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ÚVOD 

 

Název práce napovídá, že půjde o narativní analýzu prvního dílu z trilogie Milénium Muži, 

kteří nenávidí ženy, jehož autorem je dnes již zesnulý Stieg Larsson. První zárodky této práce 

vznikaly v dánském Aarhusu v letním semestru 2014/15, kde jsem si v rámci programu 

Erasmus zapsala mimo jiné i seminář Narrative and Identity pod vedením profesora 

Matthiase Stephana, jehož prostřednictvím se mi vyjevily pro mě zcela nové interpretační 

světy. Se svým nápadem jsem oslovila doc. Mgr. Jakuba Češku, Ph.D. a to zprvu se záměrem 

zaměřit se výhradně na analýzu žánru a porovnat konvence tradiční detektivky s aspekty té 

severské, jež se v posledních letech těšila nebývalému úspěchu. Při konzultacích a 

přednáškách v rámci Fakulty humanitních studií, a zejména Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy, jsem si tak v nadcházejících semestrech osvojovala literárněvědní perspektivu. Toto 

studium a osvojování literárně vědných konceptů mi však trvalo déle, než jsem 

předpokládala, a začátek psaní bakalářské práce se tudíž opozdil půl roku za prvním 

nápadem. Po dohodě s vedoucím práce jsem se rozhodla jako těžiště své práce zvolit 

narativní analýzu, žánrové charakteristice se tak věnuji jako jednomu z dílčích témat. 

Nejprve načrtnu naratologii jako vědní disciplínu a zaměřím se především na strukturalistické 

pojetí literárního díla. Poté se zastavím u detektivního žánru jako takového a následně se na 

pozadí načrtnutého vývoje severské detektivky ve Švédsku budu reflektovat zárodky 

společenské kritiky, které jsou tomuto specifickému žánru vlastní, a pojí se zejména s 

autorskou dvojicí Maj Sjöwall a Per Wahlöö.  

Protože celá trilogie Milénium je obestřena rouškou tajemství, jež souvisí se smrtí autora 

ještě před vydáním jeho románů, považuji za nutné romány zasadit do kontextu obraz autora 

i dobu, ve které vznikaly. Tyto romány pak odstartovaly fenomén, který dnes nazýváme 

fenoménem severské detektivky, vyšly v padesáti jazycích (dosud se prodalo asi 80 milionů 

výtisků1) a dočkaly se též dvojího filmového zpracování2.  

                                                           
1
 Informace z webových stránek vydavatelství Host, dostupné z 

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/autori/larsson-stieg  
2
 Existuje jak švédská adaptace Män som hatar kvinnor (2009) režiséra Nielse Ardena Opleva, tak americké 

zpracování Davida Finchera  The Girl with the Dragon Tattoo (2011), které autorka práce považuje v porovnání 
se švédskou verzí za velmi nezdařilé. 
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V druhé, interpretační části, se budu věnovat analýze vyprávění, a to nejdříve v rovině 

příběhu, kde mi půjde o to popsat události, a ty následně rozložit na menší jednotky (jádra a 

satelity), dále o popis postav a to, jakým způsobem jsou uváděny do příběhu, a nakonec se 

budu věnovat charakteru prostředí.                  

Část nazvanou diskurs pak zahájím kategorií času, z níž plynule přejdu k úzce propojeným 

kategoriím vypravěče a fokalizace. Na závěr se pokusím načrtnout možné aluze a 

intertextové odkazy, na jejichž základě stojí značná část konstruovaného příběhu.                                                                                                                                                  
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1. POETIKA VYPRÁVĚNÍ A NARATOLOGIE JAKO VĚDNÍ DISCIPLÍNA 

 

Vyprávění, poetika a literární dílo 

Jelikož se vyprávění rodí se samým počátkem dějin lidstva, můžeme rovněž tvrdit, že „není a 

nikde nebyla žádná lidská pospolitost bez vyprávění“ (Barthes, 2002: 9). Dle Barthese (2002) 

má vyprávění současně nespočet forem a tyto různé formy vyprávění jsou také velmi často 

přijímány lidmi odlišného, ba dokonce protichůdného vzdělání (na rozdíl od poezie, jež je na 

kulturní úrovni vnímatelů závislá). Naproti tomu, možná lehce paradoxně, stojí tvrzení, že 

narativ je z hlediska své textové struktury nejsložitější z literárních druhů (Doležel, 2014). 

Doležel (2014) pak uvádí, že onu složitost pomohli ozřejmit již starověcí myslitelé; kupříkladu 

latinský gramatik Diomedes v díle Ars Gramatica popsal narativ jako genus commune, tedy 

žánr, který slučuje básníkovu promluvu žánru lyrického (genus enarativum) a promluvy 

jednajících postav (genus aktivum vel imitativum). Naléhavost literární teorie logicky 

uspořádat a popsat strukturu narativu se pak pokusil vyslyšet Aristoteles ve své Poetice, 

nicméně je pravdou, že „Poetika otevírá více otázek, než kolik jich zodpovídá“ (Chatman, 

2008). Až s moderní poetikou se nám dostává přesnějšího dělení. 

Zastavme se nyní u samotného pojmu poetika. Slovník cizích slov ji definuje jako „nauku o 

výstavbě a tvaru literárního díla a jeho vývoji“ či „souhrn uměleckých prostředků a zásad 

určujících styl určitého směru, autora nebo literárního díla“3. Předmětem poetiky pak dle 

Todorova (2000) není literární dílo samo o sobě, nýbrž jsou to vlastnosti onoho specifického 

diskursu, diskursu literárního. „Dílo je pouze jednou z jejích možných realizací“ (Todorov, 

2000: 15). Poetika, jako jedna literárněvědných disciplín, se tedy nezabývá skutečnou 

literaturou, ale jejími možnostmi; mluvíme o literárnosti díla (Todorov, 2000).  

Dle Červenky (1992) má samotná existence literatury mnoho aspektů a souhrnný pojem 

literatura je pojmem sdružujícím jevy velmi různorodého charakteru.  

„Ve svém běžném užití zahrnuje tento pojem např. i životní osudy některých lidí, kteří měli význam 

pro osudy literatury: sociálně politickou činnost literárních pracovníků, dále její názory na nejrůznější 

otázky, především ovšem filozoficko-sociální (světový názor) a estetické, názory ve velmi nestejné 

                                                           
3
 Převzato z http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/poetika 
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míře uspořádané v systém a ve velmi nestejné míře důležité… Ústřední skutečností literatury a 

hlavním předmětem literárněvědného studia je však literární dílo“ (Červenka, 1992: 9). 

Literární dílo tedy zastává ústřední pozici ve světě literárněvědní problematiky; „je to jev sui 

generis, jenž svými nejzákladnějšími existenciálními vztahy a vlastnostmi jediný v sobě 

realizuje onen soubor funkcí, který ve společenském životě může plnit jen a jen literatura“ 

(Červenka, 1992: 11). Jednou z možností, jak literární dílo podrobit zkoumání je teorie 

vyprávění neboli naratologie, jedna z větví literární teorie. 

Naratologie jako věda 

Pokud bychom měli stručně shrnout dějiny naratologie, tedy disciplíny, která „je vnímána 

jako systematická teorie poskytující základní instrumentář pro analýzu narativních textů“ 

(Kubíček a kol, 2013: 15), ocitáme se v roce 1966 u příležitosti vydání časopisu 

Communications, který byl zaštítěn názvem „Strukturální analýza vyprávění“, a ve kterém 

přední osobnosti francouzského strukturalismu jako Roland Barthes, Claud Bremond, 

Umberto Eco, Tzvetan Todorov či Gérard Genette, publikovali své názory na povahu 

zkoumání hloubkové struktury vyprávění (Kubíček a kol, 2013). Je tedy zřejmé, jak pevně je 

provázán strukturalismus s tím, co později označujeme jako naratologii. „Francouzská 

strukturální naratologie, která položila základy pro tento myšlenkový pohyb vedoucí 

k ustanovení nové teoretické disciplíny, představuje zúročení několika impulsů, které 

poznamenaly podobu literární teorie už v první polovině 20. století (Kubíček a kol, 2013: 18). 

Byl to ruský formalismus, strukturální lingvistika Ferdinanda de Saussura, německá teorie 

vyprávění i anglosaská literární teorie. 

Ruští formalisté v čele s Vladimirem Proppem a jeho studií Morfologie pohádky (1999 

[Morfologia skazki, 1928]) začali se zkoumáním základních funkčních vztahů mezi událostmi 

vyprávění a jejich nositeli – postavami, aktanty (Kubíček a kol, 2013). Důraz kladli na 

jednoduché narativy jako jsou lidové pohádky nebo mýty, přičemž ustrnulá stejnorodost 

zápletky (plot) a jednoduchost charakteristik, především ruských pohádek, nejsou pro 

mnoho moderních narativů zcela typické (Chatman, 2008). Provedli však základní rozlišení 

složek narativu; fabule neboli základní příběhový materiál, úhrn, všech událostí, které narativ 

zachycuje, a syžet čili příběh, tak jak ho narativ skutečně vypráví spojováním událostí 

dohromady (Chatman, 2008). 
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 Texty dalších ruských formalistů jako například Tomaševského či Šklovského pak do 

francouzského kontextu zasadil Tzvetan Todorov, který je přeložil a současně se jimi nechal 

inspirovat při své vlastní tvorbě; především co se týče základní teze odmítnutí interpretace 

(Kubíček a kol, 2013). Na tomto místě uvádějí i konkrétní příklad: „Na rozdíl od interpretace 

jednotlivých děl neusiluje  [poetika] o pojmenování smyslu, ale o poznání obecných zákonů, 

které řídí zrod každého díla. Avšak na rozdíl od věd jako psychologie, sociologie atd. hledá 

tyto zákony uvnitř samotné literatury. Způsob, jímž se chce poetika přiblížit literatuře, je tedy 

zároveň ´abstraktní´ i ´interní´ (Todorov, 2000: 15). 

Jako druhý podstatný zdroj uveďme strukturální lingvistiku Ferdinanda de Saussura spolu s 

dílem Kurz obecné lingvistiky (2007 [Cours de linguistique générale, 1916]), jenž rozlišil 

jazykový systém langue generující jedinečné promluvy parole. Byl to rovněž Saussure, kdo 

upozornil na hodnotu elementu v systému z hlediska vztahové kombinace podobnosti a 

jedinečnosti (Kubíček a kol, 2013). 

Další vývojovou linii klasické naratologie pak představuje německá teorie vyprávění. Na 

počátku jí reprezentoval Friedrich Spielhagen se svými studiemi procesů a strategií, které 

určují způsoby prezentování příběhu (Kubíček a kol, 2013). Na tyto teoreticko-reflexivní 

práce pak navázala Käte Friedemannová se studií Úloha vypravěče v románě (Die Rolle des 

Erzählers in der Epik, 1910), přičemž toto dílo dle Kubíčka a kol (2013) dlouho představovalo 

základní text k analýze způsobu utváření vypravěčské strategie a jejího významu. Ústřední 

roli v německé teorii vyprávění však pravděpodobně sehrál Franz K. Stanzel a jeho 

typologický kruh základních vyprávěcích situací, představený v knize Teorie vyprávění (1988 

[Teorie des Erzählens, 1979]). 

Vliv na francouzskou naratologii nezapře rovněž ani anglosaská literární teorie, „jejíž 

specifikum mimo jiné spočívalo v tom, že kritické přístupy k narativním kategoriím vznikaly 

často jako důsledek sebereflexivního přístupu spisovatelů k vlastním textům“ (Kubíček a kol, 

2013: 21). 
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Konkrétní naratologické východisko a struktura práce 

 

V práci budu vycházet ze strukturalistického pojetí, přičemž se budu opírat zejména o dílo 

Seymoura Chatmana Příběh a diskurs (2008) a Poetiku vyprávění (2001) Shlomith Rimmon-

Kenanové, v českém prostředí pak o jakési shrnutí strukturalismu v rámci díla Naratologie: 

Strukturální analýza vyprávění (2013) autorů Tomáše Kubíčka, Jiřího Hrabala a Petra A. Bílka 

a též o publikaci Hledání jazyka interpretace (2003) Petra A. Bílka. 

Práci koncipuji na základě Chatmanova (2008) dělení poetiky na příběh, tedy obsah neboli 

řetězec událostí (jednání a dění) spolu s tím, co označujeme jako existenty (postavy, prvky 

prostředí), a diskurs, čili výraz nebo prostředek, jímž se obsah vyjadřuje (Chatman, 2008: 18). 

Nejprve se tedy budu pohybovat v rovině příběhu a pokusím se popsat a následně dát do 

souvislostí události, postavy a prostor příběhu. V druhé části se pak zaměřím na diskurs, a to 

na celky čas, vypravěč a fokalizace. Závěrem práce mi půjde rovněž o intertextovou analýzu 

spolu s popisem všech referencí k aktuálnímu světu. 

Než se však pustím do samotné analýzy vyprávění, pokusím se dílo Muži, kteří nenávidí ženy 

zasadit do širšího rámce, a to jak v rámci žánrové zařazení, tak vzhledem k jeho zasazení do 

švédského kontextu, kde se detektivní román vyvíjí již několik desítek let. 
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2. DETEKTIVNÍ ROMÁN: ŽÁNROVÉ VYMEZENÍ A HISTORICKÝ VÝVOJ 

S AKCENTEM NA ŠVÉDSKO 
 

Detektivní román jako žánr 

Encyklopedie literárních žánrů uvádí, že “hlavní podstata příběhu nebo povídky je vznik, 

rozvíjení, ověřování a zamítání detektivových hypotetických podezření“4, a to těch, která se 

zdají být klamná či těžko ověřitelná. 

Z českého prostředí zmiňme literárního teoretika Jana Cigánka a jeho pojednání nazvané 

Umění detektivky (1962), s podtitulem O smyslu a povaze detektivky, který ji definuje takto: 

“Detektivní román (povídka) je literární žánr, jehož důsledně pojatou epickou postatou je zločin s 

motivem tajemství. Metodickému vyřešení výchozí epické premisy jsou kompozičně i výrazově 

podřízeny všechny literární prostředky” (Cigánek, 1962: 215). 

Sepsat žánrová pravidla detektivního románu se jako první pokusil Willard Huntington 

Wright, tvořící pod pseudonymem S. S. Van Dine, který roku 1928 v časopise American 

Magazine zveřejnil Dvacet pravidel pro psaní detektivek (Twenty Rules For Writing Detectives 

Stories). Obecně se však více proslavilo, a to i v laických kruzích, dílo Ronalda Arbuthnota 

Knoxe Desatero přikázání (1929), který, jak sama číslovka napovídá, zredukoval Van Dinova 

pravidla na polovinu.5 Přesto, že se Knoxova pravidla těší většímu zpopularizování (zmiňme 

kupříkladu Škvoreckého Hříchy pro pátera Knoxe [1973]), kde se snaží každé jeho pravidlo 

dementovat), onen Van Dinův soubor pravidel zůstává vůbec nejhojněji citovaným, a pro 

mnohé autory je jakýmsi oslím můstkem k jejich vlastní interpretaci. 

A právě těmto deseti pravidlům se, mimo jiné, ve své Poetice prózy (2000 [The Poetics of 

Prose, 1977]) věnuje i Tzvetan Todorov, který však opět nabízí malou redukci jejich počtu a 

především upřesnění: 

„1) Román má mít maximálně jednoho detektiva a jednoho viníka a minimálně jednu oběť (mrtvolu).  

2) Viník nesmí být profesionální zločinec, nesmí být totožný s detektivem a musí zabíjet z osobních 

pohnutek. 

                                                           
4
 Mocná D., Peterka J. a kol., Encyklopedie literárních žánrů. Praha 2004, s. 106. 

5
 Souhrn obou pravidel do češtiny přeložil Josef Škvorecký (In: Nápady čtenáře detektivek, Praha: 

Československý spisovatel 1965). 
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3) Láska do detektivky nepatří.  

4) Viník má mít určité postavení. V životě (nemá být sluha nebo pokojská) i v díle (má být jednou z 

hlavních postav). 

 5) Vše je třeba vysvětlit racionálně, fantastično se nepřipouští.  

6) Nelze poskytovat prostor popisům a psychologickým rozborům.  

7) Pokud jde o získávání informací o příběhu, je nutno podřídit se této homologii: „autor: čtenář = 

viník: detektiv“.  

8) Je třeba vyhýbat se banálním řešením (Van Dine jich vypočítává deset)“ (Todorov, 2000: 107). 

 

Výše uvedený výčet pravidel pak určitým způsobem koresponduje s jeho typologií románu, 

konkrétně se dvěma jeho druhy. Todorov (2000) první čtyři body (respektive 1-4a) vztahující 

se k příběhu, tedy pravidel týkajících se témat a zobrazovaného života, klade vedle typu 

románu, který definuje jako román s tajemstvím, a naopak zbylé body (respektive 4b-7), 

vztahující se k diskursu, platí současně i pro černý román (bod 8 má dle jeho slov ještě 

obecnější platnost). Třetí, a poslední typ, označuje termínem román s napětím, který se 

přirozeně vyvinul ve vztahu k protikladnosti obou předchozích. V následujících řádcích si tedy 

tuto typologii rozebereme. 

 

 

Todorova typologie románu 

 

a) Román s tajemstvím 

Z klasické detektivky, která svůj největší vrchol zažívala mezi dvěma světovými válkami, 

vychází román s tajemstvím <roman à énigme>, kde je příběh zločinu striktně oddělen od 

příběhu vyšetřování, a oba tyto příběhy nemají žádný společný bod. Příběh zločinu skončil 

ještě před příběhem vyšetřování (tedy knihy samotné), přičemž postavy v tomto druhém 

příběhu, příběhu vyšetřování, nijak nejednají, nýbrž se pouze dozvídají. Ústřední postava-

detektiv je plně vybaven imunitou, takže je zcela nepředstavitelné, že by během vyšetřování 

byl ohrožen na životě (viz Hercule Poirot). 

 



 
 

 

9/57 
 

b) Černý román 

Krátce před druhou světovou válkou pak ve Spojených státech vznikl román, kde se 

nedozvídáme nic o zločinu předcházejícímu momentu vyprávění (vyšetřování), jelikož na 

rozdíl od předchozího se tu oba příběhy propojují a vyprávění se tak překrývá s dějem; je to 

román klasifikovaný jako černý román <roman noir>, kdy prospekce nahrazuje retrospekci 

románu s tajemstvím. 

 

c) Román s napětím 

A konečně román s napětím kombinující prvky obou. Zde je čtenář zaujat jak tím, co se stalo 

(od románu s tajemstvím přejímá záhadu a dvojí příběh), tak tím, co se ještě stane. A stejně 

jako v černém románu vstupuje do popředí druhý příběh, příběh zločinu. „Setkávají se tu 

tedy dva druhy čtenářského zájmu: zvědavost, jak se vysvětlí minulé události, ale i napětí, co 

se dále stane s hlavními postavami.“ (Todorov, 2000: 109). Tento typ románu vznikl nejdříve 

jako jakýsi přechodný útvar mezi oběma předchozími, druhá fáze jeho vývoje pak byla 

koexistencí s černým románem.  

 

Toto až kanonické dělení, které je součástí téměř každého pojednání o detektivním románu, 

nám ukazuje různé přístupy k detektivní zápletce ve vyprávění, přičemž jsme již obeznámeni 

se základními charakteristikami detektivního žánru. Pro další směřování práce se mi zdá 

užitečné zastavit se u vývoje detektivky právě Švédsku, a na příkladech různých autorů 

poukázat na to, jak se tento žánr zde vyvíjel do podoby, jež nám překládá právě dílo Stiega 

Larssona. 

Historie severské detektivky ve Švédsku 

Tak jako se za stěžejní dílo detektivního žánru západního světa obvykle považuje povídka 

Vraždy v ulici Morgue (1841) Edgara Allana Poe, ve světě švédské detektivky jím je 

Stockholms-detektiven6 (1893) Fredrika Lindholma, píšícího pod pseudonymem Prins Pierre 

(Bergman, 2014). Román Stockholmský detektiv je prvním švédským románem, jehož 

základem je propojení příběhu zločinu s jeho následným vyšetřováním. Prins Pierre dokonce 

své dílo postavil na skutečném příběhu; ústřední roli zde hraje osud továrny v malém 

                                                           
6
 V angličtině tato kniha vyšla pod názvem The Stockholm detective, do češtiny přeložena nebyla. 
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městečku Eskilstuna západně od Stockholmu, jež lehla popelem za velice záhadných 

okolností. Hlavní postavou příběhu je pak vyšetřovatel Fridolf Hammar, který má onu záhadu 

vyřešit, a u kterého také nacházíme podobnosti s detektivy takové kapacity jako je Auguste 

Dupin již zmiňovaného Edgara Allana Poe, či Sherlock Holmes Sira Arthura Conana Doyleho. 

Liší se však od nich mírou autentičnosti doprovázející celé dílo. Hammar je od devadesátých 

let švédským policistou používajícím ty metody a nástroje, jež jsou toho času policii 

dostupné; dohlíží a zkoumá kriminální scénu, zpovídá svědky, shromažďuje a interpretuje 

důkazy (Bergman, 2014). A jak Bergman (2014) rovněž připomíná, Stockholmský detektiv se 

mimo jiné i baví na účet éry romantických super-detektivů datující se od devatenáctého 

století. 

Detektivka jako žánr se ve Švédsku upevňuje na počátku dvacátého století, kdy také mluvíme 

o první generaci autorů těchto detektivek, kteří byli aktivními až do let třicátých. „Většina 

autorů z této generace tíhla ke kombinování rozumové logiky spisovatelů, jako byl právě Poe 

či Conan Doyle, s prvky, jež nalézáme v klasických dobrodružných příbězích“ (Bergman, 2014: 

15). Na rozdíl od pozdější podoby tohoto žánru, nebyli tito autoři v počátcích ve svých dílech 

tak realističtí a spíše se snažili o napojení se na ony dobrodružné příběhy, žánr ve Švédsku 

v devatenáctém století velmi úspěšný (Bergman, 2014). Zajímavé je, že mnoho z autorů této 

generace svým „padouchům“ přisuzovalo cizí původ, nejčastěji středozemní, nebo původ 

z nějaké fiktivní jihoamerické republiky. „To vyjadřovalo myšlenku, že zlo je reprezentováno 

jednotlivci, kteří nenáleží ke společnosti ze své podstaty dobré (převážně Švédské), kde tyto 

romány vznikaly“ (Bergman, 2014:15). Pro úplnost ještě zmiňme pár jmen, jež do oné 

generace řadíme. Je to například Harald Johnsson (pseudonymem Robinson Wilkins), SA 

Duse, Julius Petterson (pseudonymem Jul Regis) nebo Gunnar Serner, tvořící jako Frank 

Heller. Všem zmíněným jako prototyp ideálního krimi-hrdiny posloužil Sherlock Holmes, 

který zažíval akcemi protkané dobrodružství, zatímco bojoval proti oněm cizím „padouchům“ 

(Bergman, 2014). 

Druhá generace se pak pojí s léty čtyřicátými a se jménem Stiega Trentera. Bo Lundin, 

odborník na švédský detektivní žánr, uvádí, že „je stěží nějaký moderní švédský spisovatel 

detektivek, který by jím nebyl ovlivněn nebo nereagoval na styl, jenž rozvinul“ (Lundin, 1981 

in Bergman, 2014: 16). Jeho debut z roku 1943 Ingen kan hejda döden (No One Can Stop 
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Death) tedy považujeme za průlomové dílo celé této druhé generace. Trenter byl znám 

především pro své brilantní portréty Stockholmu, jež byly známy i mimo okruh čtenářů 

detektivek (Bergman, 2014). Po jeho smrti v této linii pokračovala jeho manželka Ulla 

Trenter, která navázala s dalšími příběhy o Fribergovi a Johnsonovi, což byly ústřední postavy 

Trenterových detektivek. V této souvislosti je zajímavé zmínit se o této téměř tradici, kdy 

manželky autorů jsou plně vtaženy do děl svých partnerů, a to do takové míry, že jsou 

schopné v narativní linii pokračovat. Příkladem tohoto fenoménu autorské práce manželů je i 

Stieg Larsson a jeho žena Eva Gabrielsson, o nichž bude řeč v nadcházejících kapitolách. 

Zmínit však také můžeme autorskou dvojici píšící pod pseudonymem Lars Kepler. 

Nejmarkantnější rozdíl mezi první a druhou generací vidí Bergman (2014) ve vyobrazování 

reality. Zatímco první generace tíhla k detektivům senzačním super-hrdinům, ta druhá se 

spokojila s popisem obyčejných lidí a jejich každodenních životů. Na tomto místě můžeme 

udělat další pojítko se Stiegem Larssonem. Charakter jeho postav totiž, zdá se, boří 

charakteristiky obou generací. Na jedné straně jsou tu osudy obyčejných Stockholmanů, na 

straně druhé je tu potetovaná hackerka s rysy novodobé hrdinky jednadvacátého století.  

Tato nastíněná atmosféra Milénia nás tak přivádí do let šedesátých, kdy dochází k zásadní 

proměně; dochází totiž k obecnému politickému probuzení, zvyšuje se povědomí o sociálním 

bezpráví a politizuje se intelektuální a veřejná sféra. Jelikož se tato proměna víceméně týká 

většiny Evropy, dotkla se tak i švédské detektivky. Počátek této éry nemůže být spojen 

s nikým jiným než s dvojicí Sjöwall a Wahlöö. „Co jejich románům umožnilo vystoupit z řady 

těch předchozích, a co je učinilo tak vlivnými v dalších dekádách, bylo především vědomé 

začlenění kritiky švédské společnosti“ (Bergman, 2014: 22). Dle Bergman (2014) si oba autoři 

prý tento žánr s velkou oblibou zvolili záměrně, aby jeho prostřednictvím svou politicko-

společenskou kritikou zasáhli co největší masu lidí. Již zmíněný Bo Lundin dokonce tvrdí, že 

až se Sjöwall a Wahlöö se švédský detektivní žánr z ryze zábavního průmyslu proměnil v 

„seriózní beletrii o lidech a zločinu“ (Lundin, 1981 in Bergman, 2014:22). 

Na sklonku dvacátého století to pak byly zejména ženy, kdo ovládly trh s detektivním 

románem. Zmiňme především Lizu Marklund, která v této „ženské vlně“ sehrála ústřední roli. 

Spolu s ní ženské autorky jak navázaly na procedurální tématiku, tak vnesly do tohoto žánru 

zcela nový prvek: obraz moderní švédské ženy se všemi jejími starostmi běžného dne; prvek, 
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který doposud v této literatuře chyběl (Bergman, 2014). Ženské autorky tohoto období však 

měly daleko k feministickému vyhraňování se, naopak, v jejich dílech jsou genderové 

stereotypy velmi patrné. I přesto, že přelom století tedy patřil výhradně ženám a toho času 

neprodávanější knihy detektivního žánru byly v tuzemském Švédsku knihy autorky Camilly 

Läckberg, není pochyb o tom, že nejúspěšnějším autorem v této době, jehož úspěch dalece 

překračuje hranice Skandinávie, byl Stieg Larsson (Bergman, 2014). 

Barry Forshaw mluví o explozi zvané ´Stieg Larsson´, která ve Velké Británii následovala 

bezprostředně po vydání prvního dílu The Girl with The Dragon Tattoo (původní názvem Men 

Who Hate Women). V tuto chvíli již bylo jasné, že jeho autor je v domácím Švédsku 

považován za fenomén. „Kdo však mohl vědět, že se díváme na vítězný fenomén literární?“ 

(Forshaw, 2013: 10). Forshaw, označován jako přední britský odborník na severský krimi 

žánr, byl svědkem celé této, pokud použijeme jeho termín, „skandinávské invaze“, a ve snaze 

zachytit její prvopočátky se nemůže nepozastavit u již zmíněné švédské dvojice Sjöwall a 

Wahlöö. Ze společného díla tohoto páru zmiňme především desetidílnou detektivní sérii 

s hlavním vyšetřovatelem Martinem Beckem, jenž byla souhrnně vydána pod názvem The 

Story of a Crime, povídkou z roku 1965 Rosenna počínaje a o deset let později povídkou The 

Terrorists konče. Ti svého času nebyli považováni za součást této skandinávské vlny, byli, dle 

Forshawových slov „jednoduše vysoce úspěšnými provozovateli detektivního románu, 

význačnými jak svou zřetelnou levicovou perspektivou, tak faktem, že pocházejí ze severské 

země“ (Forshaw, 2013: 9). Prozíravě si však tato dvojice uvědomila, že se svým marxistickým 

přístupem a jakýmsi agitačním manévrováním komerčnímu úspěchu zkrátka nepřispějí, a 

vyobrazováním ohrožené, nerovné společnosti tak ponechali na čtenáři, jakou cestou se vydá 

vstříc jejímu zlepšení (Forshaw, 2013: 14).  

"We wanted to describe society from our left point of view. Per had written political books, but 

they'd only sold 300 copies. We realised that people read crime and through the stories we could 

show the reader that under the official image of welfare-state Sweden there was another layer of 

poverty, criminality and brutality. We wanted to show where Sweden was heading: towards a 

capitalistic, cold and inhuman society, where the rich got richer, the poor got poorer."7 

Jedním z charakteristických znaků, jímž se jejich novátorský přístup vyznačuje, je téma 

korupce, a to nejen ve sféře policejní, nýbrž napříč mnoha vrstvami společnosti. Kritici 

                                                           
7
 Dostupné z http://www.theguardian.com/books/2009/nov/22/crime-thriller-maj-sjowall-sweden  [citováno 

6. 5. 2015]  
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poukazují na fakt, že se distancovali od praxe marxismu v ostatních státech, kdeto byl právě 

totalitarismus, jenž vystřídal optimistické ideály. Obdobně byl později nařčen z této jakési 

naivity i Stieg Larsson, ačkoli ta v jeho případě pramenila spíše z jeho politických aktivit, 

nikoli ze skrytých podtextů v jeho díle (Forshaw, 2013). Můžeme však říci, že toto 

„přimhuřování očí“ levicových autorů před vzrůstajícími nespravedlnostmi odehrávajícími se 

v rámci Sovětského svazu, bylo jádrem kritiky těch, kteří jejich dílo kritice podrobili. Není 

však pochyb o tom, že právě Sjöwall a Wahlöö započali onen boom severské detektivky a 

nadále zůstávají klíčovými pro své následovníky. Na jedné straně si byli dobře vědomi onoho 

idealizovaného obrazu, jakému se Švédsko, a potažmo celá Skandinávie, těší v očích cizinců; 

„opojná krása země s nádhernými jezery a mohutnými lesními porosty, spolu s představou 

Švédska jako země vyzdvihující sociálně-demokratické ideály (Forshaw, 2013: 15). Poukázali 

však na trhlinky tohoto ideálu a upřeli pozornost k společenským problémům své země, 

dokonce i tak pichlavým jako je imigrace. Jak Forshaw (2013) rovněž připomíná, téma 

imigrace se v tomto žánru neustále vrací, z pohledu levicově orientovaných autorů pak slouží 

zejména jako opěrný bod kritiky krajní pravice. Události jako Breivikův masakr v Norsku 

v roce 2011 pak možná naznačují, jak moc předvídaví tito levicově orientovaní autoři jsou, co 

se prostoru, který věnují tomuto tématu, týče. 

První vlna severské detektivky, jak bylo v předchozích řádcích nastíněno, je tedy synonymem 

vydání Larssonova pvního dílu Milénia. Druhou vlnu pak nalézáme současně s prvním 

filmovým zpracováním tohoto dílu, a rovněž s úspěchem dánského televizního seriálu The 

Killing. „Až když jsem sám sebe přistihl při rozhovoru s autorem této série, nejskromnějším 

spisovatelem, Sørenem Sveistrupem, před publikem zcela fascinovaným tímto talentovaným 

(avšak doposud neviditelným) autorem, zdálo se, že Skandinávská invaze je dokončena.“ 

(Forshaw, 2013: 11). A ačkoli už je to norský autor Jo Nesbø, kdo ovládl trh v počtu 

prodaných výtisků, „Stieg a The Girl with the Dragon Tattoo jsou stále nejznámějším 

příkladem žánru severská detektivka“ (Forshaw, 2013: 31).  

Světový úspěch žánru severská detektivka 

Severská detektivka, v mezinárodním pojmosloví pak Schwedenkrimi, polar polaire či Nordic 

Noir, aneb je mnoho způsobů jak označit to, co se stalo pozoruhodným příběhem úspěchu 

v knižním světě posledních let (Bergman, 2014: 121). Bylo by ovšem chybou nahlížet na 



 
 

 

14/57 
 

tento žánr jako na izolovaný fenomén, neboť detektivka je nejrychleji rozvíjejícím se a 

pravděpodobně i nejúspěšnějším žánrem vůbec, pokud se podíváme do statistik významných 

nakladatelů po celém světě. Stejně tak překlad těchto detektivek není ničím novým; na 

počátku dvacátého století byla hojně překládána díla Franka Hellera (1886-1947) či S.A. 

Duseho (1873-1933), a v šedesátých a sedmdesátých letech bylo zase jen málo zanícených 

čtenářů detektivek, kteří by nečetli Maj Sjöwall a Per Wahlöö, ať už píšící individuálně nebo 

jako autorskou dvojici (Bergman, 2014: 122). Do dob Stiega Larssona však švédská, potažmo 

severská detektivka, byla mimo Švédsko známa jen v kruzích opravdových nadšenců 

(Bergman, 2014: 122). 

Dnes již většina nakladatelů nahlíží na spisovatele severských detektivek jako na poměrně 

jistou a návratnou investici, nicméně je třeba podotknout, že ne vždy tomu tak bylo. Jako 

příklad počátečního neúspěchu v anglofonních zemích uvádí Bergman (2014) Henninga 

Mankella a Lizu Marklund, dnes autory bestsellerů tohoto žánru. Na počátku 90. let se ani 

jeden z nich nesetkal s takovým přijetím, jaké se jim dostavilo s přelomem tisíciletí. 

Mankellovy knihy s policejním inspektorem Kurtem Wallanderem v hlavní roli se dočkaly 

mezinárodního úspěchu až s první vlnou Larssonova Milénia, ačkoli byly do angličtiny 

přeloženy mnohem dříve. U Lizy Marklund pak svou roli sehrál jednak nový překlad jejích 

prvotin do angličtiny a rovněž i spolutvorba s americkou autorkou James Patterson. A 

naopak, „to, že si Patterson ke spolupráci vybrala právě švédskou autorku, jenom dokazuje, 

jaký status a prestiž si švédská detektivka toho času vydobyla“ (Bergman, 2014: 123). 

Obecně můžeme říci, že nejvstřícnějším trhem, kde severské detektivky našly své pevné 

místo, je Německo. To však není nic překvapivého, vzhledem ke geografické a jazykové 

blízkosti Německa se Skandinávskými zeměmi; většina nových švédských detektivek je dnes 

okamžitě překládána do němčiny, a to mnohdy dříve než je dílo autorem uvedeno a 

následně zrecenzováno v domácím Švédsku (Bergman, 2014). 

Staré víno v nové lahvi: šest klíčových prvků detektivky v kontextu Milénia 

Profesorka literatury Oxfordské univerzity Heather O´Donoghue (2013) se ve své stati Old 

Wine in New Bottle zaměřuje na šest klíčových prvků detektivního románu, které následně 

zasazuje do kontextu Milénia. Jsou jimi interpelace, vyšetřovatel, pomocník, dvojitý narativ, 

ohraničenost umístění a stopa. 
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Při osvětlení toho, co se míní interpelací, uvádí citát filosofa a politického teoretika Louise 

Althussera, jenž interpelaci popisuje jako „moment, kdy jsou jednotlivci povoláni zhostit se 

role, která jim již byla přidělena převažující ideologií“8 (Althusser, 1984 in O´Donoghue, 2013: 

37). V překladu do detektivního žánru je to ten moment, kdy je poklidný život hlavního 

hrdiny (často vyšetřovatele) narušen jakýmsi předvoláním k akci; moment počátku detektivní 

zápletky (O´Donoghue, 2013). V prvním díle Muži, kteří nenávidí ženy se po úvodním 

květinovém prologu objevuje relativně dlouhý výčet příběhů o Blomkvistovi jako vcelku 

obyčejném novináři, kterého proslavilo náhodné odhalení jedné vesnické loupeže, jejímž 

prostřednictvím se mu dostalo i poněkud směšné přezdívky Kalle Blomkvist (charakterová 

paralela s postavou Astrid Lindgrenové). Dále se seznamujeme s kauzou Wennerström, která 

Blomkvista přivedla před soud a následně i k rezignaci na redaktorský post měsíčníku 

Milénium, a který právě v reakci na tyto události obdrží i telefonát od rodinného právníka 

Vagnerova koncernu, Dircha Frodeho, zatímco sedí sám v potemnělé redakci mezi krabicemi, 

v době Vánočních svátků. 

To nás dostává k druhému zásadnímu prvku, totiž vyšetřovateli. Blomkvist je jako veřejně 

známý a schopný investigativní žurnalista na požádání Henrika Vagnera prověřen soukromou 

bezpečností agenturou (ve které svými hackerskými schopnostmi exceluje Lisbeth Salander), 

následně osloven a posléze najat jako vyšetřovatel při otevřeném znovu pátrání po ztracené 

Harriet Vanger.  

Detektiv je v tradičním pojetí zpravidla detektivem soukromým (Doylův Sherlock Holmes), 

objevuje se ovšem i typ detektiva, kterému se detektivní činnost přisuzuje i jinou povahou 

zaměstnání- zejména policejní detektiv (Dexterův Morse), a může jím být i detektiv-amatér, 

obdarovaný nebývalými pátracími schopnostmi (Slečna Marplová Agathy Christie). Severská 

detektivka nám však ukazuje ještě jinou polohu detektiva-amatéra: 

„Býval-li dříve nejčastějším hrdinou kriminální komisař, případně soukromý detektiv, setkáváme se 

dnes mnohem častěji s žurnalisty (investigativní novinář Mikael Blomkvist, redaktorka bulvárního 

deníku Annika Bengtzonová autorky Lizy Marklundové), advokáty (RebeckaMartinssonová z knih Åsy 

Larssonové) nebo se zcela soukromými osobami (hackerka Lisbeth Salanderová, spisovatelka Erica 

Falcková, hrdinka knih Camilly Läckbergové)“ (Stehlíková, 2011). 

 

                                                           
8
 Louis Althusser (In: Ideology and Ideological State Apparatuses, Essays on Ideology, London, Verso, 1984). 



 
 

 

16/57 
 

Bylo by tedy chybou domnívat se, že detektiv-amatér je výhradně produktem až severského 

detektivního fenoménu. Počátky vzniku postavy detektiva-amatéra klade Worthington 

(2011) k dílu Williama Godwina Caleb Williams (1794), kde je stejnojmenný hlavní hrdina 

díky vlastní zvědavosti, vztahující se k životu jeho pána Falklanda, jaksi vtažen do něčeho, co 

může být zpětně nazváno detektivní prací (Worthington, 2011: 26). Důležité je, že Caleb za 

toto „detektivování“, které je spíše dílem náhody, nedostává zaplaceno; tyto dva faktory 

Worthington (2011) považuje při definici detektiva-amatéra za klíčové. Postava detektiva-

amatéra se tedy v detektivním žánru objevuje, zmiňme asi vůbec nejznámější příklad, 

romány Dorothy L. Sayersové s ústřední postavou Lorda Petera Wimseyho, který se poprvé 

objevil v roce 1923 v díle Whose Body? (česky Vražda žádá metodu, [1998]). Aristokrat 

libující si ve sbírání starých tiskovin a řešení detektivních záhad však více spadá do kategorie 

romantický hrdina; společným jmenovatelem severských detektivů-amatérů je ovšem 

kategorií veřejně činných osob orientujících se v procedurální činnosti veřejné správy. A tím 

je i politický novinář Mikael Blomkvist. Charakter povahy detektiva-amatéra se nicméně 

potýká i s určitými omezeními. Dle O´Donoghuea je v jejich případě „limitován počet vážných 

zločinů – natož brutálních či mnohonásobných vražd – do kterých mohou být věrohodně 

zapojeni“ (O´Donoghue, 2013: 38). Dle Donougha (2013) se pak detektiv-amatér ještě musí 

nacházet v takové životní situaci, která mu zapojení se do vyšetřování časově umožňuje. 

Rezignace na post redaktora je toho příkladem. 

S ohledem na postavu vyšetřovatele se objevuje rovněž i otázka jeho soukromého života. 

„Detektiv s problematickým soukromým životem je v detektivních románech obvyklým 

znakem“ (O´Donough, 2013: 39). Zpravidla se jedná o svobodné, osamělé muže; O´Donough 

(2013) v nich spatřuje archetypy heroických postav (jako je například anglický Beowulf), kdy 

by závazky a povinnosti vůči rodině doslova „ohrozili oddanost hrdiny -  nebo detektiva - 

k jeho poslání“. Volnomyšlenkářský Blomkvist je obzvlášť zajímavým případem. Larsson ho 

zobrazuje jako muže velmi úspěšného u ženského pohlaví, avšak stále charakterního, a to i 

přesto, že udržuje milenecký vztah s vdanou šéfredaktorkou Miléna Erikou Berger (její 

manžel na tento vztah přistoupil). Tento milostný trojúhelník je pak zajímavé sledovat 
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především z hlediska velmi liberální švédské společnosti9 jako takové v protikladu k reakcím 

nejbližšího okolí. Velice zvláštní vztah Blomkvista pojí i k jeho kolegyni ve vyšetřování Lisbeth 

Salader, čímž se dostáváme k třetímu zásadnímu prvku, tak jak je definoval O´Donoghue 

(2013), a to vztahu mezi vyšetřovatelem a jeho pomocníkem. 

„Z naratologického hlediska je jednou z funkcí pomocníka umožnit autorovi vytvořit 

osamělého vyšetřovatele otevřeného čtenáři takovým způsobem nakládání s tajemstvím, 

které je nezbytné pro uchování detektivní zápletky“ (O´Donoghue, 2013: 41). Pomocník 

klade otázky (mnohdy takové, které by položil čtenář), požaduje objasnění a shrnuje 

nejaktuálnější informace (O´Donoghue, 2013). Dále však připomíná, že vztah mezi hlavním 

vyšetřovatelem a pomocníkem je jedním z nejvíce problematických prvků detektivního 

žánru, ačkoli je rovněž třeba mít na paměti, že pomocník je běžnou postavou napříč různými 

druhy narativů, od Dona Quijota po Batmana, a není tak vlastní pouze detektivce. V mnoha 

případech, tvrdí O´Donoghue (2013), je pomocník jakýmsi junior partnerem a vzhledem 

k hlavnímu vyšetřovateli je v podřadném poměru (asi nejučebnicovějším příkladem je Dr 

Watson Sherlocka Holmese). Další funkcí pomocníka je také vyobrazovat hrdinu- 

vyšetřovatele v lichotivém světle (O´Donoghue, 2013).  

Pokud se podíváme na vztah mezi Mikaela Blomkvistem, nacházíme jak paralely, tak rozepře 

vzhledem k tradičnímu pojetí postavy pomocníka. „V mnoha ohledech se odchyluje od 

stereotypního pojetí partnerství v detektivní fikci, avšak stupeň tvůrčí kombinace jakéhokoli 

autora tohoto žánru je jen známkou jeho nebo její mistrnosti a není nic, co by ohrozilo 

trvalost konvencí“ (O´Donoghue, 2013: 42). Navzdory tomu, že je Lisbeth Salander žena, a 

navíc mladší, jejich vztah se rozhodně nedá považovat za nerovný, a tím se tedy vymyká 

tradičnímu pojetí podřadného pomocníka. Jejich zpočátku pracovní vztah postupem času 

přeroste ve vztah milenecký, což samo o sobě odporuje jak pravidlům S. S. Van Dina (1928), 

tak R. A. Knoxe (1929), zároveň však nejsilnější pouto v jejich vztahu je to přátelské. 

Larsson tak v případě „pomocnice“ Lisbeth Salander vytvořil postavu, jejíž charakter nemá 

v tomto žánru obdoby. Význam postavy v detektivním románu dobře ilustruje i Josef 

Škvorecký: 

                                                           
9
 Výmluvným náhledem do významu sousloví liberální švédská společnost může být snímek s názvem Jsem 

zvědavá žlutě (1967, Jag är nyfiken - en film i gult), a jeho pokračování nazvané Jsem zvědavá modře (1968, Jag 
är nyfiken - en film i blĺtt) režiséra Vilgota Sjömana. 
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„Neboť genialita detektivky je v jejím hrdinovi, ne v logice jeho dedukcí (s tou by to většinou špatně 

dopadlo pod lupou přísné kritiky; většinou je to logika formální, logická jen za mlčenlivého uznání 

jistých dohod mezi autorem a čtenářem, typu takové dohody, že platí-li, že 1 + 1 = 3, pak lze vyvrátit 

třeba Pythagorovu větu), ale v triumfu slov, z nichž je stvořen; není ani v zachycení prostředí (pokud 

to není prostředí stejně nereálné jako deštivá Baker Street), protože detektivka tu není od 

zachycování prostředí ani od psychologické hloubkokresby postav, neboť Zločin a trest není 

detektivka“ (Škvorecký, 1988). 

 

Dvojitý narativ je čtvrtým prvkem, kterému se O´Donoghue (2013) věnuje. Jak jsme si již 

osvětlili v části o interpelaci, jenž stojí na počátku samého vyšetřování, poklidný život 

vyšetřovatele je zpravidla narušen nějakou zásadní informací. A ať už jde o objevení mrtvého 

těla či jako v případě Milénia bilancování mezi zavražděním či zmizením, jedná se o dosud 

neodhalený narativ (O´Donoghue, 2013). 

Ono zmizení Harriet Vanger je tedy klasickou detektivní zápletkou. Ovšem Larsson jde ještě 

dál. „Larsson se posunul od etiky vraždy a misogynie k profesní etice žurnalisty, a ukazuje tak 

Blomkvista jako novináře bojujícího s tužbou Henrika Vagnera, aby nově odhalený narativ 

udržel v tajemství“ (O´Donoghue, 2013: 45). V rámci narativu se tak posouváme znovu 

k Wennerströmově aféře, skoro jako by celý příběh Harrietina zmizení byl jen druhořadou 

záležitostí. Na tomto místě je důležité zmínit se o tom, že politické kauzy, které Larsson 

v Miléniu zmiňuje, přímo vycházející z jeho vlastní praxe politického novináře a jsou mnohdy 

velice šokující. Zdá se tak, jakoby samotný detektivní žánr byl jen jakýmsi nástrojem, jehož 

prostřednictvím se uskutečňuje jak kritika soudobé veřejno-právní sféry a umlčená nacistická 

minulost samotného Švédska, tak problémy genderového rázu, které jako byly z veřejného 

diskursu zcela vyňaty. Věnovat se těmto tématům dopodrobna by však přesáhlo rámec této 

práce, avšak je nutno připustit, že by bylo zajímavé podrobit je vlastní analýze v samostatné 

práci většího rozsahu. 

Vyřešením případu okolo zmizení Harriet Vanger tedy příběh nekončí. Dle O´Dnoghue (2013) 

v případě komplikovaného vztahu Blomkvista a Salander pozorujeme dynamiku narativu, 

který se bude rozvíjet nejen v prvním díle, ale má potenciál jít kupředu, ačkoli samotná 

detektivní zápletka byla vyřešena. 
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Pátým prvkem je ohraničenost umístění, která v sobě ukrývá dvě oddělené linie: širší 

geografické umístění narativu a blíže specifikovanou, ačkoli izolovanou oblast, kde se příběh 

odehrává (O´Donoghue, 2013). Švédsko se, a potažmo celá Skandinávie, svým ryze liberálním 

přístupem mnohdy těší značnému idealizování; bořit onu fasádu a nahlédnout pod povrch je 

téměř až výsadním právem autorů detektivních románů. „Larsson, politický novinář stejně 

jako jeho výtvor Blomkvist, nabízí čtenáři fakta o švédské společnosti v přítomném čase 

(kupříkladu jeho pozorné vysvětlení podmínek poručnictví Lisbeth Salander, její práva a její 

poručnickou odpovědnost) vedle fikčního, ačkoli zdánlivě opravdového, pozadí Vangerovy 

rodiny, jako kdyby se jednalo o článek v časopise. Zaznamenáváme tady kontrast mezi 

umělostí detektivního žánru a podobou (stejně tak jako opravdovostí) informací o 

skutečném současném světě“ (O´Donoghue, 2013: 47). 

Pohybujeme se jak v rámci švédské společnosti jako takové, tak i na ryze ohraničených 

územích, jako je zejména ostrov Hedeby, kde došlo ke zmizení Harriet Vagner 

(charakteristický koncept záhady zamčeného pokoje10), a kam se i samotný Blomkvist posléze 

stěhuje, aby se do pátrání mohl stoprocentně zapojit. 

Poslední prvek, kterému se O´Donoghue (2013) věnuje je stopa, přičemž i tady dochází 

k jistému dělení, totiž k dělení na stopu materiální a textovou. Otisk bot či útržek látky jsou 

tradiční materiální stopy, jež se postupně vyvinuly až k otiskům prstů či zkoumání DNA. 

Textové stopy, kterými často bývá nějaký cár papíru či zakódovaný vzkaz, pak nabízejí více 

prostoru pro autorovu fantazii. Není lepšího příkladu textové stopy než zakódovaný deník 

Harriet Vanger z prvního dílu Muži, kteří nenávidí ženy, biblická hříčka, pod níž se ukrývá 

rodinné tajemství. Moderní technologie a IT dovednosti Lisbeth Salander pak nabízejí další 

polohu textových stop. „Salanderová připomíná takové tradiční detektivy jako je Sherlock 

Holmes, když exceluje v oblasti vyhledávání a interpretaci on-line dat, což je pro její 

společníky jednoduše nepochopitelné; její intelekt a práce mysli jsou podivuhodný 

tajemstvím; a stejně jako Holmes není ochotna je s někým sdílet či je vysvětlit“ 

(O´Donoghue, 2013: 49). 

                                                           
10

 Již terminus technicus (též záhada uzavřené místnosti), kterým se označuje nalezení mrtvoly v uzavřeném 
prostoru, z něhož v době zločinu nebylo možné uniknout. 
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Předchozí řádky tedy nám společně s Heather O´Donoghue ukázaly, že první díl Milénia, 

Muži, kteří nenávidí, ženy, splňuje klasickou detektivní zápletku se všemi jejími klíčovými 

prvky, avšak můžeme rovněž dodat, že v rámci tradičního žánru si Larsson vytvořil své vlastní 

tradice a konvence. 

 

Kategorie žánru a problematika žánrového zařazení 

Jak už to tak bývá, existují zpravidla různé pohledy na věc, a nejinak je tomu i v případě 

žánru. V tomto případě, jak uvádí Holt Meyer (1999), se potýkáme se dvěma historickýma 

koncepcemi, kde na jedné straně stojí žánr jako normativní představa (žánry jsou uznávány 

jako přirozené formy, jako typy světových názorů), na straně druhé pak dochází k odmítnutí 

žánrů, ať už je to ve prospěch exprese stylu nebo jakési geniality autora.  

Že je studium žánrů problémové uvádí i samotný Todorov (2000), když píše:  

„Významné dílo do jisté míry vytváří nový žánr a současně překračuje žánrová pravidla, jež platila 

doposud… Lze říci, že každé velké dílo ustavuje existenci dvou žánrů, realitu dvou norem: překonává 

žánrovou normu, jež ovládala dřívější literaturu, a současně zavadí normu nově vytvořeného žánru.“ 

(Todorov, 2000: 100). 

V případě detektivního žánru není však toto překračování žánru, ona genialita autora dle 

Todorova (2000) žádoucí, neboť výstavba detektivky má svá vlastní specifická pravidla a 

normy, a tak psát lépe, než tyto příslušné normy vyžadují, vlastně znamená psát hůře.; a tak 

tedy „detektivní román par excellence není ten, který překračuje pravidla žánru, nýbrž ten, 

který se jim podřizuje“ (Todorov, 2000: 101). 

Celá trilogie Milénium je klasifikována jako detektivní román, protože jak jsme si výše 

ukázali, vykazuje charakteristické rysy klasické detektivky (záhada zamčeného pokoje, práce 

s napětím, podrobnost popisu věcí a činností atd.). V mnoha ohledech však žánr nazvaný jako 

detektivní román překračuje. Miroslav Petříček v recenzi pro A2 Proč číst bestsellery?11 se 

mimo jiné věnuje právě i této problematice žánrového zařazení. Petříček (2010) hovoří 

rovněž o klasifikaci politický thriller, zejména ve vztahu k prvnímu dílu a politickým kauzám, 

jež se ve Švédsku skutečně staly, a kdy dle Petříčkových slov „vystupují do popředí amorální 

                                                           
11

 Dostupné z http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/ohlasy/milenium/proc-cist-bestsellery 
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praktiky státu, který se sám sobě stal cílem“, a rovněž klasifikace technothrilleru, jež se nabízí 

při scénách, kdy jsme svědky nebývalých hackerských schopností postavy Lisbeth Salander 

při prolamování kódů a elektronického šifrování, které hrají významnou roli při odhalování 

zločinu. 
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3. STIEG LARSSON A MILÉNIUM V KONTEXTECH 
 

Švéd Stieg Larsson 

 

Stieg Larsson byl, přestože posmrtně, komerčně nejúspěšnějším spisovatelem prvního 

desetiletí dvacátého prvního století, a jeho fenomenálnímu úspěchu může konkurovat snad 

jenom Američan Dan Brown (Peacock, 2013). Stieg Larsson, celým jménem  Karl Stig-Erland 

Larsson, se narodil nedaleko města Skellefteå v severním Švédsku. Jeho rodiče však byli 

velmi mladí a potřebovali nejprve zabezpečit sami sebe, a Stieg tak dílem osudu, a snad i 

nezodpovědnosti, převážnou část dětství prožil v malé vesničce se svými prarodiči. 

Nejvýznamnější mužskou roli ve Stiegově životě tak sehrál dědeček Severin Boström, 

antifašista, který byl během druhé světové války kvůli svým protinacistickým názorům 

vězněn v pracovním táboře. Jeho osud významně ovlivnil Stiegův pohled na svět a formoval 

tak jeho přesvědčení, především víru v demokracii a rovná práva pro všechny. Po dědečkově 

smrti, tehdy mu bylo devět let, začal žít s rodiči a mladším bratrem. Ve dvanácti letech dostal 

psací stroj, čímž se tak přirozeně nabízí start jeho oslnivé kariéry jako spisovatele 

detektivních románů. Tomu však tak úplně nebylo. Stieg se postupem dospívání začal 

angažovat v různých komunitách fanoušků science fiction, jeho největší literární vášni (a byla 

to právě i ona vášeň k science fiction, která stála u seznámení Larssona s jeho životní 

partnerkou Evou Gabrielsson). Po bezmála deset let byl „trufanem“12 a prominentním 

členem jednoho z „fandomů“13, přičemž ho řadíme do třetí generace švédských fanoušků, 

která působila na konci šedesátých a v první polovině sedmdesátých let (Burstein a kol, 

2012). Spolu se svým kamarádem pak stál u zrodu nových fanzinů14 Sfären a Fijagh!, kde 

publikoval jak své texty, tak polemiky s jeho prvními odpůrci. Postupem času pak společně se 

svou partnerkou Evou redigují další sci-fi fanziny, do kterých i pravidelně přispívají. Larsson 

se také stává členem výboru Skandinávského svazu science fiction (SFSF), největšího sci-fi 

klubu, později dokonce jeho předsedou. Na počátku osmdesátých let pak začíná přispívat do 

britského protifašistického časopisu Searchlight, v čemž pokračuje až do své smrti, a v témže 

                                                           
12

 Trufan= pravý fanoušek; ten, kdo je aktivní hnací silou, publikuje a inspiruje ostatní. 
13

 Fandom= sdružení fanoušků sci-fi, fantasy, horroru a jim příbuzných žánrů. 
14

 Fanzin= fanouškovský časopis, subkulturní periodikum. 
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období se stává členem organizace Stoppa Rasismen, do jejíhož stejnojmenného časopisu 

rovněž přispívá. Tento časopis položil i základy pro časopis Expo. 

 

Expo 

Novinářské zkušenosti a politické přesvědčení vedly Stiega Larssona v devadesátých letech k založení 

nadace Expo, jejímž cílem bylo sledování a dokumentace rasistických a nedemokratických tendencí 

ve švédské společnosti. Larsson se také stal vydavatelem stejnojmenného časopisu. Brzy proslul jako 

odborník na švédské krajně pravicové a rasistické organizace, vystupoval často na veřejnosti a celá 

léta musel čelit více či méně vážným výhrůžkám ze strany svých politických nepřátel.15 

Předchozí zkušenosti z pozice novináře jsou pro Larssona s ohledem na samotné Milénium 

velmi zásadní. Během příspěvků a polemik s dalšími autory si tříbil své názory a postoje, 

jejichž prostřednictvím se stal především zarytým odpůrcem pravicového extremismu a 

feministou. Fiktivní časopis Milénium prorůstající celou trilogií, pak byl v Larssonových očích 

něco, co ztělesňovalo jeho novinářské ideály; cestou, jakou by se mohlo vydat samotné Expo. 

Tento politický aktivismus se objevoval i u řady dalších autorů švédských detektivek na 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy v západních společnostech začaly narůstat 

protestní akce mladých lidí, odsuzujících válku ve Vietnamu, přičemž tyto hlasy byly velmi 

slyšet i ve Švédsku, a jak píše Holmberg, „kde se protiválečný odpor stal symbolem mnoha 

radikálních politických uskupení: marxistů, maoistů a nepočetných, zato intelektuálně 

významných trockistů“ (Holmberg, 2014: 23). 

Milénium na pozadí skandinávského umění 

Skandinávské země obecně jsou dlouho živnou půdou ikonoklastických a průkopnických 

přístupů k umění (Forshaw 2013: 13 in Peacock, 2013). Jako příklad uveďme moderní 

dramatiky Henrika Ibsena či Augusta Strindberga, jejichž psychologicky laděná, ostře 

vyhraněná dramata doslova předurčila vývoj moderního divadla, a to na mnoho desetiletí 

dopředu. Podobně můžeme přistupovat i k dalším uměleckým oborům a jejich 

skandinávským autorům, jež jsou téměř „zlovolně připraveni vzdát se pravd uctívaných 

předchozími generacemi“ (Forshaw 2013:13 in Peacock, 2013). Forshaw na tomto místě 

                                                           
15

 Převzato z webu http://www.stieg-larsson.cz/stieg-larsson.html, jehož provozovatelem je nakladatelství 

Host. [citováno 11. 5. 2015]  
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uvádí příklad dvou hudebních skladatelů, Fina Jeana Sibeliuse a Dána Carla Nielsena, přičemž 

první zmiňovaný zcela dekonstruoval konvenční symfonickou formu a druhý metaforicky 

započal bitvu mezi svým orchestrem a až manickou improvizací bubeníka. Tento nastíněný 

hudební model pak následoval nejúspěšnější ze všech skandinávských spisovatelů na poli 

detektivek i thrillerů, Stieg Larsson, jehož hra slov se podobně vyhýbá organickému rozvoji 

(Forshaw, 2013:13 in Peacock, 2013). Larsson předvádí podobnou neochotu začleňovat 

vysvětlující pasáže a naopak se vyznačuje jakýmsi kinetickým psaním, psaním které obratně 

zvyšuje čtenářův puls a vytváří tak destabilizující efekt, v němž nesourodé prvky umístěné 

k sobě, které ačkoli by byly předchozími generacemi považovány za nevkusné, jsou dnes 

naprosto současné (Forshaw, 2013:14 in Peacock, 2013).  

Achillova pata Milénia 

Mnoho autorů severských detektivek, a Larsson zejména, představují fragmentární a 

kostnatý syntax, jež poskytuje narativu naprostou jedinečnost. To je také jedním z důvodu, 

proč s jejich díly mají překladatelé nemalé problémy. V knize Tajemství dívky s dračím 

tetováním (2012), která je jednou z opor mé práce, je dokonce problematice překladu 

Milénia věnována rozsáhlá kapitola. A jak připomíná i Forshaw (2013:16 in Peacock, 2013), 

„překlady Larssona napříč světem nabízí na rozdíl od původní švédské verze velice odlišný 

zážitek“. Zabývat se, troufám si tvrdit, překladatelským pochybením, by však překročilo 

rámec této práce, a proto se zastavím pouze u jedné skutečnosti, která se mi osobně příčí asi 

nejvíce, a to u změněného názvu celé trilogie. Je známo, že Larsson zamýšlel svou trilogii 

(nebo spíše sérii, vzhledem k původnímu plánu deseti dílů) souhrnně označit názvem Muži, 

kteří nenávidí ženy, přičemž každý titul měl mít ještě svůj originální podnázev: Milénium; 

Čarodějka, která snila o sirce a kanystru; Královna vzdušného zámku. Odpovědná redaktorka 

nakladatelství Norstedts, které Larssonovy knihy vydalo ve švédštině, Eva Gedinová, byla 

ovšem jiného názoru. „Zdálo se mi, že název Muži, kteří nenávidí ženy není dobrý. Zněl příliš 

tvrdě a mohl by čtenáře odradit. Znělo to spíš jako titul naučné literatury“ (Burstein kol, 

2012: 45). Larsson se však názvu Muži, kteří nenávidí ženy vzdát nechtěl a alespoň ve 

Švédsku vyšla první kniha skutečně pod tímto názvem. Ponechám na čtenáři trilogie, zdali 

bude souhlasit se mnou, že původní tituly by mnohem více korespondovaly se samotným 

záměrem textu. 
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Zárodky Milénia v Supermozku? 

Jak již bylo předesláno, Larsson během svého života přispíval do různých fanzinů, kde se 

mimo jiné pokoušel i o kratší literární útvary, zejména povídkové formy. Tyto texty jsou 

pochopitelně pro českého čtenáře téměř nedostupné, vyjma povídky Supermozek, která 

vyšla v roce 2014 v souborné krimi antologii Johna-Henriho Holmberga16 A Darker Shade of 

Sweden17, a v níž kromě ní nalezneme i povídky dalších devatenácti švédských autorů: pro 

ilustraci uveďme kupříkladu Henninga Mankella a Håkana Nessera, autory tvořící jak 

společně, tak i samostatně, Åsu Larssonovou, Saru Stridsbergovou, družku Stiega Larssona 

Evu Gabrielssonovou či několikrát zmiňovanou autorskou dvojici Maj Sjöwall a Per Wahlöö. 

Tato sci-fi laděná povídka Supermozek, nás přivádí do roku 2174 do Spojených států, kdy na 

prahu smrti stojí jeden z největších vědců té doby, profesor, který dokázal úspěšně 

transplantovat mozek, a který svou velikostí zastínil i Alberta Einsteina. Pro potřeby 

pokračování svého výzkumu si zvolí tělo olympijského šampiona, do nějž má být jeho 

„supermozek“ transplantován. Ten se tak stává součástí promyšleného státního kalkulu, kde 

lidský život jedince znamená méně než budoucnost lidstva. 

Stejně jako v případě knihy Muži, kteří nenávidí ženy je zápletka zahájena scénou, kdy 

postava (pensiovaný policista v případě Milénia, oceněný atlet v povídce Supermozek) obdrží 

zvláštní dopis, jehož obsah v ní vyvolává rozporuplné reakce a jež rozvíří další sled událostí: 

„Mr Michael November Collins 

Sector 41 

Aldedo Street 

8048 NEW YORK 18-A-34 

Michael Collins, to jsem já, a dopis s mou adresou přišel jednoho rána potrubní poštou a přistál 

v košíku vedle snídaně.“ (Supermozek, 2014) 

 
 
„Byla to každoročně opakující se událost. Muž obdarovaný květinou nyní slavil osmdesáté druhé 

narozeniny. Když obálka dorazila, otevřel balíček a sundal z něj dárkový papír.“ (Muži, kteří nenávidí 

ženy, 2008). 

 
 

                                                           
16

 Autora již několikrát citované publikace Tajemství dívky s dračím tetováním. 
17

 Do češtiny byla přeložena v témže roce pod názvem Temnější odstíny Švédska, a to v produkci vydavatelství 
Host. 
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Důležitou roli v obou případech hraje téma státní moci a státu, který pro „dobro společnosti“ 

dokáže zlikvidovat (a dokonce i zabít) zcela nevinného jedince. Rovněž se objevuje i podobná 

záporná postava z lékařského prostředí. V Miléniu je jí psychiatr, který ve státním zájmu 

stanovuje falešnou diagnózu postavě Lisbeth Salander, a která má následně dalekosáhlé 

důsledky. Povídka Supermozek pak popisuje věhlasného profesora a vědce Hanse Zägela, 

který si pro to, aby mohl dokončit svůj výzkum, jenž se mimo jiné zabývá i „konstrukcí 

robotů, kteří dokážou proniknout ruskými obrannými štíty“18, vybere zdravé a odolné tělo 

onoho atleta, kam je jeho „supermozek“ posléze operován. 

Otázku, nakolik se povídka Supermozek stala výchozím textem celé trilogie je samozřejmě 

spekulativní vzhledem k nemožnosti autora se ke svým dílům vyjádřit, avšak uvedené 

podobnosti, jak ve výstavbě textu, tak i v rovině tematické, naznačují, že tomu tak do jisté 

míry skutečně bylo. 

V další části se tedy budu zaobírat právě výstavbou díla, jež je předmětem této práce. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
18

 Str. 202 In Holmberg: Temnější odstíny Švédska (2014) 
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4. VYPRÁVĚNÍ JAKO STRUKTURA 
 

 

PŘÍBĚH  

Příběh Rimmon-Kenanová (2001) definuje jako ´abstrakci vyprávěných událostí a jejich 

účastníků z textu´ a jako takový je součástí větší struktury nazývaného rekonstruovaný (též 

reprezentovaný) svět; „fikční realita, v níž budou žít postavy příběhu a budou se odehrávat 

jeho události“ (Rimmon-Kenanová, 2001: 14). Dále je důležité podotknout, že příběh se vždy 

konstruuje v určitém čase, a ona časová rovina je tak základní osou příběhu. Dle Kubíčka a 

kol (2014) je tedy možné příběh nazírat jako „osu kauzální a časové organizace dynamických 

a statických událostí a jejich nositelů (postav), kterou rekonstruujeme z narativního textu 

prostřednictvím odpovědi na otázku: A co se stalo potom?“ (Kubíček a kol, 20014). V této 

souvislosti pak mnoho učebnic narativní analýzy uvádí příklad E. M. Forstera a jeho proslulou 

větu ´Král zemřel, a pak zemřela královna´, kde můžeme sledovat dvě události, které vstupují 

do vzájemných vztahů, čímž tak vytvářejí onu časovou rovinu příběhu.  Čtenář (recipient) obě 

události vnímá nejen jako události časově po sobě jdoucí, ale zároveň v nich nachází kauzální 

propojení; královna umírá žalem nad ztrátou krále. Rekonstrukcí příběhu tak sledujeme 

časový i kauzální rámec, čímž tak druhou událost vnímáme jako důsledek události první 

(Kubíček a kol, 2014). Chatman (2008) tuto kauzalitu označuje chrono-logikou. 

 

Událost 

V klasických narativech, píše Chatman (2008), se události obyčejně vyskytují v samostatných 

sekvencích; jedna událost je vždy příčinou a druhá následkem, přičemž následky způsobují 

další následky a tento kolotoč se tak opakuje až po následek konečný. „A i když se na první 

pohled zdá, že spolu nějaké dvě události navzájem nesouvisí, soudíme, že spolu mohou 

souviset na nějakém širším základě, který odkryjeme později“ Chatman, 2008: 46). Vyprávění 

příběhu také často podléhá konkrétním žánrovým pravidlům, což je dobře patrné právě v 

detektivce. „Tak například detektivní narativ (označovaný jako „whodunit“ – tedy „Kdo je 
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pachatel?“) začíná událostí, která je výsledkem řetězu jiných událostí, které budou teprve 

v průběhu vyprávění rekonstruovány“ (Kubíček a kol, 2014: 34). 

V prologu prvního dílu, Muži, kteří nenávidí ženy, se setkáváme s krátkým příběhem, jenž 

nám dává vytušit, že předchází událostem celého příběhu.  

Jedná se o každoročně se opakující událost, scénu s poetickým názvem „květinové 

tajemství“. Setkáváme se tu se dvěma postavami: obdarovaným pensiovaným policistou a 

jeho přítelem na telefonu, vysloužilým komisařem, kterého o této události také každoročně 

informuje. Každý rok ve stejný den dostává pensiovaný policista balíček, v němž je ukryta 

zarámovaná květina; každý rok jiný druh, každý rok z jiné adresy, ovšem odesílatel 

pravděpodobně se nemění. Z textu pak přímo vyplývá, že se jedná o nevyřešenou záhadu:  

 

„Toto květinové tajemství nikdy neproniklo do masmédií ani k vědomí veřejnosti; známo bylo pouze 

omezenému okruhu zasvěcenců. Před třemi desetiletími bývala každoroční zásilka předmětem analýz 

– ve Státní kriminalistické laboratoři, mezi experty na identifikaci otisků prstů a grafology, 

kriminálními vyšetřovateli a skupinkou příbuzných a přátel příjemce květiny. Nyní byli aktéry dramatu 

pouze tři lidé: stárnoucí oslavenec, penzionovaný policista a přirozeně neznámá osoba zasílající svůj 

dárek. Jelikož přinejmenším dva prvně jmenovaní se nacházeli v takto úctyhodném věku, byl nejvyšší 

čas připravit se na nevyhnutelné, totiž že se okruh zúčastněných brzy zúží.“ (Larsson, 2008: 9). 

 

Úryvek nám také nejen ukazuje limity rozřešení celé záhady, ale především převrácení 

chronologičnosti. „Jakmile by události byly vyprávěny chronologicky, napětí by nemuselo 

vzniknout vůbec nebo jen v mnohem menší míře. Čtenář by neměl důvod formovat si 

domněnky, protože by mu skutečné řešení bylo známé“ (Al-Samanová, 2012). Práce 

s napětím a překvapením je pak jedna z částí analýzy událostí v příběhu. Podle Chatmana 

(2008) jsou napětí a překvapení komplementární pojmy, tedy nejsou ve vzájemném 

protikladu a naopak spolu mohou spolupracovat.  

Tento květinový prolog je zároveň učebnicovým příkladem scény, jež je typická pro román, 

který Todorov označuje jako román s tajemstvím (viz str. 7), kdy na začátku máme 

nevyřešenou záhadu, ono tajemství, které je třeba retrospektivně objasnit. 

 

V prvním díle Muži, kteří nenávidí ženy (2008) pak od samého začátku sledujeme dvě 

narativní linie. Příběh Mikaela Blomkvista jako politického novináře, zainteresovaného 
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kauzou Wennerström, která ho dovedla až k soudnímu stání (toto stání je úplný začátek 

knihy). V mezičase je Blomkvist jako investigativní žurnalista najat Henrikem Vangerem, 

pensiovaným ředitelem velkého švédského rodinného koncernu, kterého již po několik 

desítek let sužuje dosud nevyřešený případ zmizení vlastní vnučky. Tyto dvě linie se 

v průběhu vyprávění střetávají, a to tehdy, kdy si Henrik Vagner tohoto investigativního 

žurnalistu nechá kontaktovat za účelem znovuotevření pátrání a slibuje Blomkvistovi jako 

odměnu, kromě gigantické peněžní sumy, i velmi interní informace ve Wennerströmově 

aféře (mezi Vangerovým koncernem a Wenneströmem dříve došlo k obchodním stykům). 

Vyřešení této kauzy by mohlo očistit jeho jméno, které utrpělo porážku při soudním procesu 

(byl obviněn za urážku na cti a za zveřejnění neprokazatelných informací o Wennerströmově 

osobě), což je pro charakter postavy Blomkvista zcela zásadní; proto Vangerovu nabídku 

nakonec přijímá. 

Nejdříve zcela oddělený příběh Lisbeth Salander, a jejích vlastních konsekvenčních analýz, je 

postupem příběhu propojen s narativní linií Mikaela Blomkvista a čtenáři je tak namísto dvou 

vzájemně nesouvisejících příběhů nabídnut jeden; Lisbeth Salander se vlivem určitých 

okolností, zejména díky jejím nebývalým hackerským schopnostem19, dostane ke spolupráci 

na pátrání po zmizelé Harriet Vangerové. Právě první narativní linie, soustřeďující se na 

zmizení Harriet Vangerové, vnučky Henrika Vagnera, dle O´Donoghue (2013) „ilustruje 

všechny klíčové konvence tradičního detektivního žánru, žánru populárně známého jako 

´whodunit´, a činí tak sebevědomou a sebestřednou cestou“ (O´Donoghue, 2013: 35). 

 

Jádra a satelity 

Samotné události příběhu pak dělíme do dvou hlavních tříd; Chatman (2008) je nazývá jádra 

a satelity20. Jádra představují klíčové momenty ve vývoji událostí, určují, jakým směrem se 

budou události vyvíjet. Absence těchto jader by znamenala rozbití narativní logiky (Chatman, 

                                                           
19

 Přímo fenoménu hackerství v Miléniu se ve svém článku věnuje Nicole Kenley (In: Hackers without Borders: 
Global Detectives in Stieg Larsson's Millennium Trilogy, Clues, Fall, 2014, vol. 32, no. 2. pp. 30-40). 
20

 Barthes (2001) či Rimon-Kennanová (2001) druhou třídu označují jako katalyzátory. Chatman (2008) se však 
domnívá, že by tento ekvivalent poukazoval na nemožnost kauzálního zřetězení uskutečnit se bez jeho účasti. 
„Satelity jsou však logicky postradatelné“ (Chatman, 2008: 55). 
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2008). Naproti tomu stojí satelity jako méně významné události, které lze vypustit, aniž 

dojde k narušení dějové logiky příběhu.  

1. Jádra 

V příběhu se nám vyjevují dvě události, které odkazují do minulosti a které zůstávají pro 

čtenáře tajemstvím. Jednou z nich je již zmiňovaná květinová záhada z Prologu, v druhém 

případě jsme s postavou Lisbeth Salander konfrontováni se souslovím Všechno to zlé, které 

odkazuje do nijak nespecifikované minulosti na nijak nespecifikovanou událost: 

„Palmgren se stal jejím opatrovníkem těsně poté, co se odehrálo Všechno To Zlé.“ (Larsson, 2008: 

157) 

„Pak se stalo Všechno To Špatné, na co nechtěla myslet, právě tehdy, když stála na prahu puberty.“ 

(Larsson, 2008: 218) 

Význam tohoto spojení, Všechno to zlé, je pro celou trilogii naprosto zásadní, ačkoli na první 

pohled to není vůbec zřejmé a čtenáři je objasněn až v dalších dílech trilogie.  

Na následujícím schématu se pokusím popsat události, které mohou být vzhledem k příběhu 

charakterizovány právě jako jádra. 
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Od prologu, kde jsme seznámeni s květinovým tajemstvím, se dostáváme ke končícímu stání 

Mikaela Blomkvista v kauze Wennerström, kde je nám jeho postava představena, přičemž se 

paralelně dozvídáme i o postavě Lisbeth Salander, a to zejména o její práci v bezpečnostní 

agentuře Milton Security.  

Mikael by si měl odpykat trest za nactiutrhání podnikatele Wennerströma, jehož vinu 

nedokázal obhájit. Když však vyklízí svou kancelář v redakci Milénia (chce se na nějaký čas 

z redakce vzdálit, aby jméno časopisu poškodil co nejméně), zastihne ho nečekaný telefonát. 

Souběžně se dovídáme o srdeční příhodě Lisbethina bývalého poručníka Holgrena Palmgrena 

a o nadcházející schůzce s poručníkem novým. Pokud Wolf Schmid (Schmid, 2010 in Kubíček, 

2013) udává jako jeden z pěti příznaků21 (které určují význam události v narativním světě) 

konsekutivitu, neboli účinnost změny, pak jsou tyto dvě události zářným příkladem toho, jak 

určité události mohou zasáhnout celý narativní svět. Kubíček (2013) zde udává příklad 

s Kunderovým Klímou z Valčíku na rozloučenou, který když přemluví Růženu k interrupci, „má 

to důsledky jen pro tyto dvě postavy a pro jejich hodnocení, když však jiná postava románu, 

Jakub, spáchá vraždu, pozmění se hodnocení celého narativního světa a všech jeho postav“ 

(Kubíček a kol, 2013: 44). Stejně tak je tomu tedy v případě „květinového tajemství“, které 

nejen narušilo pořádek věcí v blízkém okruhu příbuzenstva (kolem rodiny Vangerových), ale 

také po letech narušilo i pořádek věcí Mikaela Blomkvista, který byl k neobjasněnému 

případu povolán (výměnou za informace o Wennerströmovi, které mu Henrik Vanger 

poskytne po roce práce na případu zmizení jeho vnučky Harriet), a prostřednictvím kterého 

se také seznámil s Lisbeth Salander (bezpečností agenturu Milton Security, v níž Lisbeth toho 

času pracuje, si najme Henrik Vagner v zastoupení jeho blízkého přítele, advokáta Dircha 

Frodeho, aby si Mikaela, předtím než ho k případu povolají, důkladně prověřili). Tajemství 

z prologu, ze kterého se následně vyvine případ zmizení Harriet Vanger pak původně 

oddělené narativní linie Mikaela Blomkvista a Lisbeth Salander spojuje dohromady. 

V případě odkazu na Všechno to zlé, máme co dočinění s neobjasněnou událostí v životě 

Lisbeth Salander, která v prvním díle Muži, kteří nenávidí ženy slouží jen jako jakási tajemná 

slovní hříčka, jejíž zdůvodnění je čtenáři rozkryto až v dalším díle, ale která ovšem zasahuje 

nejen do života samotné Lisbeth, ale odkrývá i ony pověstné zločinné praktiky státu, na nichž 

je postaven příběh dalších dvou knih. Z osobní katastrofy jednotlivce se stává zlo na úrovni 
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 Jako další Schmid uvádí stupeň relevance události, její neočekávanost, nevratnost a neopakovatelnost. 
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státního tajemství. Z hlediska charakteru nastíněných událostí se tedy domnívám, že je lze 

označit právě jako jádra. 

 

2. Satelity 

Jak naznačuje mnoho autorů zabývajících se dílem Stiega Larssona, nacházíme v jeho knihách 

dlouhé, příběh nijak nerozvíjející pasáže. Laura Millerová dokonce uvádí, že jeho próza je 

v tomto ohledu „jednotvárná jako skandinávská krajina“22 (Millerová, 2010‚ In Holmberg, 

2012) a uvádí sáhodlouhé popisy činností postav, často i těch, které jsou v příběhu vedlejší. 

Typické jsou popisné situace, kdy jednotlivé postavy popíjí kávu a pojídají obložený chléb se 

sýrem a marmeládou (káva i „sýr s marmeládou“ zde brilantně dokreslují stereotypní obraz 

Švédského občana), ale i situace detailně popisující prostředí, což samozřejmě patří 

k narativu detektivní prózy; jsou to tedy události, jak uvádí Kubíček, které „jsou svým 

významem spojeny s žánrovými pravidly“ (Kubíček, 2013: 45): 

„Mikael strávil nějakou dobu průzkumem chaty. Skříňka byla prázdná, až na pár plísní páchnoucích 

ručníků a prostěradel. Ve skříních leželo několik kousků starého pracovního oblečení, montérky, 

holínky, rozbité sportovní boty a petrolejka. V šuplících psacího stolu se skrývaly papíry, tužky, 

prázdný skicák, karty a několik záložek. V kuchyňské skříňce našel porcelánové nádobí, šálky na kávu, 

skleničky, svíčky a několik zbylých balíčků soli, čajové sáčky a podobně. V přihrádce jídelního stolu 

ležely příbory.  

Jediné předměty intelektuální povahy se nacházely na poličce nad psacím stolem. Mikael se postavil 

na kuchyňskou židli, aby si prohlédl všechny přihrádky. Na nejspodnější polici ležela stará čísla 

pánského magazínu Koukej, sportovních novin a hobby- a pornočasopisů z konce padesátých a 

začátku šedesátých let. Našel tam i Nové světy z let 1965 a 1966, časopis o hudebních a televizních 

celebritách Příběh mého života a několik komiksových řad. Mikael otevřel jedno číslo hudebního 

časopisu z roku 1964 a konstatoval, že pin-up vypadá hodně nevinně“ (Larsson, 2008: 272). 

Jako příběh dokreslující, a nikoliv však určující, je možné označit i takové pasáže, které se 

věnují švédské historii, převážně v souvislosti s nacistickou minulostí: 

„V roce 1924, ve svých sedmnácti letech, byl Richard fanatický nacionalista plný nenávisti k Židům a 

připojil se ke Švédskému národně-socialistickému svazu svobody, což byla jedna z prvních 

nacistických organizací v zemi. Nefascinuje vás, že se nacistům podařilo do své propagandy umístit 

slovo svoboda?“ (Larsson, 2008: 89). 

„V roce 1927 se nechal naverbovat – navzdory otcovu přání – a během třicátých let vedl několik 

nacistických skupin v zemi. Pokud existoval nějaký šílený konspirační spolek, můžete si být jistý, že na 
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 Celý článek je dostupný na http://www.salon.com/2010/05/16/girl_who_kicked_the_hornets_nest/. 
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seznamu členů bude figurovat jeho jméno. V roce 1933 vzniklo Lindholmské hnutí, tedy Nacionálně-

socialistická dělnická strana. Jak jste vlastně zběhlý v historii švédského nacismu?“  

„Nejsem historik, ale pár knih jsem o tom přečetl.“  

„Tedy v roce 1939 začala druhá světová válka a poté finská Zimní válka. Velký počet aktivistů z 

Lindholmského hnutí se připojilo k Finským dobrovolníkům. Richard byl jedním z nich; byl tehdy 

kapitánem švédské armády. Zahynul v únoru 1940, těsně po mírové smlouvě se Sovětským svazem. V 

nacistickém hnutí ho považovali za mučedníka a vznikla samostatná bojová skupina nesoucí jeho 

jméno. Dokonce i dnes se shromažďuje v den výročí úmrtí Richarda Vangera na hřbitově ve 

Stockholmu několik cvoků, aby uctili jeho památku.“ (Larsson, 2008: 89). 

 

„Prostřednictvím hedestadské knihovny si objednal knihy o dobovém nacismu, mezi jinými i 

disertační práci Heleně Lööwové Hákový kříž a Wasův snop“ (Larsson, 2008: 233). 

 

Rovněž jsou i velmi důkladně objasňovány právní aspekty švédského života: 

„Od roku 1989 už pro zletilé občany neexistuje pojem nesvéprávnost. 

Existují dva stupně zastupování při nezpůsobilosti k právním úkonům – opatrovnictví a poručnictví.  

Opatrovník poskytuje dobrovolnou pomoc osobám, které mají z různých příčin problém zvládnout 

každodenní záležitosti, placení účtů nebo péči o vlastní hygienu. Za opatrovníka bývá často ustanoven 

příbuzný nebo blízký známý. Pokud takováto blízká osoba chybí, může opatrovníka stanovit sociální 

odbor. Opatrovnictví je mírnější formou poručnictví, kdy svěřená osoba – nezpůsobilá k právním 

úkonům – může disponovat svými příjmy a činí rozhodnutí po poradě s opatrovníkem. 

Poručnictví představuje podstatně tvrdší formu kontroly, kdy je poručenec zbaven práva spravovat 

své finance a rozhodovat v různých otázkách. Přesná formulace znamená, že poručník přebírá 

veškerou způsobilost k právním úkonům svého poručence. Ve Švédsku je pod poručnictvím asi čtyři 

tisíce osob. Nejběžnější příčinou poručnictví je zjevné psychické onemocnění nebo porucha v 

souvislosti s nadměrným užíváním alkoholu a omamných látek. Menší část tvoří osoby trpící 

stařeckou demencí. Překvapivě mnoho osob svěřených do poručnictví jsou relativně mladí lidé pod 

třicet pět let. K nim patřila i Lisbeth Salanderová“ (Larsson, 2008: 213). 

 

 

S ohledem na toto dělení jádrových a satelitních událostí, je nutno spolu s Barthesem 

podotknout, že význam satelitních událostí nemůže být nijak umenšován, neboť „jádrové 

události nemohou být vypuštěny bez toho, aniž by se změnil příběh, ale právě tak nemohou 

být ani doplňující události vypuštěny bez toho, aniž by se změnilo vyprávění“ (Barthes 1966 

In Kubíček a kol, 2013: 47). 
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Postava 

Při analyzování postavy, kterou Rimmon-Kennanová (2001) definuje jako ´konstrukt, který si 

sestavuje čtenář z různých údajů roztroušených v textu´ se setkáváme se dvěma přístupy: 

mimetickým a sémiotickým (neboli strukturalistickým). V prvém případě je text akcentován 

jako nápodoba, ona mimesis skutečného světa, kdy jsou postavy fikčního světa posuzovány 

podle měřítek světa reálného, a jsou tak „analyzovány jako něco, k čemu text referuje, co leží 

mimo text, v dosahu interpretace, a dožadují se proto čtenářské aktivity konkretizace, která 

však směřuje za hranici textové semiózy“ (Kubíček, 2013: 58). Tato hranice textové semiózy 

pak přirozeně není překračována v přístupu sémiotickém, kdy postavy, řečeno s Rimmon-

Kennanovou, nejsou „stavěny na roveň lidem“, jako tomu bylo v mimetickém přístupu, nýbrž 

se „rozplývají do textuality“ (Rimmon-Kenanová, 2001: 40). Postavy23 v textu jsou chápány 

jako součást uzavřeného systému, uměleckého díla, jenž si určuje svá vlastní pravidla 

(Kubíček, 2013). Nicméně, jak píše Bílek (2003), většina postav se zpravidla nachází někde 

uprostřed mezi těmito protipóly, neboť ani jeden přístup nemůže být naplněn zcela. Na 

tomto místě pak přichází James Phelan se svým komplexním pojetím postavy, kde rozlišuje 

syntetickou, mimetickou a tematickou dimenzi, která bere v potaz oba výše uvedené 

přístupy (Phelan, 1989 In Kubíček a kol, 2013): syntetická dimenze reprezentuje postavu, 

která je fikční, a je tak nutně zčásti umělým konstruktem; mimetická dimenze se dovolává 

naší zkušenosti s postavami reálného světa; a konečně tematická dimenze, kdy postava 

slouží nějakému účelu- tématu, a jednání postavy tak slouží jako nástroj pro jeho vyjádření. 

Každá postava je přitom složena ze všech tří těchto dimenzí; otázkou zůstává, jestli bude či 

nebude autorským záměrem některou z nich zvýraznit (Kubíček, 2013). 

Pro ilustraci této Phelanovi koncepce, a pro účely celé kapitoly o postavě, jsem se rozhodla 

pracovat výhradně se dvěma hlavními, či, dle Forsterovy24 terminologie, oblými postavami, 

totiž s postavami Lisbeth Salander a Mikaela Blomkvista. Dichotomií, jakou je ta Forsterova, 

existuje celá řada, zmiňme například dělení na jednoduché a komplexní, statické a 

dynamické, transpsychologické a psychologické či kladné a záporné postavy, avšak po vzoru 

Kubíčka (2013) se budu soustřeďovat spíše na „způsob, jak postava povstává do existence, 

                                                           
23

 Dle Kubíčka (2013) se však z povahy strukturalistického přístupu hovoří spíše o figurách nežli postavách. 
24

 Tato dichotomie ploché (flat) a oblé (ground) postavy E. M. Forstera již z roku 1927, jakkoli je z dnešního 
pohledu nedostačující, ukazuje dva nejzákladnější typy postav: ty, které mají zpravidla jen jednu určující 
vlastnost a během děje se nerozvíjejí, a ty, které s pestrou škálou vlastností činí přesně naopak. 
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tedy na její charakterizaci“ (Kubíček, 2013: 67). Tato charakterizace se pak děje buď přímo, či 

nepřímo; přímou charakterizací rozumíme hodnotící akt té které postavy, jenž může 

provádět jednak samotný vypravěč, jednak jiná postava; nepřímá charakterizace se pak děje 

prostřednictvím jednání, promluvy, vnějšího zjevu, sociálního zařazení a prostředí, ve kterém 

se postava pohybuje (Kubíček, 2013). Právě tyto nepřímé charakteristiky se v následující části 

pokusím na zmíněných postavách doložit. 

 

Lisbeth Salander 

Uvedení postavy do děje a její charakteristiky 

Postava Lisbeth Salander je nám představena prostřednictvím postavy Dragana Armanského, 

šéfa bezpečnostní agentury Milton Security, jenž Lisbeth zaměstnává, a to v druhé kapitole a 

následovně:  

„Nedůvěřivě pozoroval svou o třicet dva let mladší spolupracovnici Lisbeth Salanderovou a po tisící 

konstatoval, že by se sotva našel někdo, kdo by byl pro prestižní pozici v bezpečnostní agentuře na 

pohled méně vhodný než ona. Jeho nedůvěra byla rozumná i iracionální. V Armanského očích byla 

Lisbeth Salanderová naprosto nejschopnější detektiv, s nímž se v celé své branži setkal. Za čtyři roky, 

kdy pro něj pracovala, neodflákla jediný úkol a nikdy mu neodevzdala polovičatou práci.  (Larsson, 

2008: 40). 

Jedná se tedy o onu hodnotící, přímou charakteristiku, kdy Dragan Armanskij v opozici ke 

svému věku rozkrývá její (dvacet čtyři let), a rovněž poukazuje na jakýsi rozpor mezi jejím 

vnějším vzhledem a pracovní pozicí, kterou ve firmě zastává. Zároveň jí však představuje jako 

velmi schopnou, spolehlivou a ve své práci důslednou. Dále se nám dostává i přesnějšího 

fyzického popisu: 

Armanskému dělalo problémy smířit se s tím, že jeho hvězdný detektiv je bledničkovitá, anorekticky 

vyzáblá holka s vlasy ostříhanými na ježka a s piercingem v nose a obočí. Na krku měla dva centimetry 

dlouhou vytetovanou vosu, kolem bicepsu na levé paži kroužek a další okolo kotníku. Když na sobě 

jednou měla tílko, Armanskij si všiml, že na lopatce má větší tetování představující draka. Byla to 

přírodní rudovláska, ale barvila si vlasy na havraní čerň. Vypadala, jako by se právě probrala z opice 

po týdenním tahu s bandou tvrdých rockerů (Larsson, 2008: 42). 

 

Tento vnější popis vzhledu pak plně koresponduje i se sociálním zařazením postavy, a stejně 

tak prostředím, ve kterém se pohybuje. Dozvídáme se o dysfunkčnosti její rodiny, o umístění 
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do psychiatrické léčebny v jejích třinácti letech (pravé důvody jsou nám prozatím skryty), o 

tom, že je považována za psychicky narušenou osobou; její „lékařská zpráva překypovala 

formulacemi jako introvert, sociálně opožděná, nedostatek empatie, fixace na vlastní ego, 

psychopatická a asociální, problém spolupracovat a neschopnost věnovat se výuce“ (Larsson, 

2008: 154). Ani v případě přítomné linky kolem této postavy nemáme co do činění 

s průměrnou čtyřiadvacetiletou dívkou: nachází se v poručnickém stavu, pracuje jako 

detektiv pro bezpečností agenturu a v podstatě veškerý čas věnuje hackerským činnostem: 

 

„Kolem poledního zapnula Lisbeth Salanderová svůj iBook a otevřela poštovní program Eudora. Text 

zformulovala do jediné podstatné řádky:  

Máš čas?  

Podepsala se jako Wasp a odeslala e-mail na adresu <Plague_xyz_666@hotmail.com>. Pro jistotu 

poslala tuto jednoduchou zprávu zašifrovanou programem PGP“ (Larsson, 2008: 103). 

 

Na tomto místě je nám tedy poprvé představen její virtuální život pod přezdívkou Wasp, 

který tvoří podstatnou část jejího života (stejně tak jako její iBook) a postava Plagua, člena 

komunity Hackerská republika25, jež se zabývá hackerstvím na profesionální úrovni, a jíž je 

Lisbeth součástí. 

 

Promluvy k sobě: konsekvenční analýzy 

Pojem ´konsekvenční analýza´ je úzce spjat právě s postavou a jednáním Lisbeth Salander 

(druhý celek knihy přímo pojmenován jako Konsekvenční analýzy). Je jím myšlen jakýsi 

rozbor následků, myšlenkový pochod, o němž se poprvé dozvídáme zde: 

 

 „O pět týdnů později vyzval vrchní poručnický soud Lisbeth Salanderovou k návštěvě nového 

poručníka. Jejím prvním impulzem bylo výzvu ignorovat, ale Holger Palmgren jí vštípil, že každé 

jednání má své důsledky. Tehdy se naučila tyto důsledky analyzovat předtím, než něco udělala…“ 

(Larsson, 2008: 156), 

 

a je tedy patrné, že ono spojení tedy používá zpravidla v hraničních situacích, v meznících, 

které určují další sled událostí: 

 

                                                           
25

 S Hackerskou republikou je čtenář více obeznámen až ve třetím díle Dívka, která kopla do vosího hnízda 
(2010). 
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„Zbývaly pouze dva problémy: Bjurmanova smrt by pro ni neznamenala možnost kontroly nad 

vlastním životem a neexistovaly žádné záruky, že Bjurmanův nástupce nebude ještě stokrát horší 

parchant. Konsekvenční analýza“ (Larsson, 2008: 232). 

„Viděla, že na silnici není žádný provoz, přidala plyn na doraz a vylétla kupředu. Když se cesta začala 

klikatit podél dlouhého hřebene, jela rychlostí sto sedmdesát kilometrů za hodinu, což byl zřejmě 

nejvyšší výkon, kterého její vlastnoručně seřízená lehká motorka mohla při jízdě z kopce dosáhnout. 

Po dvou minutách konečně uviděla Martinův vůz asi čtyři sta metrů před sebou. Konsekvenční 

analýza. Co to dělám?“ (Larsson, 2008: 421). 

 

Tento rozbor následků ovšem provádí i v situacích týkajících se milostného života: 

 

„Lisbeth přemýšlela až do chvíle, kdy došli k hotelu Grand. Konsekvenční analýza. Nakonec proti své 

vůli souhlasila s tím, aby ji Mikael představil Erice. Mikael zapnul mobil a zavolal jí.“ (Larsson, 2008: 

497). 

 

„Bolest byla tak náhlá a strašná, že se Lisbeth zarazila uprostřed kroku a nebyla schopná pohybu. 

Jedna její část chtěla běžet za nimi. Chtěla vyndat plechovou ceduli a použít ji k tomu, aby Erice 

Bergerové uřízla hlavu. Neudělala nic, ale hlavou se jí honily podobné myšlenky. Konsekvenční 

analýza. Nakonec se uklidnila“ (Larsson, 2008: 530). 

 

 

Můžeme shrnout, že postava Lisbeth Salander je pro čtenáře velkým otazníkem, a to 

zejména díky zvláštní etické morálce26 a nevyjasněné minulosti, která je osvětlena až 

v dalším díle Dívka, která si hrála s ohněm (2009), kde se narativní linie kolem této postavy 

stává dominantní, na rozdíl od analyzovaného dílu prvního Muži, kteří nenávidí ženy (2008), 

kde se hlavní pozornost stáčí spíše k postavě Mikaela Blomkvista, a to především k jeho 

zainteresovanosti v případu zmizelé Harriet Vanger. 

 

Mikael Blomkvist 

Uvedení postavy do děje a její charakteristiky 

Jméno Mikaela Blomkvista se objevuje hned v prvních odstavcích první kapitoly, kdy jsme 

svědky končícího soudního procesu v aféře Wennerström, který Mikael prohrává: 

                                                           
26

 Tu dobře ilustruje Dan Burstein v kapitole nazvané Provokativní i seriózní úvahy nad trilogií Stiega Larssona 
(In: Tajemství dívky s dračím tetováním, 2012). Hovoří o vzorci, který se opakuje napříč všemi díly, kdy Larsson 
konstruuje zápletku tak, že postava Lisbeth Salanderové jako taková přímo nezabíjí, nicméně ony padouchy 
(advokáta Bjurmana či Martina Vangera) dokáže stejně sprovodit ze světa; řečeno s Bursteinem, „Lisbethin 
morální kompas neukazuje k vraždě“ (Burstein, 2012: 293). 
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„Soudní proces byl definitivně skončen a vše, co mohlo být řečeno, již řečeno bylo. Mikael ani na 

vteřinu nezapochyboval o tom, že soud prohraje. Písemný rozsudek byl vydán v pátek v deset hodin 

ráno a nyní zbývala jen jeho závěrečná sumarizace od novinářů čekajících na chodbě před soudní 

síní“ (Larsson, 2008: 17). 

Jeho postava je nám pak představena opět přímo prostřednictvím jiné postavy, tentokrát 

postavy Lisbeth Salander, která má za úkol jej prověřit, předtím než ho Henrik Vanger 

zaměstná, respektive povolá ke svému případu zmizelé vnučky: 

„Mikael Blomkvist se narodil 18. ledna 1960, takže je mu čtyřicet tři let. Pochází z Borlänge, ale nikdy 

tam nežil. Jeho rodiče, Kurt a Anna Blomkvistovi, si dítě pořídili ve třiceti pěti letech, a žádný z nich už 

není naživu. Otec byl strojní mechanik a hodně cestoval. Jeho matka byla, pokud vím, pouze v 

domácnosti. Když Mikael začal chodit do školy, rodina se přestěhovala do Stockholmu. Jeho o tři roky 

mladší sestra Annika je advokátka. Mikael má několik strýčků, bratranců a sestřenic z matčiny strany 

(Larsson, 2008: 52). 

De facto všechno o jeho životě se dozvídáme díky velmi detailní sto devadesáti tří stránkové 

zprávě, kterou o něm Lisbeth v roli detektiva společnosti Milton Security vypracovala (v jaké 

chlapecké kapele hrál jako mladík, jaké číslice skýtá jeho účet v bance i to, jak vypadalo jeho 

gymnaziální vysvědčení). S těmito informacemi si čtenář musí vystačit, dále je totiž vývoj 

postavy a dění kolem ní určováno výhradně jeho profesí. 

Již úvodní pasáže nám jej zasazují do novinářského prostředí, v němž se pohybuje už od 

vysoké školy (od náhodného odhalení zločinného gangu a následné přezdívky Kalle Blomkvist 

až k době, kdy spolu se svou kolegyní a životní milenkou Erikou Berger zakládá samotné 

Milénium). Toto prostředí se pak zásadně dotýká i jistého postavení v sociálním žebříčku; 

jako respektovaný novinář se pohybuje, řekněme, ve vyšších kruzích, je solidně finančně 

zajištěný, má pěkný byt na Bellmanově ulici27 a žije život úspěšného a nezávislého 

čtyřicátníka (je rozvedený a má jednu dceru). Larsson ho zobrazuje jako jakéhosi 

„charakterního milovníka žen“, který doslova žije svou prací ekonomického žurnalisty. Je 

zajímavé, že se pohybuje a udržuje vztah (a to i přátelský) výhradně se ženskými postavami, 

ať už je to Erika Berger, Lisbeth Salander, Cecílie Vanger či jeho sestra, právnička Annika, a 

všechny tyto ženské postavy plně respektuje a mnohdy k nim až zcela bezbřeze vzhlíží. 

                                                           
27

 Umístění Mikaelova bytu do Bellmanovy ulice, která je pojmenována po švédském básníkovi a skladateli 
z osmnáctého století, Carlu Michaelu Bellmanovi, hodnotí Burstein (2012) jako symbolické. Bellman byl na 
poměry doby, v níž tvořil, značně radikální (důraz na každodenní realitu obyčejné člověka a oslavování 
přítomného života) a stejně jako Larsson si pohrával s mnoha formami a žánry (Burstein, 2012: 331). 
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V obou případech pak dle mého názoru Larsson vyzdvihuje zejména onu tematickou dimenzi 

postav. Na jedné straně je tu Lisbeth Salander jako nositelka tématu misogynie28 a bezmoci 

jedince vůči státnímu zájmu. Na straně druhé potom Mikael Blomkvist jako věčný bojovník za 

spravedlnost, který svou poctivou prací novináře ukazuje novinářské řemeslo ve 

velmi pozitivním světle, a přitom, možná poněkud paradoxně, odhaluje i velká selhání, a to 

jak na úrovni novinářské, právně-politické, tak i státní. Domnívám se, že analýza tematické 

roviny celého Milénia by stála za samostatnou práci, a současně doufám, že pro účely této 

práce je tato zmínka dostačující. Nyní se tedy krátce zastavím u prostředí. 

 

Prostředí 

 

Narativní prostor nesoucí narativní význam má dvojí povahu, jednak je to vyprávěný svět, 

jednak strukturace textu jakožto způsob organizace (Kubíček, 2013). Zastavíme se u obou 

z nich. 

Vyprávěný svět 

Nejdůležitější vlastnost narativního prostoru dle Kubíčka (2013) vyplývá paradoxně z jeho 

základního omezení; že nemůže být zobrazen zcela (jako je tomu například v obrazovém 

umění), ale že naopak tento prostor jako takový v sobě skýtá spoustu prázdných míst. To 

vyžaduje čtenářovu spolupráci si tyto mezery mimeticky zaplňovat, avšak s vědomím toho, 

že právě tímto zaplňováním je rušena identita literárního díla. Tento prostor je pak 

zvýznamňován různými polohami vypravěče (o fokalizaci bude řeč v závěrečných kapitolách), 

ale je utvářen i žánrovými kódy. Dobře to ilustruje právě Kubíček: 

Protože je žánr jedním z nejdůležitějších významových klíčů pro interpretaci textu, je třeba jej 

dostatečně pevně založit a ve vztahu ke čtenáři učinit jasně rozpoznatelným (jen málokterý text 

přitom nese specifikum jediného žánru, ve většině případů dochází k žánrové synkrezi, za účelem 

rozpoznání dominant významové výstavby je proto nutné rozpoznat textem aktivované žánry)“ 

(Kubíček a kol, 2013: 84). 

                                                           
28

 Slovník cizích slov abz.cz pojem misogynie definuje jako chorobnou nenávist k ženám. 
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Na rozdíl od dějišť většiny autorů klasických detektivek, jako například 87. revír ve fiktivní 

Isole u Eda McBaina či v případě literární konstrukce Los Angeles u Raymonda Chandlera 

(Petříček, 2010), je Larssonovo dílo zasazeno do skutečných míst. 

Většina děje se odehrává v centru Stockholmu, zejména ve čtvrti Södermalm, jež byla údajně 

autorovou srdcovou záležitostí, a kde se dnes také pořádají literární prohlídky29 v mnoha 

jazycích pro přívržence Milénia ze všech koutů světa. 

Jistou symboliku můžeme spatřovat v tom, že čtvrť Södermalm figuruje též v dílech Augusta 

Strindberga (1849-1912), předního švédského dramatika devatenáctého století, jenž po 

dlouhá desetiletí udával směr moderní švédské próze. Jeho nejznámější román Červený 

pokoj (1879), v originále Röda rummet, je zasazen právě do Södermalmu. A jak uvádí i Dan 

Burstein, dílo Strindbergovo rezonuje s Larssonovým nejen co do geografické lokalizace děje. 

„U Strindberga čtenáři najdou prvopočátky modernistické kritiky korupce, byrokracie, 

pokrytectví, falešné morálky a selhání politiků a novinářů. Larssonovy romány jsou 

aktualizací Strindberga, aspoň v určitých ohledech“ (Burstein, 2012: 327).  Jak Strindberg 

brilantně dokáže vykreslit svůj rodný Stockholm, pak ukazuje i Alrik Gustafson: 

„Stockholmské prostředí však v něm bylo popsáno neobyčejně živě a konkrétně, jednotlivé epizody 

vykresleny s nedostižnou vizuální názorností a satirický spodní tón byl vytvořen kombinací jemného 

humoru a zdrcující nápaditosti, jichž jsou schopni jen největší satirikové. Strindbergovo satirické 

rozhořčení – podnícené jeho pozorováním Stockholmu sedmdesátých let – mířilo na všechny strany a 

se stejnou energií bušilo do politických čachrů i podvodů s náboženstvím, do byrokratické 

neodpovědnosti i sociální nespravedlivosti, do filozofické okázalosti i pedagogické nepružnosti, do 

publicistického oportunismu i intrik kolem divadla. To vše bylo ve švédské literatuře něco nového. 

Červený pokoj začal nutně působit jako bojový signál nové spisovatelské generace, která Strindberga 

jednomyslně uznala za svého mistra.“ (Gustafson, 1998: 199). 

Pokud se práce Stiega Larssona dostane do podobných učebnic mapujících švédskou 

literaturu, troufám si tvrdit, že by tyto charakteristiky Strindbergova díla mohly v menší 

obměně dobře zafungovat i při popisu trilogie Milénium. 

Zobrazováním Stockholmu a jemu přilehlých částí však Larsson nekončí a vytváří k němu 

paralelně i fikční prostor. Toto jediné fiktivní místo, které v díle nalézáme, je ostrov Hedeby 

(jakkoli na autentičnost přidává mapa ostrova a celé usedlosti, viz str. 98), spolu s přilehlým 

                                                           
29

 Tyto prohlídky organizuje Městské muzem ve Stockholmu (Stadsmuseet Stockholm), a to za cenu 130 SEK. 
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městečkem Hedestad30, jakožto dějiště celé linie kolem Vangerovy rodiny a rovněž prostor, 

kde se před lety odehrálo záhadné zmizení postavy Harriet Vanger: 

„Mikael provedl, oč byl požádán, a rozložil mapu na servírovacím stolku. Hedeby byl nepravidelný, asi 

tři kilometry dlouhý ostrov, který se nejčastěji rozpínal do šířky necelého kilometru a půl. Velkou část 

ostrova tvořil les. Obydlená část ležela na konci mostu a kolem v přístavu s rybářskými boudami, na 

nejvzdálenějším konci ostrova pak ležel statek Östergården, odkud začala nešťastná Aronssonova 

jízda“ (Larsson, 2008: 97). 

„Kolem deváté hodiny přejelo přes most auto a zmizelo ve tmě směrem k ostrohu. O půlnoci zhaslo 

osvětlení kostela. V lednovém pátečním večeru to zřejmě byl veškerý společenský život na Hedeby. 

Zavládlo podivné ticho“ (Larsson, 2008: 138). 

 

Ostrov Hedeby tedy v kontrastu s vyobrazováním Stockholmu reprezentuje vesnický, často 

jednolitý život, kde jedinou verzí společenského života je návštěva Kavárny u Zuzany a četba 

Hedestadského kurýra; Hedeby tedy jako život „tam za městem“ se všemi idylickými obrazy 

švédské krajiny. 

 

Strukturace textu 

„Základní prostorovou orientaci narativního textu na rovině jeho strukturace představuje 

začátek a konec vyprávění“ (Kubíček a kol, 2013: 92). Začátek příběhu nastoluje pravidla a 

strategie, jimiž se bude narativní svět řídit, přičemž dle Kubíčka (2013) rozlišujeme hned čtyři 

možné způsoby, jak to které vyprávění zahájit: 

a) Klasický způsob realistického vyprávění, kdy jsou pečlivě vytvářeny časové i dějové 

kulisy příběhu. 

b) Vyprávění, které začíná jakoby uprostřed nějakého děje a iniciuje tak větší čtenářovu 

angažovanost s ohledem na příběh. 

c) Vyprávění, kdy jsou na začátek umístěny události z pozdějších etap příběhu, což může 

demonstrovat jak význam osudovosti, tak nevyhnutelnosti konce, ale také oslabovat 

dějové napětí ve prospěch významového. 

d) A takový způsob vyprávění, jenž je zahájeno jakousi úvodní pasáží, vstupním slovem, 

která k příběhu nepřísluší zcela, a slouží zejména jako prostředek k zesílení efektu 

skutečnosti. 

Tento poslední způsob vyprávění je charakteristický právě pro úvodní Prolog, květinové 

tajemství, již popsané v kapitole Událost (viz str. 28). 

                                                           
30

 Ve filmovém zpracování tyto dvě fiktivní místa reprezentuje město Gnesta. 
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Kniha Muži, kteří nenávidí ženy je dále strukturována do čtyř oddílů s názvy: Výzva, 

Konsekvenční analýzy, Fúze a Hostile Takeover, jímž tedy předchází Prolog a na něž navazuje 

Epilog: Zrevidované vyprávění. Každý díl má pak ještě své další kapitoly, které jsou od sebe 

odděleny na základě datumového rozpětí. Kapitola Prologu a vůbec první kapitola celé knihy 

je označena jako Pátek 1. listopadu, poslední kapitola v Epilogu pak nese název Čtvrtek 27. 

listopadu - úterý 30. Prosince. Na samém začátku každého dílu jsme přitom seznámeni 

s konkrétními faktografickými údaji, jež se týkají násilí páchaného na ženách ve Švédsku ze 

strany mužů31: 

Díl 1: Výzva 

18 % žen ve Švédsku bylo již někdy napadeno mužem 

 

Díl 2: Konsekvenční analýzy 

46 % švédských žen bylo vystaveno násilí ze strany muže 

Díl 3: Fúze 

13 % švédských žen bylo vystaveno hrubému sexuálnímu násilí mimo sexuální vztah 

 

Díl 4: Hostile Takeover 

92 % švédských žen vystavených sexuálnímu násilí svou poslední násilnou zkušenost neohlásilo na 

polici 

Tyto údaje navozují stejně jako zmíněný Prolog onen efekt skutečnosti, a tedy zvýraznění 

takových pasáží na začátek příběhu slouží jako „prostředek autentifikace či zakládá kritéria 

hodnocení, respektive hodnotový systém či pravidla legitimizace vyprávěného příběhu, jeho 

pravdy a pravděpodobnosti“ (Kubíček a kol, 2013: 95). 

 

NARATIVNÍ DISKURS 

Diskurs je v naratologii chápan jako podání příběhu; způsob jeho, ať už textové, obrazové, 

verbální či pohybové, realizace. Vyprávění však zdaleka není pasivní záležitostí – právě onen 

způsob, jakým je příběh vyprávěn, výrazně určuje významovou výstavbu díla (Hrabal, 2013). 

K analýze diskursu pak slouží tři základní kategorie: čas, vypravěč a fokalizace. 

                                                           
31

 Pro ilustraci přikládám odkaz na šetření týkající se násilí páchaného na ženách, které proběhlo v rámci EU: 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-

women-survey na výsledky srovnání násilí páchaného na ženách v zemích v EU, které bylo zveřejněno v březnu 2014 
Agenturou Evropské unie pro lidská práva (The European Union Agency for Fundamental Rights), zkráceně FRA, kde Švédsko 
spolu s dalšími severskými zeměmi okupuje, možná lehce překvapivě, přední příčky. 
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Čas 

Čas je považován za jednu z nejdůležitějších naratologických kategorií, neboť mezi událostmi 

v příběhu, aby byl vůbec srozumitelný, musí existovat nějaká časová souvztažnost, přičemž 

samo vyprávění také musí zákonitě probíhat v nějakém čase (Hrabal, 2013). „Časovou 

výstavbu literárního díla rozkrýváme tehdy, analyzujeme-li vztah mezi časem příběhu a 

časem vyprávění“ (Hrabal, 2013: 104), k čemuž nám slouží tři aspekty časové výstavby: 

posloupnost, trvání a frekvence. 

 

Posloupnost 

V úvahách o posloupnosti je třeba osvětlit si základní dichotomii analepse – prolepse. 

Analepse (retrospekce) je vyprávění určité události příběhu v místě textu, kdy už známe 

události následující, čímž se tak vracíme do minulosti příběhu; prolepse (anticipace) je 

naproti tomu jakýsi náhled do budoucna, vyprávění určité události před tím, než jsou 

zmíněny události, které jí přechází (Rimmon-Kenanová, 2001). Gennet (1972) pak dále dělí 

analepsi i prolepsi na typ homodiegetický, kdy sledujeme informace o minulosti postavy, 

události či linii příbehu právě zmíněné v textu, a heterodiegetický, dotýkající se jiné postavy, 

události či příběhu (Genette 1972 In Rimmon-Kenanová, 2001: 55). 

Květinový prolog (popsaný v kapitole Událost, str. 32) je tak jakousi prolepsí 

heterodiegetického typu; čtenář je seznámen s událostí, jež předchází vyprávění, a kde 

zároveň vystupují postavy, kterých se na ně navázané vyprávění bezprostředně nedotýká. 

Trvání 

Stejně jako v případě posloupnosti se jedná o relační kategorii, kdy „určitou dobu ve fikčním 

světě příběhu poměřujeme s rozsahem textu“ (Hrabal, 2013: 115). Chatman (2008) na 

základě vztahu mezi časem příběhu a časem diskursu rozlišuje pět možných typů trvání: 

shrnutí, elipsu, scénu, protažení a pauzu. 

1.) Shrnutí – čas příběhu je delší než čas diskursu 
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Příkladem by mohlo být ona několik desítek stran obsáhlá práce o Mikaelovi Blomkvistovi, 

kterou pro Milton Security vypracovala Lisbeth Salander. Dovídáme se o jeho předchozím 

životě, než je čas diskursu, tedy tehdy, kdy je nám postava představena (viz str. 42). 

2.) Elipsa – čas diskursu neprobíhá vůbec 

Tato kategorie je však v souvislosti s uvažováním o trvání dle Hrabala (2013) bezpředmětná, 

neboť „příběh neexistuje jinak než jako produkt interpretace narativního textu a má 

nezbytně eliptický charakter“ (Hrabal, 2013: 118). 

3.) Scéna – čas příběhu je stejný jako čas diskursu 

Scénou se zpravidla rozumí přítomný dialog (někdy i vnitřní monolog postavy); konsekvenční 

analýzy Lisbeth Salander (viz str. 40) by mohly být příkladem tohoto vnitřního monologu, 

který ale probíhá v reálném čase příběhu. 

4.) Protažení – čas příběhu je kratší než čas diskursu 

V tomto případě, kdy se o událostech vypráví déle, než jako takové trvají, se nabízí 

rekonstrukce případu zmizení Harriet Vanger, které se událo během jednoho dne, avšak 

zabírá podstatnou část vyprávění. 

5.) Pauza – čas příběhu vůbec neprobíhá 

Chatman (2008) i Rimmon-Kenanová (2011) za pauzu považují popisné pasáže. K tomu však 

Hrabal (2013) dodává, že: 

 „Ačkoli popis je běžnou součástí narativního textu, jde o ne-narativní prvek, a nelze u něj tedy 

zjišťovat trvání stejným způsobem jako u vyprávění. Popis má sice v textu určitý rozsah, ale jeho 

označovaným není dění. Neprobíhá-li v popisu čas, nemůžeme hovořit o zpomalení vyprávění či 

minimální rychlosti, ale pouze o přerušení vyprávění. V popisu se zobrazované entity, jevy a stavy 

„ne-dějí“ (Hrabal, 2013: 119). 

Ony popisné pasáže věnují se celé historii a kompletnímu rodokmenu Vangerovy rodiny či 

informace spojené s nacistickou minulostí Švédska (rozvíjené v kapitole Satelity, viz str. 36) 

jsou pak možnou ukázkou takovéto pauzy. 
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Frekvence 

Poslední kategorií je pak frekvence, jakožto vztah mezi tím, kolikrát se daná událost objevuje 

v příběhu a kolikrát je pak vyprávěna v textu. Opět můžeme rozlišit několik typů, tentokrát se 

jedná o Genettovo (1972) dělení: 

1.) Singulativní – jedenkrát je vyprávěno to, co se stalo jednou 

Řečeno s Rimmon-Kenanovou (2001), jedná se o úplně nejobvyklejší narativní formu, kde 

snad není třeba udávat příklady. 

2.) Repetitivní – více než jednou je vyprávěno to, co se stalo jednou 

Tento způsob se zdá být příznačným pro detektivní žánr, kdy se stane nějaká událost typu 

vražda či v našem případě zmizení, která je následně obvykle vyprávěna hned několikrát, a 

jak píše Rimmon-Kenanová (2001), „někdy se změnou vypravěče, fokalizátora, trvání, 

narativního subjektu, stylu atd., někdy bez ní“ (Rimmon-Kenanová, 2001: 65). 

3.) Iterativní – jedenkrát je vyprávěno to, co se stalo více než jednou (Genette, 1972 In: 

Hrabal, 2013: 120). 

Již několikrát zmíněné květinové tajemství z prologu (viz str. 32) ilustruje právě tuto iterativní 

formu; pensiovaný policista se jedenkrát zmiňuje o události, které se ale několik desítek let 

opakuje každý rok. 

Vypravěč 

Vypravěč se ve své nejzákladnější definici rovná mluvčímu narativní výpovědi, jehož 

prostřednictvím jsou čtenáři sdělovány narativní informace (Hrabal, 2013). Základní distinkce 

telling a showing32 pak vede ke dvěma základním formám vyprávění; vypravěč v první a 

vypravěč ve třetí gramatické osobě. Lubbock (1921) v prvním případě poukazuje na 

„vzrůstající míru dramatizace příběhu v případě, je-li vypravěč jednou z postav příběhu“, 

ačkoli však dodává, že takovýto vypravěč je do značné míry „omezen v souvislosti se svým 

vlastním věděním o příběhu, o ostatních postavách“, kdežto ve vypravěči třetí osoby zase 

                                                           
32

 V prvém případě, showing, dochází k oslabení příznaku zprostředkovanosti a události jsou jakoby přímo 
předváděny; telling je naopak založeno na zvýšené míře vypravěčovy angažovanosti, ať už ve formě hodnocení 
nebo komentářů (Hrabal, 2013: 127). 
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absentuje onen zprostředkovávající subjekt a čtenář tak není rušen nikým, „kdo by vykládal, 

zdůrazňoval přemístěním světla, nabízel významový klíč“ (Lubbock, 1921 In Kubíček, 2007: 

26). Tuto různou účast vypravěče v příběhu pak postihuje Genettovo rozlišení na vypravěče 

heterodiegetického, který se příběhu neúčastní a homodiegetického, který je postavou 

příběhu. U obou dvou ovšem nacházíme ještě jiné polohy. Homodiegetický vypravěč může 

být jak hlavní postavou, to mluvíme o autodiegetickém vypravěči, tak pouhým 

pozorovatelem, vypravěčem-svědkem, který „vypovídá o událostech fikčního světa, na 

kterých se podílí jen minimálně“ (Hrabal, 2013: 129). Oproti tomu heterodiegetický vypravěč 

se tedy nachází v pozici, kdy nás může informovat o úvahách, úmyslech či jakýchkoli 

motivacích postav, a stojí tak v základech tzv. vypravěčské vševědoucnosti (Hrabal, 2013). 

Ona vševědoucnost však není nutností a někteří heterodiegetičtí vypravěči takovéto 

informace neposkytují; v tomto případě, kdy „vypravěč pouze zpravuje o událostech, 

nikterak je nekomentuje a nehodnotí, pak zpravidla hovoříme o objektivním vypravěči 

(Hrabal, 2013: 128). 

Heterodiegetický - objektivní vypravěč je tedy případ i analyzovaného díla Muži, kteří 

nenávidí ženy. S analýzou vypravěče pak úzce souvisí i kategorie fokalizace, které se budu 

věnovat v následující kapitole, a ve které i na příkladech lépe ukážu polohu vypravěče v díle. 

Fokalizace 

„Příběh se projevuje v textu skrze jakési „prisma“, „perspektivu“, „úhel pohledu“, jenž je 

verbalizován vypravěčem, i když nejde nutně o jeho vlastní úhel pohledu“ (Rimmon-

Kenannová, 2001: 78). V literárně vědních kruzích se označení pro to, jakým způsobem se 

nám střídají nebo nestřídají vypravěčské hlasy, nedostává jasné shody. Gérard Gennete 

(1980) onen pojem fokalizace poprvé použil ve svém eseji o Stendhalovi33, a to s cílem odlišit 

otázku Kdo mluví?, od otázky Kdo vidí/ vnímá?, tedy zdroj od zdroje vnímání, neboť právě 

pojmosloví jako hledisko, vyprávěcí situace či perspektiva z řad předchozích badatelů 

Genettovi nepřipadalo dostatečně určující a naopak spíše směšující vícero kritérií 

dohromady. „Zásadním nedostatkem těchto návrhů bylo podle Genetta to, že směšovaly 

jevy, které Genette označil jako modus a hlas: tedy že nedostatečně rozlišovaly mezi pozicí, 

                                                           
33

 Jedná se o Gennetův text Rozprava o vyprávění (Esej o metodě), u nás publikovaný v časopise Česká literatura (Vol. 51, č. 
3 (ČERVEN 2003), str. 302-327) 
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která orientuje narativní perspektivu, a zdrojem výpovědi, narativní instancí (Kubíček a kol, 

2014: 22). Rozlišovat vyprávění od fokalizace je přitom nezbytné při charakterizování různých 

typů fokalizace, a to jak vzhledem k příběhu, tak k stupni trvání. Dle Genneta (1980) se 

fokalizací rozumí „výběr narativní informace“ či „omezení pole“, přičemž to, co narativní 

informace omezuje je podle Genetta „situované ohnisko, tj. jakési hrdlo propouštějící 

informace, avšak pouze takové, k jejichž propouštění je oprávněno situací“ (Genette, 1988: 

74 In Hrabal, 2011). Gennete současně s upřesněním tohoto pojmu vymezuje i následující 

typologii: 

1.) nefokalizovaný narativ, resp. narativ s nulovou fokalizací – události příběhu jsou 

prezentovány bez omezení, resp. „vševědoucím“ vypravěčem; 

2.) interně fokalizovaný narativ – události příběhu jsou prezentovány prizmatem jedné či 

vícero postav; 

2a) s fixní fokalizací (z pozice stále stejné postavy); 

2b) s variabilní fokalizací (z pozice dvou či vícero postav); 

2c) s multiplicitní fokalizací (táž událost je prezentována z pozice dvou či vícero postav); 

3.) externě fokalizovaný narativ – ohnisko, z něhož jsou události nahlíženy, se nachází 

uvnitř světa příběhu, ale není totožné s žádnou z postav. 

(Hrabal, 2011: 45). 

 

Celé Milénium je vyprávěno s variabilní fokalizací (a to z pozice dvou postav), či pokud 

použijeme Doleželova slova, technikou mnohoperspektivního vyprávění, tedy takovou 

technikou, kdy jeden a týž příběh může být konstruován různými způsoby. Dle dělení 

Doležela (2014) může být tato technika použita dvěma způsoby: cyklicky či lineárně.  

V prvním případě jsou tytéž události vyprávěny různými aktéry a čtenář tak dostává vícero 

narativních obrazů téhož obsahu. Naproti tomu lineární způsob staví na takovém principu, 

kdy je příběh konstruován pouze jednou a různí aktéři příběhu pak vypráví jednotlivé 

epizody. Doležel uvádí, že taková konstrukce fikčního světa, která je jedním z rysů 

moderního narativu, „výrazně uplatňuje osobní perspektivu, která je přítomna všude tam, 

kde je akt vyprávění subjektivizován“ (Doležel, 2014: 115). Právě tímto lineárním způsobem 
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se v Miléniu střídají vypravěčské pozice, sledujeme jak Lisbetin, tak Mikaelův narativ, 

přičemž přecházení z jednoho na druhý je zpravidla odlišeno pouze odstavcem: 

Lisbeth Salanderová si najednou s překvapením uvědomila, že žádný její dosavadní úkol nedosahoval 

ani zlomku velikosti současné záhady.  

 

Mildred Brännlundová, která byla znovu provdaná a nyní se jmenovala Mildred Berggrenová, 

otevřela dveře kolem desáté hodiny v neděli ráno, když u ní zaklepal Mikael Blomkvist. Žena byla o 

čtyřicet let starší než on a téměř o stejný počet kilogramů těžší, ale Mikael ji okamžitě poznal podle 

fotografie.  

„Dobrý den, jmenuju se Mikael Blomkvist. Vy musíte být Mildred Berggrenová“ (Larsson, 2014: 339). 

 

Někdy však dochází i k míšení a střídání těchto vypravěčských pozic, aniž by bylo jakkoli 

graficky odlišeno: 

„Odpočívejte navěky,“ řekla Lisbeth Salanderová. 

Mikael na ni pohlédl. Lisbeth pokrčila rameny. 

„Někde jsem to četla,“ prohlásila. 

Mikael se najednou rozesmál na celé kolo. Lisbeth ztuhla a zprvu vypadala rozzlobeně, ale uvědomila 

si, že se Mikael nesměje jí, ale celé té podivné situaci, a uklidnila se. 

Mikael zkusil dveře. Byly zamčené. Chvli přemýšlel a řekl Lisbeth, aby se posadila a počkala na něj. 

Zašel naproti přes most k Anně Nygrenové a zaklepal na dveře“ (Larsson, 2008: 391). 

 

Právě tato „neutralizace distinktivních rysů jazykové výstavby“, ať už gramatických či 

grafických, je významnou charakteristikou moderního narativního textu (Doležel, 2014: 20).  
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5. REFERENCE K AKTUÁLNÍMU SVĚTU A ASPEKT 

INTERTEXTOVOSTI 
 

Odpověď na otázku, k čemu text odkazuje externě, mimo svou vlastní vnitřní strukturaci, ústí 

do dvou nesmiřitelných protipólů: na jedné straně stojí přístupy zcela popírající odkazování 

textu mimo „sebe sama“, na straně druhé potom přístupy, na kterých je ono odkazování 

postaveno (Bílek, 2003). V souvislosti s tím uvádí Bílek kategorii významu a jeho utváření; 

v linii prvního přístupu se význam utváří uvnitř textu samého, v přístupech opačných je to 

naopak interakce mezi textem a kontextem aktuálního světa, jež vede k vytváření významu. 

Abych ukázala, že toto odkazování má vícero poloh, vypůjčím si pro ilustraci definici Petra A. 

Bílka: 

„Odkazování (reference) se proto zdá být smysluplně vymezitelné jako mnohem širší kategorie, která 

zahrnuje v postupně narůstající škále aspekt textovosti (odkazování k danému textu jakožto textu, tj. 

připomínku čtenářského kontraktu, zdůrazňující, říkající, nebo implicitně přiznávající, že daný text je 

textem, že daný příběh je vyprávěn jakožto text), literárnosti (odkazování k entitě literárních postupů, 

žánrů, technik, pravidel platících pro texty literární), mimetického označování čehosi v aktuálním 

světě (ať už na předpokladu přímé reference, analogie atp.) a konečně i intertextových vazeb 

(odkazování k jiným literárním, ale i obecně kulturním a civilizačním textům, příběhům, uměleckým 

dílům, ale i rétorickým či ideologickým vzorcům) a vztahů vůči implikovaným subjektům sdělení 

(„autor“, „vnímatel“)“ (Bílek 2003: 182). 

První dva jmenované, totiž aspekt textovosti a literárnosti, byly předmětem této práce 

v předchozích kapitolách pojednávajících o vnitřní výstavbě textu, neboť je nalézáme právě 

uvnitř textu samotného díla. Na druhé straně jsou to potom mimetické, intertextové a 

subjektové reference, které nás odkazují na vztahování se textu k něčemu „tam vně“, a o 

jejichž ilustraci se pokusím v následující části.  

Intertextové odkazy jsou patrné napříč celým Miléniem, nejvýznamnější z nich je patrně 

paralela postav Mikaela Blomkvista a Lisbeth Salander s dětskými hrdiny Astrid 

Lindgrenové, Kallem Blomkvistem a Pipi dlouhou punčochou. 

„Odvrácenou stranou jeho popularity byla skutečnost, že se večerník nedokázal zdržet uveřejnění 

titulku Kalle Blomkvist vyřešil případ. Žertovný text sepsala jedna starší sloupkařka a obsahoval tucet 

odkazů na mladého detektiva Astrid Lindgrenové“ (str. 16). 

„Vůbec nezáleželo na tom, že Mikael jméno Carl nikdy v životě nepoužil a že se nikdy pod žádný text 

jako Carl Blomkvist nepodepsal. Od této chvíle byl ke svému zoufalství mezi kolegy novináři nazýván 
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Kallem Blomkvistem – epitetem vyslovovaným s posměvačnou škádlivostí, nikoli sice nepřátelskou, 

ale rozhodně ne přátelskou. Se vší úctou k Astrid Lindgrenové – Mikael miloval její knihy, ale nesnášel 

zdrobněliny. Jeho epiteton začalo blednout až po několika letech a daleko větších novinářských 

zásluhách, ale Mikael sebou pokaždé trhl, když toto jméno někdo použil v jeho blízkosti“ (str. 16). 

 

Kalle Blomkvist je tedy humornou přezdívkou postavy Mikaela Blomkvista, která se však 

spolu se stylizací Lisbeth Salander do Pipi dlouhé punčochy dá rovněž interpretovat i jako 

aluze k tvorbě Astrid Lindgrenové. Jednak se ve většině biografií Stiega Larssona o jeho 

náklonnosti k této autorce zpravidla dočítáme, a sám autor v jediném rozhovoru34 týkající se 

jeho románů přiznává: 

„Místo toho jsem si vzal Pipi Dlouhou punčochu. Jak by asi vypadala dnes? Jak by vypadala jako 

dospělá? Jak bychom jí říkali? Sociopatka? Hyperaktivní dítě s poruchou soustředění? Dívá se na 

společnost jinak než ostatní. Udělal jsem z ní Lisbeth Salanderovou, pětadvacetiletou ženu, která se 

cítí jako naprostý outsider. S nikým se nestýká a neosvojila si žádné sociální dovednosti.  

Dále potřebujete někoho, kdo by ji vyvážil. Tak vznikl Mikael „Kalle“ Blomkvist, pětačtyřicetiletý 

žurnalista. Pracovitý, schopný, správný chlapík, který pracuje pro svůj vlastní časopis Milénium. Děj se 

točí kolem redakce, ale také kolem Lisbeth Salanderové, která ovšem žádný osobní život vlastně 

nemá“. 

Opakem k tomuto implicitnímu odkazování k hrdinovi Kallemu Blomkvistovi je pak explicitně 

vyjádřená aluze postavy Lisbeth Salander k dětské hrdince Pipi dlouhé punčoše, která se týká 

zejména shodných charakterových vlastností, avšak těchto paralel je možné najít vícero: 

Charakteristika postavy 

Pipi: bystrá dívka a pozorovatelka okolí („Já mám práce nad hlavu. Jsem totiž píditel, takže nemám 

času nazbyt“35) 

Lisbeth: velmi intelektuálně nadaná dívka s nebývalými hackerskými schopnostmi („Salanderová byla 

v maximální míře obeznámena s byrokratickým aparátem a dokázala zjistit cokoli i o těch 

nejobskurnějších lidech“36) 

 

Vnější vzhled 

Pipi: hubená dívka s výstřední barvou vlasů 

Lisbeth: dívka malého vzrůstu a až anorektického vzezření s výrazným účesem 

 

Bydliště 

Pipi: sama ve vile Vilekule, kterou zdědila po svém otci 

                                                           
34

 Rozhovor uskutečnil Lasse Winkler z periodika Svensk Bokhandel 27. 10. 2004; v češtině je dostupný z 
http://www.stieg-larsson.cz/rozhovor-s-autorem.html 
35

 Str. 16 In: Lindgrenová, A. Pipi dlouhá punčocha. Albatros, 1993. 
36

 Str. 40 In: Larsson, S. Muži, kteří nenávidí ženy. Host, 2008. 
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Lisbeth: sama v bytě v Lundské ulici, který zdědila po své matce 

 

Ztráta nebo absence rodičů 

Pipi: matka zemřela brzy po narození Pipi, otec, lodní kapitán, zahynul v moři též v útlém věku Pipi 

Lisbeth: matka od Lisbethina raného věku v pečovatelském domě, otec žije, avšak v Lisbethině životě 

absentuje 

 

Vztah k autoritám 

Pipi: odmítá jakýkoli zásah dospělých do jejího života 

Lisbeth: podobně problematický vztah s autoritami, nedokáže s nimi navazovat kontakty 

 

Tyto nastíněné aluze k dětským hrdinům Astrid Lindgrenové vrhají na postavy Mikaela 

Blomkvista a Lisbeth Salanderové jakési pozitivní světlo; čtenář si tak může projektovat 

dobré vlastnosti těchto dětských hrdinů do Larssonových postav, což následně vytváří, 

zřejmě účelně, jejich idealizovaný obraz. 

 

Dále nám v průběhu textu autor zprostředkovává i odkazy na četné spisovatele a zejména 

spisovatelky, a to výhradně detektivního žánru: 

„Mikael přikývl. „Tuším, že se s Harriet stalo něco tady na Hedeby a že počet podezřelých je omezen 

na osoby, které se nacházely na ostrově. Něco jako záhada zamčeného pokoje v ostrovním formátu.“  

Henrik Vanger se ironicky pousmál.  

„Mikaeli, ani netušíte, jakou jste řekl pravdu. I já jsem četl Dorothy Sayersovou“ (Larsson, 2008: 95). 

 „Zastavil se v knihovně, zařídil si legitimaci a vypůjčil si dvě detektivky od Elisabeth Georgeové“ 

(Larsson, 2008: 139). 

„Bylo tam asi padesát knih. Zhruba polovinu z nich tvořila kapesní vydání detektivek od Mickeyho 

Spillana s tituly jako Má je pomsta s klasickými obálkami od Bertila Heglanda, vydaná nakladatelstvím 

Wahlström. Našel také několik románů pro mládež od Enid Blytonové a od spisovatelské dvojky Sivar 

Ahlrud – Záhada v metru. Mikael se chápavě usmál. Pak tři knihy od Astrid Lindgrenové: Děti z 

Bullerbynu, Kalle Blomkvist a Pipi Dlouhá punčocha. Na vrchní polici ležela kniha o krátkovlnných 

vysílačích, dvě knihy o astronomii, jeden atlas ptáků a kniha pojednávající o Sovětském svazu s 

názvem Zlé impérium, kniha o finské Zimní válce, Lutherův katechismus, žalmy a bible“ (Larsson, 

2008: 273). 

Kolem šesté se osprchoval. Uvařil si brambory a na rozvrzaný stůl před chatou přinesl sledě v 

hořčičné omáčce s pažitkou a vejce. Nalil si panáka a připil si sám se sebou. Poté otevřel detektivku 

od Val McDermidové s názvem Zpěv mořské panny (Larsson, 2008: 327). 
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Těchto narážek na konkrétní tituly z per autorů detektivek je celá řada. Na jedné straně stojí 

fakt, že v biografiích o Larssonovi se dočítáme o jeho oblibě detektivní (též sci-fi) literatury, 

zejména zmiňovaných klasických autorek tohoto žánru, na druhé straně pak v této tendenci 

můžeme spatřovat jakousi umělou snahu neustále upozorňovat čtenáře na to, jakouže 

literaturu to vlastně čte a rovněž tendenci zprostředkovávat poněkud stereotypní obraz 

detektiva, který i ve svém volném čase nedělá nic jiného, než že „žije detektivkou“. 

 

Celou zápletku v rovině příběhu o zmizení Harriet Vangerové pak podtrhují biblické odkazy37: 

Magda – 32016  

Sára – 32109  

RJ – 30112  

RL – 32027  

Mari – 32018 

(MAGDA) TŘETÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA, KAPITOLA 20, VERŠ 16:  

Kdyby se žena přiblížila k nějakému dobytčeti, aby se s ní pářilo, zabijete ženu i dobytče. Musejí 

zemřít, jejich krev padni na ně. 

(SÁRA) TŘETÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA, KAPITOLA 21, VERŠ 9:  

Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena. 

(RJ) TŘETÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA, KAPITOLA 1, VERŠ 12:  

Rozseká oběť na díly i s hlavou a s tukem a kněz to narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. 

(RL) TŘETÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA, KAPITOLA 20, VERŠ 27:  

Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich 

krev padni na ně. 

(MARI) TŘETÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA, KAPITOLA 20, VERŠ 18:  

Kdyby někdo spal se ženou v období její nečistoty, odkryl její nahotu a obnažil zdroj jejího krvácení a 

ona by nechala odkrýt zdroj svého krvácení, budou oba vyobcováni ze společenství svého lidu. 

 

Je zřejmé, že ona biblické tematika budí vždy značné kontroverze, jako tomu bylo například 

v případě Šifry mistra Leonarda (2003) z pera Dana Browna, a zároveň je i zárukou jakési 

mystičnosti, kterou textu tyto motivy dodávají. Jak píše bohemista Pavel Šidák: „čerpání z 

                                                           
37

 Autorka práce tyto odkazy ověřovala s ekumenickým překladem Bible z roku 1991, vydaném v nakladatelství 
Zvon, Českém katolickém nakladatelství.  
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biblické tradice jakožto zásobnice příběhů a motivů je obecnou vlastností literatury.“38 

 

V díle Muži, kteří nenávidí ženy má tato biblická hříčka stěžejní význam pro onu detektivní 

zápletku týkající se zmizení Vangerovy vnučky Harriet. Podle této hříčky byly v rozmezí 

několika desítek let páchány vraždy dívek a žen, a to otcem (Gottfiedem) a následně bratrem 

(Martinem) Harriet Vanger, která v podobě svého deníku (kam si biblické odkazy zapsala 

poté, co se o zvěrstvech svého otce a bratra dozvěděla) poskytla vodítko Mikaelovi 

Blomkvistovi a Lisbeth Salander na objasnění této dávné minulosti. Jak se dovídáme 

v samotném závěru knihy, tyto biblické motivy neměly pro aktéry vražd tak velký význam, 

jako se zpočátku mohlo zdát, nýbrž sloužily jen jako zpestření násilí páchaného na ženách: 

„Martin Vanger zabíjel ženy od šedesátých let, posledních patnáct let s pravidelností jedné nebo dvou 

obětí za rok. Vraždy byly tak nenápadné a dobře zorganizované, že o řádění nějakého sériového 

vraha neměl nikdo ani tušení. Jak je to možné? 

Jeho oběťmi byly anonymní ženy, často přistěhovalkyně, které do země přišly relativně nedávno a 

neměly ve Švédsku přátele ani společenské kontakty. Byly mezi nimi i prostitutky a ženy z nižších 

vrstev společenského žebříčku, užívající alkohol nebo omamné látky. 

Na základě vlastních studií psychologie sexuálního sadismu Lisbeth Salanderová věděla, že tento druh 

vrahů s oblibou shromažďuje suvenýry od svých obětí. Fetiše fungují jako vzpomínky, díky nimž může 

vrah opět částečně vyvolat předchozí požitek. Martin Vanger si pro tento účel vedl úmrtní knihu. Své 

oběti v ní pečlivé zkatalogizoval a ohodnotil. Komentoval a popisoval jejich utrpení. Vraždy měl 

zdokumentované na videofilmech a fotografiích. 

Násilí a zabíjení bylo jeho cílem, ale Lisbeth Salanderová došla k závěru, že hlavní Martinovou zálibou 

byl samotný hon“ (Larsson, 2008: 426). 

A dále: 

„Gottfried chtěl vraždit ženy a své činy odíval do nějakých pseudonáboženských úvah. Ale Martin ani 

v nejmenším nepředstíral, že pro to má nějakou omluvu. Jednal organizovaně a vraždil systematicky. 

Navíc měl na svého koníčka peníze. A byl mazanější než jeho táta. Pokaždé když za sebou Gottfried 

nechal nějakou mrtvolu, znamenalo to policejní vyšetřování a riziko, že mu někdo přijde na stopu 

nebo že si alespoň dá ty vraždy do souvislosti“ (Larsson, 2008: 433). 

 

Tyto biblické motivy tedy stojí „za“ tématem misogynie, avšak pomáhají dokreslovat ono 

tajemno detektivní zápletky, která tak nabývá dojmu velmi složité propracovanosti a udržuje 

tak čtenáře v napětí až do samého konce. 

                                                           
38

 Citováno článku Svět bible a svět umění, zveřejněného 14. 4. 2009 v časopise Reflex. Dostupné z 
http://www.reflex.cz/clanek/kultura-archiv-literatura/33441/svet-bible-a-svet-umeni.html [citováno 30. 4. 
2016]. 
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A konečně, v souvislosti s odhalováním tohoto tajemství, intertextovou paralelu můžeme 

nalézt i ke snímku Zvětšenina39, kdy se objevuje technika zvětšování fotografie, která 

v případě Larssonově stojí za vyřešením celého případu zmizení Harriet Vanger, a která 

v případě Antonioniho Zvětšeniny dramatickou zápletku teprve rozpoutává. 
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 Snímek režiséra Michalengela Antonioniho, v originále Blow Up (1966) 
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ZÁVĚR 
 

V této práci jsem v perspektivě klasické naratologie analyzovala první díl trilogie Milénium, 

konkrétně díl s názvem Muži, kteří nenávidí ženy Stiega Larssona. Ve druhé kapitole jsem 

popsala specifický vývoj tohoto žánru, jaké tendence se v této specifické formě detektivního 

vyprávění projevovaly a kdo stál na počátku nové éry detektivního románu v severských 

zemích. Ve třetí kapitole s názvem Stieg Larsson a Milénium v kontextech jsem si kladla za cíl 

zasadit obraz autora do jeho románové tvorby, neboť se domnívám, že právě život autora 

hraje velmi zásadní roli při konstruování fikčního světa v Miléniu. V analýze vyprávění jsem 

v rámci strukturalistické poetiky vyprávění vyčlenila příběh a diskurs, dále jsem ve zvolené 

teoretické perspektivě popsala, jak jsou v díle konstruovány události, postavy a prostředí, a 

jakým způsobem se pracuje s časem a vypravěčem, potažmo fokalizací. S ohledem na 

zaměření práce jsem nemohla všem tematickým rovinám díla věnovat stejnou pozornost. 

Kupříkladu motiv misogynie a vztah jednotlivce je státnímu aparátu jsem pouze naznačila. 

Tato tematika je natolik významná, že by jí mohla být věnována samostatná práce. 

 Dílo Muži, kteří nenávidí ženy zachovává rysy tradiční detektivky, a to jak na úrovni zápletky, 

práce s napětím, tak i v rovině jazykové výstavby. Při analýze příběhu a jemu odpovídajících 

částí jsem nicméně objevila rozdíly v konstruování postavy; dvě hlavní postavy v knize Muži, 

kteří nenávidí ženy nejsou typickými hrdiny detektivního románu. V případě postavy Mikaela 

Blomkvista se sice jedná o detektiva-amatéra (který není na poli tohoto žánru žádnou 

novinkou), avšak převažuje u něj tematika společenské kritiky, spíše než o detektiva se jedná 

o investigativního žurnalistu, který se snaží rozkrýt politickou zkorumpovanost a krizi 

státního aparátu. Podobně jako postava Lisbeth Salander, která, ačkoli u ní nacházíme 

naprosto fiktivní rysy (s výraznými intertextovými odkazy), je zase připomínkou tak 

aktuálního a tabuizovaného tématu jakým je právě misogynie.  
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