
Posudek disertační práce Petry Izdné: Prostory dětství a jejich významy (Topos zahrady v 

literatuře 20. století)

Petra Izdná si za předmět své práce zvolila téma zahrady v románu dětství 20. století – tak 

bych pracovně shrnul její záměr. Už složitost názvu prozrazuje, že v tomto tématu se pojí či 

kříží několik různorodých momentů, a třebaže dávají společné jádro, vytvářejí také přesahy. 

Důležitou otázkou potom je, jak s podobným zadáním pracovat. V úvodu autorka 

poznamenává, že volba obrazu „dítěte v zahradě“ byla dána osobní „fascinací“ (s. 10) tímto 

tématem, což odpovídá intuitivnímu náhledu, že dětská postava v prostoru zahrady postihuje 

něco podstatného a že nejde o téma nahodilé. Na druhé straně „zahrada“ jako literární topos, a 

dětská postava v řadě svých aspektů vyžadují kombinaci několika přístupů, a to pochopitelně 

vyvolává otázku po jejich souvislosti. Což nakonec úzce souvisí s interpretací a závěry, jaké

práce přináší nebo může přinést. – Mám-li hodnocení práce na úvod shrnout, pak tam, kde jde 

o rozpracování jednotlivých přístupů a interpretace, je výsledek solidní, někdy výborný. V 

řadě ohledů disertace přináší řadu podnětných pasáží, svědčí o důkladném a rozsáhlém studiu 

a dlouhodobém uvažování o nikoli jednoduché problematice. Tam, kde by se různé momenty 

měly setkat a přímo vyvolávají otázky, bych ale očekával o něco více, třeba na úrovni 

kritického zhodnocení sekundární literatury a výchozích předpokladů. Jinak řečeno, úvodní 

intuice by si zasloužila rozvedení v širším kontextu, o ní zpětně vypovědělo něco víc.

Práci autorka dělí na dvě základní části, teoretickou a praktickou (interpretační) s 

jistým důrazem na druhou z nich. V úvodu zmiňuje „jistou dvojkolejnost“ svého přístupu – tj. 

spojení literární topologie s fenomenologií prožívaného prostoru (s 10). Souvislost by stála za 

důkladnější zvážení, říci, že dvojí zřetel se „nevylučuje, ani nepodmiňuje“, prostě není 

uspokojivé. Ihned vyvstává řada otázek: – nedalo by se mj. uvažovat fyzickém prožívání 

prostoru u literárních postav v historické perspektivě, o literární „fenomenologizaci“ 

prostoru? Jestliže se dítě pohybuje v kulturním prostoru (jímž je zahrada par excellence), jak 

spolu koinciduje fenomenální prožívání a kulturně formovaný prostor, tedy určitá 

„nefenomenální“ vrstva, která prožívání téměř nutně ovlivňuje? Apod.

Druhá kapitola (po úvodu) se věnuje fenomenologii literárního prostoru. Zčásti 

shrnuje koncepce, z nichž autorka vychází, její přínos je především tam, kde se snaží pojednat 

literaturu jako svébytnou analogii fenomenologie. Literární dílo v tomto pohledu dokáže 

nenahraditelným způsobem ukázat různé způsoby prožívání světa. Jak autorka píše, literární 

dílo dokáže ukázat bytostnou či „niternou prostorovost lidské existence“ (33). – Zde by ale 

analýza měla pokračovat otázkou jazyka, protože literární text, jinak než filozofický, stojí na 



verbalizaci. Je možné s ohledem na jazykovou povahu textu uvažovat jen o mimetické 

stránce, nezasahuje jazyk jako kulturní fenomén do věci a není jeho vklad tak významný, že 

vedle mimetické stránky je třeba uvažovat konstruktivní nebo tvořivý aspekt? Ve velkém 

měřítku je tento rys evidentní – všechny uvedené texty jsou formovány biblickým mýtem, a 

jeho perspektiva ovlivňuje také perspektivu prožívání.

Ve třetí kapitole se autorka věnuje toposu zahrady a podává slušný přehled důležitých 

jeho významových aspektů v západní kultuře. Tady i v následující kapitole, kde se věnuje 

dětskému archetypu, postrádám důkladnější rozbor vztahu mezi zahradou a přírodou, zejména 

v romantismu. Základní dialektika zahrady, která je i není přírodou, a přírody, která je 

zahradou, ale také nehostinnou divočinou, je podstatná pro většinu interpretovaných textů a 

zřejmě zůstává živá také jako jejich širší pozadí. V rovině detailů lze připomenout, že prostor 

zahrady se objevuje ve staré egyptské lyrice, jíž byla pravděpodobně inspirována Píseň písní, 

v 16. století uvádí topos zahrady jako obraz duše Terezie z Ávily ve svém Životě (cca 1567).

V přehledu opět chybí moment zahrady jako výtvoru. V klíčovém mýtu západní 

kultury Hospodin zahradu stvořil a „vyhnání“ z ráje bychom v moderní perspektivě mohli číst 

také jako poznání jeho umělosti, což nabízí řadu analogií s motivy poznání a dospívání, 

vztahu dítěte a dospělého atd. S motivem budování zahrady se setkáme mj. ve významném 

čínském románu Sen v červeném domě, který autorka zmiňuje (mohl by poskytnout zajímavý 

kontrast k biblickému mýtu), a v klíčovém Goethově románu Spříznění volbou – který by 

v práci zasloužil zmínku: Goethe v něm velmi subtilně konfrontuje přirozenou krajinu a 

krajinu uměle přebudovanou člověkem (jako by byl božským architektem), a krach tohoto 

projektu symbolizuje smrt dítěte uprostřed této lze říci „zahrady“. Odkazy ke Genesi a 

motivům stvoření jsou v románu evidentní. Do určité míry rozměr budování figuruje v 

interpretaci Betonové zahrady a Boscova Oslíka v kalhotách, jeho významová struktura je ale 

složitější.

Autorka se dále ve dvou podkapitolách věnuje postavě dítěte – jednak 

z fenomenologického pohledu, jednak úvodem ke druhé části z hlediska archetypu dítěte. 

První z pasáží je stručně řečeno založena na tezi, že dítě je jakýmsi „přirozeným 

fenomenologem“, že dětský pohled nás přivádí k bezprostřednímu prožívání světa. Ano, tento 

moment „dětského pohledu“ představuje jednu z nejpřitažlivějších stránek románu dětství. A 

podstatnou součástí čtení je přijetí této perspektivy jako takové. – Věc opět má své „ale“. V 

kontextu základního mýtu západní kultury jde také o interpretaci dětství a bylo by třeba brát v 

úvahu, že žádný z interpretovaných textů nenapsalo dítě, nýbrž dospělý autor. Z této stránky 

je dětská perspektiva vytvořená a měli bychom se ptát jak. Zakládá se na představě o tom, co 



je dítě, nebo na vzpomínce na vlastní dětství, nebo na vcítění se a pozorování dětí, stává se 

vypravěč skutečným dítětem, obnovuje v sobě dětství? Atd. Klíčovou roli přitom hraje způsob 

vyprávění. Jakou technikou vytváří autor dětský hlas, dětský pohled? Je rozdíl mezi 

vyprávěním v první osobě (třeba u Nothombové) a ve třetí osobě například u Holečka? – Tyto 

otázky úzce souvisejí s problematikou moderního románu a otevírají právě téma dítěte jako 

archetypu. Podstatným rysem moderního románu (od konce 18. století, příznačně s tímto 

obdobím zhruba koresponduje i zájem o dětskou postavu) je „čtení“ či zobrazení nitra 

druhého člověka, jeho osobních pocitů, prožívání, myšlenek tak, jak je není možné 

nahlédnout v reálném životě. Tomuto zájmu o subjektivní niternost, tomuto „čtení duše“

odpovídají rozvinuté techniky vnitřního monologu a polopřímé řeči. Dětská postava ovšem do 

nahlížení vědomí druhého vnáší tím výrazněji otázku – jak mohu rozumět někomu zcela 

jinému? – Jednu z možných odpovědí nabízí archetypální přístup, který autorka shrnuje na 

úvod druhé části. Nejde jen o to, že dítě se stává dospělým, tedy jiným než dítě, ale hlouběji o 

to, jaká je souvislost různých fází lidského života, a jak v různých obdobích lidského života

„koexistují“. Zdá se, že v pozadí „románů dětství“ stojí také tyto základní antropologické 

otázky a měli bychom sledovat, jak na ně literatura odpovídá. – Inspirativní je v rámci této 

práce román Vrahova hygiena, ale každé z uvedených děl nabízí trochu jinou možnost.

Interpretační část svědčí o zevrubné znalosti látky a vykazuje nápaditost ve volbě 

literárních textů i jejich čtení. Konfrontace děl z různých literatur je invenční a mnohde 

spojení poskytují nečekaný pohled na již známá díla.

Autorka zvolila asi vhodnější tematické uspořádání. Druhou možností by byla 

interpretace jednotlivých děl zaměřená na jejich celkovou významovou strukturu. Volba 

kompozice není v tomto případě bez důsledků. Sled kapitol (sr. přehled na s. 77) 

koresponduje se strukturou mýtu o vyhnání z ráje. Zde práce odkazuje ke Kuhnově knize 

(1982) a cituje, že jde o „radikální reinterpretaci starého mýtu“ (s. 120). Ona radikálnost se 

může jevit relativně a z jiného pohledu by se dalo hovořit spíše o adaptaci. Z čeho ale pramení 

její potřeba? Interpretační schéma zjevně není nahodilé, jeho volba dovoluje dobře uspořádat 

materiál, ale zároveň se elegantně vyhýbá interpretaci samotného schématu. Celá skupina děl 

pak ve svém úhrnu působí jako variace v uzavřeném poli daného subžánru. Zde bych se 

přikláněl spíše na stranu otevřenější kompozice, která by uvedené schéma analyzovala nebo 

dekonstruovala – vzhledem k tomu, že řada prací na toto téma je již nějakou dobu k dispozici, 

byl by podobný krok na místě.

Jednou z možností by bylo zasadit archetyp dítěte do širší souvislosti. Ta je do jisté 

míry i nutná, především pokud jde o otcovský archetyp – který se v textu opakovaně vynořuje 



a zůstává nedostatečně analyzovaný. Mj. teze o dítěti-bohu a vládnoucím vědomí dítěte v 

prostoru zahrady (s. 90, 114n.) zřejmě spojuje dvojí perspektivu, kterou by bylo třeba odlišit. 

Adam, může mít sice pocit, že je středem rajské zahrady, to ale jen proto, že jiný střed není 

schopen vidět. Jeho postavení není a nikdy nebylo božské – právě o tom celý příběh poznání

vypovídá. I v moderních podobách mýtu je vždy přítomna „otcovská“ perspektiva, jen v 

některých chvílích neviditelná. Tato poznámka vede k otázce, zda je dětský archetyp skutečně 

samostatný a celkový, anebo svým způsobem vždy neúplný či nehotový. „Neviditelnost“ 

tohoto nedostatku je patrně velmi důležitá a narazili bychom na ni mnohokrát – odráží se 

například v bezmoci otcovských postav (krásným způsobem třeba u Ghelderoda). Zde by si 

zasloužila interpretaci také zmiňovaná „infantilizace“ (s. 71), v nepejorativním smyslu se 

projevuje již tím, že dětská postava je často absolutizována.

Na závěr zdůrazňuji, že práce Petry Izdné jako celek působí solidně, její je čtení 

podnětné a vyvolává řadu otázek, což je základním úkolem podobného textu, a vskutku 

ukazuje, jak lákavé je zvolené téma. Všechny rozpracované aspekty problému jsou 

promyšlené a dobře podložené sekundární literaturou. Uvedené poznámky se pokoušejí 

rozvinout motivy, které jsou v práci více či méně naznačeny. Vytknout lze předkládané 

disertaci určitou opatrnost právě tam, kde by měla myšlenku sledovat dál. V tom smyslu jsou 

někdy otázky naznačeny nedostatečně ostře.

Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práci, práci jednoznačně doporučuji 

k obhajobě a navrhuji klasifikaci prospěla.
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