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Práce se zabývá podobnostmi mezi románem Flanna O’Briena Třetí strážník a 

literaturou fin de siècle, přesněji dekadentní literaturou a literaturou rané avantgardy. 

Fakt, že kromě metafikce se O’Brienův román nezabývá estetikou (ani co do formy, ani 

co do tématu) nijak neruší přítomnost fin-de-siècle prvků nebo strategií v něm; prvky se 

pouze mění a přizpůsobují se tak novému prostředí. Mnoho z nich vyznívá ironicky, 

jiné aktivně přispívají k metafiktivnímu vyznění románu.  

První kapitola vysvětluje podobnosti mezi Třetím strážníkem a fin-de-siècle 

literaturou obecně. Soustředí se převážně na dekadentní literaturu a její ústřední téma 

“nepřirozenost.” Nepřirozenost se objevuje v různorodých podobách – vynalézavost, 

umělost i přetvářka. Nepřirozenost se nachází i v postavách samotných a dokonce (v 

souladu s metafikcí románu) i v podobě O’Brienova pekelného světa, kde se vypravěč 

ocitne. Objevování a pociťování různých forem nepřirozenosti jde ruku v ruce se 

smyslovými vjemy a na to také kapitola odkazuje – Třetí strážník pozoruhodně 

reflektuje popisy smyslových prožitků známé z fin-de-siècle literatury. Společensky 

vnímaná nepřirozenost se promítá také do fin-de-siècle motivů zženštilosti a sexuální 

nekonvenčnosti – oba druhy se objevují v O’Brienově románu a dostávají specificky 

absurdní ráz. 

Druhá kapitola se zaměřuje na Třetího strážníka ve vztahu k Joris-Karl 

Huysmansově románu Naruby, románu, který Flann O’Brien znal. Ukazuje se, že hlavní 

postava Naruby, Des Esseintes, je jakýmsi figurativním “duchem” Třetího strážníka. 

Podobnosti se životem, názory i zkušenostmi této postavy se objevují nejen v postavě 

O’Brienova vypravěče a jeho životního vzoru de Selbyho, ale i v ostatních postavách 

románu jako jsou strážníci či “mrtvý” Mathers. Skrz Des Esseintese proniká do Třetího 

strážníka hodně motivů z Naruby, dokonce i ty přímo spojené s fin de siècle, jako např. 

synestezie. Některé tyto motivy se ukazují v několikanásobně větším a podrobnějším 

měřítku (např. zamyšlení nad ženskou krásou lokomotivy), některé jsou pozměněné 

(fantazie, kterou Des Esseintes plně využívá, je nahrazena přístroji nebo 

fantasmagorickou realitou O’Brienova pekelného světa). Jiné zůstávají, až na detaily, 

stejné (pasáž, kdy bušení kladivem symbolizuje úzkost z hrozící smrti).  



Třetí kapitola si dává za úkol porovnat Třetího strážníka s Obrazem Doriana 

Graye Oscara Wildea. V tomto případě nejsou podobnosti patrné na první pohled a 

spočívají převážně ve sdílených paradoxech. Jak O’Brienův bezejmenný vypravěč, tak 

Dorian mohou být chápáni jako současně živí a současně mrtví. Zatímco vypravěč 

Třetího strážníka je usmrcen a přesto je dál schopen vyprávět svůj příběh, Dorian se po 

svém přání zůstat mladý stane uměleckým dílem – jeho duše je uvězněná v obraze. I 

přes zásadní rozdíl (vypravěč Třetího strážníka zažil skutečnou smrt) se motiv duše a 

těla projevuje podobně v obou románech. Oba romány vypráví o zločinu a trestu a oba 

jsou ambivalentní co se trestu týče – bezejmenný vypravěč i Dorian se radují stejně jako 

trpí a román tak lze číst jako morální a zároveň nemorální. Další motivy společné 

oběma románům jsou přemíra (excess), důraz na význam objektů nebo Atomová teorie 

(v případě Obrazu jen naznačená). Důležitost krásy prostředí typický pro estéty a 

dekadenty přežívá v O’Brienově románu jen ve fragmentech a celkově je ironizován – 

pozorování krásného objektu se může změnit v hrůzyplný prožitek, který odporuje 

tradičnímu estetičnu. 

Poslední kapitola nabízí srovnání O’Brienova románu s divadelní hrou Ubu 

králem od Alfreda Jarryho, která se už neřadí k dekadenci, ale k rané avantgardě. 

Srovnání umožňuje jiný pohled na fin-de-siècle prvky ve Třetím strážníkovi a nepřímo 

osvětluje některé z transformací prvků dekadentních: ukazuje se totiž, že dekadentní a 

raně avantgardní prvky se v románu prolínají, často i v rámci jedné pasáže. Největší 

podobností mezi Jarryho hrou a O’Brienovým románem je přítomnost fiktivní vědy 

patafyziky, která se neobjevuje jen ve formě absurdních vynálezů a myšlenek, ale i coby 

specifický diskurz; ovlivňuje povahu a zákony světa, kde se děj odehrává a zasahuje i 

do jazyka obou děl. Na rozdíl od dekadence patafyzika (v souladu s ranou avantgardou) 

svou absurditou reaguje na skutečný svět – tím, že ho ukazuje ve zveličené podobě. 

Třetího strážníka lze z tohoto pohledu také číst jako komentář k byrokracii či politické 

situaci.  
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