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ÚVOD

Dizertační práce Prostory dětství a jejich významy (Topos zahrady v literatuře 20. 

století) analyzuje v reprezentativním korpusu románů dětství jednak vztah dětské postavy 

k fikčnímu prostoru, jednak atributy, které literární topos zahrady získává ve 20. století 

spojením s dětskou postavou. Primárním záměrem práce je rozbor literárního zobrazení 

zkušenostních struktur prostorovosti lidské existence, který se opírá o filozoficko-

fenomenologické úvahy o bytostném vztahu člověka k žitému prostoru, a také komparativní 

popis aktualizací literárního toposu zahrady v literatuře 20. století, jež často pramení z jeho 

literárněhistorického vývoje. V obou perspektivách hraje klíčovou úlohu vztah vědomí 

postavy k obývanému místu. Práce se věnuje dětské postavě jen z hlediska vztahu k prostoru a 

vychází z předpokladu, že ho dokáže vnímat bezprostředněji než dospělý – bez abstraktního 

předporozumění. 

Odhlédneme-li od bádání na poli literatury pro děti a mládež, stojí zájem o dětskou 

postavu v české literární vědě spíše na okraji. V tomto směru lze vnímat práci jako inovativní. 

Zájem literárních badatelů o zobrazení literárního prostoru a prostorovosti je naopak 

v posledních dekádách nebývalý a představuje širokou škálu přístupů a terminologií:

předkládaná práce přijímá fenomenologickou a topologickou perspektivu.

FENOMENOLOGIE LITERÁRNÍHO PROSTORU

V teoretické části se nejprve vřazuje zvolená metodologie do systému studia literární 

prostorovosti. Studium toposů náleží podle Janusze Sławińského1 historické poetice, podle 

Zdeňka Hrbaty2 literární topologii, zatímco Alice Jedličková3 obojí vřazuje do určité linie

bádání o sémantice prostoru. Naproti tomu literární obraz vědomého či nevědomého 

zakoušení prostoru postavou nelze zařadit do výše uvedených systémů mechanicky. Vychází 

z fenomenologie a díky tomuto filozofickému podhoubí směřuje z díla ven směrem k lidské 

zkušenosti. Tato perspektiva se opírá o vymezení oblastí „fenomenologické literární vědy“, 

jak je definuje Lexikon teorie literatury a kultury, a jejím předmětem zájmu je „zobrazení 

zkušenostních struktur přirozeného světa“.4

                                        
1 SŁAWIŃSKI, Janusz. Prostor v literatuře. In: TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. Od poetiky k diskursu: výbor z 
polské literární teorie 70.-90. let XX. století. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. Strukturalistická knihovna; sv. 13.
s. 116-129. ISBN 80-7294-072-4.
2 HRBATA, Zdeněk. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In: ČERVENKA, Miroslav et 
al. Na cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. s. 315-509. ISBN 
80-7215-244-0.
3 JEDLIČKOVÁ, Alice. Zkušenost prostoru: vyprávění a vizuální paralely. Vyd. 1. Praha: Academia, 
2010. Literární řada. ISBN 978-80-200-1829-8.
4 NÜNNING, Ansgar, ed., TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. a HOLÝ, Jiří, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: 
koncepce - osobnosti - základní pojmy. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. s. 222-224. ISBN 80-7294-170-4.
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Fenomenologické studium literárního prostoru vychází jednak z čistě filozofických 

premis (Martin Heidegger, Jan Patočka, Maurice Merleau-Ponty), ale i z antropologických 

poznatků (O. F. Bollnow). Z komparativního pohledu na studie Heideggera5 a Patočky6

vyplývá, že usilují o popis předpojmového prostorového vztahu subjektu ke světu a zároveň o 

překonání tradiční ostré hranice mezi subjektem a objektem (prostorem). Subjekt prostor 

odkrývá konáním a praktickým jednáním, nikoli čistou reflexí. Patočka na prostorovosti 

explikuje prvotní ontologickou zkušenost našeho bytostného „uvnitř“ fixovaného oslovujícím 

protějškem, aby podniklo odstředivou cestu a překročilo samo sebe až do zkušenosti 

duchovní. Heidegger tvrdí, že prostorovost „bytí zde“ je určena od-dáleností (tendencí 

k blízkosti) jiných jsoucen a jejich zaměřením a vztahuje ji k možnostem bytí, i on ji tedy 

odvozuje od okolí. Maurice Merleau-Ponty7 rozvíjí úvahy o „nezrušitelné spojitosti“ subjektu

a světa a zdůrazňuje klíčovou úlohu tělesnosti a tělesné intencionality v poznávání světa. 

Další fenomenologické úvahy opouštějí striktně filozofický pohled a slouží jako 

interdisciplinární most mezi fenomenologickou filozofií a literární vědou. Analýza 

konkrétních literárních obrazů dítěte v zahradě se zčásti opírá o Bachelardův popis prvotního 

šťastného a předvědomého vnímání prostoru, tzv. topofilii. O. F. Bollnow8 se domnívá, že aby 

bylo možné uchopit tento šťastný prostor vědomě, je třeba projít čtyřmi vzájemně se 

prostupujícími mody lidské prostorovosti: (1) prvotní naivní důvěrou v prostor, v němž 

prostor a subjekt splývají, (2) bezdomovím a s ním spojenou ztrátou sounáležitosti, (3) 

budováním jistoty a bezpečí, domu a domova, které mají člověka ukrýt před vnějším 

ohrožujícím prostorem světa, a (4) vědomé překonání strachu a vědomá otevřenost člověka

vůči prostoru (světa). 

S odkazem na tyto a další odborné fenomenologické texty lze vymezit v literární vědě 

určité tematické okruhy fenomenologického studia zobrazené prostorové zkušenosti:

 lokace prvotního „uvnitř“ – literatura má schopnost autenticky zobrazit niternou 

prostorovost lidské existence; člověk prožívá nereflektovaný vztah k prostoru

 důraz na praktickou zkušenost v prostoru – fenomenologie uvažuje v intencích lidské 

zkušenosti; vychází z toho, jak subjekt koná a jedná, nikoli z toho, jak o světě 

přemýšlí. 

                                        
5 HEIDEGGER, Martin. ‚Okolo’ jako prostorovost světa našeho okolí a prostorovost pobytu. In: Bytí a 
čas. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2002. Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 10. s. 28-
142. ISBN 80-7298-048-3.
6 PATOČKA, Jan. Prostor a jeho problematika. Estetika. 1991, 28(1), 1-37.
7 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologie vnímání. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2013. 
Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 81. ISBN 978-80-7298-485-5.
8 BOLLNOW, Otto Friedrich. Human space. London: Hyphen Press, 2011. ISBN 978-0-907259-35-0.
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 centrální bod orientace – pro literární vědu otevírá otázku perspektivnosti a otázku 

prostoru neviděného, implikovaného a nedoručeného.

 tělesnost a prostor – prostorová perspektiva se odvíjí od lidské tělesnosti, kterou 

někteří označují za nulový bod orientace, jiní ztotožňují s centrem žitého prostoru, 

které lze v literárním textu spojit s vědomím postavy dominujícím v určitém prostoru.

 žitý vs. geometrický prostor – analytickou reflexi prostoru považují fenomenologové 

za odvozenou a druhotnou; „objektivní“ prostor je jen vnějškem a v určitém smyslu 

neguje kategorii subjektivity.

Další okruhy fenomenologických úvah o literárním prostoru mohou významně 

obohatit interpretaci konkrétních děl literatury dětství, která může v obrazech naivního 

zabydlování prostoru odrážet autentický vztah prvotního vztahování se vůči světu:

 návrat na počátek k před-vědomí – fenomenologie požaduje návrat k prvotnímu, 

předpojmovému poznávání světa a dítě je v tomto smyslu praktikujícím 

fenomenologem, neboť přivádí „… ke zjevu svět v té podobě, již má předtím, než se 

obrátíme k sobě samým“ (Merleau-Ponty 2013, s. 20).

 „já jsem svět“ – fenomenologie vrací svět subjektu: usiluje o popis lidské zkušenosti 

se světem, jak ji konstituuje Já, a o popis způsobu, jak se předměty jeví lidskému 

vědomí. „Svět není to, co si myslím, nýbrž to, čím žiji“ (Merleau-Ponty 2013, s. 21).

 domov – (prostorový) obraz domova v literatuře dětství dokládá prvořadý význam 

vztahu k prvotnímu (šťastnému) prostoru světa, který konstituuje nastavení celé lidské 

existence.

Ve světle poznatků vývojové psychologie lze tvrdit, že dítě je v přístupu ke světu, 

alespoň do určitého věku, autentickým fenomenologem, protože jeho zkušenost je přímá, 

naivní, ateoretická, orientovaná na prožívání a jednání. Talia Welshová se v tomto smyslu 

odkazuje na Merleau-Pontyho9, ale totéž potvrzují systematické experimenty Jeana Piageta10:

homogennímu, geometrickému a na člověku nezávislému prostoru se učíme. Prostor 

subjektivní a existenciální stojí na samém počátku, před uvědomováním si sama sebe.

TOPOS ZAHRADY V LITERATUŘE

Topos ve smyslu literárního místa představuje model jistého přirozeného prostoru 

závislého na době a paměti žánru, který na sebe nabaluje různé vztahy a tvaruje se v závislosti 

                                        
9 WELSH, Talia. The Child as Natural Phenomenologist: Primal and Primary Experience in Merleau-
Ponty’s Psychology. Northwestern University Press 2013. Northwestern University studies in 
phenomenology and existential philosophy. ISBN 978-0-8101-2880-4.
10 PIAGET, Jean. La construction du réel chez l’enfant. 4e éd. Paris: Delachaux & Niestlé, 1967.
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na postavě. V rámci stručného přehledu nejvýraznějších atributů, které si topos zahrady nese 

v literární historii, se ukazuje, že podoba zahrady dětství v literatuře 20. století z této tradice

vyrůstá, završuje ji a obohacuje. Literárněhistorické obrazy zahrady odrážejí rozporuplný 

vztah člověka k přírodě a k civilizaci, intenci učinit ze zahrady ráj v náboženském nebo 

utopickém slova smyslu nebo místo kontemplace a filozofického usebrání jako předpokladu 

iniciace. Zahradu jakožto prostor kultivace země doprovází stvořitelský étos, který se 

metaforicky přenáší na oblast duševní a duchovní. V neposlední řadě zahrada tradičně 

symbolizuje sexualitu. Krása a blízkost zemi zvýznamňuje její ženskou plodivost. Po celý 

středověk a v raném novověku se v duchovní literatuře a umění pojí zahrada s panenstvím, 

v literatuře světské s kurtoazní láskou a milostným spojením. Oba motivické komplexy však 

představují dvě strany téže mince.

Komplexním inspiračním zdrojem zahrady dětství je biblický mýtus o vypuzení prvních 

lidí ze zahrady Eden. Vyhnání z ráje znamená opustit plné, nerozdělené bytí, nezatížené 

vlastním Já ani morálkou. Přítomné jsou i další aspekty: člověk se pádem vytrhl ze 

samozřejmého běhu přírodních jevů a je vržen do frustrace pohlavního života a lineárního 

času lidské smrtelnosti. Po vypuzení zbývá nostalgie. Jungián Mario Jacoby11 tvrdí, že touha 

po návratu do ráje (dětství) tvoří konstantu hlubinné vrstvy lidské psýchy. Northrop Frye12

nachízí v určitých motivech mýtu o vyhnání ze zahrady Eden zřetelné sexuální významy.

John Vernon13 na příkladu vyhnání z Edenu demonstruje strukturu vývoje mentality západní 

kultury od primitivního (myticky-náboženského) člověka k modernímu (filozoficko-

vědeckému).

Rajský charakter toposu zahrady se literární historií nesl i prostřednictvím toposu 

líbezného místa (locus amoenus) a také díky středověké uzavřené zahradě (hortus conclusus) 

ochraňující určitou podobu (náboženského) ráje před světem hříchu (klášterní rajské zahrady, 

madony v zahradách se spoutaným drakem). Milostný význam uzavřené zahrady z Písně písní 

v duchovní kultuře zcela sublimoval do svého opaku – panenství a neposkvrněnosti Panny 

Marie. Částečnou ztrátu duchovní aureoly uzavřené zahrady a otevřené rozvinutí jejího 

milostného a erotického potenciálu reprezentuje Povídka kupcova z Chaucerových 

Canterburských povídek. V 18. století se (rajská) zahrada definitivně odpoutala od 

                                        
11 JACOBY, Mario. Touha po ráji: psychologická perspektiva archetypu ráje. Vyd. 1. Brno: Emitos, 
2011. Studie; 20. ISBN 978-80-87171-25-7.
12 FRYE, Northrop. Velký kód: (Bible a literatura). Vyd. 1. Brno: Host, 2000. Studium; sv. 3. ISBN 80-86055-
68-X.
13 VERNON, John. The Garden and the Map: Schizophrenia in twentieth-century literature and culture. Urbana: 
Univ. of IIIinois Pr., 1973. ISBN 0-252-00256-3.
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náboženského významu a zrodil se preromantický obdiv vůči čistotě přírody a přirozenosti, 

v němž sehrál velkou roli i Rousseauův myšlenkový odkaz.

Doklad postmoderního odpoutání od představy zahrady coby prvopočátečního prostoru, 

mateřského lůna, lidstva, podává Michel Foucault, podle nějž je zahrada reprezentativní 

případ tzv. heterotopie.14 Gérard Desnoyers15 kongeniálně v zahradě spatřuje místo bez místa, 

místo přechodové a pomezní, mezi světlem a temnotou, životem a smrtí. Ve 20. století tak 

nabývá topos zahrady ambivalentnosti, kterou předchozí tradice nezná, a přibývá mu nová 

funkce: spolu s nástupem dětství v literatuře se už v 19. století fixuje obraz zahrady dětství.

POZNÁMKY K DĚTSKÉ POSTAVĚ VE 20. STOLETÍ

Podle C. G. Junga16 má archetyp dítěte jednotící potenciál, a to na několika rovinách. 

Díky božskému a spasitelskému charakteru dokáže syntetizovat vědomé a nevědomé obsahy, 

čímž pomáhá dosažení celistvosti bytostného Já, které ještě nerozlišovalo subjekt od objektu, 

sebe od světa. V hermafroditismu archetypu se slučují rysy animy a anima. Neopomenutelný 

rozměr dětské postavy v literatuře představuje nevědomé, pojmově nereflektované prožívání 

světa, které často doprovází i chybějící nebo se teprve formující Já. Literární vědci spatřují 

hlavní motivaci, z níž pramení umělecké zpřítomňování dětství, v iracionální nostalgii po 

dětství (v odborné psychologické literatuře popsané jako dětská amnézie). Mario Jacoby17

označuje psychickou potřebu rajské harmonie obecně ztotožňované s dětstvím jako 

neasimilované „vyhnání“ z dětství.

Dětská postava nebyla v západoevropské literatuře a kultuře po dlouhou dobu 

přítomná vůbec. Zásadní objev historika Philippa Arièse18 spočívá v myšlence, že specifičnost 

dětství byla kulturně „objevena“ poměrně pozdě – na přelomu 17. a 18. století a s prudkou 

rychlostí exploatována během 18. století. V literatuře druhé poloviny 18. století začíná 

postava dítěte rezonovat s preromantickým kultem citovosti. Dítě tu ještě nemá dostatečný 

prostor k sebevyjádření, není živoucí a komplexní postavou, ale funguje (podobně jako jiné 

romantické koncepty) jako abstraktní idea, symbol a zástupný znak. Některé Rousseauovy 

myšlenky a básnický odkaz preromantiků zafixovaly určitý obraz romantického dětství, 

                                        
14 FOUCAULT, Michel. O jiných prostorech. In: Myšlení vnějšku. Vyd. 2. Praha: Herrmann & synové, 
2003. s. 71-86. ISBN 80-239-2454-0.
15 DESNOYERS, Gérard. Le jardin, terre de rêve en suspens entre terre et ciel: ou la source, le mont, 
l‘arbre et l‘oiseau (serpent). Clamecy: myrobolan éditions, 2015. ISBN 978-2-9517850-2-1.
16 JUNG, Carl Gustav. Psychologie archetypu dítěte. In: JUNG, Carl Gustav, PLOCEK, Karel, ed. 
a BARZ, Helmut, ed. Archetypy a nevědomí. Vyd. 1. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. Výbor 
z díla C. G. Junga; sv. 2. s. 227-264. ISBN 80-85880-11-3.
17 JACOBY, Mario. Touha po ráji: psychologická perspektiva archetypu ráje. Vyd. 1. Brno: Emitos, 
2011. Studie; 20. ISBN 978-80-87171-25-7.
18 ARIÈS, Philippe. L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Paris: Seuil, 1973. L’Univers 
historique. ISBN 2-02-002676-7.
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abstraktní konstrukt, který po celé 19. století rezonoval s touhou po jinakosti, výlučnosti a 

čisté citovosti a přešel do románové tvorby. Přestože byl tento idealizující obraz nahlodán 

vědami jako psychologie a psychoanalýza, zůstává až dodnes kulturně závazným. Stále tvoří 

relevantní osu, k níž se literární obrazy dětství vztahují pozitivně či negativně.

Když David Kennedy19 uvažuje o postmoderním Já, tvrdí stejně mnozí jako další 

(např. John Vernon), že dětské bytí rozrušuje binární kategorizace zakořeněné v západní 

filozofii, protože není strukturováno hierarchií, nýbrž pluralitou vztahů. Dospělé Já začalo 

pod tímto vlivem vnímat samo sebe také pluralitně a nehotově, takže jeho různé oblasti vedou

mezi sebou dialog. Od dítěte přejímá přechodovou intersubjektivitu: stírání hranic mezi sebou 

a Jiným, mezi sebou a světem. 

FENOMENOLOGICKÁ A TOPOLOGICKÁ ANALÝZA PROSTORU ZAHRADY VE 

VYBRANÝCH ROMÁNECH DĚTSTVÍ

Interpretovaný korpus textů je vybrán výhradně z literatury určené dospělým, kterou 

pro potřeby práce nazýváme „literaturou dětství“. Doba jejich vzniku je omezena na širší 20. 

století, protože se v literatuře v této době stala z dítěte postava s nárokem na vlastní pohled na 

svět, nezávislým na světě dospělých. Avšak diachronní osa při komparaci postrádá svou 

důležitost, neboť v textech se dílčí témata analýzy prolínají, vracejí a variují. Primární texty 

jsou volené s ohledem na jazykové kompetence z okruhu českého, anglického a 

frankofonního, vesměs jde o díla přesahující národní literatury – díla literatury světové: Josef 

Holeček: Naši: Frantík a Bartoň (1898); G. H. Wells: Dveře ve zdi (1911); Henri Bosco: 

L‘Ane Culotte (1937); Božena Benešová: Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová (1936); 

Michel de Ghelderode: Nemocná zahrada (1941); Vladimír Neff: Třináctá komnata (1944); 

Ian McEwan: Betonová zahrada (1978); Michel Tournier: Amandina aneb Dvě zahrady

(1978); Amélie Nothomb: Vrahova hygiena (1992), Métaphysiques des Tubes (2000); Janine 

Massard: Le Jardin face à la France (2005). Poznatky plynoucí z analýzy vybraných románů 

dětství, v nichž dominuje prostor zahrady, lze rozdělit do čtyř tematických okruhů:

FENOMENOLOGIE:

člověk a prostor

TOPOLOGIE:

literární zahrada 

Rajská zahrada dětství příroda jako prostor bytí topos rajské zahrady

posvátnost prostoru náboženský rozměr zahrady

mýtus dětství a nostalgie po něm nový čas života v zahradě

                                        
19 KENNEDY, David. The Child and Postmodern Subjectivity. Educational Theory. 2002, 52(2), 155-
167.
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Domov a svět domov zahrada vs. dům

láska k rodné zemi zahrada-svět

Hry v zahradě jednání a pocity dětských postav 

v prostoru

hra jako nápodoba (s)tvoření

autorita v zahradě

Rozklad v ráji: smrt a 

sexualita 

intimní prostor sexualita v zahradě

(postava hermafrodita)

smrt prostoru smrt v zahradě

A – RAJSKÁ ZAHRADA DĚTSTVÍ

Ve většině vybraných textů, ale zejména ve svérázné autobiografii dětství Amélie 

Nothombové Métaphysique des tubes, románu L‘Ane Culotte Henriho Boska a povídce Dveře 

ve zdi G. H. Wellse, se topos zahrady prolíná s literárním toposem ráje. Zahrada v takovém 

případě více či méně navazuje na biblickou zahradu Eden, přejímá její vnější i vnitřní 

atributy. Dětská postava vnímá prostor zahrady jako přívětivý, krásný a bezpečný, zakouší 

vrcholné štěstí, které stojí v kontrastu s prožitky vně zahrady. Intenzivní a exkluzivní 

zkušenost je obvykle podmíněna mystickým nebo náboženským poznáním, nebo vázaná na 

prožitek vlastního božství. Dětství je vnímáno jako dokonalé bytí, z něhož je člověk dříve či 

později vypuzen – časem, hříchem, symbolickou smrtí. Patos počátku zvýznamňuje časovost 

pobytu v zahradě. Z fenomenologického hlediska vystupuje do popředí krása přírody 

podněcující naivně-transcendentní zkušenost rozšíření Já do přírody až k božství a zahrnutí 

přívětivého světa do sebe. Vyhnání z idyly probouzí v člověku touhu vrátit se do ráje a trvalou 

nostalgii po (ráji) dětství. Rajská zahrada dětství ve světle interpretovaných textů fixuje 

dětství jako mýtus.

B – DOMOV A SVĚT

Gaston Bachelard i O. F. Bollnow se domnívají, že prvotní prostor lidské existence je 

šťastný a před-vědomý. Představuje původní centrum lidské existence, vztažný bod, k němuž 

se člověk vrací, a hluboký otisk prvního domova v lidské existenci má bytostně prostorové 

určení. Výchozím textem pro analýzu kategorie domova je v češtině nevydaný román Le 

Jardin face à la France Janine Massardové. Domov je tu vázán na prostor a milovanou osobu 

a představuje osu světa, kolem níž se dětské vědomí dostředivě i odstředivě pohybuje. 

Interpretace si všímá dynamiky prostorů domova – zahrady a domu, které plní do jisté míry 

tytéž funkce, avšak v konkrétních textech se doplňují, jindy harmonují nebo jsou antagonické. 

Jejich příznakové rozlišení se odvíjí od činnosti, kterou v nich dětská postava vykonává, od 
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osy intimní samota-rodinné společenství, ale nejčastěji jsou oba prostory vázáné na výrazné 

osobnosti, jimž podléhají. Podoba nejužšího domova, ale i jakéhokoli uzavřeného fikčního 

místa, se zrcadlí v obrazu makrokosmu. 

C – HRY V ZAHRADĚ

Fenomenologie v otázkách prostorovosti vychází z jednání člověka, které dává žitému 

prostoru smysl. Dětské postavy v analyzovaných textech zpravidla vnímají prostor zahrady 

jako důvěrně známý, nebo si ho rychle osvojí. Vlastnická jistota ohledně prostoru často 

podmiňuje hry, v nichž děti zaujímají roli demiurga, tvůrce osudu, boha. Odhlédneme-li od 

čistě prostorových souřadnic, prostoru zahrady v konkrétních dílech dominuje vědomí hlavní 

postavy, která se v něm pohybuje. Toto vědomí je skutečným středem prostoru a zpravidla je 

autoritativní – prostor mu podléhá. Dítě v zahradě napodobuje stvořitelskou práci nikoli 

kultivováním přírody nebo ducha, nýbrž pomocí slov a příběhů (Třináctá komnata). 

Pojmenováním světa získává alespoň symbolickou moc. Dětské postavy fabulují příběhy, 

jejichž pomocí se často snaží porozumět světu dospělých nebo překonat vlastní zmatení (Věra 

Lukášová). Z naratologického hlediska nebývají dětské hry v zahradě obvykle libovolné a 

samoúčelné, ale nejčastěji anticipují dějové schéma (Betonová zahrada). Spojují rovněž 

ohraničený mikrokosmos místa a postavy s makrokosmem vně tohoto korelátu – s prostředím 

širší rodiny, místní komunity nebo světem velkých dějin. 

D – ROZKLAD V RÁJI: VPÁD SEXUALITY A SMRTI

Reinhard Kuhn20 se domnívá, že literatura dětství 20. století narušila rajský charakter 

romantického dětství vpádem zla. Spojnici dětství-ráj považuje za samozřejmou výchozí 

pozicí a většinu jeho výkladu zabírá popis procesu vyhnání z ráje dětství vpádem smrti a 

sexuality. Kuhn toto schéma dokonce nepovažuje jen za metaforu, ale za univerzální narativní 

strukturu literatury dětství. V tomto vzorci úpadku v ráji je symbolicky zvýznamněný konec 

dětství, neboť pomyslná cesta zahradou má iniciační funkci. Náhlé poznání staví dětské 

protagonisty před úkol vyrovnat se s otřesem z nemožnosti se do idyly vrátit.

Sexualita představuje pro topos zahrady komplexní síť významů a v průběhu dějin 

literatury je se zahradou spojována v mnoha různých významech (panenství, ženská plodnost, 

sexuální spojení muže a ženy atd.). V textech s dětskou postavou je tento tradiční atribut spíše 

oslaben. Objevují se motivy dívčí intimity vázané na prostor zahrady (Věra Lukášová, 

Amandina), které připomínají středověké zahrady panenských madon. V románech Třináctá 

komnata, Betonová zahrada a Vrahova hygiena najdeme zřetelné androgynní motivy. K 

                                        
20 KUHN, Reinhard. Corruption in Paradise: The Child in Western Literature. Hanover, N. H.: Published 
for Brown University Press by University Press of New England, c1982. ISBN 978-0-87451-235-9.
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hlavní postavě je jakoby připojená dětská postava opačného pohlaví, jakýsi komplement. 

Spolu tvoří ztělesněné božského hermafrodita – pre-sexuální pár, bratra a sestru, Adama a 

Evu. Hermafroditní spojení mužského a ženského principu funguje jako iniciační moment 

přechodu do puberty a následného vyhnání z ráje. Dětská sexualita v zahradě má tak dva 

zdánlivě protichůdné motivy – počáteční dokonalý hermafroditismus a z něho ústící sexuální 

zasvěcení a nenávratnou ztrátu ráje.

Zahrada jako symbol smrti nebo umrtvení představuje z hlediska poetiky míst spojení 

netradiční, paradoxní, neboť místo tradičně zvýznamňuje plodivou a obrodnou sílu. V textech 

nacházíme dvě podoby: v románu Betonová zahrada a povídce Nemocná zahrada. První 

z nich je projektovaná jako geometrický neživotný prostor, který je posléze zabetonován. Je 

vyprahlý, vyvrácený a zaplevelený. Zrcadlí regresivní vývoj čtyř osiřelých dětí završený 

incestem. Druhá zahrada má antropomorfní rysy: na vypravěče působí jako nemocný 

organismus. Je převráceným obrazem ráje: je nepřístupná, přebujelá, nezdravá, páchnoucí. 

Jejím korelátem je jednak smrtelně nemocné a znetvořené dítě, jednak prašivý kocour, vtělení 

ďábla. Zahrada, dítě i kocour umírají ve stejném okamžiku. Oba texty zároveň zobrazují 

konec a zánik prostoru. Zahrady a jejich domy jsou v obou případech zasazeny na periferii 

města určené k demolici, do ne-prostoru a s ním spojeného ne-času. Starý prostor uvolňuje 

místo prostoru modernímu. Konec prostoru je, a z naratologického hlediska nutně musí být, 

svázaný s odchodem postavy a koncem dětství. 

ZÁVĚR

Na důvěrném vztahu dětské postavy ke zcela konkrétnímu (fikčnímu) místu se zřetelně 

ukazuje prostorovost niterného Já. Fenomenologové obvykle o utváření vztahu k prostoru 

v dětství explicitně nemluví (výjimkou je např. Merleau-Ponty, částečně i O. F. Bollnow), 

nicméně tolik zdůrazňovaný vědomý návrat k prvotní zkušenosti se světem, překonání 

nepropustné hranice mezi subjektem a objektem a snaha uvědomit si vlastní tělesnost 

v prostoru mohou směrovat literárně-fenomenologické úvahy právě k dětské zkušenosti.

V analyzovaných románech až na výjimky náleží prostor jedné dominantní postavě a 

zcela podléhá jejímu vědomí a moci. To je počáteční modus lidského vztahu ke světu. Subjekt 

do nitra zahrady přichází, aby intuitivně zakusil přívětivost prostoru. Fenomenologická témata 

(žitý prostor, domov, přívětivost prvotního prostoru, hry v prostoru) nejsou zdaleka vázané na 

prostor zahrady a v literatuře nacházíme mnoho dalších intimních míst (dětství). 

Dětská postava obohatila široký repertoár atributů literárního toposu zahrady o 

rajskost zahrady Eden: rajská zahrada dětství tak může figurovat jako podtyp literárního 

toposu zahrady. V prostředí přírodního „líbezného místa“ zažívají dětské postavy zkušenost 
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rozpínání až rozplývání svého Já v prostoru. Podle Susan Honeymanové21 nápadná uzavřenost 

zahrady dětství je metaforou totality dětské zkušenosti

John Vernon22 používá metaforu zahrady a mapy, aby charakterizoval dvě struktury 

lidské zkušenost v západní kultuře. Literatura se ve 20. století snaží o návrat z mapy 

(kategorizace a parcelace zkušenosti) do zahrady typické pro dětství, myšlení přírodních 

národů a také schizofreniky. Zatímco zkušenost mapy byla příznačná pro literární realismus a 

naturalismus 19. století, myšlení zahrady dominuje v symbolismu, modernistické literatuře a 

postmoderně. Ve světle interpretace vybraných románů vidíme, že literatura dětství 20. století 

může zpřítomnit a oživit „mentalitu zahrady“ se svou totalizující zkušeností, v níž Já splývá 

se světem, s tělem, s objektem a kde se přívětivý prostor otevírá vědomí, právě 

prostřednictvím literárního obrazu rajské zahrady dětství.

                                        
21 HONEYMAN, Susan E. Childhood bound: in gardens, maps, and pictures. Mosaic: a journal for the 
interdisciplinary study of literature. 2001, 34(2),117-132.
22 VERNON, John. The Garden and the Map: Schizophrenia in twentieth-century literature and culture. 
Urbana: Univ. of IIIinois Pr., 1973. ISBN 0-252-00256-3.
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