavých rozměrů).  

Orwellův román 1984 můţeme vidět jako hru hegemonního  

a obyčejného, s odkazem na Connella ho můţeme pojímat za komplicitního,  

muţe odehranou v rámci pravidel androcentrismu tedy v rámci z ápadní 

myšlenkové tradice,  kdy muţ ,  potaţmo muţskost ,  je pokládána za normu 

(Nünning 2006 :  35).  
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O‟Brienovy motivace a cíle, o které usiluje, jsou explicitně v textu 

vyjádřeny. Ale jsou opravdu cele dořečeny?  O‟Brien v  románu definuje 

moc jako „moc nad ostatními bytosti  - nad tělem, ale především nad 

vědomím” (Orwell 2000: 280). Nemluví o podstatě patriarchální moci,  

o konceptu hegemonní  maskulinity,  která je hnacím motorem narativu, 

ačkoli  nevyřčeným a  neproblematizovaným?  

Troufám si tvrdit, ţe postavě  Winstona nemůţeme bez návaznosti na 

patriarchální ideologii porozum ět. Jeho myšlenkové pochody, jakkoli  

detailně a sugestivně jsou v knize popsány, nám neposkytují vodítka 

k pochopení jeho klíčových rozhodnutí.  Postava Winstona je hnána v rámci 

narativu nespecifikovanou tajemnou predeterminací .  Text svou 

nedovyřčeností této predeterminace interpeluje čtenáře k při jmutí 

Winstonovy motivace v podobě zoufalého lidského údělu jednotlivce, který 

nedokáţe popřít pravdu a přirozenost
25

 člověka, ačkoliv ví,  ţe je povaţován 

za šílence a ţe jeho neohrabané (a právě proto ryzí) hrdi nství nemůţe 

zvítězit. „Zdálo se mu, ţe vstoupil do vlhkého hrobu, a dávná jistota, ţe ten 

hrob na něj čeká, mu dávala sílu” ( ibid. : 170).  

Motivace Winstonova jednání jsou ale v rámci informací, které čtenář 

z knihy získá značně nelogické, zatímco pokud přijmeme  nové hledisko 

v podobě konceptu hry, tajemná predeterminace nabývá zřetelnějších 

obrysů. Patai tvrdí , ţe nikdo nevstupuje do hry, jestliţe očekává poráţ ku, 

ledaţe by protivníkem byl někdo natolik adorovaný, ţe pouze moţnost 

sdílet s  ním herní pole, by byla pro něho prestiţ a do určité míry i  výhra. 

Toto tvrzení můţe být příliš kategorické. Z  vybrané citace můţeme 

vysledovat, ţe postava Winstona naopak por áţku očekává, ale neobává se 

jí,  jelikoţ je součástí jiţ zmíněné predetermi nace, která je zdrojem jeho 

přesvědčení. Právě charakter této predeterm inace je to, co se vynasnaţím 

v této kapitole vynést na světlo a pojmenovat.  

 

                                                   
25

 Přirozenost člověka je problematický pojem. Zde jsem ho pouţila v rámci esencialistického diskursu tedy 

ve smyslu, ve kterém je konstruován strukturou textu. 
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4.1 Předpoklad hry - nutnost “rovnocenného” druhého  

 

Zakusit moc nad lidskou bytostí vyţaduje někoho, kdo se bude stavět 

na odpor. O‟Brien říká: „Poslušnost nestačí. Pokud netrpí, jak si můţeš být 

jistý, ţe podléhá tvé vůli a ne své vlastní? (Orwell 2000: 284)”. Takovéto 

vášně ,  a vztahování se ke světu ,  které jen kvetou v  totalitním zřízení 

společnosti,  jsou vlastní sadistickému charakteru, jak ho definuje Fromm.  

Úvodem bych nejprve pojednala o moci ve smyslu absolutní zvůle, kterou  

nelze začlenit do analýzy na základě herního paradigmatu androcentrismu, 

ačkoli najdeme mnohé paralely s hodnotami patriarchální kultury 

a konceptem hegemonní maskulinity.    

4.1.1 Limity rovných „hráčských” šancí – mocenská zvůle 

„Pokud se týče moci, je nezbytné odliši t tu, která je vykonávána na 

věcech a která je umoţňuje měnit , pouţívat, spotřebovávat nebo ničit” 

(Foucault 1999: 210). Foucault povaţuje za nezbytné rozliš i t  mezi mocí ,  

která vyţaduje přítomnost  svobody, a násilím  (Kap 3.1) .  Nyní  zacílím na 

oblast násilí a  soustředím  se na oblast  lidské destruktivity.   

Fromm problematizuje destruktivitu a vymezuje několik typů 

charakteru, které se utvořili jako reakce na existenciální otázky a potřeby.  

Odlišuje (1) destruktivní charakter ,  jehoţ podstatou je touha druhého 

odstranit ve smyslu usmrtit a kter ý pozvedá extatickou ničivost na jedinou 

smysluplnou hodnotu své existence  (Fromm 1997: 275-277) ,  (2) sadist ický 

charakter ,  pro který je vztahování se k něčemu ţivému moţné pouze  za 

předpokladu, ţe je “ to”  ovladatelné  (ibid.: 290) ,  a (3) nekrofilní charakter,  

který můţeme definovat jako tendenci “být silně přitahován vším, co je 

mrtvé, zetlelé,  rozloţené a nemocné” ( ibid.: 329) 

Extrémně sadist ický charakter můţeme rozpoznat u postavy O‟Briena, 

který vyhledává a dokonce v jistém smyslu konstruuje záţitek a bsolutní 

vlády nad jiným tvorem. Záţitek všemohoucnosti vůči jiné osobě v něm 

vytváří iluzi, ţe překračuje hranice své existence.  O‟Brien při mučení 

vysvětluje Winstonovi strategii  Strany: „Neničíme kacíře proto, ţe nám 
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odporuje; nikdy ho nezničíme, dokud nám odporuje. Obrátíme ho ,  

zmocníme se jeho niterného myšlení, přetvoříme ho (…) Neţ ho zabijeme ,  

uděláme z něj jednoho z nás. Nestrpíme, aby kdekoli na světě existovala 

chybná myšlenka, byť sebetajnější a  sebebezmocnější” (Orwell 2000: 270).   

Fromm říká, ţe sadismus nepotřebuje ţádný praktický cíl, ale ţe je 

spíše přirovnatelný k jakési víře. „ Je přeměnou bezmoci v záţitek 

všemohoucnosti” (Fromm 1997: 289) . Stejně jako O‟Brien říká , ţe „Moc 

není prostředek, ale cíl  (…) Jsme kněţí moci  (…) Jedinec má moc pouze 

tehdy, kdyţ přestane být jedincem. Kdyţ se však člověk dokáţe dokonale 

a naprosto podřídit, dovede uniknout vlastní identitě a splynout se Stranou 

tak, ţe sám je Stranou, potom  je všemocný a nesmrtelný” (Orwell 2000: 

279 - 280). Sadista svůj pocit existenciální bezmoci  řeší touhou ovládat 

a řídit druhé. Ţivot je pro něho děsivě nepředvídatelný a nutí ho ke 

spontánním reakcím, které nedokáţe  zvládat.  Sadistický charakter je 

definován touhou po moci. Jediný způsob, jak se můţe vztahovat k druhým, 

je prostřednictvím jejich absolutní  kontroly.  Vybírá si k tomu ale vţdy 

jedince bezmocné, ke kterým cítí odpor.   Jedince, kteří jsou v mocenské 

hierarchii  nad ním, bezmezně obdivuje a před  nimi je schopen se hrbit 

a poniţovat. Fromm v tomto smyslu mluví o podobnosti s  tzv.  

byrokratickým charakterem.  

Je třeba si uvědomit, ţe sadist ický charakter si vynucuje z  druhých 

svým zvráceným způsobem určité reakce,  jelikoţ není schopen přijmout 

spontánní reakce. Aby tento cíl mohl být naplněn, je nutné ,  aby subjekt,  

kterému chce být sadista pánem ,  zůstal naţivu, to je to co odlišuje sadistu 

od destruktivního a  nekrofilního charakteru. Na tomto místě bych 

zdůraznila paralelu s hierarchickým pojetím maskulinit v  rámci 

genderového řádu (Kap. 4.4.1 dále v práci), kdy uznání nedosaţitelné 

hegemonní maskulinní normy poskytuje všem muţům moc a dominantní 

postavení nad ţenami, ale zároveň je vůči nehegemonním muţům opresivní .  

O„Brienova  touha po moci a kontrole je jeho způsob odpovědi na 

existenciální  potřeby, které má kaţdý člověk. Jak je patrné z citované 

pasáţe, postava O‟Briena adoruje Stranu pro kolektivní moc, kterou mu 
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propůjčuje. Jeho touha ovládnout a řídit je vedena  stejnou touhou být 

ovládán a řízen. Sadistické a masochistické tendence jsou velmi často  

propojené .   

Jelikoţ postava O‟Briena má v textu v rukou soustředěnu veškerou 

moc a můţe Wistona zabít, kdy se mu zlíbí, nemůţeme tyto dvě postavy 

povaţovat za hráče,  kteří  stojí na stejné startovní čáře. Tato dimenze 

násilné donucovací moci nemůţe být analýzou vyuţívají cí metaforiku hry 

zachycena. Ale,  jak uţ jsem řekla výše,  tato oblast absolutní mocenské 

zvůle je dle mého názoru esenciální  pro tradiční interpretace románu 1984, 

které pojímají dílo jako analýzu totali tní  moci, coţ není cíl ,  který jsem si  

vytyčila. Má práce je v  této části věnované maskulinitě vedena snahou 

zdůraznit  svobodu subjektu v rovině moţné resistence k  interpelacím 

kulturních forem maskulinit , která je hegemonním diskursem smlčena 

a která je jedinou moţnou formou boje proti individualizující moci, jak ji  

pojímá Foucault.  

 

4.2 Foucaltova moc a svoboda 

 

Záliba Vnitřní Strany v performaci moci samotné, vyţaduje zároveň 

produkci silných oponentů, takových, kteří poskytnou vzrušení 

z překonávání lidského vědomí. Jinými slovy ,  okusit zkušenost mít moc 

vyţaduje subjekt, který podlehne zdání své svobody. Dle Patai by se m oc 

bez takovýchto sebejistých a  přesvědčených odpůrců ,  instrumentalizovala 

do autority,  kterou dle Fromma specifikuji jako racionální ,  coţ není cíl,  

který sleduje postava O‟Briena. Fromm v díle Člověk a psychoanalýza 

rozlišuje  mezi kritizovatelnou, časově omezenou  racionální autoritou, která 

je umoţněna jen mezi rovnými jednotlivci a je  vedena tzv. „humanistickou 

etikou“, a  iracionální autoritou, kterou nazírá jako produkt tzv .  

„autoritativní etiky“  a která určuje, co je dobré a  zlé prostřednictvím  moci 

a strachu (Fromm 1967) .  Sadistický charakter O‟Briena je hnán touhou stát 

se iracionální autoritou .  
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Foucault tvrdí , ţe svoboda je podmínkou existence moci. Vztah 

svobody a moci není vztahem vylučování, ale vzájemného podněcování .  

Mocenský vztah definuje jako takový způsob jednání, který „nepůsobí 

přímo a bezprostředně, ale působí na jednání zasahující moţná či skutečná 

jednání přítomná a budoucí” (Foucault 1999: 215 -216), nebo se vpisuje do 

chování jednajících subjektů. Jak uţ bylo řečeno výše, vyţaduje tedy 

foucaultovský mocenský vztah přítomnost jiného; druhého prvku (který si  

podrţí jistou míru svobody) . Ten, na kom je moc vykonávána, musí být 

plně chápán jako subjekt jednání  (ibid.: 210-218).   

Proto prvotním krokem O‟Briena  k tomu, aby mohl rozehrát hru „moci 

nad jinými”, je výběr a vlastní  vytvoření subjektu spoluhráče. 

Prostřednictvím parafráze  Foucaulta můţeme říci , ţe subjekt spoluhráče je 

tvořen pomocí individualizujících strategií, operujících v rámci konkrétní 

ideologie,  s cílem připoutat jedince k němu samému, a tím ho podřídit 

ostatním. Nebo pouţijme Foucaultův te rmín  pomocí submisivity 

subjektivity, která je podmíněna produkcí pravdy - pravdy jednotlivce 

samého ( ibid.: 202,205). Pouţijeme- li  Foucaultova slova, vládnout 

„znamená strukturovat pole moţného” ( ibid.:  217), a proto první podmínka 

k vládnutí  O‟Briena je vytvoření svobodného subjektu s vlastním polem 

budoucích moţných jednání, jelikoţ bez osobní zodpovědnosti Winstona by 

ani hra a potaţmo ani kniha nedosahovala takové dynamiky a nebyla by 

zajímavá.  Tento proces nazývám kultivací oponenta pro hru, kterou p ro 

vypointování své teze rozděluji do třech fází: (1) výběr a  kultivace 

oponenta, (2) výzva ke hře, (3) vlastní hra „Místo, kde není temnoty” .  Tyto 

fáze korespondují  s dělením samotného románu na tři  čás ti .   

 

4.3 Výběr a kultivace oponenta  

 

Kultivace oponenta je ve společnosti totalitní Oceanie zaloţené na 

násilném vynucování těţký úkol, a proto i  výběr “partnera” pro hru nemůţe 

být nahodilý,  ale vybraný jedinec musí splňovat určitá kritéria. Tímto 
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výběrem je dotyčnému přiznán  určitý potenciál ,  je mu dáno na vědomí,  ţe 

je hoden se utkat s tak silným protivníkem, jakým O‟Brien bezesporu je. 

Aktem zvolení spoluhráče je jedinci prokázán respekt, důvěra v jeho 

schopnosti a uznání.  Ale ptejme se ,  jaký charakter má toto uznání? Důvěra 

ve Winstonův potenciál bojovat s  hegemonní mocí a přiznání elementární  

rovnocennosti jsou zaloţeny primárně na faktu, ţe je muţ, jehoţ 

inteligence slibuje uspokojivou hru.  Postava Julie, která mazaně 

dlouhodobě proplouvá „šedou zónou” reţimu a o níţ O´Brien také ví , tímto 

výběrem neprošla.  Není povaţována za vhodného spoluhráče.  Ideologie 

androcentrismu ,  v jehoţ rámci leţí  pravidla hry,  která se odeh raje,  totiţ  

vyţaduje, aby v sobě Winston objevil vlastnost i  povaţované dominantním 

diskursem za maskulinní.  

 S odkazem na metodu vzdorného čtení Judith Fetterley se soustředím 

na vývoj postavy Winstona v rámci narativu. V úvodu knihy je postava 

třicetidevítiletého Winstona popisovaná jako vyzáblá, malá a křehká, 

kráčející pomalu s hnisajícím  bércovým vředem. Jeho  vlasy jsou velmi 

světlé a tvář přirozeně ruměná. Na pití  ginu si musí dodat odvahy a po jeho 

spolknutí mu zrudne tvář, rozkašle se a vytrysknou mu slzy. Neodolá  

krásnému sešitu, který si na černém trhu koupí, a chystá se psát deník.  

Winstonův vnitřní  nekl id z prvního svěření se papíru je vyjádřen slovy 

“měl pocit jakoby ztratil schopnost vyjadřovat se, ale ţe dokonce 

zapomněl, co chtěl původně říci  (.. .)  nikdy ho nenapadlo, ţe by potřeboval 

ještě něco kromě odvahy. Mělo by jít  jen o to, přenést na papír te n 

nekonečný neklidný monolog, který mu probíhal v  hlavě doslova celé roky” 

(Orwell 2000:  16). Kdyţ “začal v  záchvatu paniky psát, ( .. . )  jen nejasně si  

uvědomoval, co svěřuje papíru. Jeho drobné, ale dětské písmo se 

neuspořádaně rozlévalo po stránce, nejdří ve přestal  psát  velká písmena na 

začátku vět a potom dokonce i tečky za větami” ( ibid.:16).  

Jak tento popis procesu psaní působí na čtenáře/čtenářku ? Popis 

Winstona neodpovídá dominantní maskulinitě. Vlastnosti jako sebevědom ý,  

silný, racionální, odváţný zde zcela absentují ,  a naopak nápadně převaţují  

vlastnosti a činnosti  (například psaní deníku) ,  asociované s femininitou. 
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Poslední zmíněné nápadně konvenuje s „ţenskou úzkostí z autorství ( .. . ),  ţe 

nedokáţe tvořit , ţe ji  vlastní akt psaní vydělí ze společn osti a zničí  j i” 

(Gibert  a  Gubar In Blanka Knotková a kolektiv 2010: 49).  Vlastní 

Winstonovo psaní připomíná metodu “ ženského psaní”, která obsahově 

i  formálně subvertuje konvence a módy narace (Moris, Schowalter In 

Blanka Knotková a kolektiv 2010: 16) .  Tento aţ téměř femininní popis 

postavy Winstona bychom mohli povaţovat za pouhý rys Winstonov y 

typologizace jako antihrdiny
26

.  Winstonovo negativní sebepojetí v úvodu 

knihy, kdy jeho alternativní maskulinita ostře kontrastovala s typem 

hegemonní  maskulinity postavy O‟Briena, povaţuji  za významné.  

To, co od počátku knihy postavu Winstona neoddiskutovatelně pojí  

s dominantnímu typu maskulinity ,  (jakkoli patologickému) je jeho nenávist,  

pohrdání a krutost  namířená vůči postavě  Julie a ţenským postavám  

obecně,  které nezapadají do rámce tradičního  mateřského ţenství  

popsaného v  rámci vzpomínek na matku a u některých prolétek. Při pohledu 

na Julii se mu myslí “mihotaly krásné ţivé představy. Utlouká ji k smrti 

gumovým obuškem. Přivazuje ji nahou ke kůlu a střílí  do ní šípy, aţ je jich 

plná jako svatý Šebestián. Znásilňuje ji a  v okamţiku vyvrcholení jí  

prořízne hrdlo. Lépe neţ kdy jindy si teď uvědomoval, proč ji nenávidí.  

Protoţe je mladá a hezká a  bezpohlavní, a protoţe by se s ní chtěl vyspat,  

coţ se nikdy nestane, protoţe kolem rozkošného, pruţného pasu, který 

přímo vyzýval k něţnému objetí , měla ohavnou šarlatovou šerpu, křiklavý 

symbol cudnosti” (Orwell 2000:23 ). Patriarchální diskurs vede Winstona 

k přemýšlení o ţeně, která nikdy nebude jeho sexuálním objektem, jelikoţ 

                                                   
26

 Hrdina je obvykle vymezen jako hlavní postava ovlivňující ostatní literární postavy, můţeme říci, ţe s nimi 

do jisté míry manipuluje. Literární typ hrdiny je aktivní postava se subjektivním pohledem na svět, která 

vytváří příběh a od které můţeme čekat cokoli. Oproti tomu antihrdina je literární typ, který zapadá do 

obvyklých kategorií, je charakteristický konformitou, neoplývá výjimečnými vlastnostmi, je závislý na okolí 

a je zprostředkovatelem objektivní zprávy pro čtenáře (Cuddon 1992: 46). Opozice hrdiny a antihrdiny je 

genderově specifická, jelikoţ pokud mluvíme o hrdince a antihrdince toto vymezení se obrací. Vlastnosti 

spojované s hrdinou definují antihrdinku a hrdinka je naopak charakteristická konformitou a pasivním 

vztahem k událostem. Morris vymezuje ţenské hrdinství jako naplnění ideálu vznešené rezignace. „Hrdince 

se události prostě přihodí (...) Ţenské hrdinství spočívá ve stoickém přijetí ţivotních omezení a zklamání“ 

(Morris 2000: 46). Feministické literární kritičky, například Sandra Gilbert a Susan Gubart, se 

prostřednictvím metody vzdorného čtení systematicky snaţí vyvázat antihrdinky z patriarchálního 

negativního obrazu ţenství, kterým jsou v rámci kanonického čtení pojímány, a nahlíţet je jako aktivní 

literární postavy po vzoru hrdiny (Gilbert, Gubar 2000). 
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stranická represivní  politika  ohledně sexuality z  ní vytvořila asexuální 

bytost, se zaráţející  brutalitou. Ţena je v  rámci této logiky ztotoţněna 

s tělem a  sexualitou, které je zde pro muţe. Ve světě románu je ale 

sexualita omezena na pouhou reprodukci, a proto mladé ţenské tělo,  ke 

kterému cítí  chtíč, funguje jako ztělesnění jeho frustrace z nenaplnění 

patriarchálního imperativu sexuálně si ţenu po drobit .  Diskurs patriarchální  

kultury se zde střetává s  ideologickým diskursem strany, kdy Winston „ví“,  

ţe mu Strana upírá jeho neoddiskutovatelné pr ávo zmocnit  se ţenského 

těla
27

,  které je zde do jisté míry ztotoţněno se Stranou  z čehoţ je 

frustrován ,  a to ho ţene k  myšlenkám plných brutality,  které se mu zdají  

krásné.  

Tvrdím, ţe proces kultivace postavy Winstona jako oponenta se děje 

současně s procesem, v rámci něhoţ se Winston sám mění v genderovaný 

subjekt. Stává se podřízeným právě těm formám subjetiv ity,  které, ačkoli 

jsou chápány jako vyvěrající zevnitř jedince, jsou jen iluzí jakési  

autentičnosti  zastírající  poli tický a diskurzi vní původ genderové identity 

a znemoţňující analýzu politické konstrukce  genderově určeného subjektu,  

o které mluví Judith Butler v návaznosti na Foucaulta. Tyto formy moci 

operující  v rámci heteronormativního diskurzu jednotlivce připoutávají  

k němu samému a podřizují ho tak ostatním. Genderová identita není 

vázána  na nějaké kvality,  které jsou subjektu od počátku vlastní, ale je 

produktem opakované performance na povrchu těla, opakovaného zakoušení 

významů, které jsou sociálně etablované v kaţdodenní ritualizované podobě 

její legitimizace (srovnej Foucault 202, But ler 2003).  

Kultivace postavy Winstona pro hru jde tedy ruku v ruce s  přijmutím 

vnucující  se subjektivity,  zaloţené na sdílení významů a hodnot 

androcentrismu a patriarchální kultury .  I vztah s Julií je jakési potvrzení 

jeho maskulinní  identity.  Ačkoliv Patai  tvrdí,  ţe Orwell touto romancí 

udělal pouhý ústupek ţánru a větší čt ivosti  románu, dle mého názoru, má 

vztah postavy Winstona a  Julie hlubší opodstatnění. Postava Julie slouţí 

                                                   
27

 Ţenské tělo je zde ztotoţňováno se Stranou, coţ bude diskutováno v kapitole 5. v souvislodti s konceptem 

podrobení. 
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jako zrcadlová reprezentace k postavě Winstona; jako jeho negativní obraz 

(Irigaray 1985 /1974/ ), čímţ implikuje genezi  postavy Winstona jako 

muţského subjektu.  Troufám si tvrdit, ţe  bez postavy Julie bychom mohli  

celý text interpretovat jako docela j inou romanci .  

4.3.1 Maskulinita Winstona a O´Briena 

Jak jsem vymezila v teoretické části ,  neexistuje jen jediný typ 

maskulinity.  Důleţitý je vztah hierarchie mezi těmito maskulinitami,  kdy 

patriarchální společnost konstruuje jeden typ maskulinity jako hegemonní 

a nadřazený všem ostatním, se kterým je pak kaţdý muţ komparován  

(Connel 1987).  

Hegemonní maskulinita ztělesněná  v postavě O‟Briena je předmětem 

obdivu Winstona,  který si je od počátku vědom, ţe je chycen do pasti, ale 

dychtivě vstupuje do hry, kde od jistého okamţiku nemůţe být pochyb  

o tom ,  ţe nepochopil  základní konfiguraci.  S odkazem na Kimmela tvrdím, 

ţe podstata muţnosti  nespočívá ani tak v touze po moci a nadvládě, ale ţe 

jejím základem je vzájemný strach muţů a jejich strach z homofobie.  

Winstonova touha po participaci  na předem prohrané hře můţe být 

poháněna pocitem bezmoci  a strachu, ţe  je jen takový jako ostatní  muţi 

nebo ţe nedosahuje ani jejich úrovn ě, ačkoliv o sobě smýšlí jako 

o intelektuálně nadřazeném ostatním postavám v  textu. Úzkost ze ztráty 

muţnosti , která je charakterist ická  v neposlední řadě také  imperativem 

soutěţivosti , vede postavu Winstona do předem prohraného boje.   

Mohl by Winston vůbec odmítnout participovat na “hře o  moc nad 

jinými”? Je jeho motivace spjata se vzpourou proti  totalitě,  která, pokud si  

od počátku uvědomoval explicitně nevyřčené cíle O‟Briena, nebyla v této  

konkrétní formě moţná? A nebo se samozřejmým souhlasem s maskulinní 

identitou, které není třeba vzdorovat, ba naopak je třeba ji  konkrétně v jeho 

případě neustále potvrzovat a zvýznamňovat?  

4.3.2   Analýza ruptur a nelogičností v rámci narativu u postavy Winstona 

Vzrušení z performování moci nad druhým člověkem a  z vítězství nad 

jeho finálním zlomením  je tím větší a delší, čím je protivník si lnější 
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a přesvědčenější , proto je O‟Brienovo chování a jednání dle mého názoru 

logické. U postavy Winstona není motivace explicitně vyjádřena a př i  

zpětném pohledu nerozumíme, čím jsou  jeho jednotlivé činy a rozhodnutí 

propojeny. Jako čtenáři  od počátku četby nerozumíme jeho nevysvětlitelné 

atrakci k O‟Brienovi, kterého párkrát zahlédl během po sledních deseti let 

(Orwell  2000:  19) a který je popsán v  knize jako „člen Vnitřní  strany, který 

měl postavení tak významné a vzdálené, ţe si  o něm Winston nedokázal 

vytvořit sebemenší představu” (Orwell 2000: 18) . Nikdo obávanější 

a mocnější, kromě symbolu Velkého bratra, v knize popsán není, to ukazuje 

na jeho vysoký status srovnatelný s  postavením Velkého bratra. Přesto je 

objektem silné Winstonov y atrakce.  

Winstonovi je vše,  co ztělesňuje Velký b ratr ,  odporné. A  bylo by 

logické usuzovat, ţe vše ,  co ztělesňuje Velký bratr, ztělesňují stejnou 

měrou členové Vnitřní strany ,  a tedy i O‟Brien. Nicméně Winston, jehoţ 

myšlenkové pochody nám jsou dopodrobna líčeny, tuto úvahu nesdílí a ani 

nereflektuje, coţ je s  podivem. Jako nebezpečnou naopak shledává J ulii,  

která pracuje v úseku pro psaní pornografické literatury pro proléty. 

Femininitu zobrazovanou v románu 1984  budu analyzovat v následující 

kapitole,  rozdíl ve vnímání postavy Julie a O´Briena nyní uvádím pouze pro 

ilustraci , buď neuvěřitelně špatného úsudku, či jako jeden z pilířů svého 

argumentu, ţe Winston nebyl pouze nevinnou obětí  O‟Brienových ,  potaţmo 

totalitních intrik,  ale ţe je aktivním participantem hry  a tuto hru přijal  

vědomě, ačkoli ne plně informován , jak tvrdí  Patai .  (Patai 2000 :  231).  

O‟Brien je viděn jako sebejistý, charismatický a vysoce inteligentní  

člověk, a ačkoli o jeho morálních hodno tách není Winston přesvědčen, 

v jeho očích mu tato skutečnost neubírá na kreditu. „Přes svoje hrozivé 

vzezření měl (O‟Brien) jistý šarm. Zvláštním z působem si rovnal brýle na 

nose, coţ bylo neobyčejně odzbrojující gesto a v nedefinovatelném smyslu 

ušlechtilé” (Orwell 2000 :  19). Winston je k O‟Brienovi silně přitahován, 

ale nezdá se, ţe by to bylo jen kvůli jeho víře v moţnost, ţe sdílí společné 

morální hodnoty, jakoby nebyly fundamentálně důleţité pro jeho další 

rozhodnutí, coţ ilustruje  citace: „O‟Brienova politická pravověrnost není 
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bez kazu. Cosi v jeho tváři to nepopiratelně naznačovalo (.. .)  Moţná však 

neměl ve tváři vepsánu neortodoxnost, ale p rostě inteligenci” (ibid. :  19).  

Z nelogičnosti Winstonova úsudku dle mého názoru vyvstává na 

povrch podhoubí androcentrismu, na kterém je jeho jednání postaveno. 

Winston jakoţto subjekt nadaný inteligencí se nutně musí vzta hovat jen 

k druhému subjektu.  Wins tonova touha po sblíţení a intimním vztahu 

s druhou osobou logicky ústí do zvráceného souboje. O‟Brien je jako jediný 

z postav příběhu poj ímán  jako jedinec ,  který je schopen sdílet jeho „ svět”, 

jeho intelektuální pnutí a s  kterým „by se dalo hovořit,  při  vypnuté 

obrazovce” (ibid.: 19). Jako někdo, na koho je Winston napojen: „Na 

zlomek vteřiny se jejich zraky setkaly,  a v okamţiku, kdy se to stalo, 

Winston věděl - ano, věděl! - ţe O‟Brien si myslí totéţ co on. Proběhlo 

mezi nimi neklamné sdělení. By lo to, jako by se jejich vědomí  otevřelo 

a jejich myšlenky se očima přenesly z  jednoho na druhého.  Zdálo se mu, ţe 

O‟Brien říká: „Jsem s tebou. Vím přesně, co cítíš. Vím všechno o tvém 

pohrdání, o tvé nenávisti, o tvém znechucení. Ale neboj se,  jsem na tvé 

straně!” V tom však záblesk porozumění pominul a O‟Brienova tvář zůstala 

stejně nevyzpytatelná jako tváře ostatních“  (ibid.:  19).   

Samozřejmý souhlas s androcent rismem je to, co nevyhnutelně 

a nevysvětli telně ţene v rámci narativu Winstona vstříc O‟Brienov i,  jelikoţ 

nikdo jiný,  s kým by mohl navázat plnohodnotný intelektuální vztah 

a zbavit  se svých frustrací v  rámci „pravidel hry” ,  tedy této nereflektované 

ideologie,  na které dílo stojí, nezbývá. S odkazem na Fetterley a metodu 

vzdorného čtení si troufám  tvrdit, ţe je to právě muţská ideologie, která 

dílu umoţňuje pochopení motivace hlavní postavy a která stojí v pozadí 

celého díla ,  a to nejen nerozkrytá ,  ale ani jakkoli  reflektovaná
28

 

 

 

                                                   

28
coţ je u románu, který platí v tradici západního literárního kánonu za analýzu moci, skutečnost, která 

odkrývá političnost literatury obecně. 

 



57 

 

4.4 Výzva ke hře „in lusio“  

 

V druhé části,  kterou nazývám výzva ke hře a kde kultivace Winstona 

do role oponenta - muţe  kulminuje, bych zdůraznila čtyři  momenty či  

scény, které jsou pro můj analyt ický přístup stěţejní . Těmito 

strukturujícími momenty jsou: předání Julii na vzkazu, O´Brienovo pozvání  

Winstona do jeho bytu,  návštěva, kterou Winston uskuteční společně 

s Julií,  a jeho vzpomínka  na to ,  kdy naposledy viděl svou matku a sestru.  

Je na pováţenou, ţe situace, kdy Julie zinscenuje před Winstonem  pád 

na zem ,  aby mu vtiskla do ruky vzkaz o své náklon nosti,  je doprovázena 

myšlenkovým pochodem Winstona, ţe buď je to agentka Ideopolicie , coţ je 

nejpravděpodobnější , a  nebo můţe být  členka či posel bratrstva.  Buď tento 

zatím nepřečtený vzkaz znamená hrozbu, předvolání, rozkaz spáchat 

sebevraţdu, léčku ,  anebo spásu v podobě  oslovení Bratrstvem (ibid.:  118). 

Nic, co by se nevztahovalo ke Straně nebo k  vymezení proti  ní ,  Winstonovi 

nepřijde na mysl. Například ,  ţe by dívka nemusela být jen 

instrumentalizována buď Bratrstvem nebo  Stranou a mohla jednat sama za  

sebe. Kdyţ vzkaz rozbal í,  je velmi potěšen  její náklonností , ačkoliv o osm 

stran textu zpět ještě přemýšlel,  zda j i  nerozrazit hlavu dlaţebním kamenem  

(ibid.: 120). Nyní se marně  snaţí naplánovat  setkání a má strach ,  aby si  

dívka svůj zájem o něj zatím nerozmyslela  –  „ţe by mu to mladé bílé tělo 

mohlo uniknout” (ibid. :  120).  

Zatímco pozvání do O‟Brienova domu je líčeno slovy: „ Konečně se to 

stalo. Přišel očekávaný vzkaz. Měl (Winston) pocit, ţe celý ţivot ţil je n 

pro tuto chvíli” ( ibid.: 170). Jeho aţ šílená radost ze skutečnos ti, ţe 

O‟Brien si ho všiml a vyvolil a  pod pracovní záminkou nabídl schůzku, 

můţe být interpretována v  kontextu zoufalého boje proti Velkému b ratrovi,  

avšak v  souvislosti se scénou v bytě O‟Briena se nabízí i  jiný způsob čtení.  

Kontrast  mezi úsudky o zatím jemu neznámých osobách bychom mohli  

interpretovat jako špatný odhad, ale Winstonova horlivost při setkání 

s O‟Brienem, kdy bez rozmýšlení odpřisáhl, ţe je ochoten vraţdit, způsobit 
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sabotáţe,  které mohou způsobit smrt stovek nevinných lidí , vydírat, kazit  

děti a dokonce na rozkaz vychrstnout dítět i do tváře kyselinu sírovou 

(ibid. :183), značí, ţe nemůţeme Winstona posuzovat jen jako pasivní 

nástroj O‟Brienovy manipulace, ale jako aktivního participanta ve  velmi 

„muţské” hře. Mám zde na mysli Winstonovo při jmutí herního rámce, kdy 

ačkoli Winstonovy morální hodnoty se neslučují s  destrukcí, je ochoten 

přijmout formální rámec  zvráceného boje a uskutečnit  patriarchální  

představu muţe v roli  vojáka ,  soutěţivého, silného a odváţného jedince.  

Winston je připraven pro dobro Bratrstva obětovat vše, tímto 

souhlasem po tvrzuje O‟Brienova  pravidla hry, jelikoţ boj proti Velkému 

bratrovi najednou převyšuje jeho morální hodnoty a můţeme říci aţ 

romantizovanou morální nadřazenost, která souvisí s  typologizací Winstona 

do li terárního typu  antihrdiny a která byla prvotním impulsem 

k Winstonově mobilizaci  proti Straně (Patai 1984: 230-232). V tomto bodě 

také kulminuje proces kultivace do genderovaného subjektu (Butler, 

Foucault). Nemůţeme si nevšimnout, jak se z posta vy Winstona v průběhu 

narativu ztotoţňuje s rolí vojáka, která je patriarchální společností  vnímána 

jako jeden z dominantních typů maskulinit.   Jediné, co odmítne, je oddělit  

se od Julie
29

,  coţ se tímto oficiálně stává nástrojem k jeho konečném u 

podrobení. Ne  samotná láska k  Julii ,  ale to, co reprezentuje l idskost  

a vztahovost, a to znamená  v rámci diskursu dominantní maskulinity 

slabost.   

4.4.1 O´Brien jako falešný hráč a Winstonův souhlas s pravidly hry 

 Dle Huizingy kaţdá hra „předpokládá, ţe dočasně akceptujeme ,  ne-li  

vyslovenou iluzi (a to slovo neznamená nic jiného neţ vstup do hry, „ in-

lusio”), pak tedy přinejmenším uzavřený, konvencionální, v jistém ohledu 

fiktivní svět” (Huizinga 2000: 22 ).  Vstup do hry je v jistém smyslu pečetí  

obeznámenosti s pravidly konkrétní  herní formy. Narativ románu nás 

interpeluje k chápání Winstonova jednání jako hrdinského, jelikoţ hnaný 

                                                   
29

 coţ udělá aţ na Juliin popud, jelikoţ ona se jako první opováţí sérii „co všechno jste/jsi ochotni/ochoten 

udělat ve jménu Bratrstva“ otázek zastavit (Orwell 2000: 183) a projeví tím odvahu a konzistenci svých 

názorů. Konstrukci femininity u postavy Julie se budu věnovat v další části práce. 
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morálním  apelem se odváţně vrhá do boje  proti nepoměrně silnějšímu 

nepříteli s vidinou j isté  či přinejmenším velmi pravděpodobné  smrti , aby 

budoucí generace mohly ţít ve svobodě.  

Ačkoliv O‟Brien po dobu své návštěvy „nepřizná svou barvu”, co se 

týče Bratrstva a následků Winstonov y volby, kterou se chystá učinit ,  

Winstona neklame. Ţivot člena b ratrstva je jím vylíčen slovy: „Nebudete 

mít přátele a nedostane se vám ţádného povzbuzení. Aţ vás chytnou, 

nedostane se vám ţádné pomoci. ( .. . ) Budete si muset zvyknout ţít bez 

výsledků a bez naděje. Chvíli budete pracovat, poto m Vás chytnou, vy se 

přiznáte a  zemřete  ( . . .) Neexistuje moţnost,  ţe by ještě za Vašeho ţivota 

došlo k nějaké znatelné změně. My jsme mrtví” (Orwell 2000:187).  

„V uzavřeném herním světě se vytváří  ona silná iluze samostatné 

skutečnosti, v jej ímţ rámci pro svědomí hráčů platí jen respektování 

pravidel“ (Huizinga 2000: 22 ). Proto Huizinga prohlašuje, ţe „kazi t  hru” 

znamená něco jiného neţ „hrát falešně”. Hráč hraje falešně, kdyţ  „si  

přisvojuje výhody, jichţ by nedosáhl “čistými” postupy, ale stále se 

pohybuje ve významovém horizontu hry.  Je-li  odhalen a pronásledován, je 

tomu tak za nedodrţení herních regulí. Naopak řídit se svědomím, jeţ bere 

v úvahu ţivot za hranicemi hry, znamená hru ,kazit„ ”  (ibid.).  

Postava O‟Brian hraje falešně. J eho přestrojení za přítele je maska, 

která zakrývá jeho skutečné motivace. Jakkoli se můţeme domnívat, ţe 

hráč hrající falešně má být potrestán, v prostředí hry - pojmovém světě 

angsocu ,  kde se razí hesla svoboda je otroctví, válka je mír  a uvnitř budovy 

ministerstva lásky se skrývají  cely se sofistikovanými mučícími nástroji ,  je 

diskutabilní ,  zda opozice přítel-nepřítel  se dá brát za porušení pravidel.  

I přes to připouštím, ţe můţeme tvrdit , ţe postava Winstona přistoupila ke 

hře bez vědomí základní herní konfigurace, ale na druhou stranu se 

domnívám, ţe svou přísahou činit utrpen í a bolest n ic ne tušícím lidem 

a dětem, se metaforicky „přehoupl” na druhý břeh a odpoutal od svého 

morálního přesvědčení. Tvrdím, ţe jeho  snaha o vymezení se proti 

principům Stany se stala nástrojem k jeho podrobení a vlastně  i  přitakání  

těmto principům.   
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Postava Winstona je jiţ v této části, kterou nazývám výzva ke h ře,  

prezentována v rámci diskursu dominantní maskulinity,  je rozhodný, 

odváţný, smířený s realitou , má dívku, která s ním sdílí pronajatý byt ,  kde 

společně dýchají ovzduší „starých časů”  velmi tradičně rozdělených 

genderových rolí .  Postava Winstona je ambiciózní  a je připravená  a plně 

rozhodnuta pro boj –  hru, o které předem ví, jak skončí.  „Tohle všechno 

bylo jen pokračování procesu, který začal před lety.  Prvním krokem byla 

tajná,  bezděčná myšlenka, druhým bylo to,  ţe si začal  psát deník.  

Postupoval od myšlenek ke slovům, a teď od slov k činům. Poslední krok 

učiní na Ministerstvu lásky. Přij ímal to.  Konec je obsaţený uţ v začátku 

(Orwell  2000: 170)“ .   

4.4.2 Oslava tradičního ţenství či oslava zrodu genderovaného subjektu 

Pokud se zaměříme dle metody vzdorného čtení na strukturu textu, ve 

druhé části najdeme mezi nejdůleţitějšími kapitolami, mezi pozváním  do 

bytu O‟Briena a zpečetěním  pravidel hry, kapitolu, kdy Winston vzpomíná 

na poslední odpoledne s  matkou a sestrou. Tento příběh, který nikterak 

vyprávění neposouvá, je zde vylíčen na čtyřech stranách, coţ je dle mého 

názoru důleţité zdůraznit. V  kontrastu k tomu události, na kterou „čekal 

celý ţivot”(ibid.: 168) ,  tedy osloven í  O‟Brienem ,  je věnováno méně 

prostoru.  

Toto vypravěčské intermezzo tématizuje chlapectví  prostřednictvím 

události , která se stala za války před  nástupem Velkého bratra a  politiky 

angsocu .  Winstonovi bylo  10 aţ 12 let, matka po zmizení otce dál 

roboticky vykonávala všechny domácí práce a i  přes tušení nevyhnutelného 

blízkého konce se snaţila, aby on i jeho menší nemocná sestra měli co jíst , 

ačkoliv to byla doba, kdy nikdy nebylo ničeho dost .  „(Matka) povaţovala 

za samozřejmé, ţe on, (Winston) „chlapec”, má dostat největší porci: ale ať 

mu dávala kolik chtěla, neustále ţádal víc (…) Kdykoli přestala rozdělovat 

jídlo, začal vztekle křičet, snaţil se jí  vyrvat z rukou rendlík  a lţíci, bral 

kousky jídla ze sestřina talíře. Věděl, ţe mučí obě hladem,  ale nemohl si 

pomoci;  měl dokonce pocit,  ţe na to má právo  ( ibid. :  173)“.  Po dlouhé době 
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se vydával příděl čokolády, kterou matka rozdělila na tři  ro vné díly.  

Zničehonic se Winston  slyšel , jak se  hlasitě doţaduje celého kusu. 

„Nakonec matka odlomila tři čtvrtiny čokolády a dala ji  Winstonovi .  

Zbývající  čtvrtinu sestřičce (…) Winston stál a chvilku se na ni díval.  

Najednou se vymrštil,  vytrhl ji  čokoládu z rukou a letěl ke dveřím (…) 

Sestřička, vědoma si, ţe byla o něco  oloupena, začala tiše plakat. Matka 

dítě objala paţí a přitiskla jeho tvářičku k prsům. Něco v tom gestu mu 

řeklo,  ţe sestřička umírá (…) Matku uţ nikdy neviděl. Kdyţ zhltl čokoládu, 

trochu se zastyděl a několik hodin s e potloukal po ulicích, aţ hlad ho 

zahnal domů. Matka tam nebyla (Orwell 2000: 174)“.   

Autorský diskurs  akcentuje na této vzpomínce přirozené lidské gesto 

objetí  dítěte, kdy poskytování útěchy je viděno v  rámci tradičních 

genderových stereotypů jako specificky femininní  záleţitost. Imperativ 

péče u ţenské postavy je dáván do kontrastu s  politikou strany.  “(matka) 

měla v sobě jistou vznešenost,  jakousi čistotu,  prostě proto, ţe zůstávala 

věrná svým ideálům a normám. Také její  city patřily jen jí a nikd o zvenčí 

je nemohl změnit . Nenapadlo by ji ,  ţe čin, který nepřinese výsledek, se 

stává bezvýznamným (Orwell 2000: 175)“
30

.  Úryvek apeluje na čtenáře 

morální čistotou tradičního ţenství  v kontrastu s morálně pokřivenou 

politikou Strany ,  která gesto útěchy dí těte, kterým čokoláda  nepřibude 

a jímţ se hrozba smrti neodvrátí, nazírá jako na bezcenné. Toto intermezzo 

interpretuji  jako snahu ohodnotit tradiční ţenství  a hodnot y péče 

a vztahovosti ,  ale tyto hodnoty nejsou univerzální, jelikoţ Winston je 

nesdílí  a podléhá patriarchální logice, která princip péče ohodnocuje jen 

u jedinců ţenského pohlaví.   

Vyprávění,  ke kterému máme přístup, můţeme chápat dle 

vypravěčských interpelačních strategií  tak ,  ţe text postuluje určitou míru 

respektu k ţeně a jejímu morálním u úsudku. Pokud pouţijeme jazyk 

psychoanalytických teorií, tak respekt k matčině světu  neboli  sémiotickému 

řádu (který zde reprezentuje předoidipovskou fázi nebo můţeme říci  

                                                   
30

 Postavě matky bude věnován prostor v Kap. 5. 
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imaginárno, jak ho vymezuje Lacan) je upla tňován jedině tehdy, stojí -li  

v hierarch ii  níţe neţ řád symbolický. Svět, o kterém Winston v knize sní 

(zlatá země –  tam, kde není temnota), je velmi tradičně  genderově 

hierarchický, nadřazenost muţů zde není nikterak zpochybňována ,  ba 

naopak je vítána.  

Winstonova vzpomínka na oddělení od matky a sestry,  ke které máme 

přístup prostřednictvím jeho snění, lze dle mého názoru interpretovat jako 

konečné ujištění se o Winstonově dominantní maskulinitě. Prostřednictvím 

metaforického odtrţení od matky uspěl,  ačkoliv bolestně a ačkoliv se za 

své kruté chování styděl, v rámci přechodového rituálu od chlapce k muţi . 

Takovéto chování, není v rámci kontextu tohoto rituálu vnímáno jako 

asociální , ale naopak jako následující rozpoznatelné muţské vzorce 

chování, kdy agresivita a sobeckost jsou jasně odlišitelné od pečující 

a ochranitelské role matky, jejíţ pravidla je nutno prolomit pro zdárné 

ustanovení maskulinní identity.  Jakoby tímto znovu odrecitoval soubor 

návodů, jak hrát správně muţskou roli, která nyní bude podrobena zkoušce 

uznání v  rámci hry.  

Vloţení tohoto vypravěčského intermezza lze interpretovat také 

v rovině tvorby postavy Winstona jako genderové subjektu; jako 

metaforické znovupotvrzení vzniku subjektivního vnímání gend erové 

identity postavy Winstona. Toto znovupotvrzení  má právě mezi těmito  

dvěma kapitolami své uplatnění,  jelikoţ zde kulminuje proces kult ivace 

postavy Winstona do role oponenta ,  který  se děje souběţně s potvrzováním 

jeho maskulinní identity.  V rámci psychoanalytických teorií není 

subjektivní genderová identita  neměnná, ale je  naopak křehká a nestabilní ,  

a proto je nutné jej í rituální znovupotvrzování  (Morris 2001: 111).   

Umístění této rituální formy znovunabytí muţ skosti v textu mezi 

kapitoly „pozvání do bytu neboli výzva ke hře”,  kde bude muset 

Winstonova maskulinita obstát v  očích hegemonního muţe O‟Briena, 

a “stvrzením pravidel hry srze stranický katechismus neboli –  přijmutí 

výzvy”, pokládám za  podstatné. Tím, ţe mu O‟Brien dal moţnost, po fázi  
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kultivace do role oponenta –  muţe, nastoupit  do hry, je vyjádřena víra ve 

schopnosti být dobrým  a silným  oponentem –  muţem v rámci diskursu 

dominantní maskulinity. Jejich vztah se tím proměnil ve vztah specifické 

intimity muţské sounáleţitosti  vzájemného uznání, coţ je nutné 

k uspokojivé hře.  „Abych to řekl jednou provţdy, muţ  si hraje, kdyţ je 

muţem v pravém  slova smyslu, a je plně  (či právným)  muţem, kdyţ si 

hraje” (Schil ler in Caillois  2001: 163 ,  překlad autorky)
31

.  

 

4.5 Vlastní hra aneb „místo, kde není temnota“ 

 

Po strţení masky přítele se dostáváme k  vlastní hře, kterou jsem pro 

svou analýzu nazvala „místo, kde není temnoty” .  V narativu je motiv 

setkání na místě  bez temnoty mnohokrát přítomen v  obou předešlých 

stádiích.  

V první fázi  kultivace Winstona do role komplicitně maskuli nního 

subjektu se Winston rozvzpomene na událost, která se stala před  lety, kdy 

„kdosi sedící někde po straně řekl, kdyţ procházel kolem ně ho: ,Setkáme 

se, kde není tma  a on tento hlas identifikoval jako O‟Brienův “  (Orwell  

2000: 33). Text dále popisuje Winstonův vnitřní  monolog: Winston si nikdy 

nebyl j ist (…) zda O‟Brien je přítel ,  anebo nepřítel . Zřejmě na tom ani 

zvlášť nezáleţelo. Přeskočila mezi nimi jiskřička poroz umění a to bylo 

důleţitější neţ náklonnost nebo spojenectví“( ibid.: 33).   Ve „výzvě ke hře”  

O‟Brien pronese „Sejdeme se zase –  jestli se ještě sejdeme” ( ibid.: 189) 

a Winston mu skočí do řeči a váhavě p oloţí jakoby řečnickou otázku: „ Na 

místě, kde není temnoty?” a  O‟Brien ,  nezaskočen tímto vzletným jazykem ,  

jen přikývne a  souhlasně větu zopakuje, coţ je interpretováno ,  jako by 

poznal naráţku. Kdyţ Winstona zatknou a čeká v cele na Ministerstvu 

lásky, coţ je budova bez oken, kde jsou cely stále uměle osvětleny 

                                                   
31

v originálním znění „For, to speak out once for all, man only plays when in full meaning of the word is 

a man, and he is only completely a man when he plays”(Schiller in Caillois 2001: 163). 
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zářivkami, ještě jednou  nám  je zopakováno, ţe toto je to místo bez 

temnoty.   

Tento obrat můţeme chápat jako leitmotiv celého textu, který funguje  

dle interpelačních vypravěčsk ých strategií na dvou rovinách. Zaprvé jako 

metafora zlatého  věku, minulosti a kýţené budoucnosti, pro  kterou stojí za 

to bojovat a zemřít ,  coţ je nám předkládáno  jako Winstonovo hledisko, 

a zadruhé jako vzletné přirovnání pro místo, kde bude Winston muč en 

a budou mu vnuceny myšlenky S trany, coţ je před ním programově 

skrýváno a jde ruku v ruce s O‟Brienovou maskou přítele a vírou 

v bratrstvo.  

Vypravěčská strategie nás nutí přijmou t  záměnu těchto dvou rovin 

jako klíčovou pro Winstonův pád do spáru O‟Briena, ale současně můţeme 

vysledovat protichůdné pasáţe. Po neurčitě dlouhém čase, který Winston 

strávil v  cele Ministerstva lásky, se najednou ve dveřích objevil O‟Brien. 

Winston šokován vyskočil a  vykřikl:  „Tebe taky dostali?“ O‟Brien 

odpověděl s  mírnou lítostivou ironií: „Mě dostali uţ dávno (. . .) Tys to 

věděl Winstone. Neklam sám sebe. Tys to přece věděl –  od počátku jsi to 

věděl.“ „Ano, teď chápal, ţe to od začátku věd ěl“ (ibid.: 254). Tato 

rozporuplnost zakládá mou snahu analyzovat hlouběji  Winstonovu 

motivaci, která odhaluje, ţe leitmotiv románu „m ísto, kde není temnoty“  

můţe být interpretován  jako neustálé odkazování na referenční rámec textu.  

Nejprve se soustředím  na otázku, proč přistoupil (a  od počátku textu 

měl silnou touhu přistoupit) na hru s  O‟Brienem? Tato otázka je pro mou 

práci stejně důleţitá jako „orwellovská“ otázka ,  proč Strana vykonává 

právě tento typ poli tiky ,  a je zodpovězena nedlouho poté, co se Win ston 

dozvídá odpověď na tu svou - Strana  je hnána č irou touhou po moci 

a touhou stále zakoušet  opojení mocí.  

Po strţení masky přítele se ocitáme ve vlastní hře, která nám postupně 

odhaluje své základy. Winston, který nyní zná svého oponenta a  přiznává, 

ţe ho znal od začátku, dál setrvává ve hře , jejíţ charakter by mu měl být  

s odkazem na jeho morální  hodnoty nejenom cizí ,  ale i odporný. Ačkoliv 
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jsou jeho moţnosti omezené, neznamená to, ţe jen jediná cesta  je moţná.  

Vypravěčská strategie nám jako čtenářům  vnucuje hledisko, ţe Winston ,  

hnán afimérní predeterminací ,  nemůţe jednat jinak. Ideologie textu 

soustavně vylučuje alternativy resis tentní  vůči této predeterminaci a  zastírá 

skutečnost, ţe postava Winstona má vţdy  na výběr odmítnout hrát .   

Tím, ţe uţ by nestál o  O„Brienovo  uznání  a názory a prošel by 

příkladnou přeměnou  (jakou dle O´Brienových slov prošla Julie)  která by 

tak nebyla schopna dosáhnout  na jeho vnitřní hodnoty  zejména na 

vztahovost ,  by se sníţil v  očích oponenta. Na druhou stranu by tím 

oponenta deprimoval, jel ikoţ  by mu neumoţnil  potěšení ze hry moci nad 

druhými. Ve  hře jako je tato, kdy cokoli jeden získá je na úkor druhého 

hráče (jako jsou často v  textu zmiňované šachy),  by se nemohl povaţovat 

za vítěze.  

Sadistický charakter, jak jsme definoval i  postavu O´Briena, se 

vztahuje k druhým prostřednictvím reakcí, které si vynucuje sadist ickým 

způsobem. Záţitek všemohoucnosti vůči jiné osobě v  něm vytváří iluzi, ţe 

překračuje hranice své existence . Pokud by ale Winston přestal „hrát” 

a prošel by onou příkladnou přeměnou ja ko Julie, O´Brienovu  sadistickému 

potěšení by tím učinil přítrţ .  Zde se však dostáváme na tenký led 

v návaznosti na limity herněteoretické m etaforiky, jak jsem avizovala 

v úvodu své práce (Kap. 3.1), kdy je svobodná  volba omezena či úplně 

potlačena. V  této části je nutné odliši t foucaultovskou moc od  mocenské 

zvůle ,  která je textem analyzována velmi detailně a  která patří do oblasti 

tradiční interpretace románu.  

  Postava O‟Briena v  textu říká: „Moc spočívá v  tom, ţe lidské vědomí 

roztrhá na kusy a  zase sloţí do nových tvarů, podle toho, jak si usmyslíme“  

(ibid.: 282). I přes takovýto výrok se Winstonův přístup k  O‟Brienovi 

nemění. Poslušně prochází všemi stádii tvorby nového „tvaru“, jeho víra 

v „objektivní realitu“, nad kterou Strana nemůţe mít moc, je porušena ,  jeho 

víra v  morální nadřazenost je pryč, coţ vyjevuje jeho motivaci, kdy se vţdy 

více  jednalo o dosaţení  O‟Brienova  uznání neţ o  zachování si svého 
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vnitřního světa  hodnot.  Dokonce Winston dojde tak daleko, ţe sám 

O‟Brienovi předkládá nástroje ke svému zničení, jakoby jeho obdiv 

k inteligenci a moci O‟Briena byl tak silný, ţe být jím roz poznán jako 

víceméně dokonalý, projít  s  ním všechna kola této hry o  moc, být mu 

oponentem po co nejdelší dobu, byla jediná moţná výhra .  

 Foucault tvrdí,  ţe „mocenský vztah a nepodřízenost  svobody nelze 

oddělovat. Zásadním problémem moci není problém „dobrovolného 

podřízení”(jak bychom si mohli  přát  stát  se otroky?),  ale je jím  vzdor vůle 

a neústupnost svobody, jeţ bez ustání moc „provokují”. Spíše neţ 

o esenciálním  „antagonismu” bychom měli  mluvit o „agonismu” - o vztahu,  

který je vzájemným podněcováním  i  zápasem současně; spíše o permanentní  

provokaci neţ o přímé  konfrontaci” (Foucault 1999: 218).  Touto parafrází 

jakoby Foucault popisoval podmínky  uspokojivé hry o  moc a dočasnost 

jednotlivých vítězství.  Mistrovství a dominance nad druhým člověkem  

nemůţe být trvalé,  ale je neustále znovuustavováno.  

V očích mrtvého Winstonova těla by se uţ dále nemohla odráţet 

nadřazenost O‟Briena ,  a naopak dokonale přeměněný Winston podle 

představ Strany uţ není pro O‟Briena zajímavý ,  tedy není hoden uznání. 

Pro udrţení dynamiky  mocenského  vztahu těchto dvou muţů  je třeba  

dodávat další a další výzvy. A  proto Winston nabídne moţnost dalšího 

herního kola svým výrokem, ţe nikdy nezradil  Julii,  čímţ se zrada Julie 

stává nezbytnou pro finální vítězství a Winston se ukazuje jako inteligentní  

oponent - participant  (Patai 2001: 234-238).   

Pokud by Winston odmítl hrát , tak jak to udělala Julie  „málokdo 

přejde na naši  stranu tak rychle (…) dokonalá konverze, učebnicový 

příklad”  (Orwell 2000: 274) ,  vystoupil by tím z referenční a hodnotového 

rámce celého textu, zrušil by své pouto s O‟Brienem, které ,  jak se snaţím 

ukázat, je pro něho esenciální.  Odstoupením ze hry by Winston přitakal  

hodnotě vztahovosti a před genderově specifick ým imperativem  
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transcendence by dal přednost imanenci
32

,  kterou pojímám  jako etický 

koncept rozmazávající hranice mezi „já“ a „druhými“ s  odkazem na Rosi 

Braidott i,  která v  návaznosti na etiku radikální imanence Deleuze, hledá 

alternativy k dle ní diskriminující transcendentální etice  (Braidotti 2005-

2006). Tato moţnost je však textem strategick y smlčena a autorským 

diskursem je akcentována tajemná predeterminace, která ţene postavu 

Winstona vstříc do O´Brienovy zvrácené (sadistické) náruče.  

„Kdyby se mohl pohnout,  byl by natáhl ruku a poloţil ji  O‟Brienovi na 

paţi (…) Vrátil se mu starý pocit, ţ e v podstatě nezáleţí na tom, zda je 

O‟Brien přítel  nebo nepřítel.  O‟Brien byl  člověk, se kterým se dalo mluvit.  

Moţná, ţe člověk ani tolik nepotřebuje, aby ho někdo miloval, ale aby mu 

rozuměl. O‟Brien ho mučil aţ na práh šílenství a uţ brzy, to je jisté,  ho 

pošle na smrt. Ale na tom nezáleţí. V jistém smyslu to bylo ještě hlubší neţ 

přátelství , byli důvěrní přátelé; kdesi existov alo místo, kde se mohli sejí t 

a rozmlouvat,  I kdyţ skutečná slova moţná nikdy nebudou vyřčena ( ibid.: 

267).  

Ne náhodou Winston v textu cít í,  ţe „ jeho vědomí bylo součástí  

O‟Brienova” ( ibid. : 271). Jádro  popisovaného  souboje není spor o povaze 

reality,  ale hodnotová shoda a tato shoda zasahuje a korumpuje jádro  

Winstonovy rebelie proti Straně. Ačkoliv postava Winstona není sama 

o sobě brutálním a  autoritativním  muţem, tak touţí po uznání právě 

takovým dominantním muţem.  

Na takovouto situaci můţeme aplikovat koncept ideologického 

dvojitého  standardu ,  který zavádí Fredric Jameson při  interpretaci  

dobrodruţné  fikce. Jak zdůrazňuje Pa tai, odhaluje Jameson, ţe hodnoty, 

které jsou kritizovány, jsou odvozeny od stejného hodnotového rámce jako 

hodnoty, které jsou vyzdvihovány jako správné a předkládány jako 

alternativní  (Patai 2001: 234).
33

 O ideologickém dvojitém standardu, 

                                                   
32

 která je patriarchální kulturou nahlíţena jako femininní a která je v rámci existencialistické filosofie 

nazírána jako ochuzující bytí (de Beauvoir 1967). 
33

 Patai podotýká, ţe takovouto kritiku často uţíval i George Orwell při recenzování literárních děl. Například 

vytýkal Galsworthyho Sáze rodu Forsytů, ţe hlavní hrdina není schopen své myšlení oprostit od bohaté 
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ačkoliv svůj koncept nazývá jinak, v podstatě mluví Stuart Hall , kdyţ 

konceptualizuje proces  kódování sdělení skrze hegemonní struktury (Hall  

1997b).  

Orwellovo vylíčení mechanismu moci je velmi detailní  

a propracované, a proto interpretace románu 1984  jako krit ika moci  

a zoufalého boje jednotlivce se systémem, ke které nás text i literární  

kritika interpeluje, je snadné přijmout.  Ale tato “orwellovská” analýza 

moci ve společnost i  má své hranice,  za něţ se jít  obává a které 

nezpochybňuje.   

4.5.1 Čtenářův hegemonní Winston s určujícím O’Brienem v pozadí 

Jak uţ jsem nastínila v  úvodu koncept hegemonní a  komplicitní  

maskulinity do u rčité míry splývá a  mnoho muţů,  jak zdůrazňuje Connel  

a Messerschmidt (Connell, Messerschmidt 2005) , kteří jsou drţiteli sociální 

moci, nepovaţujeme za nositele hegemonní maskulinity.  To, čemu dáme 

přívlastek hegemonní, je do j isté míry nedostiţným kulturním ideálem. 

Prostřednictvím vypravěčské strategie je v  tomto smyslu postava Winstona 

takovýmto ideálem, ačkoliv je zároveň i  sebemrskačským antihrdinou. Je to 

právě muţství  prezentované v  postavě Winstona  „jako posledního člověka” ,  

s kterým se modelový čtenář má identifikovat, ke kterému se má vztahovat 

a které má  vyhodnotit jako následováníhodné.  

 Jakkoliv se můţeme snaţit nahlíţet  na Winstonovu maskulinitu ve 

srovnání s  maskulinitou O‟Briena jako na alternativní ,  coţ je součástí  

interpelační textové strategie. T yto zdánlivě rezistenční diskurzy a praktiky 

nadále umoţňují reprodukovat genderovou binaritu a nerovnost. Pokud se 

soustředíme na pozici, kterou postava Winstona zaujímá ve struktuře 

genderových vztahů, vidíme, ţe je současně moci se podrobující 

(podrobující  se hegemonní maskulinitě prezentované v  postavě O‟Briena) 

a moc vykonávající (nad ţenskými postavami obecně).  Pojetí  genderových 

vztahů, které postava Winstona proklamuje ,  je velmi tradiční a  leţí 

                                                                                                                                                          
burţoazní společnosti, od které se snaţí vydělovat, takţe si tohoto nebezpečí musel být vědom (Patai 2001: 

234). 
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v rovině  esencialistického diskurzu, který můţeme vymezit  jako soubor 

tvrzení a sociálních praktik ,  vycházející z těţko definovatelné genderově 

diferencované přirozenosti či podsta ty člověka .   

V rámci genderového esencialismu je nemoţné diskutovat genderové 

nerovnosti, jelikoţ odlišný soubor práv, povinností , tuţeb a inklinací pro 

muţe a ţeny neproblematicky vyvěrá z  psychické povahy ţenských 

a muţských bytostí  v neuchopitelné a  nevysvětlitelné esenci, která je 

determinuje a která tvoří integrální součást lidské povahy (Zábrodská  2009: 

99). V rámci moţného světa, který nám text nabízí , je ale kulturní ideál  

hegemonické maskulinity,  ta vysoce abstraktní  struktura kýţených praktik, 

jak se má muţ chovat, aby byl uznaný jako muţ, ztělesněný v postavě 

O‟Briena, který,  ačkoli  negativně zobrazený, je stále předmětem 

Winstonova obdivu.  

Modelový čtenář je nucen spolu s identifikací se s postavou Winstona 

přijmout i celý tento náklad. Jelikoţ diskurs  genderového esencialismu 

interpeluje jedince a předkládá morální  poţadavek zachovat a uskutečňovat 

genderovou podstatu, kterou reprezentuje jako jediný zdroj pra vého 

poznání o sobě a o světě a  která je podmínkou duševně zdravého rozvoje 

jedince a jeho osobnosti , vnucuje mu osvoji t si  hodnoty a hierarchie 

vzývané v  rámci textu, avšak v  jeho rámci nereflektované .  
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5 Ţena, která není
34

 
 

Jak uţ je patrné z názvu, tato kapitola je věnována zneviditelnění ţen 

v románu 1984  a reprezentac ím feminity, které nám text podsouvá. Tato 

část mé práce je úzce svázána s teorií feministické a postkoloniální  

literární kritiky. Při vzdorné četbě, pojímané  jako odmítnutí destrukce ţeny 

–  čtenářky,  je nutné se postavit proti ideologickým významům ve struktuře 

textu, odolat  interpelační sí le autorského diskursu a nají t  alternativní 

prostory pro ţenské postavy vzpírající se často logice narativu (Fetterley  

1978, Morris 2000).   Předpokladem pro fungování moţného světa románu 

1984  je přijmutí muţské centrality a ţenské jinakosti.    

Milenecká romance mezi postavami Julie a Winstona nezaujímá 

v textu tolik prostoru jako pravé srdce románu - aliance mezi postavami 

Winstona a O´Briena, kterou jsem analyzovala v předešlé kapitole. Nyní se 

soustředím na způsoby,  jakými  hegemonní patriarchální diskurz v textu 

zneviditelňuje ţenské postav y Julii ,  Winstonovu matku a Katherine. Tento 

diskurzivní proces vyloučení „jiného“  můţeme vysledovat u postavy Julie ,  

jejíţ jinakost je vţdy pohlcena logikou logocentrismu a vylouč ena do 

oblasti periferie,  ačkoliv v textu mluví přímou řečí  (Mohanty 2007). 

Zkušenost  a tělesnost ţen jsou v  textu 1984  artikulovány  prostřednictví  

předem připravených konceptuálních schémat patriarchální kultury. 

Paradoxem je, ţe o ţeně je mluveno či  psáno takřka neustále .  Procesem 

positivity diskursu je vytvářena iluze  jakéhosi dostatečného prostoru, který 

je ţenské figuře vymezen.  „V tomto ohledu ţena samozřejmě ,existuje„ ,  

avšak právě jen jako femininní konstrukt patriarchátu“ ( Matonoha 2009: 

83-84). Jak zdůrazňuje Jan Matonoha, tento prostor je  jasně strukturován 

a ukládá ţenské figuře  jen velmi omezené moţnosti, ujařmuje ji do 

akceptovatelné podoby právě tím, ţe neustále zdůrazň uje, čím ţena je a  čím 

                                                   
34

 Název této kapitoly odkazuje na Jana Matonohu a na jeho text, který nese stejný podtitul. Kniha  Psaní vně 

logocentrismu byla obecně velkou inspirací pro tuto práci a její část věnovanou analýze feministy (Matonoha 

2009). 
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má  být. Text 1984  nabízí ţeně takové diskursivní pozice, které nenaruší 

hladké plynutí falogocentrického řádu  (Matonoha 2009: 83-86).  

Díky pouţití strategie vševědoucího vypravěče, která plyne zdánlivě 

nerozporuplně a paralelně s hegemonním diskursem, jsou figury ţen v textu 

umlčeny, dříve neţ „stačí otevřít ústa”. Text interpeluje čtenáře 

k neproblematickému přijetí genderového esencialismu a základnímu 

předpokladu, ţe ţena je intelektuálně méněcenná. Ţenské postavy jsou  

obecně v textu zobrazeny jako „přeţvýkavci” hesel strany a nemají –  

a z podstaty ani nemohou - disponovat potenciálem, aby prohlédly 

ideologickou manipulaci. Často se mi jako čtenářce  zdá lo ,  ţe vypravěčská 

strategie mluví o ţeně jako o někom, kdo do určité míry umoţňuje svým 

slabomyslným úsudkem reprodukovat ideologickou manipulaci.  

Před samotnou analýzou je třeba obecně poznamenat, ţe velká 

pozornost je v textu věnována popisu represe sexuali ty soudruhů  

a soudruţek.  Sexualita je za účelem oproštění člověka od 

emocionálních  a psychologických vazeb definována jen v  rámci 

reprodukčního diskursu, který se kříţí s rétorikou S trany. Sexuální aktivita 

je vymezena jen jako povinnost vůč i  S traně za účelem oproštění  se od 

veškerých emocí a jejich nasměrování  k Velkému b ratrovi.  Záměrně jsem 

napsala represe sexuality soudruhů , jel ikoţ u soudruţek je demonstrace 

sexuality vnímána jako zkaţenost  (viz kap. 5.1.1).  Pam Morris v této 

souvislosti mluví o  tzv. dvojí normě, která operuje v  rámci patriarchální 

kultury: „muţ je přirozeně promiskuitní  a musí mu tedy být odpuštěno, 

zatímco ,padlá‟ţena ničí  své vlastní  já“ (Morris 2000: 44).
 
 

Důsledky represe sexuality u ţenských postav interpretuji jako 

genderově specifické i z  j iného důvodu. Diskurs je charakterist ický 

koherentností argumentační formy a mocenským  vztahem k předmětu,  který 

vymezuje prostřednictvím systémů vylučování (Foucault 1994a: 11) .  Podle 

Foucaulta se diskursy o určitém předmětu  mohou podporovat sdílením 

stejné diskursivní strategie. Prostřednictvím určité souhry diskursu Strany  

ohledně reprodukční sexuality a  patriarchálního diskursu Winston nahlíţí  
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na postavu Julie, kterou zatím nezná, jako na ztělesnění stranických ideálů.  

Pohled na Julii  v  něm vyvolal „krásné ţivé představy. Utlouká j i k smrti  

gumovým obuškem. Přivazuje ji nahou ke kůlu a střílí  do ní šípy, aţ  je jich 

plná jako svatý Šebestián. Znásilňuje ji a  v okamţiku vyvrcholení jí  

prořízne hrdlo. Lépe neţ kdy jindy si teď uvědomoval, proč ji nenávidí.  

Protoţe je mladá a hezká a  bezpohlavní, a protoţe by se s ní chtěl vyspat,  

coţ se nikdy nestane, protoţe kolem rozkošného, pruţného pasu, který 

přímo vyzýval k něţnému objetí , měla ohavnou šarlatovou šerpu, křiklavý 

symbol cudnosti”
35

 (Orwell 2000: 23).  

Postava Julie je v  rámci patriarchálního diskursu ztotoţněna s  tělem 

a sexualitou, které zde v  rámci této logiky má být určeno pro muţe;  pro 

naplnění muţských tuţeb. Stranický diskurs ale muţskou sexualitu omezuje 

na pouhou reprodukci (jelikoţ ţenská sexualita je takto omezena v  rámci 

patriarchální optiky vţdy)  a mladé ţenské tělo, které Winstona vzrušuje, je 

určeno  pouze pro vykonání jeho „povinnosti  vůči Straně“. Stranický 

diskurs nikterak nezpochybňuje patriarchální  logiku, jelikoţ například 

tvrdí, ţe v  oddělení pro psaní pornografické literatury pracují spíše mladé  

ţeny, jelikoţ jsou odolnější proti zvrhlostem této literatury .   

Tímto procesem je f igura ţeny vyprázdněna a je naplněna stranickým 

imperativem ohledně represe sexuality .  Ţena je metaforizována do podoby 

prodlouţené Strany,  která je tu proto, aby postavu Winstona frustrovala. 

V důsledku souhry s  patriarchálním diskursem o ţenské sexualitě jako 

sexualitě pro muţe je umoţněno zacházet s  ţenskou postavou tak, jak je 

popsáno v  citátu  výše. A zároveň je moţné  povaţovat takovéto jednání za 

krásné. Touto interpretací  odkazuji  na Spivak a koncept podrobení, kdy 

ţena je strukturálně umlčena a nemá moţnost sebevyjádření , jelikoţ jej í  

hlas nemůţe zaznít  ani v  jednom z hegemonních diskursů v  rámci textu  

(Spivak 1993).  

 

                                                   
35

 Citát je pouţit i na straně 60 v této práci v části věnované maskulinitě. Nyní ho znovu uvádím v jiné 

souvislosti. 
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5.1 Ţena rebelující „ale jen od pasu dolů“ – postava Julie 

 

Nesouhlasím s Patai, ţe postava Ju lie je v textu jen jako ústupek  

a prostředek k dosaţení vyšší čtenosti  a popularity románu. Dle mého 

názoru je zde pouţita proto, aby definovala jádro v podobě stabilní 

maskulinní identi ty Winstona, která by bez ní nemohla být (v kontrastu 

s hegemonní maskulinitou postavy O´Briena) neproblematicky udrţena. 

S odkazem na Mohanty tvrdím, ţe postava Julie vykresluje a do jisté míry 

ohran ičuje maskulinní identitu postavy W instona; funguje jako opozice 

v rámci binarismu logocentrického řádu  (Mohanty 2007: 336-337).  

Mohanty diskutuje koncept kolonizace ţenské zkušenosti patriarchálním 

diskursem a koncept „diskursivní sebeprezentace“  muţů ,  kdy si muţský 

subjekt projektuje do ţenského objektu vlastnosti, chování a  emoce, které 

si nechce připustit  u  sebe (ibid.: 338). Metoda vzdorného čtení nám 

umoţňuje rozkrýt tuto diskursivní strategii sebeprezentace muţů, v  tomto 

případě postavy Winstona, skrze ţenský objekt , postavy Julie. Z výše 

řečeného vyvozuji , ţe pokud by postava Julie absentovala,  

postava Winstona by sklouzávala do podoby “pokleslého” zţenštilého 

muţství a jako stěţejní romance díla by mohla být nahlíţena a liance mezi 

postavami Winstona a O´Briena
36

.   

Postava Julie je dle mého názoru pouţita jako textová strategie ke 

“zrození” Winstona jako maskulinního  subjektu a rovnocenného  oponenta 

pro hru. Juliina náklonnost činí  Winstona tělesně vitálnějšího, 

rozhodnějšího, sebejistějšího a  přesvědčenějšího. Jeho intelektuální 

nadřazenost jakoby ve srovnání s Juliinou politickou ignorancí rostla 

a rozehrává jeho revoltu proti mocenské zvůli, která je jen maskovaným 

souhlasem s konceptem hegemonní maskulinity a s principem dominance  

obecně .  Julie je v textu objektivizována, a ačkoliv je jednou z  hlavních 

postav, dozvídáme se  o ní jen málo informací, které by nesouvisely 

                                                   
36

 Alianci mezi postavami Winstona a O´Briena jsem zamýšlena pojmout metodou queer čtení jako romanceï 

v poslední kapitole mé práce s podtitulem „kdyby Julie opravdu nebyla“. Nakonec jsem svou práci zacílila na 

analýzu maskulinity a femininity. Dovoluji si ale učinit tuto poznámku jako výzvu k moţné další analýze 

textu 1984. 
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s postavou Winstona. Text nám sděluje, ţe je jí  dvacet  šest let,  bydlí na 

internátě s dalšími třiceti dívkami na pokoj i  (a nenáv idí „ţenský smrad 

a ţenský“) ,  pracuje v oddělení pro psaní pornografické literat ury, předstírá,  

ţe je aktivní a  horlivou členkou Strany a antisexuální ligy mlá deţe 

a o panenství přišla v šestnácti  letech s šedesátiletým členem strany, který 

byl „vaporizován“ .  O postavě Winstona se prostřednictvím textu dozvídáme 

mnohem více informací (o jeho dětství , rodině, pocitech, frustracích, snech, 

předešlých vztazích).  

O Julii se v textu mluv í  často jako o těle a prostřednictvím své 

tělesnosti a sexuality je vydělena od ostatních soudruţek jako ta 

„s potenciálem být chytřejší”. Po té, co předá Winstonovi vzkaz o své 

náklonnosti , se o ní  mluví  takto: „Taky by ho ani nenapadlo její výzvu 

odmítnout. Před pěti  dny ještě uvaţoval o tom, ţe j í  rozbije hlavu dlaţební 

kostkou, ale na tom teď nezáleţelo. Myslel na její mladé tělo, jak je viděl  

ve snu. Předtím si představoval, ţe je hloupá jako o statní, ţe má v hlavě 

jen lţi  a  nenávist a v útrobách led. Roztřásl se jako v horečce při 

pomyšlení, ţe by j i  mohl ztratit,  ţe b y mu to bílé mladé tělo mohlo 

uniknout” (Orwell 2000: 120)
37

.  

Ačkoliv je to Juliina tělesnost, sexualita a nevázanost na jednoho 

sexuálního partnera,  co Winstona na Julii fascinuje, stejně jsou tyto její 

atributy pojímány strukturou textu  jako zkaţenost. Winstonovo zjištění, ţe 

Julie, členka antisexuální ligy mládeţe, není pannou, je v textu vyjádřeno 

slovy. „Srdce mu poskočilo. dělala to uţ mockrát; přál si,  aby to bylo 

stokrát, tisíckrát. Všechno co zavánělo zkaţeností , ho naplňoval divokou 

nadějí (…) Nenávidím čistotu, nenávidím dobrotu! Nechci, aby vůbec 

existovala nějaká ctnost. Chci, aby byl kaţdý zkaţený aţ do morku kostí  

(. . .) Ne pouze láska k jedné osobě, ale ţivočišný pud, jednoduchá nezměrná 

touha; to je síla, která roztrhá Stranu na kusy. Stačil  ji  dolů (.. .)  tentokrát  

neměl  ţádné těţkosti” (Orwell  2000: 136 -137).  

                                                   
37

 Citát je zmíněn v části věnované maskulinitě na straně 65 v této práci. Nyní ho znovu uvádím v jiné 

souvislosti. 
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Na Winstonovu sexualitu je nahlíţeno jako na prodlouţení či  posílení  

jeho politické uvědomělosti. Jakmile se ujistí,  ţe Julie není panna, můţe 

být vnímána jen jako objekt jeho politické  revolty.  Juliina sexualita je  tedy 

vnímána  s konotujícím významem prostitutky. Patriarchální obrazy ţenství  

jsou ctnostná panna a odstrašující stará panna, pečující matka a zkaţená 

prostitutka (Morris 2000: 31-40). Dospělá ţena je tedy vţdy konfrontována 

s muţskými představami o  „správném“  ţenství  a  ţenské sexualitě v  podobě 

archetypální matky či „pokleslému“ ţenství v  podobě obrazu prostitutky.  

Panenství u starších ţen je nahlíţeno jako odporné a takováto literární  

postava je vţdy spojována s  archetypem čarodějnice, jelikoţ zneklidňuje 

a rozrušuje patriarchální řád  (Morris 2000: 36). Obrazy ţenství vţdy 

inklinují „k polarizované dvojznačnosti –  někdy svrchovaně exaltované, 

jindy maximálně zvulgarizované, zřídkakdy ú měrné běţným lidským 

moţnostem“ (Orten 1998: 112).   

Irigaray tématizuje ţenskou sexualitu, která je vţdy konceptualizována 

na základě muţských parametrů :  penetrace, soutěţ a  výkon. Irigaray 

vymezuje muţskou sexualitu jako instrumentální (Irigaray 1985/1977), coţ 

koresponduje s  Winstonovou sexualitou, která je v textu pojímána jako 

vlastní politický akt.  „Dnes však člověk nemůţe mít čistou lásku, ani čistou 

rozkoš. Ţádný cit není čirý,  všechno je smíšeno se strachem a nenávistí.  

Jejich objetí  bylo bitvou, vyvrcholením vítězstvím. Úder zasazený straně. 

Politický akt (Orwell 2000: 137)”.  Vztaţena k  těmto měřítkům je ţenská 

sexualita patriarchálním diskurzem interpretována jako neukojitelná , která 

musí  být ujařměna  kulturou (Irigaray 1985/1977, Orten 1998/1974) . 

Francouzské feministky Irigaray a Cixous nahlíţí na ţenskou sexualitu jako 

na komplexní  a diversifikovanou, která překlenuje dichotomii aktivity 

a pasivity a která nemůţe být z  principu pojata binární logikou (Irigaray 

1985/1977, Cixous 1976). S odkazem na metodu vzdorného čtení se musíme 

stavět resistentně k  patriarchální  symbolice ţenství  a snaţit se 

dekonstruovat ţenské literární representace  a znovu pojmenovat literární  

„realitu“  ţenskýma očima (Fetterley 1978: xi -xii). S pomocí vymezení 

ţenské sexuality dle Irigaray můţeme nahlíţet Juliinu sexualitu jako výraz 
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vitality a vzpouru proto omezující patriarchální optice a tím ji  osvobodit od 

konotující  obrazu prostitutky (Irigaray 1985/1977).  

Postava Julie jako zkušenější poučuje Winstona o příčině sexuální  

represe v rámci stranické polit iky: „Při milování člověk vydává energii ( .. . )  

potom se cítí šťastný a o nic se nestará.  Jenţe oni (Strana –  pozn autorky) 

nesnesou, aby se člověk takhle cítil .  Chtějí ,  aby z tebe energie v jednom 

kuse tryskala. Všechno to pochodování sem a tam a jásání a mávání 

praporkama je prostě zkyslý sex. Kdyţ jsi sám vnitřně šťastný, proč by ses 

měl vzrušovat nad Velkým bratrem” (Orwell 2000: 144).  Ačkoliv postava 

Winstona v textu s Julií souhlasí („To je naprostá pravda, pomyslel si.  

Mezi cudností a politickou ortodoxíí je přímá a těsná spojitost” (Orwell  

2000: 144)) ,  ještě předtím, neţ Julie v textu stačila „promluvit”,  ujařmuje 

ji text do pozice ţeny –  přírodní bytosti (v opozici k muţi –  bytosti 

kulturní) (Orten 1998/1974, Cixous 1975/1976) ,  která  je schopna se 

vztahovat ke světu jen prostřednictvím své sexuality a ne intelektu jako 

muţ, slovy: „Julie všechno uváděla do vztahu s vlastní sexualitou. Kdyţ šlo 

o ni byla schopna pronikavého důvtipu” (Orwell 2000: 143).  

S odkazem na Spivak poukazuji na dvojí podrobení subjektu Julie.  

Zaprvé v rámci stranické ideologie a represe sexuality, kdy je její sexuální  

nevázanost viděna jako politická revolta  a zadruhé v rámci patriarchálního 

diskursu, kdy je její sexuální aktivita nahlíţena jako zkaţenost.  

„Autentický hlas” Julie zde nezazní, jelikoţ je vepsán mimo referenční 

rámec textu ,  mimo jeho strukturu  (Spivak 1993). Gilligan tématizuje 

promlouvání jako relační akt s  důrazem na naslouchání a na fakt, ţe 

subjekt, který mluví,  je  slyšen, coţ v  případě postavy Julie, není dodrţeno 

(Gilligan 2001). Patriarchální  tendence  v textu 1984  si  ţádá,  aby Juliina 

zkušenost byla reprezentována  vţdy v souladu s  tradičními obrazy ţenství  

(Spivak 1993).   

Julie je popsána  jako racionální  a organizačně schopná bytost ,  ale 

přesto j í  je upírána inteligence a politické uvědomění. Postava Winstona 

v textu shrnuje Juliino, dle něho pragmatické vidění světa, hnané osobním 
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potěšením - „Člověk se chce mít dobře;  a ,oni´  (Strana –  poznámka 

autorky) jim v tom brání;  a tak člověk porušuje pravidla,  jak jen můţe (.. .)  

Učení Strany j i nezajímalo, pokud se nedotýkalo jejího vlastního ţivota.  

Kaţdá organizovaná vzpoura j í  přišla hloupá, protoţe musí nutně selhat. 

Prozíravé je porušovat pravidla a zůstat  naţivu“ (Orwell 2000: 142).   

V rámci textu postava Winstona rozčarovaně  vypraví  o práci na 

oddělení záznamu a o nestydatém falšování reality,  na které měl  důkaz 

v podobě fo tografie  a říká,  ţe teď by si  tu fotografii nechal a je rozohněn, 

tak Julie s ním nesouhlasí slovy: „ Já ne! (.. . ) Jsem ochotná riskovat, ale pro 

něco, co za to stojí,  a ne pro kus starých novin” (Orwell 2000: 167).  Na 

toto jí  postava Winstona odvětí,  ţe je  „rebel jen od pasu dolů” (Orwell  

2000: 167).  

Julie své prohlášení,  ţe je „ochotná riskovat, ale jen pro něco, co za to 

stojí” dodrţí  v rámci návštěvy O´Briena ,  kdy se odmítne odděli t  od 

Winstona pro dobro Bratrstva a jako první se opováţí přerušit katechi smus 

otázek „co všechno jste/jsi ochotni/ochoten udělat ve jménu Bratrstva“ 

(Orwell  2000: 183), čímţ dle mého názoru pro jeví konzistenci svých názorů 

a jasně vyjeví své priority a hodnoty,  které jsou ale stejně jako její  

sexualita jsou vepsány mimo autorsk ý diskurs  a t ím je ona jako subjekt 

umlčena, zneviditelněna .  Znovu v návaznosti na Spivak (Spivak 1994) zde 

rozkrývám  dvojí podrobení subjektu Julie.  Na jedné straně humanisticko -

liberálním diskursem a patriarchálním diskursem ,  které se zde vzájemně 

prolínají a podporují .  

Julie je přítomna v rámci struktury textu jen jako objekt ,  jako 

zrcadlová reprezentace muţské normy (Irigaray  1985/1974). Postava Julie 

se v rámci narativu mění paralelně se změnou postavy Winstona do podoby 

genderovaného subjektu .  Sexuálně nevázaná, praktická a samostatná Julie 

„hnízdí”  s Winstonem v pokojíku nad staroţitnictvím, kde je genderové 

rozdělení rolí velmi tradiční. Julie, ačkoli je v textu zmíněno, ţe „vyrostla 

ve světě Revoluce” a nezná nic jiného (Orwell 2000: 142), naj ednou 

přinese z černého trhu líčidla  a voňavku  a nalíčená se předvede 
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Winstonovi. Ten to v textu komentuje:  „pár doteků barvou na správných 

místech a byla nejen mnohem hezčí, ale,  a to především, ţenštější” (Orwell 

2000: 153). Esencialistický diskurz, kterým je text nesen, je zde zcela 

obnaţen, kdyţ Julie, ačkoliv by nikdy neměla přijít  do kontaktu s kulturní m 

vzorem patriarchálního ţenství, ho z čista jasna má touhu ztělesnit, jakoby 

esence ţenskosti neproblematicky vyvěrala  z psychické povahy bytostí  

ţenského pohlaví a tvořila  integrální součást ţenské podstaty (Zábrodská  

2009: 98-99).  

Julie se také najednou stává „opatrovatelkou rodinného krbu”, kam 

přináší luxusní potraviny, o kterých se prostřednictvím textu nedozvíme ,  

kde je získala. Text říká,  ţe tyto potraviny se dají  získat na černém trhu  

(Orwell  2000: 152) ,  a na jiném místě v textu můţeme najít ,  ţe členové 

Vnitřní Strany mají  všechno luxusní zboţí a ţe, s odkazem na sexuální  

represi , také „nejsou tak svatí , jak vypadají” (Orwell 2000: 136).  Tyto 

informace nás nutí k otázce, zda Julie směňuje luxusní zboţí za sex, coţ ale 

nejde dohromady s „domestikovanou” Julií jako nositelkou tradičního 

ţenství  a v textu je tento nesoulad smlčen .  

Pozice, které je vyhrazena pro postavu Julie v rámci předem 

připravených konceptuálních schémat,  z kterých můţe ţenský sub jekt 

promlouvat, je právě ujařmené ţenství, které nejdříve nespoutané  

a ţivočišné je transformováno do tradičního pečujícího obrazu femininity,  

coţ je dle Morris tradiční li terární schéma vývoje  ţenského charakteru 

(Morris 2000: 44-45) .  

 

5.2 Ţena jako fanatická soudruţka – postava Katherine 

 

Další pozicí , která  je pro ţenu přístupná, je asexuální bestie v rámci 

moţného světa románu zobrazená jako „kolovrátek” opakující hesla strany.  

Do této pozice je postavena postava Ka therine, manţelka Winstona. Z textu 

se o ní dozvíme, ţe to byla v ysoká světlovlasá dívka, která „měla 

vzpřímené drţení těla, nádherné pohyby, výraznou orlí tvář, dalo by se říci 
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vznešenou, pokud člověk nezjistil ,  ţe se za ní neskrývá  prakticky nic (. . . )  

je bezpochyby ten nejhloupější, nejvulgárnější a nejprázdnější člověk, 

s jakým se kdy (Winston) setkal . Kromě hesel neměla v  hlavě jedinou 

myšlenku a nebylo skutečně blbosti , kterou by nedokázala spolknout, kdyţ 

jí ji  Strana naservírovala. V duchu ji přezdíval „lidský gramofon”. Ale i tak 

by s ní vydrţel, nebýt jediné věci –  sexu! (Orwell  2000: 77).  

Schematičnost ,  se kterou je postava Ka therine autorským diskursem 

pojímána, je zaráţející. Plochost postavy Ka therine se opakuje i u dalších 

ţenských postav, zatímco u muţských zřídkakdy (snad jen u postavy pana 

Parsonse
38

). Muţské postavy jsou plastické jako jazykovědec Syme (který 

vykonává intelektuální výzkum „newspeakového”  slovníku a pro svou 

inteligenci a nadšení pro jazykovědu bude j istě brzy „valorizován“) nebo 

staroţitník a člen ideopolicie pan Charrington (který j e nakonec chytí 

v jejich kleci „starých časů”). Ţenské postavy jsou všechny 

objektivizovány do hloupých nádob ideologických hesel,  kde jakákoli 

analýza ţenského fanatismu absentuje.  

Nahlíţení ţenských postav jako „ lidských gramofonů” či kolovrátků 

můţeme interpretovat konceptem kolonizace zkušenosti, kdy diskursivní 

reprezentace muţské postavy Winstona jako in telektuálně plodného,  

politicky uvědomělého a kritického subjektu, dle binární log iky vyţaduje 

objekt,  do kterého projektuje vše, o co nestojí, co je nehodnotné  (Mohanty 

2007).   

Strategie vševědoucího vypravěče  nás jako čtenáře interpeluje 

k přijmutí ţenského fanatismu jako neoddiskutovatelného faktu, který 

nepotřebuje být dále vysvětlen. „Právě ţeny, především mladé, byly 

nejbigotnější přívrţenkyně Strany,  přeţvýkavci hesel, amatérské 

donašečky, slídící  po všem závadném” (Orwell 2000: 18). Ţenský 

fanatismus jde ruku v ruce s přijmutím sexuální  represe,  coţ, „pokud šlo 

o ţeny, setkalo (se) úsilí Strany do značné míry s  úspěchem“ (Orwell 2000: 

                                                   
38

 Postava pana Parsonse je jediná muţská postava, která je popsána se stejnou schématickou tendencí jako 

postavy soudruţek. Postava pana Parsonse se v textu vyskytuje v roli otce, jehoţ rodina je příkladnou 

stavební jednotkou totalitní společnost řídící se striktně stranickými pravidly.  
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76), kde jedinou moţnou sexuální praxí je praxe reprodukční,  kterou 

takovéto ţeny nazývají „naše povinnost vůči Straně” (Orwell 2000: 77) .  

Winston v textu říká, ţe by dokázal zůstat se svou ţenou Katherine, pokud 

by se domluvili  na celibátu, ale to ona odmítla, jelikoţ musí pravidelně 

vykonávat „povinnost vůči Straně”, coţ připomínalo objímání dřevěné 

loutky (Orwell  2000: 77).  

Ačkoliv analýza ţenského fanatismu absentuje, velký prostor  je 

v textu věnován  analýze ţenské ideolog icky vedené asexuality. Z  tohoto 

nepoměru můţeme vyvodit implicitní předpoklad, ţe ţenský téměř 

neexistující intelektuální potenciál  není třeba  zdůvodňovat,  neboť nám ho 

patriarchální  kultura předkládá jako fakt, ale to, ţe ţenská  sexualita zde 

není pro muţe či  je muţi zapovězena ,  ať uţ z jakýchkoli důvodů, je 

skutečnost, která je natolik „nepřirozená”, ţe jiţ zdůvodnění potřebuje. Zde 

vidím imperativ heteronormativity,  který je pokládán za primární 

předpoklad ţenské sexuality.  „Všechny členky Strany byly stejné. Cudnost 

v nich byla zakořeněná stejně  hluboko jako oddanost Straně. Od raného 

dětství je zocelovali  hrami a  studenou vodou, a pak tím sv instvem, co jim 

vtloukali  do hlavy ve škole a  ve Zvědech a  v Lize mladých, přednáškami, 

průvody, hesly a  pochodovou hudbou, se jim povedlo vypudit přirozený 

cit“(Orwell 2000: 20).  

Jedinou výjimkou z fanatismu u ţenských postav je  postava Julie,  

která je ale natolik spojována se svou tělesností  a sexualitou, ţe vyvolá 

patriarchální obraz prostitutky. V rámci patriarchálního  diskursu je  

sexuálně aktivní ţena, jejíţ sexuální touha není vázána k  jednomu muţi 

(nemluvě o tom, kdyby byla sexuálně přitahována ţen ou),  vţdy pojímána 

jako „zkaţená“, „pokleslá“,  jako hříšnice či jako „padlá ţena“ (Morris 

2000: 45-46). Přestoţe se můţeme snaţit  nahlíţet  na postavu Julie jako na 

svobodnou bytost , v  souvislosti s konotacemi, kterých v  rámci patriarchální 

kultury nabývá a  které struktura textu nikterak nezpochybňuje a naopak je 

reprodukuje,  nikdy nemůţe být postavena na stejnou úroveň jako  

sebebezmocnější muţská postava.  
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5.3 Tradiční femininita – postava Matky a prolétek  

 

Poslední pozice, která je ţenské postavě přístupná, je pozice tradiční 

femininity,  kterou můţeme nají t u  postavy Winstonovy matky a  u některých 

prolétek. Tyto postavy jsou objektivizovány esencializujícím diskursem do 

zploštělých ,  bezejmenných  bytostí. Jsou nahlíţeny jako  obětavé ,  pečující  

a zabezpečující  ţ ivot. V patriarchální kultuře je mateřství redukováno na 

princip péče a oproštěno od kreativity a sexuality (Morris 2000: 33, 

Irigaray 1985/1977). Dle Irigaray má ţenská sexualita v patriarchální  

kultuře  nalézt uspokojení v  péči o  dítě a zůstat z totoţněná s panenskou 

matkou, v tom smyslu, ţe ke  zplození potomka došlo bez jejího sexuálního 

uspokojení. Čistě reprodukční akt ţeně přiznává v  rámci patriarchální  

kultury jediný positivně hodnocený sociální status a současně na ni  uvaluje 

sexuální impotenc i ,  kterou je sociální  moc spojená s  obrazem matky 

vykoupena (ibid.) . Ir igaray a Cixous zdůrazňují  nutnost mateřskou identi tu 

znovu konstruovat jako plnou identitu, jak říká Cixous, v  principu hojnosti  

(v návaznosti na sexualitu a kreativní libidiózní energii) (Iri garay 

1985/1977, Cixous 1975/1976).  

Ţenské mateřské postavy j sou spojovány s  přírodou a  instinkty, které 

by mohly mít revoluční potenciál, kdyby si ho byly schopné uvědomit. 

Jejich sounáleţitost s  přírodou prostřednictvím  rození dětí a  péčí o  ně je 

„přirozenost í“,  kterou nemůţe zlomit ani Strana a  ideologie se svou 

nerodinnou politikou. „(matka) měla v sobě jistou vznešenost,  jakousi 

čistotu,  prostě proto,  ţe zůstávala věrná svým ideálům a normám. Také její  

city patřily jen jí  a nikdo zvenčí je nemohl změnit.  Nenapadlo by ji,  ţe čin, 

který nepřinese výsledek, se stává bezvýznamným“ (Orwell  2000: 175).  

Schopnost uvědomění jim jiţ ale přiznaná není .  „Ta ţena dole nemá 

myšlenky, má jen silné paţe, vřelé srdce a  plodné lůno“  (Orwell 2000: 

233).  
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Prostřednictvím textu máme přístup ke vzpomínce z dětství, která jiţ 

byla tématizována v části  věnuj ící se maskulinitě, kdy na rovině boje 

o přeţití a  rozhodování mezi synem  Winstonem a dcerou, se matka tedy 

rozhoduje pro Winstona ,  jelikoţ on je ten,  který má šanci   něco změnit; 

disponuje intelektuálním potenciálem ke vzpouře , je aktivním hybatelem, je 

matkou vnímán jako cennější neţ sestra ,  je potencionálním transcendentem 

i  jej ího ţivota .  „(Matka) povaţovala za samozřejmé, ţe on, (Winston) 

,chlapec´, má dostat největší porci: ale ať mu dávala ,  kolik chtěla, neustále 

ţádal víc (…) Kdykoli přestala rozdělovat jídlo, začal  vztekle křičet,  snaţil 

se jí  vyrvat z rukou rendlík a lţíci, bral kousky jídla ze sestřina talíře. 

Věděl, ţe mučí obě hladem, ale nemohl si  pomoci; měl dokonce pocit, ţe na 

to má právo“
39

 (Orwell 2000: 173).   

Je patrno, ţe je zde pokus o vyjednávání reprezentací tradiční 

femininity a snaha tradičně pojímané ţenství ohodnotit. Toto úsilí  však 

vyznívá naprázdno. Díky neproblematickému př ilnutí k hegemonnímu 

diskursu a esencialismu (které se p rojevuje ignorancí a slepotou 

k genderovým nerovnostem) sklouzává k negaci této snahy. V rámci 

esencialistického diskursu je z  podstaty nemoţné diskutovat genderovou 

nerovnost, jelikoţ tento přístup operuje s esencemi  ţenskosti a muţskosti 

jako s protikladnými  a vzájemně komplementárními kvalitami a předk ládá 

morální  imperativ uskutečňování rozdílnosti dle pohlavní určenosti  jedince 

(buď v  ţenskosti  či  muţskosti) a na ni  navázaném souboru vlastností  

a jednání (Zábrodská 2009: 99).  To, co povznáší  a hodnotí  jako důleţité 

pro budoucí generace –  „to co můţe l idstvo zachránit” –  je genderově 

specifický princip láskyplné péče (Gilligan 2001) .  To, jak dosáhnout l idské 

důstojnosti ,  je striktně genderováno. Není to soubor vlastností a atributů,  

který by platil pro všechny bez rozdílu pohlaví ,  ale je to předpis ,  který 

platí  pouze  pro ţeny; ţenská role, její  předem diskurs ivně ustanovená 

pozice. V této souvislosti můţeme mluvit o genderově specifických 

a hierarchických morálních principech, které rozlišuje Gilligan: morálce 

                                                   
39

 Citát je pouţit i na straně 60 v této práci v části věnované maskulinitě. Nyní ho znovu uvádím v jiné 

souvislosti. 
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péče jako etický imperativ pro ţeny a mor álce spravedlnosti jako etický 

imperativ pro muţe. Tyto principy jsou v  patriarchální společnosti jasně 

vymezeny v návaznosti na sociální sféry domova, kde vládne emotivní ţena 

–  matka, opatrovatelka rodinného krbu a „domácího štěstí“ - a veřejné 

sféry,  kde vládne racionální muţ dle formálních a universálních pravidel 

(Gilligan 2001).  

 

5.4 Nelibozvučný jiný hlas 

 

Negativní vyobrazení ţenských postav je podpořeno popisem jejich 

hlasů jako nejobšírněji  řečeno nelibozvučných. Text opakuje negativní 

stereotypy ţenského způsobu mluvy a  snaţí  se v čtenáři evokovat zvukovou 

dimenzi přirovnáváním k  mečení, střípání, sípání a  podobně. Zajímavé také 

je ,  ţe samotný hlas Velkého b ratra je také připodobněn k  mečení 

(„sheeplike“).  Například v textu je popsána  reakce Julie při  dvou minutách 

nenávisti jako „Drobná ţena s  pískovými vlasy ze sebe vydala skřek, 

v němţ se mísil strach a odpor” (Orwell  2000: 20) či mluva jedné z postav 

paní Parsonové, kterou můţeme začlenit do ţenských fanatickýc h postav, je 

vyjádřena větami: „začala  smutným ufňukaným hlasem“ (Orwell 2000: 28),  

mluvila neurčitě a „měla ve zvyku nedopovědět větu“ (Orwell 2000: 29) či 

„hlesla bezradně“ (Orwell 2000: 30).  

Feministická  teoretička a psycholoţka druhé vlny   Carol Gilligan 

tématizuje hlas velice široce a  soustřeďuje se na otázky,  co to vlastně 

znamená mít hlas,  jak hlas funguje v těle a jazyce, jaká je jeho 

psychologická funkce a  toto dává do souvislosti s fyziologickou dimenzí .  

V rámci fyziologie se zaobírá významností hlasové rezonance, tedy tím, jak 

se hlas rozpíná či  stahuje v závislosti na situaci .  Gilligan dochází k závěru, 

ţe „mít hlas”  znamená, ţe hlas můţe (1) přirozeně  proudit , (2) po 

psychologické stránce, ţe můţe plynout  volně  s pocity a myšlenkami, (3) 

po kulturní, ţe je jazykově  bohatý. „Mít hlas” znamená být člověkem a mít, 
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co říci , znamená být  konkrétní osobou. Mluvení, ale závisí na naslouc hání 

a na tom, ţe jsme slyšet,  jedná se o relační akt  (Gilligan 2001) .  

Tématikou hlasu ve smyslu „autentického” hlasu promýšlí i  jiţ 

mnohokrát zmiňovaná Gayatri Chakravorty Spivak, která v návaznosti na 

poststrukturální  teorie tvrdí,  ţe „autentický hlas” nemůţe zaznít a být 

vynesen, jelikoţ je vepsán mimo hegemonní struktury. V souvislosti s mou 

analýzou patriarchální tendence litera tury ţádá, aby ţenské postavy 

a ţenská zkušenost byly reprezentovány vţdy jiţ určitým způsobem  (Spivak 

1993) .  Například v textu se střetáváme s velmi vitální  po stavou 

instruktorky, jejíţ mluva  je v rámci pozice ţenského fanatismu vyjádřena 

větami: „štěkl pronikavý ţenský hlas“ (Orwell 2000: 40), „vykřik l hlas té 

saně z  obrazovky“ či „Ţena na obrazovce začala novou píseň. Její  hlas se 

mu zabodával do mozku jako ostré střepiny skla” (Orwell 2000: 113).  

Text 1984  neponechává jedinou z  dimenzí  konceptu „mít  hlas“ ,  

o nichţ  mluví Gilligan, ani moţnost reprezentace v návaznosti na  koncept 

“autentického  hlasu“  Spivak, ţenské postavě. Vypravěčská strategie 

interpeluje k  přijmutí ţenských postav jako a  priori negativních. Hlas jako 

relační akt ţeny zcela absentuje. Text nabízí poskrovnu ţenských promluv 

a i  to málo, co je řečeno ţenskou postavou, je vţdy interpretováno skrze 

postavu Winstona tedy z hlediska muţe prostřednictvím androcentrického  

rámce  patriarchální  kultury.  Návdavkem  je textová strategie, jak 

reprezentovat ţenské postavy ,  soustředěna  i  na zvukovou stránku  promluvy, 

kterou do jisté míry ovlivňuje i  fyziologická  stránka hlasu ,  jel ikoţ 

přirovnání k  skřípění, mečení, pištění, kňučení a  štěkání nejen ţe podrývá 

autoritu mluvčího a  vymezuje ho předem negativně , ale také vyvolává 

konotující význam a  nenavozuje představu přirozeného hlasového proudu  

(Gilligan 2001) .  
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6 Závěr 
 

V dip lomové práci  jsem poukázala na zamlčovanou ideologičnost 

reprezentací maskulin ity a feministy a rozkryla jsem androcentrický 

referenční rámec ,  v kterém byl analyzovaný kultovní Orwellův román  1984  

napsán. Toto dílo je ceněné pro kri tický přístup k  vrcholně mechanizované 

společnosti a samo platí za kanonizovanou analýzu moci v totalitní  

společnosti, coţ  bylo prvotní výzvou pro podrobení právě tohoto textu 

analýze z  feministických pozic. Mou snahou bylo atakovat hranice  

„orwellovské“ analýzy moci prostř ednictvím metod anglo -americké 

feministické literární  kri tiky  a foucaultovského pojetí moci.  

Ve své práci jsem zodpověděla  otázky, jakým způsobem je fikční 

real ita genderována, jaká ideologická sdělení předkládá text svým 

čtenářům/kám, k  jakým vzorům je tímto interpeluje a zda nekritický postoj 

k mizogynii je dalším apelem na zdravý rozum čtenáře/ky a dalším 

nadčasovým aspektem.   

Diplomová práci byla pojata interdisciplinárně. Pro svůj analytický 

podnik usilující o dekonstrukci literárních reprezentací  maskulinity 

a femininity jsem vyuţila koncepty  několika, mohlo by se zdát ,  aţ 

nesourodých oborů. Jak uţ jsem zmínila, práce čerpá především z  anglo-

americké feministické literární kritiky 70. a 80. let  20. století,  

postrukturalistických teorií  a postkoloniálních teorií.  Vlastní  analýza leţí  

v prostoru ,  který pro čtenáře a jeho v lastní produkci významu otevřel  

Roland Barthes konceptem „Smrtí autora“; pojetím textu jako diskursivně 

utvářením psaním  (Barthes 2006, 2007). Má práce s  románem 1984  je 

teoreticky ukotvena v Ecově  teorie interpretace diskutující  vzájemně se 

ovlivňující intence autora,  textu a čtenáře,  které volně ohran ičují meze 

moţné interpretace  (Eco 2004, 2010). Jsem si vědoma, ţe analýza 

vyuţívající interpretativní přístup k textu  nikdy nemůţe být zcela 

vyčerpána a  ukončena  a její závěry jsou vţdy závislé na lokaci výzkumníka 

či výzkumnice a na jeho či její schopnosti reflexe konceptuálních schémat, 
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které si s sebou do výzkumného procesu přinesl/a. Má práce si nečiní nárok 

na kanon izovanou formu interpretace díla  1984,  spíše je vedena snahou 

revidovat stávající  výklad díla z  genderového hlediska, které v  literárních 

interpretacích absentuje.  

K textu 1984 jsem přistupovala metodou vzdornéh o čtení, tedy 

zaujetím uvědomělého  resistentního postoje k  interpelacím tradičních 

patriarchálních obrazů maskulinity a femininity a ideologickým sdělením, 

se kterými se čtenář/ka v  průběhu četby identifikuje  (Fetterley 1978) .  Má 

snaha dekonstruovat a subvertovat tradiční obrazy ţenství a muţství,  ke 

kterým text čtenáře interpeluje, navazuje na diskusi, jakými způsoby jsou 

tyto obrazy diskursivně konstruovány a reprodukovány v textu .   

Vlastní výzkumnou část jsem rozděli la na dvě části .  V oddílu 

věnovaném maskulinitě je pouţit jako rámec analýzy  koncept hry a herní 

metaforiky. Nahlédnutí románu prostřednictvím prizmatu hry mi umoţnilo  

rozkrýt  strukturu antiutopického světa a ukázat referenční rámec textu, 

který je vymezený pravidly  androcentrismu. Odhalení patriarchálního 

diskursu jako hegemonního pak umoţnilo diskutovat hierarchické po jetí 

maskulinit postavy Winstona a O‟Briena a důsledky, které z  inklinace 

k tradičním obrazům muţství plynou pro postavu Winstona. Ve své analýze 

jsem ukázala, ţe Winstonova touha uskutečnit se či realizovat se jako 

maskulinní subjekt,  která je vyjevena prizmatem hry, je výsledkem 

specifické formy individualizující  moci, kterou Foucault nazývá 

„submisivitou subjektivity“  (Foucault  1999).   

V analýze maskulinity prizmatem hry v  rámci pravidel androcentrismu  

jsem striktně oddělovala  násilnou moc  a foucaultovskou moc strukturující  

pole moţných jednání subjektu . Oblast násilných donucovacích praktik 

násilí a absolutní zvůli jsem analyzovala  odděleně, jelikoţ zde absentuje 

předpoklad  svobodné volby, který je základní pro modifikované herně -

teoretické koncepty a který ve vypjatém  hierarchickém vztahu mezi 

postavami Winstona a O‟Briena není přítomen.  Orwellovskou tázání po 

příčině  totalitní politiky,  která instrumentalizaje  subjekt, jsem analyzovala 
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prostřednictvím  psychoanalytických teorií Ericha Fromma, který se 

soustřeďuje na oblast  lidských vášní měnících člověka z pouhého předmětu 

na bytost , která se snaţí dát svému ţivotu smysl a transcendentovat  banální 

existenci v imananci (Fromm 1997). Poukázala jsem na Winstonovu 

svobodu volby v  tom smyslu, ţe mohl  odmítnout participaci na hře 

a přitakat moţnosti imanence jako sociální ho pouta (Braidoti  2005-2006) 

po vzoru postavy Julie,  coţ  by znamenalo oprostit se od androcentrického 

rámce textu.  

V části soustřeďující se na femininitu jsem postupovala metodou 

vzdorné četby jako odmítnutí destrukce ţeny –  čtenářky v  procesu 

sebeidentifikace s  muţskými projekcemi ţen. Vedena snahou  odolat 

interpelační síle autorského diskursu  a subvertovat literární  reprezentace 

femininity, jsem poukázala na mnohé nelogičnosti a ruptury v  rámci  

narativu, které jsou zastírány smlčovány, aby neproblematizovaly hladký 

průběh patriarchálního diskursu.  Prostřednictvím poukázání na způsob 

konstrukce ţenských postav vydobyla alternativní prostory pro ţenské 

postavy (přečdevším u ţenské postavy Julie)  a jej ich interpretaci vzpírající 

se často logice narativu (Fetterley  1978, Morris  2000).  

Na postavách Julie, Matky a Katherine jsem osvětli la, jak 

systematicky a násilně jsou tyto postavy konstruovány v  rámci tradičně 

pojatého ţenství a jak je ţenská zkušenost zneviditelňována v  rámci 

struktury textu.  Na citovaných pasáţích jsem demonstrovala, jak jsou 

moţnosti ţenských postav artikulovat svou vlastní zkušenost omezeny 

prostřednictvím předem připravených  pozic, které jsou ţenám přístupné 

v rámci patriarchální  kultury .  Ukázala jsem, jakým způsobem jsou postavy 

Julie, matky a Katherine vyuţity v  rámci binární logiky jako objekty,  do 

kterých patriarchální  řád projektuje vše,  co nepovaţuje za hodnotné. Tento 

proces slouţí k diskursivní representaci postavy Winstona  jako 

intelektuálního ,  poli ticky uvědomělého a kritického subjektu (Mohanty 

2007). V této části  jsem diskutovala koncept kolonizace zkušenosti  

(Mohanty 2007) a koncept podrobení  (Spivak 1993) ,  které odhali ly 

ideologickou práci autorského diskursu .   
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V rámci analýzy literárních reprezentací femininity a masku linity jsem 

poukázala na hranici, kterou kanonizovaná  „orwellovská“ analýza moci 

nepřekročí. Tato hranice v podobě patriarchální ideologie  je zakrývána 

zdůrazňováním upřímnosti a krit ického potenciálu románu 1984.  Ve své 

analýze tvrdím, ţe bez návaznosti na patriarchální ideologii by nebylo 

moţné překlenou t  ruptury a nelogičnosti v  rámci narativu a pochopit 

motivaci postavy Winstona. Androcentrismus, který je vyjeven aplikací 

prizmatu hru na vztah postav Winstona a   O´Briena, a tradiční struktura 

genderových vztahů vedená patriarchálním diskursem není ve struktuře 

textu diskutovaná ani jakkoli reflektovaná. Dílo 1984  analyzuje moc ve 

smyslu totalitní moci, oblasti donucovacích praktik a mocenské zvůle, 

přičemţ subti lnější  formy moci, které operují v  diskusu patriarchální 

kultury, reprodukuje. Ve své práci si troufám tvrdit, ţe tato nereflektovaná 

patriarchální tendence postavy Winstona,  která je spjata s  jeho 

samozřejmým souhlasem s   genderovým řádem a  s imperativem 

maskulinity, staví Winstona do pozice zoufalého a  zlomeného člověka 

stejnou měrou jako násilné donucovací praktiky ideologické manipulace, na 

kterou je text  primárně zaměřen.   
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