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Abstrakt 

Cílem práce je nahlédnout na dílo Louise Erdrich optikou sémiotiky, literární teorie a 

kulturní antropologie a nalézt v něm témata spojená s kulturním konfliktem původní 

americké a křesťanské tradice. Teoretická část práce je věnována poznatkům týkajícím se 

ontologického vymezení fikčního světa, jeho vztahu ke kultuře a konstrukci v rámci 

literárního díla. V praktické části se zabýváme kulturními znaky spojenými s přírodou, 

náboženstvím a společenským a prostorovým uspořádáním, jak jsou vyobrazeny 

v románech autorky. Práce není antropologickým materiálem posuzujícím indiánskou 

kulturu jako takovou. Provádíme zde literárněvědnou analýzu a zkoumáme antropomorfní 

dimenzi svébytného fikčního světa. 

Klíčová slova: fikční svět, kultura, kulturní znak, tradice, náboženství, konstrukt, systém, 

příroda, magie, význam, literatura 

 

Abstract 

The aim of this paper is to inspect the work of Louise Erdrich with the optics of 

semiotics, literary theory and cultural anthropology and to find topics related to the cultural 

conflict of Native American and Christian tradition. The theoretical part is devoted to the 

theories of the ontological definition of the fictional world, its relation to culture and its 

construction within a literary piece. In the practical part, we will deal with the cultural 

features associated with nature, religion, space and social ordering, as they are illustrated in 

the novels. The paper is not an anthropological material dealing with Native American 

culture as such. Here we perform a literary analysis and examine the anthropomorphic 

dimension of the unique fictional world. 

Keywords: fictional world, culture, cultural sign, tradition, religion, contruction, system, 

nature, magic, meaning, literature 
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Úvod 

Vědecký pohled na světy, s nimiž se setkáváme v beletristické literatuře, se v 

průběhu dějin literární teorie několikrát razantně proměnil. Od Platónovy a Aristotelovy 

ideje poetické mimésis, které se následně ujali literární teoretikové v čele s Erichem 

Auerbachem
1
, přes Vodičkovu a Doleželovu teorii autonomních fikčních světů a 

přesvědčení, že je to naopak literatura, která má formativní efekt na realitu, se literární 

věda dostává až k liberálnímu postoji Thomase Pavela, který věří, že „špatná vymezitelnost 

hranic fikce je často součástí širšího schématu interakce mezi doménou fikce a aktuálně 

existujícím světem“. (Pavel, 2012: 119) 

Fikční svět je termín, jejž literární teoretikové vymezili, aby tuto entitu jednoznačně 

definovali jako konstrukt, který povstává z konvenčních znaků literatury (Doležel: 2003). 

Ústřední vliv na jeho podobu má jazyk, který však není schopen nikdy věrně uchopit 

realitu, takže je literární dílo vždy pouze modelem skutečnosti a nikdy skutečností 

samotnou. (Scholes, 1975: 6) Na druhou stranu je nutno říci, že skrze jazyk zároveň 

nezadržitelně pronikají do fikčního světa také prvky kultury, jež s tímto jazykem souvisí. 

(Lévi-Strauss: 2006) 

Fikční svět tedy nemá jednotnou podobu. Jak si ukážeme v následujících kapitolách, 

konstrukce fikčního světa a jeho následný výklad podléhají na své cestě od autora ke 

čtenáři výraznou transformaci na různých úrovních. Současně tedy v rámci jediného 

fikčního světa dochází k mísení a konfrontaci různých interpretačních perspektiv
2
. Tezí 

práce je přesvědčení, že konstrukce fikčního světa vykazuje obdobné rysy jako konstrukce 

kulturního prostředí světa skutečného a že interpretace takového fikčního světa je zároveň 

podřízena kulturnímu paradigmatu světa skutečného ve smyslu modifikace významu od 

intence autora ke kulturní zkušenosti čtenáře. Zároveň se práce pokusí nastínit způsoby, 

jakými autor může s těmito skutečnostmi pracovat při konstrukci fikčního světa svého díla. 

                                                 

1
 Erich Auerbach se věnoval analýze starověkých literárních děl a zkoumal rozdíly v jejich mimetickém 

ztvárnění reality.  

2
 Podle Barthese je čtenář hlavním tvůrcem významu díla (Barthes: 2006). Více v kapitole Text v textu aneb 

Kultura a mýtus podle Rolanda Barthese. 
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Správnost naší teze ověříme naratologickou a motivickou analýzou konkrétního 

fikčního světa podepřenou teoriemi o fikčních světech z pera literárních teoretiků, 

sémiotiků a filosofů, jako je Lubomír Doležel, Roland Barthes, Umberto Eco, Thomas G. 

Pavel a další.  

Jako výzkumný materiál nám poslouží románová tvorba autorky částečně 

indiánského původu Louise Erdrich. V jejím díle budeme hledat kulturní znaky a znakové 

struktury, které dohromady utvářejí komplexní fikční svět. Erdrich, jež při tvorbě svých 

narativů vychází ze své zkušenosti ze života v kmeni Turtle Mountain Chippewa v Severní 

Dakotě, uplatňuje při jejich konstrukci znaková schémata charakteristická pro toto 

etnikum. Její fikční svět je formálně i obsahově inspirován příběhy, které se uchovávají v 

paměti kmene a jeho kolektivním vědomí. Tato práce se však nebude zabývat 

mimotextovými souvislostmi díla s vnějším světem. Naším cílem je podrobit zkoumání 

ryze fikční prostředí kulturního světa, avšak zkoumat je pomocí nástrojů uplatňovaných na 

jeho nefikční protějšek. 

Tématem románů je autentické svědectví kulturního konfliktu dvou odlišných 

společenských paradigmat. Z toho důvodu se pokusíme uplatnit na fikční svět teoretickou 

základnu kulturně antropologického výzkumu a hledat a nacházet v díle kulturní znaky a 

systémy, jež utvářejí komplexní prostředí fikčního světa včetně jeho vlastního kulturního 

pozadí. 

Louise Erdrich se ve svých románech věnuje osudům několika indiánských rodin v 

rámci rezervace v průběhu 20. století. Její dílo je nasyceno magickými prvky, které 

vycházejí z původního indiánského náboženství a rituálních praktik, přesto má daleko k 

žánru fantasy. Prvky přírodní magie, kleteb a rituálů zde nesou funkci znaků 

psychologických a kulturních motivů, s nimiž se postavy ztotožňují. 

Hrdinové románů se potýkají s problémem vykořeněnosti a hledání vlastní identity, 

rozpolceni mezi tradicí svých předků a invazivní kolonizátorskou kulturou evropského 

charakteru, jež se stala na území Severní Ameriky dominujícím paradigmatem. 
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K analýze jsme si zvolili dva romány z autorčiny ságy, a to Love Medicine (2001) a 

Tracks (2004). Důvodem pro tento výběr je skutečnost, že tyto dvě knihy jsou z celé 

románové řady vzájemně nejblíže svázány dějovou linií, ústředními tématy i postavami, 

které přecházejí z jedné knihy do druhé. Zajímavostí je, že druhý zmíněný román, Tracks, 

dějově předchází první dílo a rozvíjí do hloubky problematiku vykořeněnosti, jejíž 

následky „doznívají“ ve starším románu Love Medicine. 

Cílem práce je nahlédnout na dílo Erdrich optikou literární teorie, literární 

antropologie a kulturní sémiotiky a nalézt v jejím fikčním světě specifická témata spojená s 

kulturním konfliktem původní indiánské a uměle implantované západoevropské tradice. 

Budeme se zabývat zejména tématem náboženství a magie, přírodou jakožto 

všudypřítomnou existenční metaforou a tématem rodinného a společenského života s jeho 

specifiky v rámci etnika. 

Jak jsme již uvedli, práce nemá ambice stát se antropologickým materiálem 

posuzujícím indiánskou kulturu jako takovou. Provádíme zde literárněvědnou analýzu a 

zkoumáme antropomorfní dimenzi svébytného fikčního světa. Za použití teoretického 

rámce sémiotiky, kulturní antropologie a literární vědy tato práce rozvíjí mou bakalářskou 

práci z Katedry anglistiky a amerikanistiky na univerzitě v Pardubicích, která na 

problematiku kulturních motivů nahlížela z obecnější perspektivy. Přínosem této práce je 

zasazení těchto kulturních motivů fikčního světa do stabilního teoretického rámce 

sémiotiky a literární vědy. 
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1. Fikční svět a jeho kulturní prostředí 

Fikční světy ve svých různých podobách jsou nedílnou součástí našich vnitřních 

životů. Nejsou jen předmětem literární tvorby, ale odrážejí se v našich přáních, snech a 

nerealizovaných představách. (Pavel, 2012: 76) 

Naším cílem v této kapitole je nastínit roli fikčních světů ve struktuře kultury a 

zároveň utvořit teoretické schéma, jež by vypovídalo o způsobech konstruování kulturního 

prostředí uvnitř fikčních světů. Opřeme se při tom zejména o teorie Lubomíra Doležela, 

Thomase Pavela, Rolanda Barthese a Umberta Eca. 

1.1. Ontologické vymezení fikčního světa 

Slovy Lubomíra Doležela jsou fikční světy „artefakty vytvořené estetickými 

činnostmi“. (Doležel, 2003: 29) 

Co se týče historie termínu, Ryan datuje uplatnění pojmu možný, nebo též fikční, 

svět v literární teorii do „pozdních let sedmdesátých, kdy naratologická tradice 

francouzského strukturalismu byla oplodněna modelem převzatým z anglosaské školy 

analytické filozofie.“ (Ryan, 1997: 570) 

Možné světy, jež literatura ztvárňuje, mají specifický vztah ke světu reálnému. Podle 

Scholesovy teorie není možné skutečný svět uchopit jazykem, tedy zprostředkovat jej 

autenticky v jeho nezměněné podobě. Mezi realitou a kódem záznamu, byť by se snažil o 

tu největší možnou věrnost předloze, vždy stojí „prostředník“, kterým je autor. Skutečnost, 

jak ji autor interpretuje a následně zaznamená do textu, tak bude vždy pouhým modelem 

reality: „[F]ikce nám nenabízí přepisy skutečnosti, nýbrž systematické modely, které se liší 

od reality, i když s ní mohou různými způsoby souviset“ (Scholes, 1975: 6). Dobrou 

zprávou však podle Scholese je, že jakmile onu existenci prostředníka mezi realitou a 

jazykem přijmeme, ona pomyslná hranice mezi skutečným a fiktivním ztrácí na ostrosti a 

důležitosti. 
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S obdobným postojem přichází také Thomas Pavel, jenž tvrdí, že si bádání o fikci 

žádá „vnitřní přístup“, kdy nejde o srovnání fikce se skutečností, ale o to, jak fikci rozumí 

čtenáři ve chvíli, kdy se do ní ponoří a oprostí se od reality. (Pavel, 2012: 35) V předmluvě 

k Pavelově díle se také Lubomír Doležel dožaduje citlivého přístupu sémiotiků a 

analytických filozofů k fikčním světům. Pro využití maxima potenciálu této znakové 

platformy při jejím výkladu je podle něj potřeba využít „sémantiku, která se neomezuje na 

aktuální svět.“ (Doležel in Pavel, 2012:10)  

Doležel vypracovává silnou argumentační základnu pro svou teorii autonomie 

literárního díla, v níž „referenci literárního umisťuje mimo náš aktuální svět do světa 

možného (kolik literárních děl, tolik možných světů).“ (Češka, 2013: 523) 

Doležel se svou teorií fikčních světů vychází z prací Felixe Vodičky. Ten se jako 

první zamýšlel nad rozdílem mezi svébytnou skutečností v narativu a naší empirickou 

skutečností aktuálního světa a došel k závěru, že je potřeba tyto dvě pojetí skutečnosti v 

referenčním smyslu odlišit. Zavádí tedy pojem fiktivního světa (Vodička, 1994: 253), který 

následně přejímá Doležel jakožto svět fikční. Posun, ke kterému Doležel v tomto tématu 

dospívá, spočívá v řešení problému reference: 

„Doležel upouští od mimetického čtení literatury, respektive od akcentování její 

mimetické povahy a funkce literatury. [...] Svou teorii buduje na poznatku, že fikční text 

referuje k fikčnímu světu, referuje tedy k tomu, co sám vytvořil.“ (Sládek, 2004: 6). 

V díle Heterocosmica definuje Doležel fikční světy literatury jako „zvláštní druh 

možných světů; jsou to estetické artefakty vytvořené, uchované a kolující v médiu fikčních 

textů. […] Fikční světy a jejich složky nabývají zcela určitý ontologický status, status 

neaktualizovaných možností“ (Doležel, 2003: 30). Kulturu pak Doležel vnímá jako 

systémem ontologických krajin, čili modelů světa (Doležel in Pavel, 2012: 11), přičemž 

nezastavitelný diskurzivní vývoj na poli jazyka, politicko-mocenských vazeb, umění a 

dalších znakových systémů je příčinou neustálého přetváření a utváření modelů nových. 

Na rozdíl od Doležela vnímá Thomas Pavel fikci jako „jednu z nespočetných 

rovnoprávných verzí světa“ (Pavel, 2012: 18). Pavel nezavrhuje rezolutně ontologickou 

realizaci těchto světů, respektive ji nepovažuje za zásadní kritérium pro vnímání vnitřní 

„skutečnosti“ díla. Jak konstatuje, jakmile přijmeme fikčnost příběhu, „jsou události uvnitř 

románu živě pociťovány jako svého druhu reálné a čtenář se může naplno vciťovat do 
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dobrodružství a úvah postav.“ (Pavel, 2012: 30) Tímto přístupem do určité míry 

znovuoživuje koncept mimésis, tedy předpoklad, že literární svět je nápodobou světa 

aktuálního. Zároveň však zdůrazňuje, že striktní vymezení vztahu fikčního a skutečného 

světa nehraje pro čtenáře zásadní roli, neboť „světy, které [fikční světy] popisují, se pro 

čtenáře nutně nelámou podle hranice mezi fiktivním a aktuálně existujícím.“ (Pavel, 2012: 

36) 

Pokud bychom však přece trvali na striktním odlišení skutečného a neskutečného a 

toužili fikční světy rozložit na součástky podle toho, do které dimenze která patří, můžeme 

se opřít o Parsonsovo dělení postav a předmětů v literárním díle na původní, přesídlené (z 

reality či jiného díla) a zástupné (fikční protějšek skutečnosti) (Parsons, 1980). Ačkoli se 2. 

a 3. kategorie této klasifikace zdánlivě překrývají, Parsons jim jednotlivé prvky přisuzuje 

podle míry pravdivosti, kterou vykazují. Znamená to, že pokud je v beletristickém díle 

podrobně vykreslena historická postava, avšak její charakteristika (vnitřní i vnější) 

odpovídá spíše potřebám daného narativu nežli historickým pramenům, jde o postavu 

zástupnou. Pokud jsou však pro dílo použity dobové kulisy a kontext (vč. postav) který 

odpovídá skutečným dějinným událostem, pak je toto prostředí považováno za přesídlené, 

tedy jakýmsi způsobem zapůjčené ze skutečného světa. 

Jak shrnuje Thomas Pavel, existují různé druhy neskutečnosti. Náš postoj k nim se 

pak odvíjí především od toho, zda vnímáme doménu pravdivostního diskurzu jako shodnou 

s aktuální skutečností či nikoliv. V případě, že ano, je podle Pavela lež i fikce nepravda. 

„Naopak teorie, která velkoryse přijme všechny neexistující entity, stejně tak neporozumí 

rozdílu mezi pouhou fikcí a nerealizovanou možností.“ (Pavel, 2012: 69) 

V mnoha případech fikčních světů (např. u fantastické literatury) je jejich 

neskutečnost na první pohled patrná. Nápovědou je nám podle Pavela fakt, že tyto fikční 

světy často porušují zákony (např. fyzikální) našeho světa, což (pomineme-li mytologickou 

sféru) nám brání, abychom je vnímali jako skutečné možné světy. Pokud bychom však 

chtěli věřit, že tímto faktem zcela vylučujeme fikční světy ze své každodenní existence, 

musíme si uvědomit, že „kontradiktorické světy nejsou tak vzdálené, jak by se mohlo zdát. 

Nejenom, že je fyzika stále ještě rozdělena na teorii relativity a kvantovou mechaniku, 

nejenom, že je světlo zároveň složeno z částic a vln, nýbrž i naše každodenní světy hostí 

nemožné předměty, jako jsou individuální duše, touhy, sny a symboly.“ (Pavel, 2012: 76) 
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A právě na snech a fantaziích promítnutých v dětské hry či „dospělé“ hry divadelní a 

obecně umělecké, lze prezentovat další rys fikčního světa. Tímto rysem je jeho 

rozprostřenost skrze „I. a II. Univerzum“. Pavel tato dvě Univerza vysvětluje na příkladu 

hry dětí na pískovišti. V I. Univerzu (skutečném) vidíme děti, které z písku tvoří bábovky a 

směňují je za kamínky, zatímco v Univerzu II. jde o pekárnu, v níž pekaři vyrábějí pečivo 

a prodávají je zákazníkům za peníze. Pavel tuto dualitu univerz nazývá principem 

předstírání (Pavel, 2012: 82). Při konstrukci fikčního světa pak autor principu předstírání 

využívá různě. Může uplatnit „existenciálně konzervativní situaci“, v níž prvek v II. 

Univerzu má vždy svůj protějšek v Univerzu I. (tedy pouze zaměňujeme znak za znak), či 

situaci „existenciálně tvořivou“, kdy pracujeme v II. Univerzu s prvkem, který v I. 

Univerzu žádný protějšek nemá (Pavel uvádí jako příklad předstírání, že nás honí drak). 

Princip předstírání však není pouze nástrojem dětských her či literární fikce. Stejný nástroj 

užívají i kulturní systémy daleko váženějšího postavení, např. náboženství. K tomuto 

tématu se dostaneme v jedné z následujících kapitol. Nejprve však věnujme pozornost 

souvislosti mezi fikčním světem a kulturou. 

1.2. Kultura v a vně fikčního světa 

Byť si Ivo Budil ve svém díle Mýtus, jazyk a kulturní antropologie stýská, že 

odborná definice kultury „nebyla v antropologické literatuře s konečnou platností doposud 

stanovena“ (Budil, 2003: 15), v průběhu času se v řadě vědních disciplín objevila definic 

tohoto pojmu celá řada. Pro naše účely je vhodnou verzí například souhrnná definice 

Alfreda Louise Kroebera a Clyda Kluckhohna z roku 1952, kterou Budil cituje takto: 

„Kultura je produkt, je historická, zahrnuje ideje, vzory a hodnoty, je selektivní, lze 

se ji učit, je založena na symbolech a je abstrahována z chování a produktů chování.“ 

(Budil, 2003: 15) 

Tato definice, spolu s Budilovým dovětkem, že „[k]ultura byla ve stále větší míře 

vnímána jako symbolický prostor lidské existence, ve kterém naše sociální aktivita nabývá 

svůj význam“ (Budil, 2003: 18), nám utváří vhodný teoretický základ pro formulování 

vztahu mezi kulturou a fikčním světem. 
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Z definice vyplývá, že kultura coby produkt lidského chování, onen symbolický 

prostor, je utvářena selektivním procesem v rámci společnosti a je tedy jejím konstruktem. 

Na druhou stranu je to však právě kultura, která formuje naše vnímání sociálního prostředí 

(Strnadová, 2007: 1), nastoluje platné paradigma, ohýbá naše poznání a vtiskává význam 

naší sociální aktivitě. Tento oboustranný proces je tak jen nekonečným utvrzování kultury 

v sobě samé. 

Mediální teoretik a strukturalista John Fiske chápe kulturu jako „[konstantní proces] 

produkování významů z a o sociální zkušenosti. Takové významy jednoznačně vytváří 

sociální identitu zainteresovaných lidí.“ (Fiske, 2002: 1) 

Z toho vyplývá, že kultura je souborem polysémických symbolů, jež mohou nést 

mnoho různých (a často proměnlivých) významů a tím utvářet jedinečný charakter dané 

společnosti. 

Pravidly utváření a proměn významu se zabývá Umberto Eco: 

Slovo prase má konotaci „špinavé osoby“, protože celý první doslovný význam tohoto 

slova obsahuje negativní sémantická označení jako „smradlavý“ a „špinavý“. První 

smysl slova je tedy třeba podržet v paměti (anebo alespoň veřejně zaznamenat ve 

slovníku), aby druhý smysl mohl být přijatelný. 

(Eco, 2005: str. 37) 

Tímto příkladem tedy Eco přibližuje princip, jakým lidské společenství vytváří 

základní významy jazykových znaků, a současně tedy kulturních symbolů.  

Jakým způsobem tedy lze přenést kulturu do literatury? 

Podle Scholese (slovy Dědinové), „[j]akkoli nedokážeme realitu popsat, současně jí 

nemůžeme uniknout. Je přítomna v jednom každém textu, [i ty nejfantasknější fikční světy] 

jsou plné implicitních, záměrných i nezáměrných odkazů ke skutečnostem našeho světa.” 

(Dědinová, 2015: 37) Vyobrazení kultury v literárním díle tedy nikdy nebude absolutně 

věrné, avšak nelze mu upřít, že je zkonstruováno na bázi totožných znaků. 
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Transportujeme-li tedy platné kulturní symboly do literárního díla a zohledníme-li 

zákonitosti, jež drží kulturní prostředí pohromadě, měli bychom být schopni zkonstruovat 

ve fikčním světě vlastní model kultury. 

Marek Dobrý oceňuje zejména způsob, jakým literatura vyjadřuje zásadní 

symbolické prvky kultury: 

Umělecké texty jsou specifické svou znakovostí, metaforičností. Význam v nich nabývá 

i oblast nevyřčeného, leckdy dokonce ve stejné intenzitě jako oblast vyřčeného. Mnohé 

atributy uměleckých textů existují samostatně mimo referenci k aktuálnímu světu, 

mimo slovníkové významy. Prapodstatou literárního díla je snaha o vytvoření 

alternativy k vnímání. Recepce díla může být v tom smyslu bytostným nahlížením 

alternativy k vlastní existenci, hledáním sebe sama uprostřed chaosu bytí. 

(Dobrý, 2010, 1) 

Ona oblast nevyřčeného je tedy místem, kde čtenář nachází implicitní spojnice mezi 

jednotlivými znaky. Ty jsou důkazem pevné struktury rozmístění znaků v díle, bez nichž 

by jejich souvislost nebyla pro čtenáře čitelná. 

Louise Erdrich ve svém díle právě takovouto alternativu vnímání utváří, přičemž při 

její konstrukci vychází ze zkušeností, které získala životem v kmeni Chippewa v Severní 

Dakotě. Erdrich se nepokouší tvrdit, že její dílo je autentickým vyobrazením života 

indiánů. Kultura v jejím fikčním světě však s tou skutečnou nezpochybnitelně souvisí. 

Thomas Pavel tento vztah obhajuje: „[S]triktní vymezení hranic mezi fikčními a 

nonfikčními územími není univerzálním fenoménem“ (Pavel, 2012: 109). Jako příklad 

uvádí náboženskou a přírodní mytologii, jejichž účel se sice v mnohém liší, avšak mají 

jedno společné: „univerzum společností, jež věří v mýty, se rozprostírá na dvou odlišných 

rovinách: na rovině profánní skutečnosti [...] v kontrastu k rovině mytické, jež je 

ontologicky soběstačná a obsahuje privilegovaný prostor a cyklický čas.“ (Ibid.: 110) 

To znamená, že přijímat mýtus jako součást své interpretace světa neznamená hledat 

ve skutečném světě ontologické důkazy existence postav a jevů tohoto mýtu. Mytická a 

profánní rovina jsou v tomto případě dvě úzce spjaté, avšak nesouměřitelné entity. 
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Abychom pochopili, proč mýtus nehodnotí pravdivost události, „musíme se vcítit do 

mnohem staršího mentálního rámce, v němž základní rozdíl nepanuje mezi skutečným a 

fiktivním, nýbrž mezi bezvýznamným a pamětihodným.“ (Pavel, 2012: 111) 

Obdobným problémem se zabýval Arthur Danto ve spojitosti s uměním. Ve své stati 

Svět umění zkoumal ontologie uměleckého díla a analyzoval statut „bytí“ ve vztahu 

k uměleckým dílům. Jako příklad si zvolil divadelní ztvárnění Shakespearovy hry Král 

Lear. Herec v ní je i není Learem, což Danto nazývá uměleckou identifikací, jež je podle 

něj blízce příbuzná s mytickými projevy: „Svět umění se má ke skutečnému světu asi tak, 

jako se má obec Boží k obci pozemské.“ (Danto, 2009: 72) 

1.3. Text v textu aneb Kultura a mýtus podle Rolanda Barthese 

Francouzský sémiotik, filozof a literární teoretik Roland Barthese v 60. letech ve 

svých výzkumech rozvíjel myšlenky ruského formalismu a lingvistického strukturalismu a 

marxismu, na jejichž základě rozpracoval svou teorii o funkci promluvy v lidské 

společnosti.  

Barthes přejímá od Ferdinanda de Saussura vztah označujícího a označovaného a 

tuto teorii dále rozšiřuje o přesvědčení, že vzniklý znak se ihned stává označujícím pro 

další označované, s nímž vzniká nový, komplexnější znak vyššího řádu. Tímto způsobem 

se znaky dále řetězí, až na úrovni společenského diskurzu vznikají mýty. Následující 

obrázek představuje schéma, kterým Barthes tuto vazbu znázorňuje: 

 

(Zdroj: Barthes: 1972)  
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Specifikem mýtu jakožto systému je podle Barthese fakt, že „je budován na základě 

sémiologického řetězce, který existuje před ním: je sekundárním sémiologickým systémem. 

Co je v primárním systému znakem (tj. celkem sdružujícím koncept a obraz), se v 

sekundárním systému stává prostým označujícím.“ (Barthes, 2004: 112) 

Ve svém dalším zkoumání se Barthes tématem mytologií zabývá podrobněji. 

Mytologické příběhy vnímá jako jazykové konstrukce, jež plní v rámci společnosti 

naturalizační a verifikační funkci. Ať už jde o mytologie spojené s přírodními národy či 

historická období vývoje moderní evropské kultury, mýtus vždy sloužil k vysvětlení 

vnějších jevů a tím jejich snazšího zařazení do systému. Mýtus na sebe bere roli 

samozřejmé a přirozené pravdy, a teprve při bližší analýze můžeme odhalit jeho charakter 

společenského konstruktu. 

Mýtus sloužil podle Barthese mimo jiné také jako ideologický prostředek a 

mocenský nástroj, který udržoval silnou pozici vládnoucí ideologie. Skrze mýty byly masy 

dlouhodobě udržovány ve víře v nezvratnost a přirozenost daného mocenského konstruktu, 

takže je vládnoucí složka společnosti vydatně přiživovala. 

V pozdějších fázích své vědecké kariéry začal Bartes uvažovat o literatuře a kultuře 

ze zcela jiné perspektivy. 

Texty začal vnímat jako o mozaiky částí jiných textů. Zavrhnul ideu, že by text byl 

autorským produktem a zavedl zde pojem intertextuality. Každé nové dílo podle něj vzniká 

pouhým intertextovým kombinováním již existujících textů, konkrétně je „tkanivem citací, 

pocházejících z tisíce kulturních zdrojů“ (Barthes, 2006b). Jejich konečný význam pak 

udává čtenář, který čte text na pozadí těchto jiných textů, skrze něž se mu vyjevuje určitý 

smysl. 

Barthes v této souvislosti zároveň hovoří o nedokončenosti významotvorného 

procesu v textu. Již nehledá onen prvotní význam, jenž by navedl čtenáře tam, kam jej 

autor směřuje, nýbrž otevírá prostor pro volnou hru označujících, v níž hlavním 

participátorem je čtenář a jeho schopnost vidět v díle střípky odkazů na celé spektrum 

kulturních textů: „[T]ext je utvořen z mnohých psaní, která pocházejí z různých kultur a 

která vzájemně vstupují do dialogu, parodie a rozepře; ale je zde přítomno místo, kde se 

tato mnohost shromažďuje, a tímto místem není autor [...], ale čtenář.” (Barthes, 2006: 3) 

Bertens o Barthesově teorii říká, že „[t]ext je zakoušen pouze jako činnost vytváření. Tato 
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propozice je odrazem důrazu, který Barthes položil [...] na užívání kódů označování 

čtenáři, kteří tak participují na aktivní strukturaci textu, takže nejsou v situaci, kdy by 

pouze pasivně vnímali díla jako předem dané inertní struktury.“ (Bertens, Natoli, 2005: 

46). 

Tato Barthesova významová hra s texty překračuje hranice literárního světa. Paleta 

původních textů, v nichž Barthes nachází východiska pro konstrukci konečného významu 

textu nového, se totiž rozprostírá napříč celou kulturou v její současné i historické podobě. 

V této souvislosti proto poukažme na ambivalenci v Barthesově užití pojmu „text“. Jeho 

klasickou podobu, tedy „text” v jeho doslovném významu, užíval Barthes k denotování 

konkrétního literárního díla. Na druhé straně však pracuje s pojmem „Text” s velkým 

písmenem na začátku slova. Zde již nehovoříme o jediném fyzickém počinu, nýbrž o síti 

intertextuálních vazeb, jež tvoří samotnou kulturu. 

Konkrétní texty zde tedy fungují jako jakési brány do světa Textu, který je odrazem 

kulturní rozmanitosti významů, jež se vzájemně překrývají, spojují či nahrazují v 

nepolapitelném hemžení symbolů. Do tohoto textu je následně uvržen čtenář, jehož úkolem 

je sestavit si z této změti vlastní významovou mozaiku, již vtiskne textu. 

Britský antropolog Victor Turner ve svém díle zdůrazňuje úlohu symbolu v lidském 

životě a ustanovuje jej základním stavebním kamenem kultury. Symbol je podle něj 

dynamickou entitou generovanou sociálními akty, jejíž význam je vymezen sociálním 

kontextem společnosti, v níž figuruje. Díky často velmi zhuštěnému významu mají některé 

symboly moc vyvolat ve společnosti velmi silné reakce.  Jak vysvětluje Budil v díle Mýtus, 

jazyk a kulturní antropologie: 

Jednoduché symboly dosáhly v minulosti vysoké efektivity, jejíž nevyčerpatelné 

možnosti a bohatství se neustále odhalují v různých civilizačních a historických 

horizontech (výmluvným příkladem je křesťanský kříž). Victor Turner soudil, že 

symbol projevující se v rituálu nelze redukovat nebo vysvětlovat specifickou kategorií 

sekulárního chování. Symbol musí být pochopen především jako výraz vlastností 

lidského myšlení.  

(Budil, 1992: 325) 
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2. Antropologická analýza fikčního světa 

2.1. Claude Lévi-Strauss a strukturální antropologie 

Francouzský filozof a antropolog Lévi-Strauss, ve snaze nalézt či popřít vazby mezi 

přírodou a kulturou, věnoval ve svých pracích značnou pozornost mytologii přírodních 

společenství a způsobům, jakým vnímají okolní svět a konstruují svébytné kulturní 

znakové systémy.  

Pro svá zkoumání formuloval metodu strukturální analýzy a jejím uplatněním na 

„neliterární“, tedy přírodní společenství dospěl k poznání, že lze u těchto národů 

zaznamenat jistou systematičnost ve strukturování znaků uplatňovaných v totemismu a 

mytologií, a to dokonce i v případě společností pocházejících z diametrálně odlišných 

koutů světa. Tato shoda podle něj dokazuje, že mytologie přírodních národů slouží jako 

způsob interpretace vnějšího světa na bázi struktury a snaha najít způsob, jak různé 

přírodní a sociální jevy začlenit do pro ně pochopitelného systému. Prostřednictvím mýtu 

nabývají události okolního světa (vč. přírodního prostředí) určité společenské hodnoty. 

Díky specifické interpretaci se stávají součástí sociálních vazeb v dané společnosti. Z toho 

vyplývá, že mytizace je jedním ze základních generativních procesů při formování 

společnosti. 

Jak konstatuje Davies, „[m]ýtus je dle Clauda Lévi-Strausse zdařilým příkladem 

univerzálních strukturních principů, který ovlivňuje všechny kulturní a společenské 

systémy. Mýty donekonečna spojují a proměňují různé symbolické prvky. [...] Analogicky 

má každá kultura své vlastní struktury (příbuzenské systémy, totemismus, rituály, atd.) a 

tyto struktury jsou součástí celosvětového systému struktur, který v sobě odráží jistou 

duchovní jednotu lidstva.“ (Davies, 2003: 126) 
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2.2. Clifford Geertz a Interpretace kultur 

Jiným antropologem, který se vytrvale věnoval problematice kultury jakožto systému 

znaků, je Clifford Geertz. Jeho stěžejním dílem v této oblasti je Interpretace kultur, kde 

vyslovil názor, že při interpretaci kultury musíme brát v úvahu sociokulturní vlivy 

prostředí a jazykový kontext dané společnosti. Významy, které ta která kultura utváří, 

fungují následně jako prostředky lidského vnímání, prožívání a interpretace reality. Geertz 

tuto obousměrnou vazbu metaforicky shrnuje tak, že „[č]lověk je zvíře zavěšené do 

pavučiny významů, kterou si samo upředlo.“ (Geertz, 2000: 15) 

Podle Geertze je pro zkoumání kulturního kontextu vhodný syntetický postup od 

detailů a drobných souvislostí až k obecným závěrům. Cílem je při tom interpretace 

sdílených symbolů a významů, skrze které si lidé předávají životní zkušenost s vnějším 

světem a utvářejí své životní strategie.  

Jak Geertz věří, „většina toho, co potřebujeme k pochopení určité události, rituálu, 

zvyku, myšlenky nebo čehokoliv jiného, je nám podávána jako doprovodná informace, 

která nás má připravit ke studiu věci samé.“ (Geertz, 2000: 13) Uplatníme-li tento 

poznatek na zkoumání fikčních světů, můžeme jej vnímat dvojím způsobem: 

a) Můžeme chápat interpretaci díla jako závislou na kulturním kontextu jejího 

vzniku a tedy se přiklánět k literárním teoriím zohledňujícím intenci autora. 

b) Fikční svět sám o sobě vykazuje rysy kulturního platformy, takže vše, co 

potřebujeme k jeho zkoumání a interpretaci je obsaženo přímo v daném díle. 

V obou případech ovšem narážíme na problém interpretačního šumu, který Geertz 

popisuje následovně: 

„[To], co nazýváme našimi daty, jsou ve skutečnosti naše vlastní interpretace 

interpretací jiných lidí týkajících se toho, co si myslí, že oni sami a jejich spoluobčané 

činí. [...] Již v samém faktografickém základu, u samé podstaty celé [antropologické] 

disciplíny, jestliže něco takového vůbec existuje, již vysvětlujeme: a co je horší, 

vysvětlujeme vysvětlení.“ 

(Geertz, 2000: 15) 
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Co to tedy znamená pro tvorbu a interpretaci fikčního světa? Znamená to, že 

podrobíme-li coby čtenáři svět ztvárněný v literárním díle antropologickému zkoumání, 

dospějeme vždy pouze k částečnému odhalení všech přítomných znaků, přičemž toto 

omezení spočívá v naší neschopnosti nahlédnout dostatečně zblízka kulturní kontext každé 

ze ztvárněných situací. Nicméně i kdybychom byli schopni dosáhnout naprosté 

objektivizace, dospěli bychom přesto opět pouze k odhalení toho, jak postavy v díle 

interpretují svět na základě svého kulturního paradigmatu. 

Geertz přiznává, že „kulturní analýza je nutně nedokončená. A co je ještě horší, čím 

hlouběji postupujeme, tím je neúplnější.“ (Geertz, 2000: 15) Komplexnost cizí kultury a 

hloubka, s jakou naše vlastní kultura ovlivňuje naše chápání světa, je příliš velká, než 

abychom ji coby vědci (a tím spíše coby „pouzí“ čtenáři) dokázali překlenout ve snaze 

přiblížit se nejhlubším principům a vztahům zkoumaného materiálu. Význam 

antropologických bádání tedy shrnuje tvrzením, že „interpretativní antropologie, je věda, 

jejíž postup je charakterizován spíše tříbením diskuse než zdokonalováním konsensu.“ 

(Geertz, 2000: 18) 

Antropologické zkoumání literárního díla se vymyká antropologickým teoriím (a 

dává Geertzově skeptickému názoru o to více za pravdu) jedním specifickým rysem, který 

má navíc oproti běžné kulturní analýze. Je jím autorská rovina, která sama o sobě utváří 

určitou interpretační odchylku ve vykreslování kulturních znaků. Autor je v tomto ohledu 

jakýmsi prostředníkem, neb on sám do díla vkládá vlastní „interpretaci interpretací” a 

utváří tak ještě hlubší propast mezi čtenářem a ztvárněnou „skutečností”, kterou prožívají 

postavy jeho díla. Tuto řetězovou interpretační odchylku můžeme naznačit následovně: 

realita - kultura - autor/dílo - čtenář. 

Jak říká Geertz, „[z]aměřit se na symbolické dimenze sociálního jednání – umění, 

náboženství, ideologii, vědu, právo, morálku, zdravý rozum – neznamená odvrátit 

pozornost od existenciálních dilemat života k nebeskému království znecitlivělých forem; 

znamená to vrhnout se přímo do jejich středu.“ (Geertz, 2000: 42) Znamená to tedy, že 

jediným možným způsobem, jak proniknout co nejblíže k významům skrytým v záhybech 

kulturní opony, je důkladně prozkoumat všechny náznaky, které je nám ochotna vyjevit, a 

nalézt co nejvíce jejich vzájemných souvislostí.  
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3. Konstrukce fikčního světa 

„Veškeré psaní a veškerá tvorba je konstrukcí. Nenapodobujeme svět, nýbrž 

budujeme jeho jiné verze. Neexistuje žádná mimésis, pouze poiesis. Žádný záznam. Pouze 

konstrukce.“ (Scholes 1975: 7) 

Navzdory Barthesovým snahám o úplné zamlčení autorské intence, Scholes nám 

tímto svým tvrzením předkládá důkaz, že autorský subjekt nemůžeme zcela opomenout. 

Coby konstruktér fikčního světa autor rozhoduje o tom, jaké znaky nám nabídne k 

interpretaci a jaký kód použije k jejich formulování. 

Teoretikem, který se podrobně zabýval tematikou konstrukce fikčních světů, je 

italský filozof, sémiotik a literární teoretik Umberto Eco. Předkládá čtenáři teoretickou 

základnu pro konstruování fikčních světů v literatuře tak, aby odpovídaly požadavkům 

komplexnosti a uvěřitelnosti. Zaobírá se otázkami vztahu fikčního světa a světa skutečného 

i rolí autora a čtenáře při vkládání a interpretaci znakových systémů v díle.  

3.1.1. Potlačení nevíry 

V díle Šest procházek literárními lesy hovoří Eco o vztahu autora a jeho čtenáře ve 

smyslu jejich vzájemné komunikace skrze literární dílo. 

Autor je tvůrcem fikčního světa, který vykresluje a předkládá čtenáři k posouzení 

jeho věrohodnosti. Ten je v tuto chvíli zavázán „mlčky přistoupit na fiktivní dohodu, 

kterou Coleridge nazval ‚potlačením nevíry‘. Čtenář musí vědět, že to, co se vypráví, je 

imaginární příběh, ale proto ještě nesmí věřit tomu, že spisovatel lže. Podle Johna Searla 

autor jednoduše předstírá, že mluví pravdu.” (Eco, 1997: 101) 

Jde tedy o jakési vědomé (či nevědomé) přijetí mystifikace, bez níž by čtenář nebyl 

schopen do fikčního světa proniknout a vychutnat si jej. 

Podle Kendalla Waltona se fikčních příběhů účastníme projektováním „fikčního 

ega“, které se tak stává němým svědkem událostí v díle. Naše symbolická putování do 

fikčních světů probíhají „nikoli povýšením fikcí na naši úroveň, nýbrž sestoupením na 
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úroveň jejich. Přesněji řečeno extendujeme na jejich úroveň, neboť nepřestáváme aktuálně 

existovat, když se naše existence stává fikční.“ (Walton, 1980: 15) 

Thomas Pavel na toto téma dodává, že „zosobněné fikční ego zkoumá oblasti a 

události kolem sebe se stejnou zvídavostí a horlivostí ovládnout vztah mezi stejností a 

růzností, s jakou tak činí cestovatel v cizích zemích. Fikční odstup se tak redukuje na 

odlišnost, a aby byla odlišnost zvládnutelná, je třeba ji udržovat na minimu.“ (Pavel, 2012: 

120) 

3.1.2. Realismus a efekt reálného 

Pochopitelně to však neznamená, že by tento princip vědomého potlačení nevíry 

fungoval v rámci umění teprve za vlády postmoderny. Fikční světy byly o to uvěřitelnější, 

čím hlouběji se autoři snažili připodobnit je ke světu, v němž žijeme. Realismus v literatuře 

i malířství se pokoušel vytvořit svět, jehož reálie odpovídají co nejvěrněji reáliím 

skutečným, či přinejmenším možným. 

Eco v souvislosti s tímto hovoří o Doleželových konvenčních autentizujících 

postupech. Lubomír Doležel se ve svých pracích zabýval mimo jiné způsoby, jakými autor 

pracuje s narativem, aby jej učinil co nejvěrohodnějším: 

Formálně řečeno, autentifikace v binárním modelu je dvojhodnotová funkce, která 

přisuzuje motivům vyjádřeným v narativnim textu buď hodnotu „autentický", anebo 

hodnotu „neautentický“. Žádná jiná hodnota není v tomto modelu k dispozici. Určitý jev 

(stav, vlastnost, děj apod.) buď je anebo není faktem fikčního světa. Binární struktura 

klasického textu vytváří binární fikční existenci, ostrou a nespornou hranici mezi tím, co 

existuje, a tím, co neexistuje ve fikčním světě. (Doležel, 1993: 58) 

Autentizující postupy se snaží přiblížit fikční svět světu reálnému. Je tedy zřejmé - a 

Eco nás v tomto předpokladu utvrzuje - že fikční svět je vystavěn podle pravidel 

aktuálního světa.  
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Znamená to, že to, jak čtenář vnímá informace poskytnuté mu autorem, přímo 

vychází z jeho zkušenosti se světem skutečným. Eco to vykresluje na příkladu vlka v 

pohádce o Červené Karkulce: 

Vlka si představujeme chlupatého se špičatýma ušima, více méně jako vlky, které 

najdeme ve skutečném lese, a zdá se celkem přirozené, že se Karkulka chová jako 

holčička a její maminka je dospělá, starostlivá a zodpovědná. Proč? Protože tak je 

tomu ve světě, který známe ze zkušenosti, ve světě, který pro tuto chvíli, z 

ontologického hlediska ne příliš závazně, nazveme aktuálním světem. 

(Eco, 1997: 103-104) 

Jiným příkladem je drožka, o níž automaticky předpokládáme, že je tažena koněm, 

ačkoli to není v textu explicitně vyjádřeno. Je to dáno naší zkušeností ze skutečného světa, 

kde je drožka dopravní prostředek tažený koňmi. Zapřažené zvíře je tedy podmínkou pro 

běžným způsobem využívanou drožku. Čtenář předpokládá, že je-li tomu jinak, jde o 

mimořádnou situaci, a tedy by se nad ní měl autor pozastavit. 

Podle Pavela „nemůžeme posuzovat rozměry fikčního světa podle rozměrů textu, 

který o něm vypovídá“ (Pavel, 2012: 131). Jako příklad automaticky zahrnutého pravidla 

uvádí přírodní zákony. Říká, že ty z nich „které nejsou explicitně textem porušovány, patří 

k jeho světům, [...] pokud sám text nesignalizuje nějakou výjimku.“ (Ibid.: 145) 

Detaily, které v nás umocňují dojem skutečného světa, se zabývá Rolland Barthes ve 

své eseji Efekt reálného. Jako příklad uvádí Flaubertův barometr na pianu či Micheletovy 

dveře do cely Charlotty Cordayové. Jde o předměty, jejichž popis (či zmínka o samotné 

jejich přítomnosti v případě barometru) nijak nedefinují děj, ani nenapovídají nic 

podstatného o postavách, které v příběhu vystupují. Barthes tato zdánlivě nadbytečná 

vyobrazení s nadsázkou označuje za „skandální“ a dodává, že se zdají být „svázána s 

jistým přepychem narace [...], která plýtvá ‚zbytečnými‘ detaily a místy tak vyzdvihuje 

hodnotu narativní informace.“ (Barthes, 2006) 
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Znamená to tedy, že zmiňované předměty nesouvisí s fabulí, nýbrž je jedním z 

nástrojů syžetu: 

Nesignifikantní označení (a bereme tento výraz doslova: zjevně unikající sémiotické 

struktuře vyprávění) je spřízněno s popisem [...], přestože se zdá, že objekt je 

denotován pouze jedním slovem (slovo samo o sobě ve skutečnosti neexistuje: 

Flaubertův barometr neodkazuje jen na sebe, je situován a uchopen v referenčním a 

současně i syntaktickém syntagmatu)[.] 

(Barthes, 2006: 2) 

Barthes se tedy táže: Jaký význam mají tyto detaily? Tyto nesignifikantní popisy? 

Jaká je jejich role ve struktuře díla? Odpovídá si vzápětí, když říká, že onou účelností je 

„krásno”, tedy funkce estetická. (Barthes, 2006) Avšak dekorovat narativ popisy znamená 

především rozšiřovat čtenářovo povědomí o světě, jenž se před ním rozprostírá. Tím, že se 

dovídá o povaze prostoru, v němž se odehrává děj, vzniká to, co Barthes nazývá 

„referenční iluze”. Její podstatu charakterizuje následovně: 

„[R]eálno“, odstraněno z realistické výpovědi jakožto denotační označované, se 

navrací jako označované konotační, neboť právě v momentu, kdy jsou tyto detaily pověřeny 

přímo denotovat reálné, nedělají nic jiného než to, že jej beze slova označují. Flaubertův 

barometr a Micheletova dvířka říkají nakonec pouze toto: my jsme reálno; [...] Jinak 

řečeno: právě nedostatek označovaného ve prospěch jediného referentu se stává samotným 

označujícím realismu: vzniká efekt reálného, základ onoho nepřiznaného pravděpodobna, 

který formuje estetiku všech běžných děl modernity.  

(Barthes, 2006: 3) 

Jsou to tedy právě ony „nadbytečné” detaily, které dotvářejí iluzi, že fikční svět je ve 

skutečnosti světem reálným, pouze kdesi jinde, jindy. 
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Eco podotýká, že existují dva způsoby nahlížení na vztah mezi reálným světem a 

fikčním světem. První z nich vychází z předpokladu, že fikční svět obsahuje všechno to, co 

svět skutečný, a navíc je obohacen o to, co do něj autor zasadil (postavy, místa, příběhy, 

apod.). Je tedy širším univerzem. 

Druhá teorie uvažuje ve fikčním světě pouze to, co je autorem explicitně vyjádřeno. 

Takový svět je tedy jen zlomkem toho, čím je svět skutečný. 

Eco tyto dvě teorie částečně smiřuje, když říká, že fiktivní světy parazitují na světě 

reálném. Znamená to, že si přivlastňují prvky reality, které jsou pro dané dílo 

bezprostředně užitečné, a na nich staví vlastní svět s vlastními pravidly, odvozenými od 

těch skutečných. Reálně je tedy ontologicky chudší. Avšak právě tato ohraničenost 

fiktivního světa nám umožňuje soustředit se na jeho vlastní, limitovaný a uzavřený prostor. 

Záleží tedy čistě na tvůrci, jak moc nám z daného světa ukáže. Dává nám poznat 

postavu, místo či dobu, vždy právě tolik, abychom porozuměli příběhu, ale nerozptylovali 

se nadbytečnými detaily. Vyměřuje nám dávky informací a není omezen na 

chronologickou posloupnost či postupné poznávání jednotlivých aspektů daného jevu. 

Avšak jakmile je popis uzavřen, již není možné dostat se za jeho hranice. Když dočteme 

poslední stránku, již víme, že to, co dosud nebylo řečeno, již nikdy řečeno nebude. 

Od počátku 20. století, tedy s příchodem modernistických tendencí, dochází k tomu, 

že čtenář či divák přestává vyžadovat 100% uvěřitelnost a umění mu ji současně přestává 

bezpodmínečně nabízet. Tato doba dává umění nový rozměr, pestrý, ale o to pevněji stojící 

na potlačení nevíry, či lépe řečeno na její ignoraci. 

Typickým příkladem jsou Self-voiding fikce. Světy, které nám taková díla 

představují, jsou svou stavbou na první pohled uvěřitelné. Řídí se principy aktuálního světa 

a skutečnosti jsou podávány se samozřejmostí, která nepřipouští pochybnost. Avšak při 

bližším pohledu (kritičtějším posouzení) si náhle uvědomujeme, že se tento fikční svět s 

reálným světem zásadně rozchází.  
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Eco tento efekt přirovnává k optickému klamu, viz následující obrázek. 

 

(Zdroj: Eco, 1997) 

Eco uvádí jako příklad Kafkovu Proměnu, kde je skutečnost, že se Řehoř Samsa 

mění v brouka, podána jako nepříjemná, avšak nijak zvlášť neuvěřitelná věc. Hlavní hrdina 

se sice podivuje tomu, co se s ním děje, avšak ani on ani jeho rodina tuto proměnu 

„nedementuje” jako zcela nereálnou, iracionální. Její průběh je pro ně zkrátka jednou z 

životních nepříjemností, podobně, jako by Samsa onemocněl těžkou nemocí. 

Self-voiding fikce často popisují celá univerza, která z pohledu reálného světa 

nedávají smysl, avšak sama pro sebe jsou plně funkční a splňují principy naší logiky. Častá 

jsou zejména v literatuře žánru sci-fi či fantasy. 

Autoři literárních děl spoléhají při konstrukci neuvěřitelných fikčních světů právě na 

již zmiňované potlačení nevíry. Jak říká Eco, člověku, který se rozhodne uvěřit takovému 

světu, romány umožňují pohodlně procítit život ve světech, kde je pojem pravdy 

nepopiratelný, zatímco reálný svět nám připadá jako velice zrádné místo. 

Jakmile totiž jednou přijmeme skutečnost, kterou nám autor předkládá, se všemi 

jejími zvláštnostmi, máme jistotu, že se na průběh příběhu můžeme spolehnout. Autor nám 

dává nahlédnout do myslí hrdinů, uzavřenost příběhu zaručuje, že se nemůžeme zpětně 

dozvědět o jeho nepravdivosti. Slovy Umberta Eca, „fiktivní tvrzení jsou pravdami v rámci 

možného světa daného příběhu.“ (Eco, 1997: 117) 
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Způsob, jakým přijímáme zpodobnění reálného světa, se přitom jen málokdy liší od 

způsobu, jakým přijímáme fiktivní svět. To znamená, že čtenář přijme za pravdu fakt, že 

Pratchettovu Zeměplochu nese na zádech obrovská želva, jako i to, že kdesi v Baker Street 

v Londýně stojí dům Sherlocka Holmese. Oba případy jsou smyšlené, byť se jeden z nich 

týká aktuálního světa a druhý ne. Pochopitelně v nás každý ze světů vytváří jinou iluzi 

pravdivosti podle toho, nakolik si autor díla „vypůjčí“ reálie naší skutečnosti, a nakolik je 

čtenář ochoten přistoupit na jeho hru. Na tom, že se děj odehrává ve fikčním světě, se tím 

však ani v jednom případě nic nemění. 

Fikční světy fungují jako jakési varianty světa aktuálního. Paralely s nekonečnými 

možnostmi, vždy však stojící na struktuře toho, co známe jako skutečnost. Autoři si 

vypůjčují principy fungování reality, aby z ní sestavili možný svět, kterému jsme my, 

čtenáři, schopni uvěřit. Díky nepsanému pravidlu o potlačení nevíry se stáváme vědomou, 

blaženou obětí jejich mystifikací. 

Eco hovoří o vytváření fikčních světů, aby poukázal na jejich nedotknutelnost. 

Neboť ať už se autor snaží sebevíc popsat ve svém díle skutečný svět, vždy z něj nakonec 

vzejde svět fiktivní. Skutečnost je textem nepolapitelná. 
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4. Naratologická analýza fikčního světa Louise 

Erdrich 

Louise Erdrich nám ve svém díle předkládá bohatý fikční svět, jenž je zkonstruován 

za pomoci řady kulturních znaků, které v rámci díla dohromady utvářejí specifické kulturní 

prostředí indiánského kmene. Autorka sice při psaní vycházela ze svých zkušeností ze 

života v indiánském kmeni, tato práce se však nebude zabývat mimotextovými 

souvislostmi, které by zahrnovaly antropologický výzkum indiánské kultury vně díla. 

Namísto toho podrobíme text románů naratologické analýze a budeme hodnotit obsažené 

kulturní znaky a jejich význam při konstruování fikčního světa. 

Již při zběžném kontaktu se světem románů si nemůžeme nevšimnout silného motivu 

kulturní identity a rozpolcenosti postav. Román nám představuje indiánskou tradici silně 

narušenou kulturou euro-amerických přistěhovalců. Pauline Groetz Woodward při svém 

rozboru shledává, že Erdrich resuscituje „zbytky chippewské kultury a roztříštěné životy 

jejích současných příslušníků, kteří vydrželi navzdory devastující ztrátě své tradice a 

diskontinuitě své existence.“ (Woodward, 1991: 11 – překlad vlastní)  

Pod nátlakem invazivní kultury majoritní společnosti hledají postavy „zdravou 

rovnováhu mezi zdánlivě diametrálně odlišnými kulturami. To [...] je patrné na 

náboženském systému postav, jejich vzájemných vztazích i na jejich vlastním vnímání 

své osobní identity.“  

(Sanders, 1998: 129 – překlad vlastní) 

Kenneth M. Roemer vidí nejvýraznější rysy indiánské kultury v literaturním světě v 

„orální tradici ve fikci a poezii, [...] smíšeném původu, různosti krajiny a roli indiánských 

žen [...]” (Roemer, 1994: 588 – překlad vlastní) Každá z jím i Sanders zmiňovaných složek 

ohrožené kultury nese jiné následky křesťanského vlivu.  



- 30 - 

I Catherine Rainwater je shodně s předešlými přesvědčena, že jsou mísením kultur 

nejvíce zasaženy oblasti rodinného života a náboženské tradice. Zdůrazňuje při tom 

skutečnost, že rodinné a náboženské zázemí jsou centrálními motivy lidského života a mají 

vliv na celou řadu více či méně s nimi svázanými prvky společnosti. (Rainwater, 1990) 

V následujících kapitolách se pokusíme zhodnotit prvky kultury fikčního světa 

Louise Erdrich, na kterých je mísení kultur a jejich konflikt nejzřetelněji patrný. 

4.1. Narativní postupy jako kulturní znaky 

Dříve než se dostaneme k samotným kulturním motivům, zastavme se u otázky 

syžetu. Erdrich pracuje při výstavbě díla s multifokálním úhlem pohledu a řadou 

vypravěčů, jejichž hlasy se střídají. Tato metoda není v beletrii nikterak neobvyklá, u 

Erdrich je však přítomna ze specifického důvodu. Funguje zde jako kulturní znak 

reprezentující narativní tradici původního amerického obyvatelstva. V rámci indiánské 

kultury po dlouhou dobu nedocházelo k žádné formě textových záznamů, a jak zdůrazňuje 

Arnold Krupat, zejména autobiografická literatura je indiánům zcela cizí. (Krupat, 1989: 

55) 

Znaky orální tradice se v díle projevují zejména pluralitou vypravěčských hledisek. 

Množství vypravěčů hovoří o stejném společenství z různých úhlů pohledu, což je 

charakteristické nejen pro indiánskou tradici, ale pro orální narativy obecně. Jak tvrdí 

Barthes: „[V] kmenových společenstvech nemá vyprávění nikdy na starost jedna osoba, ale 

prostředník, šaman či recitátor, u kterého můžeme popřípadě obdivovat jeho ‚performaci‘ 

(tedy ovládání narativního kódu), ale nikdy ne jeho ‚génia‘.“ (Barthes, 2006) I Evropská 

mytologie se do určité doby vyznačovala svým kolektivním charakterem, kdy se příběhy 

předávaly z vypravěče na vypravěče a nabývaly tím stále nových významů a podob. 

Pluralita vypravěčských hledisek je zároveň znakem moderního vyprávění, jež se 

odklání od objektivity vypravěčského hlediska k jeho subjektivitě. Úzce s ní tedy souvisí 

otázka pravdivosti. Podle Shelley Reid je „pravda také kulturně definovanou kategorií“ 

(Reid, 2000: 69). Zatímco pro čtenáře pocházejícího z evropského kulturního prostředí je 

kritérium pravdivosti zásadním faktorem ovlivňujícím čtení, indiánská perspektiva podle ní 

pravdivost tolik nenadhodnocuje. Je to dáno skutečností, že pro původní obyvatele je 
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narace určitou formou společenské události, což umožňuje (či dokonce vyžaduje) více 

vypravěčům účastnit se tvorby jednoho příběhu. (Brumble, 1988: 36) 

Dalším odkazem k orální tradici je metoda, kterou Roemer nazývá „maloměstské 

drby“. Podle jeho teorie jsou pomluvy hlavním pohonem sociálních vztahů a křižovatek v 

rámci určitého teritoria (Roemer, 1994: 588). Jako příklad uveďme pomluvy pojící se s 

novorozeným dítětem jedné z obávaných a společností nepřijímaných postav - Fleur: 

To jaro jsem byla u nich ve srubu na výpomoc, když Fleur porodila to dítě. Jeho 

zelené oči a pleť barvy staré pence vyvolaly spoustu řečí, protože se lidé nemohli 

rozhodnout, jestli je to míšenec počatý tenkrát v udírně, [...] anebo v jezeře
3
. To děvče 

je holohlavé a usmívá se ze spaní, jako by vědělo, nad čím lidé dumají, jako by slyšelo 

ty řeči staříků, kteří obracejí jeho příběh naruby. 

(Erdrich, 2004: 31 – překlad vlastní) 

Přestože autorka záměrně nechává čtenáře v nejistotě, co je „skutečnost” a co je 

pouhým výmyslem či kulturně podmíněnou interpretací, čtenář při bližším zkoumání 

postupně začne rozeznávat linku příběhu, i směr, kterým má ta která postava tendenci tento 

příběh ohýbat a přibarvovat. Díky nejednoznačnosti výkladu se však zároveň projevuje 

ambivalence přítomných znaků. Tato mnohoznačnost je pro dílo Louise Erdrich příznačná 

a je všudypřítomná v celém jejím díle. 

  

                                                 

3
 Fleur strávila nějaký čas prací v udírně v blízké majoritním městě, kde hrávala s bílými muži karty a téměř 

magicky (nebo také podvodem, kniha zcela záměrně nemluví jednoznačně) vyhrávala denně jeden dolar. 

Muži se ji kvůli tomu později rozhodli napadnout, ale Fleur utekla a seslala na muže sněhovou bouři, v níž 

zemřeli. Tyto události jsou obestřeny tajemstvím a autorka záměrně nepodává čtenáři jednoznačné a 

“racionální” vysvětlení. 
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4.2. Příroda jako zdroj znaků i znak samotný 

Autorka staví komplexní mytologický systém svého fikčního světa na silných pilířích 

přírodních znaků, jež jsou úzce spjaty s kulturou kmene. Tento znakový systém je složen 

jak z jazykových figur, tak z narativních postupů, jež čtenáři navozují pocit vizuálního a 

obecně smyslového vjemu. 

Obzvláště výrazným prvkem je jazyková a vizuální metafora, jež odráží významnou 

roli přírody v životě kmene a jeho tradici. Vypravěčem, který ji užívá nejčastěji, je starý 

šaman Nanapush, představitel původních tradic a nositel dědické moudrosti v rámci etnika. 

Jazyková figura je zde znakem zastupujícím široké spektrum Nanapushových postojů a on 

ji užívá k označování různých, často nečekaných oblastí kmenového života. Členy kmene 

vnímá šaman jako součást přírody a jejich životy přirovnává k životům rostlin a zvířat: 

„Začali jsme umírat před prvním sněhem a spolu s ním jsme padali a padali.” 

(Erdrich, 2004: 1 – překlad vlastní) 

Touto metaforou autorka uvádí první kapitolu knihy, která, byť vydána jako druhá, 

uvádí celou ságu. 

Nanapush vytrvale přirovnává obyvatele rezervace ke zvířatům, tok času k toku řeky, 

těžké časy k bouřím či dlouhým zimám. Veškeré jednání a všechny události v životě 

člověka mají svou paralelu v přírodních jevech: 

„Indiáni jsou jako les. [...] Stromy, které zůstanou stát, mají víc slunce a zesílí.” 

(Erdrich, 2004: 184 – překlad vlastní) 

„Jsem staré dřevo a snadno vzplanu. [...] Můj hněv pak spálí všechny okolo.” 

(Ibid.: 185 – překlad vlastní) 

„Zastavil jsem mezi stromy, jejichž maso bylo o tolik starší než naše [...].” 

(Ibid.: 220 – překlad vlastní) 

Cathrine Rainwater ve svém díle Reading between Worlds vystihuje evropské 

paradigma vnímání lidské existence následovně: 
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„Naše představa individuální identity předpokládá, že esenciální bytí každé osoby 

může být identifikováno, analyzováno a mimeticky reprezentováno v různých 

koherentních stádiích vývoje od narození po smrt.” (Rainwater, 1990: 422) 

Erdrich nám tedy skrze Nanapushovy metafory představuje zcela odlišné existenční 

paradigma, v němž vývoj, jímž lidská bytost prochází, nehraje zásadní roli. Bytí jedince je 

zde nahlíženo srze přírodní archetypy, jež fungují jako znaky psychosociálního zařazení 

daného jedince a jeho role v rámci společnosti a přírody. 

Postavy reprezentující indiánské vnímání světa, charakterizují lidskou podstatu 

pomocí série znaků opírajících se o přírodní živly, tedy voda, země, oheň a vzduch, ale 

také přírodní jevy spojené s podnebím, počasím a cyklickými změnami ročních období. 

Základní elementy slouží nejen jako znaky vypovídající o osobnosti postav a jejich 

preferencích, ale také napovídají, jaký osud je jim souzen. Tato reference vychází z 

přesvědčení indiánů, že jsme obklopeni tím, z čeho se skládáme. 

Jako příklad bytosti úzce spjaté s určitým elementem uveďme postavu Fleur 

Pillagerové, jednu z hlavních hrdinek románu Tracks. Elementem, který hraje důležitou 

symbolickou roli v jejím životě, je voda. Tento znak s sebou však nese další doprovodné 

prvky, mimo jiné referenci k jezeru Matchimanito. To je zase coby znak obklopenou silnou 

aurou konotací spojených s duchy, temnými silami a černou magií. Kruh se zde tedy 

uzavírá a vzniká zde silný mýtus. Jelikož byla Fleur u jezera Matchimanito nalezena jako 

dítě, živá, zatímco zbytek její rodiny zemřel následkem nemoci a podchlazení, vznikla v 

očích ostatních členů kmene nesmazatelná vazba mezi ní a temnou magií spojovanou s 

jezerem. Její zelené šaty popisuje jedna z hlavních vypravěčů románu, Pauline, jako „kůži 

z jezerních trav” (Erdrich, 2001: 22) 

Postavy knih věří, že Fleur je chráněnkou jezerního muže Misshepeshu, mytické 

postavy ztělesňující nebezpečnou a zrádnou stránku jezera. Jeho přízeň „dokazuje“ série 

zázračných tonutí a neutonutí Fleur v jezeře: 

„Když se v chladných, skelných vodách Matchimanito topila poprvé, byla Fleur 

Pillagerová ještě dítě.” Fleur tehdy před utonutím zachránili dva muži, kteří si tím podle 

Paulininy interpretace zpečetili svůj osud: „[N]etrvalo dlouho a ti dva zmizeli. Není divu, 
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říkali lidé. Jak také jinak: Zachráněním Fleur Pillagerové ti dva ztratili sami sebe. (Erdrich, 

2004: 10 – překlad vlastní) 

Příště už Fleur z jezera nikdo nepomohl. Přesto přežila a jezerní příšera si místo ní 

vzala cizí život. 

Avšak Fleur a její provázanost s jezerem není jediným důkazem přírody coby 

základního stavebního kamene kultury kmene. 

V díle se seznamujeme s indiánskými bratry Nectorem a Elim. Nector byl 

prototypem inteligentního, vzdělaného a kultivovaného muže, navštěvoval křesťanské 

školy a byl v kontaktu s majoritní společností. Eli byl naopak negramotný, málomluvný a 

většinu svého života prožil v lesích. Ze svědectví Nectorovy vnučky Albertine se však 

dozvídáme, že vzdělání není zdaleka doživotní zárukou jasné mysli: 

Pak, o mnoho let později, těžko říct proč nebo jak, prastrýček Eli byl pořád bystrý, 

zatímco dědečkova mysl od nás utekla a zdivočela. [...] Jeho myšlenky pluly mezi 

námi, schovávaly se pod kameny a mizely v travinách. A já je lovila jako rybky na 

návnady vlastních slov. 

(Erdrich, 2001: 19 – překlad vlastní) 

Opět se zde setkáváme se znaky pocházejícími ze znakového systému přírodních 

motivů. Myšlenky nesou vlastnosti a chování ryb a lidská mysl je ukryta za symbolem 

ochočeného zvířete, které však ve chvílích nepozornosti opustí vymezený prostor a 

zdivočí. Z těchto znakových vazeb a také z vývoje událostí chápeme silnou vazbu mezi 

mentálním zdravím postav a přírodou. Ono metaforické „zvíře” v hlavě starého Nectora 

možná zdivočelo právě proto, že bylo příliš dlouho drženo v „kleci” kolonizačního 

paradigmatu, daleko od svých domovských znakových struktur. 
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4.3. Náboženství: Epicentrum střetu kulturních znaků 

Tématika náboženství je v díle Louise Erdrich jedním z nejsilnějších kulturních 

motivů. Jde o velmi komplexní systém znaků, který prostupuje všemi sférami života 

postav. Díky své bohatosti a komplexnosti jsou na náboženství zároveň nejlépe patrné 

proměny způsobené invazí kultury evropských přistěhovalců. Erdrich vykresluje tradiční 

indiánské náboženství jako systém založený na mytologii, rituálech a silném sepjetí s 

přírodou. Tento tradiční religiózní systém je však výrazně narušen invazí křesťanské 

tradice, která indiánskou víru vytlačuje, společensky degraduje a především narušuje 

stabilitu jejího znakového systému. V této kapitole analyzujeme knižní pasáže, v nichž 

Erdrich tento konflikt nastiňuje, a pokusíme se interpretovat motivy, na nichž konstrukce 

náboženského systému ve fikčním světě stojí. 

4.3.1. Náboženství jako znakový systém 

Náboženství je systém signifikace, který je tvořen kulturními znaky a jejich relacemi. 

Jde o kulturní konstrukt, který výrazně ovlivňuje způsob bytí člověka a jeho myšlenková 

schémata. 

Sémiotický náhled na náboženství nám předkládá profesor religionistiky Tim 

Murphy ve svém díle Representing Religion. Náboženství chápe jako systém, který vždy 

vychází z již existujících materiálů, jež jsou souborem označovaného.  „[Skutečnost], že 

náboženství představují variace na předem existující materiály, vychází jak z empirické 

analýzy, tak z teoretického usuzování.“ (Murphy, 2007: 156). To mimo jiné znamená, že 

nové náboženství vzniká jako obměna nějakého dřívějšího náboženství, přičemž nezřídka 

se promění v jeho naprostý opak. 

Také přetrvávající náboženství procházejí neustálou obměnou, což je podle 

Murphyho důsledkem proměn jejich interpretace, tzv. „svazování a rozvazování 

znakových skupin“ (Murphy, 2007: 182) na základě vývoje společnosti a proměn významů 

nesených jednotlivými znaky. 
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Základním projevem náboženství je podle Murphyho vzájemná souhra mezi 

kánonem (znaků) a interpretem, který obsažené kanonické prvky interpretuje. Pro 

pochopení interpretačních podmínek, které ovlivňují výklad (a proměny výkladu) 

náboženského systému Murphy vysvětluje vztah syntagmatu/paradigmatu a interpreta, 

který skrze ně utváří podobu náboženského výkladu. 

Kánon má vztah k interpretovi podobně jako soubor asociací (paradigma) má vztah k 

procesu kombinací (syntagma). Z toho vyplývá, že kánon je jakýmsi lexikonem jazyka, z 

něhož si interpret vybírá a utváří ze slov věty. Přetrvávání náboženské tradice tedy stojí na 

mísení stálých prvků (kánon) a měnících se prvků (okolnosti přítomného života), jejichž 

kombinace přináší různě rychle a různě výrazně se proměňující interpretaci daného 

náboženství jako celku. (Murphy, 2007) 

Ovšem ani kánon nemůže uniknout proměnám. Vnitřní struktura kánonu je utvořena 

rozličnými vztahy, které prvky (znaky) mají nebo mohou mít s dalšími v rámci 

paradigmatické osy. Pokud tedy změníme soubor asociací obklopující jeden daný znak, 

změníme i jeho význam, čímž dochází k neustálé proměně náboženství.  

Na celou historii náboženství může být nahlíženo jako na znakový řetězec, v němž 

neustále vznikají nové interpretace a přeskupení. Náboženství tedy musíme chápat jako 

vyvíjející se entitu plnou dynamických interakcí, radikálního odlišování se a mnohdy 

dokonce naprostého nepřátelství. 

Jiný náhled na sémiotiku náboženství má William Power. Ve své studii Homo 

religiosus: From a semiotic point of view náboženství charakterizuje jako „primární formu 

kultury (kulturní schéma), v níž jsou zkoumány a zodpovídány existenciální otázky a 

otázky o lidském osudu a bytí” (Power, 1987, 66 – překlad vlastní). Jde o interpretační 

schémata ukotvená v personifikovaných přírodních živlech, rituálech, mýtech a 

vyprávěních. 

Powerovým předpokladem je, že jestliže užíváme predikát „náboženství“, který se 

vztahuje k celé řadě denotátů, pak musíme vystihnout základní a nepostradatelnou esenci a 

potřebné náležitosti, jež mají tyto denotáty společné. Na základě těchto společných 

vlastností dokážeme rozlišit náboženství od jiných sociálních systémů a případně vymezit 

jeho odlišnosti oproti standardu.  
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Seznam nezbytných rysů přejímá od Alstona: 

- Víra v nadpřirozené bytosti (Bůh) 

- Rozdíl mezi posvátným a profánním 

- Rituály spjaté s posvátnými objekty 

- Morální kód podmíněný božím trestem 

- Typicky náboženské pocity (např. mystika, zbožňování, kajícnost) 

- Modlitby a komunikace s božstvem 

- Pohled na svět jako celek a svou vlastní cestu jako jeho součást, jež má 

specifický cíl a důvod své existence 

- Více či méně organizovaný život jednotlivce v rámci celku 

- Společenství stejně smýšlejících lidí tvořících základnu daného náboženství 

- Jako každý kulturní systém nebo síť znaků může být náboženství rozpoznáno na 

základě explicitních pravidel, podle nichž jsou uspořádány znaky v 

intersubjektivním celku. (Alston in Power, 1987) 

Náboženství lze tedy podle Powera chápat jako „organizovanou skupinu sociálně 

nezávislých lidských bytostí, které užívají systém lingvistických a non-lingvistických 

znaků k reprezentaci reality v jejích různých modalitách, aby tyto znaky ovlivňovaly lidský 

život podle této reprezentace.” (Power, 1987, 67 – překlad vlastní) 
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Power se rovněž zamýšlel nad tím, kde všude se náboženský vliv projevuje. Dospěl k 

závěru, že každé náboženství se rozprostírá ve 3 různých dimenzích: 

a) Kulturní dimenze složená ze vzájemně propojených znaků a symbolů 

(syntaktický aspekt)  

b) Realita a hodnoty spojené s ontologickým a axiologickým chápáním tohoto 

kultu (sémantický aspekt) 

c) Zkušenostní dimenze způsobená vlivem náboženství na běžný život 

(pragmatický aspekt) 

Tuto svou teorii podepírá příkladem, kdy analyzuje větu „Bůh je stvořitelem nebe a 

země.” Syntaktická dimenze podle Powera rozebírá jednotlivé prvky a jejich 

syntagmatickou vazbu, tedy vztah Boha s nebem a zemí. Sémantická dimenze legitimizuje 

větu podle toho, zda má výraz „Bůh” nějaký referent a zda má tato věta pravdivostní 

hodnotu. Pragmatická dimenze řeší, jaký účinek má toto tvrzení na jednání lidských 

bytostí. (Power, 1987) 

Thomas Pavel nachází společné rysy mezi fikčním světem a náboženskou mytologií. 

Podle jeho teorie se „kult a fikce liší pouze intenzitou sekundárního univerza.“ Rozdíl v 

těchto dvou entitách však tkví v tom, že zatímco fikce nikdy nemůže překročit hranice 

reality, v případě kultu to možné je: „[K]dyž se do mimetických aktů vloží dostatečná 

energie, může dojít k opuštění fikčního modu a překročení prahu aktuální skutečnosti.“ 

(Pavel, 2012: 90) 

Následující kapitola tedy bude věnována způsobům, jakými Erdrich ztvárňuje 

náboženský kult ve fikčním světě. 
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4.3.2. Skřet a prolínání náboženských znaků v románech Louise 

Erdrich 

Nejsilnějším elementem tradičního indiánského náboženství, jak jej vykresluje 

Erdrich, a zároveň prvkem, který jej nejvýrazněji vzdaluje křesťanské víře, je magie. 

Křesťanská víra uznává pouze zázraky, jež činí Bůh, a osoby, jež provozují čarodějnictví, 

svého času dokonce přísně trestala (čarodějnické procesy). Důvodem je přesvědčení, že 

provozování jakékoliv formy magie je v přímém rozporu s křesťanskou vírou, je 

odmítnutím „pravého a jediného Boha” a rovná se vzpouře proti Pánu, jež si žádá vykázání 

z Království božího: „Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy […]“ 

(Bible, 1995: Lv 19, 31). „Kdyby se někdo uchyloval k duchům zemřelých a k vědmám, 

aby s nimi smilnil, proti takovému se obrátím a vyobcuji jej ze společenství jeho lidu“ 

(Bible, 1995: Lv 20, 6). 

Naproti tomu pro indiánské obyvatele fikčního světa románů Tracks a Love Medicine 

je užívání magie, či alespoň kontakt s ní, na denním pořádku. Každá z postav věří v 

nějakou formu nadpřirozených sil, přičemž jejich čtení znaků pojících se s magií je silně 

ovlivněno mírou, do jaké na ně působí křesťanská víra. 

Zejména postavy, které se vlivu křesťanství vymykají (např. „prokletá” Fleur, šaman 

Nanapush, či jeho následovník Eli), užívají ve svém každodenním životě řadu rituálů a 

předmětů, jimž přisuzují silnou symbolickou a magickou hodnotu. 

Jako příklad uveďme rituál, který Nanapush používá pro zajištění úspěšného lovu: 

„[Zvíře] bylo smrtelně zraněno, ale ne zmrzačeno. Mohlo se takhle vláčet lesem klidně 

celý den. To byla pro [lovce] velká ostuda, takže otiskl trochu zvířecí krve na hlaveň 

své pušky (tohle kouzlo jsem ho naučil já) a vydal se po jeho stopě. 

(Erdrich, 2004: 41 – překlad vlastní) 
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V následující ukázce nám autorka předkládá příklad, kdy v rámci magického rituálu 

dochází ke střetu dvou silných osobností. Eli je přesvědčen o tom, že očaroval Fleur. 

Nanapush však vnímá náznaky toho, že situace je ve skutečnosti opačná: 

Až později jsem začal přemýšlet, jestli to čarování s láskou nebylo vzájemné. Jestli 

Fleur neomotávala své intimní chloupky kolem knoflíků Eliho košile, jestli nepřidávala 

jemný popílek nebo drcené hadí ocásky do jeho čaje. Dost možná mu ve spánku 

okousala nehty a polykala je, stříhala vlákna z jeho šatů a vyrobila panenku, kterou 

pak nosila mezi nohama. 

(Erdrich, 2004: 49 – překlad vlastní) 

Tyto praktiky jsou typickým příkladem milostného woodoo, jednoho z mnoha 

příkladů rituálního chování, jehož cílem je ovlivnit něčí myšlení a vnímání. Čarování s 

láskou je častým tématem románu Tracks a dokonce ústředním tématem románu Love 

Medicine (česká verze názvu je právě Čarování s láskou), jehož pointa však tomuto znaku 

dodává méně magický význam: 

To nebylo čarování s láskou, co přivedlo [dědečka] zpátky k tobě, babi. Kdepak, je v 

tom něco jiného. Miloval tě napříč časem i dálkou, ale odešel tak rychle, že nikdy 

nedostal šanci říct ti, jak tě miluje, že tě z ničeho neviní, že ti rozumí. To jsou pravé 

city, žádná magie. 

(Erdrich, 2001: 257 – překlad vlastní) 

Tato slova řekl Lipsha Morrisey své babičce po dědečkově smrti, kterou zavinil její 

nevydařený milostný rituál, jímž se pokoušela získat zpět jeho zdánlivě ztracenou lásku. 

Brzy po své smrti ji manžel navštívil ve snu jako duch, což si ona interpretovala jako 

následek sjednocujícího rituálu. 

Na této situaci je zřetelně patrná mnohoznačnost použitého znaku. Erdrich nám zde 

předkládá variantu interpretace založenou na paradigmatu šamanské tradice (víra ve 

funkčnost magického rituálu) i vysvětlení podložené emočními pohnutkami. Interpretace 

racionálně smýšlejícího čtenáře pak může hovořit například o výčitkách svědomí, jež 

vedou k tomu, že se vdově vrací vzpomínka na manžela ve snech coby memento jejího 

pochybení. Dokonce může čtenář zavrhnout všechny předešlé varianty interpretace a 
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přiklonit se k cynickému závěru, že jde pouze o náhodnou souhru okolností, takže sen ve 

skutečnosti nenese žádnou hlubší mytologickou hodnotu. 

V každém případě nám však autorka na tomto příkladu odhaluje vnitřní principy, na 

nichž funguje indiánská magie coby znakový systém, tedy především silnou víru v 

mytologické vazby mezi znaky a specifickými situacemi. 

V autorčiných narativech jsme postupně seznamování s celou řadou kouzel a 

magických rituálů, vždy skrze zkušenost a interpretaci některé z postav. Díky tomu máme 

prostor uvědomit si subjektivnost a dalo by se říci též nevěrohodnost jejich svědectví, které 

je, stejně jako svědectví skutečného člověka ve skutečném světě, vždy ovlivněno jeho 

předešlou zkušeností, předsudky, domněnkami a kulturním diskurzem. 

Autorka ve svém fikčním světě záměrně konstruuje ambivalentní situace a nechává 

čtenáře ustrnout v momentu váhání, jak jej chápe Tzvetan Todorov, tedy v nejistotě, zda 

jev, jehož jsou svědkem, má racionální či nadpřirozené vysvětlení (Todorov, 2010). 

Příklad takové situace najdeme v románu Tracks, kde Fleur hraje karty se skupinou 

bílých mužů a každý den vyhraje přesně jeden dolar. Nevypadá sice, že by uměla 

podvádět, ale její výhra je „příliš konzistentní, než aby šlo o štěstí” (Erdrich, 2004: 21). Její 

soupeře tedy výrazně dráždí: 

Neštvalo je tolik, že Fleur vyhrávala, protože i ona některé handy prohrála. Bylo to 

spíš tím, že nikdy neměla žolíka nebo cokoliv vyššího než postupku. [...] Alespoň 

jednou už jí přece musel přijít fullhouse nebo barva. A co bylo nejvíc k vzteku, sázela 

páry a nikdy neblafovala, protože to neuměla, a stejně každou noc skončila přesně s 

jedním dolarem.  

(Erdrich, 2004: 21 – překlad vlastní) 

Možné vysvětlení takové situace je trojí. Buďto šlo skutečně o pouhou náhodu, nebo 

Fleur velmi rafinovaně podváděla, případně použila jedno ze svých kouzel. 
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Fleur podle obyvatel vesnice inklinuje k magii více než ostatní. Indiáni věří, že 

komunikuje s jezerním mužem, a někteří jsou dokonce přesvědčeni o tom, že se proměňuje 

v medvěda: 

Zapletla se do nějakých polozapomenutých kouzel, učila se věci, o kterých se nemluví. 

Říká se, že nosila v kapse dětský prst a popel nenarozených králičích mláďat v 

koženém váčku na krku. Kladla si na jazyk soví srdce, aby viděla ve tmě, a odcházela 

na lov v cizím těle. 

(Erdrich, 2004: 12 – překlad vlastní) 

Takovéto pověry jsou způsobeny zejména strachem lidí z Fleuřiny nezávislosti, 

vlivu, sebejistoty a úspěchu. Její schopnosti proto ze zášti a závisti obestírají mýty, jež 

následně tuto jejich zášť a strach ještě přiživují. 

Některé případy silného mentální upnutí k mysticismu můžeme vyhodnotit až jako 

fanatismus. Příkladem takového zápalu je Moses Pillager, který byl šamanskými rituály 

doslova pohlcen: 

„Černil si tvář a postil se kvůli vizím, až byl úplně vyzáblý [...]. Nejspíš žil příliš 

dlouho sám v lesích a viděl příliš mnoho. Získal ochranu vodního muže, jezerního lva, 

a choval koťata jedné francouzské dámy.” 

(Erdrich, 2004: 36 – překlad vlastní) 

Ačkoliv se Lulu (jeho milenka) pokoušela navrátit Mosese zpátky do společenského 

života, on není schopen vzdát se svého samotářského života a dál zůstává žít na ostrově 

uprostřed jezera Matchimanito, obklopen kočkami. Ani skutečnost, že je vynikající léčitel, 

jej nedokázala zachránit před sebou samotným. 

Další postavou, jejíž vnímání světa je silně provázáno s magií, je starý šaman 

Nanapush, jenž reprezentuje pozůstatky ryzí a nedotčené indiánské tradice. Jedním z jeho 

oblíbených kouzel, je rituální zpěv. Písní mimo jiné „doprovází” svého následovníka Eliho 

při náročném lovu a později taktéž zpěvem (spojeným s dalšími léčitelskými rituály) 

uzdraví omrzlé nožky malé Lulu. Před rituálním zpěvem si načerní tváře dřevěným uhlím, 

uchopí chrastidlo a pak pomalu upadne do transu: 
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„Začal jsem pomalu zpívat, volal jsem své pomocníky, až slova, která vycházela z 

mých úst, přestala být má, chrastidlo začalo chrastit a moje píseň zpívala samu sebe. Tehdy 

jsem v hlubokých bílých závějích zřetelně uviděl Eliho sněžnice.” (Erdrich, 2004: 101 – 

překlad vlastní) 

V tomto stavu vytržení sledoval Nanapush Eliho lov a bděl nad jeho kroky na dálku. 

Pomohl Elimu ulovit losa a bezpečně jej dovedl zpátky domů. 

V případě malé Lulu, Fleuřiny dcery, zpíval Nanapush píseň, která „rozprostřela nad 

její myslí soumrak” (Erdrich, 2004: 167), díky kterému přežila první noc s těžkými 

omrzlinami na nohou bez nesnesitelných bolestí. Další den se na Lulu přišel podívat lékař 

z nedalekého majoritního města, vyhodnotil zranění jako příliš vážná a rozhodl se pro 

amputaci nohou. Nanapush se však s tímto verdiktem odmítl smířit: 

[...] Neustoupil jsem. Všichni jsme věděli, co zůstalo nevyřčeno, ale jen já jsem tě znal. 

Nebyla jsi žádné tiché dítko, žádná hloubavá bytost, která by přežila bez běhání. Byla 

jsi motýl, plamenná jiskra vtipu, rozmazaná šmouha, která chvíli neposeděla. 

Zachránit tě tak, jak navrhoval doktor, by znamenalo zabít tě, což ovšem neznamená, 

že já bych si byl úplně jistý, že tě dokážu zachránit.”  

(Erdrich, 2004: 168 – překlad vlastní) 

Po nějaké době, kdy Nanapush koupal nohy dítěte v koupeli s nakládací solí a hojil je 

čistícím kouřem, se Lulu opravdu uzdravila a vyrostla z ní zdravá, energická žena. 

Nanapushovo rozhodnutí je zde reprezentací hlubšího významu, a totiž přirozené potřeby 

indiánů po svobodě a pohybu, která pramení z jejich tradičního způsobu života. Šaman si 

uvědomoval divokost Lulu a úzké vazby její osobnosti s přírodou, proto vyhodnotil 

schopnost volného pohybu jako naprosto zásadní složku jejího životního štěstí. 
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4.3.3. Zlo jako náboženský znak 

Erdrich používá k vykreslení náboženského konfliktu postavu ďábelské bytosti. Na 

straně tradiční indiánské víry je zlo ztělesněno v jezerním muži jakožto představiteli 

temných přírodních sil. Misshepeshu si udržel svou pozici v povědomí obyvatel rezervace, 

a to navzdory jejich vytrvalé christianizaci. O jezerním muži a jeho významu hovoří 

Cathrine Rainwater ve studii Reading between Worlds: 

Když se Pauline stane jeptiškou, stále věří k jezerní příšeru, ale nazývá ji Satan. Její 

zkreslená verze Satanova jezera je ve výsledku horší než křesťanský Satan, který je 

nesmiřitelný, ale nemůže ublížit skutečně nevinným, ale i než obluda Chipewů, která 

sice může uchvátit nevinného, ale je usmiřitelná. 

(Rainwater, 1990: 408 – překlad vlastní) 

Tato skutečnost odkrývá fakt, že mýtus zla je zde v každém z případů spojen s jinou 

kulturně podmíněnou konotací. Přepisem původního znakového systému systémem 

kolonizačním tak dochází k promísení znaků a zmatením jejich významů.  

Erdrich se tématu zla věnuje opakovaně, neboť skrze něj reflektuje vnitřní postoje 

postav: 

„Věřila jsem tomu, že ďábel je něco běžného. Před usnutím ke mně občas přišel a 

šeptal mi do ucha ve starém jazyce buše. Poslouchala jsem. Říkal mi věci, které nikdy 

neřekl nikomu jinému než indiánům.” 

Tato citace vykresluje, jak pod nátlakem majority začínají postavy přijímat 

společenské stereotypy vůči sobě samým, tedy myšlenku, že indiánští obyvatelé mají 

přirozeně blíže k aspektu „zla” v křesťanském slova smyslu. 

V románu Love Medicine se setkáváme s Marií, biologickou (a odvrženou) dcerou 

Pauline, která si stejně jako její matka přeje stát se svatou. Přichází proto do kláštera, aby 

se zde učila a stala se jeptiškou. 

Victor Turner tento proces označuje jako přechodový rituál, přičemž čas, jenž Marie 

tráví v klášteře (týrána přísnou jeptiškou - svou matkou) nazývá liminárním stádiem. V 

němž jsou adepti uvedeni do posvátného bezčasí, kde získávají prostřednictvím iniciace 
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„hlubokou znalost" svého nového statusu a splývají tak s novou společenskou rolí skrze 

„slastné" projekce ideálního stavu věcí. Tento prožitek mu později umožňuje lépe snášet 

„krev, pot a slzy" reálného statutu. (Turner, 1969)  

Pro Marii je však onen liminární zážitek hluboce traumatizující a po fyzickém střetu 

s matkou (aniž by tušila, že jsou příbuzné) z kláštera prchá. Tento motiv je zřetelným 

vyobrazením Mariina upouštění od zidealizované představy vznešenosti křesťanské víry a 

návratu k tradici vlastního lidu. 

4.3.4. Pohřbívání a komunikace s mrtvými 

Autorka popisuje rituál pohřbívání ústy starého šamana Nanapushe, který respektuje 

původní náboženské tradice: 

Strávili jsme celý den kopáním do země, dokud jsme nevyhloubili díru dost širokou a 

hlubokou na to, abychom do ní uložili Pillagery bok po boku. Pak jsme je přikryli 

hlínou a postavili pět malých prkenných mohyl. Vyškrábal jsem na ně symboly jejich 

klanu, čtyři šrafované medvědy a kunu [...]. Usadil jsem se poblíž hrobů. 

Žádal jsem Pillagery, jako jsem kdysi žádal své vlastní děti a manželky, aby nás 

opustili a už nikdy se nevraceli. Nabídl jsem jim tabák, vykouřil za starého Pillagera 

dýmku červené vrby. Říkal jsem jim, aby nedotírali na svou dceru jen proto, že přežila, 

aby mě nevinili, protože jsem byl tím, kdo je ve srubu našel, a aby se nezlobili na 

mladého Pukwana, že odešel příliš brzy. Řekl jsem jim, že mě to mrzí, ale že nás 

musejí opustit. Trval jsem na tom. Ale Pillagerovi byli stejně paličatí jako 

Nanapushové, takže mé myšlenky neopouštěli. Myslím, že mě doprovázeli domů. Celou 

cestu po stezce dolů se mihotali těsně za hranicí mého zorného pole. Byli stíny útlými 

jako jehly a probodávali ostatní stíny kolem. 

(Erdrich, 2004: 5 - 6 – překlad vlastní) 

Výrazným prvkem je zde komunikace s mrtvými. Bezprostředně po pohřbu s nimi 

Nanapush hovoří, daruje jim tabák, který za ně vykouří, a loučí se s nimi. Avšak později, 

jakmile je tento rituál odbyt, již není komunikace s mrtvými žádoucí. Charakteristické je 

tabuizování jmen mrtvých. Vysloví-li člověk nahlas jméno mrtvého, hrozí, že jej duch 
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uslyší a vrátí se dělat živému společnost. Nicméně byť byl zemřelý milován a jeho úmysly 

jsou dobré, jeho posmrtná přítomnost v blízkosti živého je vždy negativní a zničující. 

Přítomnost duchů a jejich neblahý vliv na své oběti se dá z hlediska moderní 

medicíny chápat jako mýtus pojící se s posttraumatickým stavem, do něhož se Nanapush a 

Fleur dostali kvůli bezprostřednímu kontaktu s mrtvými. Autorka však v příběhu pracuje s 

paradigmatem, pro něž je určující tradiční indiánská mytologie. Nanapush popisuje 

příznaky posttraumatického šoku umocněné vírou v přítomnost duchů následovně: 

 [A] jak dny ubíhaly, mluvili jsme čím dál tím méně a vždy s obezřetností. Cítili jsme 

duchy mrtvých tak blízko, že jsme nakonec přestali mluvit úplně. Tím se všechno jen 

zhoršilo. 

Jejich jména v nás bobtnala, dmula se nám v ústech, budila nás uprostřed noci. Byli 

jsme naplněni vodou utopených, studenou a černou, dusivou vodou, která se tříštila o 

bariéru našich jazyků, anebo nám pomalu vytékala koutky očí. Jako kusy ledu v nás 

jejich jména chrastila a přesýpala se. A pak se ty ledové úlomky začaly spojovat a 

pokrývat nás. Ztěžkli jsme, stahování k zemi ledem šedým jako ocel, až jsme se 

nemohli pohnout. [...] Krev nám zhoustla. Nepotřebovali jsme jídlo a jen málo tepla. 

Plynuly dny, týdny, a my jsme nevycházeli ze srubu ve strachu, že by naše ledová a 

křehká těla popraskala. Stali se z nás napůl windigo. 

(Erdrich, 2004: 6 – překlad vlastní) 

Podobný stav vedl u některých indiánů až k smrti, která je vykládána jako jejich 

rozhodnutí přidat se ke svým zemřelým příbuzným. Čtenář, jehož vnímání je ovlivněno 

poznatky západoevropské medicíny, by však pochopitelně s touto interpretací nesouhlasil. 

Román nechává prostor i jiný výklad. Motiv přítomnosti zemřelých však není ojedinělý a 

jednotlivé výskyty nesou často obdobné znaky. Objevují se obvykle ve chvílích nemoci, 

velkého vyčerpání, psychického traumatu či nebezpečí.  
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V další pasáži románu Nanapush popisuje stav, kdy se setkal se svými zemřelými 

manželkami a dětmi. Přiznává, že zůstal mezi živými jen proto, že se na místě objevila 

Fleur a přítomnost živé blízké osoby, která by bez něj zůstala sama, jej přesvědčila, aby s 

odchodem do světa mrtvých nepospíchal. 

Místo, kam indiáni odcházejí po smrti, je po většinu času živým nepřístupné. 

Nanapush však vypráví o situaci, kdy se na takové místo dostal dokonce společně s Fleur, 

oba živí a oba sdílejíc stejný zážitek: 

Ti, kdo zemřeli hladem, upili se nebo umrzli, ti, kdo zemřeli na kašel, všichni ti lidé, 

kterým jsem žehnal, myl je a balil do přikrývek, všichni byli tady. 

[...] 

V nebi Chippewajů se hraje s dřevěnými třískami a kulatými kamínky. Hraje se tam s 

jeleními klouby a tmavými kůstkami, kartami, kostkami a lidskými zuby. Kousky mědi, 

kostěné knoflíky, kovové prsteny, mince a dolarové bankovky se vrší kolem hráčů jako 

hranice. 

Hrají o opilost, zármutek nebo pomatení mysli. Hrají o klid, kajícnost a někdy i o živé 

duše.“ 

(Erdrich, 2004: 160 – překlad vlastní) 

Duchové touží vzít si své blízké k sobě do světa mrtvých, lákají je k sobě a mnohdy 

dokonce rozhodují o tom, zda dotyčný přežije či zemře (v tomto případě hrají poker o duši 

dítěte). 

Znamená to tedy, že duchové mrtvých indiánů, kteří se zjevují živým, jsou znakem 

nesoucím význam hrozby blížící se smrti. Ta je sice nežádoucí, avšak negativní konotace 

je zmírněna pocitem blízkosti známých a kdysi milovaných tváří.  
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4.4. Rodinné vazby a kmenový společenský systém 

Výraznými pilíři, na nichž stojí konstrukt sociální struktury v díle, jsou početné 

rodiny, ne nutně založené na pokrevním příbuzenství, aspekt silné ženy, jež řídí chod 

domácnosti, a domácnosti, a vztahy ovládané silně intuitivním až animálním chování, s 

nímž souvisí promiskuita mužů i žen. V této kapitole se na tyto jednotlivé motivy 

podíváme blíže. 

4.4.1. Struktura rodinného života 

Erdrich vykresluje společenskou strukturu svého fikčního světa jako systém kmene 

složeného z několika rodin. Tyto rodiny jsou ve většině případů velmi početné, avšak není 

výjimkou, že někteří její příslušníci nejsou se zbytkem pokrevně spřízněni.  

Pro postavy románu má rodina coby znak poněkud odlišný význam než pro 

příslušníka moderního západoevropského uspořádání
4
. Stejně jako je kmen jakýmsi 

pomyslným kruhem vzájemné soudržnosti nezávislé na přímé pokrevní příbuznosti, i do 

rodinného kruhu jsou přijímáni jednotlivci, kteří buďto z nějakého důvodu nemají vlastní 

rodinu či zkrátka našli v jiné rodině větší emoční naladění: 

 Myšlenka, že biologické děti jsou nadřazené či preferované oproti dětem patřícím do 

nukleární rodiny, náleží do západoevropského, nikoli původního amerického 

konceptu. Naproti tomu indiánská „rodina” je přístupná různým příbuzenským 

vazbám - včetně duchovního spojenectví a klanové příslušnosti - jež spojují jedince 

žijící v jedné domácnosti. 

(Rainwater, 1990: 418 - překlad vlastní) 

Příkladem takového nepokrevního utváření rodinných vazeb je „otcovský” vztah 

šamana Nanapushe s jeho chráněnkou Fleur. Nanapush zachránil Fleur z rodinné chatrče, 

                                                 

4
 Aplikovaná sociální psychologie, jež cituje definici J. Langmeiera a M. Kňourové, definuje rodinu jako 

„institucionalizovan[ou] biosociální skupin[u], vytvořen[ou] přinejmenším ze dvou členů odlišného pohlaví, 

mezi nimiž neexistuje pokrevní pouto, a z jejich dětí.“, je tedy patrné, že prvek pokrevní příbuznosti hraje v 

tomto sociálním konstruktu zásadní roli. (Výrost, 1998:304)  
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kde celá její rodina zemřela při záhadné epidemii, která stála životy mnoho členů kmene. 

Tato událost je navždy spojila v rodinu, která si uchovala svou platnost i v dalších 

generacích (jak se dozvíme později, Fleuřina dcera i vnuk nesou příjmení Nanapush). 

Jejich vzájemné pouto současně chrání Nanapushe před Fleuřinou „kletbou”, která 

nějakým způsobem komplikovala život každému, kdo se jí ocitl příliš blízko: 

„Byl jsem přítelem Pillagerů, než vymřeli [...] a byl jsem pře Fleur v bezpečí, protože 

jsme společně truchlili nad jejich smrtí. Byla skoro příbuzná.” (Erdrich, 2004: 43 – překlad 

vlastní) 

Také Pauline, jedna z vypravěčů románu Tracks, našla spřízněnou duši mimo svou 

biologickou rodinu: 

„Věřím, že jsme byly s Bernadette Morrissey příbuzné. Byly jsme si tak podobné, 

když jsme scházely po cestě, drsné a kostnaté jako vyhladovělé krávy. A také myslím, že 

jsem jí byla mnohem podobnější než její vlastní dcery.” (Erdrich, 2004: 64 – překlad 

vlastní) 

Šaman Nanapush komentuje otázku rodiny následovně: 

Než byly stanoveny hranice, než nemoc roztrousila kmeny jako herní tyčinky, starý 

muž nikdy nemusel žít sám a vařit si pro sebe, nikdy si nemusel sám zaplétat vlasy a 

poslouchat ticho. Starý muž měl příbuzné, dostal šanci předat dál své jméno, obzvlášť 

bylo-li tak významné jako Nanapush. 

(Erdrich, 2004: 32 – překlad vlastní) 

A v souvislosti s předáváním jmen se dostáváme až ke způsobu, jakým Nanapush své 

jméno nakonec předal: 

Zajímá tě, jak muž bez manželky předal své jméno. No samozřejmě, bylo to skrze ten 

zvyk, kterým jsme vyšli vstříc našemu příteli, Otci Damienovi, křest. ‘Musím vyplnit 

záznamy,’ řekl. ‘Jméno otce?’ [...] Přesvědčil jsem sám sebe o tom, že Eli už se dost 

možná nevrátí, a i kdyby se vrátil, kdo ví, jestli je opravdu otcem. Krom toho, byl 

mladý a s pomocí svých bratrů rozhodně dokáže zajistit svému klanu nástupce. Myslel 

jsem na to, jak se Margaret posmívala mým schopnostem. [...] Myslel jsem na své 
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manželky, obzvlášť na Bílý Korálek a naši dceru. Teď jsem měl příležitost mluvit a měl 

jsem právo. 

[...] 

Bylo tolik povídaček, tolik variant, tolik lží. Tyhle vody už byly tak kalné, že jsem se 

rozhodl, že je ještě trochu rozvířím. „Nanapush,” řekl jsem. 

(Erdrich, 2004: 61 – překlad vlastní) 

Tímto gestem se Nanapush stal nevlastním otcem Lulu, dcery své nevlastní dcery. 

Erdrich konstruuje rodinné vazby v příběhu jako znaky s nejasným významem. Rodinná 

struktura je na jednu stranu jakoby rozvolněná oproti evropskému standardu, ale na druhou 

stranu je tímto standardem ovlivněna, což vytváří chaos v jejich interpretaci i v rámci 

komunity samotné. 

Příkladem takového chaotického jevu je například formální svazek mezi mužem a 

ženou. Ve společnosti kmene se vlivem mísení náboženství objevuje nejednotná forma 

manželství. Kromě křesťanského příslušníci kmene uznávají také svou tradiční formu 

sňatku. Věří mimo jiné v možné spojení lidské a nadpřirozené bytosti. Takový typ 

manželství přisuzují Fleur: 

„Říká se, že je vdaná za jezerního muže, Misshepeshu, nebo že žije v hříchu s bílými 

muži nebo s duchy.” (Erdrich, 2004: 31 – překlad vlastní) Všimněme si zde mimo jiné 

faktu, že poměr s představiteli majority a s mytickými bytostmi ztělesňujícími zlo, je v 

očích některých postav srovnatelný prohřešek. 

Ovšem pomineme-li vazby s mytologickými bytostmi, i tak se tradiční Ojibwe 

manželství od křesťanského liší. Je podstatně volnější a nesvazují jej tak přísné konvence, 

což postavám dává svobodu volby, zda v něm setrvat či od partnera odejít. Tento liberální 

přístup je pochopitelně příčinou rozpadu mnoha rodin, na druhou stranu skrze něj autorka 

ještě více vyzdvihuje sílu mezilidských spojení, která se nepřetrhnou ani po smrti. 

  



- 51 - 

Přes liberální přístup k rodinným vazbám a nelpění na pokrevním příbuzenství v 

systému rodiny existuje jeden znak, jehož role je ústřední a absence do jisté míry fatální. Je 

jím prvek matky. 

Motiv chybějící matky, nahrazené jinou ženskou příbuznou či nenahrazen vůbec, 

slouží jako leitmotiv, jímž Erdrich propojuje několik svých postav. V případě Fleur v 

Tracks nebo June v Love Medicine, obě ženy byly jako dívky ovlivněny především 

mužskými vzory, ke kterým se uchylovaly, Nanapush a Eli, což může být interpretováno 

jako příčina jejich velmi silných a tvrdých osobností. Nanapush se později stane rovněž 

opatrovníkem Fleuřiny dcery Lulu. V případě Lipshi vyplňuje prázdné místo po prvku 

matky jeho babička Marie, která sama taktéž vyrostla bez matky. Všechny tyto postavy 

spojuje jistá hořkost a celoživotní téma odpuštění, se kterým se potýkají. 

Podle Karly Sanders ovlivňuje chybějící referent pojmu matka i další oblasti života 

postav, zejména jejich schopnost nalezení a přijetí vlastní identity. Jako by zborcením 

tohoto pro život ústředního znaku došlo k podlomení jiného, s ním souvisejícího znaku, 

jímž je právě sebepřijetí: „Erdrich používá mýtus chybějící matky a představuje nám ženu 

[June Kashpaw], kterou je její rodina posedlá. Pro své syny a pro muže obecně byla June 

objektem k soupeření, důvodem k soubojům i důvodem k pití.” (Sanders, 1998: 152 – 

překlad vlastní) 

Mimo základní význam pojmu matka, jak jej chápe evropská kultura, poukažme na 

další složky tohoto znaku, jež jsou specifické pro obyvatele fikčního světa našich románů. 

V kontextu matriarchální společnosti, jakou indiánský kmen je, totiž matka nabývá navíc 

konotaci velké vnitřní síly a vůdčí energie, základního stavebního kamene pro růst další 

generace. Nejen rolí matky, ale obecně archetypem silné ženy se budeme zabývat v 

následující kapitole. 
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4.4.2. Motiv silné ženy 

Jak jsme již nastínili, silným sociokulturním motivem, který Erdrich zahrnuje do 

svých příběhů, je matriarchální struktura svého fikčního světa a postava silné ženy coby 

jejího centra. V díle Tracks se objevuje hned několik ženských charakterů, z nichž 

nejdůležitější je Fleur, zatímco Love Medicine Erdrich vykresluje, slovy Karly Sanders 

„dvě mocné vůdkyně matriarchátu,“ (Sanders, 1998: 138), Marii, biologickou dceru 

Pauline, a Lulu, dceru Fleur. Nad nimi je nehmatatelný obraz June, ženy mnoha rolí a tváři, 

jejíž postava je čtenáři reprezentována nepřímo skrze vyprávění a svědectví různých 

postav. 

Na aspekt ženství, tak jako na další důležité problematiky, na které Erdrich ve svých 

dílech naráží, je nahlíženo ze dvou různých úhlů pohledu – z hlediska křesťanské 

interpretace a z hlediska interpretace domorodého kmene. Představitelkou křesťanského 

úhlu pohledu jsou Pauline v díle Tracks a její biologická dcera Marie v díle Love Medicine. 

Obě se identifikují s postavou Svaté Marie a najdou útočiště v hluboké víře – Pauline po 

zbytek života, Marie až do chvíle, kdy prožije pohlavní styk s Nectorem Kashpaw. 

Dle Julie Kristevy je Panna Marie jedinou náboženskou postavou, se kterou se ženy 

mohou ztotožňovat a zároveň se tak z katolického úhlu pohledu ztělesňovat do role matky, 

ne však do role hříšnice. (Julia Kristeva, 1986: 165 – překlad vlastní) Karla Sanders vidí 

účel takové identifikace v nalezení krásné a současně silné náboženské identity, v čemž 

opět můžeme cítit vliv původní kmenové interpretace ženského ideálu. Sanders podotýká, 

že v různých situacích „Erdrich přehodnocuje patriarchální křesťanství a snoubí jej s 

domorodým americkým matriarchátem“ (Sanders, 1998: 134 – překlad vlastní), což 

vysvětluje silný ženský archetyp v jejích románech. 

V díle Tracks je to Fleur, kdo reprezentuje ryzí indiánskou ženu, magickou, 

nezávislou, silnou, ale stále krásnou a křehkou. Vzhledem k tomu, že žije divoce a v 

izolaci, je přirovnávána k lesní zvěři a považována za nespoutanou a nebezpečnou, 

zejména po několika smrtelných nehodách, které se udály ve spojitosti s její osobou. Na 

druhou stranu je ale Fleur velmi atraktivní a inteligentní, což u mužů v její přítomnosti 

vzbuzuje nervozitu a současně obdiv. Vzhledem k přetrvávající tendenci matriarchátu v 

indiánské společnosti, je Fleur svým způsobem přirozeně nadřazena mužům ve svém okolí, 

tento postoj je založen na silné ženskosti, akceptování rolí, které žena v životě zastává a 
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efektivní práce s její mocí. Fleur se, tak jako další silné ženské postavy autorky, ztotožňuje 

se svou ženskou identitou a přijímá roli matky a manželky, vaří, stará se o svůj srub, učí se 

využívat přírodních materiálů k léčivým účelům, a později se stará o svého opatrovníka 

Nanapushe. Z podstaty rolí, které představuje, nemůže nikdo pochybovat o její důležitosti, 

a ona sama to ani nedopustí. Její síla pramení z jistoty postavení, čímž Erdrich reprezentuje 

principy, na nichž stojí konstrukt matriarchátu. 

V díle Love Medicine přejímá úlohu dominantní ženské postavy Lulu, dcera Fleur. 

Ta byla na počátku vychovávána matkou, později starým Nanapushem a jeho ženou 

Zuřivou Medvědicí, v obou případech však byla vedena k tomu, aby si uchovala ženskou 

identitu dle tradičního indiánského pojetí. Sanders říká, že „tak jako její matka Fleur v 

Tracks, je [Lulu] reprezentována jako postava všeobjímající zemské bohyně, v harmonii s 

přírodními silami“ a dodává, že „Lulu přijímá svět s otevřenou náručí a její magická aura 

ukazuje její spojení s tradičním dědictvím” (Sanders, 1998: 139 – překlad vlastní) 

Během dospívání žila Lulu několik let v jedno domě společně se Zuřivou Medvědicí, 

manželkou svého nevlastního dědečka Nanapushe a velmi silnou ženou. Lulu Medvědici 

popisuje jako „ženu vášnivou a dychtící po moci. I když mám pro takové typy žen více 

pochopení od doby, co jsem se stala jednou z nich, nikdy nezapomenu, jaké to bylo žít pod 

tíhou její vůle.” (Erdrich, 2001: 70 – překlad vlastní) 

Přestože Lulu strávila většinu svého dětství bez Fleur, je svou matkou silně 

ovlivněna. I po jejím zmizení na matku často vzpomíná: „Občas jsem ji slýchala. 

N’dawnis, n’dawnis. Má dcero, utěšovala mě. Její hlas zněl ze všech stran a zázračně mě 

chránil před vnitřní bolestí. Její hlas byl blesk z čistého nebe. Její hlas byl stálý plamen.” 

(Erdrich, 2001: 69 – překlad vlastní) 

 Vzhledem k tomu, že Fleur odmítla veškeré křesťanské hodnoty, které se staly 

součástí životů amerických indiánů, byla Lulu vychována v prapůvodním náboženském 

prostředí, což ještě umocnil fakt, že se Fleur distancovala od zbytku komunity a byla 

obviněna z praktikování černé magie. Před tím, než Fleur odešla, měla s dcerou skvělý 

vztah a zapojovala Lulu do svých rituálů. Dospělá Lulu zpětně hodnotí své dětství s 

matkou jako drsné: 
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„Čím více jsem byla podobná své matce, tím více jsem ji potřebovala, pillagerovskou 

ženu s divokým tělem, dravými touhami a nevyzpytatelným srdcem.” (Erdrich, 2001: 71 – 

překlad vlastní) 

Přes svůj strach a nelibost k její osobě, jsou obyvatelé rezervace nuceni uznat, že 

Fleur je silná a významná osobnost, která drží svůj život ve svých rukou: 

Ta Pillagerka tam někde žila bez světel, s duchy. Někde v odlehlých končinách lesa, 

kde se křoví splétalo dohromady v neproniknutelnou změť, měla svůj domek a starala 

se o Nanapushe. Tahle strana jezera patřila jí. Dvakrát o ni přišla, dvakrát ji získala 

zpět. Čtyřikrát se vrátila. Teď nosila kožené mokasíny, nechala si narůst dlouhé 

copánky, cestovala do města pro jídlo, opovrhovala jeptiškami, které zase 

opovrhovaly jí, a také navštěvovala kněze. Nezpovídala se, ale říká se, že Otec 

Damien Modeste se zpovídal ze svých hříchů jí. Když na to přišlo, nedostalo se Fleur 

ani odpuštění, ani peněz, ani péče. A i když Zuřivá Medvědice zuřila, že ji její syn Eli 

kdysi miloval a šuškalo se, že se k ní stále vrací, vždy musela připustit, že s kouzly to 

Fleur opravdu umí.” 

(Erdrich, 2004: 170 – překlad vlastní) 

Jak shrnuje Paula Gunn Allen, „koncept moci v kmenové společnosti souvisí s jejich 

pochopením vztahů, které se nachází mezi lidskými a nelidskými světy“ (Allen, 1986: 167 

– překlad vlastní), což je důvod pomluv, nenávisti a strachu vůči Fleur, která ale byla stále 

akceptována jako autorita a důležitá součást kmene. Většina sousedů si přála, aby Fleur 

opustila kmen a nikdy se nevrátila zpět, ale dokud byla přítomna, nikdo se neodvážil jí 

zkřížit cestu. 

Přes neshody a vzájemnou zášť drží silné ženy v příběhu v těžkých časech při sobě. 

V Tracks autorka vykresluje situaci, kdy dojde ke znásilnění Zuřivé Medvědice. V reakci 

na to se ve městě, kde žili útočníci, objevila Fleur s demonstrativně oholenou hlavou na 

znamení solidarity s Medvědicí. Té při útoku taktéž odřízli cop, významný symbol 

indiánské důstojnosti.  
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Už jen samotnou svou přítomností způsobila Fleur povyk, neboť agresoři si velmi 

rychle uvědomili, že se právě stali lovnou zvěří: 

Clarence později o její návštěvě vyprávěl, jak se přikradla do domu Morriseyů, dotkla 

se tuhle a támhle, sypala na kamna prach, který se vzněcoval a páchnul [...]. 

Vyprávěl, jak se pohupoval a pomrkával, aby v ní vzbudil soucit, jak si strachy kousal 

prsty. Pak k němu Fleur přistoupila a vytáhla ostrý nůž. [...] Natáhla se k němu a 

odřízla mu pramen vlasů. Pak z domu zmizela, nechajíc za sebou pachuť studeného 

větru, a zahnala Lazarra do stodoly. [...] Ve světle dveří proti němu stála jako černá 

silueta. Lazarre se tisknul ke dřevěným zdem a sledoval ji, zhypnotizován pohledem na 

její hlavu a tichou čepel nože. Nebránil se, ale když se přiblížila, třásl se mu jazyk. 

Natáhla se po něm, jemně a účinně odřízla pramínky jeho vlasů, vzala ho za ruce a 

ořezala mu nehty. Zavlnila nožem kolem jeho očí a obrala ho i o pár řas.[...] Několik 

dní nato Lazarre jen blábolil a plakal. Fleur ho pomalu vraždila svými temnými 

kouzly. A na ruce, v místě, kam ho Margaret kousla, se mu od rány přes zápěstí 

nahoru táhla černá skvrna. 

(Erdrich, 2004: 120 – překlad vlastní) 

 Erdrich nenutí čtenáře, aby věřil, že Fleur byla schopna ublížit kouzlem. Význam 

dané situace je záměrně nabídnut různým interpretacím. Pravděpodobné se zdá vysvětlení 

prosté infekce v místě kousnutí. Existuje také možnost, že Lazarre pouze utrpěl šok, jenž 

vlivem psychosomatického efektu ovlivnil jeho zdraví. Todorovo váhání zde tedy opět 

přichází ke slovu a nezodpovězená otázka nechává čtenáře pocítit magickou atmosféru, 

která postavu Fleur obklopuje. 
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4.5. Konstrukce prostoru a teritorializace jako součást identity 

Způsob, jakým lidské bytosti konstruují prostor kolem sebe, je specifickým 

ukazatelem vypovídajícím o jejich způsobu života. Při zkoumání životního prostoru 

nalézáme souvislosti odkazující k širšímu kontextu lidského myšlení a sociálního chování. 

Louise Erdrich pracuje ve svém díle s principy teritorializace a konstrukce prostoru, 

které aplikuje na literární svět, jenž utváří. Deleuze, který se problematikou teritorializace 

a deteritorilizace zabývá (Tisíc plošin, 2010), charakterizuje tyto pojmy jako procesy, jimiž 

se stabilizuje či destabilizuje identita asembláže. V případě díla Erdrichové jde tedy o 

etnickou asambláž složenou z obyvatel rezervace. 

4.5.1. Teorie města 

V rámci zkoumání konstrukce prostoru nahlédněme na uspořádání rezervace optikou 

teorie města. Marc Augé, francouzský etnolog a antropolog zabývající se dlouhodobě 

tématikou kmenových společenství obyvatel rovníkové Afriky, rozpracovává teorii 

městského prostoru v rámci svého rozsáhlého zkoumání urbanistických tendencí a 

antropologie města. 

Principy, o nichž Augé hovoří v díle Ne-místa: Úvod do antropologie 

supermodernosti, lze nalézt nejen v reálném světě, ale rovněž v konstruktech světů 

literárních. 

Struktura města a jeho uspořádání je podle Augého teorie odrazem toho, jakým 

způsobem a s jakým záměrem město vzniklo. Svou tezi opírá o příklad v podobě 

francouzských měst a jeho jednotlivých částí, jejichž charakteristickým znakem je 

centralizovanost a pomyslná kruhovitá struktura. 

Příčinou takového uspořádání je podle Augého fakt, že město vznikalo dlouhodobě 

coby izolovaná jednotka uchylující se do vlastního středu. Jak se postupem času osídlení 

rozrůstá, přibývají okolo centra další a další vrstvy městského prostoru, které společně 

vytvářejí nespočet soustředných kružnic. Každá tato nově vzniklá oblast má vlastní roli v 

chodu města a také různou společenskou hodnotu. Město jako takové se následně stává 
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centrem celého k němu přilehlého okolí, ať už jde o lesy a polnosti či další menší města, 

tvořící tak společně centralizovanou aglomeraci. 

Zásadní je pro Augého rovněž význam městského centra, které je pro obyvatele 

místem střetávání i prostorem, v němž jsou nakumulovány všechny zásadní instituce a 

symboly: 

Nejskromnější francouzská města, a dokonce i vesnice, vždy mají „městské centrum“, 

v němž sousedí pamětihodnosti, které symbolizují jednak úřad náboženský (kostel), 

jednak úřad občanský (radnice, podprefektura nebo ve významných městech 

prefektura). Kostel [...] stojí na náměstí, kterým často procházejí cestovní trasy 

umožňující projet skrze město.  

(Augé, 1996: 99) 

Centralizovanost města se projevuje různými stupni významu jednotlivých částí. 

Zatímco samotné jádro města je nejvýznamnější z pozice historického dědictví, 

dostupnosti služeb i společenské prestiže, periferie bývají zpravidla považovány za méně 

perspektivní a bývají do nich odsunuty společensky podřadnější instituce i méně majetné 

vrstvy obyvatel. 

Jak Augé podotýká, v současné době již tato konstrukce městského prostoru mnohdy 

neplatí. Mnohá centra měst jsou postupně zcela vybydlena a jaksi zakonzervována do 

podoby historického skanzenu. Naopak periferie se stávají hlavními dopravními tahy díky 

obchvatům vedoucím dopravu okolo města: 

Naše města se [...] proměňují v muzea (očištěné, vystavené, osvětlené památky, 

chráněné městské části a ulice pro pěší), zatímco silniční okruhy, dálnice, rychlovlaky a 

systémy expresních komunikací nás od nich odvádějí. (Augé, 1996: 103) 

Podle Augého teorie však tento rozpad tradičního pojetí městského prostoru 

ovlivňuje lidskou psychiku a nese vinu na pocitu vykořeněnosti, který člověk pociťuje v 

moderních městech, která toto pravidlo centralizace nerespektují. Zeměpisná metafora totiž 

zastupuje také tendenci centralizace společenské a politické. Jak Augé konstatuje: „[...] 

tento život tíhne k centralizaci a navzdory oddělení mocí a funkcí neustále aspiruje na 

vymezení či uznání středu středu (le centre du centre), ze kterého by vše vycházelo a kam 

by se vše vracelo.” (Augé, 1996: 102) 
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I v rámci jediné kruhovitě strukturované oblasti (města, aglomerace...) se vyskytují 

různá dílčí, vedlejší centra mající v rámci celku svou specifickou roli. Těmito centry 

mohou být např. oblasti osídlené výhradně etnickým obyvatelstvem (Chinatown v 

Londýně), či oblasti zaměřující se na specifickou oblast průmyslu či obchodu (finanční 

čtvrť Wall Street v New Yorku). Ačkoli tvoří tato dílčí centra víceméně nezávislou 

jednotku, fungují vždy v určitém vztahu k hlavnímu centru. 

Augého teorie městského prostoru je aplikovatelná nejen na prostor kolem nás, ale i 

na fikční světy v rámci uměleckých a literárních děl. Následující kapitola představí způsob, 

jímž Louise Erdrich pracuje s Augého centralizovaným prostorem. 

4.5.2. Konstrukce města v románech Louise Erdrich 

Prostor, do kterého Erdrich umisťuje své příběhy, má specifickou strukturu, která 

odpovídá Augého teorii o centralizovaném městě. Rezervace, v níž postavy žijí, je jakýmsi 

ohraničeným polem, jež může být vnímáno jako autonomní oblast, v jejímž centru je 

vesnice. Periferie tohoto prostoru jsou pokryty lesy, jež mají pro obyvatele rezervace 

specifickou roli. 

Vesnice, jež je střediskem mezilidských interakcí, má charakter do sebe schoulené 

jednotky, která vypovídá o příslušnosti všech přítomných rodin k jednomu společenství. 

Vesnice je ze všech stran obehnána lesy, v nichž se ukrývá velké jezero Matchimanito. 

Tento vodní zdroj leží poněkud nezvykle mimo běžný dosah vesnice, avšak toto 

rozložení prostoru má své opodstatnění v mytologickém kontextu. V jezeře podle pověstí 

žije tajemné monstrum, jezerní muž  Misshepeshu, který utopí kohokoliv, kdo mu příliš 

zasahuje do soukromí. Jedinou výjimku, jež se vymyká destruktivnímu vlivu jezera, tvoří 

rodina Pillagerů, která žila ve srubu nedaleko jezera. Během epidemie horečky, která svého 

času usmrtila velkou část obyvatel rezervace, většina Pillagerů zemřela. Jedinou přeživší je 

v té době sedmnáctiletá Fleur, která se v dospělosti jakožto nepochopená a společností 

nepřijímaná opět vrací žít do lesů poblíž jezera Matchimanito. Mrtvá rodina, která byla 

obávaná již za svého života a které byly přisuzovány magické schopnosti spojené se zlem, 

utvořila nad oblastí v okolí jezera ještě silnější auru strachu a pověr. Přestože se Nanapush 
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pokoušel pohřbít jejich ostatky, co nejdůstojněji dokázal, jejich duchové ještě dlouho 

vykazují svou přítomnost
5
. Obyvatelé vesnice se proto periferii vyhýbají. 

 Nahlédneme-li na tento prostor Augého optikou, je jezero Matchimanito onou 

samostatnou jednotkou v rámci hierarchicky nadřazeného centralizovaného prostoru, která 

je součástí celku, avšak nese svou vlastní jedinečnou úlohu (obdobně jako např. Wall 

Street v rámci New Yorku). Prostor okolo jezera je pak oním polem v okolí centra, jehož 

charakter odpovídá charakteru jeho středu. 

Na jiném místě v rámci periferie leží zcela opačný bod obehnaný vlastním polem 

působnosti, než jakým je jezero Matchimanito. Tím bodem je katolický klášter, v němž žijí 

jeptišky, a kam se uchyluje i jedna z ústředních postav ságy poté, co se pro ni zbytek 

vesnice stane nepřítelem. Přestože katolické náboženství je indiánům podsouváno již po 

generace, stále si uchovávají své vlastní představy a vlastní interpretační vzorce, jimiž tuto 

cizí víru modifikují pro vlastní účely. Z tohoto důvodu tedy není klášter součástí vesnice, v 

níž není ani žádný kostel, a namísto toho je odsunut do periferie, kamsi na kopec, z něhož 

má božské oko dobrý rozhled, ale kde je zároveň obyvatelům poněkud nedosažitelné. 

Je však nutno podotknout, že ačkoli jsou periferie obávanou a zřídka navštěvovanou 

lokalitou, díky izolovanosti rezervace v rámci majoritní společnosti, zastupuje v myslích 

postav stále neoddělitelnou součást prostoru, v němž žijí. Tento prostor jim byl vymezen, 

byli do něj uvrženi proti své vůli, avšak s přijetím této situace přijali zároveň rezervaci za 

své teritorium. Tato skutečnost je nejlépe demonstrovatelná na konfliktu mezi obyvateli 

rezervace a úředníky zastupující majoritní společnost, který vzniká ve chvíli, kdy se tyto 

dvě oblasti na svých periferiích protnou (vlivem rozpínání teritoria majority až na 

samotnou hranici rezervace). Nanapush, starý indián, jenž v díle reprezentuje tradiční 

hodnoty a vyprchávající moudrost indiánských šamanů, hovoří o zemi následovně: „Země 

je to jediné, co zůstává, i když životy pomíjejí. Peníze shoří na troud, odplynou jako voda. 

A co se týče vládních slibů, i vítr je stálejší.”
6
 (Erdrich 2004: 33 – překlad vlastní)  

                                                 

5
 Problematice pohřbívání a soužití s duchy zemřelých se budu podrobněji věnovat v kapitole o náboženství 

a magii.  

6
 Problematice přírody jakožto leitmotivu života v rezervaci se budu věnovat v samostatné kapitole. 
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Ačkoli tento přístup zdaleka nesdílí všechny postavy a mnozí rozprodávají své 

pozemky vládě za peníze, které následně propijí, ve chvíli, kdy se mají periferie rezervace 

postupně ukrajovat, nabývají náhle na hodnotě. Navzdory respektu z jezera Matchimanito 

a navzdory skutečnosti, že lesu, v nichž jsou pohřbeni Pillagerovi, se téměř všichni 

obyvatelé rezervace svorně vyhýbají, přijít o tyto oblasti by znamenalo ztratit kus vlastní 

identity: 

„Tak hloupí nejsou,” řekla Fleur s přesvědčením, které se mi zdálo mylné a smutné, i 

když nikdy předním jsem Pillagery nelitoval. „Nedovolí si vyhnat nás od břehů tohohle 

jezera.” prohlásila. 

Ovšem Otec Damien slyšel jiné zvěsti. „Někdo tam chce postavit rybářskou baštu,” 

řekl tiše. „Jsou ochotni přidělit vám místo toho pozemek někde jinde.” (Erdrich, 2004: 175 

– překlad vlastní) 

Je tedy patrné, že i majorita si uvědomuje vazby indiánských obyvatel na jejich 

území. Zároveň však má v záloze komoditu, kterou indiáni dlouhodobě postrádají, a tudíž 

na ni mnohdy nepřiměřeně snadno slyší - peníze. Navíc, s vytrácející se tradicí jsou vazby 

na místa jako je jezero Matchimanito poněkud podlomeny, takže dochází k vnitřnímu 

rozkolu, kdy postavy zvažují, zda má větší cenu jejich kulturní dědictví, anebo peníze, za 

něž by mohli lépe žít. Tento konflikt je patrný v celém příběhu a velmi často je svázán 

právě s otázkou půdy a životního prostoru. 
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4.5.3. Prostor a orientační metafora 

Dalším výrazným znakem obsaženým v prostorovém uspořádání díla je „orientační 

metafora” (Lakoff, Johnson: 26), která udává význam různých teritorií v rámci rezervace. 

Lakoff a Johnson, autoři knihy Metafory, kterými žijeme, uplatňují tuto svou teorii pouze 

na jazykové metafory, avšak z podstaty myšlení v jazyce je možné ji aplikovat i na rovinu 

významu.  

Autoři charakterizují orientační metafory tak, že „dávají pojmu prostorovou 

orientaci” (Lakoff, Johnson: 26). Prostorovou orientací myslí fyzické stavy jako nahoře-

dole, vevnitř-venku, vepředu-vzadu. Pojmy, o kterých hovoří, jsou binární opozice typu 

dobro-zlo, morální-nemorální, ale také racionální-iracionální (či též emotivní). Tyto 

metafory pramení z fyzické a socio-kulturní zkušenosti, kterou člověk získává během 

života v určité společnosti. Věci, jež jsou dobré, světlé a pozitivní jsou v naší společnosti 

vnímány jako nad člověkem, věci špatné, temné, a negativní, jsou vnímány jako nízké, pod 

člověkem. 

V díle Louise Erdrich nacházíme orientační metaforu v postavení významných 

duchovních bodů. Těmito dvěma body jsou opět již zmíněná protilehlá centra uložená v 

periferii v okolí vesnice - klášter a jezero. 

Klášter, jenž v křesťanské tradici reprezentuje místo, skrze které hovoří Bůh, je 

zároveň znakem dobra, světla a morálnosti. Vzhledem k silnému sepětí takového výkladu s 

konkrétním náboženským kontextem, tento znak není pro obyvatele rezervace zcela 

čitelný. Jejich přístup ke křesťanské víře je prost mnohageneračního kulturního kontextu, 

jenž by z křesťanských principů činil společenské a priori. Co je však pro indiány znakem 

velmi dobře čitelným, je ona orientační metafora, která se ke klášteru vztahuje. Objekt je 

postaven na kopci nad vesnicí: 

„Klášter leží až na vrcholku toho nejvyššího kopce, takže sestry mohou z oken 

shlížet na město” (Erdrich, 2001: 44 – překlad vlastní) popisuje polohu kláštera jedna z 

postav.  

Tato pozice vysoko nad běžnými životy obyvatel činí z kláštera cosi 

nedosažitelného, autoritu, jež má zároveň za úkol konotovat jakési vyšší dobro a moudro. 
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Smyslem takového umístění je, aby se obyvatelé vesnice cítili ve srovnání s klášterem 

(resp. Bohem) malí, špatní a pokoření.  

V dané kapitole šplhá jedna z hrdinek ke klášteru plná neutuchající víry, že se stane 

svatou. Její odhodlání oddat se Bohu je ještě umocněno skutečností, že aby se k němu 

dostala, musí překonat úmornou, celý den trvající cestu na vrchol kopce a projít si tak 

ikonickou podobou mučednictví. Po špatných zkušenostech, které v klášteře získá, 

následně utíká z kopce dolů, z nebeských výšin zpět do vesnice,. Zatímco doposud měla 

hlavu v oblacích, nyní netouží po ničem jiném, než stát nohama pevně na zemi. 

A právě ona země je tím, co vyjadřuje postavení indiánů. Zatímco křesťanská víra se 

upíná k nebi, spiritualita původních obyvatel je spjata se zemí. Obracejí k ní své modlitby, 

čarují s ní, a jak již bylo zmíněno výše, spojují se zemí svou identitu. 

Opačným pólem vůči klášteru, je pak bod ze všech nejhlubší - jezero Matchimanito. 

Na samém dně jezera žije obludný Misshepeshu, který svádí a následně topí mladé dívky a 

zahubil již mnoho obyvatel rezervace. Je symbolem zrádných a temných přírodních sil a 

některé z postav jej ztotožňují se Satanem.
7
 I zde tedy orientační metafora naplňuje svou 

podstatu, neboť pozice zla, svodu a hříchu leží na nejnižším možném místě. 

Orientační metafora je silně zažitým a tedy obtížně rozpoznatelným kulturním 

konstruktem, který prostupuje lidské myšlení a určuje způsob, jakým konstruují svůj 

životní prostor, ať už fyzický či psychosociální. 

  

                                                 

7
 Otázce konfliktu náboženských znaků se budu věnovat v samostatné kapitole. 
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4.5.4. Teorie města Daniely Hodrové 

Literární teoretička Daniela Hodrová vnímá město jako prostor, který je sám o sobě 

textem, a který se zároveň skládá z množství textů dílčích. Těmito texty jsou příběhy 

různých míst, dějiny budov a náměstí, příběhy, které si pamatuje řeka, jež městem protéká, 

ale také osudy lidí, kteří v různých dějinných érách v daném městě žili. Každý z těchto lidí 

vpisuje do Textu města svůj vlastní příběh a zároveň je čtenářem textů, jež ho obklopují.  

Tato textová mnohost je patrná i v díle Louise Erdrich, která v rámci rezervace 

předkládá čtenáři nespočet různých lidských příběhů, ale i nespočet interpretací různých 

příběhu a textů daného města. Tato mnohost a proměnlivost textovosti města a čtení textu 

jako takového souvisí s tím, co Hodrová nazývá „tekutost”, což je vlastnost, která je 

literárnímu textu a Textu města společná. (Hodrová, 2006: 22). Tato tekutost podle autorky 

do jisté míry ovlivňuje a potenciálně i ohrožuje koherenci textu, avšak na druhou stranu 

mu dodává dynamiku a ambivalenci, která způsobuje, že „[u]chopit tento systém lze [...] 

vždy jen dílčím pohledem, vždy jen teď a odtud - a právě jen teď a odtud je v něm možné 

rozvinout příběh vlastního života a vlastní literární text.” (Hodrová, 2006: 23) Tyto 

jednotlivé texty však chtě nechtě tvoří dohromady celek utvořený propletením daných 

příběhů do sebe navzájem a současně s texty bez jasného autorství (texty vzniklé z 

kolektivního i individuálního nevědomí). Vzniká tak „text-tkanina”, jak jej charakterizuje 

Roland Barthes (Barthes: 2006b). Hodrová zároveň podotýká, že město v narativním, 

básnickém či dramatickém textu není nikdy pouze neutrálním pozadím. Autorka se 

ztotožňuje s názorem Svatoně, který říká, že město v literárním textu je „shrnující symbol 

určité struktury života, lidských vztahů” a je spojováno s určitými představami a 

stereotypy (Svatoň, 2002: 22). Rezervace v díle Louise Erdrich, jak vyplývá z příkladů, jež 

jsme uvedli výše, je zřejmým důkazem této teorie. 

S odkazem k výše popsané problematice centralizovaného města zmiňme ještě jedno 

stanovisko, jež Hodrová ve své knize zastává, a tím je čtenář jakožto centrum města. Tato 

perspektiva nahlížení na městský text je úzce spjata s předchozími tezemi autorky. Každý 

jednotlivec v rámci Textu města utváří okolo sebe své vlastní autonomní centrum, v němž 

žije. Okolo tohoto centra se v soustředných kruzích soustřeďují širší oblasti, které daného 

člověka ovlivňují, a které ovlivňuje on. S větší vzdáleností od centra však vzájemný vliv 

člověka a města slábne. 
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Jak Hodrová konstatuje, žádný člověk není schopen pojmout celý Text města se 

všemi čtvrtěmi, uličkami i nápisy na zdech. Ze všech těchto dílčích textů jsou pro něj 

čitelné pouze ty, jež ho bezprostředně obklopují. (Hodrová, 2006: 18) Dohromady pak tyto 

dílčí městské texty společně s textem života daného člověka utváří jeho vlastní příspěvek 

do multiplicitního a pluralitního Textu města. 

Aplikujme nyní tuto teorii Hodrové na dílo Louise Erdrich. Díky mutiplicitě 

vyprávění lze v díle zřetelně vidět rozličnost jednotlivých textů tvořených osudy daných 

postav, ale také textů jejich rozdílného vztahu k určitým místům. Znovu a opět je zde 

významným styčným bodem různých textů jezero Matchimanito. 

Zatímco Pillagerovi se k jezeru uchylovali, aby se vymezili vůči zbytku vesnice, a 

tedy se pro ně stalo útočištěm, ostatní obyvatelé se jej obávají, neboť je pro ně symbolem 

nebezpečí a duchovního poklesu. Na hladině jezerního textu plují texty těch, jež se v něm 

utopili, i těch, kteří věří v existenci jezerního muže zodpovědného za tato úmrtí. I jeho text, 

byť je možná fikcí uvnitř fikce, je součástí celku. Jezero je tak obklopeno množstvím 

různých textů, a to zde hovoříme pouze o těch vytvořených lidmi. Místo jako takové má 

však také svůj vlastní text psaný historií, jeho vznikem a proměnami v průběhu staletí. 

Další textovou složkou velkého Textu jezera, je pak kolektivní nevědomí indiánského 

kmene. Mytologie, jež je hluboce zakořeněna v tradici původních obyvatel, chtě nechtě 

ovlivňuje a utváří jejich poznání a následně i postoje vůči přírodě jako takové. 

Dodejme ještě, že jezero Matchimanito se svým výrazným a komplexním textem, je 

pouze nepatrnou částí Textu rezervace. Její text je tedy ve výsledku natolik dynamický, 

pluralitní a multiperspektivní, že o něm nelze ani uvažovat jako o jednotné a pevné 

struktuře, jak se o to pokoušeli strukturalisté. Poststrukturalismus naproti tomu vnímá Text 

města jako vysoce intertextuální záležitost, která je skrze síť vláken vpletena do textu 

literatury, kultury, reality a světa. (Hodrová, 2006: 12) 
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat fikční světy Lousie Erdich v románech Love 

Medicine (2001) a Tracks (2004) v termínech sémantiky fikčních světů, tematické analýzy 

a kulturní antropologie. Důvodem pro volbu literárního díla Louise Erdrich byl především 

konflikt dvou odlišných sémiotických systémů, původní indiánské tradice a importované 

tradice křesťanských kolonizátorů. V literárním díle jsme lokalizovali a následně 

interpretovali kulturní motivy, jež autorka používá k vybudování modelu původní 

indiánské kultury, který je „přepisován“ či přímo nahrazován importovaným sémiotickým 

kódem. Tato konfrontace kultur a toto prolínání dvou odlišných sémiotických systému 

ovlivňuje jednání a myšlení obyvatel rezervace. 

V úvodních teoreticky zaměřených kapitolách jsme se zabývali otázkou 

ontologického statutu díla. Vycházeli jsme především z děl Lubomíra Doležela, Thomase 

Pavela, Rolanda Barthese a dalších literárních vědců, inspirovaných strukturální 

sémantikou. Z různorodých přístupů a argumentů vykrystalizovalo přesvědčení, že fikční 

svět v literárním díle je artefaktem (Doležel, 2003), tedy uměleckým konstruktem, který 

reprezentuje model skutečnosti (Scholes, 1975) a jeho vztah s realitou spočívá především v 

přenosu znakových systémů, které umožňují artikulovat vnitřní prostředí fikčního světa 

tak, aby mohlo být vnímáno jako funkční (Pavel, 2012). 

Následující kapitola je věnována bližšímu pohledu na vztah fikčního světa a kultury, 

přičemž jsme došli k závěru, že kultura je produkt abstrahovaný ze sociálního jednání 

společnosti a současně je formativním prvkem, jenž utváří paradigma, skrze které 

angažovaní jedinci nahlížejí na svět (Budil, 1998). Z lingvistického hlediska jsme na 

kulturu nahlédli perspektivou Rolanda Barthese. Jelikož je kultura souborem znaků, jehož 

hlavním generativním faktorem je jazyk (Lévi-Strauss, 2006), pak přenesením těchto 

znaků a znakových systémů do fikčního světa a jejich formulací v jazykovém kódu textu 

docílíme vtvoření modelu kultury (Barthes, 2006a) 

Z poznatků Lévi-Strausse a Geertzovy teorie interpretace kultur vyvstala nutnost 

komplexního výkladu a hledání hlubších souvislostí mezi jednotlivými kulturními znaky, 

chceme-li pochopit významy skryté za nám známými i neznámými znaky.  
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Otázkou konstrukce fikčních světů v literatuře nás provedl Umberto Eco. Dle jeho 

teorie se na konstrukci fikčního světa podílí autor i čtenář. Pravomocí autora je rozhodovat 

o tom, jak fikční svět zkonstruuje, a tedy jaké znaky nabídne čtenáři k interpretaci. Vybírá 

si, nakolik se bude fikční svět podobat světu skutečnému a nakolik bude vycházet 

z vlastních zákonů a obsahovat vlastní, unikátní prvky, které nemají v univerzu skutečného 

světa protějšek (Pavel, 2012). Úkolem autora je minimalizovat fikční odstup (Pavel, 2012). 

Čtenář v Ecově pojetí přistupuje na autorovu hru a potlačuje svou nevíru ve skutečnost 

předloženého narativu. Tato spolupráce obou stran tedy utváří fikční svět jako komplexní 

entitu hýřící významy. 

V převážně interpretačně zaměřených kapitolách analyzujeme dílo Louise Erdrich, 

která ve svých románech konstruuje fikční svět inspirovaný životem severoamerického 

indiánského kmene Chippewa. Naším cílem nebylo porovnávat fikční svět autorky s 

reáliemi skutečného indiánského kmene a jeho sociologických a antropologických 

problémů. Namísto toho jsme se zaměřili na motivickou a naratologickou analýzu díla 

s cílem nalézt a porovnat kulturní znaky a motivy, na nichž autorka vystavěla model 

tradiční šamanské kultury a uvedla jej v souvislost s modelem kultury západoevropské, 

tedy křesťanské. 

V analýze jsme se nejprve zaměřili na narativní postupy, které formu díla přibližují 

tradičnímu orálnímu předávání mýtů, které je charakteristické pro přírodní národy včetně 

indiánských kmenů.  

Po obsahové stránce díla jsme pozornost věnovali motivům spojeným s přírodou, 

která utváří silnou významnotvornou základnu pro myšlení a jazyk postav. Autorka tento 

motiv v díle reprezentuje celou řadou metafor, které dokazují, že významy přírodních 

znaků pronikají i do ostatních složek života Indiánů a vlastnosti prvků spojených 

s přírodou jsou pro ně důležitým hlediskem při posuzování vlastností prvků nepřírodních.  

Dalším významným kulturním motivem, který jsme podrobili analýze, je 

náboženství. Při charakteristice náboženství z hlediska sémiotiky jsme vycházeli z teorií 

Tima Murphyho a Williama Powera, kteří formulovali základní vymezení náboženství 

coby kulturního konstruktu, jenž výrazným způsobem ovlivňuje myšlenková schémata 

člověka a jeho způsob bytí (Murphy, 2007) a v němž jsou zkoumány a zodpovídány 

existenciální otázky člověka (Power, 1987). V rámci analýzy jsme následně zkoumali 
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motivy náboženství, jak je prezentuje Erdrich ve svých románech a hledali mezi nimi 

příklady konfliktu mezi tradiční vírou postav a křesťanství, jež je jim podsouváno. Objevili 

jsme řadu případů, z nichž je patrné, v případě indiánského náboženského systému dochází 

k přepisu významů některých ústředních znaků, což způsobuje chaos v interpretaci 

původních i nových kódů. 

Kulturní paradigma společnosti se projevuje rovněž v uspořádání společnosti a 

rodiny, které je matriarchální, ale není v ní kladen tak velký důraz na biologickou rodinu, 

jako je tomu v křesťanské společnosti (Rainwater, 1990). Matriarchální uspořádání 

společnosti jde ruku v ruce s příbuzným motivem, kterým je archetyp silné ženy. Erdrich 

staví do centra narativu několik silných ženských postav, jež mají moc ovlivňovat širší 

společnost. Nevyhneme se ani provázanosti s náboženstvím, neboť i zde dochází k mísení 

náboženských znaků a jejich významů. V obou románech se setkáváme s postavami 

indiánských žen, které si v křesťanské víře našly silný ženský vzor (Pannu Marii), touží se 

s ní ztotožnit, avšak zároveň si do ní promítají významy pocházející z tradic původní 

indiánské víry. 

Posledním tematickým okruhem, který jsme analyzovali, bylo konstruování prostoru 

v rámci fikčního světa. Teritorializace v rámci společnosti je proces, jenž stabilizuje 

identitu asembláže (Deleuze, 2010), tato kapitola se proto bude zabývat způsoby, jakými 

uspořádání rezervace ovlivňuje životy postav a jak je struktura prostoru ovlivněna jejich 

intepretací dalších kulturních znaků.  

Na základě výše zmíněných poznatků lze vyhodnotit fikční svět Louise Erdrich jako 

komplexní kulturní prostředí. Dospěli jsme tedy k potvrzení naší teze, že konstrukce 

fikčního světa a konstrukce kulturního prostředí světa aktuálního vykazují obdobné rysy 

(Eco, 1997), a tedy že při budování fikčního světa využívá autor přenosu znakových 

struktur (a často také samotných znaků, snaží-li se vykreslit model konkrétní, reálně 

existující kultury) ze skutečnosti, z nichž v rámci fikce utváří model kulturního prostředí 

fungujícího na bázi těchto struktur. V případě, že autor konstruuje model kultury zcela 

imaginární, pak do vzorců sémantické konstrukce převzaté ze skutečnosti dosazuje jiné 

znaky, či původním znakům přikládá nové významy. Pro zachování stability kulturního 

prostředí však musí dodržet jeho strukturální podobu, aby v rámci minimalizace odstupu 

(Pavel, 2012) umožnil čtenáři tuto podobu jeho fikčního světa akceptovat jako přijatelnou. 
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Zaměřili jsme se na románovou tvorbu Louise Erdrich, jež vykresluje konflikt dvou 

odlišných tradic na základě velkého množství příkladů, kdy západoevropské kulturní znaky 

ovlivňují a přetvářejí významy původní znaků indiánských kódů. Její naratologické 

postupy jí umožňují postavit tyto dvě kontrastní kulturní entity vedle sebe a představit 

čtenáři indiánské etnikum na základě jejich srovnání. Dynamika jejího narativu je přitom 

poháněna právě konfliktním vztahem motivů původní šamanské tradice s křesťanskou 

vírou (zejména jejich postoji k magii a odlišnými společenskými principy), neboť mísení a 

nahrazování znaků způsobuje chaos a ovlivňuje jak způsob, jakým postavy interpretují 

křesťanství, tak i způsob, jak vnímají své vlastní kulturní dědictví.  
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