
ABSTRAKT 

Tato práce si klade za cíl prozkoumání procesu formování Americké národní identity 

v období národní expanze na západ, založeném na konceptu pragmatického individualismu, 

tak jak je zpodobněn v románu Krvavý Poledník amerického autora Cormaca McCarthyho. 

Počátečním bodem práce bude esej „Bartleby; or, The formula“ francouzského filozofa G. 

Deleuze. Deleuze v této práci pojímá americkou identitu a historii jako neustále probíhající 

zlom a odklon od vlivu kontinentálních, „otcovských,“ modelů společenské formace, jež se 

v jeho interpretaci projevuje právě v pragmatickém pojetí přístupu k identitě a dějinnosti, 

které jsou tímto zbavené všech ideologických či teleologických nároků. Toto pojetí bude 

v průběhu práce porovnáváno s McCarthyho vlastním zpodobněním americké národní 

identity.  S využitím termínů jako „reteritorializace“ a „deteritorializace“, zavedených 

Deleuzem a jeho spolupracovníkem F. Guattarim, se nejprve pokusíme prozkoumat stylistické 

aspekty McCarthyho vypravěčské metody v románu, s cílem poukázat na to, jak dané 

formální volby přispívají ke zpodobnění světa, jež je ve své podstatě nezatížen ideologií, světa 

decentralizovaného, jež se do určité míry podobá právě zmíněnému Deleuzovskému pojetí.  

V této fázi bude ovšem také poukázáno na zásadní rozdíl v těchto dvou pojetích, konkrétně 

pak na to, jakým způsobem se McCarthyho protagonisté k takto pojatému světu bez otců 

vztahují, zejména pak z hlediska morálního.  

Toto zkoumání bude v průběhu první kapitoly obohaceno o srovnání McCarthyho 

přístupu s dalšími americkými autory, jež ve své práci zmiňuje Deleuze; s H. Melvillem a R. 

W. Emersonem. Druhá kapitola, jejímž středobodem bude analýza postavy soudce Holdena, 

se poté pokusí jasně vymezit zmíněný morální problém skrze Nietzscheho pojem 

resentimentu, jež bude ovšem pojímán v jeho Deleuzovské interpretaci, tedy v jeho učení o 

události. Skrze podrobnou aplikaci tohoto teoretického rámce na Holdenovo pojetí morálky, 



reprezentace a jazyka se pokusíme dokázat, že je to právě postava soudce Holdena, jež 

představuje odvrácenou stranu amerického pragmatického individualismu.  V závěru této 

práce se pokusíme pohlédnout na výše řečené v širším kontextu. Tedy, jako na McCarthyho 

kritiku Americké národní identity, kde se jedinec v jeho pojetí ocitá v situaci, ve které není 

schopen dostát nárokům Deleuzovského pojetí identity jakožto neustálého stávání se, a jež tak 

tuto zásadní otevřenost Deleuzovského přístupu proměňuje v neustávající proces upevňování 

své vlastní individuality navzdory všemu, jež by si nárokovalo existenci na jeho nadřazené 

individualitě nezávislou. Zde samozřejmě nevyjímaje území a životy původních obyvatel 

severní Ameriky, jejichž decimaci McCarthy ve svém románu s tak zneklidňující 

samozřejmostí zachycuje.      

 


