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Radek Karkovský pojednává o románech současného belgického 

spisovatele Jeana-Philippa Toussainta. Zaměřuje se na díla Koupelna, 

Milovat se a Fotoaparát a hledá v nich prvky minimalismu, což je poetika 

odvozená z výtvarného a sochařského umění (60. léta 20. století). 

Zvolená interpretační mřížka se mi jeví nejenom jako náležitá, ale je navíc 

podnětná. Toussaintova práce s časoprostorem (redukce, subjektivní 

zakoušení času), různé specifické typy fokalizace (absence přímé řeči), 

rafinované zacházení s vlastními jmény, autorovo zalíbení v líčení banální 

každodennosti, jakož i jakási obnaženost stylu naplňující odvěký ideál 

„sobriété“ či „simplicité“ patří skutečně ke konstitutivním prvkům autorovy 

poetiky. Dalo by se také uvažovat o pozvolné genezi „minimalistické“ 

poetiky, neboť se francouzskou literaturou line již od období klasického 

(viz recepce Longinova Pojednání o vznešenu). Karkovského rozbor je 

exemplární, neuchyluje se ke zbrklým a povšechným generalizacím, má 

smysl pro detail, dokáže vyhmátnout podstatné a všechny hypotézy 

dokládá vhodně zvolenými příklady. Autor zároveň prokazuje dobrou 

znalost poválečné francouzské/frankofonní literatury, o čemž svědčí 

zejména nastíněné paralely s poetikou Nového románu. Práci hodnotím 

velmi vysoce, v následujícím si však přesto dovolím upozornit na několik 

míst, která by si zasloužila drobné upřesnění. 

s. 12  V kapitole o projevech minimalismu ve výtvarném umění byste 

se mohl opřít též o práce americké kritičky Rosalindy E. Kraussové, 

zejména o její slavnou studii The Originality of the Avant-Garde and Other 

Modernist Myths (zejména pak stať „Sculpture in the Expanded Field“). 

Její objevné traktování prostoru by jistě obohatilo Vaši analýzu 

časoprostoru v Toussaintových románech. 

s. 17  Pasáž o současné literatuře uzavíráte tvrzením, že se dnešní 

autoři zhlížejí v absurdních situacích, vykořeněnosti atp. V posledních 

letech lze však pozorovat návrat k velkým historickým tématům (Littel, 

Binet). 



s. 19   Dobrá paralela s Defoem, možno rozvést i na celé francouzské 

osvícenství, kdy je ich-forma dominantní (nejen v sentimentálním 

románu).  

s. 20   Mluvíte o kladech a záporech „literárních způsobů“. Volil bych 

raději spojení „narativní strategie/způsob“. 

s. 23  Exkurz o Shakespearovi: trochu mi zde uniká souvislost 

s Toussaintem… Na s. 24 ji sice vysvětlujete, ale toto vysvětlení by mělo 

být začleněno do úvodu… 

s. 27  Vaše úvaha o nejednoznačnosti pohlaví protagonistů            

na základě jejich vlastních jmen se mi nejeví moc průkazně. 

s. 27   Kapitola o absenci přímé řeči by měla být rozvedena. 

s. 30   „Zdobnost“ a „vznešenost jazyka“ třeba u takového Robbe-

Grilleta? Je to subjektivní kritérium, ale moc jste mě nepřesvědčil.           

U Butora nebo Sarrautové bych souhlasil… 

s. 37, 38 Informace. V literárním díle o „informacích“ mluvit nelze… 

s. 39  Montaigne a jeho „velmi příjemná nekritičnost“? Co tím 

myslíte? 

s. 41  Užití téhož dvojznačného výrazu jako projev minimalismu? 

Proč? 

s. 44  „Časová následnost“ – pleonasmus. 

s. 49-50 U překladů (zejména beletristických) by měla být důsledně 

uváděna jména překladatelů. 

Výše zmíněné detaily vnímám jako pouhá doplnění a mohou posloužit 

taktéž jako námět pro rozpravu během obhajoby. 

BP R. Karkovského výrazně převyšuje všechny standardní požadavky 

kladené na tento typ závěrečných prací, k obhajobě ji s uznáním 

doporučují a navrhuji hodnocení „výborně“. 
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