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ÚVODEM

Kláøe, Tomáovi, Tondovi a Prokopovi,
ale také Miroslavu Èervenkovi s podìkováním a Miroslavu Procházkovi a Vladimíru Macurovi se
vzpomínkou.

Literárnìinterpretaèní metodologie lze
charakterizovat nejen z hlediska entit, na nì svá interpretaèní úsilí zamìøují, ale také na základì obecných pøístupù, s nimi se k interpretaci a k monosti popsat a zobecnit její fungování staví. Na jedné stranì pomyslné kály by
tak stály interpretaèní pøístupy vyrùstající z obecných pojmù, vnímatelných jako urèité intelektuální konstrukty, vytváøené se snahou postihnout celostnost interpretaèního
dìní. Na stranì druhé pak pøístupy usilující o nalezení,
vymezení a uspoøádání konkrétních, nástrojovì fungujících
operativnì interpretaèních prostøedkù, je by v ideálním
pøípadì bylo mono uspoøádat a do explicitnì vyjádøitelného algoritmu, který by se vyznaèoval dílèí mírou
univerzálnosti.
Cílem této práce není ucelené postiení jednotlivých
teoretických pøístupù, jejich souhrnný a systematický výklad. Tyto teorie a koncepty vìdomì (by se snahou nepodsouvat jim významové smìøování protikladné èi výraznì
posunuté) redukujeme z hlediska jejich podnìtù a pouitelnosti pro oblast interpretace vyprávìní. Proto by ná text
nemìl být èten jako úvod do soudobé literární teorie nebo
do teorie interpretace, ale ani jako ucelené mapování stavu
naratologie, disciplíny programovì vytvoøené a v edesátých letech pøedstaviteli francouzské strukturalistické metodologie (Tzvetan Todorov, Roland Barthes, Gerard Genette) a v prùbìhu dalích desetiletí domýlené i z jiných
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jazykových a metodologických pozic (Umberto Eco, Gerald
Prince, J. Hillis Miller, Thomas Pavel, Lubomír Doleel,
Michael Riffaterre, Mieke Balová, Seymour Chatman ad.).
Jak u je nejspí dáno pozdní dobou vzniku i charakterem
zkoumaného pøedmìtu, je toti naratologie disciplínou hranièní, mezioborovou a v pozitivním slova smyslu eklektickou. Výraznì èerpá z podnìtù filozofických, lingvistických,
ale i z podnìtù obecné sémiotiky, teorie komunikace a tøeba i modální logiky. Navíc zakomponovává i starí práce,
které vznikly jetì pøed etablováním naratologie jako mylenkové aktivity hledající si svùj vlastní metodologický pøístup (práce Viktora klovského, Vladimira Proppa, Romana Ingardena, Michaila M. Bachtina, Franze Stanzela ad.).
Proto by ambice zmapovat celé toto roztøítìné dìní, vystupující z rozlièných kontextù a do rùzných kontextù také
smìøující, byla nad monosti jediné kniní monografie.
Pøiznáváme tedy, e i ná pøístup je obdobnì eklektický:
procházet naratologické uvaování posledních desetiletí
a na pozadí obecných literárnìinterpretaèních pøístupù
a východisek hledat více èi ménì ucelené mylenkové konstrukty a pojmové nástroje, s jejich pomocí (èi alespoò
s vìdomím jejich existence) by bylo moné pøistupovat
k èetbì a interpretaci moderních prozaických, na vyprávìní
zaloených literárních textù.
***

Literárnìvìdný pøístup k jakémukoli
jevu èi aspektu literárního procesu se témìø vdy odvozuje
od cíle, jej lze charakterizovat jako objasòování èi vysvìtlování. Metody k tomuto cíli smìøující lze do jisté míry
klasifikovat a hierarchizovat; pochopitelnì s vìdomím, e
jde o urèité abstrakce a e existují hranièní, prolínající se èi
vzájemnì se prostupující pøípady. Výchozí, nejelementárnìjí metodou uchopení urèitého literárního jevu je popis.1)
1) Pokud jde o uívání termínù, tuèným písmem zvýrazòujeme poèáteèní výskyt
univerzálnì se vyskytujícího a pro nae zamìøení podstatného termínu, u jeho
pojmové náplnì panuje  alespoò v oblasti interpretace vyprávìní  urèitá shoda, anebo jeho jisté vymezení se pro cíle naí práce snaíme etablovat. Kurzívou
pak tiskneme cizojazyèná znìní pojmù a také termíny pøíznaèné pro jednotlivé
teoretiky a jejich vyhranìné koncepty; tyto termíny se v dané podobì globálnì

Nabízí relativnì objektivizovatelný a zavritelný výèet2)
jednotlivých prvkù, je se v rámci daného literárního jevu
èi v souvislosti s ním vyskytují a je tento literární jev
utváøejí. V pøípadì autorova ivota je to soupis fakt, která nìjakým zpùsobem s daným literárním jevem souvisejí;3)
v pøípadì textu soupis vech dílèích výrazových prostøedkù, izolovatelných tematických prvkù ve funkci motivù ap.
Tradièní aparát popisné poetiky nabízí v daném ohledu nejen iroký a ucelený repertoár toho, co hledat, ale také 
a v tom u se jednotlivé popisné poetiky lií  urèité klasifikaèní celky a hierarchie (tropy a jejich typy; metrická
schémata; podoby vypravìèe a typy vyprávìcích situací;
kompozièní principy výstavby dìje atd.). Právì problém
uspoøádávání jednotlivých klasifikovatelných prvkù do jisté hierarchické struktury, vymezující vztahy jednotlivých
prvkù mezi sebou navzájem i vùèi prvkùm vyího èi niího øádu, posouvá rovinu popisu na hierarchicky vyí a metodologicky otevøenìjí, a tudí i diferencovanìjí rovinu
analýzy.
Analýza urèitého literárního jevu se zakládá na hledání vazeb a vztahù mezi jednotlivými prvky, které tento jev
utváøejí. Tyto vztahy jsou vymezitelné jak na rovinì syntagmatické, tak na rovinì paradigmatické. Pøedstava syntagmatického fungování smìøuje k lineární souvztanosti
mezi jednotlivými prvky, kde dalí prvek pøidává jistou
významovou sloku, ani by omezoval pùsobení prvku
pøedchozího; ten je tedy alespoò do urèité míry autonomní
èi izolovatelný a nepovimnutí si jeho vztahu k prvku jinému neruí jádro jeho významové potence. V pøedstavì paradigmatického dìní urèitý prvek získává své významové
smìøování právì a ve vztahu k prvku jinému a neodhalení takového vztahu zcela redukuje jeho významové monosti. Analyzované paradigmatické vztahy jsou obvykle
nerozíøily, a mají tedy spíe charakter historického dokladu, anebo je jejich
uívání zcela rozkolísané a jiné koncepty pod daným oznaèením rozumìjí zcela
jinou pojmovou náplò.
2) Napø. u jednotlivého literárního textu je  alespoò hypoteticky  moné nabídnout ucelený soupis vech prvkù, k nìmu u nelze nic dodat.
3) Problematizující otázka, kde tato souvislost konèí, naznaèuje ovem neostrost
hranice.
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vyjádøitelné pomocí pojmù typu ekvivalence, paralelismus,
kontrast, binární opozice ap. Analýza literárního jevu tedy
pøedpokládá urèité strukturní  a v ideálním pøípadì systémové  vztahy a jejich vzájemnou propojenost. I v tomto pøípadì jsou dosaené výsledky do znaèné míry verifikovatelné, avak monost vyèerpání vech potencialit se
otevírá pouze teoreticky, pøi jisté, a u vìdomé èi nevìdomé, izolaci analyzovaného jevu, pøi redukci vìdomí vech
moných kontextových vztahù, v nich mùe být analyzovaný jev vnímán.4)
Výklad literárního jevu pøedstavuje opìt teoreticky
vyí a z cílového hlediska ucelenìjí fázi èi metodu zkoumání. Jeho úèelem je uspoøádání jednotlivých popisovaných a analyzovaných prvkù a jejich vztahù do uceleného
konstruktu, v nìm se objasní jejich celkové významové
smìøování. Výklad se zamìøuje na to, co jednotlivé prvky
a jejich vztahy znamenají pro vìdomí celku, a u z hlediska toho, co jejich uspoøádání právì do dané a ne jiné
výsledné podoby motivovalo,5) anebo jak tyto prvky ve
struktuøe celku fungují.6) Smyslem výkladu je nabídnout
hypotézu zpìtnì rekonstruovaného celku, opírající se
o pøedcházející popisné a analytické operace, a proto z nich
odvozující i jistou exaktní, objektivizovatelnou platnost vyvozených závìrù. Zjednoduenì shrnuto, popis nabízí odpovìdi na otázku co?, analýza na otázku jak? a výklad na
4) Analýza napø. urèitého Pasternakova sonetu mùe brát v úvahu ostatní podoby
sonetu jakoto ustálené básnické formy v ruském nebo i svìtovém kontextu, ale
nebere u v úvahu kabalistickou symboliku (na úrovni slovního pojmenování) èi
rytmické prvky afrického folkloru (na úrovni fonické), by urèité vztahy, které
pak do jisté míry obohacují významové smìøování daného sonetu, lze pøi komparativním zøetelu jistì najít i zde. Nutnost limitovat analyzovatelné souvislosti na
základì jistého, jen stìí definovaného zdravého rozumu èi obecnì sdíleného
smyslu je pro jakoukoli vztahovou analýzu pøíznaèná a nezbytná, nemá-li taková analýza nabýt podoby bezbøehého toku více èi ménì volnì asociativnì vázaných souvislostí.
5) Takový výklad se zamìøuje na oblast geneze, na okolnosti vzniku èi na ilustraci
autorského zámìru; bìnými vyjadøovacími nástroji jsou výkladové pojmy typu
inspirace, námìt, látka, zpracování, zámìr, realizace, postup apod.
6) Tento výklad naopak smìøuje do oblasti vnitønìtextové výstavby; vyuívají je metodologie zaloené na postupech close reading èi explication du texte, od ruského formalismu pøes novou kritiku a strukturalismus a k textové stylistice
Staigerovì a Kayserovì.

[13]

otázku proè?. Výklad je tedy jakousi syntézou, vysvìtlením, zavrením a scelením popisnì analytických dílèích
operací.
Na první pohled se mùe zdát, e proces zkoumání literárního jevu je jeho výkladem dovren, e výklad je ideálním vyústìním a výsledkem tohoto zkoumání. Proè potom
zavádìt jetì specifický pojem interpretace? Není interpretace právì jen jakýmsi souhrnným, zastøeujícím pojmem
pro hierarchicky øazené a vzájemnì komplementární
a kompatibilní operace popisu, analýzy a výkladu? Není
právì pro toto zastøeující poslání interpretace pojmem
vágním, pojmem bez vlastního metodologicky pozitivního
vymezení, pojmem bez vlastních nástrojù a postupù? Na
uvedené otázky je pochopitelnì moné odpovìdìt ano; valná èást pøístupù a smìøování v rámci èeského kontextu
nabízí pro takové pozitivní pøitakání dostatek opodstatòujících dokladù a zdùvodnìní. Nejzøetelnìjím pøíkladem tohoto typu je obecnì pøijímaný závìr, e výklad je schopen
postihnout význam textu, tedy najít cosi, co v textu doloitelnì a objektivizovatelnì je, zatímco interpretace je
schopna k tomuto výkladu pøidat pak i smysl textu: následnou subjektivní konkretizaci, která do rámce textu zapracovává i to významové dìní, které nelze objektivnì postihnout,
které stojí mimo systémotvornou podstatu textu, a které
pøece jen v textu je. Toto pojetí opozice podstaty (objektivizovaného významu, toho, co text je) a dodatkù (subjektivních, individuálních ètení a konkretizací: smyslu, toho, co
text je pro mne), ucelenì charakterizované Ingardenovou
teorií konkretizací èi Mukaøovského konceptem estetického
objektu, ale svými koøeny sahající a k Aristotelovì Poetice èi k stoickému vymezení pojmu logos, má pochopitelnì
své metodologické oprávnìní i svou nepopíratelnou tradici.
Samo ovem vychází nikoli z objektivizovatelného faktu,
ale z metodologického pøedpokladu, e jakýkoli literární
jev, v námi zvaovaném pøípadì text, v sobì urèitou odhalitelnou esenci u sám o sobì obsahuje. Z hlediska tohoto
pøedpokladu se pak správnì zvoleným postupem mùeme
této podstaty dobrat, odhalit ji jako jakési jádro, zaobalené
ve slupce a døeni toho, co komunikaèní teorie nazývá
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kódem. Je ovem takovýto metodologický pøedpoklad jediným moným?
Naprostá vìtina literárnìvìdných metodologií se shoduje alespoò na tom, e právì text je relativnì nejpevnìjím, nejstabilnìjím, a tudí i nejobjektivizovatelnìjím
prvkem literárního dìní. Je sloený ze slov, jejich sémantické jádro je vymezitelné prostøednictvím relativnì distinktivních denotaèních a konotaèních sloek. Tradièní
pøedstava slova ve smyslu logos nabízí jakési slovní centrum, substanci, k ní se pojí dalí významové sloky. Problém ovem spoèívá v tom, kde se ono vìdomí substance
rodí. Ferdinand de Saussure ve svém pojetí slova jakoto
znaku (1916) dokládá, e spojení obou sloek jeho binární
znakové koncepce, toti oznaèujícího (signifiant) a oznaèovaného (signifié) je  snad a na sporné pøípady onomatopoických slov  zcela arbitrární, tedy nahodilé a dané
jistou prvotní dohodou, je pak pøerùstá v konvenci, v automatismus pouití. Z jistého úhlu pohledu je ovem tato
arbitrárnost ponìkud v kontradikci s jeho pøedstavou jazyka (langue) jakoto systému. Jak je moné, e nìco vznikající nahodile, arbitrárnì nabývá ve svém dùsledku podobu
systémového a systémotvorného prvku, jemu je garantován stabilnì, objektivnì vymezitelný význam? Je to tím, e
slovo zaèlenìním do systémové podoby urèitou substanèní
dimenzi skuteènì získává, anebo v celém procesu hraje
podstatnìjí roli právì kontextuální, dohodové, na odlinosti od ostatních prvkù zaloené vymezení? Saussure stejnì jako pozdìji mnohem zøetelnìji Hjelmslev èi Trubeckoj
tuto druhou monost nespornì pøipoutí, by ji nerozvíjí a
do moných dùsledkù. Co se stane, poloíme-li právì na ni
dùraz? Namísto stabilní, objektivizovatelné esence slova
a z irího hlediska pak i textu se nám rozvine pøedstava
významu slova a textu vymezitelná vdy jen urèitou dohodou, významovì závislá na kontextu, na diferenciaci od jiných významotvorných entit a na tom, kdo o uchopení významu usiluje, tedy na tom, kdo text èi slovo interpretuje.
Namísto pøedstavy jednotlivých aspektù èi entit literárního
jevu jakoto jader s urèitým pevným významovým korelátem se objeví pøedstava tìchto entit jakoto dìní, jakoto
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dynamických a ne vdy zøetelnì urèitelných vazeb a vztahù uvnitø dané entity i ve vztahu k jiným aspektùm èi
entitám; vazeb a vztahù, jejich hodnota i funkce se mìní
v rámci rùzných úhlù pohledu. Vnitøní i vnìjí vazby se
jeví v strukturních souvislostech, by promìnných, více èi
ménì systémové uspoøádání je vak vdy dáno a vùlí,
vytyèeným cílem èi pøedstavou toho, kdo na tyto vazby
nahlíí.7)
Tato pøedstava nenachází  u z praktických dùvodù
úèelové, ekonomické a významovì stabilizované komunikace  plné uplatnìní v bìné ústní komunikaci ani v kadodenní komunikaci písemné. V literatuøe jakoto komunikaci ozvlátnìné èi utváøené pùsobením estetické funkce je
ovem mnohem více dùvodù pro domýlení výe nastínìného problému. Tradièní komunikaèní schéma typu odesílatel zaifruje sdìlení (poselství)8) a adresát je následnì deifruje zde neúmìrnì zkresluje a zjednoduuje pøedevím
tím, e vytváøí pøedstavu, e takové sdìlení je zcela pod
kontrolou obou úèastníkù: odesílatel pøesnì ví, co chce øíci,
a adresát to pøesnì odhalí, take  a na jisté komunikaèní umy  mezi nimi nutnì dojde k pøedání tého objektivizovatelného pøedmìtu sdìlení. S výjimkami metodologií
vybudovaných na autorské intenci a nìkterých psychologizujících pøístupù ovem vìtina pøístupù uznává, e celá
oblast komunikace v literatuøe je mnohem sloitìjí.
Roman Jakobson, pro nìho byla komunikaèní teorie
v urèitém období inspirací i východiskem, se pøi zvaování
literární komunikace dopracovává k estièlennému
schématu (Jakobson 1960; 1995: 353):

7) Thomas Kuhn (1968) navrhl popisovat tento rys uvaování pomocí pojmu paradigma, chápaného jako model, který poskytuje soudrnou interpretaci jistých
jevù. Posun paradigmatu je zámìnou jednoho vysvìtlujícího modelu jiným, k ní
dochází pøi akumulaci nevysvìtlitelných fenoménù v rámci pùvodního modelu.
8) Èeská terminologie zatím nemá, zdá se mi, adekvátní ekvivalent pro výraz message, uívaný zcela bìnì v sémiotice od Jakobsona k Ecovi. Pøeklad sdìlení
pøíli zvýrazòuje dìní na pólu vnímatele, poselství zase na pólu odesílatele.
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kontext
sdìlení
mluvèí ................................................................ adresát
kontakt
kód
Ji pøi zbìném pohledu je zøejmé, e z uvedených sloek
literárního komunikaèního procesu lze pouze dvì vymezit
jako sloky s nespornou, objektovì charakterizovatelnou
substancí: adresáta a odesílatele.9) Sdìlení a kód mohou mít
urèitou objektivizovatelnou substanci pouze v rámci jisté
metodologie, která jim ji svým vymezením garantuje.
Kontext a kontakt10) jsou aspekty stìí vymezitelné substancionálnì; substanci lze do nich vnést právì a pouze jejich
interpretací.
Obdobnì by se bylo mono zmínit o klíèovém pojmu
estetické (èi poetické) funkce. Není pøíznaèné, e právì
tento stìejní pojem, postihující ono nìco, co dìlá literaturu literaturou, bylo mono vymezit spíe negativnì anebo
kontextovì, jako souhrn fungování rùzných sloek literárního díla a kontextu, v nìm je dílo vnímáno? Není právì
absence pøedmìtné podstaty estetické funkce typická pro
celý literární proces? Nejde i v nìm o uchopování nìèeho,
co není definitivním a vyèerpávajícím zpùsobem nikdy
uchopitelné, nìèeho, co lze interpretovat, nikoli vak
nahradit stabilním a uzavøeným celkem, který jinými
prostøedky vyjadøuje toté?
Literárnìmetodologické bádání posledních desetiletí pùvodní pøedstavu urèité substanciální, a tudí objektivnì
a pozitivnì vymezitelné kvality slova, textu a sdìlení pod9) Jiná je ovem otázka, kolik z této uchopitelné substance zbývá ve vlastním literárním procesu, opustí-li  u faktem textové komunikace, a nikoli bezprostøedního, fyzicky se odehrávajícího dialogu  oba tito konatelé sféru psychofyzického
bytí.
10) Typologie projevù kontaktu a fatické funkce je v Jakobsonovì pojetí spíe jen naèrtnutá a i pozdìjí bádání v daném smìru ji ponìkud odsouvá do pozadí èi spíe
ji pøijímá jako existující funkci, je ale nenabízí ucelený diskurs, který by bral
v úvahu její fungování, nechceme-li se vydat na zápraí textu, tj. do oblasti
paratextových rysù, kde by naopak domylení jejího pùsobení mohlo být metodologicky velice vydatné.
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statnì zproblematizovalo. Namísto substance se podnìtnì
prosazuje pøedstava urèitého konstruktu. Tam, kde byl po
øadu generací vnímán jistý uchopitelný objekt, se nyní objevuje pøedstava produktu, výsledku interpretaèního procesu. I kdy znaková pøedstava díla je nadále ivá a sugestivní, namísto saussurovské binárnì opozièní struktury se
z minulosti produktivnì vynoøuje Peirceùv koncept triadický, rozíøený o interpretant. Namísto úkolu nalézt to, co
v textu je, si literárnìvìdný pøístup klade cíle skromnìjí:
pozorovat, jak je významové dìní v textu utváøeno, jak se
s rùznými èteními a pøístupy promìòuje, jak lze k textu
pøistupovat a jak jej lze vnímat. Interpretace tak pøestává
být chápána jako jakýsi subjektivní dodatek, oivující pøedchozí vìdecky fundovaný popis, analýzu a výklad. Zøekneme-li se pøedstavy podstat, objektovì se utváøejících èi
utvoøených entit, které jsou uchopitelné samy o sobì, stává se interpretace základním pøedpokladem jakékoli pozitivní výpovìdi o jakémkoli jevu literárního dìní. Zkoumané
jevy tohoto dìní pøestávají fungovat jako zástupné, alegorické entity a nabývají platnosti symbolù, tj. entit interpretovatelných, ale nenahraditelných metodou vysvìtlujících,
deifrovaných ekvivalentù. Takovýto jev u pak není
prezentován pouze jako výsledek kritikova (historikova,
pedagogova ap.) objevu a následné klasifikace za pomoci
objektivnì existující terminologie, ale je vnímán také jako
výsledek jistých interpretaèních aktivit, jako výsledek
uplatnìní jistých interpretaèních metod, procedur èi mechanismù. Vìdomí toho, e interpretujeme, e utváøíme
urèité konstrukty, mechanismy, entity èi vazby,11) které sice
neexistují samy o sobì, ale umoòují nám literárními jevy
se zabývat, se pak stává nedílnou a legitimní souèástí jakéhokoli pøístupu k literatuøe.
V následujících kapitolách se proto pokusíme nabídnout
urèitý výèet ani ne tak pojmù, jako spí pojmových konstruktù a jejich fungování; ne proto, e tyto entity prostì
11) A utváøíme je proto, e nám tím umoòují nové a/nebo zajímavé a/nebo sugestivní pohledy, jejich prostøednictvím vyvstávají nové monosti významotvorných
aktivit daného jevu.
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v literárním procesu a v pøístupech k literárnímu dílu
jsou, ale proto, e mohou v urèitém metodologickém
pøístupu umoòovat vyjádøení (ne definitivní uchopení èi
vysvìtlení!) jistých jevù, tj. e mohou být uiteèné. Klasifikaènì hierarchické uspoøádání tìchto pojmových konstruktù se pak mùe dílo od díla èi jev od jevu liit, nebo
jedním ze základních interpretaèních pøedpokladù je jistý
respekt k textu èi jinému jevu literárního dìní, který obnáí podøízení se aktuálnímu strukturnímu uspoøádání a rektifikaci interpretaèních nástrojù právì z hlediska daného
uspoøádání, na rozdíl od aplikace urèité pøedem vymezené
metodologie, rétoriky èi ideologie, na jejím pozadí je pak
text pomìøován a hodnocen. Právì nemonost nabídnout
ucelený, hierarchicky èi lineárnì uspoøádaný výèet aplikovatelných kategorií je ostatnì tím, co nejzøetelnìji odliuje
metody interpretace ve vlastním slova smyslu od popisu,
analýzy a výkladu: interpretaèní pojmové konstrukty jsou
spíe problémové okruhy, otázky, které mohou být s ohledem na daný interpretovaný jev zváeny èi alespoò poloeny, a nikoli pomìøovací kritéria, je pøi aplikování nabízejí
odpovìï ano èi ne ve smyslu pøítomnosti èi absence pomìøovaného aspektu v rámci analyzovaného jevu.
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I . INTERPRETACE VYPRÁVÌNÍ
V KONTEXTU INTERPRETAÈNÍCH TEORIÍ
POSLEDNÍCH DESETILETÍ

I. 1. ÚVOD

Pojem interpretace patøí k nejtradiènìjím, ale také nejrozporuplnìjím pojmùm, s nimi literární teorie, historie i kritika operují. Literárnìteoretické
diskuse posledního pùl století nabízejí peèlivì argumentovaná a racionální stanoviska, odsuzující interpretaci do pozice èehosi obyèejného, tradièního, zjevnì u pøeilého, ale
obdobnì peèlivì vyargumentované soudy z jiných pozic docházejí k závìrùm o nenahraditelnosti a nevyèerpatelnosti
interpretaèních pøístupù. O co v onìch diskusích jde? A jak
se ony globální závìry literární teorie an sich1) vztahují
1) Literární teorie byla, je a nejspí i bude disciplínou na pomezí: kadý její metodologický konstrukt je buï aplikací filozofických èi obecnì metodologických východisek na specifickou oblast literatury, to jest na oblast textù vyznaèujících se
literárností, èi obecnìji i literárního dìní (snad by se dalo zaèít Platónem, rozhodnì pak v moderním období fenomenologií, psychologickou a psychoanalytickou kritikou, marxistickou i jinou literární sociologií, feminismem), anebo je pokusem o co nejirí zobecnìní pøístupù, zrodivích se z literárnì orientovaných
východisek (Aristotelés, chceme-li podporovat protikladné ètení obou antických
filozofù; tradièní hermeneutika, sémiotika, strukturalismus, recepèní estetika).
Dané rozdìlení je pochopitelnì zcela schematické, nebo pravidlem spíe ne výjimkou jsou i vstupy z protikladných pólù, obohacující a oivující tu kterou
metodologii; právì recepèní estetika je toho ilustrativním dokladem. Toto mezní
postavení je pak podporováno i pohyblivým postavením literární teorie na ose
mezi vìdeckostí a k sugestivnosti orientovanou kreativitou. Kontextový aspekt,
z nìho není moné uniknout, je pak umocnìn i institucionálním fungováním
akademické sféry, vyznaèující se intuitivní i programovou poptávkou, ale
i schopností absolutizovat èi rozmìlòovat výchozí metodologické postuláty
v jejich domýlení a vyuívání. Opìt: to, co platí obecnì, vystupuje v daném konkrétním pøípadì se sugestivností zvìteniny: teoretické koncepty oslovují tisíce
univerzit, schopných a ochotných jisté teoretické podnìty vstøebávat a roziøovat,
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k situaci v soudobé èeské literární vìdì? Je interpretace
jistý bezproblémový postup, jen má své stabilní, teoreticky nijak neprovokující algoritmy, anebo je pøístup k interpretaci tím, co nejzøetelnìji odliuje jednotlivé literárnìvìdné metodologie? Je interpretace textu samozøejmost,
anebo je to vìda? Alespoò èásteèná odpovìï právì na tyto
 a z nich se vynoøiví dalí a dalí  otázky bude smyslem a cílem této práce.
V èeském literárním kontextu se s ucelenou interpretaèní praxí setkáváme zøídka,2) s teorií interpretace takøka
vùbec ne.3) Cítíme-li potøebu hledat pro tento stav kauzála následnì tak produkují stovky titulù obecné i aplikované literární teorie; to ve
vytváøí autonomní a nìkdy i ponìkud iracionální mechanismy, v nich jakákoli
teorie mùe nabývat kontur zcela posunutých èi protikladných tomu, co bylo
jejím výchozím metodologickým impulsem a vidinou.
2) Jako interpretace jsou zvlátì v poslední dobì vnímány urèité souhrnné pøíruèky,
napø. Slovník básnických knih (Miroslav Èervenka a kol., 1990) èi tøísvazkový
soubor Rozumìt literatuøe 1, Èeská literatura 19451970, Èeský Parnas. Literatura 19701990. Vzhledem k tomu, e se jejich autoøi na textovì velice omezeném
prostoru snaí postihnout rozsáhlá ucelená díla, a u typu románu èi básnické sbírky, je výsledkem spíe povechná charakterizace zaloená na objektivním
popisu a analýze díla. Interpretace ve skuteèném slova smyslu, obnáející zvaování vech významotvorných mechanismù v jejich mnohovýznamovosti, by vyadovala mnohem vìtí prostor. Interpretace básnické sbírky, nejedná-li se o ucelenou skladbu, by pak nutnì mìla být pøedevím interpretací jednotlivých dílèích
textù, schopných významovì fungovat i samostatnì, mimo kontext sbírky; charakterizace celku bez monosti vìnovat se rùznorodosti významových smìøování
jednotlivých textù vèetnì rùzných moných zpùsobù jejich ètení se potom povechnosti ani vyhnout nemùe. I nìkteré studie z oblasti literární vìdy, které jsou
èasto oznaèovány jako interpretace, jsou ve skuteènosti spíe popisem (napø.
Mukaøovského Pokus o slohový rozbor Babièky Boeny Nìmcové), anebo textovou analýzou (jeho Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalùv Absolutní hrobaø). Urèitá metodologická pojetí pro pojmy, které mohly do oblasti textové interpretace smìøovat (napø. Vodièkùv pojem konkretizace), volila vymezení èi
náplò, je je zavedla do oblastí jiných. Otázku moností interpretace si neklade
ani praxe dneních literárnìhistorických souhrnù a uèebnic, v ní jsou i údaje nefaktografického typu (charakteristika kontextu doby, literárního kontextu i jednotlivých dìl) prezentovány jako fakta, jako evidentní a snad i jedinì moné
skuteènosti, a nikoli jako provizorní nástrojové konstrukty. Snad jedinou souvisleji rozvíjenou interpretaèní oblastí je pak interpretace stylisticko-lingvistická
(práce Karla Hausenblase, Alexandra Sticha, Zdeòka Komína, Aleny Macurové,
Petra Maree ad.).
3) Výzvy k nutnosti textové interpretace, adresované kolní praxi (Mukaøovského pojetí výuky literatury, formulované ve 30. letech, stejnì jako dnení situace), vìtinou
jako by oblast interpretaèních postupù, pøístupù a moností vnímaly jako cosi subjektivního, co nelze obecnìji vymezit a stanovit. Interpretace se tak stává  i ve vy-
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ní vysvìtlení, lze je  s jistým zjednoduením, jak je pro
analýzu pøíèiny a následku v humanitních vìdách bìné 
nacházet v celé øadì vzájemnì do jisté míry souvisejících
jevù. Stìejním se zde zdá být pøedevím v poèátcích obrozenecká a post-obrozenecká potøeba ucelenì mapovat kontext toho, co bylo mono oznaèit jako èeskou národní literaturu;4) potøeba shromádit fakta a dát je do ucelených
souvislostních vztahù musela v daném období nutnì pøeváit nad problematizací tìchto fakt èi pøístupù k nim, stejnì
jako nad zamìøováním se na jevy povahy nefaktografické.
Pozitivistický pøístup, který pøináí druhá polovina 19. století, byl pak jen logickým zavrením a systémovým opodstatnìním pøedchozího smìøování. Dalím z dùvodù mùe
být fakt, e v èeské literatuøe a do období modernismu
chybí (s výjimkou Karla Hynka Máchy a do jisté míry snad
Erbena, Nerudy èi Zeyera) ucelené autorské dílo (typu
Dantova, Shakespearova) èi text (Miltonùv Ztracený ráj),
jen by si ji svým ambivalentním, významovì provokujícím a pøitom k interpretacím otevøeným charakterem
o interpretaèní pøístup øíkal a na nìm by si své postuláty vytyèovala kadá metodologická orientace. Dalím, více
k souèasnosti smìøujícím dùvodem absence soustavného
interpretaèního zamìøení èeské literární vìdy mùe být
existence velkých kritikù (F. X. alda, Arne Novák, Václav Èerný, Jan Lopatka), stejnì jako metodologií, které zde
byly souvisleji rozvíjeny (pozitivismus, psychologizující èi
osobnostní kritika, strukturalismus, prvoplánový marxismus), pro nì právì textová interpretace není tím nejpodstatnìjím východiskem, postupem èi cílem. A koneènì lze
nejspí za dùvod pøijmout i nutný aspekt subjektivní,
který interpretace v sobì obnáí, a jen se tak dostává do
protikladu k vìdeckému, objektivizaènímu smìøování, je
sokokolském pojetí  jakýmsi seminárním, praktickým cvièením, obtínì vymezitelným jak z hlediska náplnì, tak i klasifikace. Teoretické interpretaèní podnìty
jsou tematizovány spíe jako dílèí sloka literárnìteoretické a literárnìkritické praxe (srov. Blaíèek 1994, Èervenka 1992, Holý 1993, Chvatík 1991, Jankoviè, ed.
1970, Kubínová 1992 a 1994, Otruba 1994, Sontagová 1964; 1994 apod.).
4) Srov. proces, kterým musela literární historiografie projít od klasifikaènì výètových prací Dobrovského a Jungmanna a po ucelené vyprávìjící dìjiny Vlèkovy èi Jakubcovy.
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je pro sebe-zaøazení èeské literární vìdy v kulturním povìdomí i v institucionální praxi (vysoké koly, akademická
pracovitì) tak typický.5)
I. 2. HISTORICKÉ KOØENY
INTERPRETAÈNÍHO BÁDÁNÍ:
HERMENEUTICKÁ STOPA

Interpretaèní praxe  a k ní se váící
tu více, tu ménì zøetelné teoretizující úsilí  stojí takøka
u koøenù západní, helénsko-idovsko-køesanské civilizace,
lze ji vak vysledovat i v dávných kulturách civilizací
jiných. Jako jeden z prvních konkrétních dokladù hermeneutické tradice, vnímající otázku porozumìní jakoto problém, se obvykle uvádìjí rozdílná ètení a výklady Homérovy Íliady a Odysseje, doloitelná ve ètvrtém století pøed
naím letopoètem.6) Otázky kladené Homérovým textem
souvisely jednak s jazykovými posuny a zmìnami, jednak
ale i s chápáním významovì nejednoznaèných, metaforických pasáí, a také s implicitnì ztvárnìným procesem
interpretace v textu (napø. Odysseus interpretující sen,
který mu vypráví nìkdo jiný).
Vedle tìchto dokladù literární interpretace jsou pak
neménì zøetelné i interpretace velijakých znamení, proroctví, ale také právních textù. Ji zde se vyvíjejí rùzné interpretaèní tendence, od filologicky rekonstruující a po
alegoricky èi symbolicky vykládající.7) Celé úsilí vychází
z pøedpokladu odhalit v textu èi v jiném jevu potenciálnì
znakového charakteru (séma) cosi skrytého, cosi, co je bez
vynaloeného úsilí nezøetelné, anebo co samo v sobì obsahuje více ne jeden význam. Z hlediska vývoje interpreta5) Srov. obdobnì i nezájem o literárnìvìdný ánr eseje, jen ustoupil v akademickém povìdomí více cenìnému ánru vìdecké stati.
6) Viz napø. Kennedy, George A., ed. 1989, pøedevím kapitoly 2, 10 a 11.
7) Pùvodní øecké hermeneúein (interpretovat) v sobì zahrnuje minimálnì tøi významy: 1) ústnì interpretovat poezii (pøednáet, vyjadøovat); 2) vysvìtlovat;
3) pøekládat (viz napø. Preminger, Alex; Brogan, T. V. F., eds. 1993: 516). Øecké
hermeneía potom obvykle oznaèuje komentáø èi výklad textu, stejnì jako
schopnost výrazu a komunikace.

ce jakoto metody jsou spíe ne Platón èi Aristotelés8) zajímaví filozofové Herakleitós a Parmenidés, jejich uèení
bylo  ve zprostøedkované podobì  zaznamenáno ranì
køesanskými autory. Kléméns Alexandrijský9) èi Origen
doplòují ji etablizovanou alegorickou a neoplatónskou interpretaèní metodu o poznatky gnostické. V díle Stromata
Kléméns Alexandrijský (asi 150216) vymezuje tøi podoby textù: první oznaèuje jako epistolografický (doslovný),
druhý hieratický (odkazující k posvátným rysùm textu),
tøetí jako hieroglyfický. V nìm kadé slovo v sobì obsahuje minimálnì dva elementy, jeden doslovný, druhý symbolický, zaloený a) na principu symbolické (v terminologii
moderní sémiotiky bychom asi øekli ikonické) reprezentace;
b) pùvodnì imitativnì reprezentující, u nìho vak pozdìji
pøestala být tato explicitní vazba pociována; c) enigmaticky symbolický, skrývající svùj význam, ani by nabízel zobrazováním motivované vysvìtlení (srov. Kennedy, George
A., ed. 1989: 333). Pøíèinu takto sloitì fungujícího pojmenovávacího aparátu spatøuje Kléméns v potøebì bránit filozofickou èi náboenskou pravdu pøed vulgárním zjednoduením. Tato pravda mùe být uchopena pouze skrze
mentální úsilí, co posléze zvyuje její hodnotu: Ve, na co
musíme nahlíet skrze urèitou zastírací vrstvu, obsahuje
pravdu, která je vìtí a posvátnìjí; plody, které vnímáme
skrze vodu, jsou pokryty závojem, jen jim dodává potøebné druhotné významy. Jejich iluminace nás chrání pøed
chápáním i zøetelných vìcí toliko jediným zpùsobem.
Vzhledem k tomu, e vìtinu vìcí lze chápat v synekdochickém významu, snaíme se o to soustøedìním na to, co je
vysloveno skrytì.10)
8) Jeho Poetika nabízí koncept chápání a porozumìní textu nejspíe ve smyslu uchopení textové struktury (toho, jak je text konstruován) a úèelu, který má èi mùe
daný text plnit (toho, jakou má funkci èi jak mùe fungovat). Je pak vcelku pochopitelné, e na rozdíl od kontinuálního vývoje hermeneutiky zaujal Aristotelùv
koncept nejen moderní teorie literárních druhù a ánrù, ale také textovou sémiotiku v jejích formalistických, strukturalistických a novokritických pojetích.
9) O nìm, ale také o obecnìjích souvislostech této fáze interpretaèního bádání srov.
Kratochvíl  Bouzek (1996).
10) Kléméns Alexandrijský: Stromata 5.9.56, cit. podle Kennedy, George A., ed.
1989: 334. Vechny pøeklady v celém textu PAB, není-li uvedeno jinak.
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Následovníci Kléménta Alexandrijského zamìøili svou
pozornost pøedevím na interpretaci Bible, budujíce systém
její nedoslovné, pøenesenì významové (spirituální v pojetí
sv. Augustina) interpretace. Origen (181251) ve spise De
Principiis vymezuje tøi roviny alegorické interpretace: doslovnou, etickou a spirituální. Tato tradice, spojující prvky
gnose s irím konceptem hermetismu, se zdá být pro
pozdìjí vývoj hermeneutiky jakoto první ucelené teorie
chápání (tedy interpretace z hlediska problému vnímání)
zajímavìjí a inspirativnìjí ne tradice platónovského èi
aristotelovského racionalismu, hledající porozumìní v kauzálních souvislostech, v nich text hraje pouze roli následku èi nástroje odkazujícího k podstatì èi pøíèinì stojící vdy
mimo text. Hermetismus (Hermés, posel bohù a prùvodce
zemøelých v podsvìtí, je zároveò patronem umìlcù i zlodìjù) popírá kauzální linii totonosti mezi pøíèinou a dùsledkem. Texty mohou skrývat protikladné, ale navzájem se
nevyluèující pravdy, nebo odkazují k nìèemu jinému, ne
co se zdají øíkat. Pro hermetický pøístup nespoèívá pravda
v tom, co je øeèeno; je uloena kdesi hloubìji, v tom, co øeèeno není, èi v tom, co je øeèeno jinak. Proto se zlatý vìk
hermetismu, situovaný zhruba do druhého století naeho
letopoètu, vìnuje kromì biblických bádání také zevrubné
interpretaci snù. Napø. Artemidórova Oneirocritica se zabývá kromì jiného také íøe zobecnitelným principem, e
jistým snùm porozumíme spíe jejich ètením od konce
k poèátku ne obrácenì11) a e pøi rekonstrukci celku musí
interpret pouívat spíe svou vlastní, pøirozenou vnímavost, ne racionální, obecnì sdílená pravidla a postupy.
Obdobnì se vìnuje pozornost interpretaci cizích, barbarských jazykù, které mohou obsahovat pravdu právì proto,
e je nelze vysvìtlit. Souhrnem hermetického pøístupu,
zaloeného na pøedpokladu, e kadý objekt, jev èi slovo
obsahuje pravdu, odkazující ovem hned k dalí, opìt skryté pravdì, je soubor Corpus Hermeticum, jeho autor je
11) Ji zde se rodí vìdomí, jeho ztìlesnìním bude pozdìji pøedstava hermeneutického kruhu, kde porozumìní dílèímu prvku je vdy vázáno na pøedstavu celku a tato
pøedstava celku se zároveò mìní s chápáním kadého dílèího prvku.
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oznaèen jako Hermés Trismegistos. Porozumìní je v nìm
chápáno jako mystické vcítìní èi tuení, neracionální osvícení, momentální vize nebo zjevení.12)
Toto pojetí interpretace, v nìm pøedchozí hermetická
tradice vrcholí a absolutizuje se, se svou vyhranìností dostává  spolu s bádáním kabalistù èi støedovìkých neoplatonikù  na okraj zájmu, vìnovaného v dalích stoletích
doslovnému, morálnímu a teologickému významu Bible.
V nìm je pùvodnì alegorická interpretace, pøedevím Starého zákona, sice pøipoutìna, ale zároveò se upozoròuje
i na její nebezpeèí, vedoucí do oblasti heretické. Interpretaèní pøístupy spíe ne k hledání významu a problematizaci chápání smìøují k popisu, k tvorbì aparátu normativní poetiky, prozódie, rétorických èi øeèových figur (mezi
nimi se ocitá i alegorie) a ke klasifikaci ánrù. V kompendiu svobodných umìní, sepsaném v pátém století Martianem Capellem, dochází ji v první knize k alegorickému
sòatku Merkura (Hermés pøevedený do latinského kontextu) s Filologií, v nìm svobodná umìní figurují jako druièky. S jistým zjednoduením se tento obraz Herma-enicha
dá vnímat jako dobrovolné vzdání se pøedchozí volnosti
a podøízení se domácímu øádu a poøádku filologickému,
v nìm se interpretaèní bádání ocitne na dlouhá století.
Hermetismus dostává podobu textové hermeneutiky zamìøené na hledání významu biblického textu na základì filologických zkoumání. Její projevy lze spatøovat ve variantách
pøekladù Bible do jednotlivých jazykù, ale také v pomìrnì
souvislé tradici reformaèního usilování, prezentujícího význam jednotlivých pasáí Písma jako èehosi sloitì pøístupného, stojícího mimo stabilnì vymezené církevní dogma.
Tradice prvních vykladaèù Bible (Origen, sv. Augustin)
znovu oívá ve 12. a 13. století v souvislosti s tzv. ètyøvrstvou interpretací.13) Biblický text je zde vnímán na rovinì
12) Jistou pozornost mu vìnuje napø. Umberto Eco in 1992: 3435. V sumarizaèním
 a tedy jistì zjednoduujícím, interpretovaném  výètu zásad antického
hermetismu pak Eco nachází a pøekvapivì sugestivní paralely s chápáním textu,
jazyka a vnímatele v rámci soudobých interpretaèních pøístupù (ibid.: 3940).
13) Jejím projevem je Dantovi pøipisovaný dopis pro Can Grande della Scala, po jistou dobu pak pøipojovaný k jeho Ráji, v nìm jsou ony ètyøi vrstvy ilustrovány na
scénì idovského exodu z Egypta.
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doslovné (historické), alegorické (pøenesenì významové
a typologické: scény Starého zákona pøedznamenávají historicky konkrétní události Nového zákona, jsou symbolickým prototypem pro následné reálné naplnìní), etické
a eschatologické. idovská tradice hermeneutických technik midra vymezuje interpretaci právních textù, u nich
je tøeba nalézt jediný, autoritativní význam, a interpretaci
textù duchovních, které jsou interpretaènì mnohovýznamové, od doslovnì historického významu a po význam
esoterický. Znovuobjevení svazku Corpus Hermeticum ve
Florencii 16. století lze vnímat v obdobnì symbolickém rozmìru. Hermetismus, stojící zdánlivì v protikladu k racionální aristotelské tradici, se zcela logicky spolupodílí na
utváøení základù modernity: oba zdánlivì protikladné pøístupy toti spojuje neochvìjná víra v podstatu, v cosi jistým
 a u racionální analýzou, anebo mystickým osvícením
 zpùsobem odhalitelné, spoèívající u koøenù bytí, dìní
i slova jakoto logos. Právì tato tradice znakovosti ve
smyslu odkazování k èemusi jinému, esenciálnímu, stojí
u koøenù západní civilizace a nabízí jí základní paradigma
mylení a vnímání po celou dobu jejího vývoje.14) Pøevaování èi alespoò existence hermetického východiska, stojícího v protikladu ke kauzálnímu paradigmatu, dovedenému
do absolutizace pozitivismem 19. století, pak osvìtluje celou øadu literárnìvìdných, ale i filozofických metodologií,
které se rozvinuly v prùbìhu 20. století a vznikaly právì
na  více èi ménì razantním  odmítnutí paradigmatu
racionálnì vysledovatelné pøíèiny a následku. To, e právì
interpretace literárního textu v tomto ohledu èerpá ve 20.
století z hermetického pólu více ne tøeba literární historie
nebo normativní èi strukturální poetika, ji sice staví do
pozice disciplíny ménì vìdecké, ale na druhé stranì i do
pozice disciplíny metodologicky mnohem dynamiètìjí,
14) Rozruch kolem dekonstrukce jakoto nejzøetelnìjího post-strukturálního podnìtu, jeho svìdky jsme byli v uplynulých desetiletích, byl do znaèné míry zpùsoben právì útokem na toto stìejní paradigma; problém, e dekonstrukce nedokázala nabídnout jakékoli jiné, pozitivní øeení, je z hlediska upozornìní  by
zúeného a cílenì vyhroceného  právì na esenciálnost tohoto paradigmantu
ponìkud podruný.

[27]

heterogennìjí a obvykle i kladoucí mnohem znepokojivìjí problematizující otázky.
Smyslem tohoto historického  neúplného a skrze sekundární zdroje zprostøedkovaného  exkursu nebylo nastínit ucelený vývoj interpretaèní teorie èi praxe; lo spíe
o to poukázat, e interpretaèní bádání a koøeny rùzných
metodologických pøístupù mají svou hlubokou, palimpsesticky se pøekrývající a ukrývající tradici, na rozdíl od zøetelnì vymezené a pomìrnì metodologicky homogenní teorie
a praxe literární historie jakoto produktu osvícenského,
paradigmatem pøíèiny a následku vymezeného racionalizaèního pøístupu. I poèátek moderního interpretaèního
bádání lze situovat do osvícensko-romantického období pøelomu 18. a 19. století, avak koøeny, inspiraèní zdroje i tradice tohoto literárnìvìdného oboru jsou mnohem heterogennìjí a také pozornost jemu vìnovaná v jednotlivých
obdobích èi v jednotlivých národnostních literaturách je
mnohem rùznorodìjí.
Interpretaèní metodologií s nejzøetelnìjí kontinuitou je
právì metoda hermeneutická. Na její biblická, ale také
okultní, hermetická východiska navazuje a zároveò je vùèi
dobovému literárnímu materiálu zvauje a modifikuje
Friedrich Schleiermacher (17681834), oznaèovaný
obvykle za zakladatele moderního interpretaèního uvaování.15) Na rozdíl od pøedchozích hermeneutických výkladových pøíruèek filologického typu, majících pøedevím prak15) I zde je vymezování jakýchkoli prvopoèátkù problematiètìjí, ne se z pohledu
souhrnného, vývojového vyprávìní mùe zdát. Napø. práce Petera Szondiho
(1966) èi Roberta S. Leventhala (1994) pøesvìdèivì ilustrují, jak pro Schleiermacherovo pojetí vytváøely urèité pøedpoklady u práce J. C. Dannhauera (Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum litterarum, 1654; zde se
poprvé objevuje pojem hermeneutika v jeho novodobém uití), J. M. Chladenia
(Einleitung zur richtigen Auslegung vernunfftiger Reden und Schrifften, 1742),
F. A. Wolfa (Vorlesung uber die Encyclopadie der Alterthumswissenschaft, publikováno posmrtnì 1831) èi F. Asta (Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik
und Kritik, 1808) a dalích. Schleiermacher spíe dovril pøedchozí fragmentární
smìøování k pojetí interpretace nikoli jako odvìtví filologie èi logiky, ale jako
nezávislé disciplíny, zamìøené na otázky chápání a porozumìní. Szondi pøesvìdèivì dokládá, e zvýraznìní Schleiermacherovy pozice vyplývá spíe z toho, e
jeho koncept hermeneutiky byl nejblií autorùm vývojových pøehledù hermeneutiky, pøedevím Wilhelmu Diltheyovi.
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tický zøetel a usilujících o oèitìní biblických textù od alegorických nánosù a o návrat k pùvodnímu historizujícímu
výkladu, v nìm je text zøetelný, èistý a interpretuje se
proto sám o sobì, usiluje Schleiermacher o ucelenou a obecnì platnou interpretaèní teorii. Klasifikaèní kritéria svých
pøedchùdcù16) oznaèuje za nástroje, které pouze umocòují
protiøeèící si pravidla. Jeho Hermeneutika17) (1819) usiluje
o obecnou teorii chápání a rozumìní, která není omezena
pouze na biblické texty (allgemeine Hermeneutik). Na rozdíl od pøedchozích hermeneutikù, pro nì byla interpretace spíe aplikací obecných postulátù lingvistických (Wolf) èi
obecnì pøírodních zákonù,18) Schleiermacherovo autonomní
umìní porozumìní je zaloeno na binárním principu
interpretace lingvistické19) a technické (psychologické).
Jejím smyslem je dosáhnout okamiku pochopení, v nìm
vnímatel porozumí autorovi, souzní s ním prostøednictvím
jeho stylu. Porozumìní øeèi autora se nedìje pouze na pozadí jazyka; tato øeè je projevem pøemýlejícího subjektu,
a to jedním z mnoha projevù permanentnì se vyvíjejícího
autorského ducha. Porozumìní dílu proto není dáno toliko
výslednou textovou podobou, ale je také otázkou pochopení
geneze textu a jeho motivace. Proto není smyslem interpretace odstranìní pøekáek v autonomním textu, ale je jím
16) Wolfovy tøi kategorie interpretace: grammatica, historica a philosophica, Boeckhovo èlenìní na objektivní komponenty  gramatický a historický  a subjektivní komponety  individuální a generický.
17) K dispozici jsme mìli pouze anglický pøeklad: Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: Hermeneutics: The Handwritten Manuscripts (ed. by Heinz Kimmerle).
Missoula, Scholars Press 1977, který ale zahrnuje i jeho pozdìjí práce.
18) Meierova aplikace Leibnizovy filozofie, smìøující k autorovi jako tvùrci (podobnì jako vekeré jevy v pøírodì odkazují ke Stvoøiteli), anebo filozofických (Ast
a jeho aplikace Schellingovy filozofie totonosti).
19) Jeho pøístup vychází z pøedpokládané úplné jednoty slova, v nìm vekerá
významová rùznorodost smìøuje k jednotì celku, v ní jsou zastøeeny vechny
významové nuance a monosti; tato jednota je vak chápána jako podoba námi
neodhalitelného ideálu. Proto pak v rovinì gramatické interpretace vytváøí
Schleiermacher celou øadu binárních opozic v duchu tradièního klasifikaèního tøídìní: formální/materiální, kvantitativní/kvalitativní, zvýznamnìní/redundance ap.,
majících postihnout jednotlivé modifikace fungování jazyka v díle. Aèkoli jeho
ideálem je, aby oba interpretaèní postupy  gramatický a technický  dokázaly ve svém výsledku nabídnout tyté závìry, pøi zmínce o historismu jednotlivých forem, ánrù a druhù pøipoutí, e gramatická interpretace je spjata s epikou,
zatímco technická s lyrikou, a to zvlátì romantického období.
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návrat k poèátku, k individuálnímu ivotu autora a k jeho
proitku. Výsledkem interpretaèního úsilí je potom znovuzkonstruování celostnosti autorského svìta. Jazyk není
cílem, ale projevem pøemýlejícího mluvèího. Proto spíe
ne k významu textu smìøuje Schleiermacherùv koncept
k postiení smyslu, zprostøedkovaného jazykem a neredukovatelného na autorský zámìr. Objektem hermeneutického zájmu tedy nemusí být pouze psaný text, ale mùe jím
být také ústní promluva, protoe i v ní se odráí psychologie mluvèího-autora promluvy. Porozumìní je pak opakem
mluvení, stejnì jako hermeneutika je obrácenou gramatikou a kompozicí.20) Právì tento psychologizující aspekt
ztotonìní se s autorem, vcítìní se do jeho svìta, sílí
v pozdních Schleiermacherových úvahách. V pøednáce pro
Pruskou akademii vìd v roce 1829 (Ueber den Begriff der
Hermeneutik) øíká: Pokud interpret dlí co nejhloubìji
v autorovì mysli, dosahuje naprosto odliného stupnì jistoty [...], jistoty boské. [...] Jako v bìném ivotì nejlépe rozumíme svým pøátelùm, tak i schopný interpret dosahuje
nejsprávnìjí interpretace autorova procesu naèrtávání
a komponování díla, tedy produkce jeho osobní výluènosti
jak v jazyce, tak ve vztazích ke vemu ostatnímu, právì
tehdy, pokud je autor mezi tìmi vyvolenými, na nì je
interpret nejvíce naladìn.21) Takovýto psychologizující moment souznìní autora a interpreta se stal støedem zájmu
o Schleiermachera na samém poèátku 20. století, v nìm
psychologická kritika hledala vhodné nástroje a pøedchùdce pro odmítnutí dosavadního, obdobnì k autorovi  avak
k objektivizovanému, faktografickému zkoumání  zamìøeného pozitivismu. Z naeho pohledu je spíe podstatné,
e Schleiermacherùv koncept hermeneutiky zvýraznil roli
subjektù autora a interpreta (by jejich aktivity se odehrávají prostøednictvím objektivního média  jazyka) jakoto
individualit. V technické interpretaci není autor vztahován k celostnosti jazyka, jako tomu je v interpretaci gramatické, ale k celostnosti sebe sama jakoto subjektivní
individuality. Pøes porozumìní autorského stylu (technická
20) Schleiermacher (1819; 1977: 97).
21) Ibid.: 185.
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interpretace v pravém slova smyslu) se lze podle Schleiermachera dobrat k vlastní psychologické interpretaci,
k mylenkách zrozeným z celostnosti individuálního ivota.
Schleiermacherovi je také obvykle pøipisováno autorství
konceptu hermeneutického kruhu. I jeho koøeny by
ovem bylo moné sledovat do jisté míry ji i v ranì køesanské èi støedovìké hermeneutice, doloitelný koncept
pak u lze nalézt i u Schleiermacherova pøedchùdce Friedricha Asta (17781841). Pro Asta je ovem problém vnímání èástí na pozadí hypotézy celku a tohoto celku na základì promìnlivého vnímání èástí vyøeen premisou totonosti
a kruh je v pozitivním slova smyslu naruen: duch se nikdy
nerozkládá na èásti, ale zùstává pùvodní, nedìlitelnou
esencí. Princip hermeneutického kruhu je zde nastínìn,
aby byl poté jako logicky a metodologicky nepovedený konstrukt zruen. Pro Schleiermachera se hermeneutický
kruh u stává podmínkou a pøedpokladem porozumìní:
Lexikum i historie autorova období vytváøejí celek, v nìm
jeho psaní, jako jistá èást, musí být chápáno, a obrácenì.
[...] Úplné vìdìní je naznaèeno vude v tomto zdánlivém
kruhu, a tak kadý aspekt mùe být pochopen jen skrze
veobecné, jeho je èástí, a naopak.22)
Schleiermacherova hermeneutická koncepce byla v prùbìhu 19. století  pøedevím v souvislosti s odezníváním
romantismu  vytlaèována na okraj literárního bádání
tendencemi historizujícími, a u opìt z pozice filologické,
anebo sociologické. Výklad individuálního textu èi autorského díla je odsunut do pozadí mnohem lákavìjí a ambicióznìjí perspektivou  výkladem vymezeného literárního
celku dìjinného období èi dokonce celé národní literatury.
Rozvoj obecnì historického bádání spolu s dominujícím
konceptem hegelovského dìjinného pohybu nabídl uvaování o literatuøe za pomoci intelektuálních konceptù,
s nimi lze sumarizovat a s vnitøní logikou odvyprávìt
22) Ibid.: 113. Heidegger pak pozitivní hodnotu hermeneutického kruhu formuluje
jetì radikálnìji: rozhodující není dostat se ven z kruhu, ale dostat se správným
zpùsobem dovnitø; hermeneutický kruh nelze ztotoòovat s bludným kruhem.
Schleiermacherovo i Heideggerovo pojetí hermeneutického kruhu obírnì analyzuje Hans-Georg Gadamer ve své stìejní práci Pravda a metoda (1960).
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vývojové pøíbìhy nesené pøedstavou celostnosti. Ideologizující konstrukty typu ducha národa èi ducha doby umoòují mluvit o mnoství individuálních a svým zpùsobem jedineèných textù jako o celku, o entitì, která se mírou
naplnìní oèekávaného ideologického konstruktu takøka samovolnì hierarchizuje a doplòuje tak dìjinný horizontální
pohyb o jeho vertikální rozmìr. Na díle se stává zajímavým
to, èím tato oèekávání splòuje a jak zapadá do pøedpokládané logiky vývojových mechanismù, jejich prostøednictvím se dìní v literatuøe odehrává.
Histoire de la littérature anglaise (18631867) Hippolyta Taina (18281893) dává historizujícímu bádání nový
impuls: pozitivistické paradigma pøíèiny a následku, v jeho popøedí zájmu stojí autor jakoto prùseèík vlivù spoleèenských, kulturních, vlivù literární tradice, ale i vlivù rodinných. Dílo se pak stává jen jakýmsi odrazem tìchto
vlivù, dùsledkem a zdrojem pro jejich zpìtné odhalování.
Pøedpoklad systémovosti celku i jeho souèástí jde proti
pojetí díla jako jedineèné a do jisté míry tajemné entity,
která si øíká o své vlastní nástroje a zpùsoby uchopování
a chápání. V Tainovì konceptu hrají základní roli rasa,
prostøedí a epocha. Jimi je podoba díla determinována. Pøi
aplikaci takového postulátu jde pak v interpretaèní praxi
o doloení determinaèní role tìchto univerzálnì pojatých
okolností v tom kterém konkrétním pøípadì. Dílo ve vìtí
èi mení míøe  a z této míry vyplývá jeho kvalita  vyjadøuje zpùsoby mylení, které podle Taina pøesahují od
individuální psychologie k psychologii doby a celé rasy.
Interpretace takového typu nám má tedy umonit dojít
k univerzáliím typu psychologie národa.
Obdobnì pak psychologizující tendence, v celé kále od
 Schleiermacherem nespornì inspirovaného  konceptu
génia u Bennedetta Croceho (18661952) a po Freudovu
psychoanalýzu, jen jinak zaostøují úhel pohledu na vztah
autora a díla (a u Freuda pak pøípadnì i ètenáøské identifikace a projekce), v nìm text je opìt dùsledkem pùsobení
kauzálních souvislostí, determinovaných ji pøed textem
a jeho vznikem. Textová interpretace se opìt ocitá na pokraji
zájmu. Croceho výrazová estetika spojuje pøedpoklad tvùrèí
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intuice s pøedpokladem zobecnitelného mechanismu externalizace. Jeho interpretaèní koncept usiluje postihnout
kontemplativní duevní dìní, jím se pocity a dojmy transformují v obecnì sdìlující výrazy, formy. Croce oddìluje
umìlecké, tj. intuitivní poznání, od poznání intelektuálního. Tím je ovem i jeho implicitní pøedstava o interpretaci
posunuta do roviny intuice-výraz. Dojem z díla si hledá své
vyjádøení, nikoli e by si samo jedno vyjádøení øíkalo o jiné
vyjádøení. Interpret se tak na rozdíl od tainovského støízlivého vìdce musí angaovat subjektivnì, aktivním rozpracováváním vlastních impresí a jejich následnou objektivizací. Croceho interpretaèní pøedstavu lze snad oznaèit jako
symbolickou v tom slova smyslu, e výsledný produkt (tj.
pøedstava o umìlcovì oscilaci mezi intuicí a výrazem) zùstane vdycky rozostøen a e nemùe být beze zbytku vyèerpán.
Právì zde by asi spoèíval nejvìtí rozdíl od konceptu
Sigmunda Freuda (18561939), který se jeví spíe jako
pøedstava alegorická. Interpretaèní analýzou se lze dobrat
skrytého, nevìdomého, nicménì ji pøedem známého
a existujícího. Jednotlivé rysy díla poodkazují k okolnostem
biografického autora v jeho nejranìjích stádiích. Projekce
vlastních oèekávání a tueb pøi vnímání textu je spjata
s uvolnìním napìtí a sebekontroly vlastní mysli. Tato osvobozující pøedstava vnímání je ovem ve Freudových parciálních výletech do sféry analýzy umìní posunuta smìrem
k procesu nalézání: obecné pøedpoklady fungování podvìdomí jsou dokládány na konkrétních umìleckých projevech
(Leonardo da Vinci a okolnosti jeho tvorby) a zároveò pozorované rysy a prvky díla jsou zpìtnì zapojovány do pøedstavy o autorovì dìtství a traumatech s ním spojených.
I zde se interpretace dostává do pozice dùslednì pøíèinnìnáslednostního vyprávìní, v nìm biografický prvek vysvìtluje výslednou podobu díla a jednotlivé rysy díla naopak umoòují doplnit mozaiku výchozích biografických
faktù a pøedpokladù.
Pøelom 19. a 20. století nabízí u celou kálu interpretaèních pøístupù a konceptù. Takøka vechny (snad s výjimkou
rodícího se konceptu historické poetiky) jsou vak pøístupy
odvozenými, metodologiemi vzniklými v jiných humanitních
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disciplínách a na pole uvaování o literatuøe pak aplikovanými. Teprve první polovina 20. století nabídne ucelené
projekty imanentnì literárnìvìdných interpretaèních postupù a tím zároveò poodhalí i jejich meze a protiøeèení,
která vzrùstají v pøímé úmìøe k míøe univerzálnosti a systémové uzavøenosti kadého z daných pøístupù.
I. 3. INTERPRETAÈNÍ TEORIE
A PRAXE V LITERÁRNÌVÌDNÝCH
METODOLOGIÍCH 20. STOLETÍ

Se znaènou mírou nutné paualizace
lze snad prohlásit, e stìejním tématem literárnìvìdného
uvaování 20. století23) byla otázka utváøení a smìøování
významu. Zatímco valná èást literárnìvìdné produkce 19.
a jetì poèátku 20. století chápala text pouze jako prostøedek, jen pøedevím odkazuje k nìèemu mimo sebe (sféra
autora, sféra skuteènosti, kterou zobrazuje èi o které vypovídá), s nástupem formalismu v 10. letech se text stává
centrálním zøetelem.24) Nìkdejí bezproblémová danost textu, vyadující pouze více èi ménì normativní popisný aparát, se mìní v otázku, jak vùbec k textu pøistupovat, zda 
a nakolik  jej pøekraèovat smìrem k dalím slokám komunikaèní situace, v ní se ocitá. Spolu s popisem se literární text stává objektem analýzy, výkladu a interpretace.
I. 3. 1. INTERPRETAÈNÍ TEORIE V RÁMCI
RUSKÉHO FORMALISMU:
TEXT JAKO PRODUKTOR
LITERÁRNÍHO VÝZNAMU

Pøi pokusu postihnout promìny chápání
textu v patnáctiletém období ruského formalismu vyuívá
Peter Steiner (Selden, ed. 1995: 1721) triádu metaforických
23) Na tomto omezeném prostoru se pochopitelnì nelze snait o jakkoli alespoò trochu souhrnný výèet literárnìmetodologických pøístupù. Zamìøujeme se pouze na
nìkolik aspektù, které nám slouí jako východisko pro dalí smìøování naí práce.
24) I zde by pochopitelnì bylo mono uvést celou øadu pøedchùdcù, tuto vyhrocenou tezi ponìkud problematizujících: od hermetismu èi stoicismu na pøelomu
letopoètù pøes J. Poinsota, J. Locka, G. Vica a po Schleiermacherovu verzi
hermeneutiky nebo Veselovského èi peta v ruském kontextu.
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pojmenování: text jako stroj, text jako organismus a text
jako systém. První fáze, Steinerem oznaèovaná jako mechanický formalismus, je zaloena na pøedstavì øemeslnì
zruèného pøetváøení syrového materiálu do podoby komplexního mechanismu. Základním postupem tohoto pøetváøení je ozvlátnìní, jeho objektem se stává jak jazyk, tak
i jevy, pøedmìty a události textovì zobrazované. Konstruování ozvlátnìného svìta textu probíhá díky tomu, e jednotlivé výrazové prostøedky vstupují do zøetelných binárnì
opozièních vazeb, jako je paralelismus, protiklad, opakování, stupòování èi retardace. Význam textu je chápán jako
souèet významù jeho jednotlivých prostøedkù a jejich
permutaèních kombinací.
Druhá fáze, text jako organismus, se konstituuje od poèátku 20. let. Text je chápán spíe biologicky, jako jednota
souvztaných èástí, jejich vztah je zaloen na hierarchii.
Výrazový prostøedek v textu plní urèitou roli, je vztaen
k jiným prostøedkùm nejen souètovým pøiøazením, ale i na
podloí systémové jednoty vech prostøedkù (obvykle chápané jako styl). Navíc se celek daného textu vdy nìjakým
zpùsobem vztahuje k jistému typu podobných textù, k ánru. Organický formalismus vytváøí pøedstavu identity literárních celkù; zamìøuje se na to, co zùstává stejné, nemìnné, co umoòuje pøedstavu harmonické celostnosti.
Závìreèná fáze ruského formalismu, zasaditelná do druhé poloviny 20. let, pøináí podle Steinera naopak chápání
textu zaloené na nerovnováze, na boji jeho jednotlivých
sloek o dominantní postavení. Pøedstava jednotného konstrukèního principu, jím je utváøen materiál, se mìní
v pøedstavu dìní, v nìm text vstupuje do soustavy norem
a vývojových mechanismù. Jurij Tyòanov (18941943)
v tomto duchu hovoøí o novém, odliujícím se principu
výstavby, který se utvoøí na pozadí zautomatizovaného
principu, potom je aplikován, prosadí se a poté, co je sám
zautomatizován, vytváøí podloí pro vznik nového principu.
Významové dìní textu je tedy utváøeno na podkladì diferenciaèní kvality, na podkladì nové funkce, kterou dané
výrazové prostøedky v novém, deautomatizovaném vyuití
získávají (Tyòanov 1924). Pro svou deautomatizaci mohou
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dané prostøedky navíc podle Tyòanova nacházet zdroje
nejen ve sféøe dosavadního literárního vývoje, ale i ve sféøe dosud pociované jako ne-literární. Hranice literatury
a ne-literatury, pùvodním konceptem ozvlátnìní definovaná velice zøetelnì a neproblémovì, se zde ponìkud stírá
a problematizuje (Tyòanov 1927).
Promìny pojetí textu v rámci ruského formalismu se
pøedevím v období textu jakoto organismu odvíjejí od
otázky literárnosti. Literárnost25) je tím, co dìlá z daného
díla dílo literární. V roce 1921 umísuje Roman Jakobson
(18961982) právì výzkum literárnosti do støedu literárnìvìdného zkoumání: objektem literární vìdy není literatura,
ale literárnost (Jakobson 1921). Literárností se rozumí
rysy, okolnosti a prostøedky, které umoòují vnímat daný
text jakoto literární, na rozdíl od textù neliterárních.
S podobným pojetím se setkáváme v dané dobì i ve statích
Jurije Tyòanova. Zatímco jetì ve stati Serapionovi bratøi
z roku 1922 pouívá pojem literárnosti v hodnotovì negativním významu (povídka je pøíli literární) ve studii Problém Tutèev (1923) Tyòanov dokládá, jak fragmentárnost
Tutèevových básní vytváøí kolorit stylistické zvlátnosti,
jak jeho nedbalost je promylenì stylizovaná, tj. literární.
Ve druhé polovinì 20. let ovem u jeho pojetí literárnosti
smìøuje od vnitøních, v individuálním textu obsaených
spoleèných zákonitostí, které utváøejí specificky literární
vlastnosti urèitých textù, k irím, nadtextovým celkùm.
Ve stati O parodii (1929) Tyòanov rozpracovává ten aspekt
textu, který je zamìøený na jiné dílo: pod zamìøeností
budeme chápat nejen korelaci nìjakého díla s dílem jiným,
nýbr i zvlátní dùraz na ni (Tyòanov 1929; 1988: 100).
Pùvodní koncept obecnì textové literárnosti dotváøí pøi
praktické analýze rùznorodých parodií, pøi ní upozoròuje,
e i jistým typùm parodických textù chybí zamìøenost na
nìjaké konkrétní dílo. V takovém pøípadì se pak objektem
parodického pøístupu nestává ani konkrétní dílo, ani osobnost jeho autora, ale pouze maketa tìchto dìl, která je
pøíhodným znakem literárnosti, oznaèujícím pøiøazení
25) Jakobson tento pojem (literaturnos) poprvé uívá ve stati Futurizm (1919).
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k literatuøe jako takové (ibid.). Rysy urèitého textu jsou
mu vdy rysy systémovými, mimo literární systém nemyslitelnými. Navíc i pojetí faktu jakoto faktu literárního se
roziøuje: memoáry a deníky jisté epochy se vyznaèují literárností, zatímco v jiné epoe stojí mimo literaturu: Existence faktu jakoto faktu literárního závisí na jeho diferenèní kvalitì (tj. na jeho vztahu buï k literárním, nebo
mimoliterárním øadám), jinými slovy  na jeho funkci. To,
co je literárním faktem v jedné epoe, bude v jiné epoe
bìným jevem øeèi vùbec a naopak  vdy v závislosti na
celém literárním systému, v nìm se daný fakt nachází
(Tyòanov 1927; 1988: 192). Tyòanovovo pojetí literárního
faktu u od stati Literární fakt (1924) je pomìrnì iroké
a i sám koncept literárnosti se promìòuje právì v závislosti na uvaovaném literárním systému: literárním faktem,
a tedy i urèitou realizací literárnosti, se stává u i zliterárnìný ivot, tedy literární osobnost, která se stává neslovesným literárním faktem, a mùe tak i vstoupit do kontrastu s textovou literárností (umìlostí, odtreností,
neemocionálností) vlastní literární produkce (interpretace
Jesenina ve stati Mezidobí z roku 1924). Zde Tyòanovovo
pojetí nabízí znaèné styèné body s Jakobsonovým posunem
smìrem k mimotextovému, osobnostnímu aspektu utváøení významu, k nìmu dolo na poèátku 30. let (Jakobson
1930 a 1934).
K pojmu literárnosti jako specifického utváøení textu se
ve 30. letech vrací Michail M. Bachtin (18951975). Literárnost ovem chápe ji ponìkud zúenì, jako jev kdesi na
pomezí jazykových a stylových kategorií. V rovinì reprodukující prózy (jednoznaèné, vybudované na jedné stylové
rovinì, protikladné ke kategorii rùznoøeèí) chápe Bachtin
literárnost ve smyslu spisovnosti,26) zulechtìnosti jazyka:
obecná literárnost podle nìho usiluje uspoøádat chaotické rùznoøeèí, kanonizovat pro nìj urèitý jazykový styl
(Bachtin 1980: 150). Kategorie literárnosti se podle Bachtina dobovì promìòují: mohou být realizovány akademickou
gramatikou, vybranou kolou, literárním smìrem, urèitým
26) Zde se evidentnì projevuje vliv rutiny, v ní literaturnyj znamená spisovný.
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ánrem ap. Kategorie literárnosti produkuje literární lidi,
literární èiny. Literárnost je mu tedy pøedevím projevem
stability, nemìnnosti instituce, která ji produkuje. Naopak
rùznoøeèí má schopnost vtrhnout i do dobovì nejvyích
literárních ánrù a tuto literárnost naruit, potlaèit. Literárnost podle Bachtina pøináí organizovanost, uspoøádanost, zulechtìní, homogenizaci, normativnost. Oproti této
kategorii stojí mimoliterární ánry, fungující jako zkouka literární promluvy. Právì za jejich pomoci se obnauje
literárnost urèité postavy (ve smyslu on/ona ije podle literatury), pøípadnì se i obnauje napøíklad v románu jeho
románovost (z románu se stává román o románu). Literární
promluva je tak vystavena zkouce, z jazyka literárnosti se
stává jazyk rùznoøeèí.
Bachtinovo pojetí zuuje koncept literárnosti na pøedstavu homogennì modelovaného svìta. Sebestøednost jako
mechanismus, kterým literárnost upozoròuje na sebe
samu, je zde vnímána jako nìco, co má být demaskováno,
porueno. Právì naruením homogenního, do sebe zapadajícího modelu nabývá text své potence odkazující, svého
rùznoøeèí. Bachtinovo pojetí vnímá text jako mechanismus
odstøedný, odkazující mimo sebe a svou vnitøní uspoøádanost. Oproti tradiènímu mimetickému odkazování (nápodoba, referenènì zobrazující aspekt textu), v nìm text slouí tím lépe jako zrcadlo, èím ménì na sebe upozoròuje,
vytváøí Bachtin koncept polyfonního odkazování, v nìm
jednotlivé aspekty vytváøejí dialogizující pozadí: Jazyky
rùznoøeèí jsou zrcadly k sobì obrácenými, z nich kadé
odráí po svém zlomek, kousek svìta; v jejich vzájemném
zrcadlení tuíme a postihujeme aspekty svìta mnohem
rozlehlejího, svìta o mnoha rovinách a horizontech, nezachytitelného jediným zrcadlem (Bachtin 1980: 180).
I. 3. 2. POJETÍ INTERPRETACE V RÁMCI
NOVÉ KRITIKY:
INTERPRETACE JAKO POZORNÉ ÈTENÍ

Novokritická praxe, postulovaná místy i do teoretických premis, pøila s pøedpokladem soustøedìného ètení textu (close reading). Jádrem interpretace je
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samotný text, jeho jednotlivé prvky a aspekty je tøeba vzít
v úvahu (popis) a zakomponovat je do koherentní a co nejvíce aspektù zahrnující interpretace (srov. Richards 1929).
Text27) jako by nabízel impulsy, které citlivý a vzdìlaný vnímatel pochytí a zasadí je do celku své pøedstavy o významovém dìní textu. Textová struktura existuje imanentnì,
ani by bylo moné oddìlovat její formální a obsahovou
sloku èi struènì parafrázovat její významové smìøování.
Základem novokritického pøístupu je nalezení a uchopení významu jako organického vztahu jednotlivých prvkù
textu. Cílem interpretace se tak stává hledání vztahù mezi
jednotlivými prvky. Ideálem je co nejkoherentnìjí a co nejvíce textových prvkù zahrnující interpretace. Pøesto celek
textu zùstává heterogenní: je zaloen na koexistenci rozdílností a protikladù uvnitø scelující formální báze celku.
A jednotlivé novokritické pøístupy se snaí postihnout
klíèový princip textové organizace pomocí pojmù typu
mnohoznaènost, paradox, ironie. Ideálem interpretace je
schopnost sjednotit co nejvíce distinktivních rysù do výsledné hypotézy celku. Interpretace je tedy usouvztanìním disparátních prvkù do soudrné a co nejvíce prvkù zahrnující podoby. Tak lze stanovit princip, který jednotlivé
prvky a aspekty v jejich výskytu determinuje a zároveò jim
pøiøazuje jejich dílèí významy. Zøetel na jedineènost kadého textu a snaha ubránit se sklouzávání od textu ke kontextu ovem vede k tomu, e celostný organizující princip
i utváøení smyslu je spíe pozorováno v oblasti textury, tj.
textové vyjádøenosti, ne v oblasti struktury, která by se
pootevírala obecnìjím mechanismùm fungování.
Jádrem novokritického pøístupu je pøedstava textu jako
vezahrnující organické jednoty, v ní jakékoli expresivnì
èi konativnì funkèní hledisko vede k vytváøení klamného28) úhlu pohledu. Text v tomto pojetí zahrnuje své významové smìøování u sám v sobì a úkolem interpretace je
toto významové smìøování odhalit, vzít v úvahu pokud
27) V pøípadì nové kritiky je jako text chápána pøedevím izolovaná báseò, pøípadnì èást dramatu èi prózy.
28) Srov. názvy dvou statí teoretikù novokritického pøístupu Williama K. Wimsatta a Monroea Beardsleyho Klam zámìru a Klam vcítìní (Intentional Fallacy a Affectionate Fallacy) (obojí in Wimsatt 1954).
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mono vechny rysy, aspekty, výrazové prostøedky a významové celky a nabídnout výslednou interpretaci, jejím
hodnotovým kritériem bude právì schopnost zahrnout co
nejvíce rùznorodých aspektù pod sjednocující støechu objeveného významového smìøování. Text v novokritickém
pojetí se tedy zdá odkazovat ke svému uvnitø skrytému
a u pøed fází interpretace pøedurèenému významu. Pøedstavu o významu lze tedy vyjádøit jako nìco schovaného,
skrytého, zatímco text sám se jeví jako schránka èi jako
labyrint. Míra nalézaného se odvíjí jak od invence, tak i od
peèlivosti a trpìlivosti, zároveò ovem platí, e nalézané se
mùe liit, ani by se jakkoli promìòoval objekt pátrání,
tedy text sám o sobì. Ten zùstává relativnì nemìnný, tj.
fixovaný, ohranièený a strukturovaný.
Nová kritika nenabídla obecné interpretaèní principy
èi algoritmy; realizovala se pøedevím v interpretacích konkrétních textù, nejspí s tichým pøedpokladem pozdìjí generalizace interpretaèních postupù. Etablovala premisu
mnohosti a komplexnosti významù, stranou ale ponechala
otázku hierarchie jednotlivých interpretací i jejich vzájemné komunikace. Pøesto se její dùraz na nemonost pøímoèarého parafrázování významu a jedineènost kadého literárního textu stal pro interpretaci podnìtným impulsem,
který v prostøedí, v nìm nová kritika pùsobila, vytvoøil
základní obecnì sdílené povìdomí o respektu k významovému dìní v samotném textu.
Nová kritika pøinesla dodnes zakoøenìnou a v jiných
národnostních kontextech ne tak zcela samozøejmou schopnost detailního a problémového ètení a pozorování textu.
Prosadila do povìdomí svébytné významové dìní v textu
bez ohledu èi spíe bez omezování na pùvodní autorské zámìry, propracovala koncepty neurèitosti èi mnohoznaènosti, ironie a neredukovatelnosti textu na jakoukoli jeho parafrázi. Ohnisko zájmu nové kritiky lze snad zobecnit
formulací Cleantha Brookse: jde o to, co báseò øíká jakoto báseò (Brooks 1947: ix). Problém nové kritiky se u
ovem jevil v 50. letech: jisté  a pochopitelné  zbytnìní, zkostnaování pouze zevnitø rozvíjeného postupu, který
smìøuje k potvrzení sebe sama. Ze zpìtného pohledu se
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zdá nabízet pøedevím nové a nové ètení stejných textù
s vidinou nalezení nìèeho dosud pøehlíeného, a u nového
kompozièního detailu èi jinak vyloitelného metaforického
obrazu. Nová kritika se zamìøovala na texty uchopitelné
takøka hmotnì, toti spíe na jednotlivé básnì, pøípadnì
drama èi kratí prozaický útvar. Právì pro svùj dùraz na
jazykový potenciál pak takøka bez výjimky preferovala,
zvlá ve své univerzitní aplikaci, klasickou literaturu anglofonní. Katedra anglistiky tedy byla centrem literárního
uvaování a zároveò i batou novokritické literární teorie. Katedry ostatní (komparativní literatura, literatury jiných jazykových oblastí) byly okrajem, kde sice cosi vzniknout a rozvíjet se mohlo, ale zároveò svùj pravý pøínos
prokázalo a tehdy, vstoupilo-li to na pole související s novokritickým pøístupem (poèáteèní kroky René Welleka,
Romana Jakobsona èi Paula de Mana v USA).
Vzhledem ke své orientaci na text a na specifiènost fungování jednotlivých textù nebylo vytvoøení ucelené literární teorie rozhodnì prioritou nové kritiky. Více èi ménì
ucelené teorie literatury v rámci nové kritiky, byly-li u
sepsány, se pak vyznaèovaly povechnou popisností a jistou
normativností (Teorie literatury René Welleka a Austina
Warrena, 1949), anebo absolutizací jednoho rysu (paradox
v pojetí Cleantha Brookse, typy mnohoznaènosti u Williama Empsona). Není tedy divu, e to, co vzniklo jako zcela
smysluplná polemika s pozitivistickou i jinou aplikací
urèitého externího modelu èi metody, je nebrala v úvahu
autonomii a literárnost literárního textu, se po desetiletích mohlo zdát jako autonomní, neivotné právì pro nemonost zasazení do irího kontextu. Velké texty byly pøeèteny tolikrát, e monost objevení a pøidání nìkterých
dalích nuancí pøestala být lákadlem, ale i dùvodem, umoòujícím vybudování vlastního univerzitního postavení.
Kdy vichni peèlivì a poctivì ètou a respektují text v jeho
svébytnosti i v tom, co pozorovateli dovolí, rozdíly nemohou
být a tak velké. A ideologie amerického snu, vybudovaná v 50. letech, si ádala jedineènost.
Následnými pokusy o pøehodnocení a v zásadì pak rozíøení novokritického zøetele jsou i práce M. H. Abramse
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(1912), Murrayho Kriegera (1923) èi Franka Kermoda
(1919). Vycházejí z interpretace tradièních literárních opusù (Shakespeare, Milton, anglický romantismus) a usilují
o systematizaci pøístupù a terminologie. Nenabízejí vyhranìnou a teoreticky koncipovanou metodologii, ale hájí neideologizující pøístupy, autonomii textového svìta a nutnost
specificky literárních nástrojù k uchopování tìchto svìtù.
V dnením kontextu vystupují (ostatnì u i vzhledem k poehnanému vìku) jako ivé ztìlesnìní tradice vylé z nové
kritiky, pouèené o dìní kolem, ale pøitom nepøistupující
na agresivní rétoriku nových, ideologicky konstruovaných
pøístupù (literatura jako sociální dokument), je zvlátì
v 80. letech zaplavují americkou literární teorii. Lze je
dnes v americkém kontextu vnímat jako tradicionalisty,
ovem stejnì tak i jako poslední generaci s hlubokým, uceleným (by západnì metafyzickým) vzdìláním a s respektem k tomu, e text mluví i sám o sobì, a nikoli jen podle
toho, co mu vnutíme èi co od nìj oèekáváme.
I. 3. 3. STRUKTURALISTICKÉ POJETÍ
INTERPRETACE: TEXT A JEHO SUBJEKTY
V KONTEXTU LITERÁRNÍHO VÝVOJE

Terminologické oznaèení strukturalismus si snad jetì více ne oznaèení jiná s sebou nese paualizaèní nálepkovitost; zahrnuje nejen celou kálu teoretikù, kteøí k takto oznaèitelné metodologii více èi ménì svým
pøístupem inklinovali, ale i celou øadu kulturních èi jazykových a dobových kontextù; v neposlední øadì pak pauálnì
shrnuje i jednotlivé teoretiky, u nich lze sledovat posuny
a promìny pøístupù, nìkdy na celé ose od výraznì strukturálních k výraznì nestrukturálním (nejen známý pøípad
Mukaøovského, ale i Barthes, Kristeva/ová/ apod.).
Vyjdeme-li ze strukturalismu Praského lingvistického
krouku, je zøetelné, e i v nìm se pøístup k interpretaci promìòuje jak v rámci jednotlivých individuálních pøístupù,
tak i v rámci pøístupových posunù u tého autora. Ilustrativním pøípadem nám budi Jan Mukaøovský (18911975).
Jeho studie z 20. a poèátku 30. let, by v názvech oznaèovány jako rozbor a vnímány jako textové interpretace, se
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vyznaèují pøedevím snahou o vytvoøení algoritmù ucelené
textovì popisné evidence. U ve 20. letech se sice rodí pro
interpretaci zcela zásadní pøedstava motorického dìní,
která se postupnì vyvine v sémantické gesto, ale jinak
lze jeho pøístupy vnímat jako nìco vedeného snahou v textu vnitøní uspoøádání objevovat a následnì ho vyjadøovat
za pomocí obecných, obvykle na binární opozici zaloených
pojmù (shoda nebo protiklad, selekce nebo kombinace
apod.).
Teprve souvislé rozvíjení pøedpokladu znakovosti díla
implikuje u Mukaøovského pøístup, který má podstatné interpretaèní konsekvence. Ve studii Umìní jako sémiologický fakt (1934) èiní svým východiskem pøedpoklad znakového charakteru duevního obsahu kolektivního vìdomí. Ji
zde jasnì formuluje, e umìlecké dílo nelze identifikovat
s duevním stavem jeho pùvodce ani s ádným z tìch duevních stavù, které vyvolává u subjektù, které je vnímají
[...] umìlecké dílo je urèeno k tomu, aby zprostøedkovalo
mezi jeho pùvodcem a kolektivem (Mukaøovský 1934;
1965: 85). I vìcný aspekt díla chápe pouze jako vnìjkový
symbol, kterému odpovídá v kolektivním vìdomí urèitý
význam (jemu obèas øíkáme estetický pøedmìt) daný tím,
co mají spoleèného subjektivní stavy vìdomí, vyvolané dílem-vìcí u èlenù urèité kolektivity (ibid.). Vzápìtí sice Mukaøovský pøipoutí, e v procesu vnímání hrají roli i subjektivní psychické prvky, nicménì i ony jsou korigovány
tím, co stojí v jádru kolektivního vìdomí. Dílo tedy v jeho
pøedstavì vstupuje do kontextu pevnì strukturovaného
významem, umístìným v kolektivním vìdomí. Vznik
a fungování významu v rámci celé struktury díla je mu
podstatou sémiologické orientace estetiky.
Mukaøovský zde dochází zhruba k tému, co o ètyøi roky
døíve nazval Roman Ingarden intersubjektivní identitou díla.
Dílo existuje jako estetický objekt, který je spoleèný celé kolektivitì a je umístìn v jejím vìdomí: individuální stavy, je
vyvolává dílo-vìc, pøedstavují estetický objekt pouze tím, co
je jim vem spoleèné (Mukaøovský 1934; 1966: 88).29)
29) O rok pozdìji formuluje toto pojetí jetì pregnantnìji: oproti pøedstavì díla jako
bezprostøedního výrazu subjektivního duevního stavu zdùrazòuje pojetí díla jako
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Zatímco pro Mukaøovského má tento objekt znakovou povahu (a je tedy interpretovatelný), pro Ingardena je intersubjektivní identita schematickým útvarem, zaloeným
na existenci ideálních pojmù, stanovených ovem hypoteticky, pouze s dùrazem na odstranìní nebezpeèí subjektivizace literárního díla, pøípadnì jeho redukce na komplex
konkretizací (Ingarden 1931; 1989: 360).30)
Z tohoto pohledu je pøíznaèné, e v závìru stati, kde
Mukaøovský shrnuje pøedpoklady sémiologického studia
umìní, vydìluje umìní syetová (chápaná v irokém slova smyslu jako tematická, obsahová), u nich je význam
dán rovnì estetickým objektem, ale mezi komponentami
tohoto objektu má výsadního nositele, který funguje jako
krystalizaèní osa rozptýlené komunikativní síly ostatních
sloek (Mukaøovský 1934; 1966: 88). Tímto nositelem mu
není ádná pøedstava osobnosti ani nic jiného, co by
pøekraèovalo rovinu textu: je jím syet díla.
Vztah k oznaèovaní vìci sice spojuje syetové umìlecké
dílo s ostatními komunikativními znaky, ale tato referenèní funkce nemá v daném pøípadì existenciální hodnotu. Ve
snaze upozornit na nebezpeèí ztotoòování díla s individuálním stavem vìdomí autora èi vnímatele a s neadekvátním poadavkem dokumentární autentiènosti díla dochází
tedy v dané fázi Mukaøovský k øeení, které spoèívá ve
snaze vyhnout se radìji obecnì pojatému aspektu subjektovosti díla a vymezit jako integraèní prvek významového
dìní díla prvek non-subjektový: nikoli tedy zprostøedkovaobjektivního znaku prostøedkujícího mezi èleny tého kolektiva. Èistým subjektivním výrazem je napø. spontánní výkøik bolesti nebo radosti. Nelze popøít, e
v umìleckém díle je cosi, co se tomuto výkøiku podobá, mùe se jevit ekvivalentem duevního stavu jak pùvodcova, tak napø. i vnímatelova. Avak vedle toho je
umìlecké dílo i nadindividuálním znakem, odpoutaným od jakéhokoli subjektu,
kladoucím dùraz jen na to, co je pøístupno obecnému pochopení. (Mukaøovský
1966: 259)
30) Podrobnìji k Ingardenovu pojetí srov. celou kapitolu Ontické postavení literárního díla (s. 353364). S jeho pojetím se Mukaøovský vyrovnává a o desetiletí
pozdìji, kdy shrnuje rozdíly v pojetí básnické osobnosti (autorského subjektu)
díla: Neumisujeme ovem básnickou osobnost pojatou se zøetelem k literatuøe
a jejímu vývoji do díla básnického, jako èinili napøíklad pùvodní formalisté nebo
jak to èiní Roman Ingarden. Básnickou osobnost vidíme mezi literaturou a vím,
co zevnì literaturu obklopuje, tedy také i mezi literaturou a konkrétní osobností
zvanou básník. (Mukaøovský 1982: 254)
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tel (vypravìè, lyrický subjekt), ale zobrazení svìta samo
o sobì, syet.
Zahledìnost dovnitø, do vymezené textové struktury bez
zøetele k pøesahu jinam, charakterizuje i heslo Lyrika, které Mukaøovský zpracoval pro Ottùv slovník nauèný nové
doby (1935). Lyrika je tu vymezena jako básnictví povýtce
jazykové, zaloené na nadmìrném uívání onìch jazykových prvkù, kterým v daném pøípadì pøipadá úkol tvárných prostøedkù (Mukaøovský 1935; 1982: 206). Rozdíl od
epiky, v ní je sice také pociován tvùrèí subjekt, z jeho
vùle dílo vzniklo, ale pøi silné vnitøní soudrnosti tématu je
k nìmu uvádìno ve vztah teprve dílo jako celek (ibid.:
205), spatøuje v silnì zdùraznìném vìcném vztahu dílèích
motivù textu k osobì básníkovì (tak se za textem rodí obrazný tvùrèí subjekt a z tohoto zrodu plyne i dojem subjektivity lyriky); sepìtí motivù (ale i dalích výrazových prostøedkù v platnosti významových elementù) je mu èímsi
druhotným, témìø pouhým zdáním, èas v lyrice nemá podle nìj v sobì pøíznak uplývání: [v] lyrice èasové následnosti není (ibid.).
V Mukaøovského vymezení lyrického druhu z roku 1935
tedy v podstatì chybí monost èíst lyrické dílo jako svébytný obraz svìta. Jediným subjektem lyrického díla je mu
subjekt tvùrèí (básník), produktor textu, jen ve smyslu
ozvlátòování omezuje souvislost dílèích pojmenování jak
ve vztahu k textovému okolí, tak i v aspektu referenèním,
a tyto vztahy nahrazuje akcentovaným vztahem k sobì
samému jakoto tvùrci.
Ve studii Individuum v umìní (1937) se Mukaøovský
zamìøuje na specifikaci role ji zmínìného tvùrèího subjektu. Individuum, jak jej tentokrát nazývá, je mu protikladem imanentního, k potvrzování totonosti struktury smìøujícího vývoje literatury. Individuum jakoto nositel
zevních vlivù naruuje danou strukturu umìní a otøásá jí,
vedeno jedineènou nahodilostí, ale zároveò i moností
volby ze zárodkù, které mu dosavadní struktura umìní nabízí. Individuem zde vak ji Mukaøovský rozumí nejen
tvùrce textu, ale i subjekt vnímatele; zároveò zde hovoøí
i o abstraktním subjektu, obsaeném v samé struktuøe
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díla, který je jen bodem, z nìho lze celou tuto strukturu
obsáhnout jediným pohledem (Mukaøovský 1937; 1966:
224). Tento subjekt, jeho pøíznaky jsou patrné v kadém,
i nejneosobnìjím díle, nesplývá nikdy  a ani nemùe
plnì splynout  s ádnou konkrétní osobností, a autorem,
a vnímatelem daného díla; v své abstraktnosti pøedstavuje jen monost promítnutí tìchto osobností do vnitøní
struktury díla. Existují díla, která nutí vnímatele pociovat
jako subjekt osobnost autorovu, jsou jiná, která jej vedou
k tomu, aby úlohu subjektu pøijal sám, a opìt jiná, v kterých se subjekt zdá nepøítomen. Volba mezi tìmito rùznými monostmi není ponechána vnímateli, ale je urèována
strukturou díla (ibid.: 224225). Mukaøovský tedy ji v této
studii chápe otázku subjektù mimotextových (autorská osobnost, ètenáøská konkretizace) jako jednu z klíèových, zároveò ale trvá na tom, e zpùsob vnímání subjektù, jejich rolí
a funkcí je plnì dán fixovanou strukturou artefaktu.
Prací, v ní sám charakter textového materiálu posouvá
Mukaøovského teoretické zkoumání zase o kousek jinam,
je Významová výstavba a kompozièní osnova epiky Karla
Èapka (1939). V jejím závìru se autor zmiòuje o otázce
básnického subjektu, tj. onoho bodu, do nìho ètenáø
instinktivnì umisuje básníka jakoto pùvodce básnického
díla, i sebe, jakoto vnímatele; k subjektu smìøují v básnickém díle vechny niti, je ploinou, z které lze dílo pøehlédnout jako celek (Mukaøovský 1939a; 1982: 759). Zde se
tedy u obraz subjektu v textu stává integrujícím prvkem
díla, klíèem k jeho uchopení z hlediska textové struktury.
Zároveò si Mukaøovský na konkrétním materiálu uvìdomuje i promìnnost, rozrùznìnost podob tohoto textového
subjektu, take nad Èapkovou epikou hovoøí o rozdrobenosti, mnohonásobnosti subjektu, o rozpadu subjektu.
Zároveò ale se zde  domníváme se, e v Mukaøovského
díle poprvé  relativizuje i hranice mezi subjektem vnitønìtextovým a mimotextovým: Individuum31) je mu tedy výslednicí protikladných sil, je mnohostí a jinak ne jako
mnohost nemùe být pochopeno a popsáno. Proto také se
31) Rozumìjme: èlovìk sám o sobì, postava v rámci ivota  pozn. PAB.
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nakonec jeví postavy32) jako nìco autoru koordinovaného,
mizí hranice mezi nimi a básníkem ztìlesòujícím subjekt33) (ibid.: 760).
Cesta, kterou Mukaøovský proel od historicky nutné,
ale pøece jen schematizující pøedstavy o díle jako spoleèném nositeli významu v rámci kolektivního vìdomí s pøesnì vyèlenitelným partem tvùrèího subjektu pøes pøedstavu
abstraktního subjektu v díle a po pojetí stylizovaných
a diferencovaných vnitønìtextových subjektù, liících se ji
svou podstatou od pásma zobrazeného svìta (tedy od pásma postav), je jetì zpøesnìna ve stati Nové nìmecké dílo
o základech literární vìdy (1939). V ní pøijímá Petersenovo
pojetí osobnosti  básníka, který je závìreèným bodem
perspektivy, souhrnem a místem setkání, ke kterému vedou cesty ze vech stran (Mukaøovský 1939b; 1982: 344).
Zároveò ale upøesòuje, e v interpretaci osobnosti je tøeba
ptát se nikoli po genezi individua, ale po jeho funkci ve vývoji literatury: Individuum jako stále opakovaný zásah
náhody do vývoje ukáe se nositelem vývojové dynamiky,
a to netoliko individuum privilegované, tvoøící, ale i individuum vnímatelské (ibid.). Toto Mukaøovského pojetí
smìøuje sice spíe na pùdu literární historie a pøedstavy
literárního vývoje, ne e by naznaèovalo monosti interpretaèního pøístupu ke konkrétnímu dílu, ale i zde je podstatný respekt, který Mukaøovský stále zøetelnìji vyjadøuje vùèi roli konkretizace, vùèi pozici vnímatele v rámci
literárního procesu. V aspektu geneze díla pøipoutí souvztanost básníkova ivota a díla, ovem s opìtovnou pøipomínkou, e dílo není odlitkem básníkova duevního
ivota a e teze o díle jako výrazu osobnosti a jejího duevního stavu musí nutnì být doplnìna [zvýraznil PAB] tezí
protikladnou, o díle jakoto èlenu objektivní vývojové øady,
na jednotlivcích nezávislé (ibid.: 345).
Otázka nahodilosti, s ní osobnost zasahuje do imanentního vývoje literatury, se stává centrem studie Zámìrnost
a nezámìrnost v umìní (1943), která patøí z hlediska námi
zkoumané problematiky ke statím klíèovým. Základní
32) Tedy textové realizace tìchto ivotních subjektù  pozn. PAB.
33) Tedy obrazem subjektu rýsujícím se na pùdorysu textu  pozn. PAB.
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projevy zámìrnosti34) spatøuje Mukaøovský ve smìøování
k urèitému cíli a v tom, e èinnost vychází od urèitého subjektu. Výsledné ustrojení díla v sobì ztváròuje jak danou
pøedstavu cíle, tak i úèast subjektu na jeho vzniku.35) Na
rozdíl od jiných èinností je vak v umìní základním subjektem nikoli pùvodce, ale ten, k nìmu se umìlecký výtvor
obrací, tedy vnímatel (Mukaøovský 1943; 1966: 91). Pod
pojmem vnímatel vak nerozumí urèitou osobu, ale obecnou kategorii kdokoli; dílo je mu toti znakem, zprostøedkujícím komunikaci. Jeho smysl proto nezávisí zdaleka
jen na pùvodci, nýbr do znaèné míry i na zpùsobu, jakým
dílo pojímá vnímatel (ibid.: 92). Dílo jakoto autonomní
znak nevstupuje v závazný vztah ke skuteènosti svými jednotlivými èástmi, ale a jako celek, který mùe v povìdomí vnímatelovì navázat vztah ke kterémukoli záitku nebo
komplexu záitkù vnímatelových (umìlecké dílo znamená
pak ivotní zkuenost vnímatelovu, duevní svìt vnímatelùv) (ibid.). Zøetel k subjektu vnímatele (by neindividualizovanému) je tedy tím, co utváøí významový svorník díla,
co se v dùsledku realizované zámìrnosti projeví jako významová jednotnost díla. Zámìrnost je tedy garantem jednotného smyslu a uspoøádanosti díla; je energií sémantickou, kterou vnímatel v díle oèekává a na ní své vnímání
zakládá. On rozhoduje (nezáleí na tom, zda vìdomì èi
podvìdomì) o tom, kterou sloku díla pojme jako základ
významového sjednocení a jak usmìrní vzájemné vztahy
sloek vech (ibid.: 9394). Nicménì tato vnímatelova iniciativa je podle Mukaøovského jen do nevelké míry individuální a její valná èást je urèována èiniteli obecnými (doba,
sociální prostøedí ap.). Individuální pøínos vnímatele zùstává mimo dílo, mimo objekt; obecný pøínos èlovìka
kteréhokoli spoèívá v dùslednì naplnìném pøedpokladu
znakovosti díla.
Problematika tvaru díla se vak nevyèerpává jeho
jednotným zámìrem a jednotným smyslem. Tak podle Mukaøovského chápal dílo formalismus, zdùrazòující pojmy
34) Tuto kategorii nelze ztotoòovat s pøístupem vìdomým jakoto protikladem
k aspektu podvìdomí èi nevìdomí v umìlecké tvorbì.
35) Ve smyslu: v jakém pomìru je cíl ke schopnostem individua.
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stylizace a deformace. Stylizace v díle je mu pokusem
o strávení skuteènosti jednotou tvaru, tvarovým sjednocením zobrazovaných pøedmìtù i obrazu jako celku (ibid.:
95). V takovém pokusu vidí Mukaøovský snahu zastøít nutnou pøítomnost nezámìrnosti, odsunout ji mimo umìlecké
dílo, do jeho antecedencí, do reálnosti pøedmìtu, který je
zobrazován, popø. do reálnosti materiálu, kterého se pøi
práci uívá  tato realita je tvoøením pøekonávána, stravována  (ibid.). Stylizace je mu tedy snahou o významové
usmìrnìní, o zøetelné smìøování k významovému sjednocení, nebo jen dílo jednotného smyslu jeví se znakem.
Z tohoto pohledu je pak vnímatel chápán jako ten, kdo
vekerá poruení významové jednoty vnímá jako projevy
nezámìrnosti.
Právì v tomto problémovém místì, zaloeném na kritice formalismu, vak Mukaøovský svùj pohled podstatnì
doplòuje: vnitøní sjednocenost daná zámìrností tvoøí pevnou osu díla-znaku; vedle toho vak pøi vnímání díla-vìci
vystupují do popøedí i prvky významovì neusmìrnìné 
a právì ty jsou schopny vzbuzovat vnímatelovy reakce, které nemusí mít nic spoleèného s významovou náplní díla, ale
pouze s èistì osobními proitky a city. Umìlecké dílo tedy
pùsobí na vnímatele nikoli proto, e by mu podávalo otisk
osobnosti autorovy, jeho záitkù atd., ale proto, e vykonává vliv na osobu vnímatelovu, na jeho záitky (ibid.: 98).
e tento vliv je veskrze individuální a obecnì nepostiitelný, je pøiputìno mezi øádky pomìrnì zjevnì.
Vnitøní struktura díla je tedy významovì sjednocena
dynamickou sémantickou intencí (sémantickým gestem),
sledovatelnou, ale nepojmenovatelnou jakoukoli významovou redukcí; nejde o ideu díla. Toto sémantické gesto sice
v jisté podobì utváøí intence tvùrce textu, ale i ono je konkretizováno vnímatelovou aktivitou; i jeho pùvodní, zámìrná podoba se tedy v procesu recepce pozmìòuje. Rozpoznáním prvkù tvùrèí zámìrnosti si vnímatel utváøí konstrukt
významové jednoty díla. Zároveò se ale støetává i s prvky
naruujícími tuto jednotu díla. V té chvíli se mu dílo jeví
i jako bezprostøední realita-vìc. To, co se významovému
sjednocení vzpírá, iniciuje vlastní vnímatelovu aktivitu,
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jeho ivotní zkuenost, potøebu konfrontovat s nabídnutým
autonomním znakem svou vlastní osobnost. Tam, kde není
pociován striktnì naplnìný zámìr nìkoho jiného, ne je
vnímatel sám, vzniká potøeba tento zámìr doplnit, dotvoøit si jej na základì vlastní zkuenosti se svìtem, k nìmu
se vztahuje dílo jako celek. Pøitom ale prvek nezámìrnosti
neumoòuje toto dotváøení jako permanentní proces; jeho
potøeba vzniká pouze tam, kde je pociován nesoulad daného aspektu struktury s celkovým uspoøádáním artefaktu.
Kde se pøekáky ve významovém sjednocení vytratí, tam
se vytratí i potøeba podobné konkretizace. Zøetelnì urèený,
jednotící a jediný smysl, který nabízí struktura artefaktu,
je tedy zároveò i prvkem redukujícím dotváøení díla vnímatelem. Na druhé stranì i evidentní nemonost jakéhokoli významového sjednocení vede k vnímatelovì lhostejnosti, k rezignaci na hledání smyslu.
Èím se vak tato sjednocující a zároveò vnitønì naruovaná sémantická intence díla realizuje v rovinì textu? Na
to hledá Mukaøovský odpovìï v nìkolika následujících studiích. V pøednáce Osobnost v umìní (1944) konstatuje konec doby, kdy subjektivita pøevládala nad objektivitou.
Jako nosný prvek objektivního pøístupu se mu  v nejobecnìjí míøe  jeví objektivní, zevní realita, zatímco
vlastní psychické privatissimum kadého jedince je v celé
své jedineènosti nesdìlitelné (Mukaøovský 1944; 1966:
236). Pojetí tvorby musí spoèívat na jiných základech ne
subjektivnì psychologických. Zároveò v letmém historickém exkursu dokládá, jak u od konce støedovìku nelze
chápat jako zdroj díla tvoøenou vìc samu (tedy objekt),
ale tvoøící subjekt, usilující ovem nikoli o sebevyjádøení,
ale o vystiení øádu pøírody, svìta. Dalím posunem je mu
romantismus, hledající øád u nikoli v pøírodì, ale v sobì
samém; zde se dílo vskutku jeví jako výraz umìlcovy
osobnosti, jako odlitek jeho duevního ustrojení. Právì
v tomto období poèíná umìní pociovat rozpor mezi individuem (osobností umìlce) a skuteèností: teprve tehdy,
kdy umìlec se pocítil nezávislým na øádu vnìjí skuteènosti a pocítil sám sebe jako pùvodce øádu, který se jeví
v díle, mohl se pocítit tvùrcem, stvoøitelem jistého universa,
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jeho zákoníkem je dílo (ibid.: 238). Psychologická estetika potom rozpracováním pojmu záitek rozvinula pøedpoklad shody díla s psychickým dìním uvnitø tvùrèí osobnosti autora. Naproti tomu estetika objektivistická
dokazuje kritikou zbytnìlé osobnosti, fascinované pouze
pøedstavou vdy nového, individuálního díla, e souvislost mezi umìlcovou osobností a dílem je tøeba brát jako
mnohoznaènou a nepøímou, tedy nikoli prostì spontánní
(ibid.: 239).
Své vlastní pojetí role osobnosti v literárním dìní vymezuje Mukaøovský takto: Autor pøi svém tvoøení vnímatele
dbá, pøihlíí k nìmu, a vnímatel zase naopak chápe dílo
jako autorùv projev a cítí za ním autora. [...] Nevidíme ji
pøed sebou autora spjatého nerozluènì s dílem a diváka
jako pouhou nahodilost, která k dílu nemá podstatného
vztahu, ale poznáváme, e vztah autorùv k dílu není podstatnì odliný od vztahu divákova, e jsou zde prostì jen
dvì strany, mezi kterými prostøedkuje dílo, je pro tuto
schopnost prostøedkovat je znakem, nikoli výrazem (ibid.:
241). Mukaøovský tedy ve vztahu k dílu jako k prostøedku
komunikace zrovnoprávòuje vztah pùvodce a pøíjemce.
Opìt zde pøipomíná svùj prùbìný odpor vùèi chápání díla
jakoto sebevýrazu autorova; subjekt autora je mu pouze
tím, kdo zprostøedkovává a formuluje sdìlení, znak, k nìmu má v dobì jeho recepce ji stejný vztah jako vnímatel.
Zároveò ale tím, e vnímatele staví v komunikaèním øetìzci na roveò autora, pøiznává tomuto vnímateli prvek individualizace, osobnostní diferenciace.
V tomto pojetí by vak zùstala sféra subjektu omezena
na mimotextovou bázi, kdy ztìlesnìním subjektivity díla
jsou apriornì daní úèastníci komunikaèního procesu. Proto
Mukaøovský hledá odpovìï i na otázku, nakolik se subjekt
(jak jej rozumí pod pojmem osobnost) projevuje i ve vnitøní
struktuøe díla. Zde  v návaznosti na pøedchozí studie 
spatøuje projev subjektu právì v tom, e dílo se pøed vnímatelem objevuje jakoto zámìrné, jakoto to, které od
subjektu vychází jako od zdroje. Právì touto zámìrností se
subjekt neprojevuje toliko vnì díla, ale objevuje se v nìm
samém. Je jeho souèástí, a to netoliko tehdy, kdy umìlec-
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ké dílo se pøímo, nezahalenì jako subjektivní tváøí (ibid.:
242). Jako projevy subjektu uvnitø díla chápe napø. výbìr
tématu, jeho pojetí (tedy projevy, které bychom zahrnuli do
oblasti strategie autorského subjektu), ale také perspektivu vidìnou z urèitého bodu, na kterém je pomyslnì pøedpokládáno umístìní subjektu36) (ibid.).
Nicménì shrnující tezi subjekt je vlastním principem
umìlecké jednoty díla (je tedy realizací, ztìlesnìním sémantického gesta) je tøeba stále rozumìt tak, e tímto subjektem je mylena osobnost produktora a vnímatele: Ten,
kdo takto slova a jejich dosah vypoèetl, je subjekt, ten, ke
komu se obracejí, je opìt subjekt. A nejsou to v podstatì
subjekty dva, nýbr jediný (ibid.). Mukaøovský zde do dùsledku rozvinul (èi absolutizoval?) subjektovou premisu komunikaèního principu, kdy autor vìdomì tvoøí své dílo
jako umìlecký znak, a tudí jej pomìøuje okem toho, na
nìho bude dílo pùsobit, take i on zaujímá vùèi dílu postavení vnímatele. Z toho pak Mukaøovský vyvozuje závìr,
který by bez daného kontextu pùsobil zcela neadekvátnì:
v díle nelze rozliit autora od vnímatele: jen jeden je subjekt v díle obsaený, a ten je dán jeho zámìrností (ibid.).
Zde jako by Mukaøovský  nebera v úvahu nezámìrné
produkty subjektivity, které jsou do díla vnáeny u tøeba
existencí subjektù-postav v textové struktuøe  absolutizoval pøedstavu díla jako úèelového funkèního prvku, znaku prostøedkujícího mezi obìma stranami, ani by dal prostor moným významovým ambivalencím uvnitø díla, je
vnímateli umoní konkretizaci jetì jiných typù subjektu,
ne je zabstraktnìlý autorsko-vnímatelský konglomerát.
Autorský subjekt textu je pak v dùsledku tohoto ztotonìní
vymezen jako objektivovaný tím, e se vdy nutnì vyrovnává s ivou umìleckou tradicí, a tudí i jeho duevní stav
nemùe text bezprostøednì vyjádøit, ale pouze traktovat
v návaznosti na to, co u bylo napsáno (touto návazností je
36) Mukaøovský uvádí tento projev na materiálu výtvarného umìní, ale lze jej jistì
zobecnit s tím, e zde se ji evidentnì mluví o tematizovaném subjektu uvnitø
struktury díla, o subjektu, který není do díla transponován na základì fungování
komunikaèních procesù odjinud, ale který vzniká a je realizován a v rámci struktury artefaktu.
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i polemický vztah), a tím u je tento stav pøi vstupu do díla
odtren od svého zdroje, promìnìn ve znak.
Otázce, nakolik mùe v této objektivizující aktivitì hrát
roli i vìdomá èi nevìdomá stylizace, Mukaøovský pozornost
nevìnuje. Shrnuje ji vak pod obecný  a nespornì nosný
 závìr, e není tedy v umìní skuteèné, bezprostøední
exprese, nýbr vdy stojí mezi umìlcem a dílem umìlecký
zámìr (èasto dokonce vìdomé umìlecké chtìní) (ibid.).
Právì tato role je mu ospravedlnìním pojmu osobnost, který nelze zredukovat na souèet vlivù. Význam osobnosti netkví v tom, aby se dílem beze zbytku a v podstatì vlastnì
pasivnì vyjádøila. Povinností budoucího umìní je osvobodit umìlce od smutné povinnosti oetøovat svou individualitu a individuálnost. Smìr, kterým by se vak mìlo vydat  kromì vìdomého a dùsledného naplòování znakové
podstaty díla  vak tato Mukaøovského úvaha nenabízí.
Nicménì její dùraz na vnímání díla ne jako sebevýrazu autorova, ale jako znakového, a tudí i modelového schématu,
v nìm i subjekty pøímo tematizované nejsou svìdectvím
o autorovì psychickém stavu ani odráejícím zrcadlem pro
stav due vnímatele, je i dnes podnìtný a s ohledem na dalí vývoj literárnìvìdného, ale i obecnì estetického uvaování37) ne vdy docenìný a domylený. Otázka, jak uchopit
obraz subjektù díla, jak pojmenovat ono já, ty a on/
ona v textu, zde evidentní nezodpovìzeností38) nutí k hledání smìru dalího uvaování.
Pøednáku Osobnost v umìní je vak nespornì nutno
vnímat v pøímé souvislosti s dalí statí na obdobné téma 
Individuum a literární vývoj (19431945). V ní hledá Mukaøovský øeení problému sjednocující významové intence
díla (dojem jednoty) ve zpùsobu jeho vnímání: Jednotou
je tento psychický stav,39) nebo spíe akt, kterým se zmocòujeme umìleckého díla (Mukaøovský 1945a; 1966: 226).
Dílo se jeví jako podnìt k tomuto aktu, danou celistvost
pouze usmìròující. Dílo-podnìt vak stojí vnì pozorovatele,
a proto i vzniklý psychický stav je promítán mimo pozoro37) Zde máme na mysli pøedevím kritiku personalistickou.
38) Tím, e není prvoplánovì vùbec poloena, je tento dojem spíe umocnìn.
39) Rozumìjme: stav vnímatele  pozn. PAB.
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vatelovo nitro a jako jeho nositel je suponován ten, kdo dílo
vytvoøil, tedy umìlec (ibid.: 226227). V tomto pojetí Mukaøovský dùslednì trvá na spolupodílu dvou subjektù, nebo v dùsledku oslabení vìcného vztahu znaku vystupuje
do popøedí souvislost mezi znakem a subjektem; vnímající subjekt pociuje v díle intenzivnì subjekt autora, který
vnímá jako toho, kdo je odpovìdný za duevní stav, který
dílo ve vnímateli vyvolalo. A tak se na základì pøedpokladù daných pouze dílem rodí pøedstava tvùrèího subjektu,40)
která se nemusí vùbec krýt se skuteènou psychofyzickou
osobností umìlcovou.41) Tato osobnost autorova je vymezena jako odraz struktury díla do mysli vnímatelovy.
Psychofyzická osobnost umìlcova (umìlec) bývá
obvykle irí ne osobnost autorova; nìkteré její dispozice
zùstávají mimo dílo. Daný rozpor vak není utváøen pouze
vùlí umìlcovou. Umìlec vstupuje do vývoje imanentní literární struktury, která se jej snaí usmìrnit, zároveò vak
on sám mùe svými dispozicemi vývoj této struktury posunout, korigovat. Základem osobnosti rozumí Mukaøovský
tendenci k jedineènosti, nepodmínìnosti a nepromìnnosti. Z tohoto pohledu je osobnost vnìjím èinitelem vývoje,
zaloeného na poruování (co udruje vývojový pohyb)
a zachovávání identity literární struktury (co dodává danému pohybu zákonitosti). Tato literární struktura tvoøí
tedy jednotu, èi spíe má tendenci k jednotì jakoto k sebepotvrzení identity inklinovat. Obdobnì ale tvoøí jednotu
i osobnost a imanentní vývoj, který ji nutí se vývoji pøizpùsobit, tj. poruuje její øád. A tak kadá sloka díla mùe být
vnímána ve vztahu ke struktuøe díla i ve vztahu k osobnosti stojící pøed dílem a stejnì tak i kadá sloka osobnosti vstupuje do vztahu jak ke struktuøe individuality,
z ní vychází, tak i ke struktuøe díla, kdy musí respektovat
zákonitosti, které nejsou souèástí výchozí individuality.
40) Mukaøovský navrhuje oznaèení osobnost autorova.
41) Mukaøovský zde v podstatì vymezuje rozdíl mezi dvojicí subjektù týkajících se
aspektu autora a stojících mimo text, jak jej v dnení terminologii vymezuje pojmová dvojice autor (psychofyzická bytost, reálná bytost, obèan) a autorský
subjekt èi implikovaný autor (obraz o autorovi, který si utvoøí vnímatel na základì znalosti textu). Autor tedy stojí zcela mimo text (pøed textem), autorský
subjekt vystupuje zpoza textu na základì jeho konkretizace vnímatelem.
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Mukaøovský shrnuje pojetí své osobnosti, které  nikoli
nahodile  konvenuje i s pojetím díla: Básníkova osobnost, má-li být pochopena v své jedineènosti, musí být pojata jako dìní, nikoli jako trvalý, ustrnulý útvar42) (ibid.:
234235). A pod tímto dìním nerozumí pouze mechanickou
inventuru sloek; ideálem je mu dynamický model uspoøádanosti, v nìm i sled zrodu a promìn jednotlivých sloek
hraje svou roli. Je zøejmé, e zde se utváøí ji ucelený
model literárních dìjin, který pøekraèuje  poté, co ji
systematizoval  rovinu analýz konkrétního díla.
Do dané doby lze vak pøiøadit i sta Básník, koncipovanou jako heslo pro pøipravovanou, avak nerealizovanou
Literární encyklopedii. V této stati volí Mukaøovský  jistìe i s ohledem na proponovaného recipienta  ponìkud
jednoduí vymezení problematiky. Zdùrazòuje roli autorské zkuenosti (by v nadmíru kolském výètu elementù,
které z ivota básníkova pøecházejí do díla) a záitku, vymezuje pojem osobnosti jakoto spoleèného jmenovatele
vech dìl a zároveò i pùvodce, který je pociován za dílem
(na rozdíl od básníka skuteèného), pracuje s termíny vrozené a získané básníkovy dispozice. Pøedevím ale  na
rozdíl od obou výe zmínìných studií  vymezuje pojem
subjekt díla, který definuje jako ono já, od kterého básnické dílo jako jazykový projev vychází a které je pociováno jako nejvlastnìjí nositel vech citù, mylenek atd.
v díle obsaených; subjekt je bod, z kterého výstavba díla
mùe být pøehlédnuta v celé své sloitosti i ve svém sjednocení. Je proto mostem od básníka k ètenáøi, který mùe do
subjektu promítnout své vlastní já a ztotonit tak svou situaci vzhledem k dílu s básníkovou (Mukaøovský 1945c;
1982: 260). Zde se tedy mezi umìlce a autora na stranì
jedné a vnímatele na stranì druhé vkládá jetì jiný,
42) Pøedstavu tohoto uchopení nabízí Mukaøovský ve stati Básník a dílo (rukopisná
studie z poloviny 40. let), v ní upøesòuje, e básnická osobnost je strukturou, to
jest labilní, stále pohyblivou souhrou sil, zaloenou na právì zmínìné antinomii
mezi básníkem a vím, co jej obklopuje (pøedtím Mukaøovský hovoøí o antinomii
vrozených dispozic a vztahù, do nich básnická osobnost vstupuje  pozn.
PAB). Není snad tøeba zvlá podotýkat, e struktura, kterou nazýváme básnickou
osobností, není totoná s psychickou strukturou básníka jako èlovìka. (Mukaøovský 1945b; 1982: 254)
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vnitønìtextový subjekt, který plní funkci integraèního
prvku z hlediska sémantické intence díla a roli objektu
ztotonìní z hlediska vnímatelova.
Odstup, který toto pojetí nabízí vzhledem ke vztahu
subjekt pøed43) dílem a subjekt tematizovaný uvnitø
díla, je nosný a evidentní. Problematickou zùstává ona
pøedstava ztotonìní, kterou bere Mukaøovský jako základ pro konkretizaci textu vnímatelem. Zdá se, e v daném pøípadì u nìho pøeváil dùraz na aspekt genetický
pøed problematikou recepèní; dalí partie, zabývající se
problémem subjektu, jsou u veskrze vìnovány jeho tematizaci44) a nemonosti ztotoòovat tento subjekt s vlastním
básníkem.
Pováleèné Mukaøovského práce dosavadní uvaování,
které mìlo tendenci k prohlubování a nìkdy i protikladnému formulování bez nároku na definitivnost øeení,
v otázce subjektù a subjektivity díla ji pøíli neroziøují.
Dotýkají-li se sledované problematiky, inklinují spíe k zjednoduujícím, o definitivnost formulace usilujícím odpovìdím, v nich se vytrácí zøetel k diskursivnímu chápání problému. Tak v èlánku Básnické slovo a skuteènost (1947)
vidí v osobnosti básníkovì osobnost skuteènou, nositele nadosobních vývojových nutností (Mukaøovský 1947;
1982: 146), ve studii Básník a dílo akcentuje opìt  tak
jako na poèátku 30. let  spoleèenství jako prvotního nositele nadosobní umìlecké struktury, její je kadý akt tvorby i vnímání pouhou aplikací. Aspekt øádu a uspoøádanosti je pøesouván od díla do oblastí vyích, mimotextových
 na princip osobnosti, ale pozdìji i celé spoleènosti.
Ospravedlnìním tohoto irího a víceménì výètového
exkursu do pojetí subjektu a subjektivity, jak se po témìø
dvì desetiletí utváøelo v pracích Jana Mukaøovského, budi konstatování, e právì jeho dílo z dané doby do znaèné
míry ovlivòovalo i kontext produktivní èeské literární vìdy
43) Toto pøed oznaèujeme uvozovkami, nebo máme na mysli pozici èasovou
(z hlediska geneze, by i zde je obraz autorského subjektu dotváøen a v prùbìhu
recepce), a nikoli místní (zde by se pøed dílem ocital vnímatel).
44) Je skrytá v objektivní epice, realizovaná první osobou slovesnou, emocionálním zabarvením díla, ztotonìním básníka s nìkterou z osob díla.
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v následujících desetiletích a i dalí stanoviska, na nì
z naeho kontextu odkazujeme, se odvíjejí od základù, které Mukaøovský nastínil. Zároveò vechny naznaèené rozpory a nedoøeèenosti i nedoøeenosti by mìly slouit jako varování pøed unáhleným vyabstrahováváním tohoto pojetí
do podoby jedné èi dvou tezí nebo vlastní ideje, zaobalené
do slovníku Mukaøovského. Celá nastínìná problematika
je mnohem irí a mnohoznaènìjí.45) Pøesto se domníváme,
e právì Mukaøovského pøístup nabízí jistý úhel pohledu,
ale i pouitelný pojmový aparát, o nìj se jádro interpretaèního uvaování v naem kontextu nadále opírá.
I. 3. 4. HERMENEUTICKÁ TEORIE DRUHÉ
POLOVINY 20. STOLETÍ:
DYNAMICKÝ VZTAH HORIZONTÙ

Projekt Scheiermacherovy hermeneutiky zaloené na jazykovém porozumìní autorovì konceptu
a pùvodnímu kontextu vnímatelù je oiven a posunut na
konci 19. století v pracích Wilhelma Diltheye (1833
1911). Namísto dùrazu na subjektivitu tvùrce se v nìm
vak akcentuje kategorie chápání jako univerzální lidské
aktivity, která je dominantním prvkem vech humanitních
aktivit. Rezultátem chápání a jeho produktu-vysvìtlení je
pak obecné historické vìdìní. Na tuto tradici navazuje od
50. let iroce rozvíjený hermeneutický koncept Hanse-Georga Gadamera (19002002), jen u plnì posouvá kategorii významu mimo vìdomí jednotlivce, tj. autora. Koncept pùvodního významu, kontrolovatelného autorem, je
v Gadamerových pracích nahrazen konceptem tradice,
skryté historie. Právì èasová distance nám umoòuje porozumìní: historický horizont textu se vdy do jisté míry
prolne s pøítomným a individuálním horizontem ètenáøova
oèekávání. Gadamer pøebírá Heideggerovu metaforu hermeneutického kruhu, v nìm nám výchozí hypotéza celku
umoòuje rozpoznávat jednotlivé prvky a aspekty textu
a jejich pochopení zpìtnì modifikuje chápání celku. Textu
45) Zde nemáme na mysli jen èastou pojmovou zámìnu, neexaktnost v uití tého
pojmu v ponìkud odliných významech èi naopak koexistenci nìkolika pojmù
pro tentý jev, je je v Mukaøovského díle pomìrnì èastá.

nelze porozumìt bez uvìdomìní si své vlastní historické situovanosti, bez pøedsudku, kterým jsme pro bytí ve svìtì
vybaveni. Gadamerova pøedstava smìøuje k objevení historicky situované pravdy textu.46)
Gadamer odmítá opírat nae rozumìní o vìdomí èi zámìr autora promluvy: porozumìní není schopností reprodukovat pùvodnost, ale je produktem vlastní vnímatelské
aktivity, kterou pøekonáváme vzdálenost od pùvodu, který
se mezitím stal souèástí tradice. Stejnì tak odmítá schopnost vìcí  a tudí i významù  stát esenciálnì samy
o sobì: jaká ta která vìc je, se ukazuje a tehdy, kdy o ní
mluvíme. Kadá výpovìï v Gadamerovì pojetí vychází ze
situace tázání; tudí i její potenciální pravda v sobì obsahuje i vnímatele, tedy toho, komu je takovouto výpovìdí-odpovìdí nìco sdìlováno. Gadamer (1960) pøiznává, e estetická hodnota díla závisí na strukturních zákonitostech,
je zároveò umoòují dílu pøekroèit omezující kontext svého historického vzniku èi daný kulturní kontext. Vnímání
díla je vak pro nìho záleitostí niterné zkuenosti èi celostnosti rozumìní sobì samému. Dílo znamená nìco vdy
a pouze pro nìkoho. Zároveò ale dílo pøekraèuje horizont
subjektivní interpretace autora i vnímatele.
Gadamer v Pravdì a metodì nechce nabízet obecnou teorii interpretace, ale ani hermeneutiku smìøující pøedevím k literárnímu dílu. Zajímají ho spoleèné rysy naich
pokusù rozumìt. Rozumìní ovem nesituuje na osu subjektivního vztahování se k statickému pøedmìtu  rozumìní
patøí k bytí toho, èemu se snaíme rozumìt. Dílo samo 
ale stejnì tak i dìjiny  si tedy o své chápání øíkají; celostnost významu, kterému rozumíme v historii èi v tradici, se
nikdy nerovná významu celostnosti historie. Rozumìní
sobì je vdy zaloeno na vztahu k nìèemu mimo toto své
já  na zjevování se jinakosti. Proto ani zkuenost s dílem nemùe pøináet definitivní poznání, ale na druhé
46) Habermasova (1967) kritika Gadamerova konceptu usiluje tuto pravdu vnímat
jako výsledek ideologického pùsobení. Zùstaneme-li pouze v hermeneutickém
kruhu, nedokáeme si uvìdomit rozdíl mezi pravdou a ideologií; podle Habermase je i pøedpoklad soudrnosti textu pouze estetickou ideologií, a nikoli nutnì
imanentním rysem textu samého.
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stranì ani monost dobrat se pùvodního významu. Zkuenost s dílem je navíc zkueností jen v rámci jisté temporální osy, procesuálního ètení,47) v nìm se dynamicky støetávají horizonty textu a vnímatele.
Umìlecké dílo vnímá Gadamer jako hru ve fenomenologickém významu tohoto slova. Estetická hra je zaloena na
opakování, na re-prezentaci, tj. na existenci díla v mysli
a zkuenosti vnímatelovì: a v této re-prezentující podobì
se vyjevuje jednota a identita struktury díla. Aby tuto
pøedstavu mohl rozvíjet, musí Gadamer akcentovat heideggerovský koncept hermeneutického kruhu. Jakmile
z textu vyplyne poèáteèní, sebevíce dílèí význam, musí interpret vytvoøit hypotézu celkového významu textu; zároveò ale i onen poèáteèní význam vzniká kvùli pøedsudku
(Vorurteil), tj. oèekávání jistého významu, s ním k dílu pøistupujeme. Zároveò je tento pøedsudek s kadým novì se
vynoøivím významem zmìnìn èi revidován. Pøedsudek
funguje jako garant pøístupu k významùm, je vak i distraktorem, nebo se nerodí ze setkání se s textem samým.
Protoe pøedsudek si øíká o to, aby byl interpretací potvrzen, aby oèekávaný význam byl v textu nalezen, mìl by
interpret zkoumat a reflektovat, odkud tento pøedsudek
pøichází a nakolik je oprávnìný.
Otevøenost vùèi textu jako nutná podmínka interpretace v Gadamerovì pojetí vyaduje i schopnost nejen významy v textu nalézat, ale s nimi také pracovat, tedy vztahovat je k celku svých významù a k tomu, jak se interpret
vùèi svým významùm vymezuje. Oèekávání významu je
podstatným interpretaèním kritériem: i kdy významy nabízejí plynoucí tok rùzných moností, teze o smysluplnosti
jakéhokoli vytvoøeného významu je pro Gadamera nepøijatelná. Neporozumìní èi zcela patné porozumìní jistému
významu pak neumoòuje umístit takový význam do rámce oèekávaných významù. Je-li mé porozumìní od poèátku
zcela nesprávné, dokáu se bránit vnitøní logice významového smìøování jen po urèitou dobu. Potom proud významù
plynoucích z díla musí naruit iluzi, e dílu rozumím.
47) A to i v pøípadì hudby, malíøství, architektury apod.
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Gadamer, zdá se, vìøí, e text sám o sobì má dostateèné
mnoství obranných mechanismù proti tomu, aby zùstával
nepochopen èi zcela patnì èten a interpretován. Tato pøedstava opìt vychází z akcentace temporálnosti: setrvám-li
s textem, døíve nebo pozdìji mne pøesvìdèí a nabídne
pootevírající se cesty k významùm.
I. 3. 5. INTERPRETAÈNÍ METODOLOGIE
SMÌØUJÍCÍ OD TEXTU KE KONTEXTU:
KONTEXTY JAKO ZDROJE
ÈI LIMITY VÝZNAMÙ

Základní interpretaèní impuls formalismu, nové kritiky, praského strukturalismu i hermeneutiky lze snad zredukovat do pobídky, e stìejní rysy významu a smyslu díla lze nalézat èi chápat v jedineèném
textu a jeho imanentním uspoøádání. Oproti tìmto tendencím nabízí ovem vývoj ve 20. století tendence více èi ménì
protikladné: øada interpretaèních metodologií chápe konkrétní text spíe jako doklad, projev a dílèí vyjádøení univerzálií existujících mimo konkrétní text a tímto textem
pouze lépe/hùøe èi íøe/zúenìji vyjádøených. Takové interpretaèní pøístupy hledají v textu entity ji pøeddefinované,
a u je jimi sféra fenomenálních zkueností, archetypù,
kulturních orientací èi preferencí, ideologií èi diskursù
utváøených spoleèností. Na rozdíl od výe uvádìných metodologií, které z interpretaèního hlediska umoòují pøijmout
èi vypùjèit si pouze nìkteré aspekty èi pojmy, jsou vak tyto
mimotextové metodologie více svázány svým konceptuálním celkem; pro interpretaèní aplikaci je nutné je tedy buï
pøijmout ve své celostnosti a dodrovat repertoár toho, co
se má v jednotlivých textech hledat, anebo je vnímat jako
ucelené konceptuální postupy, které vak nenabízejí pøíli
aplikaèního prostoru mimo svùj vlastní metodologický
rámec, tj. v praktické interpretaèní aplikaci.
Dané metodologie akcentují odkazovací, referenèní
funkci textu. Nikoli u ve smyslu zrcadlení, pøímoèaøe mimetického odkazování k jevové ivotní skuteènosti, ale ve
smyslu referentù jako urèitých zobecnitelných fenoménù,
archetypù èi spoleèenských konstruktù. Stìejní podnìt
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husserlovské fenomenologie se kromì Heideggerova metaforického konceptu bytí v øeèi promítá na poli literární interpretace pøedevím do pojetí, které ve 30. letech propracovává Roman Ingarden (18931970). Jeho rozliení
vrstvy schematizovaných aspektù (rovina textových významù) a vrstvy zobrazovaných pøedmìtností (rovina fikèní
skuteènosti) pootevøelo prostor pro individuální konkretizaci významù textu vnímatelem, ale také pro postiení specifiènosti literárnìestetického odkazování: tam, kde ve sféøe reálných objektù funguje dourèenost, umoòuje funkce
textové vrstvy schematizovaných aspektù referenèní univerzálnost i zivotòování textu vnímatelem: dítì ve sféøe
skuteènosti musí být buï chlapec, nebo holèièka, musí mít
konkrétní vìk (nemùe být jak pìti, tak dvanáctileté), barvu pleti (buï bílé, nebo èerné, nebo luté ap.) atd. Ve sféøe
textových schematizovaných aspektù je právì nedourèenost signálem jak pro vnímatelovu aktivitu, tak i pro
uvìdomìní si jisté univerzálnosti daného motivu.
Ne náhodou se pak právì ingardenovská individuální
konkretizace od poèátku 60. let aktualizuje v souvislosti
s pøesunem pøedstavy o mechanismech významového smìøování textu. Hermeneutika, recepèní estetika i psychoanalytické teorie individuální ètenáøské recepce posouvají
pøedstavu o utváøení a smìøování významu textu z textového objektu samotného na osu text  vnímatel. Obdobnì
i teorie øeèových aktù obohacuje pøedstavu o významovém
dìní poukazem na roli pragmatického kontextu, v nìm se
jazykovì utváøený text neodvratnì ocitá. V ní se i pùvodnì
zøetelné odliování jednotlivých funkèních odkazování ponìkud komplikuje. J. L. Austin ukazuje, jak sporné mùe
být rozliování konstativních promluv (promluv, u nich lze
posoudit jejich pravdivost èi falenost, tedy promluv s jakobsonovskou referenèní funkcí) a promluv performativních (promluv zpùsobujících jisté dìní, zmìnu stavu, tedy
promluv operujících v rámci i nad rámec jakobsonovské konativní funkce). Stejnì znìlé a stejnì pravdivì procítìné
ano vyslovené v kostele u oltáøe bude mít zcela jiný performativní aspekt, ukáe-li se, e enich u je enatý èi e
vùbec nezamýlí to, k èemu se svým ano zavázal, dodret.
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Vekeré významové smìøování promluvy (textu) je v takové situaci dáno kontextem a samo jazykové ztvárnìní
nevypovídá nic ani o konstativních èi performativních
dopadech takovéto promluvy.
Poté, co jsme nastínili tuto hypotetickou binární opozici
dvou metodologických typù, je vak tøeba ihned dodat, e
i mezi zdánlivì protipólovými pøístupy existuje celá øada
styèných ploch. Ty lze hledat a nacházet tøeba mezi fenomenologickou pøedstavou fungování ètyø vrstev literárního
díla u Romana Ingardena, kde pøedevím oscilace mezi
vrstvou schematických aspektù a zobrazených pøedmìtností nabízí inspiraci pro strukturalistické pojetí konkretizace
i pro analýzu vnímatelské aktivity v pojetí recepèní estetiky. Stejnì tak základní východisko prací Carla Gustava
Junga (18751961) z 10.40. let, které pøedpokládá, e základní strukturní principy literatury se rodí v mýtu a e
mytologické mylení je rámcem a kontextem vekerého
mylení, má blízko k formalismu Proppovu, ale zprostøedkovanì pak i skrze Gastona Bachelarda, ale hlavnì skrze
rozsáhlé dílo Clauda Lévi-Strausse48) (1908) i k francouzskému strukturalismu 60. a 70. let. Obdobnì lze hledat
ingardenovské a hloubìji pak i husserlovské fenomenologické koøeny v teorii recepèní estetiky a podobnì.
A obdobnì se na odmítavém, nicménì vitém a vstøebaném pøístupu k nové kritice v anglofonní oblasti rodí
archetypální kritika, jak ji koncipoval Northrop Frye
(19121991).49) Frye respektuje literaturu jako svébytný
svìt, nezastupitelný produkt lidské imaginace. Namísto
jednotlivých specifických textù jej vak zajímá uspoøádanost celého souboru dosud vytvoøených literárních textù,
tedy texty dohromady. Frye vìøí, e vekerá literární tvorba v sobì obsahuje jistý øád a e novì vznikající texty se
pøiøazují k trvale existujícím elementárním archetypùm,
vyjadøujícím základní rozmìry mýtu lidské zkuenosti.
48) Ingarden, Jung i Lévi-Strauss jsou v èeských pøekladech dnes u relativnì bohatì zastoupeni, proto k nim pouze prostøednictvím jména odkazujeme.
49) Navazující a zároveò ironicky pøehodnocující pøístup Fryeùv k nové kritice lze
schematicky ilustrovat titulem jedné z jeho knih, aluzivnì navazující na kanonickou knihu Brooksovu: Dobøe udìlaný kritik (The Well-Tempered Critic, 1963).
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Frye nadále trvá na nepøípustnosti vnáení ne-literárních
aspektù (ivotopisná, psychologická, politická, ideologická
èi náboenská hlediska). Vedle øady knih zabývajících se
konkrétními autory èi díly (Shakespeare, Milton, Blake,
romantismus, T. S. Eliot, ale také Bible) nabízí i ucelený
teoretický koncept, Anatomii uvaování o literatuøe (1957).
Jejím základním postupem je kategorizace: pìt prvotních
zpùsobù zobrazení (mytický, romantický, vysoce mimetický, nízce mimetický, ironický) obsahuje v sobì jak tematický (encyklopedický nebo epizodický), tak fikèní (tragický èi
komický) aspekt. Následuje dìlení symbolických významù
na pìt základních fází, rozèlenìní archetypální imaginace
na význam a vyprávìní, je se pak odráí v základních
narativních typech (romance, komedie, tragédie a satira
s ironií) a to ve dohromady utváøí základní ánry. Fascinace vidinou skrytého systému v pozadí vech textù nabízí
jisté styèné body se strukturalismem; stejnì tak i pokus
potlaèit okolnosti individuálního vkusu a nutkání k hodnotícím soudùm. Snaha o uspoøádání literárních textù na základì paradimatických strukturních vztahù (symetrie, binární opozice) ovem dnes vyznívá spíe jako sugestivní
fikce. Co zùstává, je urèitý pøínos typologii  vèetnì
ilustrace jejích hranic  a iroký repertoár terminologie,
která se ujala, by vìtina Fryeových následníkù si ji
pøedefinovává po svém.
Jinou verzí univerzálního vztahování se textù k sobì
navzájem a nerozliitelnosti mezi vlastním vnitøním významem textu a významem utváøeným jeho kontextem jsou
nejrùznìjí pojetí intertextovosti. Jejich spoleèným jmenovatelem je snaha vytváøet interpretaèní postupy na základì klasifikace mechanismù, jimi se texty k sobì navzájem
vztahují. Dùraz se tedy pøesouvá opìt od samotného textu
k jeho fungování v literárním èi kulturním kontextu, od
hledání klíèù k textu k hledání popisnì-interpretaèních
nástrojù, jimi by bylo mono kontext literárního dìní
klasifikaènì pojmenovat.
Kdy Roman Jakobson v roce 1958 pøednáí svùj referát
Lingvistika a poetika (Jakobson 1960) a navrhuje schéma
konstitutivních èinitelù verbální komunikace, snaí se
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doloit, e i poetická funkce je latentnì obsaena v kadé,
netoliko literární promluvì. Jakobson poetickou funkci vymezuje jako (z)amìøení (Einstellung) na sdìlení jako takové, koncentrace na sdìlení pro nì samo (Jakobson 1960;
1995: 81). Právì pro snahu o zobecnìní estetické funkce
i na oblasti mimo poezii èi literaturu vùbec se nevrací
k pojmu literárnosti, by by mu zpùsob vymezení estetické
funkce vcelku odpovídal: Tato funkce [poetická funkce 
pozn. PAB] posiluje hmatatelnost znakù a tak prohlubuje
základní dichotomii znakù a objektù (ibid.). Jakobsonùv
pøístup toti usiluje o univerzálnost: model komunikace,
který navrhuje, by mìl postihovat jak promluvu mluvenou,
tak i psanou, jak komunikaci literární, tak i ne-literární.
Proto jeho pojetí metajazykové funkce jen velice letmo
postihuje intertextové dìní, které je  a u z hlediska tradiènì chápaného mezitextového navazování, tak i z hlediska nekoneèné permutaèní hry oznaèujících v pojetí Julie
Kristevy èi Rolanda Barthesa  jednou ze stìejních
sloek utváøení významu v rámci literárního diskursu.
Vyuitím pojmu literárnosti, by vùèi ranému Jakobsonovi výraznì reduktivním, si prostor pro domýlení
mnohem sloitìjí pøedstavy o tom, k èemu literární text
odkazuje, neodkazuje-li k sobì, vytvoøil naopak Michail
Bachtin. Jeho dialogiènost a rùznoøeèí stojí u koøenù pøedstav o intertextualitì, o odkazování jistého textu k jednomu èi celé øadì jiných literárních èi obecnì kulturních textù. Právì na podkladì Bachtinovy pøedstavy dialogiènosti
a rùznoøeèí buduje své pojetí intertextovosti (intertextualité) Julia Kristeva/ová/ (1941). Bachtinovi je zdrojem
a východiskem dialogiènosti promluva; v ní se dynamicky
støetávají nejrùznìjí spoleèenské typy øeèi, v ní se rodí výsledná polyfonie rùznoøeèí. Kristeva namísto bachtinovské
promluvy v textu ovem chápe jako dialogický celý text.
Významové smìøování textu nevyplývá podle ní ze vztahu
znaku k referentu (k reálnému objektu èi jevu ve smyslu
jakobsonovské referenèní funkce), ale z vlastního aktu signifikace, tj. ze vztahu znakù a textù k jiným znakùm. Tento vztah je polem semiózy, nekoneèné hry, která vzniká
tím, e oznaèující není uzavøen do vztahu re-prezentace,
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ale ponechán k rozptýlení: mùe dalí texty èi jejich dílèí
aspekty zvýrazòovat, kondenzovat, nahrazovat, prohlubovat èi posouvat k jiným, dosud nezøetelným ètením.
Sémiotický koncept intertextovosti v podání Julie Kristevy je zaloen na pøedstavì textové permutace. Text není
svým odkazovacím mechanismem svázán ani s autorským
zámìrem, ani se sférou reality, k ní odkazuje. Ohranièenost jeho významového smìøování je dána pøedstavou
ideologématu jako nejmení jednotky ideologie. Právì ideologéma umoòuje pøiøazení jedné konkrétní textové
struktury k jiným strukturám v rámci intertextového dìní.
Ideologéma vyznaèuje spoleèenské a historické koordináty
textu v rámci intertextu, tj. neosobního øádu vech souvisejících textù.
Obdobnì se projevuje i úsilí Gérarda Genetta (1930)
postihnout specifiètìji intertextové vazby literárního textu,
které existují nezávisle na vnímatelových pøístupech a oèekáváních. V souboru Palimpsesty (1982) nabízí pìtivrstvou
typologii jevu, který souhrnnì nazývá transtextovost, tedy
pøekraèování sebe sama smìrem k jinému èi jiným textùm.
Jeho schéma smìøuje od konkrétnìjích k abstraktnìjím
a globálnìjím projevùm transtextovosti:
1) intertextovost (vztah dvou èi více textù, kdy jeden je
v druhém více èi ménì doslovnì pøítomen: citát, aluze,
plagiát);
2) paratextovost (prostøedky a konvence, které zprostøedkovávají knihu jakoto knihu ètenáøi: titul, podtitul,
pøedmluva, dedikace, tituly kapitol, poznámky, doslov; vesmìs tedy prostøedky rámující, stojící na hranì: jsou mimo
textovì fikèní svìt, ale zároveò jsou souèástí knihy jako
celku);
3) metatextovost (vztah komentáøe a textu, k nìmu se
daný komentáø vztahuje);
4) hypertextovost (literatura druhého stupnì, kdy
pozdìjí text pøekrývá text pùvodní: parodie, pasti);
5) architextovost (vztah textu k celému diskursu textù,
který onen text reprezentuje).
V pozdìjí knize Paratexty aneb Na prahu interpretace
(1987) Genette rozpracovává právì druhou kategorii a v je-
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jím rámci i rysy, které svým zpùsobem navazují na nìkdejí formalistickou pøedstavu literárnosti. Prvky obklopující
textovì fikèní svìt uvnitø díla nemusí nutnì patøit k vlastnímu textu,50) ale podílejí se na jeho prezentování, ba co
víc: zpøítomòují jej, zajiují, aby byl zaregistrován, uchopen a vnímán právì jako kniha urèitého typu. Paratextové
prvky nejsou podle Genetta prvky pevnì ohranièujícími,
ale spíe prahem, vestibulem, který nabízí vchod dovnitø,
ale stejnì tak i monost vrátit se zpátky, ani bychom
vstoupili. Tato heterogenní kála prvkù se podílí na významovém smìøování, ani by vytváøela systémové podloí.
Genette paratextové prvky dìlí do dvou skupin. Peritexty
fungují uvnitø knihy (formát, edice, obálka, titulní strana,
typografie; jméno autora; titul a ánrová indikace; dedikace; epigraf; pøedmluva; tituly jednotlivých oddílù; poznámky), zatímco epitexty ji obklopují, doprovázejí (veøejné
epitexty: slovo autora, rozhovory; privátní epitexty: korespondence, deníky, textové varianty, ústní sdìlení ap.).
Genette k celé typologii dospívá na základì reflexe zmìn,
k nim dolo ve vnímání literatury ve 20. století: medializace i v souvislosti s kniní kulturou zvýraznila roli diskursù obklopujících text. Zpùsob prezentace se tak stává nìkdy dùleitìjím ne vlastní, syrový text. Paratexty 
samy o sobì textové  spoluutváøejí proces textového zvýznamòování a zároveò jsou uchopitelným, doloitelným
ztìlesnìním kontextu. Genette v úvodní kapitole dokonce
navrhuje tezi, e kadý kontext je vlastnì paratextem.
Posun, kdy nìkolik desetiletí dominance jedné metodologie vytvoøí prostor pro co nejradikálnìjí promìnu, je by
nabídla plody, které se nacházejí na co nejvzdálenìjím
pólu, lze ilustrativnì doloit na anglofonním kontextu
po pádu dominance novokritické. edesátá léta, a zvlátì
jejich druhá polovina, se pøedevím v kontextu americké
literární teorie vyznaèují otevíráním se svìtu. Novokritické dìdictví je tím nejprve roziøováno,51) pozdìji pak
50) Je titul básnì souèástí promluvy lyrického subjektu, anebo patøí do promluvového partu autorského?
51) Objevení strukturalismu, pøedevím v jeho francouzské podobì, a následnì pak
i ruského formalismu a èásteènì i prací Praského lingvistického krouku; pozdìji recepèní estetika a teprve po ní gadamerovská hermeneutika.
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i radikálnì zavrhováno.52) V prùbìhu 70. a zvlátì 80. let
dochází k naprosté diversifikaci, k polemickému støetávání, ale i ignorování jednotlivých metodologických konceptù
navzájem. Ruku v ruce s tím jde i posun ke znaèné ideologizaci literárního uvaování, umonìné pøedevím specifickou èetbou Derridových èi Foucaultových podnìtù, je jsou
upravovány pro potøeby radikálního prosazení se. Ideologizace vnáí do literárnìteoretické a kritické reflexe zcela
nový slovník.53) Mìní se i jádro zamìøení literárnìteoretického uvaování; namísto výchozího potvrzení autonomie
a literární specifiènosti textu nastupuje výchozí definování
sama sebe (identita), z nìho pak vychází pøístup k textu: protoe jsem právì takový/-á (etnicita, náboenství, národnostní pùvod, sexuální orientace), musí i mé ètení textu
být odliné od toho, co bylo dosud nabízeno.54) Zájem o podnìty se koncentruje mimo americkou  a tedy novokritickou  tradici, k novým pøekladùm a objevùm pozapomenutých, spíe sociologicky ne literárnì orientovaných
konceptù. Namísto textovì-objektové analýzy a interpretace nastupuje nadtextovì zamìøená rétorika, namísto hledání a objevování toho, co se skrývá uvnitø textu, se klade
dùraz na pøehodnocování, oprotìní se, demaskování,
odvíjející se od entit mimotextových, vlastním já poèínaje
(psychoanalytická kritika) a spoleèností konèe (kulturologická a etnická studia, nový historismus, marxismus, feminismus). Vize ucelené a smìrem k literatuøe orientované
metodologie je nahrazena vnímáním literatury jakoto výpovìdi o irí, spoleèenské problematice; literárnìteoretický zøetel nesmìøuje k nabídnutí ucelené a svébytnì konstruované metodologie, ale k programnímu vypùjèování si
jednotlivých mylenek a tvrzení a k jejich pøehodnocování
z hlediska toho, jak podporují vidinu zvoleného diskursu.
A toto ve opìt vyvolává protismìrné reakce, volající po
52) Dekonstrukce, marxismus, feminismus, studia kultur.
53) Politika interpretace, ideologie kultury, moc, kolonialismus a postkolonialismus, kapitalismus, zneuití, maskulinní kultura; øada výrazù
z terminologie spíe vojensko-revolucionáøské: boj, pøevzetí moci, osvobození se atd.
54) Tedy co nabízel onen bílý, západnì vzdìlaný heterosexuál se zajitìným sociálním postavením.
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respektu k literatuøe jakoto svébytnému svìtu (teorie
moných svìtù, interpretaèní komunita Stanleyho Fishe,
koncepty textovosti).
Zásadní promìna literárnìteoretického mylení v USA
souvisela s postupným zakonzervováním novokritického
mylení do sebepotvrzujícího a sebevysvìtlujícího systému. Kánon textù klasické anglofonní literatury se zdál být
vyèerpán a v 60. letech nemohl u v oèích studentù55) obstát
právì pro svou tradiènost. Potøeba nového, jiného,56)
související i s koncem velkého snu o výluèném americkém
izolacionalismu, zpùsobila v 60. a zvlátì 70. letech dosud
nevídanou vlnu importu literárnìteoretického mylení
z nejrozmanitìjích evropských i jiných zdrojù. Zájem o antropologický strukturalismus Clauda Lévi-Strausse, vyhovující poptávce po analýze znaku ukotveného v kontextu
55) A tím zpìtnì i pedagogù, protoe zákon poptávky a nabídky funguje v americkém
akademickém prostøedí mnohem intenzivnìji.
56) O dùvodech daného posunu, jeho radikálnost se stala zøejmou právì a s odstupem, lze spekulovat donekoneèna: od únavy dlouhotrvajícím dominantním postavením nové kritiky a kulturním i metodologickým izolacionalismem a po fakt,
e radikální studenti 60. let obsadili o patnáct let pozdìji vcelku pøirozenì katedrové posty a cosi z jejich radikalismu a spoleèenské angaovanosti v nich pochopitelnì muselo zùstat. Dùsledky onìch posunù jsou zøetelné: jádro uvaování
a tvùrèích podnìtù ve sféøe akademické, tj. univerzitní literární teorie, se pøesunulo z kateder anglistiky na katedry komparativních literatur a pozdìji i na novì
vznikající katedry moderní kultury a médií, na katedry jednotlivých (neanglofonních) jazykù a literatur a v dobì nejsouèasnìjí i na utváøené katedry studií kultur. Mìrou dosud nevídanou se otevøel prostor hostujícím i natrvalo pøicházejícím
literárním teoretikùm odjinud. Hlavními objekty ètení a interpretace se namísto tradièního anglofonního kánonu (Shakespeare, Donne, Milton, Jane Austenová, romantismus; Hawthorne, Melville) staly literatury jiné (nabízející jinakost ve
smyslu dosud nezvaovaných otázek a odpovìdí bez tíivého dìdictví tradice
ve smyslu vech pøedchozích ètení a interpretací), od tradièních velkých literatur
neanglofonních a k literaturám minoritním, k tvorbì etnických menin a rasovì
èi pohlavnì vymezených entit. Namísto studií typu Styl a význam ve Slovníku
Samuela Johnsona se objevují studie typu Faismus: od Huckleberryho Finna
k Hitlerovi, namísto Viktoriánského románu eny (Homosexuálové,
Afroamerièané atd.) v anglické koloniální literatuøe. V dùsledku nutnosti
pøedstavovat nové osudy se vrací dùraz na biografii, na líèení ivotních podmínek ve smyslu urèitého spoleèenského modelu. Základem zájmu pøestávají
být klíèová fikèní díla (tradièní beletristické ánry), ale to, co bylo dosud vnímáno jako marginálie (deník, poznámky, autobiografie). Stírá se hranice literární specializovanosti a literární texty jsou interpretovány vedle dìl filmových,
vedle komiksù, ale také vedle textu mìsta èi textu popového hudebního
koncertu.
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a odkazujícího tím pøedevím mimo sebe, k urèité spoleèenské entitì, je záhy doplnìn soustavnìjím pøekládáním raného Paula Ricoeura, Michela Foucaulta, René Girarda,
ale také fenomenologických prací Romana Ingardena èi
zcela èerstvých sémiotických statí Julie Kristevy. Stejnì
tak sílí zájem o ruský formalismus a v nìm opìt pøedevím
o práce zaloené na odkazovací potenci textu, a u smìrem k jistému archetypu (Propp), nebo k jevùm spoleèenským (Bachtin). Obdobnì signifikantní je, e naopak relativnì dlouho na své americké objevení èekají práce,
jejich metodologie je orientována více èi ménì textovì
(Barthes, Eco, Todorov, Gadamer, Genette).
Rozhodujícím podnìtem zmìny je vak rok 1966,
kdy pøijel do USA tehdy jetì vcelku neznámý francouzský
filozof Jacques Derrida (1930) a na konferenci na
Johns Hopkins University v Baltimore pøeèetl svùj referát
Struktura, znak a hra v diskursu vìd o èlovìku. O rok pozdìji tato sta vyla francouzsky v rámci souboru Psaní
a rozdíl, doprovázená v tomté roce dalími dvìma knihami tého autora: Øeè a fenomény a Gramatologie. Kdy
v letech 19731978 vycházely v angliètinì, byly u vnímány jako vlajkové lodi nové literárnìvìdné metodologie:
dekonstrukce.
Derridova obliba a ohlas v americkém uvaování o literatuøe vycházejí z faktu, e na jedné stranì radikálnì
problematizuje vechny stabilní pøedpoklady literárnì
interpretaèního pøístupu, kanonizované zde pøedevím novokritickou tradicí, ale na stranì druhé se zabývá právì
tìmi aspekty, které tato tradice povaovala za stìejní.
Derridùv pøístup zde proto nevyznívá jako doplnìk èi korekce,57) ale ani jako zajímavé míjení se s vlastní tradicí
(osud hermeneutiky). Zabývá se aspekty, které jsou zde vnímány jako podstatné, ale navíc pro nì nabízí vskutku radikální, znìlá øeení. Derrida vyhlauje generální útok na
logocentrismus západní metafyziky, která vychází z teze, e
psaní naruuje a bourá pøítomnost: prostøednictvím grafického znaku se hlas sám sobì odcizuje a ocitá se v zajetí
57) Tak je vnímán osud evropského strukturalismu èi sémiotiky, pøijímaných na
novokritickém èi peirceovském pozadí.
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jinakosti, neexistence, smrti; psaní pouze reprezentuje øeè,
zastupuje ji i mluvèího, jeho vìdomí stojí na poèátku promluvy. Derrida tento saussurovský pøedpoklad dominance
oznaèovaného nad oznaèujícím odmítá; zároveò si ale vypùjèuje de Saussurovo pojetí rozdílu (Derridova différance)
jako klíèové kategorie: zvýznamòování se odehrává právì
na podkladì diferenciace. Podle Derridy bychom nemìli
vnímat vstup subjektu do øíe jazyka jako odcizující, negativní proces, v nìm se jeho pùvodní identita ztrácí èi mìní.
Tento subjekt toti ádnou identitu pøed vstupem do øíe
diferenciaèního zvýznamòování nemá. Jakékoli oznaèované je zároveò ihned i oznaèujícím nìèeho jiného a celý
tento øetìzec v rámci psaní se odehrává ad infinitum.
Dekonstrukce najde své centrum pøedevím na Yale
University; kromì Derridy zde pùsobil i Paul de Man,
Harold Bloom, J. Hillis Miller èi Geoffrey Hartman. Kadý
z nich se lií jak mírou svého pøíklonu k dekonstrukci, tak
i dobou, po ní mu nadení pro ni vydrelo. Právì osud
Paula de Mana (19191983) je v lecèems pro celou éru dekonstrukce typický. De Man pøichází do USA z Belgie
v roce 1948 a do poèátku 70. let je takøka neznámým profesorem komparativní literatury, který dal dohromady jeden sborník o Paní Bovaryové. V roce 1971 vychází jeho
Slepota a vhled, v ní ète evropské romantické básníky
z hlediska jejich vztahu mezi psaním a konáním. V roce
1979 vydává de Man klíèovou knihu Alegorie ètení, v ní
Derridùv obecnì filozofický pøístup domýlí více smìrem do
oblasti literatury, a to pøedevím z hlediska vztahu mezi jazykem a skuteèností. I pro de Mana probíhá vnímání
a mylení pouze a jedinì prostøednictvím jazyka; proto je
to, co chceme èi zamýlíme, vystaveno vdy dìní v rámci jazyka a jeho prostøedkù, je nemùeme nikdy stoprocentnì
kontrolovat. Jazyk se chová svým vlastním zpùsobem, mezi
textem a svìtem vdy existuje jistá asymetrie. Namísto
estetiky proto de Man proponuje rétoriku jako klíèovou disciplínu. Oivuje také nìkdejí formalistický pojem literárnosti, jím chce postihnout právì neexistenci pøímé vazby
mezi slovem a objektem. De Man se staví proti jakékoli
teorii a teoretizaci pøístupu k literatuøe: literatura vypovídá
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pouze o svém vlastním jazyce, který pouívá, nikoli ovem
o realitì, o ní by v tradièním pojetí mìla nabízet informace. Jazyk se chová podle sebe, nehumánnì. Není vyjádøením autorského zámìru, ale naopak prozrazuje i vìci nechtìné, naruuje jakoukoli cílenou homogenitu díla,
vytváøí v nìm nepøeklenutelné mezery a protiøeèící si významová smìøování. De Manùv odpor vùèi teorii je
domylením Derridova postulátu, e nic nelze pozitivnì,
koherentnì a bez vnitøních protiøeèení naformulovat. Proto de Man na rozdíl od jiných dekonstruktivistù, je se
z Derridy pokouejí vyabstrahovat pozitivní, návodnou
esenci, tj. pojetí, které by nezrazovalo sebe sama, Derridu
pouze ète a dekonstruuje.58)
Na poèátku 70. let ovlivní dekonstrukce i Rolanda
Barthesa (19151980). Ve stati Od díla k textu (1971) chápe text nikoli jako definovaný objekt, ale naopak jako dìní,
kterému je vlastní subverzivní, naruovatelská schopnost
vùèi jakékoli koherentnosti. Významotvorné dìní textu nefunguje na principu ustalující se výsledné znakovosti, znaku jako celku, ale naopak na principu nekoneèného zjevování se oznaèujících. Oznaèující (signifiant) není prvním
krokem k významu, ale je naopak dùsledkem. Neodkazuje
k ideji skryté za ním, k mylence, ale ke svému vlastnímu
dìní, probíhajícímu na principu hry. Text není utváøen
schopností zahrnovat (díky ní by pak bylo moné odpovìdìt na otázku, co znamená?), ale metonymickým principem neustálého odkazování k potenciálním symbolùm.
Není souhrnem významù, ale plynutím, pøechodem; kadý
text je zároveò intertextem textu jiného, nebo vemi procházejí urèité obecnì kulturní jazyky, které se zároveò
v kadém textu kombinují v cosi jedineèného, co lze postihnout jen ve smyslu rozdílu vùèi jiným textùm. Text je tedy
58) Derrida ètoucí Rousseaua se tedy stává objektem de Manova ètení Derridy ètoucího Rousseaua. V roce 1989 pak vychází sborník Ètení ètoucího de Mana,
v nìm pak  vcelku logicky  je èten de Man ètoucí Derridu ètoucího Rousseaua. Teze, e nelze nic naformulovat zobecnìle, pozitivnì, je zde u zcela obnaena: øíká-li Derrida, e nelze nikdy øíci to, co chci skuteènì øíci, nemá pak ani
smysl vyvozovat z øeèeného jakoukoli univerzálnì platnou metodologii, pøístup,
pouitelnou monost. Dekonstrukce tak v rámci své radikálnosti nutnì musí
popírat i samu sebe.
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jakousi sítí, v ní se zachytává cosi obecnì existujícího,
a v ní se zároveò jakákoli autenticita ztrácí: já, které
píe text, není nikdy nièím víc ne papírovým já.
V akademické praxi mìla dekonstrukce pøedevím v 80.
letech zásadní ohlas. Byla zasazena do rámce poststrukturalismu59) a vyuívána jako doklad jetì obecnìjího a vágnìjího pojmu  postmodernismu. V praxi se ujala jak
v publikaèní, tak i pedagogické praxi, nebo nabídla opìt
nová ètení starých textù: ètení hledající prùrvy, mezery,
protiøeèící si vyjádøení. Nevyadovala ádný ucelený mylenkový systém, ádný pozitivnì formulovaný pøístup, ádná oèekávání, která by bylo tøeba brát u pøedem v úvahu.
Její dopad na textovou interpretaci ovem spoèívá spíe
v upozornìní na umìlost tradièních pøedpokladù a ve znejistìní bìnì sdílených pøístupù.
Zásadní vliv získávají postupnì v evropském i americkém kontextu 70. a 80. let také spoleènost komentující práce Louise Althussera, Jeana Baudrillarda, Gillese Deleuze
a Félixe Guattariho, dotýkající se více èi ménì literatury,
anebo vyzývající k literárnìteoretickému domýlení. Jejich
metodologie a slovník jsou vak natolik specifické a obdobnì jako dekonstrukce imunní vùèi reduktivnì aplikaènímu
pouití; proto i tyto práce textovou interpretaci spíe zpochybòují a problematizují, ne e by jí nabídly nový rozvojový impuls. V obdobném duchu se pod vlivem nìkdejí
frankfurtské koly (Theodor Adorno, Walter Benjamin) na
poèátku 70. let znovu etabluje literárnìteoretický marxismus. Fredric Jameson (1934), Terry Eagleton (1943)
a Raymond Williams (19211988) zpoèátku navazují pøedevím na strukturalismem naznaèenou pøedstavu, e
i spoleènost je vlastnì text, e i spoleènost v sobì nese intencionálnì èi neintencionálnì budovanou strukturu. V jejich pojetí je jakýkoli literární aspekt vdy souèástí irí
struktury (tradice, spoleènosti), je je utváøena konkrétní
historickou situací. V 80. letech pøebírají spíe poststrukturalistický slovník, obohacený ovem i o psychoanalytické
59) Derrida se tak seel pod jednou nálepkou s Michelem Foucaultem, by jejich
pøístupy jsou takøka diametrálnì odliné.
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dìdictví: Jameson ve svém Politickém nevìdomí (1981) hovoøí o spoleèenské ideologii, která vdy funguje jako kolektivní represe. Potøebují ji nejen dominující síly, ale i utlaèovaní, protoe kdyby nebyla jejich revolta potlaèována, stala
by se celá jejich existence nesnesitelnou. Jameson zde do
jisté míry pøejímá dekonstruktivní pøedpoklad absence
(v podobì ne-revoluce) jako pozitivní kategorie, která
mùe tvoøit základ i pro literární analýzu. V Postmodernismu (1991) pak Jameson apologeticky analyzuje titulem vytyèený pojem nikoli jako umìlecký styl, ale jako zcela novou, zásadní dominantu kultury naí doby. Postmoderní
rétorika se v marxismu v anglofonním kontextu snoubí
s analýzou buroazní, postkoloniální spoleènosti, v ní
zùstává pøedstava ekonomické základny, celostnosti,
báze, která je skryta za povrchem postmodernistické
fragmentárnosti a nerozliitelnosti.60)
Jistým návratem k materialistickému pojetí je i nový
historismus, objevující se jako ucelený smìr také od poèátku 80. let. Pøedevím na anglickou renesanci zamìøení
literární historikové61) odmítají ve shodì s Foucaultem chápat literární i obecnou historii pouze jako archeologii idejí
a snaí se interpretovat literární texty jako historické objekty: kulturní poetika, jak sebe také nový historismus
obèas oznaèuje, spoèívá v úsilí rekonstruovat významové
smìøování textu v rámci jeho pùvodních spoleèenských
vazeb. Jako mají texty svou historii, lze i celou historii
vnímat jako textovost. Základním pojmem nového historismu se stává literární zobrazování (representation), které je ovem analyzováno na pozadí historicky specifického
institucionálního fungování: Shakespearovy hry jsou tedy
interpretovány z hlediska stavby a moností pùvodního
60) V soudobé spoleènosti dochází k boji o moc nad interpretací a vládnoucí ideologie omezují prostøedky, jimi mùe èlovìk pochopit svou materiální zkuenost.
Moderní prùmysl kultury okrádá lidi o jazyky, jimi by mohli interpretovat sebe
i svìt; upírá jim monost organizovat si své vlastní zkuenosti. [...] vìdomí je historicky konkrétní produkcí významù a kadá historická situace obsahuje ideologické prolákliny, které nabízejí monost spoleèenské zmìny. (Sarup[ová] 1993:
186187)
61) Stephen Greenblatt, Aram Veeser, ale také nìkdejí marxista Robert Weimann,
s jistým odstupem i teoretik historie Hayden White.
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hleditì, z hlediska sociálního sloení pùvodních návtìvníkù. Smyslem vak není snaha o dosaení ideálu objektivity, ale naopak otevøené pøiznání, e jakákoli re-konstrukce
je vskutku pøedevím novým konstruktem, jeho sugestivnost se odvíjí spíe od rétoriky ne od pozitivistické
faktiènosti. Nový historismus odmítá monost systematizovat vlastní teoretické pøedpoklady a vytvoøit obecnou
teorii literární historie. Proto v 90. letech funguje spíe u
jen jako vágní nálepka, pod ní kadý vidí nìco ponìkud
jiného.
Devadesátá léta naproti tomu vedle dominantního feminismu pøináejí i bohatou produkci v metodologicky nepøíli
vyhranìném duchu, která se obvykle shrnuje pod nálepku
studia kultur (cultural studies). Tato hybridní tendence
mùe v lecèems pøipomínat bachtinovské dìjiny mentalit,
zároveò je ovem doplnìna o výraznì politický podtón. Tak
jako nástup feminismu vyzýval k pøedefinování tradièních
literárnìteoretických a historických pøedpokladù z hlediska subjektu eny, jsou i studia kultur zaloena na prvotním
definování sebe sama jakoto urèité specifické entity, a na
základì tohoto sebedefinování je pak novì nazírán i objekt
zájmu: studia kultur jsou  podobnì jako nový historismus  orientována spíe k aspektùm literární historie ne
teorie a interpretace. V jejich rámci se pak rodí jak nové
dìjiny literatury z hlediska afroamerického, asijsko-amerického, lesbického, indiánského, tak i dílèí práce orientované spíe tematologicky, smìrem k dosud marginálním
oblastem: upíøi v literatuøe, incest v renesanèní literatuøe,
literatura tajných spoleèností ap. Literatura i v duchu studií kultur ztrácí svou esteticky dominantní podobu a stává se spíe materiálem vypovídajícím o tom, co se právì
hledá. Proto se zcela posouvá dosud alespoò trochu stabilní pøedstava o literárním kánonu, v nìm jsou rozliitelná
díla centrální a marginální: deník albìtinského dvoøana
mùe legitimnì nahradit Shakespearovy texty pro celý
kurs renesanèní literatury.
Právì ona nemonost rozliovat i nadále mezi textovým
a kontextovým je jedním z posunù, na nì literárnìvìdné
metodologie posledních desetiletí explicitnì reagují.
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Baudrillardovy analýzy pùsobení medializace a informaèních systémù docházejí k pøedstavì, e vekeré jevy a objekty, které vnímáme jako reálné, jsou v naem vìku u
zcela zabaleny do symbolických významù: získávají tak do
znaèné míry textovou podobu, by ve sféøe hyperreality. Ve
svìte, kde celá øada umìle vytváøených, symbolických významù pùsobí skuteènìji ne skuteèný ivot, nabývají
tyto jevy a objekty podobu simulacra, a jsou tedy zvýznamòovány u pomocí modelù a kódù, které je pøedcházejí.
Znejistìlé vnímání hranice mezi textovým svìtem
a kontextem, mezi významem obsaeným uvnitø a významem pøiøazovaným, a u vnímatelem, èi existencí jiných
textù, vede i k naprosté zmìnì v dosavadním chápání textu. Namísto univerzalizace pùvodnì binárnì opozièních
schémat (literatura × ne-literatura), které reprezentuje Jakobsonùv pokus o gramatiku poezie a poezii gramatiky,
nastupuje od druhé poloviny 60. let pøedstava splývavého
dìní a postupného, na povrchu nepozorovaného pøechodu
z jednoho typu diskursu do druhého. Zároveò se ale vrací
i dùraz na specifiènost jednotlivých diskursù, nebo funkce
tého prvku v rámci jednoho diskursu se naprosto lií od
funkce v rámci jiného diskursu. V oblasti uvaování o literatuøe je jedním z dùvodù tohoto posunu i promìna kanonického materiálu. ánry pùvodnì okrajové (deník, memoáry, autobiografická literatura jako celek) se dostávají
do ètenáøského i teoreticko-kritického centra zájmu, ani
by ovem u nadále umoòovaly nìkdejí rozliení mezi fiktivností (stylizací, modelovostí, literárností: fiktivní deník)
a autentièností, ne-literárností (intimní deník). Právì
analýza a interpretace autobiograficky zaloené literatury
vede k posunu v pøístupu k textu jako celku. Namísto pevných hranic a pøípadných nadhranièních, univerzálnì fungujících modelù, se tematizuje a interpretuje nemonost
rozliení mezi jevy centrálními a periferními, mezi pøedtextovým, mimotextovým a textovým. Text pøestává být vnímán jako záznam nìèeho, co odkazuje k dìní mimotextovému a co toto dìní jenom fixuje. Chápání literatury se
posouvá od jejího vnímání jakoto entity textovì zachycených abstraktních, pøedtextových konceptù k entitì
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konstruované právì a jenom slovy v procesu psaní. Text
pøestává být pøedmìtem, jeho význam je ji v nìm samém
obsaen; navíc mizí i pøedstava o významu jako èemsi koherentním, nalezitelném a u v textu jako schránce s tajemstvím, anebo v interakci horizontu textu s horizontem
vnímatelovým.
I. 3. 6. INTERPRETACE ODKAZUJÍCÍ
OD TEXTU ZPÌT K AUTOROVI:
AUTORSKÝ ZÁMÌR
JAKO INTERPRETAÈNÍ FILTR

V 60. letech lze v rámci ústupu od novokritického konceptu autonomního textu vypozorovat
i urèité systematiètìjí taení vùèi interpretaci jako stìejní disciplínì nové kritiky. Zastøená antiinterpretativnost
pùvodního ruského formalismu èi novokritického pøedchùdce F. R. Leavise je domylena a rozvinuta do programní povahy nejen ve známém eseji Susan Sontag/ové/
(1933) Proti interpretaci (1964), který namísto produkování výsledkù ètení akcentuje samotný proitek, záitkovost
èetby, ale mnohem soustavnìji i v pracích E. D. Hirsche,
Jr. (1928). Vùèi údajné bezbøehosti interpretaèních aktivit
je jako lék nabídnuto oivení a dopracování konceptu autorského zámìru jako stìejního interpretaèního kritéria,
od nìho vede cesta k objektivní interpretaci.
Základem Hirschova pøemýlení o literatuøe je vdy
pøedstava urèitého fundamentu, stabilního a vymezitelného jádra, nezpochybnitelné esence jakéhokoli jevu. Proto
i význam textu je v jeho pojetí vymezitelný a ovìøitelný.
Hirschùv útok smìøuje proti konceptùm rozlièných ètení
urèitého textu, je si pak pro sebe usurpují výluèné místo
pùvodního významu, který byl do textu vnesen autorem.
Ve stejné dobì, kdy Barthes a Foucault pøicházejí s radikální pøedstavou smrti autora, publikuje Hirsch svou
knihu Platnost interpretace (1967), v ní v kapitole Obrana
autora píe: Potlaèením pùvodního autora jako toho, kdo
urèuje význam textu, se potlaèil i jediný ucelený normativní princip, který mohl poskytnout interpretaci její oprávnìnost. [...] Význam je otázkou vìdomí, nikoli slov. [...] Slovní
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spojení neznamená samo o sobì nic, pokud jím nìkdo nìco
nemyslí anebo nerozumí (Hirsch 1967: 34). Hirsch se
hlásí k dìdictví hermeneutiky, ovem pøedevím k její
pøedgadamerovské podobì, k Schleiermacherovi a k Diltheyovi. Uznává, tak jako raný Ingarden, e explicitní
sloky významu se mohou pro jednotlivé interprety jevit
odlinì, ale vìøí v objektivnost významu celku. A právì
celostnost, koherentnost textu, manifestovaná v neposlední øadì také pøísluností k urèitému ánru, je tím, co
nová kritika podle Hirsche nejvíce ignorovala. Stejnì
tak Heideggerovy a Gadamerovy koncepty splývání horizontù a nemonosti oputìní hermeneutického kruhu popírají podle Hirsche historiènost a jedineènost kontextu,
v nìm dané dílo vzniklo. Hirsch nepøijímá Gadamerovu
tezi o monosti chápání textu pouze ve vztahu k naí vlastní situaci. Smyslem interpretace má být rekonstrukce
stabilního a pùvodního významu textu, a nikoli jeho
ahistorického smyslu.
Základní Hirschovou tezí je výtka, e interpretaèní praxe ztratila adekvátní principy, podle nich lze platnost (validity) interpretací posuzovat. Pod zátitou zkoumání toho,
co text øíká, se v praxi zkoumá, co text øíká individuálnímu
interpretovi. Oputìní konceptu jedineèného autora jako
garanta významu tak podle Hirsche vede k eliminaci pojmu významu jako takového. Kategorie významu ale má
smysl pouze tehdy, pokud nabízí nìco stabilního a urèitelného, tj. to, co autor textem mínil. Právì takto pojatý 
identický a celostný  význam se podle Hirsche má stát
výchozím principem, na nìm je pak moné budovat rozdílné interpretace akcentující odliné dílèí aspekty textu.
Hirsch rozliuje mezi porozumìním jako nutnou podmínkou vnímání textu a interpretaèní aktivitou jako odlinou
èinností, zaloenou na principu sebe-potvrzování; tento
princip pak vede interpretaci jinam ne k esenciálnímu, generickému a celostnému významu textu. Porozumìním
konstruujeme význam, sama interpretace nám pak má
nabídnout kategorie platnosti, které ohodnotí rozdílné zpùsoby konstruování významu. Jako základní kategorie
interpretaèní platnosti vymezuje Hirsch logické principy
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pravdìpodobnosti62) a interpretaèního dùkazu.63) Hirsch
odmítá metodologii interpretace zaloenou na rétorickém
konstruování interpretaèních argumentù a volá po metodologii zaloené na logice interpretaèní platnosti. S tou
lze operovat právì na základì posouzení relevantních
interpretaèních dùkazù: pak lze argumentovat, e tento
výklad je falený, nebo pøehlédl daný evidentní rys èi nebyl schopen zakomponovat daný rys do celkové logiky své
interpretace.
V následných Cílech interpretace (1976) se Hirsch jetì
zøetelnìji vyslovuje proti jakémukoli relativismu a brání
pøedstavu pozitivního humanistického poznání. Vedle Heideggera se nyní jeho terèem stává i Jacques Derrida, vedle literatury se ohnisko úvah o interpretaci zamìøuje spíe
na jazyk. Porozumìní má pro Hirsche vdy i rozmìr hodnotící a sebe-korigující, a proto i interpretace je mu pøedevím projevem vìdìní, a to vìdìní o objektu. Proto je jejím
cílem urèení objektivní historické pravdy, zaloené na psychologicko-kognitivním modelu. Hirsch rozliuje mezi významem (meaning: celostný verbální význam textu;
Hirsch 1976: 2) a smyslem (significance: textový význam
vztaený k irímu kontextu, napø. k jiné mysli, jiné éøe,
irímu objektu, jinému systému hodnot, ibid.: 3). Význam
je podle Hirsche analogický fonému: jako rùzné fonetické
zvuky mohou reprezentovat tentý foném, mohou rùzné
fonémy reprezentovat toté slovo a odliná slova mohou
reprezentovat tentý koncept (ibid.: 29). Namísto hermeneutického kruhu navrhuje Hirsch domyslet Piagetùv koncept korigovatelných schémat (corrigible schemata): schéma nabízí kálu pøedpokladù a oèekávání, jejich potvrzení
podporuje výchozí schéma, zatímco jejich zklamání nutí
výchozí schéma revidovat  na rozdíl od nezmìnitelného
heideggerovského pøedporozumìní. Princip verbálního
rozumìní zde u Hirsch explicitnì ztotoòuje s kritériem
62) Zuování tøídy, v ní se text dìje: urèení autorství, datace, kontextové tradice,
ánru apod.
63) Zahrnutí co nejvíce evidentních rysù textu do interpretace ji dìlá pravdìpodobnìjí; pøijatelnost dùkazu je dána jeho relevancí, schopností postihnout rys celé
tøídy, v ní se daný jev vyskytuje.
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interpretaèní platnosti: porozumìní je [ ] sebe-korigujícím procesem, aktivním navrhováním korigovatelných
schémat, která zkouíme a modifikujeme v samotném
procesu porozumìní promluvì (ibid.: 34).
Hirschovo pojetí stabilního identického významu je
inspirováno Husserlovým intenciálním objektem èi Diltheyovou celostnostní. Navazuje tak na fenomenologickou tradici, s ní se snaí skloubit moderní hermeneutiku. Usiluje
vymanit interpretaèní aktivity ze subjektivity arbitrérnosti, stanovit pravidla, která jdou mimo oblast vnímatele.
Tím se Hirsch stává takøka ztìlesnìním odporu k recepèním metodologiím, které v 80. letech získávají v anglofonní
oblasti zøetelnou dominanci: dekonstrukce, teorie ètenáøské aktivity èi Fishova emotivní stylistika.64) Pøedstavou,
e správná interpretace je øízená èímsi mimo interpreta
(a je tedy allokratická, na rozdíl od pøedstavy autokratické,
sebestøedné interpretace), nachází Hirsch na konci 80. let
své místo uprostøed skupiny levicovì orientovaných teoretikù, pro nì se klíèovou otázkou stává politika interpretace.
Ohlas Hirschovy koncepce interpretaèní oprávnìnosti
v dalích letech spoèíval spíe v tom, e øada autorù jej vyuívala jako onen nesprávný pøístup, od nìho se pak lze
odpíchnout k vlastnímu a správnému. Pøihláení se
k Hirschovi v pozitivním slova smyslu bylo spíe výjimeèné
a jeho výsledkem také byla bohuel jetì mnohem topornìjí a dogmatiètìjí obrana konceptu autorského zámìru.
P. D. Juhl (1946) ve své Interpretaci (1980) oproti Hirschovi jetì zvýrazòuje kategorii autorského zámìru jako
výsledku zámìrného øeèového aktu, protikladného nahodilému seskupení slov. Jakákoli interpretace zaloená na
pøedpokladu sémantické autonomnosti textu je neoprávnìná, pokud není korigována vìdomím autorského zámìru
a významovými monostmi, které se do autorova vìdomí
mohly dostat. Rezignace na koncept autorství a zámìru
64) Ostatnì dalí Hirschùv vývoj k pozitivnímu vymezování základù vìdìní jako
obrany pøed lavinou relativismu ilustrují u samy názvy jeho knih z posledního
desetiletí: Kulturní gramotnost: Co kadý Amerièan potøebuje znát (1987) èi jím
redigovaný soubor sborníkù Co vá prvòáèek musí znát: Základy dobrého
vzdìlávání (1991).
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podle Juhla v sobì nese i rezignaci na monost uvaovat
vùbec o významu; nezámìrnost tedy znamená ztrátu
významu.65)
Teprve v posledních letech se  èasto v rámci dekonstrukcí inspirovaného èi feministicky zamìøeného psaní
o literatuøe  koncept autora znovu vrací, by nyní zprostøedkován novými termíny autograf, autorita, psaní
vlastního ivota ap. Oívá zde opìt jakási pøedstava nalezení (èi re-konstruování) autorského hlasu v podobì zaifrovaného vyznání èi vìdomé hry. Na rozdíl od tradièního
pøedpokladu jednoty a koherence, kterou má autorský
aspekt garantovat, je vak v tìchto teoriích akcentována
naopak nemonost dosaení tìchto cílù: hledají se protiøeèení, nesoudrnost, mezery. I zde je pochopitelnì jedním
z dùvodù konjunktura autobiografické produkce, by na
poli literární teorie je zájem pochopitelnì pøedevím o její
nejintelektuálnìjí krajnosti a výstøelky (Roland Barthes
Rolanda Barthesa, Borges v Borgesových prózách ap.). Paradoxnost Hirschova vlivu tak spoèívá v tom, e sice objevil a pøedstavil americkému publiku moderní evropskou
hermeneutiku, ale na druhé stranì ji domyslel do podoby,
která mìla spíe nádech historické, tradicionalistické disciplíny. Objevování její soudobé, ke ètenáøi orientované linie
(Gadamer, pozdní Ricoeur) tak zde probìhlo a v 70. a pøedevím 80. letech.
I. 3. 7. PSYCHOANALYTICKY ORIENTOVANÁ
INTERPRETACE: VECHNU MOC
RECIPIENTOVI

Tradièní hermeneutické, novokritické,
ale i k autorskému zámìru smìøující interpretaèní koncepty buï implicitnì, nebo i explicitnì pøedpokládaly monost
dosáhnout interpretováním postiení jednoty a koherence
textu. Oproti nim se vak od 60. let víc a více vyskytují
pøístupy, které naopak akcentují textové protimluvy a nekoherentnost, kterou nemá interpretace odstraòovat, ale
65) Takto silný závìr v návaznosti na Juhla vyvozují S. Knapp a W. B. Michaels
v dalím manifestaèním eseji tohoto zamìøení Proti teorii (1982).
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naopak tematizovat, postihovat a vlastnì pøijmout jako výchozí premisu. I toto je obecná konstrukèní teze, která má
rùzné míry realizace i rùzná naplnìní v praxi. Jednou
z kvantitativnì produktivních tendencí, která na pøedpoklad textem utvoøeného koherentního významu programovì rezignuje, je psychoanalytizující koncept Normana
Hollanda (1927) a na nìj navazující subjektivní uvaování o literatuøe Davida Bleicha. Na rozdíl od psychoanalýzy
prvních desetiletí 20. století se u nich namísto autora, promítajícího do textu vìdomì, ale pøedevím nevìdomì své
psychologické stavy, komplexy a dilemata (Freud, Marie
Bonaparte), v centru zájmu objevuje ètenáø a jeho psychické stavy. Nová vlna psychoanalyticky inspirovaných teorií
ètenáøství zdùrazòuje a do absolutizace roli ètenáøské recepce (reader-response) ve smyslu odpovìdi na text. Text se
stává podnìtem èi repertoárem podnìtù, z nìho lze libovolnì vybírat a zpìtnì do nìj promítat své zkuenosti,
stavy a oèekávání, anebo se k nìmu poté, kdy jako podnìt
poslouil, u ani nevracet. Jistý zakladatelský impuls zde
lze zøejmì pøisoudit Hollandovì knize Dynamika literární
recepce (1968). Hollanda zajímá pøedevím emotivní interakce, k ní dochází pøi vnímání textu. Jeho psychoanalytická teorie významu vychází z pøedstavy nevìdomí jako
urèující sféry pro to, co v literárních textech nacházíme.
Text je pro Hollanda ztìlesnìním psychologického procesu,
transformací fantazie prostøednictvím jisté stabilizované
formy, která poskytuje téma.66) Ètenáø tento proces internalizuje a jeho prostøednictvím si vytváøí osobní analogie.
V tomto pojetí  na rozdíl od Iserova implikovaného vnímatele èi Ecova modelového ètenáøe  se ètenáø nemusí
nijak k textu pøibliovat, respektovat jej a omezovat sebe
sama tím, e se bude snait porozumìt pravidlùm textu.
Holland smìøuje k vypracování slovníku pøedstav a fantazií, díky nim vnímatel rozpozná nevìdomá pøání a touhy,
je jsou zakódována v kadém textu pomocí literárního,
a tedy sociálnì pøijatelného jazyka. Ètením si tak vnímatel
znovu-vytváøí jádro svého já.
66) Analogie k freudovské sublimaci, aplikované tentokrát na záitek s literárním
dílem, je zde zcela evidentní.
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Empirický výzkum, který Holland koncipoval a na jeho
komentování zaloil své knihy (srov. Holland 1968, 1973,
1975), usiloval o exaktní postiení prùbìhu recepce u jednotlivých vnímatelù. Vycházel z pøedpokladu dosaení jistého intersubjektivního jádra ètení tého textu rùznými
ètenáøi s cílem postihnout prolínání objektivních a subjektivních faktorù, které se podílejí na procesu, kdy ètenáø 
a nikoli text sám  utváøí a produkuje význam. Sebraný
materiál ovem nabízel  pøi zadání, v nìm jakákoli reakce na daný text je vítaná a smysluplná  mnohem víc
rozdílù ne totoností èi podobností. Hollandùv koncept tak
pøedpokládá, e neexistuje ádný význam v textu, ale e je
vdy vytváøen a ètenáøem, který si text adaptuje pro své
potøeby. Takto chápaný vnímatel tedy text  a obvykle jen
jeho jistý aspekt èi prvek  pouívá na základì své osobní
volby, potøeby èi inklinace. Nakolik se pøitom vrátí zpìt
k textu, závisí pouze na nìm. Na text se tedy pøikládá urèité oèekávání a celé ètení a pøípadnì i interpretace je pak
zaloena na osobnosti vnímatele, jeho ivotní i ètenáøské
zkuenosti, ale i momentálním psychickém stavu. Hollandùv koncept tak znovu akcentuje pøedstavu jedineèné identity kadého vnímatele; jakákoli schémata, stereotypy èi
pøedsudky, které k textu pøiloí, jsou právì a jenom jeho
vlastními. Vnímatel tak textu mùe klást jakékoli otázky
a odpovìdi, které uslyí, vdy pøicházejí v jazyce èi idiomu
jeho personální identity. Vnímatel se tak vlastnì stává
základním tématem jakéhokoli textu; najde-li si ten pravý
text, pak tento text odkazuje pøedevím k nìmu. Interpretace mùe být takøka nekoneèným procesem, který zahrnuje
cokoli; zároveò ale cílem takové interpretace je výpovìï
nikoli o textu, ale o interpretovi.67)
Jakkoli podnìtná je právì mylenka o nezbytné roli
subjektivity v procesu vnímání, právì u ní se ukazuje
nejvìtí slabina Hollandova pøístupu: zaznamenal-li u pìt
67) A adresátem  ale i iserovským implikovaným vnímatelem  takové interpretace pak ale nutnì mùe být pouze interpret sám, pøípadnì jeho psychoanalytik,
chtìlo by se dodat. Pøedstava stovek empirických ètenáøù, se zájmem ètoucích
tyto interpretace, bude naplnìna nejspí pouze v pøípadì, e interpretem textu
bude mediální èi jiná hvìzda, u ní nás ani tak nezajímá, jak ète text, ale co
dalího ze svého soukromí odtajní.
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individuálních ètenáøských interakcí s textem, mohl by jich
zaznamenat tøeba sto a kadá by byla oprávnìná, nebo
v kadé by bylo cosi individuálnì subjektivního. Pøedstava
jakéhosi jádra, kolem nìho budou jednotlivé subjektivní
interakce s textem krouit, se zde vyjevuje jako nepøesvìdèivá. Holland  tak trochu v duchu romantické vize
Schleiermacherovy  vìøí, e celek osobnosti autora, tj.
jeho/její identita, se nìjak promítá do stylu textu, a e tedy
mùe být v prùbìhu ètení zpìtnì rekonstruovaná, konfrontovaná s identitou vnímatelovou, a pak navíc i komunikativnì sdílená s jinými vnímateli tého textu (zvlátì v procesu výuky literatuøe). Problém, který se ukazuje víc a víc
u pozdìjích Hollandových prací (Jednota Identita Text Já,
1975; Já, 1985; Mozek Roberta Frosta, 1988), spoèívá v naprosté bezbøehosti: vyjdeme-li z konceptu vnímatele jakoto osobnosti, o ní má interpretace textu vypovídat, dostáváme se do nikdy nekonèícího proudu asociací, záitkù
a komplexù. Text pak slouí pouze jako jakýsi startovní
praporek ke sputìní onoho proudu veho, co je ve vnímatelovì osobì uloeno. Já se stává iniciátorem, ale také
sbìrnou nádobou pùsobení vech externích faktorù: Fantazie a témata, obrany a transformace, které jsem popsal,
pocházejí ze zpùsobu, jím struktura mého charakteru absorbovala pøíbìh. Své znovustvoøení Rùe pro Emily jsem
zaloil na osobnosti, v ní se vánivá touha vìdìt, co se
odehrává uvnitø, kombinuje se stejnì silným pocitem, e
èlovìk je koneckoncù vdy v bezpeèí spíe vnì ne uvnitø.
[...] Zpùsob, jím èlovìk zpìtnì skládá pøíbìh dohromady,
se odvíjí od vzorcù a struktur v mysli, s ní k pøíbìhu pøistupuje. Dalí ètenáø, ètoucí dokonce tøeba i z obdobného
psychoanalytického úhlu pohledu, mùe dojít ke zcela odliným závìrùm, i kdy v nich bude neménì dùkazù odvozených z tého textu. [...] Nejde o to rozhodnout, kdo má
pravdu a kdo ne. [...] Jde o to uvìdomit si, e pøíbìhy (anebo dùkazy na nich zaloené) samy o sobì a v sobì nic neznamenají. [...] Jde o porozumìní nikoli izolovanému pøíbìhu, ale pøíbìhu ve vztahu k nìèí mysli. Ne mysli
hypotetické [...], nebo pracovat mùeme pouze s reálnými
myslemi reálných osob (Holland 1975: 3839).
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Je vcelku pochopitelné, e akt, v nìm se na piedestal
staví samotná osobnost individuálního vnímatele, a to bez
jakékoli textem dané korekce toho, o èem tento vnímatel
mluví, se stal lákavým poèinem nejen pro studenty literatury, ale i pro jejich profesory. Literatura se stává jen pouhým nástrojem k sebestøednému odhalování vlastního já.
Text nabývá charakteru vstupní, uklidòující promluvy, jí
se nám dostane na poèátku naí návtìvy u psychoanalytika. Proto se také Holland negativnì staví k poststrukturálním akcentacím textovosti, ale také k Lacanovì
strukturální koncepci jazyka a subjektivity. Pro Hollanda
je podstatné to, co se nachází v tìle èi v rodinì, ale co je èistì osobní. Víra, e tuto personální, intimní zkuenost s texty a jejich ètením bude moné nìjakým zpùsobem zajímavì a zobecnitelnì sdìlovat, se vak ukázala spíe zboným
pøáním. Pùvodnì zcela smysluplný zámìr postihnout konkrétnì a do dùsledku to, co se opravdu odehrává v prùbìhu aktu vnímání textu, se právì kvùli absolutizaci výchozího postulátu stal naprosto bezbøehou, nikde nekonèící
produkcí textù o tom, jak právì já jsem èetl ten který text
a k èemu vemu a jsem od pùvodního textového podnìtu
doel.
David Bleich (1940), nìkdejí Hollandùv student na
Newyorské univerzitì, nazývá svùj koncept subjektivní
uvaování o literatuøe (subjective criticism) a buduje jej
mimo jiné i na ètyøleté praxi psychoanalytické terapie. Ètení textu nabývá podoby programovì uvolnìných asociativních reakcí, je nemají smìøovat k ádnému objektivnímu
významu, ale nanejvý k formulacím, je si tøeba najdou
odezvu ve ètenáøské komunitì, která je hodnotovì a pocitovì podobnì orientovaná. Specifické vyuití jazyka v literatuøe pøedstavuje Bleichovi monost chápat text jako symbolický objekt, od jeho vnímání se nae recepce textu
odvíjí. Namísto sémioticky jistì lákavého objevování této
objektové symboliènosti textu68) se vak Bleich zamìøuje
právì na individuální re-symbolizaci, na individuální
zkuenost reflektovanou nad textem. Proto po vyhroceném,
nicménì zajímavì problematizujícím úvodu o konstruování
68) Zde si bohuel vystaèí s paralelou vùèi Freudovu chápání snù.
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literárního významu se nám u namísto jakékoli teoretizující konstrukce dostává jen okomentovaného záznamu dvou
ètenáøských vnímání Hawthornovy a Kafkovy prózy a následného shrnutí: [...] kadý význam je konstrukcí, její
vnìjková tematická plynulost a objektivnost nesmìjí popírat subjektivní pùvod a charakter. Objektivní forma interpretaèních formulací není výsledkem iluze. Prùbìná tendence k nové a nové objektivizaci je u v základech jazyka.
Subjektivní uvaování o literatuøe navrhuje, e je-li objekt
naeho zájmu symbolický, pokus o jeho vysvìtlení musí být
nutnì subjektivní (a intersubjektivní) rekonstrukcí naeho
vlastního vnímání objektu. Konstrukce literárního významu je pokusem o vysvìtlení jak spontánního vnímání, tak
i prostøedkù, díky nim rozumíme (Bleich 1978: 237).69)
I. 3. 8. INTERPRETACE V RÁMCI
RECEPÈNÍ ESTETIKY:
HLEDÁNÍ IMPLIKOVANÉHO VNÍMATELE

Útok na novokritický pøedpoklad textu jako imanentní celostné a organické jednotky, která u
sama v sobì zcela nese význam, stojí i v základech recepè69) Sugestivnost prvoplánového ètení Hollanda èi Bleicha mìla a má dùsledky spíe
smutné. Namísto domýlení mechanismù, které jsou pøi interakci ètenáøe s textem
sputìny, se v 80. i 90. letech rojí nové a nové zprávy o tom, jak ten který zaèínající profesor èetl ten který text. Nebo i taková literární teorie se poèítá, i toto
je poloka do soupisu vìdeckých publikací, který je pro budoucí kariéru rozhodující. Jako akademické, vìdecké tituly pak univerzitní nakladatelství vydávají
i zpovìdi, kterak autorku-literární vìdkyni donutila slova Rousseauovy Julie plakat, zatímco texty markýze de Sade ji donutily masturbovat (Jane Gallop[ová]:
Thinking through the Body, 1988). Jiné autorce rytmus jakési básnì zpìt ze zapomenutí vyvolal dìtský záitek, kdy dostala naplácáno na zadek. Tato tendence navíc dostává i nádech jakési revoltující ideologie, nebo dle ní byli a jsou akademici svazujícími konvencemi nepøirozenì nuceni potlaèit ve svém profesním
psaní osobní okolnosti. Literární vìdou se stává i vzpomínka na to, kterak otec
univerzitní profesorky chodíval v dobách jejího dìtství po bytì v pyamu s polorozepnutým pøíklopcem (Nancy K. Miller[ová]: Getting Personal  Feminist
Occasions and Other Autobiographical Acts, 1991; kapitola Otcùv penis). Z dané
epizody se pak pochopitelnì rodí celý teoretický konstrukt (dichotomie falus vs.
penis), aby pak studie skonèila opìt personální zpovìdí o tom, jak si autorka pøála i v posledních dnech otcova ivota jeho smrt, právì pro jeho tupì manifestovanou maskulinitu pøed tøiceti lety. Tento typ subjektivního uvaování o literatuøe
nás u ovem  alespoò v naem tradiènì konzervativním pojetí  dovádí a na
hranice toho, co lze jako literární teorii chápat.

ní estetiky (Rezeptionästhetik), kterou od druhé poloviny
60. let soustavnì buduje skupina teoretikù Kostnické univerzity.70) Wolfgang Iser (1926), jen se  i díky svému
anglofonnímu literárnìhistorickému zamìøení  k tomuto
východisku explicitnì vyslovuje, útoèí na pøedstavu textu
jako nádoby pro význam velice sugestivnì: kdy by mìl èlovìk pøijmout novokritické pojetí, nevyhne se potom údivu,
proè by si texty mìly hrát s interprety na schovávanou;
jetì podivnìjí ale je, e význam textu, kdy u byl jednou
nalezen, by se pak mohl znovu mìnit, i kdy písmena, slova i vìty textu zùstavají stejné (Iser 1971: 2). Iser navrhuje celý rozpor øeit pøijetím pøedstavy, e významy jsou
výsledkem sloité interakce mezi textem a vnímatelem,
a nikoli vlastnostmi skrytými v textu (ibid.: 4).
Na rozdíl od novokritického pozadí se Iserovi stává
východiskem spíe fenomenologie a antropologie. Proto
pøesouvá základní akcent na samotnou entitu vnímatele
a snaí se nabídnout typy vnímání textu: podoba textu je
a druhotná, prvotní je samotná vybavenost vnímatele. Ve
stati Proces ètení: Fenomenologický pøístup (1974) vytváøí
polaritu mezi umìleckou (tvùrèí) a estetickou stránkou
díla: umìlecký aspekt odkazuje k textu z hlediska jeho vytvoøení autorem, estetický aspekt pak ke konkretizaci textu vytváøené ètenáøem. Literární dílo není podle nìho totoné s textem, ale vzniká z textu jeho oivením na základì
individuálních vnímatelských dispozic. Vnímatel se øídí
70) Recepèní estetika se v anglofonním kontextu pøekrývá s ponìkud irím oznaèením teorie ètenáøské recepce (Reader-Response Criticism; doslovný pøeklad ve
znìní kritika ètenáøské reakce, který volí pøekladatelé Rulandovy a Bradburyho knihy Od puritanismu k postmodernismu, se nezdá právì astný kvùli konotacím, které v èetinì vzbuzuje). Práce kostnické koly jsou vak i zde vnímány
jako zásadní, by se vùèi nim vyhrazuje øada jiných teoretikù, zahrnovaných také
pod shrnující oznaèení teorie ètenáøské recepce (Fish, Holland). I zde ale dochází k rùznorodému vstøebávání kostnické koly. Iserovy práce se u v 70. letech
objevují ve velice promptnì pøipravených pøekladech z nìmèiny (rozdíl mezi vydáními je obvykle pouze dva roky) a od 80. let Iser vydává nìkteré své nové práce pøímo v angliètinì. Dva soubory textù Hanse-Roberta Jausse vyly shodnì a
na poèátku 80. let (jeden dokonce s rozsáhlou interpretaèní pøedmluvou Paula de
Mana), zaujaly dùrazem na konkretizaèní sloku jako základ zkoumání i v rámci
literární historie, a pak se zase vytratily ze spektra dìl, k nim se odkazuje. Iserùv vliv trvá mnohem déle a i jeho vlastní koncept v komunikaci s anglofonním
kontextem prochází mnoha promìnami.
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návrhy èi perspektivami, které mu text poskytuje, a utváøí
si svým ètením vzorce a ingardenovské schematizované aspekty: jeho èinnost je odpovìdí, reakcí na text. Ètení je aktivním a tvùrèím poitkem, které aktivizuje vnímatelovu
imaginaci; ta zajiuje interakci jednotlivých sloek, vìt
a tvrzení. Jejich soudrné výstupy se udrují v pamìti a celek získává svou virtuální dimenzi: stává se jakoby realitou. Celý proces se odehrává na základì interakce textu
a vnímatelovy imaginace. Kadý úsek textu je vnímán na
základì dvou podstatných mechanismù: anticipace a retrospekce. Pøeètené vytváøí oèekávání smìrem k tomu, co
bude následovat, a to se zase v okamiku pøeètení mùe
stát souèástí souboru, který se uchovává v pamìti. Integrální souèástí pamìových operací je i vynechávání a zastavování se pøed pøekákami, pøed významovì neurèitými
místy; právì tím získává pøíbìh v mysli vnímatele svou dynamiku. Významové mezery, s nimi se musí vnímatel vyrovnávat (tedy èinit vlastní rozhodnutí), mu implicitnì pøipomínají nevyèerpatelnost textu. Je-li takové rozhodnutí
volbou z více moností, je pak nutnì kadé ètení selektivní
a textový potenciál je vdy bohatí ne jednotlivé konkrétní zpùsoby ètení.
Nespornì fenomenologický základ, inspirovaný pøedevím Ingardenem, doplòuje Iser ale i o hermeneutickou dimenzi. Perspektiva, s ní vnímatel vzhlíí k textu, není
stabilní. Spojování jednotlivých prvkù textového svìta do
virtuálního celku znamená, e kadý nový prvek posouvá
hypotézu celku, mìní vnímatelský horizont a modifikuje
zkuenost s textem. Realita textu je realitou jiného
a chu èíst literaturu se rodí pøedevím pøi nalézání toho,
co je odliné od vlastní zkuenosti. Vlastní ètenáøova empirická zkuenost je protikladem k imaginaci a tam, kde
existuje, imaginaci omezuje èi zcela blokuje. Stejnì tak ale
zaplòování svìta textu, kdy ve do sebe zapadá a vede
k pochopení, k pocitu znalosti takového svìta, omezuje
volný prostor imaginace. Proto jsou tak podstatná místa
nedourèenosti, mezery a rozpory, nebo ty i po pøeètení
ponechávají imaginaèní aktivitì prostor.71)
71) Tuto tezi by bylo moné ilustrovat nespoèetným mnostvím pøíkladù; odkame
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V základì vnímání textu stojí pøedstava jeho konzistence: vnímatel  vìdomì èi nevìdomì  usiluje zapojit jednotlivé prvky, které mu text nabízí, do soudrné struktury,
v pøípadì ètení odborníkem pak i do výsledné konzistentní
interpretace. Takováto uchopitelná soudrnost, na ní lze
poukázat, bývá ale ideálem neboli fikcí. I její budování je
ale souèástí ètení. Nae oèekávání, která promítáme do
textu, smìøují k redukci polysémantických moností na
výsledný, námi individuálnì vytvoøený scelující význam.
Nìkteré, pøedevím moderní texty se pak mohou úsilí
o dobrání se scelujícího významu i bránit: stavìjí vnímateli na odiv svou bohatost, mnohoznaènost, která vdy pøeváí nad výsledným významem, jeho je individuální vnímatel schopen se dobrat. Úsilí o scelující význam znamená
nutnost stanovit významová omezení; ta nás vak nìkteré texty nutí prùbìnì opìt bourat a odvolávat. Estetická
zkuenost s literárním textem je tedy zaloena na balancujících, vyrovnávajících postupech. Ty zaruèují dynamiku
ètení  nae oèekávání jsou vystavena v prùbìhu ètení dopadùm pozitivních pøekvapení na jedné stranì a frustrací
ze zklamaných oèekávání na stranì druhé. Vnímatelovy
pocity pøekvapení èi frustrace jsou ale kompenzovány textovým dìním, které neustále vybízí k indukcím a dedukcím, smìøovaným k vidinì scelujícího významu. Ètením
odhalujeme nezformulovanou èást textu a nerozhodnutelnost, kterou nad ní pociujeme, nás nutí vytvoøit si scelující význam a zároveò nám poskytuje pro tuto aktivitu
prostor (Iser 1974: 287).
Hledání scelujícího významu mùe vést vnímatele
k uvìdomìní si i jiných interpretaèních moností. Jednotlivé prvky a elementy fikèního svìta tak mohou získávat
rùznou významotvornou schopnost a ná postup cestou
proto na rozdíl mezi vnímáním Kubrickova filmu 2001: Vesmírná odysea a mezi
sci-fi filmy typu Terminátor: zatímco Kubrick nechá vnímatele odcházet z kina
s pocitem, e neví, co se vlastnì v toku narace odehrálo, kdo  a zda vùbec 
to vlastnì umøel, vyprávìní v Terminátorovi pøíbìh uzavøe do logického, homogenního celku, v nìm ve dává smysl a motivace vech èinù i zpùsobu vyprávìní o nich byla vysvìtlena. Iserùv pøíklad, zaloený na srovnání románu a filmu
Tom Jones, mùe evokovat závìr, e je to spíe filmové médium, které ji svou
ánrovì nutnou doslovností a konkrétností omezuje vnímatelovu imaginaci.
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pokusu a pøípadného uvìdomìní si omylu se stává procesem neustálého re-organizování uspoøádanosti textu.
V nìm podle Isera hrají hlavní roli dvì textové sloky: repertoár známých literárních schémat, témat a kontextù
a strategie a techniky, které v textu staví známé oproti neznámému. I zde ale dochází k dynamickému dìní, v nìm
pùvodnì neznámé identifikujeme. Tak se zpìt do textu promítá a jakoby materializuje vnímatelovo vìdomí: osobnost
vnímatele se tak rozdìluje a pøijímá za své nìco, co její
souèástí pùvodnì nebylo. Krok od sebe smìrem ke svìtu
textu, vyjádøitelný psychoanalyticky jako cesta k mému
odcizenému já, je doprovázen naopak i vstupem jiného do
mého autentického vìdomí. Aktivita, zacílená k deifrování mylenek nìkoho jiného, nás odmìòuje vlastnictvím
tìchto mylenek, ale i moností uvìdomit si vlastní deifrovací schopnosti a potenciálnì si i objevovat a formulovat
v sobì to, èeho jsme si dosud nebyli v sobì vìdomi.
Samotné kategorii implikovaný vnímatel (implizite
Leser),72) která stojí v titulu Iserovy knihy, lze pak porozumìt tak, e tímto vnímatelem je ètenáø, který reaguje na
významovou polyfonii textu a volí mezi monostmi, které
mu text nabízí. Jeden text tedy implikuje celou kálu vnímatelù, z nich kadý bude volit ponìkud jiné uspoøádávání textu. Je to vnímatel formulující si své chápání a rozumìní na základì toho, e se otevøe estetickému pùsobení
textu. Implikovaný vnímatel je ovem teoretickým konstruktem: zahrnuje jak významové pøedstrukturování,
které nabízí sám text, tak i ètenáøskou aktualizaci tohoto
významového potenciálu v prùbìhu procesu ètení. Neznamená tedy typ moného empirického ètenáøe, ale spíe
moné podoby procesu interakce mezi textem a vnímatelem. Stát se implikovaným ètenáøem znamená vzdát se 
Iserovými slovy dokonce osvobodit se od  svou dobou
a spoleèností determinovaných konvencí, pøedpokladù
72) Implied reader; teoretický koncept komplementární k pøedstavì implikovaného
autora (implied author, obraz autora), kterou rozpracoval Wayne Booth (1961).
Iser jím doplòuje schéma subjektù komunikaèního dìní v rámci literatury: autor
 (implikovaný autor)  text (v nìm explicitnì tematizovaný vypravìè a adresát)  (implikovaný vnímatel)  vnímatel.
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a hodnocení a angaovat do procesu ètení emoèní i poznávací schopnosti. V paralele k Barthesovu záitku z textu
(Barthes 1973) má i Iserùv implikovaný vnímatel zaívat
estetické potìení z objevù: nejen v textu, ale i nad textem,
v sobì samém.73)
Wofgang Iser svou teorii ètení a vnímání textu propracovává i v dalích letech. Jeho Akt ètení (1976) nabízí kromì rozpracování funkèního modelu textu, zaloeného na
spojení jeho sémantické a pragmatické dimenze, i koncept
fenomenologie ètení. V ní rozpracovává pøedstavu interakce textové struktury a strukturaèních aktù chápání, díky
ní se z textu stává estetický objekt ve vnímatelovì vìdomí. Významové smìøování textu není dáno pouze textovým
ustrojením, ale také  a pøedevím  schopnostmi vnímat
a utváøet významy; tyto schopnosti jsou u kadého vnímatele individuální. Text nenabízí významový produkt, ale je
pouze prùvodcem v tom, co mùe být vyprodukováno:
Funkce lingvistických znakù a textových struktur se vyèerpává v náznakovitém rozvíjení aktù rozumìní. [...] tyto
akty, sice dané do pohybu textem, odmítají, aby byly celostnì kontrolovány textem, a právì tato chybìjící textová
kontrola utváøí základ tvùrèího aspektu ètení (Iser 1976;
1978: 108). Pro postiení procesu ètení si Iser vytváøí pojem putující hledisko, kterým chce pro chápání literatury
nahradit tradièní a statickou objekto-subjektovou pøedstavu vztahu textu a vnímatele. Významové dìní v literárním
textu není v tomto pojetí zaloeno na denotování empiricky
73) V Interview (Iser 1989) na explicitní ádost vymezit koncept implikovaného vnímatele oproti Boothovì kategorii implikovaného autora (Booth 1961) odmítá Iser
pøedstavu Rezeptionstheorie, kdy na základì zkoumání empirických ètenáøských
reakcí ve stylu Hollandovì (1968) vznikne spoleèná mnoina, z ní by se pak
dedukovala zobecnìní; namísto toho navrhuje koncept Wirkungstheorie: Wirkung
pro Isera pøedstavuje komplexní zkoumání textové literární struktury, která vyzývá k odpovìdi, zatímco recepce pøedstavuje výsledek selektivních operací provedených konkrétním ètenáøem. To, co oznaèuji jako recepce, je výsledkem procesu zapoèatého ètenáøem v textu, ale vytvarovaného normami a hodnotami, které
utváøejí ètenáøùv pohled na svìt. Recepce je tedy indikací preferencí a pøedsudkù, které odhalují jak ètenáøovy dispozice, tak spoleèenské podmínky, které utváøejí jeho pøístup (Iser 1989: 50). Iser zde vymezuje roli implikovaného vnímatele jako designátoru ètenáøovy role; odliuje jej od fiktivního ètenáøe (v naí
terminologii adresáta).
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existujících objektù a jevù. Takovéto objekty jsou vdy dekontextualizovány, vytreny ze svého pragmatického kontextu: v literatuøe nejsou referenèní pøedmìty a jevy denotovány, ale transformovány. Tím vyjevují aspekty, které
u nich zùstaly v pùvodním referenèním rámci skryté. Proto nemùe vnímatel zùstat pozorovatelem a zaloit své vnímání na textovém popisu: musí si objekty a jevy znovu sloit. Jeho vnímání je temporální a probíhá ve fázích 
kadá fáze mùe nabídnout aspekty výsledného estetického objektu, ale ádná nemùe nabídnout výslednou pøedstavu tohoto objektu, jeho fixovanou reprezentaci. Putující hledisko je vdy støetem oèekávání a jeho modifikace.
S kadou novou vìtou pøichází nový horizont, ale ten se
okamitì stává pozadím pro novì pøíchozí vìtný korelát,
pro nìj je opìt modifikován. Vnímání tak probíhá jako
neustálá souhra modifikovaných oèekávání a transformující se pamìti ve smyslu vzpomínek na text èi rozpomínání
se o textu. Kadý okamik ètení je pootevíráním nového
horizontu, který bude vzápìtí zaplnìn, a to se odehrává
na pozadí minulého, vyplnìného horizontu, jen prùbìnì
upadá do zapomnìní; putující hledisko si hledá skrz tyto
horizonty cestu a tím je v dùsledku nechává splynout. Zároveò ale pøíchod èehokoli nového odesílá do pamìti stimuly hledající propojení s dosavadním svìtem horizontu.
Pamì tak aktivuje jisté perpektivy a ty jsou novì pøíchozím modifikovány a individualizovány. Kadý segment
textu tak s sebou nenese jen impuls smìrem dopøedu, ale
umoòuje i retroaktivní efekt, v nìm novì pøítomné
transformuje to, co se u stalo souèástí minulosti. Ètení se
tak stává kombinací navzájem se odliujících perspektiv,
pamìových spojení, právì probíhajících modifikací a pøipravených oèekávání. Dosavadní stimulující perspektiva
se svým scelujícím významem je posunem putujícího hlediska nahrazena novou, právì stimulovanou perspektivou.
A právì posuny perspektiv pøipomínají vnímateli jejich jedineènost a doèasnost. Ètení je procesem výbìru, který je
individuální, ale  a zde se Iserovo chápání oproti pøedchozí knize, zdá se, ponìkud posouvá  monosti výbìru
v rámci rùzných ètení jsou intersubjektivnì uchopitelné,
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nebo vechny vycházejí ze snahy optimalizovat jednu
a tuté strukturu.
Pøi analýze zpùsobu, jím vnímatel reaguje na text, nabízí Iser pojetí, které se zdá být implicitní polemikou s pojetím
Umberta Eca èi Rolanda Barthesa v 60. letech: produktivní
reakce na text podle nìj není dána ani pøevaujícím kódem,
ale ani vlastní minulou zkueností, jak to mùe naznaèovat
Gadamer. Jak kód, tak zkuenost jsou podle Isera transcendovány estetickou zkueností s daným konkrétním textem.
Proto nemùe vnímatel pøekonat èi stranou ponechat textové nesoudrnosti a protimluvy, s nimi se pøi ètení potýkal. Setkání s konkrétním textem je vdy i uvìdomìním si
nedokonalosti výsledného gestalt, které byl vnímatel schopen vyprodukovat. Tak si vnímatel opìt uvìdomuje sám
sebe; nedokonalost výsledku jej vede k tomu, aby reflektoval svou úèast v aktu ètení. Vnímatel je nejen úèasten
v procesu ètení, ale i sám sebe a svou úèast musí pozorovat
a reflektovat. Toho je schopen pouze tehdy, pokud pøekroèí
nebo zavrhne stabilní, stávající kódy. Reflexe a pozorování
své vlastní cesty, na ní restrukturoval daný text, tak nahrazuje bìné kódy, které naopak umoòují smysluplnou
komunikaci v neliterární oblasti.
Pøi rozvíjení svého pojetí a pøedevím pøi jeho domýlení na materiálu moderní prózy se Iser v Aktu ètení celkem
nutnì dostal i k polemice s Ingardenovým pojetím konkretizace. Ingardenova teorie o dourèování míst významové
nedourèenosti (Unbestimmtheitsstellen) podle Isera pøíli
zdùrazòuje referenèní rámec: utvoøení ideálního objektu
pøedpokládá nejprve nalezení reálného objektu (zobrazených pøedmìtností) ve sféøe aktuálního svìta. Podle Isera
mohou místa nedourèenosti stimulovat referenèní odkazování, ale jejich kompletace právì a jenom na základì existující znalosti reálného svìta není nutnou podmínkou. Vnímání je naopak zaloeno také právì na nemonosti tato
místa dourèit; zùstávají pøi vnímání v pozadí, vytváøejí napìtí, ale nemusí se naplòovat jejich znaková funkce ve
smyslu nutného odkazování k nìèemu ve sféøe reality.
Navíc Ingarden podle Isera jejich funkci v procesu ètení
marginalizuje: konkretizace je u nìho pouze aktualizací
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potenciálních elementù díla, je vede k mechanickému
zkompletování, k nalezení harmonie díla v jeho adekvátní
konkretizaci. Pro Isera jsou naopak místa významové nedourèenosti klíèovým aspektem: vnáejí interakci mezi
schematizované aspekty, vnímatele nutí mìnit perspektivy
pohledu na text a vytváøet si spojení mezi jednotlivými
schematizovanými aspekty, ani by si je konkretizoval dohledáním empirických objektù a jevù. Vnímatel si je pak
konkretizuje jako znaky, které získávají význam výskytem
vedle sebe, svou znakovou sekvencí; význam je tedy dourèován nikoli ve sféøe zkuenosti se svìtem,74) ale ve sféøe
daného textu a vztahù, do kterých mezi sebou pro konkrétního vnímatele v daném textu vstupují.
V následujících pracích, kromì dalích a dalích interpretací konkrétních textù z hlediska jejich konceptu implikovaného vnímatele, se Iserova teorie aktù ètení ponìkud
posouvá: titul jeho anglické knihy Vytyèování: Od ètenáøských odpovìdí k literární antropologii (1989) lze nejspí
vnímat i v jeho manifestaènì programním významu. Od
textových mezer (gaps), pøejatých moná z teorie dekonstrukce, se Iserovo pojetí víc a víc opírá o prázdná místa
(blanks), která se mu stávají základem ètenáøské konstitutivní aktivity. Nemonost pøiøadit jistý segment k celkové
perspektivì textu pøivádí vnímatele k hledání ekvivalence,
k transfromaci takovýchto segmentù do podoby vzájemných projekcí, které utváøejí putující hledisko, je se tak
samo stává referenèním polem. Napìtí, které takový segment pøináí, vede k zamìøení na tento segment jako na
téma; protiklad takového tématu s pozadím, k nìmu nejde
pøiøadit, pak vede ètenáøe k zaplnìní takto vyprázdnìného
místa vlastními pokusy o pøiøazení, a tím v dùsledku
i k vytvoøení si estetického objektu jako toho, co znepoko74) V odmítání referenèního smìøování textu vùèi aktuálnímu svìtu je Iserùv postoj
velice konsistentní. U v pøíspìvku do sborníku Aspects of Narrative (Hillis Miller, ed. 1971) odmítá ve fikci monosti identifikace: literární text nepopisuje ani
nekonstituuje reálné objekty a vnímateli nabízí perspektivy, v nich se empiricky
poznaný svìt jeví jako zmìnìný. Absence identifikaèních moností produkuje nedourèenost, kterou musí ètenáø vyrovnávat vlastním aktem ètení: tam, kde nefunguje zkuenost, nastává komunikace, která umoòuje pøiøadit význam na základì
vlastní textové strukturace. Právì na tom je zaloena estetická recepce.
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jující prázdné místo zaplní. Vnímání se tak stává záleitostí aktivních ètenáøských transformací. Prázdné místo vyvolává ve vnímateli strukturující operace, jimi se interakce
textových segmentù pøenáí do vìdomí.75) Iser si pro popsání tìchto procesù vytváøí rozliující protiklad mezi fikèností a imaginárnem. Fikènost je zdvojováním,76) protoe
umoòuje simultánní bytí vzájemnì se vyluèujících entit.
Fikènost tedy vedle vyjadøování sebe samé je i paradigmatickou manifestací imaginárního, je jeho médiem, na které
ovem toto imaginárno nelze zredukovat. Fikènost tedy
odkazuje k nìèemu neredukovatelnému, imaginárno vystupuje právì na pozadí fikènosti jako rozdíl, diference. Fikènost nám jako médium nabízí urèitou perspektivu, ale zároveò nám neumoòuje pøi pouití takovéto perspektivy
dedukovat výsledek, tj. konceptuálnì uchopit imaginárno.
Právì souhra a napìtí mezi fikèností a imaginárnem vytváøí podle Isera základ literární antropologie. Ta by nám
mìla umonit postiení sebe-reflexe pøi ètení, které u dávno nehledá ádné ideály, ale pouze si uvìdomuje své pøístupy, a u zvolené, anebo vnucené kontextem. Literární
antropologie by mìla nabídnout odpovìdi na otázku, proè
se neustále vracíme k textovým svìtùm, o nich víme, e
jsou iluzorní a e nám nenabídnou zøetelné odpovìdi na
otázky, které nás trápí: Stìejním úkolem literární antropologie je vysvìtlovat, proè je pro nás tak neskuteènì pøíjemné stávat se svými vlastními monostmi a proè nedokáeme  by o tom vem víme  odmítnout hrát si s tím, co
bychom mohli být (Iser 1989: 284).
75) Viz Iserùv èlánek Interaction between Text and Reader. In: Suleiman, Susan R.;
Crosman, Inge, eds. 1980.
76) Iserova pøedstava zdvojování má zøejmì koøeny v pojetí vnímatele jako toho, kdo
pøijímá roli pøipravenou textem. Tím se na jedné stranì pro potøeby chápání textu zøíkáme sebe sama, ale na druhé stranì nejsme schopni se zcela oddìlit od sebe
sama: právì onu potøebu pøistoupit na roli pøedepsanou textem máme ostatnì ve
svém pùvodním já. Zdvojení podle Isera není nejspí vepsáno ji v obrazu ètenáøe v textu, ale vzniká a tím, e se dáme vanc mylenkám nìkoho jiného a své
vlastní pøesvìdèení, normy a hodnoty upozadíme (Iser 1989: 6364). Koncept implikovaného ètenáøe byl  dle tohoto retrospektivního vyjádøení  mínìn právì
pro postiení oné rozdvojenosti, kdy se zøíkáme sebe sama. Zdvojenost pak Iser
tematizuje i v pøedstavì dvojného významu: sémantického, k jeho uchopení vystaèíme s bìnì a obecnì dostupnými kódy, a významu zkuenosti s imaginárnem, která se dostaví tam, kde tyto kódy nefungují (Iser 1989: 129130).
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I. 3. 9. INTERPRETACE A UTVÁØENÍ
VÝZNAMU V RÁMCI INTERPRETAÈNÍ
KOMUNITY

Iserovo smìøování k antropologii je
ovem i odpovìdí na posuny, k nim v daných desetiletích
dolo. Jeho pojetí implikovaného vnímatele mohlo vyznívat
 pøedevím v anglofonním kontextu  jako reakce na
trend absolutizovat roli empirického ètenáøe a odmítnout
novokritickou hierarchii interpretací, zaloenou na jejich
koherenci a schopnosti zakomponovat do svého ètení co
nejvíce textových a pøípadnì i kontextových aspektù.77) Iserova výchozí pøedstava o monosti rozliení mezi nedourèeným a dourèitelným se stala terèem pro polemiku dalího
výrazného pøedstavitele teorie individuální ètenáøské recepce, Stanleyho Fishe (1938).78) Rozdíl mezi obìma pojetími spoèívá v pøedstavì vnímatele: pro Isera je do jisté
míry vdy implikovaný textem, a tudí i vymezitelný jako
teoretický konstrukt, daný interakcí mezi známým (text)
a neznámým (individuální horizont oèekávání). Fish vychází z pozic pragmatických, bliích Hollandovi: vnímatel je
vdy reálný, empirický. Spolu s Iserem se objektem Fishova negativního vymezování stává i celá teorie øeèových
aktù (speech act theory). Fish se snaí doloit, e Iser pøevzal od Austina a Searla pojetí kadé promluvy jako ve
svém dùsledku nìèeho nutnì performativního,79) ale posunul
77) Iserùv koncept vyznívá na americké pùdì smysluplnìji i díky tomu, e v 70. a 80.
letech si zde objevují fenomenologickou estetiku Ingardenovu, k ní má Iser blíe ne tøeba ke Gadamerovi. Ta svým pojetím konkretizace vytváøí pro Isera pozadí mnohem funkènìjí ne k poznávání autorského svìta orientovaná fenomenologie enevské koly (Georges Poulet, Albert Béguin), objevená v USA u na
konci 50. let a mající dobový vliv tøeba na pozdìjího dekonstruktivistu J. Hillise Millera. Iserovo chápání prázdných míst a zlomù v textu má i urèité styèné plochy s dekonstruktivním pøístupem de Manovým, ale pøedevím jej odliuje od
Hollandovy pøedstavy internalizace textu ve vìdomí vnímatele. Pro Isera je podstatná i sféra odkazování textu mimo sebe: prázdné, nedourèené místo si øíká
o zaplnìní, o konkretizaci na pozadí textového kontextu i okolního kontextu
jiných textù, z nìho se utváøí obraz, který pak funguje ve vnímatelovì mysli.
78) Ponìkud osobní tón polemiky naznaèují ji tituly obou èlánkù: Stanley Fish:
Kdopak by se Isera bál (Fish 1981); Wolfgang Iser: Jak se bavit s velrybami:
Odpovìï Stanleymu Fishovi (Iser 1981).
79) Austin chápe jazyk ne jako systém (de Saussurùv langue), ale jako prostøedek
urèený pro pouití, a proto i kontextovì závislý. Promluvy jde rozdìlit na konsta-

je do metaforické, obecnì fungující podoby, aby si vymezil
specifiènost literárního jazyka. Literární promluva odkazuje podle Fishem interpretovaného Isera ke své vlastní vyprodukovanosti: literární promluva netvrdí nìco ve smyslu
pravda èi le, ale upozoròuje na sebe jakoto na promluvu
literární. Fish, který odmítá jakékoli domýlení do binárních opozic typu vánì mínìný diskurs versus fikèní diskurs; pøirozené versus konvenèní, tvrdí, e nelze v ádném
pøípadì mluvit o svìtì, ale pouze o pøíbìzích o svìtì a e
jakékoli vyuití jazyka nemùe nikdy odpovídat realitì ve
smyslu kopie, korespondence s ní, ale je vdy nutnì u
samo o sobì interpretací reality. Celá teorie øeèových aktù
musí podle Fishe nutnì zùstat triviální, nebo pouze popisuje výskyt tìchto aktù. Texty mohou fungovat díky podmínkám vnímatelnosti, ale ne vechny texty jsou o tìchto
podmínkách.80)
Pozitivní formulaci Fishovy teorie interpretaèních komunit lze najít v jeho knize Jak je to tu s textem? (1980).
V ní rozpracovává nepøíli koherentnì teoretický, ale o to
vehementnìji hájený model emotivní stylistiky (affective
stylistics). V polemice s èlánkem nových kritikù Wimsatta a Beardsleyho Klam vcítìní,81) podle nich prý emotivní
klam spoèívá v zámìnì básnì za její výsledek, v zámìnì
toho, co báseò je a co zpùsobuje, Fish tvrdí, e báseò je
tím, co zpùsobuje. Fishùv dùraz na individuální recepci je
ale na rozdíl od hollandovské bezbøehosti vymezen: ádný
význam není v textu obsaen pøedem, ale na druhé stranì
je to vdy kontext, okolnosti, konvence èi instituce, v jejím
prostøedí se pohybujeme, kdo dodá tomuto významu zøetelné ohranièení. V titulní stati Jak je to tu s textem? ilustruje Fish celé pojetí za pomoci anekdotického pøíbìhu, kdy do
tøídy k Fishovu kolegovi vstoupí studentka a poloí mu onu
tivní (prohlaují cosi, co je èi není pravda) a performativní (stávají se souèástí
dìje: vyslovení ano u oltáøe je typicky performativní promluva, nebo po nìm
se cosi mìní i mimo sféru jazyka). Oba typy promluv ovem závisejí na kontextu, v nìm jsou vyøèeny, a díky tomu se i pùvodní striktní dìlení stírá.
80) Stanley Fish: How to Do Things with Austin and Searle. In: Fish 1980: 197245.
81) William Wimsatt, Monroe Beardsley: The Affective Fallacy. In: Verbal Icon.
Lexington 1954. Klamem vcítìní je mínìna pøedstava o utváøení významu a
v prùbìhu vnímání textu
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otázku z názvu. Kolega bez jakéhokoli vyvedení z míry odpoví, e textem bude Nortonova antologie anglické literatury. Teprve kdy studentka dá najevo, e o to jí vùbec nelo,
pøesune se do jiného kontextu. Napadne jej, e studentka
by mohla být jednou z Fishových obìtí, tedy z tìch, kdo si
u vyslechli, e vzhledem k tomu, e ádný text nemá pøedem v sobì obsaený význam, de facto ani ádný text
neexistuje. Její otázka je tedy sondou, jak se na uvedený
problém dívá Fishùv kolega. Fish z celé epizody vyvozuje,
e prvotní kolegovo porozumìní bylo zcela dáno standardním kontextem: zaèátek semestru, nový uèitel, proto oèekával právì a pouze konkrétní smysl otázky o textu. Naznaèením jiného kontextu mu doel i význam zcela odliný, by
otázka nebyla nijak specifikována èi pøeformulována; kdyby vak o Fishovì vyhranìném pojetí textu nevìdìl èi se
mu nevybavilo v mysli, nedolo by nikdy ani k porozumìní
otázce tak, jak byla mínìna.
Fish z tohoto pøíbìhu vyvozuje, e právì kontext, a tedy
i jistá interpretativní komunita se svými oèekáváními,
zvyklostmi a pøístupy je tím, kdo utváøení významù umoòuje. Staví proto své pojetí do opozice vùèi tìm, kdo rùznorodost individuálních vnímání textu odmítají pøijmout za
základní konceptuální rys (sémioticky orientované pøístupy Michaela Riffaterrea èi Jonathana Cullera), vùèi tìm,
kdo v textu vidí jeho potenci tato vnímání utváøet èi kontrolovat (Wolfgang Iser), ale i vùèi tìm, kdo je pøijímají bez
jakýchkoli výhrad a dìlají u z jejich samotné existence
hodnotový aspekt (Norman Holland, David Bleich). Fish je
vánivým zastáncem interpretace: a dìláme cokoli, tak
interpretujeme. V jeho pojetí plurality významù hranice
významového smìøování utváøí kontext, promluvová situace. Právì situovanost promluvy  a tedy i literárního textu  do kontextu umoòuje rozliení významu. Text a vnímatel se vdy ocitá v urèitém kontextu a nelze je této
situovanosti zbavit. Kontextová situovanost vnímatele
ovem není podle Fishe záleitostí indviduální volby, ale je
dùsledkem institucionálního zahnízïování. Text není svázán významy, které jeho slova mají v normativním lingvistickém systému. Proto neexistuje ani obecnì vymezitelné
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jádro významù textu. Významy vznikají a na základì repertoáru, s ním se vnímatel vztahuje ke svìtu. Výsledné
smìøování textu není urèeno jeho slovy a jejich souètem,
ale schopností pøiøadit si promluvu k nìèemu, co u vnímatel v repertoáru má, nebo co si v nìm pro potøeby daného
textu musí vytvoøit. Vnímatel tedy má individuální pøedpoklady a cíle, s nimi ke ètení pøistupuje, tìmito pøedpoklady jej ovem vdy vybavuje jeho kontext, tj. instituce,
kterou mùe ve Fishovì pojetí pøedstavovat tøeba interpretativní komunita. V ní vznikají návyky, co a jak v daném
textu hledat, ale také pøedpoklady, co se hledat nevyplácí èi
co nebývá funkèní. Smysl textu se utváøí v rámci dané instituce a jejích systémù porozumìní: norem, konvencí, pøesvìdèení. Význam je vlastnictvím komunity, která v dané
instituci ije.82)
I. 3. 10. INTERPRETACE V RÁMCI
SÉMIOTICKÝCH TEORIÍ:
TEXT JAKO PARTITURA

Sémiotické teorie jsou sice vesmìs
inspirovány strukturálními východisky saussurovskými,
ale  a u kvùli jejich revidování prostøednictvím Peirceova pojetí znaku, anebo kvùli posunu od zájmu o utváøení
významu k fungování významu a k oznaèování  se dobírají závìrù, které u se strukturalismem nebývají zcela
kompatibilní.
Umberto Eco, Michel Riffaterre èi Jonathan Culler se
snaí vymezit mechanismy, které by umonily univerzálnì
postihnout interakci mezi textem a vnímatelem ve smyslu
sémiotického utváøení a dìní smyslu, u nìho by bylo moné rozliovat mezi interpretací a nadinterpretací. Jejich
snaha smìøuje k vymezení jisté stabilní identity literárního textu. By se nevracejí k novokritické pøedstavì
82) Vzhledem k fascinaci kontextem, který podle nìho utváøí významová smìøování,
pak ani pøíli nepøekvapí, e jeho cesta vede od konce 80. let spíe do oblasti rétoriky a práva, stejnì jako smìrem k obecným socio-kulturním konvencím. Jednak tato oblast vyhovuje jeho pøedpokladu o obecném fungování kontextu v literárním i ne-literárním diskursu, jednak je zde nadìje na zviditelnìní a vyvolání
protikladných reakcí mnohem vìtí ne v samotné oblasti literární reflexe.
A Stanley Fish je a chce být pøedevím enfant terrible americké akademické sféry.
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textem pøedem urèeného významu, snaí se zdùrazòovat
konstitutivní rysy textu, které pak utváøejí rùzná moná
ètení tého textu. Jedineènost jakoto základ indentity literárního textu je spatøována právì v tom, èím se daný text
lií od vech jiných textù. Pojem literárnosti je ovem revitalizován spíe u jen pøíleitostnì, obvykle v rámci protikladu mezi literárností jako souborem lingvisticko-estetických náleitostí, prostøedkù i charakteristik textu, daných
volbou psát literaturu a jako takových apriornì nehodnotových, a poetièností jako hodnotou, výsledkem.83) V tomto
kontextu se revitalizovaná pøedstava literárnosti stává
zbraní proti teoretikùm umísujícím významové dìní zcela
mimo textovou strukturu (Holland, Fish).
Umberto Eco (1932) buduje svoji poèáteèní pøedstavu
otevøeného díla (opera aperta) na protikladu k textùm, které jsou uzavøené, tj. kompletní, samy sebe vykládající;
mezi nì zahrnuje i texty, v nich autor nabízí adresátovi84)
urèité komunikaèní signály (stimuly), dle nich si má individuálnì pøeuspoøádat navrené uspoøádání díla. I zde se
pøedpokládá nalezení organického celku, pravého èi patøièného významu, esence díla. Dìní smyslu je omezeno na
zkusmé vnáení vlastní ivotní zkuenosti a kulturních návykù a pøedsudkù; tato pøedstava zhruba vyjadøuje
Ingardenovo pojetí konkretizace. Otevøené dílo je naproti
tomu neukonèené, nabízí k dispozici pouze komponenty
a významotvorným smìøováním se stává i vnímatelova nejistota ohlednì sestavení celku. Navíc se mìní i konvencionalizovaný zpùsob vnímání: støedovìká estetika podle Eca
uzavírala potenciálnì otevøená díla tím, e vnímatele vybavila souborem encyklopedií, bestiáøù, estetických lapidárií
apod. Nedoslovné, tj. moralistní, alegorické èi analogizující
ètení tak bylo pøede-psáno a otevøené dílo typu Bible se tak
ve vnímatelské praxi uzavíralo. Poetika literatury 20. století naopak zdùrazòuje mnohoznaènost, chybìjící smìøová83) Srov. napø. García-Berrio 1992: 3977.
84) Eco v dobì, kdy píe studii Lopera in movimento e la conscienza dellepoca
(1959), v ní se jeho pøedstava otevøeného díla objeví, pøebírá pojmosloví teorie
komunikace; proto adresátem rozumí pøíjemce, vnímatele, nikoli tematizovaného
partnera vypravìèe, jak je pojem adresáta obvykle vymezován v literární teorii
dnes.
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ní a zpochybòování stabilních souborù hodnot, a proto je
vnímatel na otevøené vnímání ji pøedsudkovitì pøipraven. Jednotlivý prvek otevøeného díla lze vztáhnout k jakémukoli jinému prvku èi sloce, dílo pøedstupuje pøed vnímatele ve stadiu zrodu. V uzavøeném díle vnímatel
význam objevuje, v otevøeném jej utváøí z celého pole moností. By je to a vnímatel, kdo dílo dokonèuje, v autorovì
kompetenci zùstává návrh moností, v nich se toto dokonèení bude odehrávat.
Obdobnì polaritním, by manifestaènì mnohem vyhrocenìjím konceptem je Barthesovo rozliení textu k napsání (scriptible) a textu ke ètení85) (lisible) (Barthes 1970).
Text k napsání neumoòuje dosazení jednotícího významu;
význam v nìm se jeví jako absolutnì pluralitní a jeho smìøování vede a k vytrácení se významu v nekoneènosti jazyka. Vnímatel neodhaluje strukturu, ale naopak sám text
strukturuje a v dùsledku jej i sám produkuje. Proto nelze
takovýto text zredukovat interpretaèním metajazykovým
vyjádøením, a tedy ani interpret se jím nemùe zabývat,
pokud chce výsledek své interpretace jazykovì vyjádøit
a publikovat; tím by poruil a odstranil textovost daného
textu, která je nepøenosná, nevyjádøitelná jinak ne doslovnou kopií. Text ke ètení je naopak uspoøádán; je zaloen na
jistém logicko-temporálním øádu, na vnímatelovy otázky
nabízí odpovìdi. I on je zaloen na mnohosti, ale je kompletní, dokonèený a neobsahuje derridovské rozpoutìní
významu (dissemination). Jeho význam je dynamický, ale
mùe být eventuálnì uchopen. Text ke ètení vzniká jako
reakce na text k napsání, jako negace, eliminace a pøekonání jeho absolutních pravidel  pluralita je v nìm zredukována. Text k napsání tak stojí v pozadí textu ke ètení
jako pùvodní, irí monost; k ní poodkazuje svými protiøeèeními, mezerami, rozvracením vnesené kauzality a øetìzení jednotlivých prvkù. Taková existence textu k napsání je
vak virtuální a text k napsání postrádá svùj vìcný rozmìr.
85) Barthesovy pojmy dávají najevo umìlost svého utvoøení; dalí monou variantou
pøekladu je napsatelný text a pøeètený text. Jan Schneider v pøekladu Zimovy Literární estetiky volí øeení text èitelný (lisible) a text pisatelný (scriptible). (Zima 1995; 1998: 281)
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Ecùv pøístup k interpretaci se ale v prùbìhu desetiletí
zøetelnì promìòuje: tam, kde na poèátku stála vidina otevírání díla, se pøedevím od 70. let víc a více dostává i nutnost stanovení hranic významového dìní a limitù vnímatelské tvùrèí aktivity. V Teorii sémiotiky (1976) vypracovává
pøedstavu semiózy ohranièené encyklopedií, tj. kulturním
kódem, který dané jazykové a kulturní spoleèenství v dané
dobì sdílí.86) Ji od poèátku 70. let se Eco soustavnì zamìøoval na procedury, jimi estetická manipulace jazyka produkuje vnímatelskou spolupráci.87) V úvodní  a titulní 
kapitole souboru Role ètenáøe (1979) Eco také explicitnì
obdobným smìrem pøehodnocuje své postuláty o otevøeném díle. Zdùrazòuje, e role vnímatele je generována
právì a skrze text. Odmítá jakobsonovskou analogii textu
a sdìlení (message): text je sítí rùzných sdìlení, je jsou
závislá na rùzných kódech a operují na rùzných rovinách
signifikace (Eco 1979: 5). Z toho vyplývá i návrh jiného
komunikaèního modelu:

Õ

Õ

Õ

Õ

kódy

kontext

subkódy

okolnosti

kódy
subkódy

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

odesílatel Õ kódovaný Õ kanál Õ text jako Õ adresát Õ interpretovaný
text
výraz
text jako obsah

filologické úsilí rekonstruovat odesílatelovy kódy

Sdìlení se v tomto pojetí tedy stává prázdnou formou,
jí je moné pøiøazovat nejrùznìjí smysl v závislosti na
kódech, subkódech a socio-kulturních okolnostech, v nich
se sdìlení utváøí. V sémioticko-pragmatickém pojetí interpretace podle Eca (1976) pøevádí adresát, tj. vnímatel
sdìlení-výraz jako zdroj informace na sdìlení-obsah jako
interpretovaný text. Oba subjekty mají své vlastní privátní kódy a ideologické pøedsudky, ale tam, kde má odesíla86) Podrobnou parafrázi a komentáø Teorie sémiotiky nalezne ètenáø v naem oddíle
o referenci, nebo pro tento aspekt poskytuje jedno z nejucelenìjích pojetí.
87) Viz stati Semantica della metafora (1971) a Sulla possibilité di generare messaggi estetici in una lingusa edenica (1971). Obì v revidované podobì anglicky in
Eco 1979.

tel své výrazové a obsahové mnohoznaènosti èi nezøetelnosti, tam má adresát na ekvivalentních místech aleatorické, tj. nahodilé konotace a interpretaèní neúspìchy.
Z tohoto pohledu otevøená díla  jen zdánlivì paradoxnì
 mohou redukovat interpretaèní nerozhodnutelnost,
zatímco uzavøená díla, by jakkoli vyadují poslunou
spolupráci, jsou v dùsledku otevøena v pragmatickém kontextu interpretace vem moným nehodám, tj. nechtìným
ètením.
Ve stati Role ètenáøe zavádí Eco pojem modelového
ètenáøe (model reader) jako potenciálního ètenáøe utváøeného v mysli autorovì; ten by mìl být schopen pøijímat
a pouívat ve fázi interpretace výrazy tím samým zpùsobem, jako je autor vytváøí a pouívá ve fázi geneze. Textovými prostøedky si tedy sám text vytváøí kompetence
modelového ètenáøe. Koncept autora i ètenáøe pochopitelnì
v tomto pojetí nesmìøuje k psychofyzickým bytostem, ale
obì entity Eco vnímá jako textové strategie.
Interpretovat text v takovém pojetí znamená podle Eca
nejen v èasovì lineárním sledu dekódovávat zakódované,
jak by k tomu mohlo svádìt i pøedchozí schéma, které je
stále jetì zøetelnì horizontální, ale znamená pøedevím
vytváøet vertikální uspoøádanosti. Eco navrhuje diagram,
který by mìl postihovat hierarchii operací, které interpret
vykonává; jednotlivá pole jsou mínìna jako metatextové
nádoby88) a akcentována má být vzájemná propojenost
vech rovin  v niích rovinách se mùe interpret pohybovat jen s nìjakou hypotézou vyích rovin a obrácenì:
INTENZE
9. Elementární ideologické
struktury

EXTENZE
10. Struktury svìta
Matrice svìta, pøisouzené
pravdivostní hodnoty,
soudy o monostech vstupu
z jednoho svìta do druhého,
rozpoznání propozièních pøístupù

88) Volbou tohoto oznaèení chce Eco nejspí akcentovat, e nejde o reálné a doloitelné roviny textu, ale o teoretické postuláty, které jsou vizualizovány do podoby
nádob.
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8. Aktanèní struktury
Aktanèní role vyjádøené
auktorskými89) rolemi
6. Narativní struktury
Makro-propozice fabule
(témata, motivy,
narativní funkce)
4. Diskursivní struktury
Zjedineènìní toposù90)
Redukování rámcù
Zvýrazòovací a potlaèující
prostøedky;
toto ve dohromady vytváøí
sémantická odhalení a izotopie

7. Oèekávání a zamýlené
kroky
Fabule jako èasová souslednost
stavù svìta
Naruení a pøeruení
pravdìpodobností
5. (Uzávorkované) extenze
První nezávazné odkazy
k (monému) svìtu

AKTUALIZOVANÝ OBSAH
3. Výraz
Lineárnì textové vyjevování se
1. Kódy a subkódy
Základní slovník
Pravidla vztahování se navzájem
Vybírání kontextu a okolností
Rétorické a stylistické
pøekódovávání
Bìné rámce
Intertextové rámce
Ideologické pøekódovávání

2. Okolnosti výpovìdi
Informace o odesílateli, èase
a spoleèenském kontextu sdìlení,
pøedpoklad povahy øeèového
aktu apod.

Toto schéma není Ecem mínìno jako vyjádøení stabilního interpretaèního algoritmu; vyjadøovat má spíe roviny
89) Viz Greimas a jeho teorie aktantù.
90) Eco pouívá anglickou dvojici theme a topic; v èetinì ji v tomto pøípadì nelze zamìnit dvojící téma a námìt, nebo topic v tomto uití je èímsi mezi
motivem (dílèí, minimální slokou významového smìøování) a tématem (výslednou, nejabstraktnìjí slokou). Z nedostatku lepích nápadù tedy øeíme pøeklad
výrazu topic pomocí ne zcela adekvátního topos.

moné abstrakce, na nich se vnímatelská spolupráce
s textem odehrává. Z hlediska èasovì lineárního postupu
interpretace je pak tøeba zdùraznit, e nutnou podmínkou
je zaèít od bodu 3, tj. od fyzické existence textu v lineárním
èase vnímání. Od nìho se ale nedá  má-li mít interpretace nìjaký smysl  skoèit libovolnì jinam, ani bychom vzali v úvahu alespoò nádobu 1, tj. systém kódù a subkódù,
který je klíèem pro transformování výrazového plánu do
plánu obsahového (content plane).
K jednotlivým nádobám:
3. Lineárnì textové vyjevování se: text se zde nutnì jeví
jako promluva; má svou linearitu a nejde jej vnímat najednou. Eco se tímto plánem pøíli nezabývá, nicménì je tøeba
dodat, e èasovost s sebou nese akcentaci fónické interpretace; pøi hlasité èetbì si uvìdomím jisté trvání textu, které
nejsem schopen pøekonat èi zkrátit. Zároveò ji sám plán
výrazu, je-li výraznì aktualizován, napø. pouitím prvkù
cizosti, nepatøiènosti, nutnì vyvolává otázku po vyuitých
kódech.91) Rozpoznání kódu èi øeèového aktu pak umoòuje, napø. v pøípadì jednoduché, explicitní promluvy, po
krocích od 3 k 1 a 2 pøejít tøeba pøímo a k nádobì 10.
Komplexnost textu naopak aktivizuje potenciál vech naznaèených nádob. V nádobì 1 se nicménì vdy utváøí
a skladuje encyklopedické vìdìní, které si daný text
s sebou nese.
5. (Uzávorkované) extenze: zde si vnímatel utváøí indexové propozice a pøedpoklady, tj. zasazuje si pøedstavené
entity do konceptu moného svìta. Dìje se tak za pøedpokladu pøenosnosti èi pøeloitelnosti identity moného svìta
a vnímatelova zkuenostního svìta. Pokud v prùbìhu dekódování objeví ètenáø nesourodosti mezi svìtem vytvoøeným spoleèenským lexikonem a svìtem zobrazeným idiolektickým lexikonem textu (napø. neivotný kámen zde
umí mluvit), skoèí a k bodu 10, anebo si takovou extenzi uzávorkuje, tj. potlaèí svou nevíru a bude èekat na více
sémantických informací, které by se mìly objevit v è. 4 
diskursivní struktury.
91) Napø. nepøirozenost dikce Pøedzpìvu Kollárovy Slávy dcery by mì mìla dovést
k uvìdomìní si kódu èasomìrné organizace vere.
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4. Diskursivní struktury: zde vnímatel konfrontuje lineárnì textové plynutí se systémem kódù a subkódù, které
nabízí jazyk, jím je text napsán. Eco zdùrazòuje roli lexikálního významu jednotlivých pojmenovávacích jednotek,
a to na rozdíl od teorií smìøujících k pravidlùm utváøení
celého textu. Prostøednictvím sémantických odhalení vnímatel aktualizuje aspekty, které si prvotnì neuvìdomil, ale
které jsou virtuálnì pøítomny v encyklopedii jakoto spoleèenském skladiti vech potenciálních významù. Identifikace toposu vnímatelem je aktem, který mu umoòuje text
scelovat (rozsáhlou scénu si oznaèí struènou parafrází, nálepkou typu vyznání lásky), tzn. vytváøet si textovou izotopii (organizaci jednotlivých rovin smyslu). Eco mezi toposem a izotopií i pøes jejich etymologickou podobnost
rozliuje: topos nabízí schéma pro rozhodování o aktualizaci sémantických prvkù, izotopie jsou textovým ovìøením
hypotetických toposù.
1. Kódy a subkódy: uvádìjí jednotlivé sémantické jednotky do vztahù za pomoci textových operátorù. Vytváøejí
jednak vnitønìtextové vztahy,92) jednak kontextové a okolnostní selekce, které smìøují do neverbálního prostøedí; jejich souèástí je i intertextová kompetence, tedy schopnost
rozpoznat, e text odkazuje k jiným textùm. Rétorické
a stylistické pøekódovávání zahrnuje i pravidla ánru
a dalí literární konvence. Pro vymezení pojmu rámec si
Eco vypùjèuje van Dijkovu definici: Rámce jsou (poznávací) reprezentace vìdìní o svìtì, které nám umoòují èinit
základní poznávací akty typu vnímání, jazykového porozumìní a jednání (van Dijk 1976b: 31) (Eco 1979: 21). Napø.
rámec supermarketu zahrnuje vìdomí o místì, kde lidé kupují rùzné vìci, ani by hovoøili s prodavaèem; dobrý rámec
bude zahrnovat i povìdomí o nabízeném zboí, tj. e kotì
se tam koupit dá, auto ne.
7. Oèekávané a zamýlené kroky: fabuli si ze syetu neprodukujeme a po pøeètení: vytváøíme si ji prùbìnì, krok
za krokem. Na jejím utváøení se podílí textová strategie,
92) Napø. na syntaktické úrovni rozpoznám, e výraz ona se vztahuje k enì, která
byla v pøedchozí vìtì uvedena tøeba jako princezna.
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ale také intertextové rámce, tedy napø. obecnì sdílené motivy a témata, tj. makropropozice vytváøené jinými texty.
V pojetí Role ètenáøe tedy Eco stírá výchozí opozici otevøeného a uzavøeného díla ve prospìch napìtí mezi otevøeností a uzavøeností, které závisí na procesu textové
interpretace. V prostoru nekoneèné semiózy, kterou text
navozuje, mùe být sémantický prostor omezován pouze
spolupracující aktivitou vnímatele pøi aktualizaci textu.
Otevøenost zde podle Eca neznamená vizi textu jako stimulu k èemukoli, co právì vnímatel potøebuje. Vnímatel má
svobodu interpretaèní volby vytvoøenou cílenou strategií
toho textu, který se mu otevírá.
Takto navrené konceptuální východisko rozvíjí Umberto Eco i v souvisejících studiích. Celý koncept je zøetelnì
zaloen na peirceovské pøedstavì nekoneèné semiózy, kdy
jeden znak, jsa vystaven procesu vnímání a interpretování,
nutnì odkazuje k dalím znakùm: pøi hledání objektù tak
nacházíme spíe dalí znaky èi znakové øetìzce. Ecùv koncept, který se brání algoritmiènosti a lineární posloupnosti
krokù, této pøedstavì vyhovuje tím, e interpretaèní dìní
se mùe pohybovat v neustálém, takøka hermeneutickém
kruhu od povrchového k hloubkovému, od dílèího k esenciálnímu, ale i od provizorního ke stabilnímu  a pochopitelnì vdy i smìrem nazpátek. By je výe uvedený model
konstruován spíe pro potøeby narativního textu, splòuje
do znaèné míry oèekávání univerzálnosti: i v narativním
textu budeme v tom kterém pøípadì vyuívat více jen nìkteré nádoby, zatímco jiné mohou zùstávat takøka nevyuity, a na stranì druhé i v textu lyrickém èi dramatickém
se lze interpretaènì pohybovat za pomoci obdobných nádob, snad jen s posunem uvádìných pøíkladù toho, èím
jsou naplnìny.
Mylenku nekoneèné semiózy jako dìní utváøejícího se
významu specifikuje Eco (1979) v kapitole Peirce a sémiotické základy otevøenosti: Znaky jako texty a texty jako znaky.
Zde odmítá pøedstavu rozèlenitelnosti interpretativní analýzy, která by vycházela ze základních lexikálních prvkù,
a generativní analýzy, která by postihovala i pragmatický
rozmìr textu jako celku. Jádrem pro toto odmítnutí je mu
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mylenka, e základní sémantická jednotka, semém je u
rodícím se textem, zatímco text je expandujícím semémem
(Eco 1979: 175). Eco u Peirce akcentuje pøedevím ty pasáe, které vnímají objekt i interpretant jako svého druhu
dalí znaky v tom smyslu, e i ony oznaèují významotvorné
utváøení, tj. jsou abstraktními mentálními koncepty, a nikoli konkrétními entitami existujícími v aktuálním svìtì.
Náplò Peirceova pojmu objekt vnímá Eco jako pravidlo,
zákon, pøedpis: [objekt se] vyjevuje jako soubor moných
zkueností (ibid.: 181). Snaha potlaèit pøi vnímání a interpretování jevy a objekty aktuálního svìta, tj. minimalizovat dìní na ose referenèního odkazování od výrazu
k aktuálnímu svìtu, má v Ecovì pojetí tu výhodu, e pak
jednotlivým výrazùm ponechává celé spektrum konotaèních okruhù, které by jinak  v duchu ingardenovského
postupu od schematizovaných aspektù k zobrazeným pøedmìtnostem  byly eliminovány: Mezi interpretanty slova
èervená patøí i obrazy èervených pøedmìtù a také vechny odstíny na postupnì plynoucím chromatickém spektru
èervené barvy. Mezi interpretanty slova pes patøí i vechny obrazy psù, které nabízejí encyklopedie, zoologická
pojednání a také tøeba vechny komiksy, v nich bylo toto
slovo spojeno s obrazy psù (ibid.: 196). Signifikace se odehrává na podkladì sémiotických entit, které Eco oznaèuje
jako kulturní jednotky, a interpretace by právì tento
zpùsob utváøení významu mìla akcentovat.
V následující stati Lector in fabula93) mùe Eco vyuít
pøedstavu obecnìjích encyklopedických, sémioticky
utváøených entit, které oznaèuje jako kulturní jednotky,
pro rozvinutí konceptu modelového ètenáøe. Není tøeba
zdùrazòovat, e nejde o ètenáøe empirického, ale o sloku
moné interpretaèní strategie. Modelový ètenáø se utváøí
právì na pozadí zmínìných kulturních jednotek a je v jistém smyslu jejich produktem. Pohybuje se mezi jednotlivými nádobami a jeho èinnost je analyzovatelná pøedevím
na cestách mezi diskursivními a narativními strukturami:
93) Doslovný pøeklad typu ètenáø ve fabuli (v pohádce) není zcela pøesný, protoe
v italtinì titul odkazuje i ke rèení Lupus in fabula, tj. cosi jako my o vlku.
Paralela ètenáøe a vlka je tak pøekladem nutnì setøena (srov. Eco 1994a; 1997: 7).
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musí být schopen odhalovat a konceptualizovat narativní
toposy a smìøovat skrze nì k centrálnímu tématu, pøièem
si vytváøí vlastní oèekávání a aktualizuje intertextové rámce. Na úrovni diskursivních struktur je ètenáø zván doplòovat si rùzná prázdná místa (texty jsou líné mainérie
a doadují se, aby nìkdo udìlal alespoò èást práce za nì).
Na úrovni narativních struktur se oèekává, e ètenáø vytváøí pøedpoklady, kterým smìrem se bude fabule dál ubírat (Eco 1979: 214). Anticipace je v základì zaloena na
pravdìpodobnosti: co u se  by i v jiných textech 
stalo, je pravdìpodobnìjí ne to, co se má stát poprvé.
I zde tedy Eco klade dùraz na svou pøedstavu intertextové encyklopedie. Skrze ni se pak dostane a ke konceptu
moných svìtù: zatímco sémantická odhalení94) jsou èistì
záleitostí aktuálního svìta utváøeného daným textem,
vùèi nìmu ètenáø prostì vztahuje svou zkuenost se svìtem, tj. svou encyklopedii, pohyb po rovinì zamýlených
krokù evokuje rysy, které patøí rùzným moným svìtùm,
je si ètenáø vytváøí jako moná vyznìní fabule. Fabule95) je
utváøena prostøednictvím strukturnì nezbytných náleitostí (S-necessary properties); ty lze vnímat jako syntax
fabule, tedy jako symetrickou a pevnì danou vzájemnì textovou závislost. V Ecovì pojetí není moným svìtem ani
text, ani dìj v textu, ale právì fabule. Text je kusem nábytku ve svìtì, v nìm ije i ètenáø, a je strojem, který
produkuje moné svìty (moné svìty fabule, moné svìty
postav uvnitø fabule a moné svìty ètenáøe mimo fabuli)
(ibid.: 246). Fabule je  díky takto chápanému textu 
autonomní i vùèi autorskému zámìru: autor mùe formulovat hypotézy a oèekávaní ohlednì pragmatického chování
svého modelového ètenáøe. Tyto úmysly lze z textu deifrovat, ale stejnì budou vdy patøit pouze do aktuálního svìta a do roviny aktuálního øeèového aktu, jím je text. Fabule je pro Eca centrálním pojmem právì tím, e ona je
nastínìním moného svìta, tedy výsledkem více èi ménì
94) Eco jako pøíklad uvádí aktualizaci virtuální sémantické vlastnosti lidský, ke
které dojde, je-li pouit výraz èlovìk.
95) Eco zde pouívá pojem fabule v irím významu, tj. jako kompletní rekonstrukci
textem zobrazeného svìta.
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koherentního perlokuèního aktu, tj. jazykového aktu, kterým se ustavuje jistý svìt èi stav vìcí. Proto i pro interpretaci textu je fabule tím, co má urèující platnost  pokud ètenáø produkuje nesprávná oèekávání, která fabule
nepotvrdí, nemùe si svìt textu zpøístupnit tím, e si svùj
moný chybný svìt adaptuje; tento vyprodukovaný
moný svìt musí nejspí vyhodit.
Oproti pùvodní pøedstavì otevøeného díla, vyadujícího co nejvìtí ètenáøskou aktivitu a tvùrèí spolupráci, se
tedy Ecovo pojetí interpretace posouvá smìrem k aktivitì
zaloené na vyvozování pravidel z textu. Modelový ètenáø
by mìl být ètenáøem maximálnì disciplinovaným ve smyslu naslouchání pokynùm textu. Interpretace se tak Ecovi
stává textovou disciplínou. Pøesto ale  abychom si Eca
nezasazovali najednou zpìt do kontextù nové kritiky èi
formalismu  tento modelový ètenáø není výsledkem textové strategie ve smyslu jediného moného produktu. Je
spíe obecnou interpretativní strategií a jejím antropologickým, humanizovaným ztìlesnìním.
Ve studii Dva problémy textové interpretace (Eco 1980),
která následuje rok po vydání Úlohy ètenáøe, se Eco  pøíznaènì vzhledem k jeho vzrùstajícímu zamìøení na vnitønìtextovou signifikaci a na interpretaèní hranice vnímatelských aktivit  vrací k problému textové izotopie. Ve
shodì s Greimasem (1970) ji vymezuje jako komplex rùznorodých sémantických kategorií, které umoòují jednotné
ètení pøíbìhu (Eco 1980; 1997: 35). Zároveò ale upozoròuje, e izotopie jako garant koherence textu operují na rùzných úrovních: sémantické, fónické, prozodické, stylistické
apod. Proto chce izotopii chápat jako pojem s ménì striktní náplní, nicménì pojem uiteèný, nebo právì izotopie
jako sémantický rys textu mají být ètenáøem rozpoznávány; toto rozpoznání umoòuje identifikaci toposù. Interpretativní spolupráce je aktem, v jeho prùbìhu ètenáø textu nabízí [ ] toposy, zpùsoby ètení a hypotézy koherence
na základì patøièné encyklopedické kompetence; ale tato
interpretaèní iniciativa je jistým zpùsobem urèována podobou textu (ibid.: 44). Vnímatel je svazován s rùznou intenzitou na úrovni jednotlivých nádob schématu, ke kterému
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se Eco i v této stati vrací. Na úrovni diskursivních struktur
je omezován lexikem, na úrovni narativních struktur fabulí. Modelový ètenáø není ten, koho mìl na mysli autor, ale
ten, koho postuluje text. Proto na vyí (pøi grafickém zobrazení schématu nádob) èi hlubí rovinì ecovských nádob mùe modelový ètenáø, vybavený znaènou znalostí jiných textù, rozpoznat mnohem abstraktnìjí vzorce èi
greimasovské aktanèní role, ne jaké nabízí autor svými
narativními makropropozicemi. Takový ètenáø má zároveò
u pøedpøipraveny hypotézy smìøující k tìmto abstraktním
aktanèním rolím, ale právì proto mùe vìnovat pøíznakovì
vìtí pozornost jejich indivualizovanému zobrazení v daném textu.96) Eco i zde nabízí pokus o vymezení interpretace: Interpretací míníme sémantickou aktualizaci toho, co
chce textová strategie øíci ve spolupráci se svým modelovým ètenáøem (ibid.: 48). Z takovýchto formulací je ji zcela zøetelné, jak Ecova pøedstava textového zámìru,
jeho realizaci je modelový ètenáø nápomocen, vytváøí
vlastnì analogii tìch nejtradiènìjích pøedstav o autorském zámìru; zde ovem, by za pouití slovníku blízkého
zastáncùm jednoznaènosti kritéria autorského zámìru, jde
o zámìr textu. Zámìr textu tak u Eca získává podobu pozitivnì vymezitelného a interpretaènì rozliujícího kritéria.
Interpretace se tak stává textovou spoluprací, v ní vnímatel textu naslouchá, nabízí svá øeení, ale pøi jejich testování se podøizuje tomu, jak na tyto pokusy odpoví text.
Umberto Eco svou pøedstavu interpretace dále zpøesòuje v souboru s pøíznaèným názvem Hranice interpretace
(1990). Zde, pøedevím ve stati Intentio Lectoris: Stav umìní, se ji zcela explicitnì vymezuje oproti dekonstrukci
i proti anglofonní teorii ètenáøské recepce: textovost textu
by se nemìla rozpoutìt v individuálních èteních, a by
jsou texty otevøené rùzným ètením a my se nedokáeme
shodnout, která významová smìøování text podporuje, mìli
bychom se alespoò shodnout, která nepodporuje. Svou
96) Domyslitelným pøíkladem mùe být evidentní rozpoznání enské pomocnicepartnerky v novém dílu bondovské série, kdy se zkuený vnímatel ihned soustøedí na její provedení a nemusí dlouho hypoteticky pøemýlet, k èemu e tam ta
ena bude.
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pøedstavu modelového ètenáøe Eco typologizuje: prvoplánový ètenáø dìlá sémantickou (semantic, semiosic) interpretaci, tj. naplòuje text daným významem, rozumí sémantice
toho, co text øíká; druhoplánový ètenáø provádí interpretaci kritickou (critical, semiotic), tj. uvìdomuje si formální
dùvody, proè text produkuje právì danou reakci a vìnuje
pozornost zpùsobùm, jimi ono co øíká.
Obdobnì typologicky rozèleòuje Eco i oblast významového smìøování: intentio auctoris stojí mimo oblast jeho zájmu, protoe vychází z existence premisy co chtìl autor
øíci. Oproti intentio lectoris, kterou zkoumají teorie ètenáøské recepce, akcentuje roli prostøedního èlánku: intentio
operis. Empirický ètenáø si vytváøí hypotézu o modelovém
ètenáøi, kterého si text ádá;97) modelový ètenáø vyprodukovaný textem pak smìøuje k postiení modelového autora,
který je analogií textového zámìru (intentio operis). I zde
ovem Eco musí pøipustit, e lze jen stìí stanovit pøesnou
hranici mezi samotným ètením textu a pøedtextovým ètením, èím pøipoutí uiteènost hermeneutického pojmu
pøedsudek. Stejnì tìko lze stanovit hranice mezi interpretací, která buduje text, a mezi interpretací, která se naopak
textu dovolává pro potvrzení svého výsledku (evidentnì
a pøiznanì hermeneutický kruh), ale i mezi uitím textu
a interpretací textu, stejnì jako mezi lineární textovou
manifestací a významy, které text získal v prùbìhu svého
ivota a recepce (jaussovský postulát recepèní estetiky).
Ji samotný pøíklon k rùznorodým metodologickým východiskùm, která nevycházejí vdy ze sémiotického základu, jako by signalizoval, e spolu s hledáním textového zámìru a limitù interpretace lze u Eca od poèátku 90. let
rozpoznat i jistou ztrátu invence. Koncept, k nìmu se dobíral a po Hranice interpretace, pak u spíe jen popularizuje a rétoricky rozvíjí uíváním nových ilustrativních pøíkladù. Do èetiny èi sloventiny dosud pøeloené práce
Interpretácia a nadinterpretácia a est procházek literárními lesy nabízejí vesmìs závìry, které mají koøeny ji
97) Eco explicitnì upozoròuje, e role modelového ètenáøe nespoèívá ve vytvoøení
správné hypotézy. Text mùe pøedjímat tøeba modelového ètenáøe, který si má
vytváøet hypotézy ad infinitum.
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v døívìjích pracích; tyto závìry jsou navíc ji i v naem
prostøedí obecnì známé. Ecùv zájem se  kromì zvýené
míry esejistického i beletristického publikování  pøesouvá k teoriím fikèních svìtù a dalím konceptùm vnitønìtextové uspoøádanosti, anebo se vrací k sémiotické teorii (Eco
1997).
Spor o významotvornost, tj. pøedevím o ohnisko komunikaèního øetìzce, do nìho by bylo mono umístit pøedstavu o utváøení významu, se v 70. letech stává centrálním
bodem také v angloamerické literární teorii. Oproti
konceptùm individuální ètenáøské recepce (Hollandovo
psychoanalytické promítání se do textu, recepènì estetická
pøedstava implikovaného ètenáøe, Fishova kontextovì
utváøená interpretaèní komunita), které od konce 60. let
získávají vìtí a vìtí popularitu, se polemicky staví teoretici, pro nì významotvorná potence textu spoèívá zøetelnìji pøece jen v textu samém. Základním dùvodem obnoveného zájmu o významotvornou potenci textu je  vedle
objevených podnìtù strukturalismu98) a vedle rozvíjející se
evropské sémiotiky  pøedevím snaha zabránit nepøebernému pøílivu interpretací, vznikajících jen na základì subjektivní reakce na text a nahodilých nápadù, které se nad
textem objevily.
Jako první ucelený a tvùrèím zpùsobem rozvíjející text
o francouzském strukturalismu se jeví kniha Jonathana
Cullera (1944) Strukturalistická poetika (1975). Cullerova
detailní znalost francouzské èi ve Francii zdomácnìlé literární teorie (Saussure, Barthes, Lévi-Strauss, Greimas, ale
i Propp èi Jakobson) umonila vytvoøit souhrnný koncept
98) Dopad francouzského strukturalismu se v anglofonní oblasti na první pohled
mùe jevit jako pøekvapivì zpodìný a malý. V roce 1967 vychází pøeklad Barthesových Základù sémiologie, doplnìný o tøi roky pozdìji i o Nulový stupeò rukopisu, Tzvetan Todorov se v kniních pøekladech objevuje od druhé poloviny
70. let, Jacques Lacan èi Gérard Genette a od pøelomu 70. a 80. let. Jediným
souvisle a bezprostøednì u od poèátku 60. let pøekládaným autorem tak zùstává
Claude Lévi-Strauss. Dùvodù lze jistì najít více, jedním z moných pak asi bude
i dobový pocit, e pro anglofonní kontext strukturalismus zas tak nic pøevratného neznamená: pojmovou preciznost a dùkladné ètení textu pøinesla u nová kritika, strukturotvorné odkazování a vstupování textù do vyích, souvislejích
celkù zase svým zpùsobem Fryeova archetypální teorie, mající masový dopad
pøedevím díky oblíbenosti jeho Anatomie mylení o literatuøe (1957).

[112]

strukturální poetiky, chápající dílo jako systémovì podloený sémiotický projekt, v nìm svou roli hrají jak literární
kompetence (individuální vybavenost), tak konvence (nadindividuální pøedpoklady a rysy). Strukturalismus je pro
Cullera podstatný tím, e nepøidává pouze dalí z moností, jak v textu objevit èi k nìmu naroubovat nové významy,
ale e nabízí postiení podmínek a situací, za nich se tyto
významy utváøejí. Namísto nového interpretaèního modelu
se tu nabízí sémioticky orientovaná poetika, je poodhaluje dosud skrytý systém, díky nìmu literatura mùe vznikat a pùsobit. Cullerovou snahou je specifikovat utváøení
významu a smyslu textu na základì interpretativních operací, které umoòují fungování literatury jakoto instituce:
Stejnì jako jazykový mluvèí vstøebává ucelenou gramatiku, která mu umoní vnímat sérii zvukù èi písmen jako
vìtu s urèitým významem, tak i vnímatel literatury získává, díky svým setkáním s literárními díly, skrytou schopnost zvládnout nejrùznìjí sémiotické konvence, je mu
umoní vnímat sérii vìt jako báseò èi román, který má
jistý tvar a význam (Culler 1975: viii).
Cullerùv pøístup je pro americký kontext typický v tom,
e se nesnaí co nejvìrnìji reprodukovat jistý pøístup a zachovat metodologickou èistotu tím, e zùstane pouze na
pùdì tohoto pøístupu. Culler do svého pojednání o strukturalismu promítá a domýlí i pøístupy novokritické, formalistické, sémiotické a dekonstruktivní. Právì vùèi sémiotice Julie Kristevy a dekonstrukci Jacquesa Derridy99) také
vyhraòuje svùj pøístup. Podle Cullera se nelze vymanit
z operativních konvencí v rámci pøístupu k textu, nebo
tyto konvence utváøejí význam. Dekonstruktivisté mu proto pøipomínají úsilí námoøníkù opravit na moøi loï nikoli
vymìòováním vdy jednoho prkna, ale odstranìním hned
vech prken z trupu lodi najednou. Nelze se dostat mimo
ideologii, ale je tøeba naopak zùstat uvnitø, nebo jak vekeré konvence, které chceme analyzovat, tak i pojmy
potøebné k porozumìní spoèívají také uvnitø. Pokud je
nìjaký kruh, v nìm se pohybujeme, tak je to kruh celé
99) Zde jetì oba  pozdìji zcela protikladnì vnímané pøístupy  splývají pod
nálepkou skupiny kolem èasopisu Tel Quel.
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kultury (Culler 1975: 254). Cullerova závìreèná obrana
strukturalismu tak zajímavì pøejímá pøedstavu heideggerovského hermeneutického kruhu, domylenou i na sféru
sémiotiky kultury. Právì zde se ji Culler dotýká oblastí,
které vnese do amerického kontextu pøelomu 70. a 80. let
obecná i specificky literární sémiotika.100)
Kromì Jonathana Cullera, jeho sémioticky orientovaná východiska v Strukturalistické poetice jsou pak domýlena a modifikována v knihách Hledání znakù: Sémiotika,
literatura a dekonstrukce (1981), Dekonstrukce: Teorie
a uvaování o literatuøe v poststrukturálním období (1982)
a Rámování znaku: Uvaování o literatuøe a jeho instituce
(1988), vystupuje z pøedstavitelù americké sémiotiky pøedevím Michael Riffaterre (1924).101) Jeho Sémiotika
poezie se snaí zobecòovat mechanismy utváøení významu
textem a v textu. Riffaterre popisuje proces utváøení významu pomocí peirceovského pojmu interpretant (znak,
který pøevádí povrchové znaky textu a vysvìtluje, co vechno by jetì text mohl nabídnout, tj. jakýsi prùvodce, který
vede ètenáøe textem) a kristevovského intertextu, je zasazuje do své pøedstavy gramatiky poezie. Na rozdíl od Jakobsonova konceptu z konce 50. let je ovem Riffaterreova
gramatika poezie irí. Básnický znak má dvì tváøe: textovì negramatickou a intertextovì gramatickou. Je patnì
umístìn èi ponièen z hlediska mimetického direktivnì odkazovacího systému, je negramatický jako mimésis, ale vyhovuje a funguje z hlediska sémiotického, tj. je gramatický
100) Zatímco po celá 70. léta vycházejí anglicky psané sémiotické práce pøedevím
v holandském Haagu a jejich dopad na hlavní proud amerického mylení o literatuøe je spíe marginální, pøelom desetiletí zde zaznamená radikální zmìnu.
Umberto Eco, Julie Kristeva, A. J. Greimas èi Jurij Lotman se dostávají do centra publikaèní i vykladatelské pozornosti od konce 70. let. V 80. letech tak
sémiotika  celkovì odkazující spíe k dìdictví Charlese Sanderse Peirce ne
k Saussurovì teorii jazyka  v americkém kontextu vytváøí asi nejvýraznìjí
protipól dominantnímu postavení dekonstrukce. Zároveò ovem probíhá i pøisvojování si daných podnìtù a teorií, take tøeba právì koncepty Julie Kristevy
jsou od druhé poloviny 80. let vstøebávány do metodologií feminismu, Eco je
zase domýlen na pùdì teorie fikèních svìtù.
101) I on pøesídlil do USA a v 50. letech a z pùvodní francouztiny pøeel  podobnì jako Paul de Man, Ricoeur a z jiných jazykových oblastí i Eco, Iser èi Doleel  do angliètiny a v 70. letech.
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v rámci sítì významového smìøování. Ètení není Riffaterreovi výzvou k osvobození pøedstavivosti. Mechanismus
ètení naopak omezuje: vnímatel musí objevit a pøipustit
matrici sémiotické jednoty textu jako celku. Jakmile ètenáø
pøestane vnímat jednotlivé èásti a prvky básnì izolovanì,
nevyhne se zaregistrování strukturálních paralel, které jej
vedou dál. Zvýznamòování je vdy jen poodhalené, neurèitost je po jistou míru odstranìna, ale tento proces je permanentní, nebo zvýznamòování v poezii probíhá jako kruhovité dìní. Vnímání básnì se tedy dìje nikoli lineárnì,
jako jednosmìrná cesta textem, ale spíe jako pohyb na
houpaèce, s jeho pomocí neustále procházíme textem tam
a zpìt. Textové odkazování se mùe mìnit s úhlem pohledu, jej nám pohyb na houpaèce umoní. Právì aspekt odkazování, v nìm fakt textové jednoty a integrity koliduje
s faktem mnohosti svìta, je centrem Riffaterreovy knihy
Fikèní pravda (1990). V ní je rozvinuta pøedstava semiózy, která zahrnuje vechny prvky úèastnící se procesu
naruení pøímoèaøe mimetického ètení a pomáhá je pozdvihnout na ètení zaloené na rozpoznání a respektování
procesù zvýznamòování.
Ze sémiotických východisek a polemického pøístupu
k bezproblémovì vnímané mimetiènosti vychází i teorie
fikèních svìtù. Také ta mohutnì zasáhla metodologii teorie
vyprávìní v 80. letech a vyzvedla otázku fikènosti (nikoli
nutnì fiktivnosti ve smyslu vymylenosti) jako jeden
z centrálních problémù soudobé anglofonní teorie. Podnìty
jí nabídl i celkový posun k vnímání jakýchkoli jevù a objektù ve sféøe reality jako sui generis textù, a u zaloený na
Deleuzovì èi Baudrillardovì rozvíjení konceptu simulacrum, v nìm u nelze rozliovat mezi reálným a mezi
významy pøiøazenými nevyhnutelným procesem zprostøedkovávání, na nìm je moderní civilizace zaloena, anebo na
nezvratitelném faktu ideologizace, kterou rozpracovávají
nejrùznìjí varianty materialistického vnímání literatury.
Pøevauje-li pøi pøístupu k fikèním svìtùm hledisko jejich
jednotlivých prvkù, entit, ocitáme se na poli spíe fenomenologickém (Félix Martínez-Bonati, J. Mario Valdés), pøevauje-li zøetel k organizaèním principùm jejich uspoøádá-
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ní, ocitáme se na poli zøetelných i volných návazností na
strukturalismus a sémiologii (Thomas Pavel, Lubomír Doleel, Michael J. Toolan). Nejproduktivnìjím východiskem
se vak zdá být modální logika, která vychází z kategorie
moného.102) Filozof Saul Kripke (1940), stojící u koøenù
pøedstavy moných svìtù v 60. letech, vnímá moné svìty
jako jisté minisvìty, které vyjadøují vekeré monosti, je
se mohou stát. Jeho pøíkladem je hra v kostky s pøedem
stanovenou moností kombinací, kterou prostì nelze rozíøit, nebo jedna hozená pozice vyluèuje ostatní a neexistuje
ani monost pozice kdesi mezi.
Na rozdíl od postmoderních pragmatikù Rortyho èi
Deweye vychází teorie fikèních svìtù pøevánì z pøedpokladu jisté korespondence mezi jazykem a svìtem. Marie-Laure Ryan/ová/ (Moné svìty, umìlá inteligence a teorie
vyprávìní, 1991) rozvíjí tezi, e svìt fikce si utváøíme tak,
aby byl co nejblíe svìtu skuteènosti, kterou známe. Proto
si podle ní do jakéhokoli fikèního vyjádøení promítáme pøedevím to, co víme o skuteèném svìtì, a k posunùm vùèi
specifickým pravidlùm utváøení fikèního svìta jsme v naem vnímání donuceni pouze tehdy, kdy u se jim prostì
nedokáeme vyhnout. Z ponìkud odliného pohledu je rozvíjen pojem autentifikace, kdy propozicím v rámci fikèních
svìtù v prùbìhu naeho vnímání pøipisujeme urèitý stupeò
platnosti z hlediska toho, nakolik se jeví jako faktické, hypotetické èi nemoné v reálném svìtì. Na základì tìchto
pøipisovacích mechanismù funguje komplexní modální
struktura fikèního svìta.103) V polemice s ingardenovským
pojetím kompletních (skuteèných) a nekompletních (fikèních) entit (tj. Ingardenových schematizovaných aspektù
a zobrazovaných objektù) navrhuje Thomas Pavel pojetí
stupòovitého rozliování entit, které existují bez reálné
existence i z hlediska daného kulturního kontextu: matematické konstrukty, nerealizované architektonické návrhy
102) Proto i pojem moné svìty (possible worlds) je v nìkterých pojetích pouíván
jako synonymický vùèi fikèním svìtùm (fictional worlds), jinde jsou naopak oba
vyuívány jako specificky se k sobì vztahující pojmy.
103) Viz Doleelova soustavná snaha v èláncích v èasopisech Poetics, Poetics Today
aj., synteticky zpracovaná v knize Heterocosmica.
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ap. (Fikèní svìty, 1986). Je moné tedy tematizovat i nekompletnost a je na vnímateli, zda si ji bude minimalizovat
èi maximalizovat.104)
Obecnì øeèeno, teorie, která se více èi ménì pøibliuje
sémiotickým východiskùm, se z pohledu interpretace v posledních desetiletích zabývá otázkou textové identity, tedy
otázkou, co èiní text výkonným komunikaèním nástrojem
s vlastní identitou a z ní plynoucí integritou, ani by tento
text musel nutnì splòovat i pøedpoklady své jednoty
a koherence.
I. 3. 11. ZÁVÌREM: SOUDOBÉ KONCEPTY
TEORIE INTERPRETACE

Interpretaèní teorie i praxe 80. a 90. let
se v zásadì vyrovnává s otøesem, který pøineslo oputìní
premisy o celku textu jako organické jednotì, odhalitelné
peèlivým ètením. Nejsou vyslyeny hlasy volající po eliminaci role interpretace jako takové (S. Sontag[ová]), ale zároveò také ádný z interpretaèních konceptù u nemá váhu
kanonického, obecnì východiskového pøístupu.
V souhrnné analýze soudobého stavu interpretaèního
uvaování formuluje K. M. Newton (1986, 1. kapitola) nìkolik problémových bodù: Je moné kromì analýzy zjevování se významu pøipisovat urèitý význam také textu jako
celku? Je moné dobrat se od interpretování prostøedkù,
které interpretaci umoòují, k reflexi obecných interpretaèních postupù? Proè je interpretace literatury u svou podstatou tak nestabilní? Jak ospravedlnit svou interpretaci
v kontextu, v nìm se nelze odvolávat na vnitøní limity
pravosti, platnosti èi vìtí pøesvìdèivosti? Proè se má
vynakládat energie na vytvoøení interpretace textu, po ní
stejnì budou následovat interpretace jiné, které tøeba ani
nebudou brát tu nai v úvahu?
Na poloené otázky odpovídá Newton pojetím, které
reflektuje roli instituce jako orgánu, který utváøí a koriguje interpretaèní procedury. Institucí rozumí pøedevím
104) Pøipomeòme, e sugestivním projevem druhé monosti je disertace o neexistenci
záchodù ve viktoriánské próze, kterou píe hrdina Lodgeova románu Den zkázy
v Britském muzeu.

akademickou komunitu, která ovìøuje interpretaèní
kritéria. Z hlediska jejího fungování vnímá tøi kategorie
literární interpretace:
1) Interpretaci vycházející z pojetí významu textu jako
nìèeho utvoøeného u jeho vznikem (pojetí autorského zámìru, historického kontextu, horizont oèekávání dobových
vnímatelù, ánrové podoby díla);
2) Interpretaci chápající smysl textu jako nìco, co pøekraèuje okolnosti jeho vzniku (vnímatelské reakce obecnì,
typologie moných ètení);
3) Interpretaci jako reakci individuálního vnímatele na
text.
Akademická instituce pak implicitnì usiluje o vyrovnávání vech tøí pojetí, o rovnováhu interpretaèních hledisek
odvozených od faktorù typu autorský zámìr, historický
kontext, oèekávání ètenáøù a interpretù, komplexnost èi
ideologické inspirace a vlivy. Smyslem interpretování je dosaení co nejvìtí míry pøesvìdèivosti, zároveò vak korigované vìdomím, e výsledná interpretace nikdy nemùe být
koneèná. Vidinu interpretaèní pravdy èi platnosti je tøeba podle Newtona nahradit pojmem interpretaèní váhy èi
síly (power); cílem proto není vnitøní soudrnost argumentace, ale dialogické vyslovování se vùèi jiným ètením. Interpretaèní síla je zaloena na racionalitì, logice a vyuívání
dùkazù obdobnì jako interpretace smìøující k pravdì,
namísto dosaení této pravdy vak smìøuje k dosaení
ohlasu, k pøijetí jako dokladu urèitého interpretaèního
pøístupu.
Torsten Pettersson (1988) vychází ze základních kritérií
akceptovatelnosti interpretace: její koherence, zajímavosti,
adekvátnosti a souhrnnosti. Uvìdomuje si, e entity, s nimi pracuje interpret, nemají kvalitu fyzikálních objektù,
a tudí nemají ani fixní charakteristiky. I on dochází k závìru o akceptovatelných interpretaèních konvencích, kdy
interpret vybírá z moností a upozoròuje na nìco, èeho si
ostatní èlenové komunity dosud nevimli. Zároveò vymezuje determinaèní faktory, kterých se nelze zbavit: relativnì
stabilní text, relativnì vymezitelné konvence, s jejich pomocí vnímáme verbální význam, konvence regulující okruh
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implikovaných významù a také jistý pøedpoklad povìdomí
o svìtì.
Souhrnným pokusem o analýzu soudobého stavu interpretace je Iserova práce Rozsah interpretace (2000). Výchozí premisou je Iserovi teze, e interpretace v dnením slova smyslu není vysvìtlováním (explikací), ale pøedvádìním
(performancí). Iser vnímá interpretaèní snaení v rámci
paradigmatu pøeloitelnosti; inspiruje se Ricoeurovou metaforou transakèních smyèek: to, co má být transponováno,
je samo o sobì skryté, a není tedy k dispozici jako vstupní
element hermeneutického kruhu. Interpretaèní diskurs je
podle Isera zaloen na vìdomí odlinosti, na dynamickém
rozdílu (traveling differential); právì tímto pojmem doplòuje dosavadní interpretaèní metafory-nástroje hermeneutického kruhu a znovuobjevující se smyèky: kruh zprostøedkovává mezi daným a poznáváním tohoto daného,
znovuobjevování podmiòuje pøechod od stability k entropii
a otevøenosti a rozdíl umoòuje uchopitelnost neohranièeného potenciálu (2000: 147). Interpretace spoèívá v paradoxu: na jedné stranì má nabídnout pøístup k tomu, co je
interpretováno, na stranì druhé ale je sama o sobì rámem,
do nìho je interpretovaná entita zasazována. Interpretace se nemùe vyhnout umu, tj. nekontrolovatelným
aspektùm, které hermeneutický registr oznaèuje jako neporozumìní, kybernetický jako nekontrolovatelnost a diferenciaèní jako neuchopitelnost.
Iser rozliuje ètyøi typy interpretace:
1) autoritativní interpretace, vycházející z posvátných
textù, jejím nástrojem je komentáø a cílem nabídnutí
nástroje, prùvodce pro celou komunitu;
2) hermeneutická interpretace, jejím nástrojem je
aplikace a cílem porozumìní;
3) kybernetická interpretace, jejím nástrojem je autonomní systém a cílem kontrola a utváøení odvozených
systémù;
4) diferenciaèní interpretace, jejím nástrojem je rozdílnost a cílem uvìdomìní si nezmìøitelnosti, neuchopitelnosti.
Podle Isera je podstatou interpretace udìlat funkèním
to, co je pøed nás postaveno (2000: 155). Vnímání interpre-
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tací nám pak nabízí uvìdomìní si mnohosti odpovìdí na
prázdná místa; interpretaèní aktivita tak získává antropologickou dimenzi ivota, který nelze zredukovat na jedno
mistrovské vyprávìní, na jednu re-prezentaci.
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II . VYPRÁVÌNÍ JAKO STRUKTURA ,
V NÍ SE ODEHRÁVÁ VÝZNAM:
INTERPRETAÈNÍ PØÍSTUPY
K VNITØNÍ VÝSTAVBÌ VYPRÁVÌNÍ

II. 1. ÚVOD

Mìla-li pøedchozí kapitola vyústit
v urèité poznání, lo by je redukovat tøeba do následujících tvrzení. Interpretace textu je mentálním aktem,
který vychází z impulsù daných jednak pøedchozí zkueností s jazykem a jeho pouíváním, a to pøedevím ve svìtì textù více èi ménì podobných textu interpretovanému,
jednak z impulsù nabídnutých rozpoznáním pravidel daného textového svìta, vyplývajícím ze snahy mu porozumìt a toto porozumìní opìt jazykovì vyjádøit. Interpretace je poznávacím procesem, racionalizací záitku z èetby,
poslechu èi vizuálního vnímání, hledající obecnìji platné
zákonitosti fungování textového svìta a zpùsoby jejich
relativnì adekvátního jazykového formulování. Interpretace je vyjadøováním konceptuální re-prezentace textu
v pamìti.
Interpretaèní úsilí nás nutnì vede na pole konceptuálních pojmù význam, reference a smysl a jejich vzájemné
akcentace èi marginalizace. Od chápání tìchto pojmù a jejich role se odvíjejí vymezení vech dalích klíèových pojmù
pro interpretaci vyprávìní: diskurs, pøíbìh, mimésis, diégesis, zobrazení, fikèní svìt, vnitønìtextové, implicitnì textové a vnìtextové subjekty, textovost, intertextovost atp. Vyuívání vech tìchto pojmù se lií u jednotlivých autorù,
kol a metodologií, ale obecnì kolísá i mezi vyuitím pojmovým a vyuíváním spíe intuitivním, stejnì jako mezi dùrazem na aplikovatelnou nástrojovost nebo naopak koncep-

tuálnost, kdy daný pojem má beze zbytku zapadat do celkového teoretického konstruktu.
Kategorie významu bývá definována buï na základì
lingvistických, anebo logických kritérií. Mùe být definována jako èistì sémantická kategorie, anebo jako kategorie,
kde se syntaktická realizace pojí se sémantikou a pragmatikou kontextu. Význam je v zásadì strukturovaný jazykem a jeho logickou formou; patøí tedy do systému jazyka, kde vzniká a v nìm je zpìtnì také chápán. Vedle
vnitønì sémantických jazykových pravidel vak význam
utváøejí i referenèní odkazy, modality a dalí rysy, které patøí spíe do oblasti pragmatické (srov. Sgall et al. 1986: 12).
Vedle èistì lingvistických kritérií se tak objevuje i aspekt
komunikativní situace a její kompetence. Urèitá tvrzení
mohou být lingvisticky pøirozená, ale logicky nemoná.
Oddìlenì, ale v souvislosti s významem stojí otázka noetického a potenciálnì i ontologického obsahu. Ta se týká
faktické znalosti, obeznámenosti s aktuálním svìtem, která je podstatná pøedevím pro lexikální aspekt promluvy.
Pojmenování si v sobì nese podmínky pravdivosti (truth
conditions): je-li nìco pojmenováno, pøedpokládá se tím, e
toto nìco existuje èi pøi splnìní jistých podmínek existovat
mùe. Právì v této rovinì pøechází kategorie významu
skrze ne zcela pøesnì vymezitelné hranice do kategorie reference, tedy do oblasti pøedmìtù a jevù, je mùe výraz èi
vìta oznaèovat. Význam v zásadì nespecifikuje, ke kterým
objektùm relevantní èásti vìty odkazují, by v pøípadì
vlastních jmen a neindexových urèitých popisù, jako napø.
nejstarí obyvatel nejvìtího mìsta na svìtì, mùe být reference zcela specifická (Sgall et al. 1986: 17). Je-li aspekt
reference podstatný pro jednotlivé pojmenování (utváøí de
facto dynamiku posunù jeho konotací a denotací, danou uíváním pojmenování pro oznaèování jistých objektù èi jevù),
na rovinì vyích celkù typu vìty u primárnì není specifikování reference záleitostí významu. Reference je tedy
jakýmsi protipólem významu, pøièem oddìlenost a vzdálenost obou pólù narùstá s velikostí celku promluvy. Pøesto
význam i reference souvisejí a utváøejí kategorii podstatnou pro porozumìní  kategorii smyslu. Reprezentace

[122]

kombinující význam vìty se specifikací reference vech odkazujících jednotek mùe být oznaèena jako smysl vìty
(ibid.). Vìta sama o sobì je pootevøená vùèi celé kále pøiøaditelných smyslù, a teprve kontextový výskyt vìty tuto
kálu omezuje. Na druhé stranì je specifický smysl vìty
schopný odstranit její významovou vágnost.
Postupný pøechod a rozostøenost hranic mezi jednotlivými kategoriemi mají podstatný dopad na jakékoli vyjadøování se o kadém koherentním textu, tedy i o vypravování.
Pro takovýto vyí celek neplatí pøedpoklad pøímoèaré
komponovanosti: význam celku není urèen souètem významù jeho èástí. Pro interpretaci vyprávìní platí, e význam
jeho jednotlivých prvkù je jakýmsi podloím, které vstupuje do vztahu s nabízenými pravidly hry na soudrnost èi
pravdivost øeèeného.
Dìní významu a smyslu pøi vnímání vyprávìní lze ilustrativnì vnímat jako dìní v prùhledné nádobì postupnì
zaplòované objekty rùzných druhù a velikostí. Pøedstavíme-li si tuto nádobu napøíklad jako akvárium, lze pak jednotlivé prvky vyprávìní pøirovnat k tomu, co se v akváriu
vyskytuje: rybièky, neci, rostliny, ale i písek, voda, kyslíkové bublinky a podobnì. I ve vyprávìní jsou nìkteré prvky
takøka jedineèné a autonomní, jiné se vyskytují jako rùzné
typy èi druhy tée spoleèné entity, nìkteré jsou zøetelné
a snadno vyòatelné, zatímco jiné splývají èi se brání uchopení jedním pohybem. A také pøi ví promìnnosti a pohyblivosti jednotlivých prvkù je i u vyprávìní nábìh ke stratifikaci, k rozliení  a u na základì vnitøního ustrojení
anebo na pozadí podobných èi odliných prvkù známých
z vyprávìní jiných. Pøi interpretaci vyprávìní se jako nejvhodnìjí nejeví aplikace tradièních jazykových rovin, tj.
napø. roviny fónické, morfologické, lexikální, syntaktické
a textové. Na rozdíl od poezie jsou ve vyprávìní rovina fónická i tradiènì chápaná rovina morfologická obvykle nepøíli
aktualizovány a jejich podíl na utváøení významu lze ve
srovnání s dalími rovinami vnímat jako minimální. Dìní
významu (uvnitø textu) a následnì i smyslu (aktualizace
vech odkazovacích moností smìrem ven mimo text) se ve
vyprávìní odehrává na rovinách, které si mùeme vymezit
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ponìkud odlinì. Kvantita fonémických, ale i lexikálních
jednotek v bìných pøípadech neumoòuje, abychom je
vechny podreli v pamìti a byli schopni a ochotni vìnovat
pozornost ekvivalenèním èi kontrastním vztahùm mezi
nimi. Tyto jednotky se jakoby usazují na spodní rovinì (tj.
na dnì) uvaovaného akvária: vyskytují se, obecnì vidìno,
na pólu výrazu, ani by nutnì vechny samy o sobì smìøovaly výe, tj. k uvnitø se odehrávající aktivitì zvýznamòování, jejím druhým abstraktním pólem je rovina tematická. Oba tyto póly, pól výrazu a pól tématu, jsou vak
skuteènì jen abstraktní, teoreticko-spekulativní konstrukty. Jakmile v praktické interpretaci vìnujeme pozornost jakémukoli výrazu, ihned jej touto pozorností vyneseme do
vyí sféry (dovnitø akvária, nad úroveò nerozliitelného
dna), a tím jej zviditelníme a tudí i zvýznamníme. Obdobnì pak nelze ani ukázat na jakýkoli element, který by byl
èistì tematický, nebo téma je samo o sobì stoprocentní
abstrakce; kadý jeho materiální (slovní) konsituent tuto
míru abstrakce ztrácí a stává se nutnì také výrazem, tj.
zanoøuje se z hladiny dovnitø akvária.
Nejnií prvky, fonémy a lexémy, vstupují do vyprávìní
jako nepøíli rozliitelný tok: èím rozsáhlejí je text, tím je
standardnì zøetelnìjí i signál neprodlívat u kadého slova
a nehledat jeho vekeré potenciální, izolované významy, ale
 de facto a zpìtnì  ponechávat si v pamìti pouze významy textem potvrzované, aktualizované.1) U na rovinì
slov je ale patrné, e jisté výrazy si o své zvýznamnìní øíkají zøetelnìji ne výrazy jiné. Takovým signálem mùe být
napø. opakování jistého slova, synonymické krouení okolo
jednoho významu èi referentu, ale také uití slov, která
máme na základì naí ètenáøské èi kulturní zkuenosti rezervována jako slova kulturnì významová, tj. potenciálnì
symbolická (napø. výskyt slov typu cesta, køí, ízeò
ap.). Tato slova svým zvýznamnìním získávají platnost motivickou, a u k jejich zvýznamnìní dojde vnitøními mechanismy textu (opakování, kontrast), anebo vypùjèením
1) Nicménì je tøeba pøipustit, e i realizace tìchto nejniích prvkù se sumarizovanì podílejí na celkovém rázu významového smìøování díla (intonace vyprávìní,
bohatost jazyka, kninost èi hovorovost stylu apod.).
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si tohoto významového potenciálu mimo oblast textu, v oblasti kulturního èi civilizaèního povìdomí. Motivy, a u
vyjádøené jednoslovnì èi víceslovnì, se od ostatních pojmenování lií právì tím, e se doloitelnì podílejí na utváøení
 a ne pouze na zprostøedkované modifikaci  významového smìøování. Jejich vzájemné interakce vytváøejí zároveò
podloí pro utváøení vyích významových prvkù, které ve
vyprávìní oèekáváme: dìje, postav, èasoprostoru. Tyto prvky
u pøekraèují rovinu slovního èi vìtného výskytu. Utváøejí
se a promìòují v prùbìhu celého textu: temporalita (trvání
i promìnnost) se tak stává jejich atributivní slokou, pøiøazenou právì specifickým diskursem vyprávìní. V pøedstavì
akvária by byly tyto vyí významové prvky umístìny výe,
aby se jednak vyjádøila jejich vìtí míra abstraktnosti, jednak i sloitost vztahu k rovinì motivù: ne kadý motiv musí
nutnì spolukonstituovat takový vyí významový prvek,2)
jiný motiv se mùe naopak podílet na konstituování více
vyích významových prvkù. Zvýenou mírou abstraktnosti,
a tudí snad i interpretaèní uchopitelnosti, postiitelnosti
v textu, se tyto prvky blíí horní rovinì uvaovaného akvária, tj. pólu tematickému. Proto u je  na rozdíl od lexikálnì vyjádøeného motivu  nemùeme bezproblémovì uchopit jako výrazy: jakékoli vyjadøování se o postavách, dìji èi
èasoprostoru se tak stává záleitostí interpretaèní redukce.
Tyto entity nejsou dostupné samy o sobì, ale musí být uchopovány jako jisté textové konstrukty; tudí i to, e jsou
takto konstrukènì, hypoteticky uchopovány, musí být pøi
vyjadøování se o textu a jeho ètení reflektováno.
Celý proces je ovem jetì pøinejmením o jeden aspekt
komplikovanìjí. Dosud jsme se pohybovali pouze v rovinì
pøíbìhu, v rovinì zobrazovaného svìta. Tento svìt je ale,
jak známo, vdy také nìjakým zpùsobem zobrazován, zprostøedkováván. Pojmový konstrukt pøíbìhu (zobrazování,
pøedvádìní) má tedy svùj nutný doplnìk  a v moderním
vyprávìní obvykle i kontrapunkt  v pojmovém konstruktu diskursu (vypravování, promlouvání). I ty nejvyí
2) Urèitý motiv mùe stát izolovanì, sám pro sebe, jako ornament, který se nezapojuje do propojující se struktury díla. Srov. napøíklad opakující se výskyt staré paní
s kusem døeva v jednotlivých dílech Lynchova seriálu Twin Peaks.
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významové prvky typu postavy èi dìje jsou zarámovány
a jejich významové smìøování je utváøeno zpùsobem podání, aktivitou v rovinì vypravování a jeho agensu, vypravìèe. Tu lze v ilustrativním pøípadì akvária pøirovnat k jeho
stìnám, které to, co vidíme, umoòují, ale také modifikují,
zkreslují, zamlují èi zcela zastírají. I tato diskursivní aktivita se odehrává pøed tím, ne dostoupáme k nejvyí rovinì, k rovinì tématu. Abychom dokonèili nai ilustraci, lze
pokus o interpretaèní formulování tématu pøirovnat k pokusu o pøenesení toho, co se nachází v akváriu, holýma rukama èi s vyuitím urèitých nástrojù, mimo toto akvárium.
Je zøejmé, e takový pokus se nikdy nemùe povést, pokud
se o nìj snaíme pøímo. Tak vdy vyneseme na povrch jen
urèité, snadno uchopitelné a mimo svùj pùvodní kontext
významovì fungující prvky; naprostá vìtina, by hùøe rozliitelných a uchopitelných prvkù, tak zùstane uvnitø.
Kadý pokus o formulaci tématu a následnì i smyslu
celého vyprávìní bude nutnì redukcí. Chtìli-li bychom se
této redukci vyhnout, museli bychom vytvoøit repliku pùvodního akvária. I tak by vak nutnì dolo k posunùm proporcí i k potlaèení jistých, bìným okem nepostøehnutelných prvkù. Vyprávìní bychom tudí museli tými slovy
pøevyprávìt. Taková interpretace by vak nemìla smysl.
Monou reakcí na tento problém je pochopitelnì rezignace
na interpretaèní úsilí a omezení naich vnímatelských aktivit pouze na záleitosti popisu a analýzy: téma ani smysl
neformulujeme, ale pouze vztahy mezi jednotlivými prvky
uvnitø pozorovaného akvária zaznamenáváme a vyjadøujeme jejich vzájemné souvislosti. Touto aktivitou vak lze
stìí uchopit celek: text tak zùstává textem a dílo, tj. mentální konstrukt vzniklý na základì naeho vnímání textu,
se stává marginálním vedlejím produktem, o nìm se nemluví. Takto se sice dríme jisté exaktnosti, ale zároveò si
blokujeme monost o jednotlivých textech-dílech vùbec
smysluplnì mluvit a rozliovat mezi nimi, uspoøádávat je
do vyích konstrukèních celkù, a u z literárnìhistorického, anebo literárnìteoretického hlediska. Literární dìní se
tak nutnì stává neuspoøádaným skladitìm, v nìm se
kadý jednotlivý text nachází izolovanì, bez jakýchkoli
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horizontálních i vertikálních vztahù k jiným textùm. Jedinou moností komparativní analýzy je pak srovnávání
funkce a významového dìní jistého více èi ménì izolovaného prvku nebo aspektu; pokud se jetì jednou smíme vrátit k metafoøe akvária, lze tak srovnávat výskyt a funkci
øas, nekù èi písku v jednotlivých akváriích.
Interpretaèní úsilí tedy musí nutnì smìøovat k tematické rovinì, by její uchopení a vyjádøení bude vdycky reduktivní, posunuté a do jisté míry individuální. Pøesto se
domníváme, e takovéto úsilí je oprávnìné, pokud ovem
bere v potaz co nejvíce konceptuálnì nástrojových a pro kadý textový pøípad individualizovatelných pøedstav o tom, jak
jednotlivé prvky vyprávìní vlastnì fungují a k èemu pøi jeho
interpretaci musí a mùe docházet. Nejde o to umìle si vytváøet co nejvíce pojmù, ale jde o to uvìdomovat si, e k jednotlivým prvkùm i k celku vyprávìní pøistupujeme v rámci
jistých mylenkových kategorií a e tyto kategorie pøi ví
své umìlosti a konstruovanosti mohou více èi ménì dobøe
slouit jako nástroje, které nám umoòují vyjádøit celek
vyprávìní lépe, ne kdy k nìmu pøistoupíme pouze s holýma rukama èi se selským rozumem.
V této èásti se budeme vìnovat významovému dìní
uvnitø samotného textu vyprávìní a budeme se snait postihnout relativnì konstantní elementy èi opakující se konfigurace, které vnitønìtextovým uspoøádáním vyprávìní
vznikají. V dalím oddílu práce se budeme snait postihnout moné konceptuální nástroje interpretace ve sféøe
mimo vlastní text, tj. tam, kde jednotlivé prvky a aspekty
textu a potenciálnì i text jako celek odkazují mimo vnitøní
významovou sféru; tento typ odkazování jsme si oznaèili
jako referenci. Produkty referenèního odkazování se pak podílejí na utváøení smyslu textu ve sloitì prolnutých vztazích s produkty vnitøního významového dìní. Obì sféry, jak
bychom opìt mìli zdùraznit, odliujeme pouze pracovnì, hypoteticky, aby o nich bylo mono souvisleji a zøetelnìji uvaovat. V prùbìhu ètení a formulování výsledné interpretace se obì aktivity  èasto i nepozorovanì  prolínají
a jejich jednotlivé produkty si konkurují, nebo se naopak
potvrzují. A nìkdy také prostì jdou mimobìnì vedle sebe.
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II. 2. VNITØNÍ LOGIKA PØÍBÌHU:
TEXT JAKO VYPRÁVÌNÍ
II. 2. 1. SIGNIFIKACE:
UTVÁØENÍ VÝZNAMU V TEXTU

Problém vìtiny pojmù, které nám nabízí teorie vyprávìní pøi analýze kategorií èasu, prostoru,
postavy, dìje a vypravìèe, spoèívá v tom, e jde o pojmy
klasifikaènì popisné. Takové pojmy umoòují zaøazení
a specifikaci toho, jaký z postupù èi z prostøedkù výstavby
struktury vyprávìní byl uit. Nepostihují vak významové
dìní: zjitìní, e vyprávìní je zaloeno na personální vyprávìcí situaci, nám sice vyhovuje z hlediska ekonomiky
vyjadøování se, ale kromì obecných smìøování tohoto typu
vyprávìní a jejich významových implikací nenabízí monost postihnout dìní, které se v daném textu odehrává. Takovéto pojmy umoòují specifikaci entit, které ve vyprávìní oèekáváme, ale tyto entity chápou jako nalezitelné
a izolovatelné objekty, jejich smysl se vyèerpává patøiènou
popisnou analýzou. Pojmy pro postiení dynamiky významového dìní je tøeba hledat èi spíe konstruovat a konceptuálnì konstituovat jinde.
Význam v naem pojetí není tedy souètem stabilních významových náplní jednotlivých prvkù, ale je potenciálem,
jakousi ideální entitou, která se více èi ménì naplòuje v individuálních mentálních aktech významové realizace3) jako
reakce na relativnì dostupný a klasifikovatelný výraz.
II. 2. 2. NARATIVNÍ TEXT:
PRINCIP SOUDRNOSTI NARATIVU

Narativ bývá vymezován jako vylíèení4) (výsledek i proces, objekt i akt, struktura i strukturace)
jedné èi více skuteèných èi fiktivních událostí, sdìlovaných
3) Vìdomì ponecháváme ambivalentnost významu slova realizace: vedle monosti
vytvoøit, uvést v praxi, by v nìm mìla zùstat i anglofonní kontaminace uvìdomit si. Významové smìøování z hlediska vnímatele se v naem pojetí pohybuje mezi obìma tìmito póly.
4) Právì pojem vylíèení (recounting) odliuje v Princeovì pojetí textové epické vyprávìní od jevitní prezentace dramatu, nebo v dramatu se události místo líèení
pøedvádìjí pøímo na jeviti (srov. Prince 1982: 5758).
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jedním, dvìma èi více (více èi ménì zøetelnými) vypravìèi
jednomu, dvìma èi více (více èi ménì zøetelným) adresátùm (Prince 1987: 58). Nìkdy bývá jako podmínka narativu stanoven sled nejménì dvou událostí èi kombinace
alespoò jedné události a alespoò jedné situace (Rimmon-Kenan 1983), jindy se vytváøí jetì poadavek celistvého
smìøování (Todorov 1971). Pojem narativu je tedy zastøeujícím pojmem: zahrnuje jak pøíbìh, tak i zpùsob jeho
vypravování (diskurs).5)
Snaha uchopit narativ jako nejobecnìjí kategorii uspoøádanosti textu vede obvykle k úsilí stanovit jeho logiku.
Félix Martínez-Bonati ji vymezuje na základì opozice mezi
koncepty narace a deskripce: Narace je èistì lingvistickou
reprezentací zmìny v rámci jisté osoby, stavu vìcí èi okolností v prùbìhu èasu. Deskripce je naopak reprezentací
trvalých, doèasných èi znovu se objevujících vìcí èi krátce
trvajících událostí z hlediska jejich nemìnných aspektù
(Martínez-Bonati 1981: 22). Základem narace je podle nìj
mimetický diskurs, který se vyznaèuje nikoli stylistickou
výjimeèností, ideálním èi pùsobícím obsahem nebo pøináleitostí k jistým literárním formám, ale svébytným logickým
typem vìty jako svého základního prvku: tzv. mimetickou
vìtou. Mimetickou vìtu lze logicky definovat jako vìtu, která má konkrétní singulární náplò èi která pøináí singulární soud a nabízí fakticitu stavu vìcí èi okolností, v ní je
rozliitelný aspekt pravdivosti èi falenosti. Základním
smìøováním narativu je svìt individuí a individuálností,
by potom lze narativu pøipsat i symbolický význam èi
obecnou pravdivost. Narativní diskurs je  obdobnì jako
diskurs popisný  primárnì mimetický. Proto lze jako
naraci oznaèit pouze ty texty, v nich celkové jazykové
smìøování vyplývá ze souboru mimetických vìt.
Mimetický diskurs je podle Martíneze-Bonatiho doménou
vypravìèe. Narativ vzniká právì mimetickým diskursem
jako konzistentním celkem. Na jeho pozadí pak dostávají
5) Obèas pouívaný pojem narace (narration) v nìkterých uitích splývá s pojmem
narativ, jindy právì s diskursem; jeho systematické uívání má smysl nejspí tehdy, míní-li se jím akt produkování narativu. Je-li narativ v bìné èeské terminologii ekvivalentem vyprávìní, pak narace je doménou vypravìèe a jeho aktivit
(vypravování jako èinnost).
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prostor dialogické èi monologické diskursy postav; ty ale
musí právì mimetický diskurs nejprve uvést na místo,
situovat je pøed nás a dát jim prostor. Stejnì tak je mimetický diskurs pozadím pro nefaktické vyjadøování vypravìèe a pro jeho ne-singulární diskursy. Na mimetický diskurs
má nárok i postava, ale u ní pùjde vdy o jev pøíznakový,
zdvojující: o zarámovaný pøíbìh èi o pøíbìh v pøíbìhu. Je-li
ale diskurs vypravìèe vdy v zásadì narativnì-deskriptivní, je promluva postavy polem, které umoòuje smìování
vech forem pøirozeného diskursu. Bìná øeè postavy má
z hlediska toho, jak ji pøijímáme a jak jí vìøíme, statut promluv mluvèích v reálném svìtì. Øeè vypravìèe má vak
statut jiný: u ní musíme udìlat krok smìrem k jejímu pøijetí ve smyslu dohodnuté pravdivosti.6) Jenom její pøijetí
umoní, aby se vyprávìní pohybovalo kupøedu a stávalo se
obrazem svìta; takovéto pøijetí nicménì nic nemìní na naem vìdomí umìlosti vyprávìného svìta a tedy i na monosti zpìtnì tento svìt reflektovat, nacházet jeho nedostatky, pochybovat o nìm obdobnì, jako to dìláme u nefikèních
vyprávìní. Pro porozumìní jakémukoli vyprávìní je tedy
nutné, aby na poèátku byly mimetické vìty vypravìèe pøijímány jako pravdivé.7) Mimo tuto dohodu ovem stojí jiné
ne mimeticky deskriptivní vìty: vypravìèovy názory, zobecnìní, hodnocení, tedy vekeré teoretizující, veobecné
a dílèí soudy. Tìch se netýká privilegování mimetických vìt
a jsou vnímány jako vypravìèovy názory a mylenky, které
se vztahují pouze k nìmu. Nevyplývá z nich obraz fikèního
svìta, ale obraz osobnosti vypravìèe.
Rozliení, které nabízí Martínez-Bonati, tematizuje implicitní a kulturním kódem danou dohodu ohlednì vnímání vyprávìní, je se stabilizovala a modifikovala v prùbìhu
staletí. Pøistoupení na pøedpoklad uvìøení je skuteènì
nutnou podmínkou, která nám umoòuje rozliovat mezi
6) V zásadì jde o èinnost, kterou u Coleridge oznaèil jako potlaèení nevíry (suspension of disbelief). Kendall Walton na poèátku 70. let prosadil pro tuto dohodovou aktivitu pojem uvìøení (make-believe).
7) Martínez-Bonati argumentuje  zøejmì smysluplnì  e v pøípadì protimluvù
èi nesourodostí mezi singulárními promluvami vypravìèe a postavy ohlednì individuálií zobrazeného svìta máme tendenci pøipisovat omyl postavì; vypravìèova
tvrzení mají z hlediska logiky existence entit ve fikèním svìtì prioritu.
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8) Je vypravìèùv popis tancující dívky v Nerudovì povídce U tøí lilií mimeticko-popisným, anebo hodnotícím tvrzením? Obecnì se zdá, e právì vypravìè
v ich-formì, který je angaován v zobrazeném svìtì jako postava, nemùe rozliení mimeticko-popisného a hodnotícího u z podstaty své pozice nabízet. I Martínez-Bonati musí vzít na vìdomí existenci nespolehlivého vypravìèe. Tento
postup vak øeí obhajobou základní premisy: buï je nespolehlivým vypravìèem
sekundární vypravìè, jeho mimetické vìty se odchylují od odpovídajících mimetických vìt základního vypravìèe, anebo i nespolehlivý vypravìè nabídne mimetické prvky, které si vnímatel patøiènì poskládá a rozpozná v nich rozdíl od vypravìèova nemimetického diskursu, v nìm se projevuje jeho nespolehlivost.
Pøípady polyfonie vyprávìjících postav èi koláovitého pøiøazení heterogenních
textù tak musí vnímat jako potlaèení základního vypravìèe, který se stává
verbálnì nevýkonnou moností (Martínez-Bonati 1981: 116).

Ö

vypravìè
pøíbìh

Ö

Ö

pochopení známých pravidel jeho konstruování èi konfigurace, která nám tato pravidla v daném vyprávìní obnaí.
Narativ nám nabízí imanentní svìt, de-kontextualizovaný
a primárnì zbavený i vech dalích textù, který je zprostøedkovaný vypravìèem a nabídnutý k uchopení vnímajícímu subjektu. Pro pochopení takového svìta se pøedpokládá konkretizaèní a interpretaèní aktivita, která dokáe
zdánlivì zcela heterogenní prvky a aspekty alespoò èásteènì homogenizovat, uspoøádat je do základní struktury.
Významová potence jednotlivých prvkù struktury se tak
vnese do celostného významového dìní. Z této premisy je
zøejmé, e dané pøístupy  by i recepènì orientované 
najdeme pøedevím ve strukturnì a sémioticky zamìøených teoriích, jejich doménou se výzkum dílèích i komplexních významových elementù vyprávìní stal.
Východiskem bývá obvykle právì ona zdvojenost pozornosti, kterou narativ vyaduje: na jedné stranì zobrazený
svìt, na druhé stranì aspekt verbálního zobrazování prostøednictvím vypravìèe. Michael J. Toolan (1988) postupnì
posouvá výchozí obecnì sdílené schéma

vnímatel

9)

vnímatel

10)

do podoby
vypravìè

Ö

Ö

zobrazeným svìtem, u nìho pøedpokládáme urèitou soudrnost, a aktem zobrazování, který vnímáme vdy jako
dílèí aktivitu, která je jedním z moných pøístupù. Zobrazený svìt musí naplòovat a splòovat urèité náleitosti, které
jsou relativnì stabilní, co umonilo konstituování nìkdejí topiky, ale i aktualizaci pojmu topos v posledních desetiletích. Dohoda o uvìøení je konstitutivním rysem vyprávìní jakoto fikce. Jako ponìkud problematická se ovem
jeví monost hranice mezi mimeticko-popisným a jiným
diskursem. By u vìtiny vìt-tvrzení lze buï mimeticko-popisný, nebo názorový prvek odhalit, i zde jde spíe o dva
konceptuálnì vytvoøené póly; jistá èást vypravìèova diskursu bude stát vdy kdesi mezi tìmito póly a bude tak
upozoròovat na nerozhodnutelnost podobného èlenìní.8)
Právì tady se zdá, e dùraz na logický statut jistého postupu, který by pak mìl konstituovat princip vyprávìní, nemùe uspokojit a e by se takový pøístup zastavil u dávno
pøed souhrnem vech moností významového smìøování.
Uvìdomìní si nerozhodnutelnosti a její zohlednìní pøi sledování významového dìní se v tomto pøípadì zdá být mnohem smysluplnìjí ne vyøeení sporu a pøisouzení buï
mimeticko-popisné, èi hodnotící dimenze problémovým
vìtám vypravìèova diskursu.
Hierarchie logické priority jistého typu diskursu nad
jiným tak, jak jsme ji nali u Martíneze-Bonatiho, je jednou
z moností, jak uchopit narativ z hlediska recepce, tj. z hlediska porozumìní jeho celku. Pøedpokládá existenci a dodrení urèitých pravidel vnímání a zároveò naplòování tìchto pravidel uvnitø narativu. Narativu rozumíme na základì
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pøíbìh

Ö

a nakonec a do podoby
9) Toolan (1988) pouívá ponìkud posunutou terminologii: promlouvající (teller),
vyprávìní (tale) a adresát (adressee); pøizpùsobujeme ji naemu pojmovému úzu,
protoe odpovídá náplni toho, co Toolan svými pojmy oznaèuje.
10) Vypravìè má na rozdíl od vnímatele k pøíbìhu pøístup, jejich vzdálenost od pøíbìhu není totoná, vypravìè s pøíbìhem mnohem více splývá, jejich vztah je
bezprostøednìjí.
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Ö
Ö
pøíbìh

Õ
Õ

vypravìè

vnímatel
11)

Pùvodní pojetí  by se zdá být prùzraènì komunikaèní  je ponìkud zavádìjící, nebo vypravìèe vnímá jako
naeho partnera, který nám zprostøedkovává zobrazený
svìt. Toolan, zdá se, onìma dvìma posuny reflektuje, e vypravìè se ovem pøi vypravování také vyjevuje, pøedvádí,
tematizuje a vytváøí tak o sobì obraz, který mùe být zøetelnìjí èi tematicky nosnìjí ne obraz zobrazeného svìta.12) S vypravìèem nekomunikujeme, ale spíe jej pozorujeme. Dovedeno do dùsledku, vypravìè je textové stvoøení,
konstrukt, hlas bez tìla, nehumanizovaná entita, její humanizace je opìt spíe záleitostí konvence. V jazycích,
v nich dominuje rod pøirozený nad rodem gramatickým,
by tedy vypravìè mìl být oznaèován osobním zájmenem
to. Právì pro svoji existenci v textu, která umoòuje konstituci významového smìøování, se diskursivní (diegetický)13) aspekt (jak je nám vyprávìní zprostøedkováno) stal
centrem pozornosti literárnìteoretických pøístupù: role vypravìèe je, obzvlátì byl-li depersonalizován do podoby
to, uchopitelná, nalezitelná a vymezitelná, zatímco fungování zobrazeného svìta pøíbìhu (co) s sebou vdy nese
otázku reference a moného pootevírání se jiným entitám.
Kvùli celkové nestabilitì a rùzným monostem utváøení
smyslu, které pøeváí tam, kde smìøování významu není
11) Vypravìè mùe v pøíbìhu zmizet, stáhnout se do nìj, anebo naopak pøíbìh
redukovat tematizací svého vlastního aktu vyprávìní.
12) V ich-formovém vypravování je ostatnì vypravìè obvykle souèástí zobrazeného
svìta. Posun od tematizace zobrazeného svìta k tematizaci vypravìèe ale mùe
nastat i v er-formì (jde vdy jen o jisté ètení, protoe kdo chce najít pøíbìh, najde
jej tím, e vypravìèe odstraní); takovéto ètení nabízí napø. Bìlého Petrohrad èi
Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí.
13) Zde pro potøeby naí argumentace pøiøazujeme pojmy diskurs a diégesis k sobì.
Jejich analogiènost je vak moná pouze v urèitých pojetích a obvykle se ne zcela pøekrývají: souèástí diskursu jsou i jisté aspekty mimetické (napø. Martínez-Bonati je svým konceptem mimeticko-popisné vìty staví dokonce do centra), kdy
zobrazený svìt utváøí podobu diskursu, nebo kdy vypravìè nabízí zøetelnì vysvìtlující koncept zobrazeného svìta apod. Naopak diégesis proniká i do zobrazeného svìta tak, e jsme nuceni mluvit o diskursu postav.

zøetelné, se pak z tohoto hlediska nutnì bude ponìkud liit
jak kadý text, tak rùzná ètení a interpretace tého textu.
Preference uchopitelného významu, pro ni se rozhodla teorie, ovem znamená vytvoøení protikladu mezi odborným
ètením, smìøujícím k diskursu, a bìným ètením, které
preferuje pøíbìh a jeho potenciálnì mimetické fungování.
Bìné ètení si nemusí být jisto stabilitou významového
smìøování, nemusí být textovì doloitelné, protoe jej vnímatel nemá obvykle proè bránit proti ètením jiným ani proti svému potenciálnímu opìtovnému ètení. Takovéto ètení
je pochopitelnì mnohem ménì sebe-reflexivní, zároveò ale
právì ono urèuje nejen postavení literatury v kulturním
povìdomí, ale i moné zpùsoby psaní. Nejen populární literatura, ale i øada sofistikovaných vyprávìní s ním nadále
jako s moností  a èasto dokonce i jako s normou  poèítá. Protoe vak fungování zobrazeného svìta a jeho odkazování ke svìtu aktuálnímu pøekraèuje hranice utváøení
významu uvnitø textu, stane se centrem pozornosti a
v dalím oddílu naí práce.
Právì zpùsob pøítomnosti vypravìèe je sporným bodem vymezení pojmu narativ. Scholes a Kellogg pøedstavují jeden pól: vyprávìní jsou vechny literární texty, které
se vyznaèují dvìma charakteristikami: pøítomností pøíbìhu
a toho, kdo pøíbìh vypravuje (1966: 4). Obdobnì i Tzvetan
Todorov zdùrazòuje aspekt organizace a transformace jako
klíèový rys narativu: za sebou následující fakta nemohou
být pouze umístìna vedle sebe, ale musí být organizována
tak, aby mìla nìco spoleèného. Transformace ztìlesòuje
právì syntézu rozdílù a podobností; klade vedle sebe dvì
fakta, ani by se mohla tato fakta navzájem identifikovat.
Spí ne dvì strany jedné mince je transformace operací
dvìma smìry: nabízí jak podobnost, tak i rozdíl; najednou
zachycuje i potlaèuje èas; umoòuje diskursu získat význam, ani by se tento význam stal pouhou informací
(Todorov 1971; 1977: 233).
Michael J. Toolan vnímá pøítomnost vypravìèe jako velice promìnný aspekt. Proto navrhuje následující charakteristiky narativu: jistý stupeò umìlého utváøení a konstruovanosti; jistý stupeò prefabrikace ve smyslu opakování
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jiných vyprávìní; výskyt narativní trajektorie, tj. smìøování k závìru a dokonèenosti; existence vypravìèe; odsituování, tj. schopnost odkazovat k vìcem a událostem vzdáleným prostorovì a pøedevím èasovì (1988: 45). Narativ
pak definuje jako vnímanou následnost nenahodile propojených událostí (1988: 7).
Aspekt uspoøádané následnosti se zdá být rysem, který
rùzná pojetí narativu sjednocuje. Pøesto nejsou koncepty
øeení této uspoøádané následnosti zcela totoné. Kromì
formalistické dichotomie fabule a syetu, rozliení mezi
histoire a discours, jak je nacházíme u francouzského
strukturalismu (èi story a discourse v jejich anglofonní verzi) lze objevit i trojèlenná pojetí, která usilují právì entity
vypravìèe a vnímatele dostat do jiných proporcí. Shlomith
Rimmon-Kenan/ová/ (1983) rozliuje pøíbìh  text  naraci, Mieke Bal/ová/ (1980) naopak fabuli  pøíbìh  text.
Rozliení diskursu na text a naraci u Rimmon-Kenan/ové/
lze parafrázovat takto: rovina textu zahrnuje dìní, kde se
formuluje následnost událostí, èas a prostor, v nìm jsou
prezentovány, rytmus a tempo diskursu a zpùsob prezentace postav vèetnì hledisek a fokalizace. Rovina narace zahrnuje vztah vypravìèe k adresátovi a typy øeèi, které vyprávìní nabízí. V pojetí Mieke Bal/ové/ pøedstavuje fabule
strukturu fiktivního èi reálného obsahu, pøíbìh organizaci tohoto obsahu specifickým zpùsobem a narativní text jazykovou strukturu zahrnující rùzné promlouvající subjekty.
Její pojetí ovem nevychází od nejmeních celkù k nejvìtím, ale je budováno obrácenì: [...] text je zakonèeným,
strukturovaným celkem sloeným z jazykových znakù. Narativní text je textem, v nìm jistý èinitel zprostøedkovává
narativ. Pøíbìh je fabule prezentovaná jistým zpùsobem.
Fabule je sérií logicky a chronologicky navzájem vztaených událostí, zpùsobených èi proívaných aktory. Událost
je pøechod z jednoho stavu do jiného. Aktory jsou èinitelé,
je vykonávají èiny. Nemusí nutnì být lidmi. Vykonávat
èiny zde vymezujeme ve smyslu zpùsobovat èi proívat
událost (Bal 1980: 1985: 5).
Vechny tyto zbìnì pøedstavené koncepty ukazují, e
hledání konstitutivního principu narativu znamená vdy
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akcentaci jedné sloky èi aspektu na úkor jiných. V jistém
chápání mùe být princip narativu obsaen u v samotném
pøíbìhu (Prince, Rabinowitz, Brooks, kadý ovem ve zcela
jiném pojetí tohoto principu), v jiném chápání v diskursivním zprostøedkovávání (Genette, Todorov), v dalím pojetí
se konstituuje a v rovinì narativity, která je analogií textovosti (Sturgess). Z toho vyplývá, e i pokusy o formulování narativní logiky14) budou vdy akcentovat jako základ
narativu jednu z tìchto sloek s tím, e ostatní se stávají
slokami doprovodnými nebo jsou základní slokou determinovány. Zároveò ta nejirí pojetí pøekraèují rovinu
vlastního narativu ve smyslu zprostøedkované sekvence
událostí, tedy pøíbìhu a diskursu, a jdou a k irí kategorii narativity,15) takøka èi zcela ekvivalentní rovinì textovosti nebo druhovému projevu literárnosti.
II. 2. 3. PØÍBÌH JAKO INTERAKCE
DÌJE, POSTAV A ÈASOPROSTORU

Ohlednì komponentù èi elementù
pøíbìhu (histoire, story) panuje vcelku shoda; lií se spíe
zpùsob rozpracovanosti, akcentace jednotlivých elementù
a zpùsob vyvozování principù utváøení a øádu pøíbìhu.
Nejobvyklejím pøístupem je hledání minimálních pøíbìhových prvkù èi nejmeních jednotek vyprávìní, a u se
oznaèují jako motiv, funkce, narrém, motifém apod. Pojem
motivu rozpracoval ruský formalismus. Motiv zde byl
14) V rámci jednotlivých pojetí lze nalézt i pokusy o explicitní formulaci narativní
logiky. Martínez-Bonati nabízí sedm forem, v nich se jednotlivé monosti narativní logiky realizují: 1) bìné reálné vypravování bez specifických privilegií;
2) základní literární fikèní vypravování (s privilegováním základní mimetické
øeèi); 3) fikèní vypravování se zvýraznìným privilegováním (vech mimetických
a navíc i vech nemimetických tvrzení); 4) fikèní vypravování s omezenými privilegiemi (omezená nespolehlivost mimetických vìt, které nám nabízí základní
vypravìè); 5) neprivilegované fikèní vypravování (pøíbìh vyprávìný postavou,
která nezískává strukturní roli základního fikèního vypravìèe); 6) vypravování
s maximální nespolehlivostí pøi odkazování k singulárním okolnostem (je soustøedìnì protiøeèí mimetickým tvrzením); 7) maximální nespolehlivost implikovaných typù svìta (pluralitní a protiøeèící si systémy reality, které vypravování
simultánnì implikuje) (1981: 119).
15) V tomto chápání lze spatøovat zøetelnou analogii k Jakobsonovu pojetí literárnosti
jako jevu, který pøerùstá jednotlivá literární díla a je a jejich implicitním,
abstraktním zobecnìním.
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vnímán jako nejmení motivovaná, tj. z hlediska výskytu
dùvodná a na utváøení tematického smìøování tudí se podílející jednotka (srov. napø. Tomaevskij 1925). Motiv tak
do urèité míry mùe získávat platnost symbolu a jeho reduktivní podoby, tedy alegorie: je jím to, co odkazuje k nìèemu navíc mimo svou jevovou existenci, co nabývá obrazné podoby a vztahové hodnoty uvnitø zobrazeného svìta.
Na rozdíl od jedineènosti výskytu symbolu je vak motiv
prvkem s nejedineèným výskytem a se splývavou potencí:
výskyt poívání guláe, uzeného se zelím, jaternic èi prejtu
na rùzných místech Hakových Osudù dobrého vojáka
vejka za svìtové války konstituuje stále víceménì jeden
motiv jedení. Tato potence zároveò umoòuje, abychom se
právì na rovinì motivù odhodlávali k postupùm abstrahujících redukcí: jednorázový výskyt pojmenování jídla stejnì
jako celá epizoda pojídání nìkolika chodù jsou oznaèeny
jako motiv jedení. Tato redukce je nutná proto, aby bylo
mono vùbec o dílèích prvcích pøíbìhu mluvit, ani bychom
jej museli tými slovy odvyprávìt celý znovu. Redukování
epizody èi scény na motivické oznaèení je tudí stejným
krokem k abstrakci, jako je redukování sloité významové
sítì motivù a dalích významových prvkù na nìkolikavìtou
formulaci tématu díla jako celku.
Text vyprávìní nám nabízí významové a významotvorné
jednotky, které jsou obvykle vìtí ne slovní. Na rozdíl od
lingvistických kategorií ovem není zcela zøetelné, co tyto
jednotky jsou a jak se k sobì obecnì vztahují. Pøesto èi
právì proto celé naratologické snaení usiluje vytvoøit
urèité ideální koncepty, tj. modely øádu èi struktury, je by
odpovídaly alespoò kategorizaci výrazových prostøedkù
v básnickém textu. Zároveò má ovem ambice postihnout
koherenci tìchto prostøedkù a tím pojmenovat fakt, e
vyprávìní nejen rozumíme, ale dokonce si i jeho vnímání
uíváme. Naratologie tak ve své prvotní podobì usiluje o to
být poetikou narativního textu.
Usouvztanìní výrazových a potenciálnì tedy i významových prostøedkù lze zaloit na pøedstavì jednotky dominantní, anebo na hierarchii zahrnující více jednotek v rùzných rovinách a propojeních. Vnitøní uspoøádání textu do
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tìchto jednotek generuje, obecnì øeèeno, význam daného
textu. Toto uspoøádání je záleitostí jak autorské pøedstavy
a strategie psaní, tak i obecnou záleitostí vnitøního fungování daných jednotek v rámci vyprávìcího textu, a v neposlední øadì i záleitostí vnímatelových moností a schopností toto uspoøádání odhalit a pøisoudit mu smysl. Navíc
jakýkoli návrh narativních modelù si v sobì nese i metodologické východisko a snahu, aby takový model byl co nejkomplementárnìjí, vnitønì co nejsoudrnìjí a obecnì co
nejaplikovatelnìjí. Pro vyprávìní nemùe takový model
spoèívat pouze na binárnì opozièních principech shody
a rozdílu. Má svou kontinuitu a momenty volby z celé
kály moností.
Splývání vech tìchto aspektù proto nabízí pøi hledání
zákonitostí a mechanismù fungování významových elementù vyprávìní monost inspirovat se v oblasti, která právì
ten který aspekt specificky zkoumá. Pøi aplikaci metod
umìlé inteligence se tedy hovoøí o makro a mikrostrukturách, pøi aplikaci kognitivní psychologie o dosaení cíle èi
katarzi. Dominantním se vak v naratologii po desetiletí
stalo úsilí o souvislou aplikaci jazykovìdy, pøedevím textové lingvistiky; proto se èasto hovoøí o syntaxi vyprávìní èi
o gramatice pøíbìhu.
Gerald Prince vymezuje pøíbìh jako obsahovou rovinu
narativu, protikladnou k rovinì výrazové èi rovinì diskursu; co narativu, a nikoli jeho jak; vyprávìné, a nikoli vyprávìjící [...], existenty a události zobrazené v narativu
(Prince 1987: 91). Obdobnì jako v pøípadì jiných pojmù, je
i pojem pøíbìhu uíván i v jiných významech;16) obvykle jej
uíváme spíe v platnosti nepojmové, jako výpomocné
slovo s ne zcela specifikovaným významem. Pro nás má
16) Jako pøíbìh bývá od dob ruského formalismu oznaèována fabule (výchozí syrový materiál, vypùjèený jakoby z aktuálního svìta, a tedy i podle èasových a prostorových zákonitostí aktuálního svìta uspoøádaný) v protikladu k syetu (tj. zpùsobu zpracování výchozího materiálu do dìje s vlastními èasovými a jinými
zákonitostmi). Obdobnì i E. M. Forster (1927) vnímá pøíbìh jako vyprávìní uspoøádané chronologicky (Král zemøel a pak zemøela královna.), zatímco dìj je vyprávìním uspoøádaným pøíèinnì (Král zemøel a pak zemøela alem královna.).
V literatuøe o vyprávìní by vak bylo snadné najít i pøíklady zcela odliných
pouití slova pøíbìh.
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Princeovo vymezení, by jeho pojem obsahový se nezdá
nejastnìjí, svou platnost pøedevím v tom, e umoòuje
vytvoøit základní pojmové rozliení: pøíbìh a diskurs.
Pøíbìhem tedy rozumíme zpùsob budování a rozvíjení zobrazeného svìta, tj. svìta postav, èasoprostoru a dìje,
pøípadnì i vypravìèe tematizovaného v zobrazeném svìtì;
diskursem naopak rozumíme zpùsob zobrazování tohoto
svìta, tedy primárnì vyprávìcí aktivitu toho, kdo pøíbìh
zprostøedkovává. Pøíbìh (co) nemusí tematizovat svého
tvùrce, podavatele ani adresáta  a a na øídké výjimky,
napø. pøi skazovém vyprávìní, to také nedìlá. Diskurs
(jak) naopak  alespoò implicitnì  má tyto subjekty
v sobì obsaeny.
Zobrazený svìt kadého vyprávìní je sice do jisté míry
autonomní, ale na druhé stranì musí vdy  má-li vyprávìní zùstat vyprávìním  pouívat urèité významové prvky a entity; mùe je sice programovì negovat a nepouívat,
nicménì i toto nepouití se stává pøíznakovým, je reflektováno, a tudí se i podílí na utváøení smyslu. Negace urèitého prvku zobrazeného svìta je tedy ihned tematizována ve
svìtì zobrazujícím  jako urèitý zpùsob èi strategie zobrazování. Hranice mezi svìtem zobrazeným (vyprávìným)
a svìtem zobrazujícím (vyprávìjícím) nemusí být ovem stabilní a její vymezení se mùe v jednotlivých interpretacích
tého vyprávìní liit. Proto i pojmy gramatika vyprávìní
a gramatika pøíbìhu nejsou synonymické, ale první
z nich je irí, zahrnuje celou oblast narativu, tedy vyprávìného i vyprávìjícího aspektu, zatímco druhý pojem se
snaí postihovat pouze konstituenty vyprávìného, tj. mechanismy konstruování a souvztanosti zobrazeného svìta.
Gramatika pøíbìhu (story grammar) znamená sérii
tvrzení èi formulí, propojených soustavou nebo pravidly, je
utváøejí (strukturu) souboru pøíbìhù; gramatiku specifikují
pøirozené konstituenty (souboru) pøíbìhù a jejich vzájemné vztahy (Prince 1987: 91). Prince ve své definici uzávorkovává strukturalistické pojmy struktura a soubor,
nejspí aby vymezení znìlo jako metodologicky univerzálnìjí, nicménì zkoumání pøíbìhu z hlediska jeho gramatiky má opravdu pøedevím formalistické a strukturalistické
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koøeny, poèínaje Proppem a konèe v 60. a 70. letech Greimasem a Todorovem.17) Víra v nalezení pevných pravidel
utváøení pøíbìhu byla vskutku inspirována saussurovským
pøístupem k jazyku jakoto systému; pro naratologii nabízela obdobnou aplikaci diachronního (øada pøedchozích
strukturací pøíbìhù) a synchronního (strukturace daného
pøíbìhu) pøístupu. Pùvodní, i u nás dobøe známý Proppùv
model pracoval právì jen s pøíbìhem, co bylo dáno jak pomìrnì úzkým repertoárem zvaovaných vyprávìní, tak
i jediným zvoleným ánrem  lidovou pohádkou, kde ono
co skuteènì vystupuje do popøedí mnohem zøetelnìji ne
kategorie jak v rámci tého co.18) Algirdas Julien Greimas se pokusil pøedstavu gramatického modelu, na nìm
se zdá vyprávìní fungovat, rozíøit i na úroveò diskursu
a vytvoøit gramatiku vyprávìní, která by pak zahrnovala
narativní syntax jako jeden z elementù a která by zároveò
propojila syntaktické a sémantické roviny vyprávìní. Jeho
ambicí je postihnout kompletní pravidla, je vytváøejí makro i mikrostruktury vech potenciálních vyprávìní. Ideálem je tedy vyjádøení uzavøeného souboru pravidel, v nìm
se pohybují struktury a prvky vyprávìní.19) Fungování narativu vyjadøuje Greimas jako dìní sémiotických a narativních struktur, které se odehrává na hloubkové úrovni prostøednictvím fundamentální syntaxe20) a fundamentální
sémantiky21) a na povrchové rovinì prostøednictvím narativní syntaxe a narativní sémantiky. Narativní syntax je zaloená na pøedstavì narativních syntagmat (narativních
17) Z premisy, e text je vlastnì jen rozsáhlou vìtou, vychází i známá sta Rolanda
Barthesa Úvod do strukturní analýzy vyprávìní (1966).
18) Popularita Proppova pojetí v 60. letech byla dána nejspí hlavnì tím, e konvenovala zájmu o mytická vyprávìní a nabídla výrazný doplnìk do kontextu vytvoøeného celou kálou pøístupù, od Jungových archetypù a po Lévi-Straussovy
strukturalistické analýzy. Zájem o ono jak charakterizuje a druhou vlnu francouzského strukturalismu (Genette), ale i Ricoeurovu hermeneutiku, které jsou
vesmìs inspirovány zkoumáním fenoménu diskursu.
19) Zde se Greimasùv koncept zøetelnì blíí generativní gramatice Noama Chomskyho, která obdobnì pøedpokládá monost specifikovat uzavøený (koneèný) mechanismus schopný produkovat nekoneèné mnoství vìt v daném jazyce, tedy jakýsi
generativní aparát specifikující soubor moných typù vìt daného jazyka.
20) Ta zahrnuje vztahy a moné transformaèní posuny jednotlivých struktur.
21) Sémantické kategorie, které utváøejí základní struktury signifikace, tj. zvýznamòování èi artikulace významu.
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programù22)), chápaných jako vztahy mezi jednotlivými
aktanty. Narativní sémantika vybírá sémantické hodnoty
z repertoáru moností nacházejících se na hloubkové úrovni a tyto hodnoty pøiøazuje aktantùm na povrchové rovinì
narativní syntaxe. Na sémiotické a narativní struktury
pak v Greimasovì konceptu navazují struktury diskursivní, rozdìlené analogicky: diskursivní syntax pøenáí povrchové narativnì syntaktické struktury prostøednictvím
diskursivizace do uspoøádané soustavy, utváøené agensy,
prostorovostí a èasovostí; diskursivní sémantika zajiuje
posun od konkrétních elementù k abstraktním entitám
prostøednictvím nedoslovnosti a tematizace.23)
Klíèovým Greimasovým pojmem, vyuívaným pro postiení univerzálního elementu vyprávìní, je pojem aktant. Je
zøetelnì inspirovaný Proppovou pøedstavou dìjových sfér,
které odpovídají jednotlivým dìjovým èinitelùm (kùdce;
dárce; pomocník; osoba, o ni se usiluje; hrdina; falený
hrdina). Aktant je ztìlesnìním toho, kdo/co vykonává základní roli v hloubkové rovinì; zde jako by vztahoval jednotlivé struktury vùèi sobì a umoòoval artikulaci jejich
uspoøádání a vztahù. Na povrchové rovinì jsou aktanèní
role ztìlesòovány a specifikovány rùznými aktory (herci,
postavami). V Greimasovì pojetí je postava spíe úèastníkem, funkcí èi rolí, ne aby byla bytostí; více aktorù tedy
mùe naplòovat tuté aktanèní roli, pøípadnì ale i jeden
aktor mùe být ztìlesnìním více aktantù. Greimas pùvodnì (1966: 197207) vytvoøil aktanèní model na základì
schématu tøí binárnì opozièních aktanèních dvojic: subjekt
 objekt; odesílatel  pøíjemce; pomocník  oponent.24)
22) Narativním programem rozumí Greimas zmìnu stavu, zpùsobenou agentem,
která má vliv na jiné agensy dìje, pøípadnì i na agense, který zmìnu stavu zpùsobil (tím se naplòuje jeho aktantní role, funkce). Logicky pospojované narativní
programy vytváøejí narativní koridor, sjednocený identickým aktantem.
23) Inspirací pro sumarizování Greimasova konceptu, který je sloitì uchopitelný
jednak kvùli zcela novì a umìle utváøené terminologii, jednak i kvùli zmìnám
a posunùm, je Greimas sám v prùbìhu let udìlal, ale také kvùli rùzným ánrùm,
v nich se jeho pojetí objevuje (základní posuny oproti pùvodnímu pojetí jsou
publikovány ve formì slovníkových hesel a roztroueny tudí po celém slovníku,
viz Greimas, Courtés: 1979), nám byl Winfreid Nöth (1990).
24) Pojem odesílatel je sice inspirován terminologií teorie komunikace, ale v pùvodním pojetí, které je aplikováno na oblast pohádkových a mytických vyprávìní,
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Základní narativní syntax má potom fungovat na základì
vzorce: subjekt usiluje o objekt, støetává se s oponentem,
nachází pomocníka, získává od odesílatele objekt a dává jej
pøíjemci. Tento vzorec se zdál Greimasovi a jeho následovníkùm domyslitelný i na sféru ideologie èi reklamy, kde
mùe být opravdu vcelku produktivnì vyuitelný. Problém
ovem spoèívá v tom, e snaha o univerzálnost vede pøímo
a smysluplnì právì k tìmto hranièním typùm vyprávìní,
ani by se dostateènì zvaovala univerzálnost i v rámci
literárních nemytických vyprávìní. I Greimas proto pozdìji (1970) opustil kategorie pomocníka a oponenta jako málo
univerzální a pro zbývající ètyøi èinitele se pokusil pojmenovat i mechanismy, v jejich rámci operují: disjunkci (rozdìlení, protiklad, boj) a konjunkci (spojenectví, sjednocení).
Aktanèní model makrostruktury vyprávìní má tak postihovat pùvodní konjunkci dvou aktantù, následnou disjunkci
a výslednou novou konjunkci, zaloenou na pøerozdìlení
pùvodních sémantických hodnot.
Pøedstava narativní syntaxe je jistì podnìtná a postihuje základní mechanismy, je utváøejí pøedevím dìjovou
linii homogenního pøíbìhu. Problém její aplikace vyvstává
u heterogenních vyprávìní, pøedevím pak u románu. Zde,
zdá se, nefunguje pøedevím premisa, e vechny události
plynou ze sebe lineárnì a je mezi nimi zøetelná pøíèinná
souvislost. Mechanismus typu problém  jeho následné
øeení je vcelku sugestivnì aplikovatelný na ánry typu
detektivního pøíbìhu (Todorov 1971). Obecnì ale pøipisuje
základním elementùm vyprávìní pouze monost zaplnit
jedno místo z omezeného, vyjádøitelného repertoáru moností, vnímaného jako paradigmatický lineární øetìzec.
Tato omezení se pokusil eliminovat Claude Bremond
(1973), který Proppovu  a následnì i Greimasovu 
striktní lineárnost logicky propojených funkcí èi aktantù
nahrazuje pøedstavou narativních alternativ, pøièem kadá realizace funkce pootevírá monost volby z více moností, je si vnímatel uvìdomuje. Kadá situace tak otevøe
monost øeení následující sekvence; ta buï je, èi není
znamená spíe toho (to), kdo (co) pøináí subjektu jeho vytouený objekt;
obdobnì ve vztahu k objektu je vnímán i pøíjemce.
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aktualizována a realizována, co vede buï k úspìchu, nebo
k neúspìchu, a to jak na úrovni funkce, tj. postavy v urèité situaci, tak i na úrovni vnímatele a jeho oèekávání.
Bremondùv koncept tak v duchu zvýené pozornosti vùèi
recepci, typické pro 60. a 70. léta, zapracovává do pøedstavy narativní syntaxe vnímatelskou aktivitu a ètenáøskou
zkuenost. I pro nìj vak platí, e monost aplikace mechanismu zaloeného na èasové a pøíèinné propojenosti se tak
spíe redukuje na dílèí prvky, na jakási minimální vyprávìní, v nich je výchozí a koneèný stav propojen jedinou událostí (Prince 1973),25) nebo jediným èasovým propojením
(Genette 1983). Událost pak zpùsobuje modifikaci èi pøevrácení pùvodního stavu, smìrem od výchozího uspokojení
k následnému neuspokojení èi obrácenì.
Pokusy o postiení narativní syntaxe jsou, jak ji øeèeno, inspirovány sugestivními modely textové lingvistiky,
pøípadnì i kognitivní psychologie. Snahy domyslet východiska typu Piagetova (1968) vymezení struktury pomocí
rysù celostnosti, transformativnosti a sebe-regulativnosti
i na mechanismy vyprávìní jsou zcela oprávnìné a pochopitelné. Zároveò vyhovují i esencialistické tradici frankofonního uvaování o literatuøe, nebo naplòují pøedstavu urèitých obecných entit, k nim vechna vyprávìní odkazují
(uspokojení, bohatství, pád, hledání orientace, nalezení øeení apod.). Jakkoli produktivní vak mohou být vùèi homogenním, uzavøeným a univerzálnì projektovaným vyprávìním, dostávají se do napìtí se smìøováním moderního
vyprávìní k neopakovatelnosti, jedineènosti a uvìdomování si své vlastní strukturovanosti jako nìèeho provizornì
dohodového, co si tudí øíká o to, aby bylo naruováno èi
obnaováno. Proto se ukazuje, e aplikace narativnì syntaktických modelù je moná spíe na vyprávìcí ánry uzavøené, tj. na ánry zaloené na dodrování svých vlastních
pravidel (detektivní pøíbìh, dobrodruný román, ánry
oznaèované v anglofonní oblasti jako romance). Pro výrazné a ambiciózní texty moderního vyprávìní je vak lze
25) V Princeovì pøedstavì se minimální pøíbìh skládá ze tøí sentencí vyjadøujících
tøi èasovì následné události; první a tøetí bývá statická, druhá je nesena dìním èi
akcí; tøetí, výsledná událost je zpùsobena druhou.
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pouít pouze jako dílèí interpretaèní pomùcky tam, kde se
podobné mechanismy vyprávìcí syntaxe stávají souèástí
narativní strategie, a u mezitextovým navázáním, èi jako
vybudované vnitønìtextové schéma, které je následnì èi
prùbìnì naruováno, parodováno, ale nìkdy i produktivnì
vyuíváno (model iniciaèního románu v Ecovì Jménu rùe).
Právì tento rys pak pøesouvá narativnì syntaktické modely spíe do oblasti ecovského kulturního kódu èi gadamerovského pøedsudku, tj. do oblasti vnímateli obecnì sdílených oèekávání. Tematické smìøování a smysl vyprávìní se
ale odehrávají v moderním vyprávìní (poèínaje, tak jako
takøka se vím moderním, u Sternova Tristama Shandyho) spíe ve sféøe rozpoznání nenaplnìných oèekávání:
smysl se tedy odvíjí od re-strukturalizace, pøearanování
tradièního narativního modelu ne od jeho doslovného
podání.
Pùvodní, mytické vyprávìní tedy víceménì dodrovalo narativní syntax èi gramatiku pøíbìhu, nastínìnou teoriemi od Proppa a ke Greimasovi. S jistým úsilím lze najít obdobnou narativní syntax i v klasickém vyprávìní;
Greimasùv pokus aplikovat svùj aktanèní model na Paní
Bovaryovou (1970) vyznívá alespoò do jisté míry pøesvìdèivì. Nicménì zde se zdá, e interpretovaný text se spíe
podøizuje modelu; byl-li by model jiný (napø. aktantù by
bylo jedenáct), jistì by se  obdobnì úspìnì  podøídil
i takovému modelu. Jiná situace nastává ale s vyprávìním
povýtce moderním, které v míøe mnohem vìtí ne øeknìme tradièní realistické vyprávìní 19. století programovì
pouívá ji zmínìné zpùsoby tematizování oèekávaných,
konvenèních narativnì syntaktických modelù. Zde jako by
text anticipoval takovýto model, jako by jej programovì
pøedpokládal; tento model se stává souèástí významového
smìøování textu. Pro moderní vyprávìní tedy snad platí, e
narativní syntax a existence vyprávìcích modelù se v nich
znovu objevuje jako tvùrèí, významovì konstitutivní prvek.
Nikoli vak u na úrovni pøíbìhu samého, jako nìco, co odkazuje k archetypovosti èi univerzálnosti, jí nelze uniknout, ale a na úrovni diskursu, tj. zpùsobu podání, který
zahrnuje distancování se od takového modelu, a ne jeho
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naplòování na úrovni vyprávìjícího aspektu, který by
nemohl èi nedokázal vyprávìt jinak. Øeèeno Greimasovým
jazykem, pùvodní pøirozené oznaèování, k nìmu tyto
modely slouí, se mìní na umìlé oznaèování.26)
Sugestivní vidina jazyka jako nástroje, který hraje základní roli v utváøení naeho mylení a naich konceptù
reality, vede nicménì k dalím a dalím pokusùm o formulaci narativních modelù a univerzálních gramatik vyprávìní.27) Úsilí o univerzální syntax smìøuje jednak k pokusùm
vyuít gramatické, pøedevím slovesné kategorie pro popis
a analýzu roviny diskursivní, v ní je pøíbìh pouze jednou
z dílèích sloek (Genette 1972), jednak k aplikaci logiky
konstrukèních systémù v duchu Wittgensteinova Traktátu
a jeho domýlení napø. Rudolfem Carnapem (Herman
1995; Danow 1997). Vyprávìní je vnímáno jako diskurs
univerzálnìjí ne bìná jazyková promluva, ale ménì univerzální ne diskurs logický. Právì vize univerzálnì logického elementu, který je základním mechanismem vyprávìní, umonila ostatnì posun od striktnì filologické analýzy
vyprávìní, pøedpokládající jeho nepøeloitelnost do jiného
jazyka, smìrem k obecnìjím, vyím významovým celkùm, které jsou schopny fungovat v rùzných jazykových
verzích tého textu, jako i ve zcela rùzných textech-vyprávìních. Tím se vak problematická jedineènost, nepøenosnost a tudí i interpretaèní nevyjádøitelnost konkrétního
textu posouvá k monému druhému extrému, k pøedpokladu spoleèné struktury. Nové trendy naratologie 80. a 90. let
se snaí najít jiná øeení, která by fungovala bez omezení,
je pociujeme nad univerzálními kategoriemi Greimasový26) V pøípadì umìlých oznaèovacích souborù jsou jednotlivé elementy utváøeny
a priori, zatímco pøirozené oznaèovací soubory odhalují své konstitutivní jednotky pouze a posteriori. (Greimas 1966; 1983: 10)
27) Základní inspirací takových projektù jsou obvykle vize Leibnizovy, Fregeho,
Husserla a Chomskyho. Jako první naratologická práce tohoto druhu bývá vnímána Todorovova Grammaire du Décameron: Narativní universum se podle nás
obdobnì øídí univerzální gramatikou. Pøesto nemusíme øeit, zda narace odráí
strukturu universa. Jak ji jsme øekli: pøedmìtem této práce nejsou dìní, o nich
pøedpokládáme, e existují v universu; jsou jím dìní, o nich pøedpokládáme, e
existují v narativním diskursu. Proto nebude struktura jazyka konfrontována se
strukturou svìta, ale se strukturou vyprávìní, je je jistým typem diskursu.
(Todorov 1969: 1516)
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mi. Obecnì øeèeno, snaí se propojit aspekt syntaktický
(vztahy mezi znaky navzájem) s aspektem sémantickým
(vztahy mezi znaky a tím, k èemu odkazují, nebo co znamenají) a pragmatickým (vztahy mezi znaky a jejich uivateli). I sám inspiraèní zdroj pojmu syntax se promìòuje:
nejde u o syntax vìtnou, ale o syntax logickou.
David Herman (1995: 91) spatøuje základní problém aktanèních teorií v jejich antropocentrismu a ve snaze rozèlenit narativní diskurs na atomické a molekulární èinitele,
od nich by tatá utváøecí a transformaèní pravidla vedla
a po nejvyí roviny. Zatímco ve výchozí práci jetì spatøuje prostor pøedevím v domýlení narativní syntaxe z hlediska primárnì lingvistických  a nikoli antropologických
 kategorií, v práci následující (Herman 1999) se u pøiklání spíe k socio-naratologii: Narativ není jen sekvencí
událostí, ale je sekvencí událostí vykonaných aktanty (èi
zasahujích je), jejich skutky odpovídají známým paradigmatùm chování (Herman 1999: 22). Jeho interakèní, komunikativní model vìnuje zvýenou pozornost i nesystémovým prvkùm, prvkùm narativního sdìlení, které nutnì
neodkazují k narativnímu systému; tuto fascinaci systémem, typickou pro døívìjí naratologické uvaování, pøipisuje obecnì saussurovskému zájmu o langue spíe ne
o parole. Herman vymezuje pøíbìh jako sekvenci odkazovacích výrazù (sequence of reffering expressions, ibid.:
227). To, co dìlá pøíbìh pøíbìhem, nelze pøipsat pouze narativní formì, ale spíe tomu, co se rodí v souhøe sémantického obsahu vyprávìní: formálním rysùm diskursu, jeho
prostøednictvím se vyprávìný obsah projevuje, a zpùsobùm
dedukování nabízeným touto souhrou formy a obsahu
v jednotlivých diskursivních kontextech (ibid.: 229).
Herman zdùrazòuje roli zpùsobù narativního inferování èi
implikace (narrative inferencing), které nabízejí vyprávìní
jako urèitou mentální reprezentaci, v ní tok událostí zahrnuje úèastníky dìní, organizovaného jako pøíèinnì a chronologicky propojená sekvence. Právì aspekt mentální
reprezentace, tj. události vyprávìní, v ní se i vypravìè
nutnì dovolává urèitého kontextového souhlasu, problematizuje striktní hranici mezi pøedvádìním a promlouváním
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(showing a telling, histoire a discours). Proto ani hranice
mezi odkazováním (pøíbìh) a evaluativní interpretací tohoto pøíbìhu (diskurs) není tak zøetelná, jak bìnì naratologická teorie pøedpokládá. Hermanovo pojetí narativní
syntaxe zdùrazòuje pøíbìh jako interaktivní záleitost komunikujících, jako øeèovou událost spíe ne jako realizaci
urèitého kódu, který existoval u pøed daným komunikativním kontextem.
David K. Danow nevychází z frankofonní praxe narativní syntaxe, ale spíe z pøedpokladù ruského formalismu
a jeho domýlení v pracích Bachtinových a Lotmanových.
Právì lotmanovská pøedstava literatury (ale i jiných druhù
umìní) jako sekundárních modelujících systémù, je se odvozují od pøirozeného jazyka jako modelujícího systému
primárního, se ukazuje jako produktivní hypotetický konstrukt i pro hledání vzorcù a obecnìji platných strukturací
pøíbìhù. Danow definuje model jako pøedem vymezenou
konfiguraci idejí, je slouí jako vysvìtlující a heuristický
prostøedek (Danow 1997: 1). Model je abstraktním schématem, spekulativním nástrojem, který má odhalovat
strukturní detaily originálu, vùèi nìmu funguje jako významový analogon. Model tak získává charakter ideového
 a ideálního  konstruktu, nikoli reálné entity. I jakýkoli
model vyprávìní má spíe alegorickou èi metaforickou platnost: pomocí známého a evidentního odhaluje ménì známé,
ale zároveò nechává pootevøenou otázku, kdee vlastnì
konèí, kam a sahá. Aplikace modelu tedy vytváøí spíe deduktivní moment (dedukovat porozumìní textu), ne aby
mohla smìøovat k uceleným teoriím zaloeným pouze na
tìchto modelech.
Tato otázka je pro nae interpretaèní, ale i pro obecnì
teoretické uvaování podstatná: aplikace jakýchkoli konstruktù rozostøuje hranice mezi konstruktem a jeho aplikací na originál zkoumaného objektu: nìkteré závìry o objektu pøicházejí právì proto, e do daného modelu pøesnì
zapadají, a ponechává se stranou, e tyto závìry navrhl
spíe model ne sama podoba objektu. A toté platí i obrácenì: jisté aspekty modelu se nutnì pøi kadé konkrétní
aplikaci obruují, ustupují v hierarchii prvkù modelového
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konstruktu, protoe se na objekt evidentnì nehodí, nicménì interpret kvùli nim nechce odmítnout celý model.
Danow upozoròuje na souvislost verbálního a vizuálního aspektu, která se právì u modelù vyprávìní zøetelnì
projevuje. Model, by není autorem schematicky naèrtnut,
smìøuje k vizualizaci, k monosti být vizuálnì zobrazen.
Tato tendence utváøí jeho charakteristiku. Modely èasového a prostorového uspoøádání jsou vskutku obvykle schematicky vizualizovatelné. Oproti nim ale modelování subjektù vyprávìní pøekraèuje vizualizaci: aspekty trvání
(duracion) èi prozøení (epiphany) v rámci pásma postav
èi vypravìèe musí zùstat podle Danowa èistì verbálními
a abstraktními.28)
V posledních dvou desetiletích se jádro pokusù o øeení
narativní logiky naopak pøesouvá do teorie fikèních svìtù,
která ovem øeí ve svém celku otázky irí ne rovina pøíbìhu. Aktuální narativní svìt je v nich vdy jen jednou
z moností a jeho fungování se dìje na pozadí povìdomí
o dalích moných svìtech i o aktuálním svìtì èi svìtì reality. Pøesto i v nich vzniká urèitá pøedstava o vnitøní logice vyprávìného, je se ve vìtinì pojetí odvíjí od logických modalit. V pojetí Lubomíra Doleela (1976a, b, 1998)
jsou v modálnì homogenním pøíbìhu motivy a dalí významové prvky uspoøádány podle následujících modálnì logických kritérií:
1) aletické pøíbìhy: na základì omezujících operátorù
monosti, nutnosti a nemonosti. Ty urèují základní podmínky fungování fikèních svìtù, pøedevím pøíèinnostní
provázanost, èasoprostorové parametry a dìjovou kapacitu
postav.
2) deontické pøíbìhy: na základì omezujících operátorù
povolení, zákazu nebo povinnosti. Ty utváøejí zakázané
a povolené normy dìní a poskytují nejvìtí repertoár narativních impulsù: hrdinùv pád je dùsledkem poruení zákazu, vykonání zkouky naopak splnìním povinnosti, past,
28) Pokusem o modelovou vizualizaci subjektù vyprávìní jsou v naem kontextu
dobøe známé a oblíbené typologie vyprávìcích situací Franze Stanzela (1979) èi
typologie promluv a typù øeèí, kterou od poèátku 60. let prùbìnì rozpracovával Lubomír Doleel (1960, 1973).
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v ní se hrdina ocitá, je výsledkem støetu rùzných povinností apod.
3) axiologické pøíbìhy: na základì omezujících operátorù dobrého, patného a indiferentního. Ty smìøují k utváøení hodnotových dimenzí moného svìta, k transformaci
jeho entit na hodnoty a nehodnoty; pøítomnost hodnot èi
nehodnot pak evokuje touhu nebo odpor a je tak stimulujícím faktorem dìní.
4) epistemické pøíbìhy: na základì omezujících operátorù znalosti, neznalosti a víry. Operátory spoleèné celému
monému svìtu vyjadøují jeho spoleèenskou sebe-prezentaci (poznání, ideologie, víra, kulturní mýty apod.), operátory
utváøející jednotlivé postavy vytváøejí epistemický osobnostní soubor: poznání a víra postavy ohlednì sebe sama
i svìta, internalizaci externího svìta apod.
Doleelùv pøístup je zaloen na pøedstavì fikèního svìta, konstruovaného za pomoci narativních blokù, které
skládají celek moného svìta. Základem jejich fungování
jsou globální restrikce, které si øád takovéto makrostruktury sloené z blokù vyaduje. Dané restrikce ovlivòují jak
výbìr, tj. to, které konstituenty mohou vstoupit do konstruovaného svìta, tak i formativní operace, tj. vlastní modality,
které utváøejí vnitøní øád narativního svìta. Pøedstava
operátorù pak jetì rozliuje mezi kodexovými operátory,
které formují celý narativní svìt, a subjektivními operátory, které utváøejí domény jednotlivých postav. V dùsledku
toho pak Doleelovo vymezení fikèního svìta akcentuje
jeho vnitøní uspoøádanost, intenzi. Fikèní svìt je malý
moný svìt utváøený specifickými globálními omezeními
a obsahující urèitý poèet individuálností, které je moné
vztahovat k sobì navzájem (Doleel 1998: 20). Dìní na rovinì textové intenze, na nìm pak závisí moná extenze, se
odehrává na základì transformací èi konvertování z jedné
roviny fikèního svìta do druhé. Operaèní pravidla, která
Doleel propracovává, chtìjí být postiením právì takových
univerzálních principù, které by mìly vyjadøovat globální
intenzi textu. Otázkou pochopitelnì zùstává, nakolik je
celý koncept vyuitelný pro heterogenní, tj. pøedevím moderní vyprávìní. Nìkolik praktických exkurzù, které Dole-
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el (1998) nabízí, vyznívá pøesvìdèivìji ne tøeba greimasovská teorie aktantù, nicménì otázka interpretaèního vyuití musí vyvstat i zde. Aplikovat tato pravidla znamená
toti posunout celé vnímání vyprávìní právì do jeho vnitøní uspoøádanosti; Doleelùv koncept mùe fungovat pouze
tam, kde se zcela potlaèí mimeticko-referenèní ètení.
II. 2. 4. DÌJ

Dìj vyprávìní lze vymezit jako dynamický sled událostí, vyvíjejících se zpravidla v jisté èasové
následnosti. Vnímání dìje je primárnì charakteristické
svou synchronickou paradigmatièností: nová scéna èi epizoda odsouvá do pozadí scénu èi epizodu pøedelou a pro její
opìtovnou aktualizaci musí vyprávìní tematizovat urèité
motivaèní mechanismy (reminiscence, vzpomínkové vyprávìní, náhlý záblesk v mysli postavy, déjà vu apod.).
Zároveò je ovem vnímání dìje procesem syntagmaticky
diachronním: cosi z odvyprávìných scén a epizod utkvívá
v mysli vnímatele a s pomocí specifických mechanismù se
zapojuje do irích celkù: postavy v prùbìhu dìje nabývají
a modifikují své vlastnosti, èas se posouvá, prostor se mìní
èi zaplòuje.
Základní otázkou naratologie a její interpretaèní aplikace zùstává, co vlastnì zpùsobuje fenomén dìjovosti. Odpovìdí na ni mùe být opozice pevnosti a promìnnosti, stabilnosti a nestabilnosti jednotlivých prvkù zobrazovaného
svìta. Stabilní prvky vstupují do dìjové roviny pøedevím
autentifikaèním dìním, pøiøazováním si jevù a pøedmìtù
zobrazovaného svìta do sféry aktuálního svìta. Zemøe-li
jistá postava, je tato smrt a následná neexistence vnímána
jako stabilní, trvalý prvek; nestabilita takového prvku
musí být do vyprávìní vnesena mechanismy èi zákonitostmi, které se rodí uvnitø svìta textu: v daném narativním
textu (napø. v poèítaèových hrách) mohou mít postavy víc
ne jen jeden ivot. Mimetické odkazování znamená tedy
obvykle pro dìjovou linii smìøování ke stabilitì. Jiné typy
odkazování mimo text pootevírají pro nestabilitu jistý
potenciální prostor: výskyt quijotovské èi hamletovské postavy dává základní impuls k jejímu vnímání tak, jak bylo
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nabídnuto textem, k nìmu se odkazuje, ale zároveò ponechává jistý prostor pro zmìnu, posun, parodii èi zpìtnou
transformaci, pøi ní nový koncept postavy pøekryje èi vygumuje koncept pùvodní. Odkazování smìrem dovnitø textu je potom odkazováním s nejmení stabilitou: postavy
jsou nestabilní, otevøené vùèi promìnì díky vzájemným
vztahùm a interakcím, nebo sekvence situací, èinností
a dìní mìní zobrazovaný svìt. Právì nepøedvídatelnost
tìchto promìn je tím, co vytváøí vnitøní dynamiku a vnímatelské napìtí; kvùli tomuto aspektu èteme, abychom vìdìli, jak to dopadne. Promìnnost pak nutnì z roviny pøíbìhu prostupuje a do roviny diskursu: mìní se názory,
oèekávání a hodnoty, které vyprávìní postuluje, zkoumá
a potvrzuje èi neguje.
Na této rovinì lze mluvit o èemsi jako rétoricko-ideologickém napìtí. V rovinì zobrazeného svìta je nestabilita
relativnì odstranìna a vyøeena závìrem, v rovinì diskursu pak vìtinou naopak i po závìru vyprávìní zùstává
a kompletnost øeení je a záleitostí konkretizaèního
a interpretaèního úsilí. To smìøuje ke scelování toho, co
bylo øeèeno, do podoby urèitého konceptu svìta, do verze
svìt podle....29) Právì s ohledem na nae oèekávání celostnosti má pak smysl uvaovat i o rétorice vyprávìní, kdy dìjové vyústìní nás mùe nejzøetelnìji o nìèem pøesvìdèit
nebo alespoò nìco ilustrovat ve smyslu sdìlování. A míra
kompletnosti a celostnosti pak záleí pøedevím na tom,
nakolik se výslednì podaøí odstranit prvky promìnnosti
a zmínìného rétoricko-ideologického napìtí.
Kategorie dìje bývá obvykle vnímána jako klíèový
aspekt z hlediska konzumního ètenáøe, zatímco pro teorii
vyprávìní se dlouho zdála nabízet jen popisnou klasifikaci
kompozice dìjových linií. Nìkdejí Proppova funkce jako
prvek dìjové sféry byla ve strukturalistickém domýlení
posunuta do sféry postav (Greimas) èi antropologických
kategorií (Lévi-Strauss). Jistý pokus o zvýznamnìní dìjové
linie pøedstavuje Barthesovo (1966) rozliení kardinálních
funkcí (jader), je se vyznaèují pøímým vlivem na vývoj
29) Podle podoby textu i interpretaèního smìøování lze dosadit: podle implikovaného autora a/nebo vypravìèe.
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pøíbìhu, a satelitù, je je doplòují a specifikují; oba typy
funkcí jsou vak v tomto pojetí hierarchicky výe ne indexy, které nabízejí dotváøení narativních agensù (postav,
v tom pøípadì jde o vlastní indexy) a informanty (ty umoòují identifikaci prostorovou a èasovou). Obdobnì k dìjovému aspektu smìøuje i Brémondova (1973) pøedstava
temporální logiky vyprávìní, zaloené na schématu:
monost

Õ
Õ

volba této monosti
nevyuití monosti

Õ
Õ

úspìch
neúspìch

Vechny tyto pokusy jsou neseny snahou najít prvky
a mechanismy jejich propojování, které by fungovaly univerzálnì a zároveò by pøedstavovaly obecnì pøítomný podklad dìjového utváøení a fungování. Textová produkce i její
následné vnímání jsou zde ponìkud redukovány do mechanistické pøedstavy stroje, jeho parametry lze pro rùzné
potøeby rùznì nastavit, ale který u díky svému ustrojení
nemùe v zásadì fungovat jinak. Implicitní polemikou s takovým chápáním se zdá být Ricoeurovo paradigmatické
pojetí dìje (sdìjování, emplotment) jako syntézy vech heterogenních prvkù narativu. Ricoeur (in Valdés, ed. 1985)
zdùrazòuje procesuální, nikoli výsledkovou potenci, kterou
dìjová sloka v sobì nese, a zprostøedkovatelskou roli mezi
jednotlivými událostmi èi scénami a celkem pøíbìhu. Zároveò upozoròuje, e mechanismy vnímání dìje se neodvíjejí
 co se zdá, e výe uvedené pøístupy sugerují  od racionálnì vìdeckých logických mechanismù, pøirovnatelných
k principùm umìlé inteligence; jsou zaloeny spíe na
prostém oèekávání jistého moudra èi morálního soudu,
který bude sdìlen. Sdìlení je pro nae ètení podstatnìjí
a podnìtnìjí ne kód: èteme spíe kvùli tématu, kvùli tomu,
o èem pøíbìh je, ne kvùli tomu, e jisté matrice uspoøádání dìje na nás pùsobí. Dìj vytváøí ucelený pøíbìh ze souboru událostí a scén a zároveò tyto jednotlivé a èasto izolované scény a události do pøíbìhu vnáí. Z tohoto hlediska je
jedním z nejpodstatnìjích tématotvorných elementù. Dìj
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tedy následnost jednotlivých scén a událostí konfiguruje,
pøispívá k identitì pøíbìhu ve smyslu jeho identiènosti,
stálosti a soudrnosti.
II. 2. 5. ÈASOPROSTOR

Takøka nevyhnutelná pøítomnost
aspektu èasu v jakémkoli vyprávìní s sebou nese nìkolik
obecných charakteristik: èas vnáí do vyprávìní linearitu,
ale také momentálnost (bezprostøednost) a v neposlední
øadì i trvání, monost èasové nekoneènosti.30) Kadý z tìchto aspektù vak okamitì evokuje dalí monosti: k lineárnosti se komplementárnì objevuje cykliènost, kruhovost
nebo spirálovitost, progresivnost èi regresivnost, k momentálnosti se pøiøazuje dynamiènost èi statiènost, k nekoneènosti existenciální èi jiná ohranièenost. Navíc i dvojí
existence svìta vyprávìní  existence svìta zobrazeného
a svìta zobrazujícího  implicitnì èi explicitnì obnáí èasový nesoulad obou svìtù, nemonost jejich analogické, èasovì soubìné existence. Gérard Genette vnímá právì tento
aspekt jako jeden ze základních klíèù k analýze narativu:
Analyzovat èasový øád narativu znamená porovnávat øád,
jím jsou události a èasové fáze seøazeny v narativním diskursu, se øádem, v nìm tyto události a èasové segmenty
po sobì následují v pøíbìhu (1972; 1979: 35). K popisu sémantiky èasu ve vyprávìní charakterizuje vztah èasu diskursu a èasu pøíbìhu tøemi kategoriemi: uspoøádáním
(ordre), trváním (durée) a frekvencí (fréquence).
Kategorie uspoøádání se vrací k formalistickému rozliení fabule a syetu a má postihovat zpùsob pøeuspoøádání èasu událostí v rámci konkrétního narativního diskursu.
Tento vztah nabízí následující monosti:
a) normální následnost, kdy pøíbìh i diskurs nabízejí
stejný sled událostí;
b) anachronická následnost, a to buï v podobì analepse (zpìtný støih), kdy diskurs naruí pøirozený sled událostí a vrátí se k události, která je z hlediska pøíbìhu u minulostí, anebo v podobì prolepse (støih smìrem dopøedu),
30) Dokladem mùe být tøeba pohádkový závìr: A jestli neumøeli, ijí astnì
dodnes, ale tøeba i náboenské vyprávìní o ivotì vìèném.

kdy diskurs tematizuje události, které se z hlediska pøíbìhu teprve odehrají.31) Genette rozliuje i pojmy pro pojmenování posunu v èasové následnosti v rámci diskursu
a v rámci pøíbìhu: pro první navrhuje termín distance
(portée), tj. èasová vzdálenost od diskursivního nyní
k bodu, kdy zaèala zpìtná èi pøedjímající anachronie, pro
druhý termín amplituda (amplitude), jen oznaèuje trvání
samotné anachronické události v rámci èasu pøíbìhu. Domýlení pak nabízí Genettovi sloitou, vechny monosti
vyèerpávající typologii: anachronii lze do sekvence událostí v rámci pøíbìhu pøièlenit buï externì (anachronie zaèíná
i konèí pøed bodem nyní), internì (zaèíná po bodu nyní),
anebo smíenì (zaèíná pøed nyní, konèí za ním). I tyto
monosti Genette peèlivì dìlí do dalích a dalích podskupin, pro nì pak vesmìs nachází v Proustových textech
reálné doklady a výskyty; jejich parafrázování se vak pro
potøeby naí práce nezdá nutným, nebo taková klasifikace je spíe popisná ne interpretaèní. Pro interpretaèní hledisko je podstatné o tìchto monostech a jejich významotvorném fungování vìdìt; vyèerpávající teoretický výèet je
vak stìí moný, nebo konkrétní texty jednak nabízejí
vdy jen urèité realizace, a na druhé stranì kadá textová
realizace by si vyadovala vlastní klasifikaci, kde nìkteré
monosti nepøicházejí v úvahu, zatímco jiné by si ádaly
jetì hlubí èi rozvìtvenìjí klasifikace ne ty, které nabízí
Genette. Jetì komplikovanìjí popisnou klasifikaci by
si vyadovalo vyprávìní, které zahrnuje více dìjových rovin. Zmínit je tøeba pouze doplòkovou monost stojící na
úrovni normální a anachronické následnosti: Genette ji
oznaèuje jako achroniènost: má postihovat pøípady, kdy
èasový vztah mezi pøíbìhem a diskursem je zcela rozruen
31) Události bezprostøední pøítomnosti pøíbìhu se dostanou ke slovu poté, jinak by
lo namísto anachronické následnosti prostì o dìjovou elipsu. Chatman (1978:
64) upozoròuje, e Genettovy pojmy by nemìly být pøekládány výrazem støih
(flashback, flashforward), protoe støih je pojem uí, vyznaèující se skuteènì 
jako ve filmu  zøetelným prostøiením plynulosti sekvence. Genettovy pojmy
postihují navíc i tradièní sumarizaèní pasáe, stejnì jako projevy, kdy èasový posun dopøedu zprvu vùbec nepostøehneme a uvìdomíme si jej a retrospektivnì.
Obdobnì by pod nì spadal i tradièní prostøedek expozice (uvedení do dìje),
který následuje po vstupu v podobì in medias res.
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a uspoøádání je buï naprosto nahodilé, anebo øízené následností prostorovou, promluvovou, tematickou apod.32)
Genettova kategorie trvání staví do vzájemného pomìru èas, který zabere ètení o jisté události (diskurs) a èas
trvání události samotné (pøíbìh pøesazený zpìt do roviny
aktuálního svìta). Zde se nabízí pìt základních
moností:
a) resumé, sumarizace, shrnutí: èas diskursu je kratí
ne èas pøíbìhu;33)
b) elipsa: toté, pouze èas diskursu je de facto nulový;34)
c) scéna: èas diskursu odpovídá èasu pøíbìhu;35)
d) protaení: èas diskursu je delí ne èas pøíbìhu;36)
e) pauza: toté, pouze èas pøíbìhu je nulový.37)
Koneènì kategorie frekvence postihuje poèet výskytù
tée události v rovinì pøíbìhu a v rovinì diskursu. Monosti jsou vcelku evidentní:
a) jedineènost: jedineèný výskyt v pøíbìhu je pouze
jednou zobrazen v diskursu;
b) násobená jedineènost: událost, která se opakovanì,
ale pokadé ve své více èi ménì jedineèné podobì vyskytuje v pøíbìhu, je opakovanì zaznamenávána diskursem;
c) opakování: jedineèná, jednou se vyskytnuví událost
je diskursem zaznamenávána opakovanì;
d) iterativnost: nìkolik opakujících se událostí je shrnuto jedním diskursivním zobrazením.
32) Jako ilustrativní doklady tohoto typu vztahu mezi èasem diskursu a èasem pøíbìhu lze vnímat Robbe-Grilletovu árlivost, ale tøeba i prózy Vìry Linhartové
a svým zpùsobem i Kunderovu Knihu smíchu a zapomnìní. V oblasti filmového
vyprávìní by mohla být pøíkladem Tarantinova Pulp Fiction.
33) Asi nejbìnìjím dokladem sumarizace je dialog postav zprostøedkovaný promluvou vypravìèe.
34) Genette ukazuje nárùst eliptických pasáí v prùbìhu Hledání ztraceného èasu;
tyto elipsy kompenzují stále detailnìjí popisy scén a nesoulad mezi èasem
diskursu a èasem pøíbìhu tak prùbìnì narùstá.
35) Ve scénì jako by vyprávìní pøebíralo vyprávìcí techniku dramatu: realizací
scény je obvykle dialog postav a/anebo krátká akce, èin.
36) Tuto techniku explicitnì vyuívá film pøi zpomalených pasáích, v literatuøe bývá
èasto vyuívána tøeba pro pøevedení snu do slovní podoby; teoreticky ale postihuje sám princip verbálního vyjadøování, kdy slovní formulace zabere obvykle víc
èasu ne neverbální, pocitová reakce; písemná fixace pak tento moment trvání
jetì prodluuje.
37) Dokladem jsou statické popisy, kdy se nic nedìje.
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Zbìným odhadem lze øíci, e tradièní vyprávìní inklinuje k první a ètvrté monosti. Monost druhá a tøetí více
upozoròují na samotný akt ztváròování, jsou více pøíznakové a implikují vztah èasu pøíbìhu a èasu diskursu jako problém, který má v oblasti fikèních narativù zcela arbitrérní
monosti vzájemného usouvztanìní.
Problém èasového ztvárnìní hraje významotvornou roli
pøedevím tam, kde na sebe upozoròuje. Pro interpretaci
vyprávìní je vak opìt nutné být si vìdomi celé kály moností, tj. vyvarovat se oèekávání, e toto musí být prostì
tak. Pøirozenost ve smyslu naplnìní obvyklého oèekávání
nemusí být nutnì významotvorným prvkem, ale na utváøení smyslu se skrytì podílí i tak: vytváøí dojem øádu, podporuje pocit, e jinak to být ani nemùe, èím si diskurs
získává aspekt autoritativnosti nebo univerzálnosti. Podporuje tak mimetické vnímání textu a jeho dominanci
v procesu zobrazování. Èasová reference jako by se touto
vìrností realitì ztrácela: takto jsme schopni neutrálnì
pøijmout i  z hlediska narativní teorie zcela vykonstruovaný  zpùsob vyprávìní v historickém prézentu.38) Celou
problematiku èasového elementu a jeho role ve vyprávìní
vak nelze vyèerpat rozèlenìním roviny pøíbìhu a diskursu
a odvozováním významu ze symetriènosti èi asymetrie
mezi nimi. Akcentovat èas jako významotvorný prvek lze
i pomalým vyprávìním pomale se odvíjejících událostí, stejnì jako rychlým vyprávìním rychle se dìjících událostí.
Oproti dynamickému kontrastu obou základních rovin, jeho základním projevem je digrese, uplatòování leitmotivù,
anebo sledování nìkolika dìjových rovin najednou, vystupuje pøi dodrení symetrie scény (trvání diskursu = trvání
38) Tak se napø. v Kunderovì ertu pro èást vnímatelù ztrácí rozdíl mezi Ludvíkovým návratem do rodného mìsteèka a mezi èasem, kdy celý pøíbìh Ludvík vytváøí, tj. vypráví. Události se pak v takovém ètení jeví, jako by byly vyprávìny v diskursivním èase nyní, a tím se ztrácí moný smysl, v nìm je i definitivní
Ludvíkovo pouèení zaobalováno do jisté strategie sebe-prezentace, do strategie
opìt peèlivì vykalkulované z pozice toho, kdo se jistým a vyhranìným zpùsobem
chce jevit a prezentovat. Závìreèná scéna se sanitkou se z pozice nyní jeví jako
pøirozený rys zobrazeného svìta; s vìdomím èasové distance se naopak mùe jevit jako vyprávìcí kýè, jako dalí ornament, do nìho Ludvík vìdomì zaobaluje
svùj osud.
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pøíbìhu) do popøedí jazykové ztvárnìní na úrovni jednotlivých pojmenování. Èasový aspekt je v zásadì vyjádøitelný
jednak pomocí sloves, jednak pomocí adverbií. Deiktická
adverbia typu èasového teï, podobnì jako prostorového
zde, tak mohou získávat dvojitý posun, který jim upírá
deiktiènost fungující v bìné promluvì: prvním, nevyhnutelným posunem je posun diskursivní: teï nutnì ztrácí
své nyní momentem zobrazení, který je u provdy zasazuje do minulosti; teï u se v diskursu vdy stalo. Tento
modelující posun ale jetì mùe být umocnìn  a explicitnì tematizován  vyuitím adverbia typu teï ve vyprávìní v minulém èase. V takovém pøípadì se to, co teï
oznaèuje, pøesouvá nejen z pásma implikovaného autora
k vypravìèi, tedy do svìta textového, u svou podstatou nedeiktického, ale mizí i z kompetence pásma vypravìèe do
kompetence postav: u dva zprostøedkující subjekty, které
na nì mají právo, se oznaèeného vzdávají a ponechávají
je napospas. Takové teï je tedy z hlediska autoritativnosti a nezprostøedkovanosti zcela problematické: neoznaèuje
ádné nyní, které bychom si mohli pøisvojit a autentifikovat jako nìco, co smìøuje do vnímatelské sféry nyní. Právì na pøíkladu zdánlivì deiktických prvkù si pak lze snadno uvìdomit i oidnost pøiøazování jakéhokoli soudu,
vysloveného v rámci zobrazeného svìta, pøímo do svìta
aktuálního.39)
V èasové dimenzi zobrazeného svìta, a u je jeho zpùsob vztahování se ke svìtu aktuálnímu jakýkoli, se vdy
objevuje i jistá stopa aspektu postav. Kadý zobrazený svìt
disponuje kolektivní pamìtí, která se promítá do pamìti individuální. Funguje v nìm tedy urèitá pøítomnost minulých
událostí. Ta produkuje nejen základní princip narace 
sekvenciálnost, následnost, ale bývá i zdrojem logiky
vyprávìní.
39) Kafkovy kratí prózy èasto tematizují právì tento aspekt: promlouvající snad a
excesivnì zdùrazòuje problematiku stavu nyní, ani by ovem bylo moné dobrat se jakékoli mimetické reference, identifikovat toto teï vùèi reálnì historickému èasu (srov. napø. Nový advokát èi Starý list). Ustálené principy vnímání pak
tuto programní referenènì rozostøovací narativní techniku vyøeily vytvoøením
obrazu Franze Kafky jakoto proroka, nebo ono teï je vdy nìjakým zpùsobem
vztáhnutelné i vùèi dobì, ji chce takový vnímatel v Kafkových prózách najít.
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Prostor zobrazeného svìta je, obdobnì jako dalí elementy vyprávìní, utváøen jazykem, strukturou textu a aktem vnímání. Na základì tìchto východisek charakterizuje prostor jeden z prvních teoretických textù o dané
problematice, Forma prostoru v moderní literatuøe Josepha
Franka (1945). Právì v oblasti prostoru se jetì zøetelnìji
ne jinde objevuje evidentní propojení vnitøní významotvorné strukturace textu a obecných, antropologických
pravidel vnímání, odvozených od zkuenosti s aktuálním
svìtem. Prostor, obdobnì jako èas literárního díla, nabízí
prvek propojenosti a vnímateli se tedy jeví jako element
potenciálnì blízký pøíèinné propojenosti zobrazeného svìta
textu, tj. jako prvek syntaxe vyprávìní. Vztah prostoru
k èasu je komplementární: buï jeden zpùsob propojenosti
podporuje druhý, anebo stojí v opozici. Moný a v praxi pomìrnì èastý je i pøípad, e buï èasová, anebo prostorová
propojenost textu je potlaèena èi nevystupuje explicitnì na
povrch; potom druhý, nepotlaèený a zøetelný aspekt pøejímá dominantní roli v utváøení významu. Oba elementy
jsou ovem pøirozenì propojené. Prostor je vytváøen a vnímán právì na základì èasového odvíjení a obrácenì  èas
se obvykle manifestuje na pozadí promìn prostorových.
Joseph Frank ovem vnímá vztah èasu a prostoru spíe
jako konkurenèní a jeden prvek vztahu akcentuje na úkor
druhého, jak u tomu bývá, objevíme-li nìco, èemu dosud
nebyla vìnována souvislá pozornost. Frank tedy moderní
vyprávìní vymezuje jako propojenost prostorovou, na rozdíl od bìnì pøijímaného odvíjení èasového, které vytváøí
pøedpoklad pøíèinnì èasové syntaxe vyprávìní.
Zpùsob existence prostoru ve vyprávìní upozoròuje i na
dalí podstatný aspekt: na vnitønìtextové odkazování
a rozvíjení. Prostor obvykle není nabídnut pøímo ve své celostnosti: zapojení nových prostorových elementù si ádá
explicitní èi implicitní odkaz smìrem k prostorovým elementùm, které v zobrazeném svìtì ji existují. Nové elementy se v zásadì napojují na principu ekvivalence (výsledkem je rozíøení, specifikace stávajícího prostoru),
anebo kontrastu (výsledkem je pøebudování, posun èi
znejistìní dosavadních prostorových souøadnic).
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Základní souøadnice prostoru v literárním vyprávìní
jsou obdobnì uchopitelné nejrùznìjími kategorizacemi,
které vesmìs vycházejí z pøedpokladu èi oèekávání celostnosti nabízeného svìta vyprávìní. Nejbìnìjí je asi opozice uzavøeného a otevøeného prostoru; první bývá pøipisována vyprávìní do éry romantismu, druhá bývá vnímána
jako výsledek romantické ironie, tj. naruení iluze o mimetické soudrnosti textu.40) Její modifikací je pak binární
opozice soubìnosti (convergence) a rozcházení se (divergence). Danow (1997) z nich vyvozuje i obecnìjí strukturnì tematické závìry o konfiguraci narativních moností:
soubìnost implikuje sevøenost, smìøování k závìru, zatímco rozcházení se implikuje otevírání textu vùèi nutné
interpretaci.
Takto je moné vnímat vnitønìtextovou, významotvornou dimenzi prostoru. Stejnì tak se ale nabízí otázka, nakolik zobrazení prostoru zvýrazòuje moment odkazování
mimo text, tj. pøedevím mimetický aspekt vnímání. Zde se
snad dá øíci, e mimetiènost prostoru je  alespoò v moderním vyprávìní  omezenìjí ne mimetiènost èasu. Jakýkoli lineární moment èasového posunu odkazuje k naí
zkuenosti s lineárnì plynoucím èasem, take tendence
k analogickému propojování èasu v zobrazeném svìtì
a èasu ve svìtì aktuálním je silná. Èasová linearita tedy
evokuje princip ekvivalence, podobnosti èi pøirovnání.
Oproti tomu prostor má i pøes zøetelnì mimetickou dimenzi ponìkud jiný smyslový potenciál: prostor zobrazeného
svìta nemùe být nikdy kompletní, dostateènì zaplnìný.
Proto je pøi vnímání prostoru bìná zkuenost s prázdnými
místy, mezerami èi místy nedourèenosti, jejich zaplòování
se ovem automaticky nedìje na základì analogie se svìtem aktuálním, jak se tomu zdá být v pøípadì zaplòování
mezer èasových. Standardní pøedpoklad, e na prázdném
místì textu se nic nestalo, se nerovná pøedpokladu, e
tam také nic nebylo. Zaplòování prázdných prostorových
míst, dané potøebou kompletnosti a kompatibilnosti, o nì
40) I zde by bylo moné uvést celou øadu výjimek, naruujících pohodlnou pøedstavu
ucelených a identických entit pøedtím a potom: Gargantua a Pantagruel,
Don Quijote, Tristram Shandy, Jakub fatalista apod.
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si prostor øíká, má tedy zøetelnìjí tendenci k vnitønìtextovému odkazování, které pøichází ke slovu vdy, kdy není
potøeba kompletnosti a kompatibilnosti uspokojena odkazováním mimetickým.41) Prostorovost vyprávìní je tedy více
sebe-reflektivní, více závislá na vnitønìtextových premisách a propozicích ne èasovost vyprávìní. Prostor má
oproti èasu vyí míru textovosti, rysu, který budeme
souvisleji charakterizovat v závìru této kapitoly.
Dùraz na prostorovost vede nutnì k pøehodnocení
vyhroceného protikladu vizuálního a narativního umìní.
I narativní text si v sobì nese prostorovost,42) stejnì jako
vizuální objekt (obraz, socha) si v sobì nese prvek èasovosti, trvání svého vnímání, ale i jeho sled (výrazný prvek obrazu èi sochy si øíká o to být vnímán døíve ne skrytý, by
pozoruhodný detail).
Tradièní dìlení pøíbìhu na entity dìje, postav a èasoprostoru a jejich separátní interpretace je postupem kolským
a vnìjkovým. Tyto entity jsou navzájem propojeny, podporují se, prolínají, ale také pøekrývají. Navíc jejich vztahy
nejsou utváøeny stejnými mechanismy. Souvislost dìje
a èasu se obvykle projevuje jako soubìnost: jedno vyplývá
z druhého. Vztah dìje a prostoru je odliný: zobrazovací pozornost vìnovaná prostoru obvykle naopak dìj (a v dùsledku toho obvykle i èas) odsouvá do pozadí, zpomaluje èi
anuluje. Pøesto i prostorový popis mùe v sobì nést skrytou, potenciální akènost,43) mùe vypovídat o postavách
a v neposlední øadì i o textovosti samého vyprávìní.
41) Pøedevím realistický román se snaí tuto potøebu uspokojit nabízením prostorù
hotových, jakoby pøejatých z aktuálního svìta. I tyto postupy vak nutnì obnaují procesy redukce a zvýznamòování: i v maximálnì mimetickém vyprávìní
jsou potvrzeny jen nìkteré èásti, prvky èi rysy hotového prostoru a sám akt
potvrzování tím na sebe váe interpretaèní pozornost.
42) Aplikace vizuálních umìní pak nutnì vede k domýlení z nich vypùjèené terminologie na oblast vyprávìní. Napø. Joseph Kestner (in Smitten, Jeffrey R.;
Daghistany, Ann, eds. 1981) u románu rozliuje tøi prostorové sekundární iluze:
a) obrazovou: vyuití rámu v podobì rámcového vyprávìní; b) sochaøskou: obraz
postavy a úhel pohledu na ni; c) architektonickou: celek narativní struktury, uspoøádání kapitol, èástí, styl.
43) Tohoto rysu vyuívá verbální i filmová podoba hororu, ale dokáe jej vyuít
i psychologický román.
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II. 2. 6. POSTAVA

Funkce postavy ve vyprávìní se utváøí
od její pozice na kále mezi hypotetickým pólem zcela pøímoèarého odkazování do sféry aktuálního svìta (reálná
postava charakterizovaná vlastním jménem i atributy, které k ní máme pøiøazeny na základì naich historických,
kulturních èi dobovì sociologických znalostí) a pólem zcela
intratextového odkazování, kdy jsou zpøetrhány èi znegovány vechny potenciální vztahy k aktuálnímu svìtu (napø.
postava ve sci-fi, která se nevyznaèuje ani lidskou fyziognomií èi mentalitou).44) V prvním modelovém pøípadì je tedy
postava takøka mimetickým obrazem, tj. portrétem, v pøípadì druhém je textovým konstruktem, umìlým a ve vztahu k aktuálnímu svìtu arbitrérním komplexem urèitých
rysù èi vlastností.45)
Takøka vekeré postavy uívané v literárních vyprávìních se ovem pohybují kdesi mezi obìma póly. Oba krajní
body jsou toti  domyslíme-li je teoreticky  takøka nenaplnitelné. Ani vyuití vlastního jména neoznaèuje toti
jedineènou bytost bezproblémovì; stejnì tak ale jakákoli
postava jako textový konstrukt nemùe mít stoprocentnì
zablokovány vekeré rysy, které jí máme tendenci pøisuzovat na základì principu dourèování míst nedourèenosti:
tyto rysy by musely být explicitnì  a v prùbìhu vyprávìní opakovanì  negovány a rueny, take vyprávìní by se
nevyhnulo neustálým odboèkám k tomu, èím postava není;
tyto odboèky by pak nutnì získaly navíc zpìtnì fungující
podtext: je-li o nìèem neustále tvrzeno, e to tak není, musí
na tom, o èem se øíká, e není, alespoò nìco být. Zùstává
44) Jonathan Culler (1975) charakterizuje takovýto typ postavy jako soubor urèitých
predikovaných rysù, shrnutých pod jména jednotlivých postav.
45) James Phelan (1989) navrhuje pøi obdobném rozliení oznaèovat první zpùsob
bytí postavy jako mimetický, druhý jako syntetický; jako tøetí komponent navrhuje zpùsob tematický, který by charakterizoval vnímání postavy v jejím reprezentativním ohledu, tj. jako zástupce jistého typu spoleènosti, sociální vrstvy, typu
mylení apod. V naem pojetí máme pojem téma a adjektivum tematický rezervováno pro aspekt, který vzniká v soubìhu obou dalích aspektù. Tato dvouvrstvá
hierarchie se nám zdá být smysluplnìjí u proto, e rozdíl mezi mimetickým
a tematickým aspektem pùsobí ponìkud umìle a Phelan sám ostatnì oba tyto
aspekty zkoumá, na rozdíl od aspektu syntetického, soubìnì.

v postavì tedy urèité jádro reprezentativnosti, typovosti
odvozované od naí zkuenosti s lidskou existencí v aktuálním svìtì.
Na rozdíl od dìje, jen se z hlediska vnímání vyznaèuje
primární paradigmatièností (nová událost vytìsòuje, pøekrývá událost starou, a ta by musela být odkazem aktualizována, aby opìt vystoupila do popøedí), je pro postavu
charakteristické spíe syntagmatické fungování: její jednotlivé vlastnosti se v prùbìhu dìje nabalují, jsou vnímatelem poodhalovány na základì toho, jak byly tematizovány;
aby jedna vlastnost zcela vylouèila vlastnost pøedchozí,
muselo by dojít k výraznì motivovanému zdùvodnìní (pøerod, procitnutí, promìna). Právì tento aspekt podcenila Greimasova teorie aktantù, která se snaila postavám
pøisoudit paradigmatické fungování, udìlat je trvalými nositeli urèitých dìjových funkcí (hrdina, pomocník, kùdce);
dìjová funkce se v takovém pojetí stává determinaèním èinitelem vlastností postav. Postupné pøidávání a pozvolné
modifikování vlastností je základním rysem, jím se ve vyprávìní  a zvlátì v tom tradièním  postava obvykle
vyjevuje. Zároveò ovem tam, kde není toto postupné pøidávání dostateènì naplnìno, vzniká prostor pro doplòování charakterových vlastností, ale i fyziognomických rysù
postavy na základì obeznámenosti se s aktuálním svìtem,
pøípadnì na základì paratextových rysù.46) Dìjová funkènost urèité vlastnosti postavy je tedy faktorem, který eliminuje mimetické ètení. Objevujeme jej vak vdy a zpìtnì;
vlastnostmi ani fyziognomií nenaplnìná postava na poèátku vyprávìní si svou mimetiènost do pøíbìhu nutnì vnáí
46) Dojem vìtiny ètenáøù, e pøesnì vìdí, jak vypadá vejk, vzniká nikoli na základì dostateèného popisu postavy v textu, ale na základì pøisvojení si Ladovy ilustraèní interpretace vejka, umocnìné potom jetì filmovými zpracováními, které vesmìs dodrují Ladou nabídnuté rysy. Tam, kde naèrtnutí fyziognomie chybí
zcela (napø. postavy v Kunderovì Nesnesitelné lehkosti bytí), tam si vnímatel doplòuje jejich podobu právì jen na základì oèekávání pøevzatých z aktuálního svìta; i tato oèekávání mohou být pøekvapivì silná, jak dokazuje bìná reakce na
(pravda, nepøíli povedenou) filmovou verzi, kdy se diváci dohadují, zda ta èi ona
postava nemìla vypadat jinak. Extrémním pøípadem je pak projektování fyziognomie pøevzaté z oblasti autora a jeho obrazu (napø. nad Kafkovým Procesem
smìøují pøi hledání podoby Josefa K. vnímatelé celkem bìnì do fyziognomie
Kafkovy).
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jako poèáteèní klad, jeho se mùe, jsouc saturována víc
a víc dìjovou funkcí, postupnì zøíkat.
Prázdný prostor vlastností èi fyziognomie postavy
ovem zároveò má i svou pozitivnì sémantickou náplò:
upozoròuje na textovou rétoriku, na strategii, která je patrná v textu; nebylo-li by nám to, co oèekáváme, odepøeno,
nepostøehli bychom obvykle nai závislost na naplnìní jistých pravidel budování vyprávìcího textu. Nejsou-li oèekávané dimenze naplnìny vypravìèem, máme tendenci si je
naplòovat sami. Tato tendence se ovem obvykle dostává
do rozporu s textovou funkcí postavy, je je umonìna právì charakterizaèní nenaplnìností: desetiletími se linoucí
úvahy o vejkovi a jeho dobrých èi patných vlastnostech
vycházejí právì z vnímatelsko-interpretaèního naplòování
prázdných dimenzí této postavy. Touto aktivitou ovem vnímatel potlaèuje funkènost postavy, tedy to, e právì takto
konstruovaná postava umoòuje motivovanì rozvíjet dìj
zpùsobem, jím je zde rozvíjen, a e zároveò funguje i významotvornì, jako element konceptu arbitrérnosti, který
sjednocuje celý svìt textu.47)
Základní otázkou interpretaèního pøístupu k vyprávìní
zùstává, co vlastnì vytváøí postavu. Pro jisté texty a pro
jisté metodologie to mùe být soubor vlastností èi jedna výrazná vlastnost, mylenka, kterou postava vyjadøuje èi reprezentuje, nebo její role v textu. James Phelan jako základní jednotku postavy vnímá atribut, nìco, co se 
alespoò potenciálnì  podílí simultánnì na utváøení mimetické, tematické a syntetické sféry významu (Phelan
1989: 9). Postava se tedy vyznaèuje atributizaèními rysy,
které vstupují do celkového významového dìní textu
a ovlivòují jej; zároveò by toto ovlivòování mìlo být patrné
pøi jakémkoli úhlu pohledu na utváøení významu vyprávìného textu. Tuto otázku si ovem lze poloit i jinak: jakého
procesu signifikace, tj. zvýznamòování se postava jako èást
celkového konceptu textu úèastní? Odvíjí se její podíl na

významu zcela od její dìjové funkce, nebo od role vztaené
vùèi èasu èi prostoru zobrazeného svìta vyprávìní,48) anebo
je výsledkem textového vstøebání výchozího impulsu reference, její smìr tato postava naznaèuje? Postava mùe být
významovým nositelem vlastní jedineènosti, individuality,
anebo naopak mùe být zástupcem urèité obecné entity;
opìt jde o teoreticky polarizované monosti s tím, e kadá
z postav se nachází kdesi mezi tìmito póly.

47) Phelan vymezuje dimenzi postavy jako kadý atribut, který lze pøisoudit postavì,
pokud ji vnímáme izolovanì, mimo text, v nìm se vyskytuje. Funkce postavy
je pak specifickou aplikací tohoto atributu, vzniklou v rozvíjející se struktuøe
textu (Phelan 1989: 9).

48) Toto by byly vesmìs vnitønìtextové faktory a význam postavy by tak vznikal
pouze uvnitø textu.
49) Co ale rozhodnì neznamená, e i sama významotvorná potence tohoto diskursivního pozadí je obdobnì minimalizována.

II. 2. 7. VYPRAVÌÈ JAKO TEMATIZÁTOR
DISKURSIVNÍHO POZADÍ

Základním aspektem, ovlivòujícím podobu a významové i smyslové smìøování jakéhokoli vyprávìní, je zpùsob a míra jeho zprostøedkovanosti. Tuto kategorii si uvaování o vyprávìní reflektovalo u od dob
teoretického rozliení hlediska (point of view, Lubbock
1921), ona stojí i v pozadí pokusù o vypracování univerzálních typologií vypravìèe; v ucelené podobì je na ní zaloena i Stanzelova typologie vyprávìcích situací (Stanzel
1979).
Typologie vyprávìcích situací umoòuje velice dynamické pojetí kategorie vypravìèe a postihuje jeho moné podoby, které se mohou vyskytnout na ose mezi dvìma abstrahovanými póly: na jedné stranì vypravìè jako takøka zcela
integrální souèást zobrazeného svìta s minimální tematizací vlastní zprostøedkovávací kapacity (koncept nezprostøedkovaného vyprávìní), na druhé stranì vypravìè zcela vzdálený zobrazenému svìtu, obvykle poukazující na
umìlost tohoto svìta, tedy vypravìè s takøka maximální
tematizací své zprostøedkovávací kapacity a v tomto pøípadì i funkce (role). Zatímco v prvním pøípadì bude podíl vypravìèe na diskursivním utváøení textu minimální,49) ve
druhém pøípadì se stává zosobnìním, ztìlesnìním samotného diskursivního dìní: diskursivní aspekt se dostává do
centra tematického smìøování textu a vypravìè je i klíèem
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k celému komplexu diskursivních významù. Jak ovem
vyplývá z faktu, e toto je pouze jedna z moností a kadé
vyprávìní se k ní pøibliuje jen v jisté míøe, nelze ztotoòovat samotný fenomén diskursu s vypravìèem. Ve vymezení
diskursu jde o významotvorné pole, které je mnohem irí
a rozmanitìjí. Zároveò i vypravìè je  obdobnì jako významové elementy jím zprostøedkovávaného svìta (motivy, na
vyí rovinì dìj, postavy a èasoprostor)  výsledkem abstrakce, entitou, o ní jsme schopni hovoøit tehdy, kdy splòuje alespoò jistá modální kritéria homogennosti. Diskurs
v pojetí soudobé naratologie je naproti tomu záleitostí textové struktury jako celku; zahrnuje tedy i prvky a elementy, které smìøování k abstraktnìjím redukcím neumoòují.
Narativní diskurs tedy má i dalí sloky, ne je role
a funkce vypravìèe a zpùsob fungování vyprávìcích situací. Jeho souèástí se stávají i prvky textovosti literárního vyprávìní, paratextové jevy, stejnì jako intertextové vazby,
podoba implicitních textových subjektù a dalí pøípadné
aspekty referenèního dìní smìøujícího mimo samotný text.
Diskurs se tak stává polem, kde se vnitønìtextové utváøení
významu vdy v jisté míøe mísí s recepèním dìním smyslu.
Navíc je tøeba vzít v úvahu i okolnost, e narativní
struktura vyprávìní jakoto uspoøádanosti významových
elementù se pootevírá nenarativním prvkùm pøíbìhu. Pøíbìh bývá obvykle vnímán jako dílèí prvek vyprávìní (narativu). Zároveò ovem právì pøíbìh svou antropologickou èi
jinak zobecnitelnou podstatou vnáí do vyprávìní elementy, které toto vyprávìní samo neobsahuje.50) Zde se obnau50) V recepci modernistické prózy, která nabízí postavy jako textem stvoøené entity,
je doloitelná snaha i z tìchto textových konstruktù udìlat postavy z masa a kostí, a u v rovinì obecné shody (viz ji zmínìný Ladùv vejk), anebo na základì
individuální recepce, kdy si vnímatel postavu v její fyziognomii prostì pøedstaví,
nebo mu absence popisu unikne. Z jiného hlediska lze postøeh, e pøíbìh se
nemusí krýt s vyprávìním, doloit na filmové verzi Jamese Bonda: vyhrocená
maskulinnost bondovské série v dílech, kde jej ztìlesòoval Roger Moore, mìla
z hlediska vnitøní výstavby zjevnì pouze hyberbolizaèní roli. Teprve výskyt feministického ironicko-despektivního vnímání vedl tvùrce v 90. letech ke zpìtnému zvýznamnìní nìkdejího maèoidního obrazu Bonda: a právì takové hodnocení  s výraznì ironickým vyznìním  vloí tvùrci do úst nové M,
ztìlesòované tentokrát enou. Mediálnì vdìèným pøíkladem tohoto druhu by ale
nejspí byla i kletba islámských duchovních nad Salmanem Rushdiem za jeho
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je problém anticipace, kdy i ucelená skupina vnímatelù
bude na základì svého kulturního povìdomí oèekávat od
textu urèité významové smìøování; paradoxnì i nenaplnìní takového oèekávání se stává významotvorným prvkem
ve smyslu absence, zklamaného oèekávání. Roland Barthes
(1970) hlavnì pro tuto okolnost vytváøí koncept souboru
kódù,51) které si lze nejspí pøedstavit jako soustøedné
kruhy, rozbíhající se na hladinì dál a dál od centrálního
a výchozího kódu narativu.
II. 3. DISKURSIVNOST A TEXTOVOST:
VYPRÁVÌNÍ JAKO TEXT
II. 3. 1. POJEM TEXTU

Text bývá stabilnì a vcelku funkènì vymezován jako entita naplòující poadavky fixovanosti,
ohranièenosti a strukturovanosti (srov. Lotman 1970). Ve
srovnání s ústní promluvou bývá vnímán jako projev relativnì trvalý a nemìnný. Toto vymezení, je má v èeském
prostøedí své koøeny u v Mukaøovského pojetí artefaktu,
vedlo k produktivnímu bádání na poli textové stylistiky,52)
chápané v irokém slova smyslu jako zpùsob výstavby
a uspoøádání výrazových i tematických prostøedkù. Text
je zde zkoumán jako ztìlesnìní významového utváøení,
v nìm lze odhalit aspekty genetické (metoda psaní, kompozice apod.) i recepèní (domylení komunikaèních faktorù
a subjektù i na druhé stranì komunikaèního øetìzce). Tato
bádání smìøují pøedevím k postiení významové spojitosti textu (srov. Èervenka 1996).
Jetì zøetelnìji lingvistickou bázi pro pøístup k textu
zvolil francouzský naratologicky orientovaný strukturalismus 60. let. Pokusil se hned o nìkolik typù aplikace jazykových mechanismù a vyprávìní: hledání podmìtu
Satanské vere, pøíkladem univerzálním by bylo vìdomí køíe spjaté s Jeíem,
by by se celé významové dìní konkrétního vyprávìní odvíjelo pouze v rámci
jeho dìtství.
51) Barthesovy kódy nesou oznaèení hermeneutický, tematický, symbolický a kulturní.
52) U nás srov. práce K. Hausenblase a na nì navazující bádání A. Macurové èi
P. Maree.
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a pøísudku vyprávìní u Todorova, aplikování principù
segmentace a kombinace na narativní text.
Sporadicky èas od èasu znovu vystupují i pojetí, která se
aspekt textové integrity a identity snaí posunout zpìt do
fáze geneze a pod autorovu kontrolu. E. D. Hirsch (1967,
1976) rozliuje mezi významem (meaning, to, co autor mínil), který ztotoòuje s verbalizováním autorova zamýleného významu, a mezi signifikací (significance, to, co text
znamená pro jiné), která odkazuje k irímu kontextu, tj.
k jiné mysli, epoe, k irím tematickým okruhùm. Význam
je obsaen v textu, protoe jej tam autor vloil, signifikace
je do nìho vnesena. Význam podle Hirsche v textu musí
být, aby vùbec vnímatel mohl o nìèem nad textem pøemýlet. Význam je tedy stabilní, signifikace promìnlivá. Proto
by se interpret mìl orientovat právì na význam.
Snahou udret rozliující hranici mezi takøka nekoneènou pluralitou konkrétních ètení a mezi teoreticky zobecnitelným pojetím textu a jeho významového dìní je i koncept
Lubomíra Doleela (in Valdés, ed. 1985). Jeho empirická
teorie významu smìøuje k obecnému modelu významu: podle Doleela je moné obecnì vymezit a pak i v praxi identifikovat textové konstituenty a pøedevím objevovat jejich
specifické vztahy, utváøecí vzorce, funkce a modifikace
uvnitø celku textu, tj. individuální identitu takového textu.
Doleelùv pøístup vychází z pøedpokladu korelace stylu53)
a fikèního svìta jako projevù jedineènosti kadého konkrétního textu, která vystupuje na povrch na pozadí jiných textù. Fikèní svìt je projektován do specifické textury, v ní se
realizuje jako styl. Proto tento pøístup omezuje interpretaci pøedevím na popisnou objevovací èinnost. Text je mu
obdobou personální identity: obojí se utváøí souborem specifických, trvalých a rozpoznatelných rysù, které odliují
jedince od vech ostatních (Doleel in Valdés, ed. 1985:
191). Smyslem a cílem interpretace je Doleelovi monost
parafráze pùvodního textu: textová analýza nám má poskytnout ovìøitelné sémantické interpretace. Koncentrovaná

pozornost a pokora pøi naslouchání textu, jeho kadý
detail je potenciálnì významotvorný, nám umoní objevit
esenciální autoritu textu.
Dané pojetí textu bylo ovem v uplynulých desetiletích
problematizováno hned z nìkolika pozic. Kromì známého
derridovského konceptu écriture, který dosavadnímu
evropskému uvaování podsouvá pøedpoklad primárnosti
mluveného slova a vnímání psaní jako èinnosti odvozené,
ani by byly reflektovány vlastní zákonitosti tohoto psaní,
se ze zcela jiných pozic problematizuje pøedpoklad textu
i v pracích Ricoeurových, v nich naopak text nabývá význam i svou potenciální otevøeností k akci èi k etickému
soudu. Právì zde dochází k obohacení pojmu text o jeho
diskursivní rozmìr: jednak text namísto zprostøedkování
výsledku jisté mylenkové èinnosti nabízí i procesuální moment této mylenkové èinnosti, jednak vdy vstupuje na
irí pole urèitého univerzálnìjího diskursu, jak toto pole
vymezil Foucault (souhrnnì a explicitnì 1971).
Ricoeurovo pojetí textu je zaloeno na vnímání textu
v jeho dynamické identitì; Ricoeur (in Valdés, ed. 1985) se
tak chce vyhnout jak zuujícímu logickému vymezení textu jako entity, v ní není prostor na kontradikce, ale zároveò i dekonstruktivní absolutizaci rozdílu (différance) na
úkor vnitøní totonosti. Identita narativního textu je v jeho
pojetí dána paradigmatem syntetizace heterogenních prvkù a aspektù, na jeho základì funguje dìj vyprávìní. Rozhodující roli v tomto paradigmatickém smìøování má integraèní a konfiguraèní role sdìjování (emplotment), je
namísto logických segmentací a kombinací nabízí urèitou
schematizaci, tj. smìøování k tématu a sdìlení ve smyslu
morálního èi jiného soudu. Narativní èitelnost, umonìná
konfiguraèním aktem sdìjování, je blií praktickému povìdomí o svìtì èi etickému soudu ne teoretická racionalizace.54) Dále je identita umonìna rovnováhou mezi inovativním a ji usazeným, historicky známým;55) z tohoto
hlediska text cosi ilustruje a od èehosi se naopak odchyluje.

53) Styl Doleel definuje jako uspoøádaný soubor globálních pravidelností textury,
je spoleènì utváøejí idiosynkretiènost literárního textu (Doleel in Valdés, ed.
1985: 195).

54) Samo vyprávìní má tak vìtí schopnosti ne naratologie jako racionální disciplína, která je reflektuje (Ricoeur in Valdés, ed. 1985: 177).
55) To umoòuje nai individuální vnímatelskou identifikaci narativních paradigmat.
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Právì sedimentované aspekty nám umoòují vnímat typy
a potenciálnì i typologii sdìjování jako paradigmatické
dìní. Identita textu nespoèívá uvnitø textu, ale vzniká a
v aktu ètení, na místì setkání svìta textu a svìta ètenáøova.
Teprve akt ètení a kapacita dìje nám umoòuje transfiguraci zkuenosti cizí smìrem ke zkuenosti naí. Ricoeurùv
pøístup odmítá monost nadále pøijímat rozliovací hranici
mezi tím, co je uvnitø a co je vnì textu: komunikativnost textu nelze vnímat bez ohledu na jeho referenci. Text
nabízí urèitý svìt a vytváøí k nìmu horizont. Pøijetí takové pro-pozice svìta závisí na vnímatelovì schopnosti reagovat, a tato schopnost je naopak utváøena pootevírající
i uzavírající zkueností se svìtem.
Ricoeur odmítá monost zachytit významové dìní v textu lingvisticky: lingvistika se primárnì zabývá jevy, které
mají svùj kulturní status dán u pøedtím, ne se jimi lingvista zaène zabývat; základním zamìøením lingvistiky
nejsou objekty zasazené do sítí symbolického utváøení. Proto na rozdíl od strukturální naratologie a jejích pøedstav
o gramatice narativu, uchopované z hlediska procesù
segmentace a kombinace v rámci narativní logiky, vnímá
Ricoeur dynamickou identitu textu jako jev daný a tvùrèím aktem konfigurace, kdy vnímání pøechází od naivního
porozumìní pøes analytické vysvìtlování si vztahù a
k pouèenému rozumìní èi nepochopení.
V protikladu k tradiènímu chápání pojmu text jako prvku artefaktického, materializovaného, a tudí i doloitelného, se navíc rodí pojem textovosti, který má postihovat právì to, co odmítá být textem, to, co se pozitivnímu uchopení
vzpírá (Mowitt 1992, Silverman 1994). A koneènì velice
rùznorodá kála recepènì orientovaných pojetí vnímá text
pouze jako vstupní impuls, který je oivován a vnímatelem, jen vùèi textu vysílá své dosavadní ètenáøské i ivotní zkuenosti a oèekávání, a tím jej teprve oivuje.
Pøedpoklad významové homogennosti, kompletnosti
a organiènosti textu, dané sjednocujícím hlasem stojícím
pøed textem èi uvnitø textu, problematizuje i pozdní Roland
Barthes (srov. 1970, 1971, 1973). V jeho pojetí pøestává
text odkazovat ke svému jazykovému systému, ale i k so-
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cio-lingvistickým okolnostem. Barthes odmítá pøedstavu
textové konstrukce vedoucí k definitivní struktuøe uvnitø
textu. Namísto pøijetí textu jako nìèeho jistým  a jedineèným  zpùsobem napsaného, k nìmu bychom pak hledali moné zpùsoby ètení, nabízí Barthes pøedstavu textu
jako produkování. Barthes (1971) pøevrací strukturalistickou pøedstavu textu jako artefaktu, který umoòuje vytvoøení estetického objektu (díla). Novì vymezený Text se
pro nìj naopak stává cílem; novost vymezení spoèívá
v pøedstavì textu jako neustále promìnlivého dìní, jako
pracovního prostoru. Text lze vnímat jen jako aktivitu,
produkování, které nehierarchizuje jazyky èi metodologie,
s nimi k textu pøistupujeme. Textový model nereprezentuje, ale v nikdy nekonèícím procesu produkuje význam,
který se utváøí pøedevím formou diference. Barthes pro
vymezení Textu postuluje tyto  sám pøiznává, e spíe
metaforicky formulované  propozice:
1) Text není definovaným objektem, není konkrétním
dílem, které lze umístit na polici knihovny, ale je metodologickým polem, obdobnì jako Lacan rozliuje mezi realitou,
kterou lze ukázat, a reálnem, které musí být demonstrováno, pøedvedeno. Dílo lze dret v ruce, ale text drí pouze
v jazyce, existuje jen jako diskurs a klene se (traversée)
v rámci díla èi pøekraèuje z díla do díla.
2) Text nelze uchopit zaèlenìním do ánrové èi jiné
hierarchie, protoe Text dosahuje a k hranicím a limitùm
vyjádøitelnosti, a proto je vdy nutnì paradoxem.
3) Dílo se vyèerpává nalezením oznaèovaného, Text naopak do nekoneèna odmítá své oznaèované. Zùstává oznaèujícím, fungujícím vak nikoli jako první stupeò významu,
ale naopak jako dùsledek; nekoneènost oznaèování není
odkazem k nevyjádøitelnosti oznaèovaného, je spíe odkazem ke høe. Opakující se oznaèování neumoòuje dozrání
významu èi jeho prohloubení; vyjadøuje neustálé pøemísování, pøekrývání a variování. Jeho symboliènost se nevyèerpává, nemá svùj závìr ani centrum.
4) Text je pluralitní nikoli tím, e by mìl více významù,
ale e jeho význam je nezredukovatelnì pluralitní. Nejde
o víceznaènost obsahu, ale o stereografickou pluralitu
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oznaèujících, z nich je utkán. Vnímatel Textu se støetává
s mnohostí a neredukovatelností nìèeho, co je heterogenní
a nepropojené. Rozpozná jednotlivé prvky, ale jejich jedineènou kombinaci mùe zopakovat pouze jako diferenci;
text nemá ádnou svoji gramatiku. Text je intertextem
jiných textù, patøí k dìní intertextovosti.
5) Text v sobì nenese podpis svého otce,56) otec do
nìho mùe vstoupit pouze jako host: píící já je vdy
pouze papírovým já. Text je metaforickou sítí, odvíjející se
od kombinaèních èi systematických efektù.
6) Text ruí hranici mezi psaním a ètením, vnímatel si
pøehrává text a hledá zpùsoby jeho re-produkce, otevírá jej
a nechává jej produkovat, obdobnì jako hudebník hledá
zpùsoby hraní urèité notovì zachycené kompozice.
7) Text je pobídkou k poitku, vytvoøením sociální
utopie, v ní jsou si pøístupy a jazyky ètení rovny. Proto
i jakákoli teorie textu se nutnì rovná aktivitì psaní.
Barthesovo pojetí je spíe manifestaènì-problematizující ne doslova pøejatelné a aplikovatelné. Obdobnì jako
v S/Z se i zde manifestuje urèitý teoretický konstrukt,
ideál textu v jeho virtuální podobì: má nejspí smysl takto
o textu uvaovat, ale jakákoli interpretaèní èinnost nám
takto smìøující pojetí posune do tradiènìjích podob.
Text v jeho tradièní podobì nelze zcela eliminovat.
Proto reakce na dekonstruktivní zproblematizování smìøují v posledních desetiletích buï k rozvíjení principù textovosti jako projevu derridovského écriture, anebo k dekonstrukcí pouèenému návratu k pøedstavì textové stability.
Takové pojetí nabízí Jonathan Culler (in Valdés, ed. 1985).
Text je mu tím, co zùstává stejné v rùzných situacích a èteních a co se zároveò projevuje svou individuálností. Identita
56) Tato metafora, zdá se, odkazuje k lacanovskému pojetí oidipovského komplexu,
jím se individuum zespoleèenuje. Po fázi svedení, v ní je pøitahován touhou
k poznávaným jevùm a objektùm (matka) a po fázi uvìdomìní si sexuálního vztahu mezi otcem a matkou pøichází fáze strachu z kastrace a snahy zbavit se autority, kterou jméno (zákon) otce symbolizuje, tj. naøizování a zakazování, které otec ztìlesòuje. V literárním textu se jméno otce zdá být garantem celé
struktury, tím, kdo vytyèuje hranice a za jejich pøekroèení nám vyhrouje kastrací, a proto je pøirozené, e se jej  obdobnì jako ve svém mentálním vývoji 
snaíme odstranit (Lacan 1966).
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textu je tím, co z textu dìlá sjednocený celek a co jej zároveò odliuje od textù ostatních. Aspekt odlinosti umoòuje Cullerovi zahrnout do svého pojetí dekonstruktivní pojetí rozdílu (différance), podle nìho se významový aspekt
textu neutváøí jeho specifickou, jedineènou identitou, ale
rozdílem  a to i od sebe sama, jak se s ním musíme vyrovnávat pøi opìtovných èteních.57) Culler odmítá monost
domyslet dekonstruktivní rozdíl do  de facto u opìt
strukturalistické  pøedstavy odkazování textu k sobì samému, tak jako se vìdomí sebe sama stává základem konceptu personální identity. Textové sebe-vìdomí ve smyslu
odkazování k sobì samému nevytváøí identitu díla ve
smyslu garantování jedineèného a sjednoceného autonomního celku. Identita textu je podle Cullera vdy spíe konceptuálním pøedpokladem, který se u konkrétního textu
problematizuje a mìní v otázku. Pro popsání toho, jak text
takovou otázku klade, pouívá Culler pøedstavu transferenèních vztahù.58) Právì v nìm spatøuje základ dynamiky
textu. Oproti vìdomí sebe sama a z nìho plynoucí znalosti
sebe sama, která mùe sugerovat vìdomí si  a vlastnictví
 svého významu, vnáejí transferenèní vztahy do textu
opakování, rozdíly a jejich neustálé posouvání a s tím spojené odsouvání totalizace, scelujícího smìøování. V polemice s Brooksovým novokritickým pojetím textu jako tepané urny s významem uvnitø dovozuje, e odkazování textu
k sobì spíe text rozdìluje a vytváøí tak hned dvì urny:
jednu, na ni vnímatel reaguje, a jednu, která u v sobì
zahrnuje vnímatelovu reakci. V Ricoeurovì duchu i Culler
odmítá monost stanovit striktní hranici mezi tím, co je
uvnitø textu a co je vnì. Reference k sobì i mimo sebe se
mìní a prolíná do transference a ádné ètení i interpretace
se takovéto transferenci nemùe vyhnout. Textové struktury, které nalézáme uvnitø textu, tam nalézáme proto, e
57) Barbara Johnson/ová/ (1980) upøesòuje, e nejde u rozdíl mezi èímsi a nìèím
jiným, ale o rozdíl uvnitø sebe sama. Tento rozdíl rozvrací mylenku jakékoli
identity, odsouvá do nekoneèna monost sloit dohromady èásti a významy textu
a dosáhnout totálního integrovaného celku.
58) Nejspí na základì stabilního pojmu referenèní (referential) utvoøený pojem
transferenèní (transferential).
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nám opakují to, co v textu nacházet chceme, èi s nimi se
u k textu vztahujeme (by si toho sami nemusíme být
vìdomi). A obrácenì: nìco vnímáme jako svou vlastní interpretaèní projekci, jako výtvor, a pøitom je tento konstrukt
obsaen u v samotném textu a jen my jsme si jeho
existence nevimli. Proto Culler zpochybòuje pøedstavu
vymezitelné a vymezující identity textu.
II. 3. 2. TEXTOVOST A NARATIVITA

Není-li rysem textu jeho odkazování
k èemusi substanciálnímu mimo sebe èi k významu skrytému uvnitø sebe, je tøeba vytvoøit i novou terminologii vztahování se k textu. Od 70. let se zaèíná stále frekventovanìji vyskytovat pojem textovosti (textualité, textuality). Má
postihnout právì tendenci jazyka nikoli produkovat jednoznaèné odkazy ke svìtu vnì jazyka, ale mnohost potenciálnì protikladných zvýznamòovacích dùsledkù, které se
odehrávají v procesu ètení. Toto zvýznamòování není zaloeno na vymezitelné opozici mezi textem a svìtem, a nelze
je tudí ani uzavøít, vyèerpat tím, e naleznu vechny
prvky úèastnící se tohoto dìní. I svìt sám o sobì je toti
utváøen obdobným zvýznamòovacím procesem. Dichotomie
subjektu a objektu se v konceptu textovosti vytrácí.
U koøenù konceptu textovosti stojí pochopitelnì Derridùv59) koncept psaní (écriture) a jeho kritika logocentristické metafyziky západní civilizace. Derridova pøedstava
o vnitøní logice psaní, která se utváøí a projevuje právì
v procesu psaní, vychází jak z vyuití a posunu Saussurova pojetí rozdílnosti (difference) jako základu významu, tak
i z Lacanova osvobození oznaèujícího, které funguje, ani
by nutnì vyadovalo jednoznaènì pøiøaditelný aspekt ozna59) Dùraz na aspekt textovosti je jen logickým prodlouením programovì zdùrazòované imanentnosti textu, tj. jeho nezávislosti na vùli a zámìru autora. Jedním ze
zásadních podnìtù k uvaování o textovosti je Derridovo pojetí textu jako sirotka, Barthesova proklamace Smrti autora i Foucaultova otázka, Kdo je to autor?
V Derridovì pojetí se text vytrácí právì ve prospìch textovosti, jí rozumí spíe
textovou energii, metaforická vlákna tkánì. Oproti kontrolované pøítomnosti
významu v textu postuluje Derrida tezi, e text obecnì není pøítomný vùbec a e
neexistuje ani minulost takového textu: existuje jen re-konstituování náhraky,
pozorování stop ve stopách a diferencí.

èovaného. Logika struktur oznaèování, zachycená v psaní,
nemusí podle Derridy nutnì odpovídat naí tradièní logice
významu, identity, vìdomí èi zámìru. Psaní nevytváøí paralelní strukturu vùèi mylení, a proto se proces zvýznamòování mùe odehrávat i na místech, která se jeví jako pøeruení, odboèka, protiklad èi nechtìná mnohoznaènost.
Úkolem vnímatele textu je tedy potom èíst skuteènì to, co
je napsáno, a nikoli se snait vcítit se èi jinak uchopit, co
bylo myleno.
Derrida polemizuje s vymezením textovosti jakoto specifické redukce, která odcizuje výsledek vlastnímu procesu.
Psaní v tradièním pojetí naruuje pøítomnost øeèi a prostøednictvím znakù písma odcizuje pùvodnì autentický
hlas, mìní jej a odsouvá. Toto pojetí chápe textovì oznaèující jako druhotnou re-prezentaci øeèi. Oproti tomu Derrida
u od svých raných prací (Derrida 1967a) vnímá i text
v rámci pøedpokladu pøítomnosti, hlasu, který není identický s mimotextovým subjektem, ale který textem nabízí své
vìdomí sebe-pøítomnosti. Textovostní hlas nereprezentuje,
ale textem se dìje. Tento pøedpoklad pochopitelnì platí na
vekeré, netoliko literární texty. Text v tomto pojetí pøestává být objektem, výrazem pøedtextového (mimotextového) subjektu. Pojem textovosti se tak stává prostøedkem
pro popøení pøedstavy o textu jakoto prostøedku slouícímu pomocí referenèního odkazování k výpovìdi o svìtì
venku, mimo text a jazyk. Fakt textovosti umoòuje dìní
a hru i potenciálnì protikladných zvýznamòovacích procesù, utváøejících se v prùbìhu ètení.
Pojem textovosti je pak v 80. a 90. letech domýlen pøedevím ve spojení s urèitým uceleným diskursem. Hovoøí
se o autobiografické textovosti, filozofické textovosti,
instituèní textovosti ap. Textovost je vnímána jako jedna
z významových struktur textu, ovem ve smyslu nikoli
jisté pozitivnì vymezitelné vlastní identity, ale naopak ve
smyslu odlinosti. Hugh J. Silverman (1994) analyzuje
autobiografickou textovost Nietzschova Ecce Homo, z ní
ovem nemá vyplývat vymezení daného textu jako autobiografie. Autobiografická textovost, stejnì jako i dalí textovosti, operuje skrze text, nicménì ji nelze ztotonit s textem
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samým. Pojem textovosti se snaí postihnout diskursivní
prolínání, kdy do textu vstupují kulturní a jiné kódy z nejrùznìjích rovin a zdrojù, ani by vak nutnì musely utváøet výslednou syntézu, homogenizovat se v rámci identity
daného textu. Textualizovaný diskurs, který se do textu dostává, nemusí nutnì vytváøet tematizované vyí významové celky. Pro Silvermana je autobiografická textovost projevem textu, který signalizuje, e dané psaní má rysy, které
je charakterizují jako verzi, fragment èi výèet jednoho, a to
svého vlastního ivota; tato textovost potom operuje na
poli, kde se støetává já a text. Textové já v autobiografii vak nefunguje jako re-prezentující celistvá entita, ale
ani jako nahrazující, textovì substituèní entita. Nietzsche
jako psychofyzická osoba se nemùe objevit v textu. Objevuje se v nìm textualizované já, nìco, k èemu se odkazuje spíe vztaným co ne kdo. Autorské já a textové
já se v psané autobiografii vdy utváøí na køiovatce obou
entit, v procesu oznaèovaném právì jako textovost. A toto
pole textovosti, vymezitelné prostorovým mezi, funguje
obdobnì i pro utváøení mimotextovì oddìlených entit prostorových (tady, tam) a èasových (minulost, pøítomnost,
budoucnost). Na poli textovosti se ztrácí jejich paradigmatická, vzájemnì se vyluèující vazba. Autobiografická èasovost je strukturováním èasu v textu právì na pozadí jeho
textovosti. Kdy Silverman analyzuje Walden, ukazuje, jak
se autobiografická prostorovost vyprávìní utváøí kdesi
mezi reálným prostorem poblí daného jezera a mezi textovì zobrazeným prostorem vyprávìní s jeho modelovaností.
Právì aspektem textovosti se Silverman v rámci svého
projektu dekonstruktivní hermeneutické sémiotiky snaí
pøeklenout zøetelné, ale nepouitelné protiklady fiktivnosti a nefiktivnosti, metaforiènosti a doslovnosti, imaginace
a pamìti toho, kdo autobiografii píe, a toho, kdo je jejím
textovým objektem. Vytváøení textovosti èi textualizování
(textualizing) je jak aktivním pokusem pøeloit ivot do textu, tak i výsledným textem; je jak èinem, tak výsledkem
tohoto èinu. Pøi analýze Thoreauovy vìty, uvedené spojením tak jsem si øekl (I said this to myself), ukazuje,
e já (já jsem si øekl) neodkazuje izolovanì k píícímu
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autobiografickému mluvèímu (kvùli èasové distanci mezi
tímto vnitøním monologem a psaním o nìm), ale pouze
obsahuje jeho urèitou stopu. Zvratné si (myself) obdobnì
není pouze odkazem k autobiografické postavì (k objektu
zobrazení), ale pøesto i v nìm je jistá stopa, naznaèující, e
toto já je portrétováno, zobrazeno, zachyceno pro ètenáøe.
Obì subjektové entity (jedna textová, druhá reálná, mimotextová) se prolínají na poli autobiografické textovosti,
tam, kde text poodhaluje svoji autobiografiènost. Autobiografické já (tedy ani reálné já autora, ani já v podobì textovì ztvárnìné postavy) se nachází v oblasti autobiografické textovosti; právì tam se odehrává proces jeho
zvýznamòování.
Naproti tomu Michel Foucault èi Edward Said, ale svým
zpùsobem i kola nového historismu razili pojem textovosti v ponìkud jiném uití: události, zpùsoby fungování
institucí i vztahù jsou vnímány jakoto znakové systémy,
tedy jakoto texty, které mají být deifrovány èi interpretovány. Zde se ztrácí protiklad mezi textem a aktuálním
svìtem: jednotlivé jevy se stávají textem, i ony fungují na
principu zvýznamòování. Jakýkoli interpret se tak stává
ètenáøem. Textualizovány jsou obì entity: to, co se ète,
i ten, kdo ète. Textovost se tak roziøuje i nad pojem verbálnosti, slovesnosti. Zde u se vytrácí nejen dichotomie øeèi
a psaní èi subjektu a objektu, ale i monost jakéhokoli konceptu hranic. I pojem textovosti se proto stává natolik irokým a vágním, e ztrácí svou pojmovou platnost a objevuje se víc a víc jako vhodná vycpávka, která mùe v daném
kontextu znamenat takøka cokoli. Jakkoli se tedy ani v 90.
letech nevytrácí frekvence tohoto pojmu, vytrácí se právì
jeho potenciální pojmovost.
Co z toho vyplývá? Textovost lze vnímat jako jistý proces rámování textu, který zároveò umoòuje intertextové
i kontextové fungování textu. Neizoluje, ale tematizuje
funkci hranice jako místa støetávání a prolínání, kde se
rodí dosud nerozhodnuté. Textovost je okolností èi podmínkou, díky ní se text stává textem. Textovost vytváøí pole
nerozhodnutosti; vyskytuje se v místech, kde text uniká
rozliujícímu vymezení, specifikaci. Zjednoduenì øeeno:
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text je to, co èteme, zatímco textovost utváøí to, jak èteme.
Interpretací se de facto snaíme textovost odstranit, zbavit
se jí tím, e dokáeme jistým zpùsobem specifikovat èi rozliit sám text (napø. pøiklonìním se k jedné z moností pøi
otázce, kdo e to nyní vlastnì v textu mluví). Interpretace
textu tedy zahrnuje i identifikaci rysù textovosti. Textovost
vyvolává potøebu textu dodefinovat se, zaøadit se do sítì
významù, které nemusí vyplývat jen z nìho samého. Textovost daného textu evokuje monou kálu dalích textù, jejich textovost je podobná èi identická. Právì díky tomuto
fungování je ovem zároveò tìké rozliit, co je jetì uvnitø
a co u je vnì textu: je obraz Lucie, holící vousy Ludvíkovi
v Kunderovì ertu, intertextovì vázán na mýtus Odysseova návratu a chùvy, která Odyssea pozná podle jizvy na
noze? Nejspí ano. Vstupuje ovem v té chvíli do textu
i celý motivický komplex Odysseova návratu a monosti èi
nemonosti poznání po letech? A vstupuje tam potom tudí
i pøíbìh Odyssea jako takový? A jenom Homérùv, anebo
i Joyceùv? Je souèástí Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí
jen tolstojovský ètyøúhelník hlavních postav, anebo celý
text Anny Kareniny?
Tyto a dalí otázky vystupují do popøedí nejen v souvislosti se snahou ohranièit a hierarchizovat proud textových
interpretací, který zaplavuje akademická pracovitì západního svìta od 50. let. Otázka ohranièenosti textu je dnes
jetì mnohem intenzivnìji poloena v souvislosti s existencí a fungováním hypertextu, a pøedevím s hypertextovì
zaloeným fungováním World Wide Web. Hypertext posouvá a problematizuje tradiènì stabilní znaky textu. Nemusí
být stabilnì fixovaný: nejene jej lze prùbìnì mìnit podle
odezvy (jak to ji dìlají nìkteøí internetoví romanopisci
dnes), ale vzhledem k teoreticky nikdy neukonèenému
mnoství dalích a dalích odkazovacích propojení jej vlastnì nikdo nedokáe pøeèíst celý. Kadý tedy získává nejen
jinou konkretizaci, ale v husté síti hypertextového prostoru i jiný text. Stejnì tak je sporná i jeho ohranièenost:
nekonèící øetì propojení mùe øeknìme na místì, kde
v Kunderovì románu si Tereza nese pod paí román Anna
Karenina, nabídnout slovníkový údaj o románu, ale stejnì
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tak mùe nabídnout odkaz na celý románový text a vstup
do nìho. Ovem jestlie Anna Kareninová ano, nemìlo by
se odkazovat i k celému dílu L. N. Tolstého? A kdy u
Tolstoj, tak pak nutnì i Dostojevskij. A tak dále. Toté platí o jakékoli kontextové èi intertextové souvislosti. Je kontextem jakéhokoli románu z druhé svìtové války celá tato
válka? Vèetnì dìní na vech frontách? Vèetnì dìní v zázemí? Vèetnì dìní v zemích do války nezapojených? Vèetnì
politických dohod a øeení, ale stejnì tak i vèetnì kadodenních, nikde nezviditelnìných ivotù? Zde nelze stanovit
vymezující odpovìdi. Co pochopitelnì kromì jiného naruuje i pøedstavu stabilní strukturovanosti jako dalího
znaku textu.
Text tedy mùe odhalovat sám sebe právì prostøednictvím své textovosti. Text nabízí výpovìï, pøíbìh, vyprávìní,
otevírá urèitý fikèní svìt. Textovost tuto výpovìï èi homogenitu fikèního svìta problematizuje. To, co není viditelné
v textu, mùe být pootevøeno právì v oblasti jeho textovosti. Ji jsme zmínili Milana Kunderu, drme se tedy jeho.
Kunderovy politicko-kulturnì orientované eseje z 80. let
byly èteny a vnímány jako otevøená deklarace jeho politických názorù. Z tohoto hlediska s nimi polemizoval Brodskij, ale i domácí disent. Nikdo se ovem nepozastavil nad
tím, e i jeho eseje z hlediska svého textového utváøení pøipomínají jeho romány: èlenìní na kapitoly (i zde s oblíbeným èíslem sedm), kontrast dílèího konkrétního pøíbìhu
a obecné generalizace, která z nìho má vyplývat. V románovém svìtì byly tyto vypravìèské generalizace vìtinou
vnímány jako narativní maska, jako vypravìèova posedlost
vysvìtlováním; málokdo je pøipisoval autorovi samému,
by byly vyjadøovány v esejistických odboèkách od vyprávìcí dìjové linie. V ánru samostatnì publikovaného eseje
byly ovem pøiøèeny vyjádøené názory pøímo Milanu Kunderovi jako psychofyzické bytosti (nenávidí Rusy, vìøí na
koncept Støední Evropy apod.). Pøitom i zde pøes rozdílnost ánrù fungovaly zcela výrazné signály textovosti,
které nabízely vnímat oba diskursy (románovì fikèní a esejistický) v jejich propojenosti. I Kunderovy eseje toti
jsou zkoukou urèité hypotézy, která podobnì jako v jeho
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románech obvykle neobstojí, je zproblematizovaná tím, co
nabízejí konkrétní existenciální situace, v nich se postavy
jako nositelé dané hypotézy ocitají. A toté ostatnì platí
i pro jeho autoritativní doslovy: i v nich mluví spíe vypravìè, který je posedlý kontrolou nad dìním textu, ne skuteèná psychofyzická osoba, která ví, e takové kontroly
nelze nikdy dosáhnout. Právì v souvislosti s doslovy se ocitáme opìt na poli textovosti jako problematizujícího aspektu textu: jsou tyto doslovy mimo text (nejsou koneckoncù
nutné z hlediska fikèního, zobrazovaného svìta), anebo
jsou souèástí vlastního textu (nabízejí jeho urèité ètení, je
ovem vnímatele mùe vést i ke ètení zcela protikladnému,
k hledání svého vlastního, nenabízeného ètení)? Textovost
jako pole, kde mùe platit obojí, mùe i zde fungovat jako
smysluplný pojem.
Textovost není vázaná pouze k urèitým konkrétním textùm. Konkrétní texty se vak vyznaèují konkrétní textovostí. Konkrétní textovost lze charakterizovat i vnì, mimo tyto
texty, ale zároveò její funkce a role se vdy projevuje a
v rámci daných textù. Proto lze jen stìí zobecnit znaky
textovosti vùbec. Zároveò mnohoznaènost textovosti pøispívá i k nerozhodnutosti jednotlivých textových aspektù.
Textovost je rys, který se projevuje vdy právì jak svou
totoností, tak i odliností.
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III . INTERPRETACE VYPRÁVÌNÍ
Z HLEDISK A JEHO REFERENCE

III. 1. ÚVOD

Pøístupy k interpretaci vyprávìní, tak
jak se vyvinuly v posledních desetiletích, lze nejspí zjednoduenì shrnout jako boj o referent. Zatímco uvaování
o vnitøní výstavbì vyprávìcího textu se postupnì víceménì
sjednotilo na konceptuálním konstruktu oznaèovaném jako
diskurs, hledání interpretaèních pøístupù z hlediska toho,
k èemu odkazuje text externì, tj. smìrem mimo svou vlastní vnitøní strukturaci, se vyhrotilo do dvou  zdánlivì zcela antagonistických  trendù: na jedné stranì stojí pøístupy minimalizující èi zcela odmítající odkazování textu
mimo sebe, na stranì druhé stojí pøístupy, pro nì je naopak tento typ odkazování klíèový. Celá debata se pak odvíjí od implicitního èi explicitnì formulovaného pøedpokladu,
kde se vlastnì rodí a utváøí význam (a pøípadnì i smysl)
textu: pro první pojetí se význam utváøí uvnitø textu samého (a kategorie referentu je tedy zcela marginální, pøípadnì se jako referent vnímá právì významová entita utvoøená vnitøní strukturací textu), pro druhé pojetí se naopak
význam utváøí pøevánì mimo vnitøní textovou strukturu,
v procesu textového odkazování mimo sebe, a tudí v interakci mezi textem a kontextem aktuálního svìta, mezi textem a ostatními literárními a kulturními koncepty, kódy èi
texty, èi mezi textem a jeho vnímatelem. Relativnì malé
nadìje pro interpretaci pak nabízí i interakce mezi textem
a jeho odkazováním do sféry autorské1) a interakce mezi
1) Oproti nìkolika pokusùm oivit kategorii autorského zámìru (E. D. Hirsch) stojí
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textem, resp. jeho autorem a vydavatelem, a jejich utváøením, pøedjímáním a modelováním kontaktu s vnímatelem.2)
I zde se ovem nutnì promìòuje èi posouvá pøedpoklad
míry významu utváøeného vnì textu a mimo text, take
právì poslední uvedená tendence v sobì nese zøetelný
pøedpoklad kategorie textovosti, jí jsme se vìnovali u
v rámci vnitøní výstavby textu. Zároveò jsou nìkteré zdánlivì protikladné pøístupy dány spíe odlinými kontextovými východisky, kdy stejná teze, vytrená z daného kontextu, mùe v novém kontextu znamenat a øíkat nìco zcela
jiného ne v kontextu pùvodním: globalizace uvaování o literatuøe, k ní dolo poèínaje 60. léty, s sebou toti sice
nese jakoby univerzální jazyk,3) ale zároveò pøekládání èi
psaní v nepùvodním jazyce s sebou nese i zøetelnì jazyková nedorozumìní, která pak vytváøejí pojmové èi konceptuální protiklady i tam, kde o nì v jádru vìci nejde. Právì
tyto okolnosti se pokusíme naèrtnout v nynìjí kapitole.
Kdy Roman Jakobson navrhl základní komunikaèní
model literárního díla (Jakobson 1960), pøiøadil referenèní
funkci k entitì, kterou oznaèil jako kontext. Ponechal ponìkud otevøené, zda tímto kontextem lze mínit odkazování
k realitì, aktuálnímu svìtu, anebo zda se vztahuje i na
oblasti odkazování k jiným textùm a obecnìji ke kulturním
kódùm, k tomu, co Eco oznaèuje jako encyklopedie, tj. soubor znalostí o svìtì, tedy verbalizovatelná nebo i verbalizovaná realita. Právì tato poslední sloka, ne vdy pøedtím
braná v úvahu, toti pootevírá problém, který se bez jejího
zvaování zdá být vyøeený. Binárnì opozièní protiklad
kontextu (funkce referenèní) a kódu (funkce metajazyková)
je toti nosný jako èistì teoretická hypotéza v rámci urèitépøedevím interpretaèní podnìty genetické analýzy, rozvíjené ve frankofonním
kontextu.
2) Interpretaèní pokusy tohoto typu vycházejí pøedevím z tzv. paratextových rysù
(Genette), tj. ze zpùsobù prezentace textu jako knihy, je pak ovlivòují proces
ètení pøed vlastním ètením (Rabinowitz). Jisté  spíe ovem literárnìhistorické,
diachronní  podnìty zde nabízí výzkum knihy jakoto textového zprostøedkovatele, ale i výzkum promìn procesù ètení a vnímání (vedle klíèových Genettových Paratextù máme na mysli i podnìty nového historismu a teorie vyprávìní
zaloené na jeho tiskové prezentaci, viz napø. Couturier 1991).
3) Díky mnoství publikaèních moností, daných mnostvím univerzit, se jím stala
angliètina.
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ho sémiotického pøístupu, ale v jakémkoli praktickém domýlení se jeví jako problematický. Jak rozliovat mezi
vnímáním jednotlivých jevù èi objektù reálného svìta pøímo a mezi jejich vnímáním zprostøedkovaným právì existencí jistých kulturních èi obecnì encyklopedických kódù?
A je vùbec moné pøímé, jazykovými a kulturními kódy
nezkaené vnímání jakéhokoli jevu aktuálního svìta?
Elementární pøíruèky srovnávací jazykovìdy nabízejí s oblibou pøíklady, jak jeden jazyk obsahuje deset výrazù pro
sníh, jiný zas obdobnì bohatou kálu oznaèení pro to, co
èetina oznaèuje jako velbloud. Existence tìchto kódových,
metatextových aspektù evidentnì zprostøedkovává a modifikuje i zpùsob vztahování toho kterého výrazu k jeho
referentu.
V uvaování o literatuøe nastává podobný problém s aspektem, jemu se v posledních desetiletích vìnuje stìejní
pozornost  s aspektem intertextovosti. Mìlo by být
v rámci jakobsonovského modelu intertextové odkazování
umístìno na osu referenèní, anebo na osu metatextovou?
Pro druhé øeení mluví dùvody metodologické èistoty, stejnì jako pøedpoklad blízkosti obecnì jazykového a specificky literárního fungování textu. Literární intertextovost
by mohla být vnímána jen jako souèást metajazykového
smìøování ke kódu. Zároveò zde ale vyvstává nutnost ignorovat pomìrnì frekventovaný jev, e urèitý aspekt aktuálního svìta je pojmenován výrazem, který zároveò aluzivnì
èi citátovì odkazuje k jinému textu, který  moná4) 
pojmenovával tentý aspekt aktuálního svìta.
Zatímco poetická funkce zøetelnì zahrnuje odkazování
k samotnému textu, k jeho vìcnosti, textovosti, je u aspekt literárnosti èímsi, co se rodí v interakci poetické a metajazykové (kódové) funkce. V pøípadì prozaického textu
lze jednotlivý diskursivní typ rozliit na základì znakù samotného textu, ale zároveò je k tomu nutné i povìdomí
o tøídì textù s podobnými pøíznaky. Rozhodnutí, zda daným
diskursem zpracovaný pøíbìh má být èten jako bajka èi
jako pøíbìh ze ivota, lze uèinit a na základì povìdomí,
4) Právì v tomto pootevøeném moná spoèívá sémantická pøitalivost daného
postupu.
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jak jeden èi druhý typ textu obvykle vypadá, èím se vyznaèuje. A obdobnou interakci, doplòování se èi pøekrývání lze
spatøit v jakémkoli odkazování, k nìmu jednotlivý prvek
literárního díla dává podnìt. Intertextovost v sobì zahrnuje pøedpoklad odhalení kódu, ale zároveò je intertextové
odkazování pootevøeno i smìrem ke kontextu a smìrem
k vnímateli. Vyhrocenì øeèeno, kontext se stává souèástí
kódu èi obrácenì; jednotlivá pojetí by preferovala první èi
druhou variantu. Dílèí prvky prozaického díla nìkam mimo
sebe odkazují, ale rozhodnutí o charakteru a smìru tohoto
odkazování je u rozhodnutím interpretaèním, rozhodnutím, které nelze vyøeit apriornì, bez zakomponování
a zváení vnímatele. Bez odkazování bychom textu odepøeli jeho pragmatickou dimenzi a nutnì bychom implikovali,
e jeho význam je obsaen u v nìm samém a e i my jakoto vnímatelé si vystaèíme s objevováním ekvivalentních
a protikladných vztahù mezi jednotlivými prvky, to jest se
ètením textu ve smyslu jeho analyzování. Lze, myslím, pøistoupit na premisu, e ani vyhranìný akademický ètenáø
neète právì a jedinì tímto zpùsobem.
Odkazování (reference) se proto zdá být smysluplnì
vymezitelné jako mnohem irí kategorie,5) která zahrnuje
v postupnì narùstající kále aspekt textovosti (odkazování
k danému textu jakoto textu, tj. pøipomínku ètenáøského
kontraktu, zdùrazòující, øíkající, nebo implicitnì pøiznávající, e daný text je textem, e daný pøíbìh je vyprávìn
jakoto text), literárnosti (odkazování k entitì literárních
postupù, ánrù, technik, pravidel platících pro texty literární), mimetického oznaèování èehosi v aktuálním svìtì
(a u na pøedpokladu pøímé reference, analogie atp.) a koneènì i intertextových vazeb (odkazování k jiným literárním, ale i obecnì kulturním a civilizaèním textùm, pøíbìhùm, umìleckým dílùm, ale i rétorickým èi ideologickým
vzorcùm) a vztahù vùèi implikovým subjektùm sdìlení
(autor, vnímatel). Zatímco jádro prvních dvou aspektù
je nalezitelné uvnitø textu díla (a je tedy záleitostí strukturální sémantiky), v nìm tvoøí jen jednu dílèí sloku,
5) Takto irokou definici nabízí Lyons: reference je vztah, který vzniká mezi výrazem
a tím, co výraz zastupuje v konkrétní promluvové situaci (Lyons 1977, sv. 1: 174).
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která nemusí nutnì vyvstupovat do popøedí a stávat se
conditio sine qua non pro vnímání, jádro dalích aspektù je
utváøeno víceménì mimo vlastní text a odkazování je pro
uvaování o mimetické, intertextové i subjektové referenci
záleitostí primární (dùraz na fungování kontextu z tìchto
aspektù dìlá záleitost pragmatické sémiotiky). Protoe
tedy uvaování o odkazování mimo vlastní svìt textu bude
vyadovat ponìkud jiné premisy, vyèleòujeme tuto oblast
 ponìkud umìle  jako samostanou oblast naeho putování a pod referencí rozumíme právì tyto základní sloky:
mimetické, intertextové a subjektové odkazování. Záleitosti vnitønìtextové reference jsme tam, kde se to nabízelo,
zvaovali u v oddíle II, a k otázce produktivního zvaování jakékoli globální reference díla jako celku jsme natolik
skeptiètí, e si ji klást nebudeme vùbec.
III. 2. REFERENCE VE SMYSLU
ODKAZOVÁNÍ K AKTUÁLNÍMU SVÌTU
III. 2. 1. RE-PREZENTACE
JAKO TYP REFERENCE

Jedním ze základních problémù, ba takøka traumat, s nimi se uvaování o literatuøe potýká, je
pøedstava, e pøedevím prozaické ánry prostì zobrazují
realitu, e dokumentárnì nastavují zrcadlo a e fakticita svìta, který nám nabízí vyprávìní, odpovídá v jednotlivých detailech i v rámci celku fakticitì reality, tak jak ji
známe, pøípadnì tak jak ji mohl znát autor. Psaní o literárních dílech ve smyslu argumentace, e z okna tøetího
patra daného domu na dané ikovské ulici není ve skuteènosti na zbytky zobrazeného idovského høbitova vidìt,
a autor tudí udìlal chybu, se èas od èasu vyskytne i v ánru literární kritiky. Situace ve kolském pøístupu k literatuøe, v nìm se v textu má podle uèebnicových úkolù hledat cosi, co nìco ilustruje nebo o nìèem reálném vypovídá,
je jetì evidentnìjím dokladem metodologické zanedbanosti. A o zpùsobech bìného ètení, vnímajících napsané
z hlediska obdobné neochvìjné fakticity, jako ono známé,
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je to pravda, protoe to hlásili v televizi èi psali v novinách, si u vùbec nelze dìlat iluze. Takovýto pøedpoklad
pøímoèarého vztahu mezi oznaèujícím výrazem a objektem
èi jevem reality má své historické, jako i psychologické
dùvody a lze mu porozumìt. Potlaèení nevíry, vìdomé zapomenutí, e text je èímsi vymyleným, je ostatnì jednou
z norem bìného ètení a autor s tímto pøedpokladem, s hrou
na víru v reálnost svìta textu, nejen poèítá, ale nìkdy s ním
i vìdomì pracuje. Pøesto snad není tøeba zdùrazòovat, e
pro pouèené ètení a interpretaci vyprávìní je bezproblémový pøedpoklad pøímého vztahu svìta textu a svìta reality
neastný a zavádìjící. Literatura není imitací reality; co
nejvìtí vìrohodnost detailù i celku vùèi tomu, jak to skuteènì je, není zárukou ani estetických kvalit, ale ani vyí
míry významové zøetelnosti èi intenzity. Celý problém vztahu svìta textu a svìta aktuálního (reality) je mnohem
sloitìjí, ale  moná i díky tomu  také metodologicky
zajímavìjí a pro uvaování o interpretaci podnìtnìjí.
Otázka tohoto vztahu stojí v základech takøka vech metodologických pøístupù k interpretaci. Dùraz na její øeení
i na zpùsoby tohoto øeení se lií zcela diametrálnì. Existuje-li jistá relativní shoda, e literatura ke svìtu, v nìm ijeme, nìjakým zpùsobem odkazuje, neexistuje vùbec ádná
shoda ohlednì toho, co z takové premisy vyplývá a co mùe
zpùsob interpretace tohoto odkazování znamenat.
Obdobnì jako v jiných oblastech naratologie, funguje
i v uvaování o zobrazovacích monostech textu a jejich podílu na utváøení smyslu konkrétního vyprávìní jisté terminologické zmatení. Hovoøí se o referenci, o reprezentaci,
o zobrazení, o mimésis a náplò jednotlivých pojmù se v rùzných pojetích mìní, pøekrývá, èi naopak vyprazdòuje. The
New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics definuje reprezentaci jako proces, jím jazyk konstruuje a pøedává význam (Preminger, Alex; Brogan, T. V. F., eds. 1993:
1037), zatímco referenci chápe jako hlavní sloku procesu
reprezentace [...]: slova (texty) odkazují èi vytváøejí odkazovací mechanismy smìrem k vnìjímu svìtu, jiným slovùm
(jiným textùm), k sobì samým, èi k procesu odkazování
(ibid.). Goodman (1968) naopak chápe  blíe k jakobso-
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novskému pojetí  reprezentaci jako jeden ze ètyø typù referenèní funkce. O reprezentaci se èasto mluví pøi omezování reference na oblast vizuálního, pøedevím výtvarného
umìní. V takovém pøípadì lze vymezit opozici piktoriální
reprezentace (nacházenou ve výtvarném umìní, nìkdy ale
zobecòovanou i pro vechny druhy umìní) a konceptuální
reprezentace (reprezentovanou v tìchto pojetích pøedevím
vìdou). Jindy se reprezentací míní mimésis, vnímaná jako
pøedvádìní (showing), a stavìná tak do protikladu k diégesis (promlouvání, telling).
O èem toto terminologické propletení vypovídá a jak by
se dala kála vyskytujících se pojmù vyuít pro interpretaci vyprávìní? V prvé øadì svìdèí  jak je pro uvaování
o literatuøe zcela typické  o nevyhnutelných posunech,
k nim dochází pøi pøenáení a domýlení jednoho pojetí,
formulovaného v rámci jednoho jazyka a jednoho autorského idiolektu, do jiného idiolektu a jazyka: Karl Bühler
(1934) vyjádøil fregeovsky-husserlovský problém reference
oznaèením odkazovací funkce jako reprezentaèní;6) v jeho
pojetí slovo odkazuje k jistému objektu. Reprezentace je
tedy ztvárnìním, pøedstavením, znovuprezentací, jinou
prezentací tého. Jakobson (1960) nejspí zvolil oznaèení
obdobnì vnímané funkce jako referenèní7) jednak vzhledem
6) Bühler jakoto lingvisticky orientovaný psycholog neuvauje o specifice literárního textu. Své tøi základní jazykové funkce oznaèuje výrazy Darstellungsfunktion, Kundgabefunktion a Appelfunktion. Reprezentaèní funkce má pro nìj pøedevím konotaci poznávací a zahrnuje jazykový transfer faktické informace. Pøi
aplikaci na uvaování o literatuøe se vak pojem reprezentace namísto dùrazu na
aspekt poznávací ocitne v okruhu Platónova a Aristotelova konceptu mimésis
jako nápodoby.
7) Reprezentace (representation) má v angliètinì, v ní Jakobson svùj pøíspìvek
psal, spíe objektové vymezení: 1. to, co reprezentuje: jako a) umìlecká podobnost nebo obraz [...] 2. akt èi prùbìh reprezentování. Reference (reference) má
naopak první význam dìjový, dynamický: 1. akt odkazování èi konzultování [...]
3. nìco, co odkazuje: jako a) naráka, zmínka b) nìco (jako znak èi indikace) co
odkazuje ètenáøe èi konzultujícího k dalímu zdroji informací (kniha nebo její pasá) c) konzultování ve zdrojích informací 4) nìco, k èemu se odkazuje èi s èím se
konzultuje [...] c) 1) zdroj informací (kniha èi pasá v ní), k ní je ètenáø èi konzultující odkázán 2) dílo (slovník èi encyklopedie) obsahující potøebné údaje èi
informace d) denotace, význam (Encyclopedia Britannica OnLine Dictionary,
http://members.eb.com, pøístup 6. 4. 2000). Protikladné poøadí, v nìm se jako
první vyskytuje objektový význam u reprezentace a dìjový význam u reference,
je i ze zkráceného citátu jasnì patrné.

[186]

[187]

k zvýené frekvenci pojmù reference a referent, je zaèala
sémioticky orientovaná teorie v 50. letech  zøetelnì i pod
vlivem objeveného Peirce  pouívat, ale zároveò i proto, aby naznaèil, ne-objektovost, kontextovost své pøedstavy
odkazování. Zároveò ale umístìním pojmu referenèní do
vztahu sdìlení a kontextu (tedy jako reference extratextové èi externì textové) jako by zablokoval monost vyuití
tohoto pojmu i pro jiné pøípady reference, oznaèované obvykle jako reference intertextová, intratextová a metatextová. Zahrnout tyto typy reference v jakobsonovském duchu za pomoci rozíøení pojmu kontext z významu realita,
aktuální svìt na okruhy jako literatura èi kultura by
znamenalo zruit jeho binární opozici kontextu a kódu; ani
zde by ovem nebylo moné zahrnovat odkazování díla
k sobì samému, ke svému kódu, k pøítomnosti a strategii
autora èi vnímatele, tedy vesmìs dìní, která se èasto oznaèují také jako reference. V soudobém pojetí nese tedy pojem reference význam jakéhokoli odkazování. Zdá se proto uiteèné vymezit oproti nìmu pojem re-prezentace
jako pojem uí, který postihuje odkazování (referenci) díla
vùèi aktuálnímu svìtu, tedy mimésis, zahrnuje vak
i zpùsoby utváøení a fungování výsledného zobrazeného
svìta. Aspekt zpùsobù utváøení navíc umoòuje zahrnout
pod nìj i pøípady, kdy je zobrazený svìt budován odkazem
k jinému zobrazenému svìtu spíe ne ke svìtu aktuálnímu. Zároveò si ale buïme vìdomi toho, e celé rozliení je
spíe metodologicky teoretické, nebo právì literatura je
oblastí, která pracuje s permanentním znejiováním pøedpokladu funkèní a zøetelné hranice mezi objektem a konceptem, k nim se jednotlivé prvky vyprávìní zdají odkazovat. Právì otázka objekt, nebo koncept? je ostatnì polem,
na nìm se jednotlivé teoretické pøístupy k referenci ve
smyslu reprezentace tøíbí.
III. 2. 2. INTERPRETAÈNÍ UVAOVÁNÍ JAKO
VÝSLEDEK SPORU O REFERENT

Základní souèástí fungování vyprávìní
je pøedpoklad jeho schopnosti nìco zobrazovat ve smyslu
odkazovat k aktuálnímu svìtu, nabízet oznaèení potenciál-

nì reálných míst, postav, dìjù, pøedmìtù, jevù èi problémù. Tento pøedpoklad je pochopitelnì realizován rozdílnì
jak v rámci jednotlivých epoch, tak ánrù, poetik, ale i specifických a individuálních vnímatelských oèekávání. Daný
odkazovací rozmìr, vnáející do modelu literárnìtextového
fungování kategorii referentu, tedy toho, k èemu se odkazuje, lze vnímat a oznaèit jako rozmìr pragmatický. Nemusí nutnì smìøovat k pøedstavì bytí literárního díla, ale vdy
více èi ménì pøedpokládá doplnìní znakového vztahu oznaèující  oznaèované o tøetí, kontextovì pøiøazovaný èlen.
Základem mimetické, zobrazovací reference je pøedstava urèitého objektu èi jevu, známého, tueného nebo potenciálnì umístitelného, by dosud neuvìdomovaného, v oblasti aktuálního svìta. Schopnost pøiøadit si takový jev èi
objekt lze oznaèit jako autentifikaci, konkretizovaný jev
èi objekt samotný (ne u ve smyslu èistì verbálního konstruktu, ale ve smyslu vizualizovaného, pøípadnì jinými
smysly èi racionální aktivitou postiitelného obrazu-odkazu
k takovému jevu nebo pøedmìtu) pak jako referent (nìkdy
oznaèovaný i jako denotatum). Celému aktu pøiøazování
pak pøedchází pochopitelnì dìní na ose významového utváøení, tj. to, co jsme si ve shodì s Greimasem oznaèili jako
signifikace (utváøení významu, smìøování od oznaèujícího ke konceptu, k univerzálnímu mentálnímu obrazu, tedy
k oznaèovanému).
Verbální referenèní akt, oznaèovaný nìkdy jako designace (Quine 1981: 43), vytváøí prostor pro re-prezentaci.8)
Právì literární text svou tendencí k zobrazování pøedmìtností (tj. k verbální obrazovosti) a zároveò k pootevírání
potenciálních symbolických, fenoménových aspektù tìchto
pøedmìtností (tj. ke konceptuálnosti) umoòuje vnímat reprezentaci jako základní referenèní funkci, na rozdíl od neliterárních textù, kde se zdá smysluplné rozliovat vedle
funkce re-prezentaèní i dalí referenèní funkce, napø. funkci popisnou, vysvìtlující èi vyjadøovací (srov. Goodman
8) Znovu pøipomínáme, e psaní s pomlèkou volíme proto, abychom zdùraznili aspekt znovu-prezentace, re-konstruování nìèeho, k èemu bylo jen poodkázáno,
ani by to bylo direktivnì, doslovnì zobrazeno, reprezentováno (representation,
Darstellung).
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1968). Pojmenování v literárním, a pøedevím v narativním textu, se tak alespoò èásteènì pootevírá aspektu verifikace, kdy je vnímatel schopen vùèi tomuto pojmenování
vztáhnout nìco, co empiricky èi konceptuálnì zná, co je
schopen si autentifikovat, pøiøadit do svého povìdomí
o svìtì. Tento akt pootevírání je ale zároveò komplementárnì provázen (snad s výjimkou tìch, kdo bývají oznaèováni jako naivní ètenáøi) i aktem protismìrným, aktem povìdomí o neexistenci jakékoli doslovné pravdivostní shody,
v ní by nutnì toto pojmenování smìøovalo k reálnì existujícímu jevu nebo objektu ve sféøe aktuálního svìta. Spíe
ne o analogii jde tedy o modalitu,9) o pøistoupení na premisu, e jistá shoda objektu èi jevu ve sféøe svìta fikèního
a objektu èi jevu ve svìtì aktuálním je moná, pøedstavitelná, nikoli vak závazná a jedinì moná.
Vztah ke kategorii referentu nám tedy umoòuje pracovnì rozèlenit alespoò tøi pøístupy, s nimi se v soudobém
uvaování o interpretaci z hlediska reference setkáváme:
1) peirceovskou filozofickou pragmatiku, která pøedstavu referentu programnì buduje, ponechává vak pootevøenou monost jeho umístìní buï dovnitø tohoto systému,
anebo do komunikaèní situace, tj. mimo tento systém;
2) saussurovskou strukturální sémantiku, která ve shodì
s filozoficko-logickou teorií koherence pøedstavu referentu
ponechává stranou svého zájmu a významové dìní pozoruje
pouze ve sféøe vnitøních, systémovì uspoøádaných celkù;
3) sémantickou teorii korespondence, která ponechává
prostor pro domýlení pojmu mimésis z hlediska jistého,
více èi ménì fakticky fungujícího odkazování do sféry aktuálního svìta;
4) analytickou filozofii jazyka, v ní se pøedstava reference více èi ménì blíí pojmu oznaèované;
9) Linsky (1967: 126) v této souvislosti hovoøí o pojmenováních, která se vyskytují
v rámci specifických operátorù (special operators); pojmenování v literatuøe se
tedy nachází zaobaleno do literárního operátoru, který poukazuje na jeho literárnost, u filmu na jeho filmovost. Vytváøí se tak modalitní podmínka, kontrakt, na
který je tøeba pøistoupit. Toto pojetí by jistì lo domýlet i dále: napøíklad v autobiografické literatuøe se vytváøí specifický kontrakt, kdy vnímatel pøistupuje na
to, e tematizované já je v tomto diskursu obecnì blií (v ideální podobì tohoto kontraktu pak identické) k entitì implikovaného autora ne tøeba v románu
v ich-formì.
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5) teorii fikèních svìtù jako svìtù moných, v nich se
reference øídí specifickými modálními zákony.
Pokusme se pøiblíit, jaká øeení problému textového
odkazování mimo sebe nám jednotlivé pøístupy nabízejí.
III. 2. 3. INTERPRETACE REFERENCE
NA ZÁKLADÌ KONCEPTÙ MIMÉSIS

Slovem mimésis obvykle rozumíme
aristotelovskou nápodobu, imitaci ve smyslu znovu-zobrazení, znovu-pøedstavení spíe ne kopírování. Aristotelés
bývá tradiènì prezentován jako pozitivní odpovìï na Platónùv skepticismus vùèi umìní: kde Platón hovoøí o nápodobì nápodoby (u reálný svìt je pouhou replikou svìta idejí;
Ústava, 10. kniha), tam bývá zdùrazòován Aristotelùv posun smìrem k nápodobì dìní, k dìji, který pøekraèuje rámec reálné fakticity; takový dìj nabízí tragédie. Mimésis tu
získává rozmìr nápodoby nejen reality, ale i ideje, tradice nebo pøírody. Vrcholným a dosud inspirujícím domylením tohoto pøístupu se stala Auerbachova Mimésis
(1946), ale koncept mimésis jakoto zobrazení stojí v pozadí celého novovìkého uvaování o literatuøe v rámci západní civilizace. Vedle Auerbachovy kategorizace rùzných, obvykle binárnì opozièních typù Darstellung se stal nosným
principem Fryeova mytologického konceptu literatury
(1957), Ricoeurova pojetí vyprávìní (1984), Genettova rozliení fikce a dikce (1991); svým zpùsobem ovem stejnì
tak stojí za psychoanalytickou tradicí freudovskou èi jungovskou nebo za fenomenologickými pøístupy k literatuøe.
Pøes toto obecné sdílení  anebo moná kvùli nìmu  si
vak nelze nepoloit otázku, nakolik je koncept mimésis
pouze mlèenlivì sdíleným, bezproblémovým, a tudí i nepøíli podnìtným pozadím, které se prostì pøedpokládá,
a nakolik se naopak mùe stát produktivní interpretaèní
kategorií, její zvaování pøináí pøi interpretaci konkrétního textu také rozíøení a specifikaci moností pro formulaci významu a smyslu tohoto textu.
Tradièní mimetická teorie vymezuje pojem zobrazení
(reprezentace) negativnì: nejde o imitaci reality, ale o její
ztvárnìní. Zdùrazòuje, e jakýkoli popis èi portrét reálného
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objektu èi jevu si v sobì vdy nese jistou míru abstrakce
a zároveò i redukce.10) Ty jsou dány jednak praktickou nemoností postihnout vekeré okolnosti a vlastnosti jakkoli
omezeného aspektu reality, ale také médiem ztvárnìní výsledného produktu, tj. v pøípadì vyprávìní jeho jazykem.
Mimetické zobrazení se tak nutnì støetává s imanentním
sémantickým dìním uvnitø uívaného jazykového systému,
ale také uvnitø daného textu. Aristotelovsko-auerbachovský
koncept mimésis vnímá jako prioritu zpùsob transformování reality, tedy zpùsob volby toho, co se do zobrazeného
spektra dostane, a roli posunù, k nim pøi transformování
dojde; právì zde se podle mimetických teorií utváøí významové jádro. Jakkoli sugestivní a inovativní závìry mùe
takový pøístup pøinést, naráí vdy na zcela fundamentální problém: kde se v nás bere jistota, e obraz reality ve
vìdomí dané komunity èi v mysli psychofyzické bytosti
autora byl právì takový, jak jej nae znalost pøedpokládá?
Mimetická teorie vychází z premisy, e jakékoli pojmenování v díle odkazuje pøedevím k potenciálnímu objektu
èi stavu mimo sebe, k objektu èi stavu existujícímu. Ponechává stranou, nakolik jde takové odkazování spíe smìrem
k mentálním konstruktùm, k pojmenovávacím abstrakcím
pøipraveným v mysli vnímatele. Zároveò ale kategorie reprezentace ve smyslu abstrakce a redukce, nikoli imitace,
ponechává pootevøený prostor vnímat pod pojmem mimésis
nejen objekty a jevy reality, ale i jejich dosavadní ztvárnìní. Reprezentace èehokoli v textu tedy nemusí nutnì odkazovat pouze k objektu èi jevu reality, ale mùe v sobì zahrnovat (a tím následnì, pøi vnímání, k nim poukazovat)
i dosavadní zpùsoby zobrazování tého objektu èi jevu.
Pøedstava fungování mimésis tedy není pøíli pootevøená
vnitønímu významovému dìní, je vak schopná fungovat
jako zastøeující pojem, v nìm se schází aspekt mimetic10) Redukci jako jeden ze základních zpùsobù svìtatvorby, tj. tvorby umìleckého,
fikèního svìta, uvádí i Nelson Goodman (1978). Jakýkoli pokus vyhnout se této
redukci a postihnout cílenì totálnost jistého aspektu reality nutnì funguje jako
pøíznakový, nestandardní, a pøi jeho interpretaci se nelze vyhnout utváøení významu a smyslu právì od programnosti výchozího gesta (jako jeden z mála realizovaných pokusù tohoto druhu lze uvést Zolùv Experimentální román).
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kého zobrazení, tj. reprezentace (reference vùèi realitì),
a aspekt literárního zobrazování (reference vùèi jiným textùm èi obecnì kulturním produktùm). Tento aspekt dodává
pojmu mimésis rozmìr opakování a spolu s ním i binární
podklad: vedle tendence k podobnosti (textová reprezentace objektu èi jevu) musí mimésis zahrnovat i tendenci k odlinosti, k distanci.11) Oproti pøedpokladu vìrnosti èi pravdivosti tak mùe mimésis získat dùleitou interpretaèní
konotaci dotváøení, odstupu, opakování zdùrazòujícího
a zvýznamòujícího rozdíl oproti tradiènì pøedpokládánému
opakování pro dosaení shody, totonosti. Mimésis lze tedy
z interpretaèního hlediska vnímat jako jakési globálnì textové pøirovnání: øeèeným (tj. v naem pøípadì zobrazeným)
cosi pøibliuje, ale zároveò si u v sobì nese i negaci,
distanci èi diferenciaci od toho, co je zobrazováno: øíkám-li,
e nìco(1) je jako nìco(2), øíkám tím také, e toto nìco(1)
není tímto nìèím(2).
Pojetí mimésis jako globálnì textového pøirovnání nám
zároveò umoòuje podret si v naem konceptu funkèní
protiklad dvou básnických zpùsobù, vymezených u Platónem (Ústava, 3. kniha)  mimésis a diégesis, tj. ukazování, pøedvádìní oproti promlouvání, znovu-vyprávìní.
V tomto výchozím pojetí je rozdíl pøedevím v autenticitì:
mimésis je nápodobou, tedy v naem pøípadì vyprávìním
stylizovaným tak, jako by básník byl nìkým jiným, zatímco diégesis je vyprávìcí promluvou samotného básníka. Platón vkládá Sókratovi do úst toto rozliení: v mimetickém vyprávìní se v pøímé øeèi ozývá hlas nìkoho jiného,
v diegetické promluvì zní v pøímé i nepøímé øeèi hlas samotného tvùrce. Stylizace do podoby jiného nevyaduje
dalí zprostøedkovávání, protoe jiné postavy jsou schopny
mluvit za sebe, zatímco promluva básníka za sebe vyaduje tematizovanou zprostøedkovanost: jakýkoli jiný hlas
musí být pøevyprávìn. V mimetickém vyprávìní tedy
potenciálnì hrozí ztráta vlastního zprostøedkovávajícího
já, respektive nutnost èi monost jeho hledání v podobách
11) Na základì Heideggerova ètení Platóna upozoròuje na tyto rozmìry Arne Melberg (1995).
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jiných. Naopak diégesis znamená právo na vlastní hlas,
oproti pouhému vidìní, tj. reprodukování ve formì obrazu.
Obraz vak pro Platóna nemusí nutnì znamenat pouhou zavreníhodnou imitaci. Obraz je také zobrazením,
které má kreativní rozmìr. Mimésis v platonovském pojetí
(explicitnì v dialogu Timaeus) je opakováním, obrazem,
který se snaí zachytit  anebo v sobì nese  alespoò urèité stopy vìènosti. Tento  temporální  aspekt mimésis
zdùrazòuje Paul Ricoeur (1984): vyprávìní je pro nìj portrétováním (dessine les traits) èasu, portrétováním rysù
a podob temporální lidské existence.
Jiné, dnes velmi produktivní rozliení inspirované Platónovou Ústavou, lií mimésis a diégesis na základì ztotonìní prvního pojmu s logos (fikce, pøedmìt sdìlení)
a druhého s lexis (dikce, akt sdìlování). I zde se objevuje
paradox, na který upozoròuje Melberg (1995: 32): v 10.
knize Ústavy je sdìlením odsouzení mimésis, zatímco aktem sdìlování je  mimetický zpùsob vyjádøení.12) Co
a jak se zde dostává do zøetelného rozporu: vìnujeme-li
pozornost jenom onomu doslovnému, co se øíká, uniká
nám významový rozmìr zpùsobu, jím se to øíká; a ten
mùe být vùèi øeèenému zcela protikladný. Právì zde lze
nalézt koøeny pro soudobé rozliení pøíbìhu (zobrazený
svìt, co vyprávìní) a diskursu (svìt zobrazování, jak
vyprávìní).
Aristotelovo pojetí mimésis je oproti Platónovì dialogiènosti a skryté paradoxnosti, jím své chápání mimésis vyjadøuje, mnohem stabilnìjí a zøetelnìjí. Právì tím si lze
moná vysvìtlovat jeho mnohem výraznìjí produktivitu.
Namísto Platónova problematizování  ale tudí i tematizace, vyjádøení  samotných moností zobrazování nabízí
Aristotelés pojetí mimésis jako tvùrèí aktivity. V Ricoeurovì ètení (1984, sv. 1) je aristotelovská mimésis posunem
12) Platón sám vyuívá princip mimetický, který explicitnì kritizuje: v textu nechává promlouvat pøímou øeèí Sókrata: Platón stylizuje svou kritiku mimésis do podoby mimetického dialogu (Melberg 1995: 17). Sókratés tedy v Ústavì odsuzuje mimesis (odsouzení je ve formì onoho co), zatímco Platón sám ji pøi tomto
odsouzení vyuívá (tento pozitivní moment ale odhalíme, a kdy vìnujeme
pozornost aspektu jak).
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èasu a reality do fikce, posunem, který vytváøí literárnost
daného díla; je vytvoøením dìje (mythos) jakoto øádu. Melberg interpretuje Aristotelovu pøedstavu mimésis jako akt
básníkova sebe-potvrzení. Zároveò upozoròuje, e právì
v otázce, k èemu vlastnì aristotelovský mythos odkazuje,
spoèívá základní problém vekerého naratologického uvaování: odkazuje k non-narativní, vyprávìním jetì neztvárnìné realitì, anebo odkazuje k jakémusi projektovanému dvojníku sebe sama? Aristotelovo vymezení praxis
umoòuje obojí výklad a Ricoeur se snaí obì monosti
spojit: mythos podle nìho odkazuje pøed èas své vlastní
existence, k fenomenologickým entitám typu ivotních zkueností èi proívané temporální existence, ale zároveò odkazuje i dopøedu, k monostem vlastní hermeneutické aplikovatelnosti, re-strukturalizace èi re-orientace v rámci
textového svìta (1984, sv. 3). Ani realita není pro nìho
èímsi existujícím zcela mimo rámec narativu. I ona má pro
nìho u rysy øádu odpovídajícího narativním zpùsobùm;
jakákoli pøed-narativní zkuenost je u zkueností v podobì narace, vyprávìní, nebo jakákoli lidská èinnost je vyjadøována za pomoci znakù, pravidel a norem. Mimetická
aktivita vyprávìní tedy nemùe být zcela nová, vyprávìní
nemùe nabízet nìco, co dosud s vyprávìním nikterak
nesouviselo.
Mimésis má tedy dvì moné podoby svého projevování
se ve vyprávìní  podobnost jako spíe prostorovou analogiènost èi potenciální, ale v praxi nikdy nedosaitelnou
identiènost, a opakování jako analogiènost spíe èasovou.
Obì monosti jsou projevy reduktivními: nejen opakování
(tj. povrchové, intencionální vzdání se jedineènosti), ale
i podobnost jsou jen jednìmi ze kály moností, které nabízí re-prezentace. Zároveò ale jakákoli re-prezentace se jim
nemùe vyhnout, nemùe se bez nich obejít. Oba nutné
projevy mimésis ovem ihned nabízejí doplnìní o své binární protiklady: podobnost/rozdílnost a opakování/jedineènost. Pøedstavíme-li si i tyto protiklady jako mezní póly
souvislé osy, získáme opìt vcelku uiteèné kategorie, které
lze v interpretaci konkrétních vyprávìní pouívat jak pro
vyjádøení vlastní mimetické aktivity textu, tak i pro celou
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irí oblast re-prezentace: maximální rozdílnost napø. ve
vztahu svìt zobrazený  svìt aktuální mùe být kompenzována maximální podobností ve vztahu daný zpùsob
zobrazování a jiný, jinde vyuitý zpùsob zobrazování; jedineènost z jistého aspektu re-prezentace je tak zároveò opakováním z jiného aspektu re-prezentace. Pøedstavitelných
moností je zde celá kála.
Vymezení mimésis jako zpùsobu tvùrèího odkazování ke
sféøe aktuálního svìta umoòuje vnímat tuto kategorii
v aristotelovském duchu nadále jako základní a zastøeující: v tom pøípadì bude mimésis zahrnovat co i jak tohoto odkazování. Tím se ovem zbavíme funkèního protikladu
mezi mimésis (v uím slova smyslu, tj. jako pojmu oznaèujícího co onoho odkazování) a diégesis (jak). Pro moderní vyprávìní je ovem pomìr onoho co a jak nejen podstatný, ale i významotvorný: Nerudova povídka U tøí lilií
ètená z hlediska co je vskutku odsouzením zlotøilé dívky,
jak její smysl charakterizují typické kolské interpretace.
Pøi èetbì z hlediska jak je vak smysl této povídky mnohem zøetelnìji nalezitelný v oblasti rétorické manipulace
s pøíbìhem, v oblasti zruèného zastírání vypravìèovy odpovìdnosti za znaèný podíl na problematickém sexuálním záitku. Co a jak vyprávìní jsou propojené nádoby, které
se stále zøetelnìji propojují takøka vemi novými èi znovuobjevenými prostøedky, které si moderní vyprávìní osvojuje (vypravìè v ich-formì, který je zároveò postavou; personální vypravìè; reflektor; smíená øeè apod.). Vyprávìní
nelze interpretovat tak, e nejdøív vyèerpáme sloku co
a pak sloku jak; takové dìlení by bylo jen pøenálepkováním tradièních kolských pojmù obsah a forma pojmy mimésis a diégesis. Nicménì konceptuální rozliení obou
pólù, uvìdomování si jejich propojenosti, ale i odlinosti
a boje o nadvládu jednoho nad druhým, je nezbytným interpretaèním krokem. Je-li toti realita v ricoeurovském
duchu u pøe-vyprávìným souborem objektù a jevù, nese si
i ona v sobì nejen co, ale i jak. Reference vùèi tìmto
objektùm a jevùm (tedy mimésis v uím slova smyslu,
zobrazení) se zároveò prolíná se zkueností  individuální
i obecnì civilizaèní èi kulturní  s jinými zpùsoby referen-
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ce vùèi tìmto objektùm a jevùm. Re-prezentace je pak záleitostí jak takto vymezené mimésis, tak i intertextovosti
a odkazování ke zkuenostním komplexùm textových a mimotextových subjektù.
Teoretické uvaování o referenci chápe mimésis, jak
jsme se ji do jisté míry pokusili ukázat, nìkdy jako kategorii zcela klíèovou, jindy jako jednu z øady podstatných
kategorií; v jiných pojetích se mimésis spíe mihne jako
kategorie zcela nepodstatná èi významovì vyprázdnìná.
Na pólu zdùrazòování role mimésis hrají základní inspiraèní roli objektové èi korespondenèní teorie, do nich mimésis
mùe zapadnout jako mechanismus potvrzující fakticitu
objektu a jeho propojenosti s vyjádøením. Na pólu odmítání mimésis stojí u v pøedchozích partiích nastínìné teorie
anti-referenèní. A pokusem o propojení obou zdánlivì protichùdných konceptù se mùe zdát teorie fikèních svìtù.
III. 2. 4. MIMOTEXTOVÁ REFERENCE
V TEORII KORESPONDENCE
A PRAVDIVOSTNÍCH PODMÍNEK

Základy teorie korespondence se obvykle spatøují v Aristotelovì propozici: øíci o nìèem, co je,
e to není, anebo o nìèem, co není, e to je, je nepravdivé,
zatímco øíci o nìèem, co je, e to je, nebo o nìèem, co není,
e to není, je pravdivé. Pøeloena do jazyka logiky, bývá
tato premisa interpretována jako: jestlie x odpovídá y, pak
x je pravdivé. Ono odpovídá y (tj. korespondence) lze pak
vnímat jednak z hlediska fakticity (doloitelnost, empirická
ovìøitelnost), jednak z hlediska sémantiky: x je elementem
jazyka, y elementem aktuálního svìta (tedy x nerovná se
y). Fakticita je ovem v literárním vyprávìní minimálnì
nosným významotvorným prvkem: identifikovat jakýkoli
fakt jako nìco, co je vloitelné pod oznaèení y znamená
pøedpokládat pravdivost adekvátního oznaèení x, které
nám umoòuje element y vyèlenit a pojmenovat; fakt se
tak nutnì stává pseudoprvkem, kvazijazykovou entitou
(Strawson 1950).
Inspiraci pro uvaování o roli mimotextových odkazù lze
hledat spíe v sémantických teoriích korespondence; jejich
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klíèovým vyjádøením se staly stati Alfreda Tarského. Jeho
teorie vychází z formálnì sémantické báze. Výe uvedenou
Aristotelovu premisu pøevádí na tezi: Pravdivost vìty spoèívá v jejím souhlasu (v korespondenci) s realitou (Tarski
1944; in Rosenberg Jay F.; Travis, Charles, eds. 1974:
679); tuto vìtu lze s pouitím termínu designace vyjádøit
jako: Vìta je pravdivá, pokud oznaèuje (designates) existující stav vìcí (state of affairs) (ibid.). Vzhledem k ambivalentnosti oznaèení stav vìcí vytváøí Tarski èistì sémantický ekvivalenèní model: Vìta sníh je bílý je pravdivá,
pokud  a pouze pokud  je sníh bílý (ibid.). Nahradímeli vìtu na pravé èásti rovnice (kterou Tarski oznaèuje s odkazem na støedovìkou logiku jako suppositio formalis, na
rozdíl od levé strany, kde, díky uvozovkám, máme jméno
vìty, tedy suppositio materialis) písmenem p (oznaèení
jakékoli arbitrární vìty) a jméno vìty písmenem X, pak
platí: X je pravdivé, pokud  a pouze pokud  p (ibid.:
680). Tak vzniká formální ekvivalence (T). Platí-li ekvivalence (T), mùeme vùèi danému tvrzení pouít oznaèení
pravdivé. Tarski tento vztah oznaèuje jako sémantickou
koncepci pravdivosti. Vztah mezi výrazem a pøedmìtem,
k nìmu se odkazuje, lze oznaèit jako designaci, splnìní
podmínky, nebo jako definici. Otázka pravdivosti vzniká
teprve v rovinì výpovìdi. Pro její zvaování se vak potøebujeme pohybovat v jazyce, jeho struktura byla exaktnì
specifikována (ibid.: 683). Proto je tøeba strukturu pøirozeného (mluveného) jazyka (napø. tedy promluvy) nahradit
jazykem s exaktnì specifikovanou strukturou.13) Vzniká
tak opozice objektový jazyk a meta-jazyk. Meta-jazyk
musí být nutnì bohatí ve smyslu vyí logické uspoøádanosti. Pravdivost vìty pak lze vymezit jako stav, kdy tvrzení vyhovuje (odpovídá) vem objektùm, které mùe oznaèovat; pravdivost ovem není adekvátní s dokazatelností:
vechny dokazatelné vìty jsou pravdivé, nìkteré pravdivé
vìty vak nejsou dokazatelné (ibid.: 690). Tarski upozor13) Tarski vytváøí obecnou sémanticko-logickou teorii a nevìnuje ádnou pozornost
specifiènosti literatury; domyleno na tuto oblast, interpretace vyprávìní vytváøí
tuto specifikovanou strukturu konceptem vyprávìcí syntaxe. Právì jejím
smyslem je pøevést vyprávìní do jistého formalizovaného jazyka.
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òuje, e pracovat s pojmem pravdivosti vyaduje mít monost oznaèit jménem (tj. formalizovat) vìtu, o ní se uvauje z hlediska pravdivosti; toto jméno musí zároveò fungovat ve formì, která umoní rekonstruovat danou vìtu.
V tom pøípadì je moné eliminovat pojem pravdivosti; domyleno na nai oblast, právì toto èiní narativní analýza,
která zaèíná a konèí vnitøním dìním v textu, tedy narativní syntaxí. Pravdivost není tedy vlastností samotných objektových vìt, ale je metajazykovou predikací, kterou je
moné vìtám objektového jazyka pøiøadit. V kadém pøípadì ovem musíme tyto objektové vìty pouívat v uvozovkách, vnímat je jako ucelený materiál (L, tj. vìty vyjádøené objektovým jazykem), o nìm mluvíme v metajazykové
kategorii pravdivosti, nikoli jako nìco, co má samo o sobì,
v rámci jednotlivých svých prvkù, pravdivostní hodnotu.
Jiné výrazné pojetí pravdivosti nabízí  v explicitní polemice s Tarskim  P. F. Strawson (1950): øíci, e nìco je
pravdivé, pro nìho znamená øíci, e nìco znamená nìco.
Strawson odmítá pravdivost jako metajazykovou predikaci.
Pravdivostní návrh (tvrzení, e x je pravdivé) je pro nìho
kontextovým aktem, návrhem, který si øíká o znovupotvrzení. Vzniká tak ilokuèní akt, kdy respondent souhlasí s tím,
jak to bylo øeèeno, ne vak nutnì s tím, co bylo øeèeno;
v tom pøípadì jsou ovem tvrzení x je pravdivé a x adekvátní: dùraz na pravdivost u prvního z nich se stává pouze záleitostí rétoriky, je zdùraznìním, dokladem dùleitosti pro fungování celé hypotézy: øíci, e tvrzení je pravdivé,
neznamená vytvoøit tím dalí tvrzení; znamená to vak
nìco víc ne jen to, co se øíká samotným tvrzením. Tvrzení
pro Strawsona vytváøí podklady souhlasné reakce (the
grounds of agreement): nevyaduje nutnì svùj objekt, ale
spíe pøíleitost (occasion). Výpovìï typu to je pravda
(thats true) neøíká, ale naznaèuje souhlas s øeèeným, pøípadnì vyjadøuje uvìdomìní si novosti èi povedenosti formulace. Proklamace pravdivosti je tedy záleitostí kontextovou: je dovoláváním se souhlasu, potvrzení, a pøípadnì
i zdùraznìním vyjádøení. Strawson pøesouvá kritérium
pravdivosti na zcela jiné referenèní aspekty ne na odkazování k aktuálnímu svìtu. Pravdivostní proklamace je pro
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nìj souèástí buï expresivní funkce (umocnìním síly sdìlení vyjadøovaného intencionálnì v textu), anebo záleitostí apelovou, záleitostí interakce textu a vnímatele. I toto
pojetí tedy upozoròuje, e kritérium pravdivosti se utváøí
zcela ve vztahu mezi textem a aktuálním svìtem, k nìmu
se text zdá odkazovat.
P. F. Strawson pro svou argumentaci vyuívá koncept
Austinovy jazykové teorie, která vela  po Austinovì
smrti tak, jak ji prezentoval a domýlel pøedevím John
R. Searle  do irího povìdomí jako teorie øeèových aktù
(speech act theory). Její bází je odmítnutí apriorní pravdivostní èi nepravdivostní náplnì vìty. Reakce na otázku,
zda Santa Claus bydlí na severním pólu, nespoèívá ani tak
ve statutu samotného referentu (bydlí tam opravdu, anebo
ne?), jako ve zpùsobu porozumìní danému øeèovému aktu.
Literatura jakoby v promluvách vypravìèe i postav pøedstírá ilokuèní akty a my je potom vnímáme jako nepodvádìjící pseudo-pøedvádìní (non-deceptive pseudo-performance). Literární øeèový akt se od ne-literárního nelií mírou
pravdivosti èi existence toho, o èem se mluví; lií se zpùsobem pøedvádìní a jeho následnou interpretací.
Polemikou s teorií øeèových aktù a návratem k Tarskiho sémantické koncepci pravdivosti je pojetí Donalda Davidsona. Teze, které tvrdí, e dovolávání se pravdivosti se
bìnì pouívá pro vyjádøení souhlasu, pro zdùrazòování
pøesvìdèení èi autoritativnosti, pro eliminaci opakování,
nebo pro pøesun odpovìdnosti za tvrzení, by bezesporu
získaly podporu, pokud by se podaøilo ukázat, e pravdivostní slova (truth-words) mohou být kdykoli vynechána
aplikací jednoduché formule, ani by dolo ke ztrátì kognitivního aspektu (Davidson 1969; in Rosenberg Jay F.; Travis, Charles, eds. 1971: 747). Davidson  i oproti Tarskimu
 zdùrazòuje právì korespondenèní aspekt vztahu jazyka
a svìta, na rozdíl od roviny vìty a vìtné pravdivosti vak
hledá korespondence u v rovinì slova. Vztah slova k faktu je pro Davidsona navíc dán kontextem: èasem
a okolnostmi promluvy i promlouvajícím. Pravda (v jakémkoli pøirozeném jazyku) není ve vlastnictví vìt; je záleitostí vztahu mezi vìtami, mluvèími a daty promluvy
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(ibid.: 750). Davidson posouvá Tarskiho schéma pravdivosti, vytvoøené pro metajazyk, do podoby, v ní by mìlo fungovat i v pøirozeném jazyce: Vìta v je pravdivá (v angliètinì) pro mluvèího m v èase è pokud  a pouze pokud  p
(ibid.: 752); v reprezentuje popis vìty v angliètinì, p zastupuje vìtu, která nám sdìluje, za jakých podmínek je popsaná vìta pravdivá. Zároveò si ale uvìdomuje, e v jazyce,
který vyuívá indexovost (ukazovací a èasová zájmena), neplatí, e p by bylo tím, co v pojmenovává, anebo by bylo
pøekladem této v. Proto oivuje Tarskiho pojem uspokojení
(satisfaction): na rozdíl od faktické korespondence, která
pøedpokládá doloitelnost jednotlivých reálných entit,
k nim vìty odkazují, se tyto entity stávají nìèím víc ne
arbitrérním spárováním objektù, nad nimi se rozprostírají promìnné jazyka, s tìmito promìnnými (ibid.: 756). Proto musí být brán v úvahu kadý rys vìty, který je jakýmkoli zpùsobem pravdivostnì relevantní, proto musí být kadý
z tìchto rysù uspokojen. Výsledkem je pak fakt, e otázka pravdivosti bere takto v úvahu vechny konceptuální
zdroje jazyka a pootevírá ontologickou rovinu tohoto jazyka. Aspekt pravdivosti zároveò pøevádí na relativizaèní rovinu, jako pravdivost vùèi okolnostem promluvy. Zároveò
upozoròuje na nepøeloitelnost èi komplikovanou pøeloitelnost (v irokém slova smyslu tohoto slova) takového
pravdivostního tvrzení, právì vzhledem k nepøenositelnosti kontextu pùvodní promluvy.
Davidson vychází z premisy jediného existujícího svìta.
Jeho jednotlivé elementy interpretujeme odlinì, nikoli
vak proto, e by kadý z nás il v zajetí jiných kuhnovských paradigmat èi fishovských interpretativních komunit. Davidson (1984) vytváøí pøedstavu radikální interpretace (radical interpretation), která funguje na základì
pøijetí nutnosti interpretativní charity (interpretive charity), tj. snahy o dosaení souhlasu. Autorovi i jinému interpretovi vìøíme ve smyslu pradivostního pøedpokladu stejnì intenzivnì, jako vìøíme sobì; interpretovat lze pouze
tehdy, vyjdeme-li z pøedpokladu moné shody ohlednì
významu. Narazíme-li na místo, kde tato shoda ohlednì
významu u není moná, upravujeme nai pøedstavu
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o smyslu, snaíme se i takovéto anomálii pøiøadit smysl.
Upravujeme tedy nai výchozí interpretaèní teorii podle
potøeb interpretaèního aktu a vytváøíme si teorii, která
nám umoní problémovým bodem projít.
Davidson zdùrazòuje pozitivní pøedstavu pøeloitelnosti, pøenositelnosti významu; ta je dána pravdivostí, spoleènou rùzným jazykùm, které ji vyjadøují. Ta funguje,
pokud existuje spoleèný systém koordinát (common co-ordinate system, Davidson 1984: 184). Ten lze vnímat jako základní konvenci (T): charakterizace pravdivostního predikátu x je pravdivé v J je pøijatelná pouze tehdy, pokud pro
kadou vìtu jazyka J zahrnuje teorém ve formì x je pravdivé v J, pokud  a pouze pokud  ..., v nìm je x nahrazené popisem vìty a tøi teèky jsou nahrazené pøekladem
vìty do jazyka teorie (Davidson 1984: 204). Právì tato
konvence, zaloená na pøedpokladu víry v monou pravdivost øeèeného, je podle Davidsona základem vnímání i interpretace textu. Aby si subjekty sdìlování monost takové
víry uvìdomovaly, je nutná existence externích objektù
a událostí, které nabízejí vìdomí, e dané subjekty sdílejí
spoleèný svìt. Zváení takového pøedpokladu je ovem
z valné èásti ponecháno na interpretovi: ten musí najít pøirozené relace mezi autorem a svìtem. Víra v monou pravdivost je závislá na intersubjektivní podstatì jazyka; právì prostøednictvím jazyka se vztah subjektu k objektovému
svìtu stává záleitostí veøejnou.
Davidsonùv koncept odkazování tedy pracuje s fakty
a faktièností jako s nìèím, co není dáno, ale co je mnohem
spíe konstruováno souborem norem vztahování se k urèitým entitám prostøednictvím jazyka. Korespondenèní teorie pravdivosti podle nìho znamená, e obdobnì jako matka je osobou, která je matkou nìkoho jiného, je i pravdivost
vztahem mezi tvrzením a nìèím jiným. Tato kontextová
pøedstava jakési sítì, v ní je jednotlivý element schopný
nabýt významu, je spoleèná celé moderní analytické filozofii a zaèíná vlastnì u u Fregeho pøedpokladu o významu
slova vznikajícím pouze v kontextu vìty. Oproti neproniknutelnosti reference u W. V. O. Quinea (1960) èi zcela
pragmaticky vznikajícímu významu u Richarda Rortyho je
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Davidsonova pøedstava o kontextu mnohem pozitivnìjí.
Návratem k Tarskimu a jeho sémantické kategorii uspokojení (satisfaction, kdy význam je urèený kontextem tak, e
tento význam uspokojuje pravdivostní podmínku) vytváøí
pøedstavu kontextu jako prostorovì èasového kontinua,
které nemá definitivní podobu, ale zároveò je vdy alespoò
relativnì uchopitelné: reference je u nìho metaforicky vyjádøitelná jako sdílení; jde o dìní, které není obsaeno
uvnitø samotného vyjádøení, ale zároveò není ani subjektivnì a individuálnì konstruováno zcela mimo èas a prostor. Ná svìt sdílíme jak pøíèinnì, tak i konceptuálnì.
Jsme schopni v rozumìní tomuto svìtu nahrazovat si
empirickou zkuenost s pøedmìty pomocí obrazù, slovních
vyjádøení, nicménì potøebujeme alespoò základní pøímé
a pøíèinné vazby jazyka ke svìtu, aby slova tohoto jazyka
pro nás nesla alespoò nìjaký obsah.
Davidson øeí problém reference obecnì, jen nìkdy
s pøihlédnutím ke specifiènosti napø. metaforické reference; v jedné ze svých pozdních studií (1993) se vak otázkám
reference v rámci literárního textu vìnuje explicitnì. Rozliuje zde rùzné typy intencí, s nimi bývá promluva formulována, a v dùsledku toho i rùzné typy významù takové
promluvy. Vìty nìco vyjadøují pouze tehdy, pokud jsou
vyuity v konkrétních situacích; to, co vyjadøují, závisí 
kromì jiného  i na intencích mluvèího èi spisovatele (Davidson 1993: 300). První intenci, která je vlastní vem promluvám, lze charakterizovat jako snahu pouít slova tak,
aby jim jejich vnímatel pøipsal urèitý význam. Davidson
tento význam nazývá prvotní význam. Tento význam má
systémové místo v jazyce autora. Literatura nenabízí deiktické a demonstrativní mechanismy, které fungují v bìné
øeèi. I v ní vak zùstává deiktická reference: i v ní fungují
zájmena nahrazující vlastní èi jiná jména, odkazovací výrazy, ale i èasová následnost zobrazených událostí. Slova vyuitá ve fikci neztrácejí své normální vazby k reálným
pøedmìtùm, událostem a jevùm, tyto vazby se pouze komplikují, ale primárnì musí stále fungovat. Ztráta takové
vazby by vyadovala naprostou zmìnu významu slova,
a pokud by takto byla zmìnìna vechna slova, ztratila by
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se i schopnost naeho rozumìní: slovu koèka, a u se vyskytuje ve fikèním textu nebo v reklamì na jídlo pro koèky,
rozumíme tehdy, pokud dokáeme slovnì oznaèit koèku
tehdy, kdy ji vidíme; uvedení fikèní koèky v pøíbìhu nemìní seznam pøedmìtù, k nìmu toto slovo odkazuje nijak
víc, ne jak se mìní význam tohoto slova (Davidson 1993:
308). Pøedstava reálného svìta není zaloena jen na empirické obeznámenosti s tímto svìtem: tento svìt je konstituován i jinými knihami èi pøedchozími pasáemi tého textu.
III. 2. 5. PRAGMATICKÝ PØÍSTUP
K REFERENCI: KATEGORIE REFERENTU

Pragmatické teorie odkazování ponechávají  pøedevím v peirceovské pøedstavì referentu 
prostor pro utváøení smyslu buï ve sféøe koherentních systémových celkù (greimasovská vnitøní syntax textu, ecovský systém kulturních jednotek a jejich odkazování pomocí
kulturních kódù), anebo mimo tento celek, ve sféøe komunikaèní (Jakobson); ponechávají tak prostor i pro výe uvedené teorie korespondenèní, které se pozitivnì staví k monosti pracovat s pojmem pravdy, vymezované ovem
sémioticky spíe ne fakticky.
Pragmatická tradice  na rozdíl od linie uvaování poèínající Saussurem jdoucí a k Derridovi a Ecovi  soustavnì pracuje s pøedstavou reference. I Jakobson alespoò
èásteènì zakomponoval do svého konceptu funkcí literárního
díla východiska, která nabídl Charles S. Peirce.14) Peirceovo
pojetí, podobnì jako v pøípadì Saussurovì spíe rekonstruované z dochovaných textù a interpretaènì domýlené do
ucelené podoby Peirceovými následovníky ne pøehledovì
a souhrnnì formulované samotným autorem, zahrnuje
otázku reference jako jeden aspekt pøedstavy univerzální
semiózy, vycházející z premisy, e i èlovìk a jeho bytí ve
14) Referentem ale pro Jakobsona zùstává obecnì kontext, referencí pak rozumí kontextualizaci znaku, tedy akt odehrávající se zcela mimo znak samotný. Fregeovské dilema jitøenky a veèernice v dùsledku øeí tak, e obì pojmenování nemají
spoleèný referent, nebo ten získávají právì a kontextualizací a ta je v kadém
pøípadì jiná: kontext funguje paradigmaticky a odkazuje buï k jitøence (je-li kontextem ráno) jako k jednomu referentu, anebo k veèernici (je-li kontextovì veèer)
jako k jinému referentu.

svìtì je znakem, nebo celý vesmír lze vnímat jako kompozici znakù. Existence takovýchto univerzálních premis potom pochopitelnì brání vytrhávání jednotlivých aspektù
peirceovského modelu; jeho vlastní terminologie pak svádí
k pouívání jeho pojmových oznaèení v jejich dneních
významech. To ve pøispívá k tomu, e Peirce funguje
i v dnením sémioticko-interpretaèním uvaování spíe metaforicky èi synekdochicky, jako zdroj dílèích inspirativních
podnìtù a pohledù, ne e by se celé jeho dílo dalo aplikovat na tu kterou oblast zkoumání, tedy v naem pøípadì na
interpretaci vyprávìní.
Aspekt reference postihuje peirceovská kategorie pøedmìtu (object), zasazená do triadické pøedstavy fungování
znaku vedle kategorie vlastního znaku (sign, representamen)15) a interpretantu (interpretant). Peirceovský pøedmìt
zhruba odpovídá tomu, co soudobá sémiotika oznaèuje jako
referent. Zároveò ale celý tento znakový model funguje na
pozadí tøí základních ontologických kategorií  prvosti,
druhosti a tøeosti (firstness, secondness a thirdness). Entity v kategorii prvosti existují samy o sobì, bezprostøednì,
nezávisle, bez vztahování se k nìèemu jinému. Druhost pøináí vztahování prvního k druhému: srovnávání, jinakost,
zkuenost èasu a prostoru, zmìnu, závislost, výslednost
apod. Tøeost je pak umístìním druhého (a zprostøedkovanì i prvního) do vztahu ke tøetímu: zprostøedkování, zapamatování, pokraèování, syntéza, zobrazení, znaková semióza aj. Ve vztahu k objektu se znak kategorie prvosti
stává ikonem, znak kategorie druhosti indexem a znak
kategorie tøeosti symbolem.
Kategorie pøedmìtu pro Peirce zahrnuje jak pøedmìty
ze sféry reality, tak i povìdomí o nich, tedy i jejich mentální, obrazové ztvárnìní. Znak (ve smyslu representamen)
sám o sobì nedokáe zajistit seznámení se s pøedmìtem; ji
existující obeznámenost s pøedmìtem je pøedpokladem
k tomu, aby mohl znak k pøedmìtu odkazovat, zastupovat
15) Pojem znak (sign) ovem Peirce ve svém psaní pouívá i pro celý triadický celek.
Pak by bylo tøeba v uím významu pouívat pojem nositel znaku (sign vehicle),
který navrhl Charles Morris a který více èi ménì odpovídá Saussurovu oznaèujícímu, Hjelmslevovu výrazu èi Ogdenovu a Richardsovu symbolu.
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jej. Zároveò ale znak je sám o sobì vnímatelným pøedmìtem, nositelem, který do mysli vnáí nìco odjinud. Bezprostøední objekt je ve svém znaku obsaen, zatímco zprostøedkovaný, dynamický objekt stojí mimo svùj znak
a teprve realita je schopná pøiøadit znak k tomu, co reprezentuje, k èemu odkazuje. O zpùsobu tohoto odkazování
pak rozhoduje interpretant, kategorie, kterou nelze ztotoòovat s výrazem interpret. Interpretant je kategorie pragmatická, je to výsledek procesu signifikace, dopad znaku,
význam znaku vytvoøený v mysli interpretovì, a tedy i dalí, obvykle komplikovanìjí a ménì zøetelný znak: tento
znak, nacházející se v mysli vnímatelovì, je interpretantem
prvotního znaku. Zároveò jde v peirceovském pojetí o kategorii determinovanou spíe kontextem, realitou, je tento
význam utváøí a pøiøazuje, ne o kategorii individuálního
vnímatele a jeho subjektivní percepce.
Výchozí znakový podnìt, vzniklý na základì jisté obeznámenosti s pøedmìtem, tak podle Peirce vytváøí interpretant, který je ovem zase znakem (representamen)
v rámci druhostního znaku. Dialogiènost, s ní se jednotlivé
znaky k sobì mohou vztahovat, potenciálnì vytváøí nekonèící øetìzení, v nìm se kadý interpretant jednoho znaku
mùe stát znakovým nositelem jiného znaku, jen bude interpretován a k nìmu bude pøiøazen jeho nový interpretant. Tato pøedstava neomezené semiózy je produktivnì
domyslitelná právì na oblast mimetického, zobrazovacího
odkazování. Ecovská teorie kódù, ale i Baudrillardovo èi
dekonstruktivní znejistìní naeho povìdomí o tom, co bylo
kdysi oznaèováno jako objektivní realita, pro nì je pojem
referent jako souèást utváøení významu nepøijatelný, mohou vcelku pøirozenì adaptovat peirceovskou pøedstavu,
v ní u je empirický pocit fakticity urèitého pøedmìtu èi
jevu zároveò interpretantem, nikoli pøedmìtem ze sféry
reality.
Peirce zøejmì usiloval o komplexnost své pøedstavy znakového fungování: obdobnì jako na základì pøedpokladu
univerzálních kategorií prvosti, druhosti a tøeosti vytvoøil
triadický model znaku na základì jeho vztahu k objektu,
rozèlenil do triád i znak podle vztahu znaku k representa-
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men (znak jako qualisign, sinsign nebo legisign) a podle
vztahu k interpretantu (znak jako réma, dicent nebo argument); k tìmto kategoriím se jetì vrátíme. Na základì
moných kombinací tak vznikne deset základních typù
znakù. Tato kombinaèní kála je ovem mnohem spíe záleitosí logiky ne podnìtem k domýlení na poli uvaování o literatuøe. Pro toto pole se zdá být naopak zcela podnìtný jiný rys Peirceova uvaování, vùèi kategorii logického
uvaování ponìkud kontrastní. Je jím v souvislosti s Peircem èasto zmiòovaná nedùslednost: na rozdíl od Saussura
nevylouèil z pøedstavy znakového fungování referent, co je
konceptuálnì tìko postiitelná kategorie, o znaku hovoøil
v uím slova smyslu (znak jako representamen) i v irím
slova smyslu (znak jako slouèení korelátù representamen,
pøedmìt a interpretant) a podobnì. Právì v této nedùslednosti se toti zdá skrývat jistá pootevøenost celého systému, vìdomí jeho hypotetiènosti a prostupnosti hranic i dynamického posouvání kategorií v tom kterém konkrétním
uití. Kombinace výskytu, kdy napøíklad podobu znaku ve
vztahu k pøedmìtu kontextovì nutnì doplòuje nìkterá
z moností vztahu znaku k representamen a k interpretantu, toti poukazuje na pragmatické spíe ne na apriornì
systémové fungování znaku.
Kategorie pøedmìtu se tak pro svou existenci musí nutnì dotýkat ostatních sloek fungujícího znaku a od dotýkání je u jen krok, tj. kvantitativní posun k prolínání. Saussurovsky pevná hranice mezi oznaèovaným (mentální
obraz, bere se v úvahu, protoe je vymezitelný) a referentem (reálný pøedmìt, v úvahu se nebere, protoe není konceptuálnì postiitelný) zde nabývá dynamicky rozostøenou
podobu, která se zdá pro fungování mimetické reference
v literatuøe zcela pøíznaèná: copak právì zde nedochází
v bìném vnímání k vizualizaci a obecnì vzato autentifikaci, je je zaloena na tom, e od mentálních obrazù postupnì  tu více, tu ménì  pøi vnímání vyprávìní pøecházíme i na pole objektù a jevù, které jsou nìjak zasaditelné do
svìta, s ním máme jistou zkuenost? A obrácenì: není tato
zkuenost èasto zprostøedkovaná, nevnímáme jako reálné
pøedmìty a jevy, které nám byly prezentovány pouze jako
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obrazy, jako mentální konstrukty? Mytické a pohádkové
bytosti de facto nemají svùj referent, a pøesto byly  a dodnes bývají  vnímány i ve své pøedmìtnosti. Ne náhodou
právì prvotní fáze vzniku románu (Rabelais) tento rys
exponovala do hyperboliènosti, kdy logikou vzatou ze svìta
pøedmìtù a jevù skuteènosti dokázala k autentifikaci nabídnout i mentální konstrukty v této skuteènosti neexistující (budoucí hrdinové se rodí po více ne devíti mìsících tìhotenství, putují tìlem a na svìt vstupují uchem a tak
dále). Troufáme si tvrdit, e jedním z rysù fungování literárního textu je právì jeho rozostøená hranice mezi oznaèovaným mentálním obrazem a objektem èi jevem v pozici
referentu, obdobnì jako zde pak dochází k rozostøení
hranice mezi sférou významù denotaèních a konotaèních.
Striktní snaha tìchto hranic se dret a zachovávat je i pøi
konkrétním interpretaèním uvaování nutnì vede ke ètení
deformovanému pøedem definovanými kategoriemi oèekávání, ke ètení, které lze oznaèit jako akademicky ideologické.
Mìli-li bychom pro interpretaci textu literárního marginalizovat èi zcela vypustit mimetickou referenci a vystaèit
s kategoriemi oznaèující  oznaèované, v jejich interakci
by u byl obsaen význam textu, muselo by nám nabízet
trvalé uspokojení i ètení poezie pouze morgensternovské,
v ní o referenci nejspí vskutku nejde, a ètení vyprávìní
typu Sidor se v Duanbe zabýval selenem, zatímco zebu
postávaly nad batáty; jistì by bylo moné utvoøit i celé
stránky takového vyprávìní, v nìm známe mentální konstrukty, tj. kadý napøíklad ví, e selen je chemický prvek,
batát je rostlina èi plod, atd., ale témìø nikdo v naem kulturním prostøedí si je nedokáe pøedstavit, zpøedmìtnit,
autentifikovat. Takový typ ne-referenèního vyprávìní je jistì programovì moné vytvoøit,16) ale vdy pùjde o mez krajní, pøíznakovou právì svou negací èehosi jinak oèekávaného a bìnì se vyskytujícího.
Peirceovský podnìt teorii interpretace vyprávìní spoèívá
tedy spíe v monosti metaforického domylení jím proponovaných kategorií ne v dùsledné aplikaci vech kategori16) Napø. nekoneèný seriál Star Trek se tomuto modelu blíí tím, e k autentifikaci
jsou tam ponechány pouze urèité lidské vlastnosti.
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zujících postulátù. Z hlediska mimetické reference je takto
moné domyslet jeho èlenìní pøedmìtu na ikon, index
a symbol. Obecnì vzato, verbální textová komunikace je
zaloena na symbolickém vztahu znaku a objektu: symbol
je znakem, který se k pøedmìtu, jej oznaèuje, vztahuje
prostøednictvím zákona, obvykle asociace s nìjakou obecnou mylenkou; zatímco ve vztahu k representamen je
symbol vdy legisign, ve vztahu k interpretantu jsou pootevøeny vechny tøi kategorie: réma (napø. bìné substantivum), dicent (bìná propozice) i argument (sylogismus).
V literárním vyprávìní jako by ovem zpoza symbolické podoby tøeosti vystupovaly i nií kategorie ikoniènosti
a indexovosti. Peirceùv dùraz na trojí podobu znaku ve
vztahu k pøedmìtu vychází ze zkoumání relace representamen  pøedmìt, tedy relace, kterou je moné vnímat jako
relaci utváøenou ve fázi geneze textu. Zakomponování kritéria interpretantu pak ovem umoòuje pohlíet na danou
typologii odkazování k pøedmìtu i z hlediska reverzního, tj.
z hlediska recepèního. Pøi ponìkud metaforickém ètení
Peirceovy trichotomie lze uvaovat o kategoriích ikoniènosti, indexovosti a symboliènosti i z hlediska autentifikace
nabízeného fikèního svìta, tedy ze zpùsobu, jím se dìje
mimetická reference. Z tohoto pohledu lze pak triadický
model vcelku úspìnì domyslet: pøedstava, e vechny dílèí i komplexní znaky nabývají v literárním vyprávìní pøímo podobu symbolickou, je ponìkud schematická. Nefunguje zde toti v bìném, neakademickém vnímání tendence
spoèinout naopak u na niích rovinách, pøièem teprve
naslouchání textu a vykonávání funkce implikovaného vnímatele nás nutí postupovat i k rovinám vyím? Uvìdomujeme si skuteènì vdy fakt zprostøedkovanosti, a tedy
i symbolovost jednotlivých znakových prvkù?
Peirceova ikoniènost je zaloena na pøedstavì podobnosti mezi nositelem znaku a pøedmìtem. Ikoniènost je sice
nejnií rovinou vztahu, ale právì u ní Peirce zdùrazòuje
otevøenost, se kterou se nesetkáváme u indexu: ikon nezastupuje nutnì tu èi onu vìc, ale jeho objektem mùe být
i zcela fiktivní entita. Právì proto mu pod kategorii ikoniènosti spadají nejen obrazy a diagramy, ale také to, co
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oznaèuje jako metafory. Ikonicita není tedy vlastností èi
kategorií stabilní a jednou provdy danou; je kategorií dynamickou, ve stupnici obraz-diagram-metafora napøíklad
postupnì klesající, ubývající. Neznamená to ovem, e obdobnì mùeme vnímat i verbální textová vyprávìní? Nevytvoøila pøevaující jakoby realistická podoba moderního vyprávìní u neintelektuálního ètenáøe tendenci vnímat jeho
jisté prvky jako ikony? Nesmìøuje tato tendence pøedevím
k výstavbovým elementùm postav a dìje, ale i èasu a prostoru jako k nìèemu, co neintelektuální ètenáø (a v urèitých situacích i ètenáø intelektuální) vnímá jako obraz,17)
pøecházející postupnì v diagram (zahrnující pøedevím binární vztahy mezi prvky) a pak i v metaforu? Pøedevím
tam, kde je nae povìdomí o údajné referenci a referentu
vágní, nejisté, se nejspí nedokáeme rozhodnout, nakolik
vlastnì dané znakové vyjádøení vnímat jako ikon a nakolik
se poutìt k hierarchicky vyím, ale vnímatelsky snáze
vybudovatelným pøedpokladùm symboliènosti. Nejspí ne
náhodnì se také poezie  a ve své pokroèilé podobì, kdy
u takøka objevila vechny monosti  vrátila v podobì
konkrétní poezie èi vizuální poezie k monostem ikoniènosti, fungujícím, alespoò po jistou dobu, zajímavìji ne
monosti symbolického vztahu znaku a objektu.
Obdobnì lze uvaovat i o indexovosti. Nesvádìjí nás
pøedevím vlastní jména, a u místní, èi osobní, ke ètení
výstavbových prvkù vyprávìní, je vyjadøují, právì jako
indexù, odkazujících deikticky pøímo k tìmto reálným
entitám? Vyskytne-li se ve vyprávìní prostorová specifikace typu Londýn, ani by byla nìjak dál budována, máme
prostì tendenci vnímat toto odkazování jako indexové odkázání k pøedmìtu Londýn, ani bychom si byli jisti
(a nuceni reflektovat), nakolik je tento pøedmìt mentálním
konceptem, obrazem, a nakolik reálným pøedmìtem,
Londýnem.18) Teprve dostane-li se toposu Londýna dalího
17) I literární kritika jetì pøed pár desetiletími s chutí hovoøila o tom, jak autor
vylíèil èi podal obraz ivota nìkdy a nìkde.
18) Londýn a Napoleon jsou oblíbené pøíklady tohoto druhu. Kromì jiných je uvádí
i Eco (1994). Tendence zabránit nám v mimetickém pøiøazování musí naopak vycházet u ze samotné podoby vyprávìní. Jako pøíklad obrany vùèi této indexové
referenènosti v prostorovém zasazení lze uvést známé Kafkovy geografické
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ztvárnìní, vystoupí na povrch nutné modelování, redukce,
zvýznamnìní a dalí zpùsoby svìtatvorby19) fikèního diskursu, a dojde tedy i k uvìdomìní si signálu, který posouvá indexové odkazování do roviny odkazování symbolického. Obdobnì by bylo mono uvaovat o dalích kategoriích
místních (mìsto bude vìtí ne vesnice) a èasových: dozvíme-li se, e právì bylo jaro, budeme  indexovì  pøedpokládat, e bude trvat zhruba ètvrt roku. Teprve popøení tohoto oèekávání nám signalizuje, e i zde je tøeba pøejít od
pøedstavy indexového odkazování k uvìdomìní si symbolického odkazování. Také výskyt já v psaní, které vykazuje
alespoò èásteènì autobiografické rysy, bìnì vede k vnímání tohoto já jakoto indexu odkazujícímu od textového
subjektu pøímo k implikovanému autorovi èi pøímo autorovi; já tedy namísto referenèní získává spíe expresivní
funkci. Tímto aspektem se budeme podrobnìji zabývat
v kapitole o subjektech vyprávìní.
Namísto pøedpokladu vztahu representamen a pøedmìtu jako vztahu apriornì a pouze symbolického je tedy asi
smysluplné uvaovat o celé kále, na ní mimetická reference funguje: minimum tematizovaného re-prezentaèního,
zobrazovacího zpracování stejnì jako ètenáøská nezkuenost vedou k tomu, e øada prvkù vyprávìní mùe ve svém
vnímání nabývat podoby odkazování ikonického èi indexového. Toto vnímání je moná  z hlediska mechanismù
autentifikace, identifikace apod.  dokonce prvotní. Teprve hlubí strukturování textu èi vnímatelské oèekávání
dané dosavadní zkueností s literárními narativy vede
k tomu, e pøedstava odkazování je pozdvihována i do roviny vyí, tedy symbolické. Mìli bychom ovem mít na
zøeteli, e pro nae vnímání vyprávìní tím ale odkazování na rovinách niích nepøestává existovat. Jde spíe
o nìco, k èemu máme pøirozenou tendenci, ale co je naím
omyly, pøedevím v románu Amerika èi v povídkách Popis jednoho zápasu
nebo Starý list (obdobnì by se ale nabízel Bìlého Petrohrad èi øada postmodernistických vyprávìní). Sdìlení, e hrdina se dostal z New Yorku do Bostonu pøekroèením jediného mostu, není asi ani tak dáno Kafkovou nedostateèností v zemìpise, jako spí právì gestem smìøujícím k popøení indexovosti ètení tohoto
motivu, a tedy potenciálnì i dalích motivù románu.
19) Viz Goodman (1978).
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intelektem èi obrannými mechanismy textu potlaèováno,
odsouváno do pozadí, ale co se stále na naem zpùsobu vnímání podílí èi v nìm alespoò zanechává stopu, by i negující. Triádu ikon, index, symbol jako tøi  opìt: jeden do
druhého pozvolna pøecházející a zároveò jej dále v sobì
nesoucí  zpùsoby vztahování se znaku k pøedmìtu lze tedy
pro vnímání literárního vyprávìní vymezit spíe jako prostorovou velièinu spojující prvotní impuls selekce se skrytým
dìním kombinace: jednotlivé elementy vyprávìní neèteme
jako apriornì symbolické, ale k tomuto symbolickému ètení a vnímání je a na základì urèitých dùvodù svým intelektuálním úsilím vytahujeme; jiný vnímatel, nevybavený
takovou zruèností èi intelektuálním tréninkem mùe tentý prvek ponechat na rovinì ikonické èi indexové.20) I zde
ovem musíme mít v patrnosti, e celý výe nastínìný konstrukt operuje v rovinì druhotných znakových èi modelujících systémù a e o ikonické podobnosti hovoøíme vskutku
a jaksi zpìtnì, poté, co prvotní  jazykové  zprostøedkování se odehrálo èistì na principu arbitrérnì daného verbálního vztahu, a tedy symboliènosti. I tento lingvistický
aspekt si vak leckterý ètenáø nemusí nutnì uvìdomovat;
nad ním pøi vnímání pøeváí kritéria pravdìpodobnosti,
pøedstavitelnosti a dalí mechanismy, na jejich základì
funguje autentifikace fikèního svìta. Soud o podobnosti jakéhokoli jevu fikèního svìta a svìta aktuálního je ovem
soudem individuálním, a jako takový mùe mít a má svou
interpretaèní hodnotu; mìl by zùstat pootevøen jako monost, by z intelektuálního hlediska jako monost primitivní, jako  by pro literární odborníky jakkoli periferní 
souèást poznávacích a vnímatelských aktivit vùèi literárnímu dílu. Není nutné jej pøedem uzavírat jako chybu, jako
patný èi neoprávnìný krok. Z pragmatického hlediska
i proto, e valná èást ètenáøù literárních vyprávìní tyto
mechanismy pouívá a podobné soudy èiní.
20) Takovéto domylení a  by ponìkud metaforické  vyuití peirceovského rozliování ikonu, indexu a symbolu se nám zdá smysluplnìjí ne Ecovo zbavování se
daných kategorií, by podnícené obdobným vìdomím nerozliitelnosti, které pøipoutíme i my. Eco pøipoutí ikoniènost pouze jako vztah mezi obrazem a jeho ji
pøedem zkulturnìným obsahem (náplní), tedy ikoniènost zaloenou na kulturní
konvenci a pøedpovìditelnou pravidly kulturního kódování (Eco 1976: 204).
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Pøi zvaování specifiènosti mimeticko-referenèního aktu
v literárním prozaickém textu lze tedy nejspí uvaovat
pøedevím o rozostøenosti hranice samotné pojmenovávací
jednotky. Dùvodem rozostøení je navíc i fakt, e kadá dílèí (v nejèastìjím pøípadì slovní) jednotka se potenciálnì
podílí na konstituování vyích významových elementù
textu (od spolukonstituování motivu a po úroveò postavy,
èasoprostoru, dìje a v dùsledku tedy i celého pøíbìhu a diskursu), a zároveò tato jednotka je na ose kombinace propojena i s dalími jednotkami v celku vìty, promluvy apod.21)
Tìmto vnitøním aspektùm strukturace svìta pøíbìhu jsme
se zevrubnì vìnovali v kapitolách o syntaxi vyprávìní.
Pøi zvaování otázky mimetického odkazování se nám vracejí jako jeden  a obvykle dominantní  tlak na zpùsob
zobrazování ve smyslu re-prezentace. Protikladným tlakem
je pak výskyt prvkù, které imanentní, syntaktické principy re-prezentace naruují právì svou prvotnì indikaèní
(ikonickou a indexovou) náplní. Zde naráíme na evidentní
paradox reference v rámci literárního textu: je-li obecnì
ne-symbolická (signální, tj. ikonická a indexová) reference
kontextovì vázaná a reference symbolická je volná, nesená
jen arbitrárním vztahem, a tedy schopná fungovat i ve
zmìnìných kontextech, je v literárním textu symbolická
reference kontextovì vázaná a dìje se na pozadí respektu
k tomuto  v daném pøípadì textovému  kontextu; naopak reference ikonická a indexová je jakýmsi útìkem z tohoto kontextu, naruením jeho homogenity a potenciálnì
i jeho problematizací. V literárním vyprávìní pøedstavují
jakési doslovné, direktivnì k aktuálnímu svìtu odkazující
prvky. Milan Kundera v celé øadì vydání Knihy smíchu
a zapomnìní pouíval pøi vyprávìní pøíbìhu o zpìvákovi,
jeho i prezident republiky prosil, aby se vrátil a neemigroval, jméno Karel Gott. By i pouití vlastního jména je
21) Spojení nad hlavami se nám válely hromy v Nerudovì povídce U tøí lilií má
zøetelnì odliné mimeticko-referenèní smìøování v rámci celkovì romantizujícího, témìø kliéovitého líèení bìsnící bouøe, ne by mìlo v kontextu stylovì neutrálním, kde by jeho pøíznakovost i personifikaèní podtext byly vnímány mnohem intenzivnìji a zároveò by toto pojmenování nabylo svou odliností charakter
klíèového znaku, vystoupilo by nad rovinu pojmenování ostatních, zatímco
v daném kontextu je vnímáno jako jedno z mnoha jemu podobných.
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z jazykového hlediska pøípadem reprezentace, v textu románu fungovalo podobné jméno jako indexový operátor,
jako direktivní odkaz k reálné psychofyzické bytosti stejného jména, je vyhrála tolik a tolik Zlatých slavíkù apod. Je
symptomatické, e v definitivním znìní románu pøepsal
Kundera jméno na Karel Klos: ètenáø z jiného kulturního
kontextu zùstane znejistìlý ohlednì potenciální objektové
reference tak, jak byl pøedtím, zatímco ètenáø znalý èeského
kontextu dostává zcela nový signál: jméno pøestává odkazovat direktivnì mimeticky, tj. indexovì, a nabývá platnost
symbolickou. Pro nìkoho mùe být ifrou, kterou si snadno
odstraní a vyèerpá odhalením jedineèného referentu, pro
jiného se ovem mùe stát symbolem, nìèím, co se od sféry
zobrazených pøedmìtností zpìtnì vrací i ke sféøe schematizovaných aspektù: odkazuje k typu, k zobecnitelnému postoji, k jednomu zpùsobu existence, k idiotovi hudby,
a nikoli u k jedineènému èlovìku, k reálii ze svìta reality.
Potenciálnì singulární odkaz (vùèi této singulárnosti se
ovem stavìlo ji pøedchozí znìní textu i funkce, v ní se
v nìm zmínìná postava objevuje) se tak stává odkazem zobecnìlým. Obdobnì lze nejspí uvaovat i o funkci mluvících jmen (princip nomen-omen) v literárním textu: jejich
umìlost smìøuje jejich odkazování zpìt do fikèního svìta,
zatímco jména pøirozená, jména ze ivota naopak mají
tendenci indikativnì poodstupovat mimo tento fikèní svìt,
øíkat si o vnímání jako postavy z masa a kostí, jako komplexní psychofyzické bytosti namísto textových konstruktù.
Pro diskursivnì orientované vnímání vyprávìní nicménì platí, e v dùsledku vechny jeho pojmenovávací prvky
smìøují k rovinì symbolù, tedy znakù s arbitrárním významem; tato výrazná arbitrárnost je ovem, jak jsme se
snaili ukázat výe, zároveò doprovázena výraznou konvenèností, obecnì sdíleným vìdomím, e nepodlehnutí direktivnì pøímoèarému odkazování ikonického a indexového
typu patøí k pouèenému ètení. Vzhledem k programní otevøenosti a mnohosti, na ní se tato arbitrérnost utváøí, nelze ovem vyøeit celý problém poukazem na bìné zákonitosti vztahu oznaèujícího a oznaèovaného, vycházející
z diferenciace na pozadí jazykového systému. Symbolická
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podoba znakù ve vztahu k pøedmìtu, který oznaèují, z nich
vytváøí konceptuální a konceptualizovatelné pojmenovávací jednotky, u nich je poodkazování do sféry aktuálního
svìta jen jedním z impulsù v dynamickém referenèním
dìní, jemu jsou pøi vnímání vystaveny.
Z tohoto pohledu se zdá být uiteèné vyuít a domyslet
i peirceovskou kategorii interpretantu jako univerzální kategorii, je utváøí hranice jinak neohranièené  èi v dùslednì saussurovském pojetí naopak pøíli ohranièené 
reference. Na rozdíl od primárnì denotaèního smìøování
pojmenování v bìné jazykové promluvì se pojmenování
v literárním textu programovì pootevírá konotaèním kálám
jako sféøe, v ní se odehrává jádro jeho významového smìøování. Pro vyprávìní  na rozdíl od lyriky  ovem platí, e
jeho stìejní podoba je symbolická, nikoli metaforická: sféra
obrazného významu tedy nepøechází pøímo k novým významùm, vzniklým prolnutím konotaèních okruhù výchozích
pojmenovávacích jednotek,22) ale jednotlivé pojmenovávací
jednotky si ponechávají i své pùvodní, denotaèní, obvykle dosti pøedmìtné konkrétní významy. Právì zde vzniká
prostor pro nejpøímoèaøejí mimetické odkazování do sféry
aktuálního svìta, právì zde si vyprávìní rezervuje prostor
pro zobrazovací aktivitu. Pøedpoklad jisté analogiènosti
fikèního svìta textu a aktuálního svìta se zde støetává
s vìdomím neadekvátnosti, malosti23) zobrazeného svìta;
z tohoto støetu plyne vìdomí nutnosti pomoci zobrazenému svìtu vlastní ètenáøskou aktivitou,24) konkretizací nejen ve smyslu vizualizace a zaplnìní míst nedourèenosti,
ale i ve smyslu rozpoznání schematizace èi modelování,
jím jevy a pøedmìty zobrazeného svìta pøekraèují své
22) Významové utváøení metafory si lze schematizovanì pøedstavit zhruba jako dva
kruhy s centrálními denotaèními jádry, které se nijak neprolínají, zatímco k prolnutí kruhù dojde ve sféøe rozíøených konotaèních okruhù: toto prolnutí je jádrem metaforického významu, význam jednotlivých pojmenovávacích jednotek
je více èi ménì zastøený, odsunutý do pozadí, výjimeènì i zcela anulovaný.
23) Srov. Eco (1989).
24) V duchu Jakobsonova rozliení metafory (princip podobnosti) a metonymie (princip významové souvislosti) s domylením na paradigmatickou a syntagmatickou
osu jazyka lze prvky vyprávìní a zpùsob jejich odkazování vnímat jako dìní metonymické, odehrávající se syntagmaticky a ponechávající tedy celou kálu na
sebe navazujících moností, kudy toto odkazování smìøuje.
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empirické bytí a stávají se objekty s potenciální fenoménovou èi archetypální platností. Symbolický charakter
vztahu znaku k pøedmìtu zde tak získává platnost odkazování konceptuálního, kde alegorický princip pøeloitelnosti
aliquid pro aliquo je nahrazen rozostøenou re-prezentací,
v ní proces hledání toho, k èemu se odkazuje, je souèástí
významového dìní neménì ne výsledek tohoto hledání.
Takováto formulace se zdá být produktivnìjí ne programové teze o absenci pravdivostních, verifikaèních kritérií.
Peirceùv interpretant je výsledkem, efektem znaku,
mentální kategorií v mysli interpreta; zároveò je sám
o sobì potenciálním znakem, znakem vytvoøeným na základì podnìtu pøedchozího znaku (representamen). V triadickém systému mùe nabývat podoby bezprostøedního
(immediate), dynamického (dynamical), nebo výsledného
(final) interpretantu. Zatímco kategorie výsledného interpretantu je pro sféru literatury  na rozdíl tøeba od lexikologie nebo dokonalého právního systému  kategorií ideální, o prvních dvou kategoriích lze uvaovat z hlediska
empirické interpretace. Bezprostøední interpretant je sémantickou moností, nesystémovou reakcí na podnìt, kterou
pøekonáváme  dovolí-li nám to okolnosti vztahu representamen-objekt-interpretant  hledáním dynamického interpretantu. Právì cesta k nìmu je racionalizací, zváením
pragmatického kontextu ve smyslu hledání jeho opìrných,
analyzovatelných prvkù. Akt interpretace je zde volbou,
pøiøazením  obvykle slovního  mentálního konceptu
k nìèemu, co ve své prvotní podobì mìlo charakter neverbální, emocionální. Je vyuitím energetického potenciálu
odkazujícího znaku, ale zároveò i jeho redukcí: vekerá
kála moností je podrobena analytickému zkoumání
a jsou z ní zvoleny jen ty monosti, které jsou podporovány
kontextovým prostøedím. Interpret volí to, co je logické,
co dává smysl, co je vyjádøitelné. Ocitáme se tak ve sféøe
propozic, ve sféøe modálnì logických zákonitostí, které jsou
ovem zákonitostmi umìlými, oprávnìnými tím, e fungují, a nikoli svou esenciálností èi jedineèností. Kdybychom
chtìli zùstat v prvotní kategorii bezprostøeních interpretantù, tj. vech moností, nemohli bychom ná záitek
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z èetby komunikaènì vyjádøit. Tím, e z kategorie monosti pøenáíme nìco do sféry existence,25) ale zároveò nerealizované monosti potlaèujeme, odsuzujeme je k nebytí.
Interpretaèním pojmenováním se z peirceovského qualisign
stává sinsign, z ikonického odkazu index a z rématu dicent.
Takto pojmenovaný element tím ovem nabývá vedle platnosti interpretantu i podobu referenèního objektu, a tedy
v dùsledku i podobu znaku, representamen; je tedy opìt
pootevøen referenènímu odkazování, transformuje jisté
referenty do podoby znakù  a tak dál ad infinitum.
Jediným aspektem nabízejícím pracovní hranice nikdy
nekonèící semióze je kontext, a u mùe být jeho náplò jakákoli. Interpretant obecnì je kategorií tøeosti, kategorií
zprostøedkující a syntetickou: vztahuje representamen
k pøedmìtu, a plní tedy roli analogickou s dìním reference
jakoto vztahování se k nìèemu. Dynamický interpretant
potvrzuje ve vztahu ke znaku-representamen existenci designovaného objektu v rámci kontextu, v nìm se vyskytuje, ani by ovem nutnì dokazoval jeho univerzální pravdivost. A pøesnì toto je tøeba pøi interpretaci neustále
reflektovat a vést v patrnosti: jednotlivé objekty a proces
referenèního smìøování k nim jsou utváøeny právì v rámci svébytných kontextù. Tak jako pro potøeby uvaování
o literatuøe nelze zùstat na rovinì potenciálních, bezprostøedních interpretantù, nelze ani automaticky smìøovat
od dynamických entit øeèeného o kategorii výe, k argumentùm a jejich univerzální pravdivosti pøekraèující kontext, v nìm se vyskytují. Právì tento kontext je nutnì tím,
co nabízí objekty (referenty), je jsou spoleèné urèitému
znaku-representamen a interpretantu. A tyto referenèní
objekty se buï nevyjádøí vùbec (bezprostøední interpretant), vyjádøí se dynamicky, vztaenì (dynamický interpretant), anebo se vyjádøí absolutnì, bez jejich kontextového
rozmìru (výsledný interpretant). V prvním pøípadì nelze
mluvit o interpretaci v tom slova smyslu, jak jí rozumíme
v literární teorii; lze si tak ale pøedstavit bìné ètení,
25) V peirceovských pojmech bychom mluvili o posunu od rématu jako slova izolovaného a neklasifikovatelného z hlediska pravdivosti èi livosti k dicent jako
k nìèemu posouditelnému.
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které nechce být rueno ádnou intelektualizací. Ve tøetím
pøípadì jde naopak o ètení absolutní, o ètení programovì
hledající absolutní pravidla, by obvykle i zde jsou tato pravidla omezena jen na urèitý ánr.26) I zde tedy tøi peirceovské typy interpretantu spíe ne definitivní typologické øeení nabízejí sugestivní metaforu oscilace mezi monostmi,
kde fungování tìchto moností je garantováno  a zároveò
ohranièováno  kontextovým pozadím, referenèní potencí
toho kterého jevu èi prvku, v naem pøípadì jevu èi prvku
vyprávìní. Otevøenost izolovaných prvkù je komplementárnì doplòována uzavírajícím potenciálem kontextu,
k nìmu je reference pøiøazena.
III. 2. 6. STRUKTURÁLNÍ SÉMANTIKA:
ZDÙRAZNÌNÍ KOHERENCE
NAMÍSTO MIMÉSIS A REFERENTU

Eliminace referentu (de facto jeho vykázání mimo oblast významového smìøování) se stala programní souèástí saussurovské strukturální sémiotiky. Takové pojetí umonilo pootevøít o odhalit celou kálu rysù a jevù
signifikace, ale zároveò  domyleno na literaturu  vytvoøilo ponìkud umìlou pøedstavu o ètení a vnímání literárního textu. Eliminuje toti zcela monost vnímání jakéhokoli
prvku vyprávìní v jeho potenciálním pravdivostním aspektu. Tato eliminace má rozhodnì své historické zdùvodnìní
a lze ji zcela pochopit jako reakci na absolutizaci realistického ètení, propagovanou pozitivistickou a sociologickou metodologií. Zároveò ale z hlediska bìných zpùsobù ètení vytváøí jistý protipólový extrém, který zastírá aspekty vnímání,
je mohou u urèitých textù èi u jistých ètení tìchto textù nastat a hrát roli pøi utváøení smyslu. V soudobé teorii je to
domýleno pøedevím v sémiotické pøedstavì Umberta Eca
(1976), v ní význam vystupuje jako imanentnì kulturní
jev, jako koncept vytváøený kulturním kódem, tj. øádem,
zpùsobem, jím spoleènost myslí a mluví (Eco 1976: 61).27)
26) Proppova morfologie pohádky, Lévi-Straussova analýza mýtu, Greimasova teorie
aktantù èi Todorovova typologie detektivky jsou asi nejzøetelnìjími pokusy
o formulaci interpretantù tohoto výsledného typu.
27) Tato pøedstava se zdá být programovì namíøena proti stále pøetrvávajícímu pojetí
literatury jako sdìlování s pravdivostnì rozliitelnou hodnotou. Právì Ecova

V Teorii sémiotiky (1976) hovoøí Eco o referenèním klamu:28) tam, kde existuje monost lhaní, existuje i znakfunkce, který oznaèuje (a následnì i sdìluje) nìco, èemu neodpovídá ádný reálný stav. [...] Monost lhaní je proprium
semiózy, tak jako (pro scholastiky) byla monost smíchu
proprium èlovìka jako animal rationale (Eco 1976: 58,
kurzíva U. E.). Referenèní omyl spoèívá v pøedpokladu, e
význam nositele znaku má nìco spoleèného s pøedmìtem,
jemu odpovídá. (ibid.: 62). Teorie kódù je pro Eca záleitostí carnapovské intenze29) (podmínky signifikace, významového utváøení), zatímco extenze výrazu (podmínky pravdivosti) jsou záleitostí jiných disciplín, by jejich rozdìlení
je spíe metodologické. I zde by pøiputìní extenzní hodnoty propozice znamenalo extenzní omyl. Význam vystupuje ze spoleèného kulturního povìdomí: vìta Sníh se dìlá
z araídové pomazánky je smìná proto, e mluvèí v daném kulturním kódu (v daném pøípadì anglický mluvèí)
má jistou kulturní kompetenci, pomocí ní obsahové jednotce sníh pøipíe urèité náleitosti, nikoli vak tu, e
vzniká z araídové pomazánky. Zneuití èi kontradikci nám
signalizuje samotný kód. Ten nám vak zároveò nebrání
porozumìt propozici, o ní se obecnì míní, e je falená. Význam vìty o snìhu je nepøijatelný nikoli proto, e by tato
vìta byla nesrozumitelná, ale proto, e její pøijetí by si vyádalo restrukturalizaci naich kódù.
Pro Eca je tedy utváøení významu procesem, který se
odehrává nezávisle na stavu aktuálního svìta a který se
øídí svými vlastními pravidly, tj. podmínkami, za nich je
moné sdìlovat a sdìlení porozumìt. Eco oznaèuje za
sugestivnost a popularita  dnes i v rámci èeského kontextu  vak hrozí jistou
absolutizací, kterou pøináí pøisvojení si jeho øeení jako jedinì moného, a v dùsledku pak i apriorním uzavøením prostoru k uvaování; i on sám navíc pùvodní
tvrzení o neúèelnosti konceptu moných svìtù (v ontologickém slova smyslu)
v posledním desetiletí ponìkud modifikoval a pøistoupil na pøedstavu malých
svìtù, jí se budeme vìnovat v souvislosti s teorií fikèních svìtù.
28) U volbou oznaèení jde evidentnì o odkaz na programní novokritické statì
Wimsatta a Beardsleyho Klam zámìru (Intencional Fallacy) a Klam vcítìní
(Affectionate Fallacy), z nich zvlátì ta první znamenala i v anglofonním
kontextu konec explicitní èi implicitní víry ve ètení ve smyslu co tím chtìl
autor øíci (obì stati in Wimsatt 1954).
29) Srov. Carnap 1947.
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neastný zpùsob, jím Ogden a Richards posunuli problém, který øeil Frege v notoricky známém exkursu na
téma Jitøenka a Veèernice jako dva výrazy se stejným referentem (Bedeutung, v daném pøípadì Venue), ale s jiným,
nesynonymickým smyslem (Sinn; Jitøenka je jméno planety
Venue spatøené ráno, Veèernice je výraz pro tuté planetu, ale pouze v kontextu tìsnì po západu Slunce).30) Fregeho Bedeutung nemá být podle Eca vnímáno jako ekvivalent
pojmu referent,31) tedy jako reálný èi aktuální objekt, k nìmu znak mùe odkazovat. Toto Bedeutung je spíe tøídou,
typem objektù. Z hlediska fungování kódu (èi kódù) je tøeba referent vylouèit jako nìco vnucujícího se a ohroujícího
teoretickou èistotu teorie. I kdy by referentem byl pøedmìt pojmenovaný èi naznaèený jazykovým výrazem, jím
se nìco øíká, je tøeba trvat na tom, e tento výraz v zásadì
neoznaèuje pøedmìt, ale naopak sdìluje kulturní obsah
(Eco 1976: 6061). Pokud bychom podle Eca pøedpokládali, e fregovské Bedeutung se nachází v aktuálním svìtì,
museli bychom se nutnì ocitnout u otázky, jak by byl tento
stav aktuálního svìta uchopitelný a analyzovatelný, jak je
jeho existence definována v dobì dekódování znaku. Bedeutung je uchopitelné pouze prostøednictvím svých významù
(Sinn); Bedeutung je definováno svými významy, a nikoli
obrácenì, tedy tak, e by tyto významy odkazovaly k tému
30) K významovému rozkolísání Fregeho pojmù nedolo pouze kvùli rozdílnosti pøekladù (pùvodní Sinn jako smysl, v angliètinì sense, bylo nìkdy interpretováno
jako význam, Bedeutung, tj. odkaz, reference bylo naopak vnímáno jako denotace. I v nìmèinì byla tato opozice nahrazena opozicí Bedeutung  Bezeichnung
(srov. Nöth 1990: 93).
31) Ogden a Richards (1923) navrhují triadický model znaku: symbol se vztahuje
k referentu prostøednictvím reference èi mylenky (thought). Obdobný triadický
princip lze zpìtnì vysledovat u Platóna (Cratylos: zvuk, hlas  idea, obsah 
vìc) a Aristotela (De interpretatione: zvuk  dopad na dui  vìc) a od stoikù
pokraèuje jeho domýlení pøes Francise Bacona a Leibnize a k Peirceovì triádì
znak, representamen  interpretant  pøedmìt. Po Ogdenovi a Richardsovi dopracoval peirceovský impuls i Charles Morris do podoby nositel znaku (sign vehicle)  significatum, designatum  denotatum, objekt, který existuje (srov.
Nöth 1990: 90). Frege bývá èasto interpretován právì v tomto triadickém kontextu, ale jeho trojúhelník Zeichen  Sinn  Bedeutung bývá nìkdy interpretován
jako znak  smysl, význam  designatum, nominatum (objekt, k nìmu znak
odkazuje), jindy jako znak  smysl, konotace  nominace, objekt, k nìmu znak
odkazuje, nìkdy zase jako znak  reference, význam, mentální reprezentace 
referent (srov. Whiteside, ed. 1987: 184185).
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Bedetung. Objektem sémiotiky je pro Eca namísto referentu obsah (content) vymezený jako kulturní jednotka (èi
jako skupina nebo systém navzájem spojených kulturních
jednotek) (Eco 1976: 62). Výraz Veèernice odkazuje podle
Eca k jiné kulturní jednotce ne výraz Jitøenka, take pouze odborník ví, e oba výrazy mají totoné denotatum. Pro
ostatní uivatele jazyka jde o dva nositele znaku vyjadøující dvì rùzné vìci: tito ostatní mají také pravdu, nebo jim
kulturní kód, v nìm se pohybují, skuteènì nabízí dvì kulturní jednotky. Objekty aktuálního svìta poznáváme právì
a pouze skrze tyto kulturní jednotky, které nám komunikaèní vesmír nabízí namísto vìcí.32)
Umberto Eco zdùrazòuje, e Peirceovo pojetí interpretantu jde nad rámec denotaèních a konotaèních okruhù. Interpretant nejen pøekládá náplò representamen smìrem
k pøedmìtu, ale rozvíjí vechny logické monosti, které
znak-representamen v sobì nese: V tomto smyslu bychom
mìli za interpretanty povaovat vechny moné sémiotické
soudy, které nám kód umoní vytvoøit o dané sémantické
jednotce, a navíc i øadu faktických soudù (Eco 1976: 71).
Pro úèel svého konceptu teorie kódù ovem vzápìtí redukuje vymezení interpretantu na tøi sémiotické kategorie:
pøedstava interpretantu by mìla zahrnovat:
a) význam nositele znaku (kulturní jednotka vyjádøitelná
i prostøednictvím jiných znakových nositelù, co dokazuje
její sémantickou nezávislost na výchozím nositeli znaku);
b) intenzní èi komponentovou analýzu (jejím prostøednictvím je kulturní jednotka dìlena na základní sémické
prvky a stává se tak semémem schopným vstupovat do
rùzných kontextových kombinací);
32) Bìnì mluvíme o vìci zvané /Alfa Centauri/, ani bychom s ní mìli nìjakou
vlastní zkuenost. Nìjaký astronom ji pozoroval za pomoci nìjakých podivných
pøístrojù, ale my se s oním astronomem neznáme. Známe jen kulturní jednotku, která nám byla sdìlena prostøednictvím slov, kreseb èi nìjak podobnì. Na obranu
nebo pro vyhlazení této kulturní jednotky, stejnì jako jednotek typu /svoboda/,
/pøevtìlení/ èi /svobodný svìt/, jsou lidé schopni jít i na smrt. A pøece je smrt,
a to pouze a jedinì pokud nastane, jediným referentem èi událostí, kterou nelze
sémiotizovat (mrtvý sémiotik toti u není schopen nabízet sémiotické teorie).
Ale i smrt a do chvíle, ne nastane, je pøedevím kulturní jednotkou. (Eco
1976: 66)

[220]

c) princip jednotky, je se podílí na vytváøení celku
semému, ale zároveò se stává jinou kulturní jednotkou,
reprezentovanou jiným nositelem znaku, avak opìt komponentovì analyzovatelnou (Eco 1976: 72).
Teorie kódù, na rozdíl od jakkoli pøedstavitelné teorie
mimetických referentù, mu v takto vymezené podobì proto
vyznívá jako disciplína systémová, vyjádøitelná prostøednictvím diferenciací výskyt  absence: Kulturní jednotka
existuje a mùe být rozpoznána tehdy, pokud existuje jiná
kulturní jednotka, která je opozièní vùèi té první (Eco
1976, 73). Teorie kódù tedy mùe pracovat s paradigmatickou osou binárních opozic, zatímco snaha zahrnout pod
interpretant i sféru pøedmìtù se ocitá na poli vztahù syntagmatických, pøekraèujících kálu + èi . Pro Eca vystupují sémantické a sémantizovatelné hodnoty ze systému, jednotlivé jednotky systému je získávají díky svému
opoziènímu, diferenciaènímu umístìní. Proto mùe potom
hovoøit o kontextové solidaritì, kdy zmìna jednoho kontextového prvku znamená i pro ostatní prvky ztrátu jejich
funkce, ani by nutnì získaly hned funkci jinou; proto
umìlecké dílo má stejné strukturní charakteristiky jako
langue (Eco 1976: 271). Jednotlivé prvky èi výrazové prostøedky sdìlení (v naem pøípadì díla) pak vytváøejí kontextový tlak na prostøedky vech dalích sdìlení; vytváøí se
tak odchylková matrice (deviational matrix), která nejen
vyrovnává pøeuspoøádání uvnitø celé struktury, ale vytváøí i nové kódovací monosti.
Ecova teorie kódù je pro své paradigmatické pozadí pro
nae uvaování o referenci vyuitelná spíe pro oblast intertextovosti, v ní se dá s daným zpùsobem vymezování
úspìnì pracovat. Z hlediska mimetického odkazování je
programní eliminací moností, které Peirce jetì ponechal
otevøené. Ke støetávání, a tudí i k aktualizaci vztahu obou
entit (svìt textu a svìt aktuální) vùbec dochází v Ecovì
pøedstavì a na té nejvyí, epistemologické rovinì: Zmìnit sémantické systémy [prostøednictvím kontextového
tlaku a vznikajících odchylkových matricí  pozn. PAB]
znamená zmìnit zpùsob, jím kultura vidí svìt. Text estetického typu, o nìm se tak èasto pøedpokládalo, e se
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nijak nevztahuje vùèi podmínkám pravdivosti (a existuje
tedy na rovinì, v ní je nevíra totálnì potlaèena), tedy vytváøí podezøení, e analogie mezi danou organizací obsahu
textu a aktuálním svìtem není ani nejlepí, ani definitivní. Svìt mùe být definován i uspoøádán (a proto vnímán
a poznáván) také prostøednictvím jiných sémantických (tj.
konceptuálních) modelù (Eco 1976: 274). Výsledkem
støetávání je tedy poznání, e nabídnutá analogie nemusí
fungovat èi nefunguje jako jediná monost.
Mimetická teorie reference se v Ecovì konceptu objevuje jen u jevù, které nazývá indexovì citlivé faktové propozice (index-sensitive factual propositions). Tyto propozice nabízejí urèitou vlastnost èi náleitost nositele, která nenáleí
automaticky i ostatním nositelùm daného typu; podle Eca
jde o propozice pøíleitostné (typ toto pero je èerné), které nemodifikují sémantickou reprezentaci dané sémiotické
poloky, a proto popis jejich fungování spadá do oblasti
extenzní, do oblasti, která chce verifikovat podobnosti mezi
verbálními propozicemi a stavy aktuálního svìta (states
of the world). Tyto poloky tak získávají urèité náleitosti,
které jim nebyly pøiøèeny kódem; jakmile ale jsou tyto
náleitosti pøi opakovaném výskytu pøijaty spoleèností jako
náleitosti pravdivé, ztrácejí tyto poloky indexovou citlivost, nabývají meta-sémiotickou funkci a stávají se
sémiotickými soudy.33) Sémiotickým soudem (semiotic
judgement) Eco rozumí soud, který predikuje danému obsahu sémantická oznaèení (markers) pøiøazená k tomuto
obsahu dosavadním kódem (Eco 1976: 159). Faktovým
soudem (factual judgement) rozumí soud, který predikuje danému obsahu jistá sémantická oznaèení, je mu dosavadní kód nikdy nepøiøadil (Eco 1976: 159): sémiotickým
soudem je propozice kadý mu, který se neoenil, je
svobodný mládenec, faktickým soudem vìta Louis je
33) Pro ilustraci postupné ztráty indexové citlivosti volí Eco propozici Lidé se proli po Mìsíci (Eco 1976: 156); ta pùvodnì obnáela èistì faktický soud, bìhem
krátké doby se vak stala výrazem, jeho obsah je predikován u samotným kódem (adresát výrazu by mìl vìdìt, e daný soud je pravda, a nikoli nová, dosud neovìøená informace). Domyslíme-li Eca, lze si pøedstavit dynamickou oscilaci mezi sémiotickým a faktovým soudem, která by v tomté tvrzení vznikla
dosazením konkrétních jmen namísto povechného lidé.
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svobodný mládenec; propozice Napoleon umøel na ostrovì
Sv. Heleny vak byla faktickým soudem 5. kvìtna 1821,
zatímco od té doby se stala soudem sémiotickým, nebo se
stala souèástí denotaènì-konotaèního jádra Napoleon.
Naproti tomu vìta Napoleon po bitvì u Marenga vypil álek kávy zùstává faktickým tvrzením bez sémiotické potence. Zde tedy Ecùv koncept pøipoutí, e o faktiènosti èi
sémiotiènosti soudu opìt rozhoduje kontext, kdy urèitá
tvrzení mající sémiotickou dispozici jsou takto skuteènì
pøijata, zatímco jiná jsou ponechána ve své faktiènosti.
Právì tato dynamická oscilace je domyslitelná pro pøedstavu fungování literárního textu: ve vztahu k jiným jednotkám textu (vnitønìtextové odkazování) se jednotlivý
prvek vyprávìní stává významem (meaning; význam je
tedy funkcí tvrzení èi výrazu), zatímco v referenèním odkazování smìrem mimo text je jeho funkce pootevøena:
pøeváí-li sounáleitost s kódem, je dále významem (napø.
zøetelný intertextový odkaz), zatímco odkazování do sféry
pravdivosti èi vymylenosti z nìj èiní prvek zmínky èi reference (mentioning and refering), co jsou funkce uití tvrzení èi výrazu.34) Význam výrazu tedy nabízí veobecná pravidla, za nich mùe být tento výraz pouit k odkazování èi
zmiòování; obdobnì význam vìty nabízí veobecná pravidla, za jejich pomoci mùe být vìta vyuita k vytváøení
pravdivých èi falených tvrzení. A právì existence tìchto
pravidel nám brání myslet a oznaèovat pøímo: odkazujeme spíe k mylenkám, k pøedmìtùm-znakùm, ne k empirickým entitám. Vnímaný jev èi pøedmìt, k nìmu se odkazuje, je tedy sémiotickou entitou. Výraz jako jedineèný
nositel odkazuje kromì jedineènosti jevu èi objektu zároveò
i k jejich typu, k jisté kulturní jednotce. To, e o nìèem
mohu øíci, e to je, znamená prolnutí obsahù lingvistického výrazu a vnímacího aktu, který je schopen najít obdobný výraz v rámci kulturních konstruktù: Je je metajazykovým znakem, jen znamená, e to èi ono vlastní
nìkteré ze sémantických náleitostí toho èi onoho (Eco
34) Eco zde cituje Strawsona (1950): zmínka èi odkazování není nìèím, co dìlá sám
výraz; nìkdo vak mùe pouít výraz k tomu, aby zmiòoval èi odkazoval (Eco
1976: 163).
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1976: 168). Faktická indexovì citlivá tvrzení pøipisují náleitosti, které nepatøí celému typu jevu èi objektu, jej výraz
oznaèuje. Výraz v jedineèném výskytu tedy mùe mít více
charakterizaèních rysù ne celý typ (èi model), který je
výrazem oznaèován. I zde vak podle Eca funguje jistý filtr
èi ohranièující sémantický kontext: propozice typu toto
pero je dvì míle dlouhé èi tento mu se hýbe za pomoci
ètyøtaktního motoru jsou sémanticky nekompatibilní. Vinen
mùe být výraz (a je tedy tøeba revokovat zvolený výraz
a zamìnit jej za patøièný), anebo vinen mùe být konceptuální konstrukt s výrazem spojovaný: ten dosud nezahrnoval urèitou náleitost èi vlastnost, a teprve na základì uvìdomìní si faktiènosti daného soudu dojde ke zmìnì kódu
tak, aby danou náleitost èi vlastnost nyní u zahrnoval.
Na Ecovì pojetí indexovì citlivých tvrzení se zdá být
pøínosné pøedevím rozliení sémantické a faktové dimenze kadého tvrzení. Z hlediska interpretace vyprávìní toti
má jeho jakýkoli prvek potenciálnì obì zmínìné dimenze:
mùe odkazovat ke sféøe významové, tedy primárnì vnitønìtextové, anebo mùe odkazovat mimo uzavøený verbální
prostor, a dovolávat se tedy faktického vnímání. Na druhé
stranì ovem pøedpoklad pravdivostního kritéria a nutné
úpravy výrazu nebo kódu není právì v oblasti mimetického odkazování nikterak aktuální. Problém vztahu mezi
empirickým jevem a pøedmìtem a jeho konceptuálním konstruktem, tj. ideou tohoto pøedmìtu, øeí Eco výraznìji
ne Peirce pøíklonem ke konceptuálním konstruktùm, generovaným ve formì kódù a kódovacích nástrojù jazykovým spoleèenstvím. Pøesto i zde, domníváme se, zùstává urèitý prostor pro dynamicky vnímanou oscilaci na ose mezi
pólem typu èi modelu na stranì jedné a pólem jedineènosti
existující entity na stranì druhé. Vyprávìní je svým mimetickým odkazováním vystavìno právì na této oscilaci: na
jedné stranì vychází jeho jakákoli sémantizace z pøedpokladu modelovosti a univerzálnosti zobrazených jevù èi pøedmìtù, na stranì druhé buduje kadé vyprávìní svou jedineènost právì sítí pøíleitostných propozic, platných
v daném diskursivním dìní. Existovala-li by pouze veobecná pravidla, a u v rámci ánru èi vech vyprávìní vùbec,
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bylo by moné vyjádøit generativní algoritmy, které by vedly k co nejpøesvìdèivìjímu, nejlepímu výsledku, tj. k ideálnímu vyprávìní. Staletí praxe i desetiletí naratologických
bádání k nièemu podobnému zatím nikterak nevedou.
Eco se k otázce odkazování v literárním textu vrátil pøíleitostnì jetì nìkolikrát, nejsoustøedìnìji v knize Kant
a ptakopysk (1997). Zde esejisticky krouí kolem Peirceova
pojmu dynamický objekt; dynamický objekt nás podnìcuje
vyprodukovat representamen, co v quasimysli vytváøí
bezprostøední objekt, který je zase pøeloitelný do potenciálnì nekoneèné série interpretantù; nìkdy dojdeme díky
zvyklostem získaným pøi interpretacích zpátky k dynamickému objektu a jsme schopni z toho nìco vytìit (Eco
1997: 13). Dynamický objekt je pro Eca nyní vìcí samou,
vìcí an sich, je funguje jako terminus ad quem. Díky
tomu se vrací  tentokrát mnohem pozitivnìji  k fungování reference. Reference je pro nìj designací: zatímco veobecné pojmy denotují rysy urèitého typu èi tøídy objektù
(tj. generalizují), singulární pojmy a výrazy designují individuální jevy a vìci. Právì individualizované propozice vytváøejí referenci; reference je odkazem mimo význam, na
rozdíl od definice, která vytváøí kulturní pravidlo, zajiující korespondenci pojmu a významu. Reference je tedy
podle Eca (a ve shodì s Kripkem 1972) vyjádøením individualizace v èase a prostoru, by tato individualizace mùe
zùstat skupinová; poèet èlenù je vak spoèítatelný, vyjádøitelný jinak ne vichni. Obdobnì jako význam je ovem
i reference záleitostí kontraktu mezi autorem a vnímatelem. Proto by její souèástí mìly být instrukce pro rozpoznání referentu. A tyto instrukce jsou opìt sémantické:
zachycení reference vìty opìt znamená (jako v pøípadì interpretace urèitého CT prostøednictvím NC)35) explicitní vy35) CT (Cognitive Type, rozpoznatelný typ) postihuje akt vnímání a znamená v Ecovì terminologii okruh charakteristik, které daný výraz konceptuálnì vyvolává pøi
vnímání (výraz kùò vyvolává celou multimediální kálu od vizuálního obrazu
pøes uiteènost, vùni èi zápach a po animálnost. Pojmenování je tedy sociálním aktem, který umoòuje rozpoznat pod rùznými individuálními výskyty v rùzných èasech nositele urèitého totoného typu. NC (Nuclear Content, jádro obsahu) postihuje akt interpretace a znamená celou kálu interpretantù, které
pojmenování pøináí. Eco tento pojem odliuje od významu (meaning) jakoto
mentální zkuenosti; NC odkazuje k Hjelmslevovu obsahu (content) jakoto ko-
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jádøení øetìzce intersubjektivnì ovìøitelných interpretantù
(Eco 1997: 287). Eco pøipomíná Wittgensteinovo rozliení
významu jména a nositele jména: Kdy pan N. N. zemøe,
èlovìk mùe øíci, e nositel tohoto jména zemøel, nikoli e
význam zemøel. Bylo by nesmyslné toto tvrdit u proto, e
pokud by jméno ztratilo význam, nemìlo by smysl øíkat
pan N. N. zemøel  (Wittgenstein cit. in Eco 1997: 288).
Strukturální sémiotika právì proto vycházela od významu,
nebo teprve význam slova zaruèoval jeho pouitelnost pro
odkazování. Nyní Eco pøiznává, e alespoò do urèité míry
platí i pøedstava striktní designace, kdy lze odkazovat, ani
by dolo k porozumìní významu slov uitých v referenèním
aktu. K referenènímu aktu dochází i tehdy, pokud pøedstíráme, e referenty poznáváme. Eco tedy zavádí pojem referenèní kontrakt, který má postihovat tyto rysy reference:
1) dìje se na bázi vyjednávání mezi úèastníky sdìlení;
2) význam pojmenování a existence referentu nemají
ádný pøíèinný vztah k aktu reference, který se bez nich
mùe obejít;
3) kadá designace se nicménì odvíjí od poèáteèního
veobecného popisu (nálepky), které pojmenování s sebou
pøináí;
4) i zdánlivì striktní designace v sobì nese vztahování,
tedy referenèní kontrakt, a ne pøímý a definitivní výsledek.
Eco polemizuje s ontologickou teorií reference, která
alespoò v pøípadì jedineèných vlastních jmen pøedpokládá
jedineèné, unikátní referenty pro pojmenování typu Napoleon, Praha èi Teme. Obdobnou stabilitu a trvalost referelátu vyjádøení ve smyslu veøejného, obecného smyslu, a ne mentálního smyslu.
Právì jádro obsahu nabízí kritéria èi instrukce pro identifikaci pøísluníka urèitého typu: tím jsme schopni identifikovat urèitý jev èi objekt, ani bychom s ním do
dané chvíle mìli empirickou zkuenost (Eco v duchu svého esejismu nabízí pøíklad, jak takto rozpoznal aligátora, kdy jej poprvé uvidìl). Eco tuto terminologii
roziøuje jetì o pojem MC (Molar Content, celostný obsah), který postihuje
komplexní povìdomí, je nelze získat toliko perceptuálním poznáním v danou
chvíli; napø. povìdomí, e kùò je savec, e jej lze krmit tím a tím  zde by mìla
být celá potenciální kála, nikoli jen jedna monost. Tyto obsahy mají tedy ji
znaènou konceptuální náplò, Eco vak pojem konceptu pouívá pouze pro mentální sféru. CT (rozpoznatelný typ) tedy poskytuje instrukce pro identifikování
referentu (objektu), je tedy záleitostí kompetencí, schopností, zatímco samotná
reference je aktem, neobjektovou èinností: e se k nìèemu odkazuje, pozná i ten,
kdo objekt, k nìmu se odkazuje, není schopen identifikovat.
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rentù ovem tato teorie pøedpokládá i u veobecných, esenciálních pojmenování typu voda, kdy bez ohledu na rùzná
oznaèující se jako referent vdy pøedpokládá tatá substance; pro Eca existuje taková jedineènost pojmenování, která
by nemusela brát v úvahu zámìry mluvèích, pouze v pøedstavì Boí mysli a v naem svìtì tuto jedineènost a striktnost designace naplòuje pouze e-mailová adresa. Vude
jinde akt reference nesmìøuje k esenci, ale vychází z pragmatického kontextu tohoto aktu.
Oproti Teorii sémiotiky poskytl tedy Eco nyní ve svém
sémiotickém konceptu otázce reference mnohem vìtí prostor i dùleitost. Odkazování k pøedmìtùm èi jevùm aktuálního svìta vnímá jako kontrakt mezi autorem a vnímatelem sdìlení, v nìm podstatnou roli hrají pøedevím výe
naznaèené mechanismy odkazování.36) Proto je podle Eca
moné odkazovat k moným, nicménì nepøedstavitelným
objektùm. V dùsledku poznávací iluze (cognitive illusion)
i zde mùe nastat pocit, e dané objekty si umíme pøedstavit (nekoneèný vesmír, cestování v èase ap.). Ruku
v ruce s tím jde i otázka identity èi autenticity pøedmìtù,
k nim se odkazuje.37) Jednotlivé èásti pøedmìtu mohou být
postupnì obmìòovány (napø. buòky v tìle), pøedmìt vak
zùstává identický, jsou-li splnìny podmínky postupnosti
této obmìny, nepøeruené právní identifikace a trvání vnìjí formy.
Eco odmítá pojetí, je staví vechny moné svìty na
stejnou úroveò se svìtem, v nìm ijeme. Od poèátku 90.
let se naopak pøiklání k teorii narativních fikèních svìtù
jako svìtù malých, nekompletních a parazitních.38) Èetba
pøíbìhu je tedy zaloena na prolínání událostí, jevù a pøed36) [...] odkazování je zpùsob vyuití jazyka. (Eco 1997: 318)
37) Eco uívá pøíklad luxusní védské lodi Vasa, která se potopila, èasem byla vylovena a dnes je vystavena v muzeu. Kdyby se ihned po sputìní na vodu nepotopila, v prùbìhu desetiletí by na ní bylo nutné vymìnit postupnì vechny èásti;
byla by to tedy jetì loï Vasa, anebo u zcela jiná loï?
38) [...] pokud se nám nenabízí alternativní specifikace, pøedpokládáme, e fikèní
svìt má vlastnosti, které platí i v reálném svìtì. V Bílé velrybì se výslovnì neøíká, e vichni námoøníci na lodi Pequod mají dvì nohy, ale ètenáø by to mìl implicitnì pochopit, protoe i námoøníci jsou lidé. Naproti tomu nás vyprávìní informuje, e Achab má nohu pouze jednu, i kdy se  pokud si pamatuji 
nespecifikuje kterou, take mùeme vyuít svoji pøedstavivost. (Eco 1997: 326)
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mìtù odvyprávìných a pøedpokládaných. I nyní se vrací
k rysùm, které pro fiktivní postavy naznaèil u v knize
Role ètenáøe (1979):
1) není-li urèitý aspekt explicitnì vyjádøen, je bìné jej
na základì analogie s aktuálním svìtem pøedpokládat; aby
k tomu nedolo, musí být takový aspekt výslovnì popøen;
2) ke strukturnì nutným náleitostem (S-necessary)
patøí vzájemné vymezování vztahù s ostatními postavami
(je-li Ema Bovaryová manelkou Karla, nemùe být
v tomté narativním svìtì i enou nìkoho jiného);
3) vlastnosti postavám explicitnì pøisouzené v prùbìhu
vyprávìní se stávají evidentními (postava je jednou provdy muem nebo enou, je mladým nebo starým èlovìkem
apod.) a nabývají buï esenciální, anebo alespoò nahodilou
hodnotu;
4) nahodilé vlastnosti se mohou v rámci jisté interpretace stát vlastnostmi esenciálními.
V knize Kant a ptakopysk zdùrazòuje, e nae vnímání
postav (ale obecnì i dalích prvkù vyprávìní) se dìje na
základì vlastností a rysù zachycovaných v encyklopediích
(a tam se zdùrazòují pøedevím kategorie 2 a 3), tedy vlastností explicitnì vyjádøených èi vyjádøitelných. Eco nabízí
pojem formální individuálnosti: to, co je vyjádøené, je vnímáno jako pravdivé, ne-chybné. Tato premisa vak platí
pouze pro postavy v rámci urèitého konkrétního díla, zatímco postavy mytické a legendární migrují z textu do textu a v rámci dìje kadého textu projevují pouze urèité
vlastnosti a rysy. Obdobnì se ovem i postavy slavných románù stávají souèástí kolektivní pøedstavivosti a povìdomí
o nich sdílejí i ti, kdo daný text nikdy neèetli (Eco hovoøí
o vìdomí základní fabule). Právì tato relativní shoda
v tom, co je podstatné,39) pøedstavuje pro Eca dùkaz, e reference funguje na základì mechanismù shody ohlednì významu výrazu a následného rozpoznání souboru instrukcí
obsaených v tomto výrazu; právì tyto instrukce nám
umoòují identifikovat referent. Identifikace referentu
vak není toté, co zachycení reference. Toto zachycení
39) V pøípadì Tøí muketýrù si kadý zapamatuje, který ze ètyø hrdinù zemøel, nikoli
u vìk konì, na nìm se dArtagnan poprvé objevil.
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závisí na pragmatickém kontextu a vyjednávání mezi
mluvèími. Vyuití referenèní instrukce nám umoòí vytvoøit si prvotní hypotézu o smìøování referenèního aktu. Zároveò zváení obsahu a kontextu výrazu nás vede k tomu,
e instrukci nemusíme definitivnì aplikovat, ale mùeme
se rozhodnout pro jinou interpretaci; tím se promìní dìní
v rámci referenèního aktu a my na místo referentu, k nìmu jsme byli prvoplánovì instruováni, dosadíme referent
jiný, pøípadnì ponecháme celou oblast referenèního smìøování pootevøenou jakoto otázku èi problém.
Pøístup, zaloený na úsilí eliminovat roli reference, který jsme si vcelku zevrubnì ilustrovali na Umbertu Ecovi,40)
vychází z premisy, která se obvykle oznaèuje jako teorie koherence: pravdivost jakéhokoli tvrzení spoèívá v koherenci
tohoto tvrzení s ostatními tvrzeními. V literárnì interpretaèním uvaování pak tato premisa vede nutnì k omezení
významového smìøování pouze na vnitøní výstavbu textu:
tvrzení je pravdivé, pokud zapadá do logiky utváøení textového svìta a vztahuje se logicky k dalím prvkùm výstavby tohoto svìta. Akt interpretace lze pak omezit na uvaování o entitách, které jsme nastínili v èásti II, pøípadnì jej
rozíøit na urèitou pøedstavu o fungování fikèních svìtù.
III. 2. 7. RADIKÁLNÍ ELIMINACE
REFERENTU I OZNAÈOVANÉHO

Pøístupy akcentující vnitønìtextovou
koherenci se zøíkají lákadel èi osidel mimeticko-referenèního ètení: extenze je záleitostí druhotnou èi nepostiitelnou. Teorie dekonstrukce je pak vlastnì jen dalím krokem
tohoto procesu zøíkání se: odvrhuje nejen pøedpoklad extenzní reference, ale i pøedpoklad intenzní, vnitønìtextové
koherence.
Jacques Derrida a jetì explicitnìji Paul de Man odmítají nejen fungování reference vùèi aktuálnímu svìtu, tj.
40) Eliminaci referentu, by argumentaènì jinak podloenou, navrhuje tøeba i Greimas: pro nìj je odkaz z jazyka do sféry bìné reality záleitostí sémiotického
pøekladu. Pro nìj je i reálný, mimojazykový svìt jazykem; otázka referentu je
pro nìj tedy otázkou korelace dvou sémiotických systémù, tedy problémem internì sémiotickým: referent tak nemusí existovat jako nìjaký lingvistický koncept
(Greimas a Courtés 1979: 260).

mimetický aspekt, ale i snahu vymezit referenci prostøednictvím koherence, ji jsme ilustrovali na pojetí Umberta
Eca. Derrida v analýze Husserla (1967a) programovì ilustruje nemonost bezprostøedního vyjadøování idejí a nevyhnutelnou roli, kterou v promluvì hraje zprostøedkovanost,
re-prezentace a opakování: pøítomnost pøítomného je podle nìj umonìna opakováním, a ne obrácenì, tj. tím, e by
pøítomné bylo nìèím dosud neopakovaným. Derridovo taení proti západní metafyzice vychází z premisy, e celá
tato tradice zdùrazòovala pøítomnost, nyní, a to na úkor
absence, pozitivnì vnímané nepøítomnosti. Znak vak nemùe být událostí, protoe není nikdy jedineènì a nezvratnì pøítomný; událost mùe být jedineèná, znak vak funguje na pøedpokladu opakovatelnosti. Znak tedy nemùe být
zrozen z/kvùli bezprostøední pøítomnosti. Naopak pøítomnost je umonìna strukturou opakování, která je vlastní
znaku. Je-li ovem znak u od svého pùvodu opakující se
strukturou, nelze podle Derridy striktnì rozliovat mezi
vymyleným (fiktivním) a pøirozeným (efektivním) vyuitím znaku; znak jako by se rodil z fikce, resp. z fiktivnosti.
Derrida tedy obrací tradièní mimetický pøedpoklad: namísto fikce zrozené z reality pøítomného pøichází s pøedstavou fikce, z ní si odvozujeme realitu pøítomného. V tomto
extrémním vyhrocení opakovatelnosti a arbitrárnosti znaku lze pak dojít k závìru, e fikce u není verzí textu, ale
texty je tøeba vnímat jako verze fikce (srov. Melberg 1995:
170171): pojmem, který nám umoní postihnout nevyhnutelné prostorové posuny a èasová pøemístìní, je jsou vlastní vekerému psaní, je pak Derridova différance, je ovem
sama o sobì musí být ne-slovem, non-konceptem. Umìlost
tohoto slova má vedle evidentní etymologické stopy rozdílu (différence, différer) ve smyslu pøemístìní postihovat
i konotaci potlaèeného, nepøítomného, ne-identického. Jakékoli psaní si v sobì tedy nese stopy jiného, alteritního.
Jakýkoli potenciální moment vyjádøení toho, co je pøítomné, je soubìhem identického a neidentického, (èasovì)
pøítomného a nepøítomného, (prostorovì) evidovatelného
a neevidovatelného. Jinakost (altérité) je tedy conditio
sine qua non pøítomného.
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Paul de Man rozvíjí Derridovo pojetí, smìøující od fikce k zobecnìní jejích principù na fungování jazyka vùbec,
zpìt do oblasti literatury. Jeho pøedstava fungování jazyka v literatuøe spoèívá na explicitním odmítnutí mimetických vazeb a reprezentace jako nìèeho, co patøí pouze
k pøedstavám realismu 19. století (1983: 222). Narativní
text jako celek funguje podle de Mana jako trvalá alegorie
s momentálními záblesky ironie. De Man odmítá podobnost mezi textem a realitou; jedinou moností vztahu
tìchto dvou entit je podle nìj negace, rozdíl, nepøekonatelná distance. Jazyk sám o sobì je mechanismem (strojem, machine) produkujícím významy, a proto literatura
mùe vypovídat pouze o tomto jazyce, o neorganiènosti
a nepøirozenosti pouívání takového jazyka. Jazyk v literatuøe má pouze rétorický potenciál, jeho zpùsobem fungování je radikální ne-doslovnost (radical figurality) (Man
1979: 202). Tím je vylouèena monost pøímoèarého odkazování od literárního pojmenování zpìt do reality. De Manova alegorie je oproti bìnému pojetí (alegorie je èásteèný symbol, jen má zøetelnou a urèitou sféru, k ní
odkazuje) posunuta z roviny pojmenování do roviny elementárního konstrukèního prostøedku literatury. Na rozdíl
od symbolu podle nìj toti alegorie obsahuje i negativní
vhled (negative insight), který uvìdomìní si nemonosti
uchování autenticity nabízí jako produktivní prozøení, jako
nosný významotvorný impuls. Alegorie tak zdùrazòuje
distanci: znak neodkazuje ke svému významu pøímo, ale
prostøednictvím dalího znaku, který stojí jakoby pøed tímto znakem, èasovì jej pøedchází. Symbol naproti tomu
(vdy nakonec marnì) usiluje o pøímou a plnou prezentaci svého významu. Pøímý vztah mezi fikcí a pravdou (pøítomností) zaloený na jejich sjednocení, na zopakování
originálu tak není moný. Literatura nabízí vhled tematizující rozdíl a distanci, tj. pohyb bytí. Proto mnohem více
odkazuje k samotnému jazyku, k opakovanému pouívání
tohoto jazyka, a u v rámci jednoho textu, autorského díla,
anebo i irích intertextových vztahù. Jazyk literatury
vzniká ve vyprázdnìném místì èasové rozdílnosti reality
a vyjádøení.
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Dekonstrukèní uvaování o referenci spíe zproblematizovalo dosud stereotypnì pøejímané pøedpoklady, ne e by
 jak je ostatnì pro celou dekonstrukèní teorii typické 
nabídlo nová pozitivní øeení. Pøedevím de Manùv výklad
jazyka v literatuøe je vak sám o sobì velice sugestivní
a argumentaènì pronikavý natolik, e by i v naem uvaování mìl zanechávat stopu.
III. 2. 8. PROBLÉM KONKRÉTNÍCH POPISÙ,
JEDINEÈNÝCH (VLASTNÍCH A MÍSTNÍCH)
JMEN A DEIKTICKÝCH ÈÁSTIC:
PROBLÉM JEDINEÈNÉ REFERENCE

Donald Davidson (1992) v rámci tradièního korespondenèního pojetí upozoròuje, e bìný
pøedpoklad, e vlastní jména odkazují k jisté osobì pouze
tehdy, pokud je jejich pøíèinná historie váe zpìtnì k nìèemu jako pokøtìní, je zjednoduený. V bìných promluvách
potøebujeme, aby jméno k nìkomu odkazovalo, jinak mu
nepøisuzujeme smysl; ve fikèních textech, na rozdíl od textù jiných, nám neèiní problém pøisoudit smysl vlastního
jména postavì, která mimo svìt textu neexistuje. Rozliení, zda jde o fikèní èi nefikèní promluvu, je podstatné: ptáme-li se nìkoho na to, jak se nìkam dostat, je rozliení, zda
si vymýlí, èi nikoli, pro nás zcela zásadní. I zde je vak jetì primárnìjí nejprve mluvèímu vùbec porozumìt. I ve fikci jde o skuteèné pouití jazyka: proto i zde vlastní jména
musí primárnì fungovat tak, jako fungují vude jinde. Proto je rozliování na referenèní vyuití a nereferenèní vyuití ve smyslu pøedstírání zavádìjící: i nereferenèní jména
mají svùj význam, který je obdobnì dán kontextem, v nìm
jsou pouita. Fungování vlastních jmen podle Davidsona
záleí na autorovì intenci, ale také na relevanci tohoto zámìru pro interpretaci, o ní si text øíká. Fakt, e autor zamýlel, aby to èi ono jméno bylo vnímáno jako reálnì referenèní, pootevírá toti dalí otázky: zamýlel to pro vechny
ètenáøe, anebo jen pro ty, kdo jsou in, tj. znají dostateènì
kontext, k nìmu by mohla tato jména odkazovat? Autorská intence je pouze výchozí podmínkou. I ona je ostatnì
vystavena naí interpretaci, která posuzuje smysluplnost èi
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racionálnost takové intence. Pøesto je právì tato pøedmìtná
intence tím, co by mìl vnímatel odhalit a co vede k utváøení
smyslu vlastního a potenciálnì i jakéhokoli jiného jména.
Davidsonovo pojetí interpretace jedineèného jména
pøedpokládá co nejvìtí shodu mezi autorskou intencí
a vnímatelovým pøiøazováním smyslu. Bere v úvahu kontext, ale jméno vnímá jako zøetelný doklad pøedmìtného
odkazování, tj. fungování trojúhelníku autor  svìt  vnímatel. Stranou ponechává otázku nahraditelnosti tohoto
jména urèitým popisem (definite description), která se zdá
pro vìtinu dalích autorù uvaujících o vztahu významu,
reference a smyslu s jedineènými jmény zøetelnì souviset.
A právì jedineènost popisu propojená s fungováním jména
je aspektem, který je zøetelnì domyslitelný na fungování
reference ve vyprávìní. I zde nabízí analytickofilozofická
i sémiotická tradice celou kálu pøístupù, z nich nìkteré
lze jistì domyslet èi aplikovat pro oblast naeho zkoumání.
Vlastní jména byla obvykle vnímána jako záleitost
pouhé denotace. Teprve Frege a Russell jim pøisuzují
i vlastnosti konotaèní, take i u nich vyvstává otázka smyslu a vztahu k referenci. Zatímco pro Russella jsou vlastní
jména skrytými, zastøenými popisy, Frege je vnímá jako
entity, jejich vlastní smysl v sobì obsahuje informace o jejich referentu. Koncept Bertranda Russella vychází z jeho
vymezení problému významu a denotace (Russell 1905).
Problém reference pak Russell (1919) øeí na pøíkladu popisù èi popisných funkcí. Pøiklání se ke konceptuálnímu
pojetí reference: vìta Potkal jsem jednoroce dává smysl,
protoe obsahuje koncept jednoroec, nikoli objektový
konstituent jednoroec. Pøesto spoèívá podle Russella rozdíl v tvrzeních Potkal jsem Jonese na stranì jedné a Potkal jsem jakéhosi èlovìka (I met a man) èi Potkal jsem
jakéhosi jednoroce (I met a unicorn) na stranì druhé.
První typ jmenuje, zatímco druhý obsahuje propozièní
funkci. Russell odmítá koncept ne-reality: vìci jako jednoroec existují pouze jako obrazy, mentální koncepty, slovní
popisy: Existuje pouze jediný svìt, reálný svìt (Russell
1919; in Rosenberg Jay F.; Travis, Charles, eds. 1971: 168).
Aèkoli je jednoroec slovo významové a vechna ètyøi slova
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dohromady vytváøejí propozici, spojení jakýsi jednoroec
nevytváøí skupinu, která by mìla svùj vlastní význam. Pøiøazení významu této skupinì znamená vytvoøení neurèujícího popisu (indefinite description), který nepopisuje nic
(ibid.: 169). Neurèující popis tedy mùe reprezentovat
neexistující, ale pøesto významové konstituenty. Mnohoznaènì èi neurèitì popsaný objekt vytváøí propozici zamìnitelnou: vìtu Sókratés je jakýmsi èlovìkem (Socrates is
a man) je moné variovat obdobnì pravdivými propozicemi
stejné formy (Platón je jakýmsi èlovìkem atd.). Naproti
tomu vìty s urèitým objektem (x je tím a tím, x is the soand-so) jsou pravdivé nanejvý pro jedinou hodnotu tohoto
x. Pro Russella cokoli, co reálnì existuje, je urèující: ve svìtì nelze nalézt entitu jako nìjaký èlovìk (a man), ale
pouze specifické lidi. A podobnì je pøirozené, e nemùeme
definovat jakéhosi èlovìka (a man itself), ale pouze
propozice, v nich se toto spojení vyskytuje (ibid.: 170).
Russell zkoumá  obdobnì jako jeho následovníci v oblasti jazykovì analytické filozofie  svébytnost fungování
vlastních jmen. Vlastní jméno je pro nìho jednoduchým
symbolem, jeho význam oznaèuje entitu, která se mùe
vyskytovat pouze jako subjekt, a zároveò tento symbol se
u nedìlí na èásti, které by samy byly symboly. Vlastní
jméno tedy pøímoèaøe designuje jedince, který je významem tohoto jména. Jakýkoli urèující popis naopak jednoduchým symbolem není, protoe jeho jednotlivá slova mohou být samy o sobì symboly. Náhrada jména popisem
znamená, e propozièní funkce, dosud pravdivá, se stává
falenou, pokud popis popisuje nìco, co neexistuje. Jméno
musí pojmenovávat, odkazovat k jedineènosti svého nositele, proto k nìmu u není tøeba doplòovat propozici existence (a existuje, kde a zastupuje vlastní jméno); jméno, které
nepojmenovává nic, není jménem. Popisné oznaèení (napø.
souèasný král Francie) se naopak mùe významotvornì
vyskytovat i tam, kde ádný reálný objekt nepopisuje, protoe je komplexním symbolem, jeho význam se odvíjí od
jednotlivých konstituentù tohoto symbolu. Ptáme-li se tedy,
zda Homér existoval, pouíváme toto jméno jako zkrácený
popis, nahraditelný popisem typu autor Iliady a Odyssey.
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Russell ukazuje, e výskyt popisù v propozicích je tøeba
klasifikovat z hlediska primárnosti èi sekundárnosti tohoto výskytu: primární výskyt znamená, e popisnou èást lze
zamìnit za x, ani by se zmìnila propozice; v sekundárním
výskytu nabídne náhrada popisu pomocí x pouze èást propozice: ve vìtì souèasný král Francie je pleatý se popis
souèasný král Francie vyskytuje v primární pozici, a proto je propozice jako celek falená (Francie nemá v souèasné dobì krále). Posun na souèasný král Francie není
pleatý ale nabízí dvì monosti: vyjdeme-li z toho, e vìta
rozliuje mezi pleatými a nepleatými lidmi a do pozice x
ve vìtì x je pleatý dosadíme souèasný král Francie,
odmítneme propozici (víme, e souèasný král Francie není
pleatý), ale výskyt popisu souèasný král Francie budeme
vnímat jako sekundární (jeden z mnoha, kdo mohou èi nemohou být pleatí) a propozice zùstává jako pravdivá: souèasný král Francie skuteènì není pleatý, protoe právì
teï Francie náhodou krále nemá. Pokud ale zdùrazníme x
není pleatý a dosadíme za x souèasný král Francie, získá tento popis primární výskyt a celá propozice je falená.
Primárnost a sekundárnost výskytu jednotlivých elementù v propozici je opìt nìèím, co lze s úspìchem domýlet na oblast interpretace vyprávìní. Pokud bychom se
mohli cestou primárnosti a sekundárnosti vydat, propojila
by se nám zpìtnì otázka mimésis (pravdivosti) s irím
okruhem reprezentace: výskyt vlastních èi lokálních jmen,
ale i èasových údajù a dalích prvkù, které se zdají signalizovat jedineènost a pøímoèaøe designovat nìco ve sféøe
aktuálního svìta, mùe mít mnohem ambivalentnìjí roli.
Základní otázkou je u to, zda takový element funguje 
a zda vùbec mùe fungovat  jako jméno. Právì zde se
pøesah od mimésis k reprezentaci projevuje zøetelnì: jména se vyskytují, protoe se postavy a èasoprostor vyskytovat v nìjaké podobì v zobrazeném svìtì musejí. Vyuití
jména tak mùe poodkazovat k vyuití jiných jmen v jiných
textech, anebo pouze k obecným zákonitostem vyprávìní.
Kadé jméno je potom tedy popisem v duchu Russellova
Homéra. A v tom pøípadì nabývá platnosti i otázka primárnosti èi sekundárnosti jeho výskytu (zde by jistì bylo
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moné pro uzavøené a sloitì strukturované celky vytvoøit
i vícestupòovou vrstevnatost). Kunderùv barokní palác
Kinských v Knize smíchu a zapomnìní, Kafkova socha Svobody drící meè namísto pochodnì èi jeho most z New Yorku do Bostonu (obojí z románu Amerika), vnímané jako popisy primárního výskytu, fungují jako falené propozice:
bortí se mimetické odkazování a jako by nic jiného nezbývalo: chybu cítí povinnost vysvìtlit i pozdìjí editor. V pøípadì pøiøazení jejich výskytu do sekundární sféry ovem
platnost nabývají: jejich symboliènost a významotvornost je
dokonce podtrena: lze jim pøiøadit smysl, propozice,
v ní se vyskytují, se jako celek jeví jako pravdivá.
Russellova teorie popisu byla ovem domýlena, kritizována a pøepracovávána následujícími generacemi analytických teoretikù. Na polemice s ní zaloil své pojetí reference
i P. F. Strawson. Ten odmítá obecný pøedpoklad jedineèné
reference vlastních jmen a popisù. Vychází z rozliení vìty
(nebo výrazu), pouití této vìty (výrazu) a vyslovení této
vìty (výrazu). Proto vìta Král Francie je moudrý (Strawsonova verze Russellovy ilustrativní vìty) nezùstává stejná
v prùbìhu vìkù: její význam se tedy mìní, je-li pronesena
za vlády Ludvíka XIV. (je pravdivá), nebo za vlády Ludvíka XV. (je nepravdivá). Tuté vìtu lze tudí uít pro pravdivé i nepravdivé tvrzení. Zmínìní nebo odkazování
není nìèím, co produkuje samotný výraz; je to nìco, k èemu
lze onen výraz pouít. Zmínìní nìèeho nebo odkazování
k nìèemu je charakteristikou pouití výrazu, stejnì jako
charakteristikou pouití vìty je to, e je o nìèem, nebo e
je pravdivá èi nepravdivá (Strawson 1950; in Rosenberg
Jay F.; Travis, Charles, eds. 1971: 180). Obdobnì fungují
i dalí výrazy vyuívané pro odkazování vùèi jedineèné entitì: já mùe být vyuito nekoneèným poètem lidí, kteøí jím
odkazují k sobì; to je význam já. Podle Strawsona vak
z toho nikterak nevyplývá, e já odkazuje k jisté, specifické osobì; takový pøípad nastane jenom v konkrétním uití
tohoto já. Nemùeme tedy tvrdit toté o vìtách a výrazech
jako o jejich vyuitích anebo jako o jejich vysloveních.
Význam výrazu obsahuje veobecný návod (general directions) pro jeho pouití, význam vìty obsahuje veobecný
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návod, jak tuto vìtu pouít pro pravdivá èi nepravdivá tvrzení. Tento význam nelze nikterak ztotoòovat s objektem,
k nìmu výraz v daném uití odkazuje, nebo s tvrzením,
je se pouitím vìty vytváøí. Odkazování èi zmiòování tedy
není významem: pøi pouití spojení mùj kapesník, øíká
Strawson, mohu z kapsy vytáhnout objekt, k nìmu vyuitím tohoto spojení odkazuji, nemohu ale z kapsy vytáhnout
význam tohoto spojení. Výraz sám o sobì neodkazuje k nièemu, ale mùe být pouit, aby odkazoval k nesèíslnému
poètu objektù; toté platí o vìtách. Vìta král Francie je
moudrý tedy pøedevím vypovídá, e ten, kdo ji vyslovil,
vìøí, e existuje král Francie. Odpovìï typu král Francie
neexistuje tedy nevyvrací to, zda je èi není tento král
moudrý. Otázka pravdivosti, pokud jde o moudrost takového krále, vùbec nevystupuje na povrch a je vlastnì nepatøièná.41) Vyuití takovéto vìty tedy vùbec nenabízí dilema
pravdivosti èi nepravdivosti. Nedokáeme touto vìtou øíci
cokoli pravdivého nebo nepravdivého, nebo nedokáeme
odkazovat k èemukoli; pøesto ale vìta zùstává naplnìná
významem. A právì na tomto  de facto sekundárním 
pouití je podle Strawsona zaloena fikce. Právì zde se problematizuje otázka, o èem dané tvrzení vypovídá, protoe
se tu nenabízí osoba èi objekt, o nìm by evidentnì vypovídalo. I pro Strawsona existuje jedineèné odkazování. Základní rozdíl je ale mezi vyuitím výrazu pro jedineèné odkazování vùèi osobì èi vìci a mezi tvrzením, e existuje
jedineèná osoba èi vìc s danými charakteristikami, tj. tvrzením jedineènì existenciálním. Domyleno na literaturu,
mùe být právì tento druhý typ pro nás základním principem zobrazovacího odkazování ve vyprávìní.
Ani pøi jedineèném odkazování nelze podle Strawsona
dosáhnout bodu, kdy odkázání je natolik explicitní, e se u
41) Obdobnì, ukazuje Strawson, bude bezdìtný mu obtínì odpovídat na otázku, zda
u jeho dìti spí. Nemùe odpovìdìt ano (nemá ádné dìti), ale nemùe odpovìdìt ani ne (implikovalo by to, e nìkteré jetì nespí, nikoli e ádné nespí, protoe ádné nemá). Pravidlo o nepatøiènosti otázky po pravdivosti tam, kde nedochází k
objektové referenci, je tedy zobecnitelné nejen na výrazy jedineèného odkazování,
ale i na øadu pøípadù nejedineèného odkazování (výrazu typu vichni, nìkteøí
apod.). Otázka, zda vìta je pouita pro vyslovení pravdivého, anebo nepravdivého tvrzení, vùbec nevyvstane na povrch tam, kde není splnìna podmínka existence
objektové náplnì, k ní výraz odkazuje. (Strawson 1950; in ibid.: 194)
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pøi nìm nepociuje samotný moment odkazování; to neplatí ani u vlastních jmen èi u deiktických zájmen typu tento, tady. Reálnì jedineèná reference je moná pouze pøi
urèitém vyuití výrazu v rámci urèitého kontextu. Souèástí významu výrazu je i soubor pravidel èi konvencí, pomocí
nich je moné odkazovat. Proto mùe být takový výraz vyuit pro pøedstírání reference nebo  lépe øeèeno  pro
sekundární pouití reference: výraz má svùj význam, ani
by bylo zøetelné, k èemu odkazuje. Odkazování se tedy
principiálnì lií od popisování. Pøi popisném pouití výrazu jsou podmínky jeho pouití vyjádøeny tímto pouitím,
zatímco pøi referenèním pouití jsou nanejvý implikovány,
nikoli vak vyjádøeny. Jisté výrazy (zájmena, vlastní jména) mají pøedevím referenèní funkci, jiné (substantiva, adjektiva) jsou urèeny pøedevím pro vyuití pøi popisu èi klasifikaci.42) I výrazy schopné fungovat v primární referenci
se vak lií, a to:
1) mírou své závislosti na kontextu promluvy: já nebo
to je na nìm mnohem závislejí ne autor Waverley
nebo osmnáctý král Francie;
2) mírou popisného významu, jej obsahují, tj. konvenèními omezeními v pouití èi obecnými vlastnostmi:
42) Strawsonovo rozliení popisných a referenèních vyuití výrazu èi vìty oznaèuje
Keith S. Donnellan jako nedostateèné: navrhuje obecnì u urèujících popisù (definite descriptions) rozliovat mezi pouitím atributivním a referenèním. Popisný
výraz je podle nìho uit atributivnì, pokud øíká, e nìkdo je takový nebo nìco je
takové. Referenèní vyuití naopak umoòuje vnímateli najít si (ve smyslu vybrat
si) objekt, o nìm se mluví: vìta Smithùv vrah je blázen funguje atributivnì,
pokud komentuje zpùsob, jím byl (brutálnì) Smith zavradìn; na otázku Kdo?
zde nelze odpovìdìt pouitím jména. V pøípadì, e se vysloví napø. u soudu
a komentuje chování obvinìného z vrady, funguje vak referenènì a na specifikaèní otázku Kdo? lze odpovìdìt explicitním uvedením jména (viz Donnellan
1966; in Rosenberg Jay F.; Travis, Charles, eds. 1971). Porozumìní tomu, zda jde
o atributivní èi referenèní pouití výrazu, je podle Donnellana nezbytnou podmínkou pro pochopení významu vìty: ten vyplývá právì a z rozliení pouití, nikoli
z vìty samotné. V obou pøípadech se pøedpokládá, e existuje nìco, co vyhovuje
popisu. V pøípadì atributivního pouití je vak tento pøedpoklad zaloen na tom,
e pokud by nic takového neexistovalo, celý øeèový akt by ztratil smysl; v pøípadì referenèního pouití vychází takový pøedpoklad z toho, e normálnì zkouíme
popsat nìco, k èemu chceme odkázat, a vnímatel právì toto bìnì pøedpokládá.
Domyleno námi na vyprávìní: zatímco atributivní popisy se zdají elementem
zcela klíèovým, jejich referenèní vyuití je ve fikci minimalizováno, monost
dobrat se objektu, k nìmu se odkazuje, se stává sama o sobì fiktivní.
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bìná substantiva jako èlovìk, pes èi motocykl nemají ádný popisný význam, slovo on u má alespoò minimální,
spojení typu kulatý stùl má maximální popisný význam;
3) existencí èi neexistencí obecných pravidel, které
omezují jejich referenèní vyuití: na pólu maximálních pravidel stojí zájmena a substantivní fráze, na pólu pravidel
minimálních jsou vlastní jména.
Tento princip oscilace mezi spíe teoreticky existujícími
póly se zdá být inspirativní obecnì. Strawson odmítá ideu,
e bìný jazyk by se mohl vyznaèovat pøesnou logikou.
Proto je celé jeho pojetí vzdáleno jakékoli typologii s vyhranìnými hranicemi èi monostmi buï-anebo; jde spíe o postupné nabývání èi ubývání urèitého rysu, o zobecnitelnost,
která se postupnì rozostøuje s tím, e je tìké stanovit, kde
vlastnì konèí. Tím se jeho vnímání reference dostává skuteènì do programního protikladu s pojetími významu jako
nìèeho vnitønì logického, vymezitelného z hlediska mechanismù a pevných hranic mezi jednotlivými principy, které
by platily exkluzivnì, tak, e existence v jedné monosti
realizace vyluèuje existenci v jiných monostech.
Ilustrativním pøípadem absence jakékoli systémovosti
jsou pro Strawsona vlastní jména a zpùsob jejich referenèního fungování. Právì vlastní jména jsou podle nìho nìkdy
vnímána jako typické výrazy odkazující k jedineèné entitì.
I ona vak mohou odkazovat k vìtímu poètu jedincù èi ke
skupinì lidí. Podle Strawsona je podstatné, e vyuití vlastního jména není omezováno ádným popisným významem,
který by toto jméno obsahovalo, ani ádnými veobecnými
referenèními pravidly, je lze nalézt u vyuívání já èi tento. Vyuitím vlastního jména se pouze implikuje existence
osoby, k ní se zdá vlastní jméno odkazovat; jinak ale vlastní jména a zpùsob jejich vyuití nevytváøí ádný systém.
Strawson naznaèuje i problém neurèujícího odkazování
singulárních výrazù. Ty nepobízejí k otázce typu O èem
(o kom, o kterém) mluví?; monost odpovìdìt na ni nedávají, a u zámìrnì, anebo z neschopnosti ji najít (nìkdo,
kdosi, jistý èlovìk apod.). Tyto výrazy mohou oznaèovat, e
subjekt, k nìmu odkazují, je adresátovi èi mluvèímu neznámý (nìkdo, koho stejnì nezná, nebo nìkdo, koho ani já
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neznám); stejnì tak ale mohou znamenat, e tento subjekt
zùstává neznámý, protoe mluvèí se rozhodne jeho identitu skrývat. I zde se rýsuje jedno z pravidel fikce: závislost
na odhalení identity neznámého, a u je to postava, anebo i sám vypravìè. Právì tato závislost je nìèím, co nás
nutí pøistoupit na podmínky hry na potlaèení skepse vùèi
vyprávìní, tedy na potlaèení argumentace typu: ono je to
stejnì jenom vymylené, napsané apod. Víra v odstranìní
neurèitosti tìchto výrazù je jednou z nejvýraznìjích motivací pro ètení a reflektování pøeèteného.
Právì role kontextu a vztahu urèitosti a neurèitosti je
podstatná i pro pojetí vlastních jmen, které nabízí v návaznosti na Strawsona John R. Searle. Pro nìj se význam
vlastního jména rovná prolnutí rùzných popisù s tímto
jménem spojovaných: tyto popisy se mìní jak od mluvèího
k mluvèímu, tak i od situace k situaci. Nejde tedy o jedineènou denotaci urèitého popisu, ale o urèitý  dostateènì
velký  soubor popisù s jedineènou denotací. Jména na
rozdíl od urèitých popisù nespecifikují ádné charakteristiky objektù, k nim odkazují: Jedineènost a úasný pragmatický komfort vlastních jmen v jazyce spoèívá právì
v tom, e tato jména nám umoòují odkazovat veøejnì
k objektùm, ani bychom si museli klást otázku, jaké e popisné charakteristiky konstituují pøesnì identitu takového
objektu, a ta tuto otázku pak navíc mít konsenzuální odpovìï. Vlastní jména fungují nikoli jako popisy, ale jako dráky na popisy. Neurèitost kritérií pro vlastní jména je nezbytnou podmínkou pro oddìlení referenèní a popisné
funkce jazyka (Searle 1958; in Rosenberg Jay F.; Travis,
Charles, eds. 1971: 216217). Vlastní jména nahrazují urèující popisy, nebo ty by vyadovaly specifikaci podmínek
identifikace pokadé, kdy jsou pouity pro odkazování.
Urèující popisy nám øíkají, co je jejich referenèním objektem, vlastní jména odkazují, ani by bylo nutno tento objekt specifikovat a znát. Vlastní jména jsou jistým zpùsobem  ale nepøímo  spjatá s charakteristikami objektù,
k nim odkazují; nicménì nepopisují a ani pøímo nespecifikují charakteristiku tìchto objektù. Vlastní jméno znamená poodkázání na urèité vlastnosti èi rysy jeho nositele:
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tyto rysy nejsou pro mluvèí zcela totoné, ale pokud urèitý
objekt nenaplòuje takøka ádné z daných rysù, nemùe být
objektem reference: Aristotelovi jsou pøisuzovány urèité
atributy a pokud jistá osoba témìø ádné z daných rysù
nemá, nemùe být pro nás Aristotelem.
Odkazování, které funguje i tehdy, chybí-li pøedpoklad
existence objektu, k nìmu se odkazuje, se stalo tématem
celé øady dalích statí. V domýlení a posouvání podnìtù
pøedevím Gottloba Fregeho a Ludwiga Wittgensteina se
vyhrotila dvì pomìrnì protichùdná pojetí. Na jedné stranì
stojí Leonard Linsky a jeho snaha vyøeit celý problém pøeformulováním pravdivostních podmínek tvrzení (truth conditions), na druhé stranì Saul Kripke a jeho odmítnutí
pravdivostních podmínek ve prospìch podmínek oprávnìnosti (Rechtfertigung, justification).
Linsky pouívá Wittgensteinovo jméno i jako pøíklad referenèních vývodù: kdy ve svém èlánku napíu Neodkazuji, pochopitelnì, k Ludwigu Wittgensteinovi, odkazuji
tím k Ludwigu Wittgensteinovi. Pokud by ale nìkdo mìl
ukázat, kde jsem v tom èlánku odkazoval k Ludwigu Wittgensteinovi, bylo by absurdní, aby ukázal na místo, kde øíkám Neodkazuji k Ludwigu Wittgensteinovi. Toté by platilo, i kdyby moje vìta znìla Odkazuji k Ludwigu
Wittgensteinovi. V obou pøípadech bych pouil Wittgensteinovo jméno. Z toho vyplývá, e zmínit nìkoho jménem
není toté co odkazovat k nìkomu (Linsky 1967: 121).
Tento referenèní paradox pootevírá podle Linského jinak
otázku pravdivých a nepravdivých tvrzení o neexistujících
objektech. Linsky odmítá uvaovat o pøíkladech typu souèasný král Francie èi kulatý ètverec nebo zlatá hora,
protoe jejich pouití je pøedstavitelné pouze v nìjakém
pøíbìhu, v kontextu: pokud by k nám nìkdo pøiel a øekl:
Zlatá hora je v Kalifornii, nestarali bychom se o pravdivost èi nepravdivost tohoto tvrzení, ale o èlovìka, který to
øíká. Co se mu stalo? Kdy se ale taková vìta vyskytne
v pohádce, nikdy by nás nenapadlo poloit si otázku o její
pravdivosti (Linsky 1967: 124). Santa Claus, Snìhurka
nebo pan Pickwick jsou tedy  díky tomu, e existují
v kontextech  jinými pøípady ne souèasný král Fran-
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cie. Proto si mùeme smysluplnì klást otázku, zda byl pan
Pickwick enatý, nikoli ale otázku, zda je souèasný král
Francie pleatý. U pana Pickwicka je jeho ontologickou
platformou alespoò jeho obraz.
Linsky zdùrazòuje, e pojmenování nezahrnuje pouze
fenoménový obsah, vstøebaný a následnì ovìøitelný za pomoci naich smyslù. Identifikace objektu èi jevu oznaèovaného jménem mùe být zaloena na èistì empirické bázi,
ale mùe být i smìsicí takového pozorování a charakteristik pøisvojených si mnohem teoretiètìjím zpùsobem. Smysl
slov se mùe promìòovat právì s novým poznáváním objektù èi jevù, k nim tato slova odkazují. Klíèem pro celou
otázku reference je problém identického èi neidentického
vztahu mezi jménem a urèujícím popisem. Podle nìho jde
o vztah neidentický: Personální vlastní jména typicky postrádají komplexnost syntaktické a sémantické struktrury,
která je vlastní urèujícím popisùm. Právì toto vedlo k faleným závìrùm, e tím pádem postrádají taková jména
i smysl. [...] souèástí smyslu kadého vlastního jména je, e
designuje pøímoèaøe. Toto si uvìdomujeme u termínu, jakmile jej rozpoznáme jako jméno. To, co jméno denotuje, dokáeme zjistit prostøednictvím urèujícího popisu, který
utváøí kritérium pro identifikaci referentu tohoto jména
(Linsky 1977: 84). Smysl jména vak nicménì není totoný
se smyslem urèujícího popisu, co platí obecnì pro vechna
vlastní jména, která si osvojíme jen prostøednictvím urèujících popisù (napø. Homér, Mojí apod.).
Uvaování o monostech reference prvkù a celku narativního textu vùèi aktuálnímu svìtu se tedy stává otázkou
rozliení dvou interpretaèních èinností: identifikace a autentifikace. A právì aspekt identifikace je tím, na nìj se
obvykle zapomíná a zdùrazòuje se pouze autentifikaèní
aktivita. Analytická filozofie a její výzkum vlastních jmen
nám tedy mùe nabídnout konceptuální aparát právì pro
druhou, a z hlediska vnímání textu vlastnì primární
aktivitu: identifikaci.
Je moné utvoøit si referenci jistého oznaèení (designátoru), ani bychom si utváøeli i jeho význam? Linsky zdùrazòuje, e identifikace toho, co jméno oznaèuje, neznamená
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naprostou shodu vnímatelù ohlednì smyslu takového jména. Pøedevím ale: podmínky pravdivosti pro tvrzení
o nìm43) nejsou striktní a neexistuje zøetelná hranice mezi
tím, co o nìm známe a priori (prostøednictvím naeho konceptu jména Mojí) a co se dozvídáme pouze a posteriori,
pokud tato hranice vùbec existuje (Linsky 1977: 87).
Linsky zdùrazòuje, e vágnost a nepøesnost je tolerovanou a vítanou souèástí naeho pouívání jazyka. Slova se
bìnì pouívají, ani by jejich uivatelé pøesnì vìdìli, co
znamenají, a u kvùli tomu, e v jazyce nemají pøesný
a jednoznaèný smysl, anebo proto, e tato znalost není pro
bìné uivatele potøebná a nutná.44) Smysl slova podle
nìho v sobì obnáí kritéria pro rozpoznání objektu èi jevu,
který dané slovo oznaèuje. Smysl individuálního designátoru (výrazu) v sobì zahrnuje okolnosti rozpoznání svého referentu; ty s sebou pøináí porozumìní designátoru. Ale
smysl designátoru jsme schopni postihnout i tehdy, kdy
nevíme, co pøesnì tímto referentem je. Linsky ve shodì
s Fregem tvrdí, e jsme schopni porozumìt vìtì (poznat referenci termínu), ani bychom museli vìdìt, jaká je její
pravdivostní hodnota (referent). Okolnosti rozliení referentu se mìní zcela v závislosti na zmìnì kontextu. Vágnost
designace lze odstranit právì jen ve specifickém kontextu,
kdy lze skuteènì vlastní jméno vnímat russellovsky jako
zkratku urèujícího popisu. V jiném kontextu se ovem ekvivalence jména a urèujícího popisu opìt ztratí.
Fregeho pojetí smyslu jako nìèeho, co poodhaluje jak
význam, tak i referenci, se stalo terèem negativního vymezení, které navrhuje Saul Kripke: popisy doplòující jména
(autor románu Waverley jako doplòkový popis ke jménu
Scott) nezajiují význam jména, ale pouze  a jen nìkdy
 mu zajiují referent. Vlastní jména jsou, na rozdíl od
popisù, rigidními designátory (rigid designators): proto
denotaènì oznaèují tuté vìc ve vech moných svìtech
43) O èemkoli oznaèenovaném jménem, Linsky uívá jako pøíklad jméno Mojí 
pozn. PAB.
44) Linsky (1977) pouívá jako pøíklad spojení severní pól, èervené krvinky èi gravitace: bìný uivatel ví, e tato slova mají pøesný význam, ale pro bìné pouití
jej znát nepotøebuje, a pøesto jimi vyjádøí urèitý smysl; bude-li to pro nìkterou
situaci nutné, tento význam si zjistí.
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(Kripke 1972): Pøedpokládejme, e reference jména je
dána jeho popisem èi souborem popisù. Pokud jméno znamená toté jako onen popis èi soubor popisù, pak nebude rigidním designátorem. Nebude nutnì oznaèovat stejný objekt ve vech moných svìtech, nebo jiné objekty mohou
získat stejné vlastnosti v jiných moných svìtech (ibid.:
276). Kripke se snaí ukázat, e vlastní jména, ale i dalí
jedineèná oznaèení, a tøeba i oznaèení pøírodopisných druhù (kráva, tygr) nebo surovin (zlato, voda) tuto vlastnost
nemají, e postrádají fregeovský smysl,45) a tedy i schopnost vytváøet konotace. Tato jména oznaèují druhy a jejich
významem je to, co v nich zùstává i pøi omezení reference
k objektùm s nimi spojovaným v naem aktuálním svìtì.
Zlato tak  jak se mùe ukázat v jiných moných svìtech
 nemusí být luté, tygr nemusí být pruhovaný apod. Tyto
vlastnosti èi rysy pøiøadila jménùm nae dosavadní zkuenost s referenty tìchto jmen; Kripke uvádí ponìkud vyhrocený pøíklad, kdy fakt, e tygr musí být ètyønohý, lze pøipsat halucinaci, která dosud postihla vechny, kdo tygra
v pøírodì spatøili. Významem slova tygr ovem nutnì jeho
ètyønohost nemusí být, protoe v jiném moném svìtì se
mohou vyskytovat zvíøata naplòující vechna dalí významová kritéria slova tygr, která vak budou tøínohá. Øekli bychom pak, e se ukázalo, e nejsou vùbec ádní tygøi?
Já myslím, e bychom øekli, e i pøes optický klam, který
postihl vechny pozorovatele, mají tygøi ve skuteènosti tøi
nohy (ibid.: 317).
Kripke si z Wittgensteinových Filozofických zkoumání
bere tezi o neplatnosti a falenosti jak faktické korespondence, tak i pravdivostních podmínek: Ve, co potøebujeme k uznání oprávnìnosti tvrzení, jimi nìkdo nìco míní,
jsou zhruba specifikovatelné okolnosti, za nich tato tvrzení fungují, a fakt, e hra na tvrzení v rámci urèitých podmínek má v naich ivotech svùj úèel. ádných pøedpokladù, e fakta korespondují s tìmito tvrzeními, není tøeba
45) Pojem smysl, který Frege explicitnì nedefinuje, vymezuje Linsky (1977: 68) jako
zpùsob prezentace referentu, jako jednostrannou iluminaci referentu. Jména,
a u jednoduchá nebo sloená, z nich se jméno pravdivostní hodnoty skládá,
pøispívají k vyjádøení mylenky a toto pøispìní individuálního komponentu je
smyslem jména. (Frege: The Basic Laws of Arithmetics, cit. in Linsky 1977: 79)
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(Kripke 1982: 7778). Zdánlivì ponìkud nepøesný výraz
hra má v Kripkeho pojetí stìejní význam: pravidla fungující v urèité komunitì èi v urèité formì ivota nejsou univerzální nebo fenoménová, v jiné formì ivota si lze pøedstavit shodu na jiných pravidlech hry o utváøení významù.
Kripkeho teorie tedy  podobnì jako na jiných východiscích budovaná teorie Ecova  rozvíjí koncept smyslu ve
významu carnapovské intenze: designátor si v sobì nese
funkci, která výrazu pøisuzuje extenzi pro kadý moný
svìt a tato funkce je sama o sobì smyslem designátoru.
Proto v návaznosti na Wittgensteina odmítá jakoukoli monost soukromého jazyka, významu jako jedineèného introspektivního statutu èi fregeovské subjektivní mentální
entity (Kripke 1982: 5154). Kripke toto odmítnutí zobecòuje na odmítnutí privátního modelu dodrování èi sledování urèitých pravidel. Porozumìní takovým pravidlùm se
nelze dobrat snáením faktù o tom, kdo tato pravidla dodruje, nebo vztaením se k nìmu vznáíme vùèi nìmu pravidla irí komunity: pokud chceme zjistit, jak Crusoe dodroval svá pravidla, pøenáíme ho tím do naí komunity
a aplikujeme na nìj kritéria pro dodrování pravidel, která máme my sami. Falenost privátního modelu nespoèívá
v tom, e o fyzicky izolovaném jedinci nemùeme tvrdit, e
dodruje pravidla; spoèívá spíe v tom, e o takovém jedinci, vnímaném v izolovanosti (a u je èi není izolovaný fyzicky), nemùeme tvrdit, zda tato pravidla dodruje èi nedodruje (Kripke 1982: 110). V dùsledku toho nehraje pak pro
Kripkeho roli ani intence mluvèího, ale ani minulá pouití
tého výrazu mluvèím. Smysl se tedy neutváøí podmínkami
pravdivosti, tj. nezbytnými a dostateènými podmínkami
identity (stejnosti), které urèí správnost jednoho tvrzení
oproti druhému, ale spíe dostateènými podmínkami pro
oprávnìnost tvrzení: kdy se vichni shodnou na jisté odpovìdi, nikdo nebude cítit ospravedlnìní pro to, aby tuto
odpovìï oznaèil za patnou (Kripke 1982: 112).
Kripke pro své pojetí pøebírá i Wittgensteinovo zproblematizování nespornosti já a jeho identity; u v práci
Tractatus Logico-Philosophicus se brání pøedstavì subjektu,
který pøemýlí a formuluje mylenky. Tento subjekt nepatøí
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do svìta, ale je spíe limitem tohoto svìta; já je bodem bez
extenze. Proto se vyslovením já nelze identifikovat a já se
nerovná vlastnímu jménu èi urèitému popisu. Zájmeno
první osoby nemá být podle Wittgensteina zamìòováno ani
za jméno, ani za urèitý popis, který odkazuje k jisté osobì èi
jiné entitì. [...] já nelze identifikovat s ádnou entitou
vybranou bìným zpùsobem (Kripke 1982: 145).
Právì tato eliminace já a subjektivních, skrytì mentálních intencí potenciálního autora pak umoòuje zdùraznit o to víc obecnì platná a naí komunitou sdílená pravidla, která platí pro vnímání a interpretování diskursù
fungujících na obecnìjích principech, tedy i diskursu literárního vyprávìní. Tento metodologický pøístup, zobecnìný
nedlouho poté do teorie moných fikèních svìtù, znamená
zásadní posun v uvaování o autentifikaci. Pøistoupíme-li
na ni, nemùeme pro identifikaci objektù èi jevù aktuálního svìta, je výrazy èi vìty oznaèují, vyuívat konotaèních
okruhù èi smyslu tìchto výrazù a vìt.
Problém ovem spoèívá v tom, nakolik je Kripkeho rozíøení okruhu slov, které lze vnímat jako rigidní designátory,
pøesvìdèivé. Ze zøetele aplikace na literaturu je podstatné
i to, nakolik se právì tento typ výrazù (oznaèení obecnin,
celkù apod.) vyskytuje v zobrazeném svìtì vyprávìní. Pøistoupíme-li k problému pøímo, musíme Kripkeho teorii odmítnout: jakákoli kvantitativní analýza by nejspí zcela
prokazatelnì dokázala, e vìtina podstatných i pøídavných jmen, za jejich pomoci je budován fikèní svìt, nepatøí do kategorie oznaèitelné jako rigidní designátory. Jiný 
a zajímavìjí  úhel pohledu ovem umoòuje dát do souvislostí podobných rigidním designátorùm posun, k nìmu
dochází vyuitím bìného jména v literárním textu, posun,
který Ingarden (1931) vnímal jako posun mezi vrstvou schematizovaných aspektù a mezi vrstvou zobrazených pøedmìtností. Bìná jména ztrácejí ve fikèním textu svou schopnost bezprostøednì a direktivnì odkazovat ke svým
primárním, pøedmìtným referentùm, a naopak zdùrazòují
svou metaforiènost, abstraktnost, fenoménovost. Oslabuje
se tedy jejich reference, ale otázkou zùstává, co se  v rámci uvolnìného prostoru  posiluje. Odpovíme-li si, e smysl,
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konotaèní okruhy evokované jednotlivým vnímatelem, stává
se pro nás Kripkeho podnìt zcela nezajímavým. Odpovímeli si ovem, e se posiluje význam, denotaèní zøetelnost tìchto jmen (tj. to, e reprezentují druhy, typy), které jsou
uvolnìny z automatické a pøímoèaré referenèní aktivity, stává se naopak Kripkeho teorie velice podnìtnou. Ne náhodou
se právì od ní odvíjí vìtina uvaování o fikèních svìtech.
Zkoumání reference v oblasti pøedpokládaných jedineèných referentù ukazuje, e taková jedineènost je zjednodueným, povrchním pøedpokladem. Výraz sám nemùe garantovat jedineènost vlastní reference, ale jeho reference
probíhá vdy na základì mechanismù a zákonitostí moného svìta, v nìm se referenèní akt odehrává.
III. 2. 9. RE-PREZENTACE JAKO ZPÙSOB
UTVÁØENÍ A FUNGOVÁNÍ
ZOBRAZENÉHO SVÌTA

V pøedchozích partiích jsme se snaili
ukázat, e mimésis mùe být uiteèným a funkèním pojmem, vymezíme-li si ji zøetelnì. Nae vymezení lze shrnout: mimésis je zpùsob, jím si text øíká o vztaení svého zobrazeného svìta vùèi svìtu aktuálnímu; je zobrazením
ve smyslu vztahu k urèitému modelu, kdy pod oznaèení
model lze vloit rùzná pojetí skuteènosti, reality, aktuálního svìta. Text tak pootevírá otázku pravdivostního
nároku, øíká si o autentifikaci, o doplòování míst nedourèenosti na základì naí obeznámenosti se svìtem aktuálním.
Problém reference, tam kde vyvstává jeho pravdivostní
hodnota jako záleitost konceptu, spekulace nebo kontextu,
se ukazuje být problémem vztahu reference a existence.
Zde nám kategorie mimésis nabízí plodné vyuití.
Tato tendence je ovem nutnì v pozadí doplòována tendencí protichùdnou: tendencí k uvìdomování si uzavøenosti zobrazeného svìta: máme skuteènì právo, je-li o postavì
øeèeno, e je to starý mu, ihned doplòovat si znaky stáøí:
vrásky, edé vlasy apod? Mimetické odkazování k aktuálnímu svìtu je tedy pouze jedním, by moná nejzøetelnìjím
èi nejprùbojnìjím mechanismem, který se aktualizuje pøi
zobrazování a jeho vnímání. Pøesto ale je zcela zøejmé, e

k odkazování dochází i tam, kde nelze pøedpokládat nejen
pravdivost, ale ani adekvátnost takového odkazování.
Urèující (definitivní, uzavøený) popis mùe referenènì fungovat i tam, kde neodpovídá skuteènému stavu (je nepravdivý), ale i tam, kde nelze uspokojit pøedpoklad existence
referentu. Nepravdivý popis Napoleona, New Yorku èi
souèasného krále Francie je poøád jetì schopný odkazování: nesoulad s entitou aktuálního svìta, k ní se zdá odkazovat (èi s jejím relativnì spoleènì sdíleným obrazem
v naem vìdomí), modifikuje referenèní smìøování o to více
smìrem k textové znovu-prezentaci, k èemusi, co lze oznaèit jako sekundární referent (Whiteside 1987: 179). Mimotextový referent je tak nahrazován textovým konstruktem,
jen se rodí ve vazbách vnitønìtextových èi intertextových.46) Pojem re-prezentace nám v tomto pøípadì mùe
slouit jako pojem vyí, jako zastøeující kategorie. Vedle
mimetického odkazování k aktuálnímu svìtu toti mùe
re-prezentace zahrnovat i sekundární (z hlediska významového smìøování vak èasto primární) odkazování
k pøedchozím zobrazováním tého, pøípadnì i neintencionální dialogy s jinými zpùsoby zobrazování tého. Zde se
zobrazovací reference odvíjí nikoli pøímo od objektu, ale od
zpùsobu, jím byla mimetická aktivita vyuita v tomté
nebo jiném textu. Re-prezentaci si tedy mùeme vymezit
jako zpùsob utváøení a fungování zobrazeného svìta vyprávìní. Nerudùv popis bouøe v povídce U tøí lilií tak mnohem
spíe poodkazuje k romantickému èi romantizujícímu líèení bouøe, ne aby si øíkal o objektové, mimetické ètení. Tento rozmìr reprezentace ovem  má-li takové fungování
skuteènì nastat  vyaduje omezený a alespoò teoreticky
vymezitelný repertoár moností. Vyaduje tedy alespoò relativní uzavøenost zpùsobù takového zobrazování a zároveò i jejich dostupnost pro vnímatele, pro to, aby vnímatel
cítil monost, e pøi uvaování tímto smìrem je moné se
46) Pøesnì v tomto aspektu zdánlivì zcela protichùdné pojetí nereferenèních a referenèních teorií dospívá ke styènému bodu: pro obì pojetí je tato sloka utváøení
významu/smyslu podstatná. V nereferenèním (ecovském èi greimasovském) pojetí budou tyto aspekty vnímány jako oznaèované, v referenèním pojetí jako referenty, by sekundární. Nejradikálnìjí øeení v rámci teorie dekonstrukce by i je
zahrnulo pod kategorii oznaèujících.
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Literární vyprávìní se k nám obvykle
dostává jako text. V bìném vnímání si jeho textovost ne
vdy nutnì uvìdomujeme  díky po staletí budované

a fungující tradici, která právì textový aspekt vyprávìní
uèinila standardním, nepøíznakovým. Teprve pøi analýze
naich konkretizaèních krokù, anebo pøi pøenesení pøíbìhu
do jiného vyjadøovacího média (filmová èi divadelní adaptace, komiks apod.) pozorujeme, jak jsou jisté zpùsoby narativního fungování s verbálním textem spjaté a jak se pøi
konkretizaci èi pøenesení mìní èi mizí. Jistá textovost je
tedy nedílnou souèástí vyprávìní, stojí u jeho koøenù, ale
vnímatel ji bìnì nepociuje a nevìnuje jí soustøedìnou pozornost. Bezpøíznakovì bývá vnímán text, pøíznakovì a
vnímatelské rozpoznání, e tento text je vyprávìním. Teprve koncentrace na daný problém nabízí celou kálu významotvorných mechanismù, fungujících na obráceném pólu,
tj. pøi vnímání vyprávìní jako textu. Tyto mechanismy
jsme se snaili postihnout v kapitole Vyprávìní jako text
v rámci druhého oddílu.
Dùraz na text jakoto vyprávìní vede vnímatele k akcentaci pøíbìhu, tj. zobrazeného svìta a pøípadnì i zobrazovacích postupù, jimi je fikèní svìt zprostøedkováván. U
sám moment vyprávìcí (diegetické, diskursivní) zprostøedkovanosti stojí ovem na pomezí mezi vlastním pøíbìhem
a jeho textovým ztvárnìním. Uvìdomìní si aspektu vyprávìní jakoto textu pak umoòuje vnímateli tematizovat
dalí odkazovací mechanismy. Tím základním je jeho literárnost, tedy okolnost, e daný verbálnì vyjádøený pøíbìh
explicitnì èi implicitnì chce být vnímán jako literatura, tj.
e vstupuje na pozadí dosavadních literárních vyprávìní
a jejich  pøedevím ánrových  více èi ménì vykrystalizovaných a ustálených podob. Pøi odkazování ke své vlastní
literárnosti hrají kromì moné rozpoznatelnosti èi pøiøaditelnosti ánrové zásadní roli i paratextové jevy, tedy zpùsob materializované prezentace textu v jeho kniní podobì.
Vyprávìní jako text ovem pøináí jetì jeden teoreticky
zásadní okruh problémù: otázku koneènosti a ohranièenosti vlastního textu: kde konèí intenzní význam obsaený
v textu a kde zaèíná extenzní dìní smyslu, odehrávající se
na základì urèitých stabilizovaných zpùsobù vnímání, na

47) I takovýto mechanismus autentifikace a identifikace zobrazeného svìta mùe být
problematizován, ale toto problematizování pak vyznívá jako pøíznakové gesto:

tak mùe vyznívat napø. vìta To èerné auto tam jetì stálo, pokud v celém
pøedchozím zobrazení není ádné auto zmínìno.

alespoò k nìèemu dobrat. Daný typ problému øeí logicko-filozofická èi jazykovì analytická literatura o referenci, a to
dokonce i v rámci svého objektového uvaování, tehdy, zabývá-li se definitivními, k uzavøeným celkùm smìøujícími
odkazováními, a u na úrovni slova, vìty, èi urèité slovní
kategorie. Nejzøetelnìjími doklady jsou výrazy se (zdánlivì) singulární referencí, a u pozitivní, nebo negativní:
vlastní jména a urèující popisy. I u nich se vak ukazuje
pøedpoklad jedineèné, singulární reference jako problematický. V jakémkoli textu, který je souvisleji lineárnì rozvíjen, se toti výchozí ne-referenènost èi jedineèná referenènost postupnì dynamizuje a rozostøuje: navrující se
materiál zobrazeného svìta má tendenci k vnitønìtextovému navazování: objekty èi události se propojují, odkazují
k sobì navzájem: prostor naèrtnutý na poèátku jako vìdomì neurèitý (napø. malé mìsteèko v pohranièí) se postupnì
zaplòuje; není-li vnímatel neustále upozoròován, e tomu
tak není, má tendenci si jakýkoli malomìstský objekt zasadit právì do tohoto mìsteèka.47) Mechanismus pøiøazování textových objektù do sféry vnímatelova zkuenostního
svìta a obrácenì je doplòován a nìkdy i potlaèován mechanismem pøiøazování si dalích a dalích objektù a jevù ve
vnitøním rámci sféry dosud zobrazeného svìta. Nejene se
tím postupnì onen svìt zaplòuje, ale na povrch vystupují
také zákonitosti budování tohoto svìta a pøípadnì opìt jejich vztah k zákonitostem svìta aktuálního. Reference se
tak stává jednak vícesmìrnou, jednak se vytrácí její neochvìjná, stabilní pozice: lze pak mluvit o posouvající se
referenci a referenèní identifikaci (Whiteside 1987: 183).
III. 3. ODKAZOVÁNÍ K ÁNRU, K JINÝM
TEXTÙM A KULTURNÍM KÓDÙM:
INTERTEXTOVÁ REFERENCE
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základì konkretizaèních procesù, v nich se významové
smìøování textu nepozorovanì prolíná s dosavadní ètenáøskou, ale potenciálnì i ivotní zkueností? Je moné stanovit zøetelnou hranici, co je explicitnì obsaené v textu a co
se do nìj dostává a na základì jeho odkazování smìrem
k jiným textùm, ke kulturní tradici (ecovská encyklopedie),
ke kulturním kódùm, ale také k stabilizovaným, zautomatizovaným diskursivním praktikám té které kulturní
komunity, jazykového, ale i civilizaèního spoleèenství?
Pojem intertextovosti, který se stal jedním z klíèových
pojmù literární teorie posledních desetiletí, nám umoòuje
i v této oblasti vytvoøit relativnì pevné konceptuální podloí a nabídnout aplikovatelné interpretaèní mechanismy.
Zároveò ovem vymezení tohoto pojmu pøináí podstatné
metodologické problémy: pokud si pojem intertextovosti
vymezíme explicitnì a s vìdomým zúením (tj. jako metatextovost èi mezitextové navazování, kdy text odkazuje 
zámìrnì èi nezámìrnì  k jinému literárnímu, kulturnímu èi spoleèenskému textu), získáme soubor interpretaènì
pouitelných pojmù, které nám mechanismy takto chápané
intertextovosti umoní popsat a analyzovat (srov. Genette
1982, Homoláè 1996). Takováto explicitnost ovem pøináí
i uzávorkování èi odmítnutí intertextových pøesahù do oblastí ménì zøetelných, do oblastí kristevovských ideologémat èi foucaltovských diskursivních aktù èi uití. V nich se
intertextové odkazování zamluje, stává se problémem èi
otázkou: text se potenciálnì vztahuje k jinému textu, ale
jetì mnohem èastìji pouze k urèitému kulturnímu kódu èi
povìdomí, ale pouze v jistém, a to obvykle vyhroceném ètení. Namísto navazování ve smyslu afirmace èi polemiky,
pøípadnì v kombinaci obou, musíme uvaovat o paralelním
smìøování, o moné ko-existenci apod. Takto chápané pole
intertextovosti je mnohem ménì zøetelné a nenabízí u typologii mechanismù vztahování, zároveò ovem jde o pole,
jeho eliminací bychom se zøíkali nìèeho, co zpùsoby ètení
a dìní smyslu obohacuje. iroce chápaný pojem intertextovosti ztrácí svou nástrojovitost, ale o to víc podnìcuje
jako pojem konceptuální.
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III. 4. ODKAZOVÁNÍ K TEXTEM
IMPLIKOVANÝM SUBJEKTÙM

Jednou ze základních hodnotových, ale
snad i ontologických konotací literárního díla je u po nìkolik staletí pøedpoklad jeho jedineènosti. Ta se v mimetické i intertextové referenci, jak snad vyplynulo z pøedchozích úvah, realizuje jen do urèité míry. Fungují-li tyto typy
reference spíe na urèitém obecném základu, je pak pøedpoklad jedineènosti v celé své íøi realizovatelný a v referenci vùèi subjektùm, které vlastní text implicitnì èi explicitnì obklopují: bezpøíznakový je pøedpoklad jediného
autora a stejnì tak i individuálního vnímání: kdybychom
èetli proto, abychom èetli daný text pøesnì tak, jako jej
ètou jiní, nebylo by tøeba èíst vlastní text, ale pouze jeho
kanonizovanou interpretaci. Jedineènost reference nelze
garantovat co nejpregnantnìjím postiením odkazujícího
výrazu; ta je zajitìna a kontextem a subjekty, které referenèní akt obklopují. Právì uvìdomìní si promìnnosti
a typologizaèní neklasifikovatelnosti, v ní se pohybuje mimetická i intertextová reference, se projevuje o to výraznìjím upnutím na kategorii autora (romantická hermeneutika) èi vnímatele (recepèní estetika).
Lingvisticky orientovaná stylistika textu nabízí zaèlenìní problematiky subjektù textu do irího rámce procesu
komunikace. Karel Hausenblas (1971) dokládá, e tematika sdìlení, tj. vìcnì obsahová náplò, vstupuje do promluvy
nìkolikrát strukturovaná. V literárním díle ji strukturuje
napø. schéma syetové výstavby, zvoleného modu øeèi apod.
I tato schémata mají svou sémantiku. A stejnì tak i nae
pøedstavování a mylení je zaloeno na názorových schématech, která se jazykem vyjadøují urèitými schématy výpovìdní stavby (Hausenblas 1971: 218). Subjekt pak
v rámci filozofického chápání Hausenblas vymezuje jako
1. to, co je pøed-loeno, pøed-staveno (sub-iectum); 2. proívající bytost (jako protiklad k objektu proívání); 3. já
proti vemu ostatnímu (i jiným subjektùm ve významu 2).
K tomuto vymezení lze jen dodat, e jednotlivé významy
nelze chápat jakoto vymezení opozièní (e by tudí jedno
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chápání vyluèovalo druhé), ale jako navzájem podmínìné,
doplòující se aspekty tého. Významová entita subjektu
v textu se jeví být slouèením vech tøí uvedených aspektù
(ale i nìkterých dalích) a záleí spíe na hledisku interpreta, který z nabídnutých aspektù uchopí jako aspekt
výchozí a urèující.
Subjekt v literárním díle vymezuje Hausenblas jako sémantickou entitu komplexního charakteru, skládající se ze
sémantických údajù rozmístìných na rùzných místech textu. Právì druhá èást vymezení urèuje podstatný a ne vdy
v potaz braný rys vnitønìtextového subjektu  toti jeho
vznikání a dìní se v textu. Subjekt uvnitø textu není nìèím, co do textu vstupuje odjinud, z mimotextové reality
poté, co projde jakýmsi ztvárnìním, uchopením pomocí
nìjaké dané zobrazovací techniky (redukce, deformace, hyperbolizace ap.). To je  zdá se  tøeba zdùraznit i v souvislosti s Hausenblasovým doporuèením chápat tento subjekt jako proívající bytost ve smyslu jev reality vnì
promluvy, pøípadnì jako proívající bytost ve smyslu sémantická entita vyjadøovaná v promluvì rùznými prostøedky (napø. lexikálními) (ibid.: 220). I zde se projevuje
nutnost striktního rozliení subjektù transponovaných
z reality vnì promluvy do textu, respektive na jeho pozadí (to se týká autorského subjektu), kde sice dochází k jisté, a èasto velice podstatné modifikaci, nicménì modifikaci
vymezitelné a postiitelné smìrem mimo úroveò textu pouze na podkladì biografického studia a porovnávání reálné
bytosti autorovy s obrazem, který nám o sobì nabízí svým
textem, a subjektù vzniklých jako sémantická textová entita, je nemají svùj reálnì existující pøedobraz a je pøesahují z textu pouze v aspektu vnímatelovy rekognoskace
zpùsobu bytí. I tento interní subjekt textu má sice svou
tváø proívající bytosti, ale je to tváø vznikající a zanikající spolu se svým textovým nositelem. Hausenblasovou terminologií by tedy bylo tøeba mluvit o proívající bytosti,
vzniklé na základì jejího zobrazení v promluvì.
Hausenblas v uvedené studii rozliuje mezi subjekty
vnì promluvy (reálné subjekty: subjekt produktora /a formulátora/ a subjekt receptora /a interpreta/) a subjekty
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nacházejícími se ve významové výstavbì promluvy jako její
obligátní sloky  tedy subjektem autora a subjektem adresáta promluvy; Hausenblas oprávnìnì zdùrazòuje, e
není totoný s  mimotextovým  subjektem receptora.
Jako výchozí bod analýzy literárního textu pak navrhuje
subjekt autorský, nebo právì z jeho perspektivy jsou podány zobrazené pøedmìtnosti díla.
Hausenblasem navrenou kategorizaci textových subjektù pak rozpracovává Alena Macurová (1983). Èlenìní,
které navrhuje, nevychází z rozliení sféry geneze a recepce, ale z postavení subjektu uvnitø èi vnì textu: rozliuje
mezi aktanty komunikativního procesu (aktivní úèastníci
komunikaèního øetìzce, komunikanti) a aktanty v slovesném komunikátu (tedy subjekty v slovesném komunikátu
ztvárnìné). K prvním patøí autor (reálný pùvodce sdìlení)
a ètenáø, resp. posluchaè (reálný pøíjemce sdìlení). V oblasti subjektù v slovesném komunikátu ztvárnìných pak rozliuje mezi subjekty ztvárnìnými implicitnì (produktor =
implicitnì ztvárnìný pùvodce sdìlení; receptor = implicitnì
ztvárnìný pøíjemce sdìlení) a subjekty ztvárnìnými explicitnì (narátor a adresát). V návaznosti na ji zmínìné pojetí Hausenblasovo charakterizuje textovou realizaci subjektù v slovesném komunikátu ztvárnìných: realizují se
prostøednictvím v nìm [v komunikátu  pozn. PAB] uitých výstavbových prostøedkù jazykových, tematických,
textových a tektonických; jsou tedy bezprostøedními, závaznými a konstitutivními slokami výstavby slovesného
komunikátu specifikovanými pouze jeho vnitøním ustrojením (Macurová 1983: 32).
Zdùraznìním toho, e dané subjekty vznikají pouze jakoto konstitutivní prvky textu a jsou specifikovány pouze
vnitøním ustrojením tohoto textu, navazuje Macurová na
Mukaøovského pojetí znakovosti díla. S tím konvenuje 
a explicitnì z hlediska teorie komunikace je formulována
 Mukaøovského teze o neadekvátnosti chápání díla jako
výrazu duevního stavu autorova. Uvedené lingvostylistické pojetí sdostatek zøetelnì naznaèuje, e v oblasti jakéhokoli komunikátu (a pro literární komunikát to platí jetì
markantnìji) jsou u urèité postupy, role a pøedobrazy
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dány právì charakterem tohoto komunikátu, existencí jistých výstavbových prostøedkù, kterou musí kadý komunikát, bez ohledu na autorovu pøedstavu jeho ideálního
vyznìní, respektovat. Tak, jak Mukaøovský charakterizoval zápas básnické osobnosti s imanentními tendencemi
literárního vývoje, lze chápat i zápas autora (s jeho vyhranìným zámìrem) a vnímatele (s jeho  moná  vyhranìným oèekáváním) s textovou strukturací a jejími
imanentními zákonitostmi. Ji zde  v obecnì komunikaèním schématu  se rodí nemonost ztotonit se jakoto
autor s produktorem textu (autorským subjektem) i s jeho
narátorem (vypravìèem, lyrickým subjektem). Distance
a prvky zprostøedkovanosti (by mohou být vyuity i veskrze funkènì) zde prostì pùsobí svou imanentní charakteristikou, tím, co nejde obejít: Tak napø. v kadém èesky psaném textu je ztvárnìn subjekt produktora jako disponent
souborem jazykových prostøedkù èetiny (navíc je tu ztvárnìna napø. i míra, v jaké respektuje normy èeského jazyka), dále pak jako disponent dalími soubory prostøedkù,
které realizují výstavbu komunikátu, tj. prostøedky tematickými, textovými a tektonickými, popø. i souborem prostøedkù mimojazykových (ibid.: 33).
Macurová se  s ohledem na obecnì komunikaèní, a nikoli úzce literárnìumìlecké vymezení sledovaného aspektu
 zamìøuje na obecnou podobu subjektù produktora a receptora. Z pohledu námi sledované problematiky je proto
dùleitìjí, jak vymezuje rozdíl mezi tìmito implicitnì
ztvárnìnými subjekty sdìlení a mezi subjekty ztvárnìnými
explicitnì (narátor a adresát): narátor a adresát se  na
rozdíl od subjektù ztvárnìných implicitnì  stávají pøímo,
nezprostøedkovanì, obsahovými slokami komunikátu,
jsou jako subjekty (rùznou mìrou) tematizovány, výslovnì
oznaèeny, pojmenovány (napø. zájmeny 1. a 2. osoby, popø.
vlastními jmény), je tematizována jejich komunikativní
èinnost: je jim lexikálnì pøisouzena èinnost mluvení, pøíp.
psaní èi poslouchání, pøíp. ètení (napø. slovesnými tvary
1. a 2. osoby), pojmenován (tj. explicitnì ztvárnìn) bývá
i zpùsob jejich úèasti v komunikaci (pøísloveènými urèeními) (ibid.: 36). Tato jejich tematizace bývá zvlá umocnì-
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na tam, kde charakterizace tìchto explicitnì ztvárnìných
subjektù nesouvisí s jejich komunikativní èinností. Vnitøním ustrojením slovesného komunikátu obecnì jsou
subjekty narátora a adresáta snáze identifikovatelné ne
subjekty produktora a receptora; jsou i konkrétnìji realizovány a charakterizovány jak prostøedky implicitní povahy
(zpùsobem výbìru a uspoøádání výstavbových prostøedkù
komunikátu), tak explicitnì, tj. samotnými významy lexikálních jednotek v komunikátu uitých (ibid.: 37).
Macurová, jak ji bylo øeèeno, neøeí problematiku literárnìumìleckého, ale veobecného komunikátu. Proto
v této práci otázky vnitønìtextových subjektù (v její terminologii explicitnì ztvárnìných subjektù slovesného komunikátu), jejich charakterizací, funkcí, zpùsobu vnímání
a pøípadnì i dalího èlenìní neøeí se zøetelem k celkové
výstavbì díla, ale k obecnì platným zákonitostem teorie
komunikace. Nicménì její výchozí postuláty i zpùsob èlenìní pøímo vybízejí k pokusùm o literárnìteoretickou aplikaci. Zároveò je vak tøeba hned na úvod takového usilování
podotknout, e struktura umìleckého textu se u svou
podstatou, tj. cílenou mnohoznaèností, dìním smyslu
(Jankoviè) brání zobecòujícímu striktnímu stanovování
univerzálnì platných pásem; umìlecký literární text má
naopak tendenci k prolínání, zastírání pøechodù a zlomù,
stírání hranic vymezujících, kdo mluví. Pøesto je vcelku
evidentnì mono vytvoøit i v této oblasti jistou hierarchii:
1) subjekty stojící mimo text: autor ve fázi geneze, recipient ve fázi recepce, pøípadnì i konkretizace a interpretace, tj. subjekty reálné, ivoucí (osoby, obèané);
2) subjekty vystupující zpoza textu: autorský subjekt
èi implikovaný autor jako obraz o autorovi, který si vytváøíme na základì vnímání textu, tedy osobnost, k ní se
propracováváme a ji si prostøednictvím textu zivotòujeme, a implikovaný vnímatel, tedy obraz typu vnímatele,
k nìmu pøedevím se text zdá smìøovat;
3) subjekty uvnitø textu, textovì pøímo, explicitnì tematizované: postavy, vypravìè a jeho pøípadné modifikace
ve formì reflektora a adresát jakoto tematizovaný
pøíjemce vyprávìného ve vyprávìní, lyrický subjekt

[256]

a jeho pøípadné modifikace (lyrický mluvèí, lyrický
hrdina) v lyrice.
Právì tøetí typ subjektù je tedy jako jediný explicitnì
textovì ztvárnìn, je zcela evidovatelný v rovinì textové
struktury; to vak nikterak neznamená, e tyto subjekty
jsou i dotvoøeny, e u na základì textové tematizace získávají svùj komplexní rozmìr, svùj ivot, svou definitivní a pro
vechny vnímatele spoleènou podobu, identitu. I ony jsou
urèitým smìøováním, náèrtem, modelem, východiskovou
stylizací, která vdy ponechává jistý prostor pro dotváøení
recipientem, pro monost vtisknout jim v prùbìhu individuální konkretizace, zaloené na obecnìji platných aspektech,48)
ale i na aspektech pomíjivých, nahodile promìnných,49) individuální, nepøenosnou podobu. Podobu obvykle pøímo nevyslovenou, nezformulovanou do uceleného a redukovatelného
vyjádøení , tváø. Vnímateli je nabídnuta urèitá výchozí
struktura (obrys), k nìmu se on vztahuje aktem pøivlastnìní (appropriation): Pøivlastnìním rozumím to, e interpretace textu vrcholí v sebe-interpretaci subjektu, jen
díky tomu rozumí sobì lépe, rozumí sobì odlinì nebo prostì zaèíná sobì rozumìt (Ricoeur in Lambropoulos, Vassilis;
Miller, David Neal, eds. 1987: 343). Soubìnì s konstitucí
významu dochází tedy i ke konstituci smyslu pro individuálního vnímatele, a tudí (nebo on je tím, kdo musí pociovat sebe sama jako schopného vztahovat se k textu,
pøivlastòovat si jej) i ke konstituci vnímatele jako sebe
sama; vìty textu nesou význam tady a nyní (ibid.: 344).
Vnitønìtextový, tj. textovì tematizovaný subjekt má
tedy své podloí v textové struktuøe, zároveò je ale zivotòován, aktualizován do podoby tady a nyní pro mne;
jeho významové smìøování je tedy realizováno také50)
v diskursu subjektu vnímajícího text. Má tedy i tento vnitønìtextový subjekt51) vdy svùj rozmìr jakoto textovì
48) Doba, v ní k recepci dochází, dosavadní ivotní zkuenost, ètenáøská zkuenost,
literární vzdìlání ap.
49) Momentální psychické rozpoloení, oèekávané naplnìní té èi oné potøeby pøi
vnímání textu.
50) A z hlediska individuálního vnímatele podstatnì, protoe pro nìho  alespoò pro
tuto chvíli  i definitivnì.
51) I kdy se pochopitelnì bude liit vnímání vyèerpávajícím zpùsobem popsané
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strukturovaný objekt, jeho rysy jsou uspoøádány prostøednictvím výstavbových prostøedkù textu: je souèástí
významové výstavby a mùe být evidovatelný ve struktuøe
textu; tyto rysy jsou zde tematizovány, jazykovì fixovány
a lze je vyèerpávajícím zpùsobem objektivizovanì popsat.
Zároveò ale má i svou podobu za (nad?) textem, jako
souèást dìní smyslu a z nìho plynoucího výsledného konstruktu smyslu, jako dùsledek zivotnìní textu v procesu
konkretizace. Jeho zpùsob bytí (trvání) je limitován, ale
zároveò i nezbytnì podmínìn právì textovou fixací; pøi
zivotnìní v konkretizaci se obvykle hned vzápìtí jeho
obraz rozpadá na sekvenci dílèích, jen z hlediska vnímatelovy perspektivy souvisejících aspektù. Výsledná podoba je proto výsledkem soubìného vnímání sémantické
dimenze vnitønìtextového subjektu (s pøihlédnutím k existenci subjektù dalích) a jeho zivotòující realizace vnímatelem. Je-li konkretizace zaloena pouze na první zmínìné sloce vnímání, je jejím výsledkem evidence, popis
významotvorných prostøedkù výstavby textu; pøevládne-li
zcela druhá sloka, hovoøíme obvykle o pøeinterpretování. Vnitønìtextový subjekt je vdy za pouití urèitých
dílèích prostøedkù významové výstavby textu budován,52)
zároveò je ale na pozadí nabídnuté textové struktury recipientem oivován, pøiøazován do sféry vnímatelem zivotnìného svìta textu (tedy výsledného díla) v urèité konkretizované podobì. A teprve celek výchozí stylizace
a následného hledání podoby (tváøe) dotváøí to, co vyèleòujeme z díla jako jednotlivé vnitønìtextové subjekty.
Je samozøejmì moné zpìtnì na podkladì textace rekonstruovat i jisté aspekty, související se subjekty ztvárnìnými v textu implicitnì (stojícími za textem). Lze tedy
pracovat s konstrukty typu autorská vùle, autorský
vnitøní model, autorský kód a snad i autorský svìt;
zde se vak u vesmìs pohybujeme na pomezí toho, co nám
nabízí imanentní text, a toho, èím je autorský subjekt
a z hlediska interpretace bezproblémové podoby postavy a zastøenì, nekonkrétnì situované podoby lyrického subjektu.
52) Pro oznaèení jeho autorského projektu, pøedstavy o podobì a vyznìní tohoto
subjektu se nabízí vyuít pojem stylizace.
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obestøen v rámci fungování literárního procesu jako jistého
spoleèenského mechanismu.53) Vesmìs zde tedy máme tendenci pøekraèovat z imanentního svìta textu jinam, do
irích, kontextem utváøených souvislostí, a tím ovem
také od sféry autorského subjektu do sféry autor, tj.
reálná osoba a její psychofyzické bytí. Zøetelné je to, domníváme se, zvlátì pøi budování konstruktu autorské
intence, kde se ji nutnì opíráme o materiální podklady
pøináleející výhradnì do sféry autora,54) v nich nedochází
k textové modelaci v podobì jisté dovrenosti, a tudí ani
ke stylizaci do pozice toho, kdo vìdomì nabízí jistou tváø,
kdo za textem stojí jako impuls a záruka jeho moné ivotnosti, jako demiurg, jako ten, kdo textovou strukturací
smìøuje k jisté definitivnosti, kdo mìní svùj výchozí impuls
v materiálnì existující artefakt.
Netvrdíme pochopitelnì, e touto nemoností zùstat
v pøesnì vymezeném poli daného typu subjektivity ztrácí
celá oblast autor-implikovaný autor pro interpreta literárního umìleckého textu nádech dùleitosti a monosti
smysluplných krokù. I zde se obvykle rýsuje monost pozorovat jistou dynamiku, dìní: pohyb textu, tj. oscilace mezi
ustáleným a mobilním, textová labilita, ale i zrod definitivního textu z výchozích, pùvodnì rovnoprávných variant.
Lze jistì doloit i pøípady, kdy onen autorský svìt je zajímavìjí a ivìjí ne jeho výsledná textová fixace, pokud pøistoupíme na tezi, e je kadá textová podoba nutnì vdy
omezenou realizací zárodeèného podnìtu, z nìho vyla, je
zúenou, okletìnou kreací toho spektra moností, které
v sobì mìla autorská pøedstava díla55) (Otruba 1994: 186).
Zároveò je vak tøeba dodat, e tento zpùsob konkretizace, zaloený na vech dostupných materiálech s texto53) Pøímo autorem èi jeho interpretem formulovaná autorská poetika, dobový kánon
a vztah centra a periferie v nìm, na jejich pozadí svìt díla vnímáme, dosavadní vrstva konkretizací apod.
54) Soukromá korespondence, dílèí náèrty, poznámky apod.
55) Tato teze musí být (a zde také je) ihned doplnìna i pozorováním opaèným, toti
e textací výchozí autorské pøedstavy vstupuje do hry dalí stìejní významotvorný element  jazykový materiál  a výsledné textové podobì u pouhým faktem svého vyuití dodává nová významová smìøování, pùvodní autorskou pøedstavou nezamýlená a netuená.
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vým svìtem sice souvisejících, ale v nìm pøímo netematizovaných, a zároveò beroucí v úvahu vechny dosavadní,
v prùbìhu èasu se odvíjející konkretizace, se obvykle ji
znaènì lií od norem bìného ètení, tedy od støetávání se
dvou imanentních horizontù  horizontu svìta textu
a horizontu individuálního recipienta. Obvykle také tento
pøístup není veden intencí k pouhému chápání, ale k vysvìtlování, objevování, objasòování. V takovém pøípadì za textem hledáme subjekt, který chceme zasadit do irích souvislostí; chceme odhalit motivaci právì této
stylizace, chceme ozøejmit reálné, mimotextové dùvody,
které k ní mohly vést. Je pak také pøíznaèné, e vzhledem
k nezøetelnosti, vágnosti hranice mezi sférou autor a autorský subjekt  a s vìdomím výchozí danosti, reálnosti existence prvé z nich  je obvykle povaováno za chybu, pokud máme tendenci si tento autorský svìt dotváøet,
oivovat jej z hlediska vlastních intencí a potøeb.
Obecnì se nám zde toti stále v podtextu vrací problém
zvýznamnìní: k èemu má vùbec celek díla (je-li jako celek
také znakem) odkazovat, èeho je oznaèujícím? Osobnosti,
tj. èlovìka, kterého cítíme za textem a jeho tematizovaný
sebevýraz je nám v textu pøedloen, anebo svìta, urèitého typu jsoucna a snad i jisté esence, zpùsobu bytí? Na tuto
vyluèovací otázku nelze nejspí  nechceme-li se dopustit
vìdomé redukce, upøednostnìní své individuální pøedstavy
ètení  odpovìdìt pouhou volbou jedné z nabídnutých
moností.
Ve vztahu ke sférám autora a implikovaného autora lze
tedy shrnout, e jejich existence je v aktu recepce nespornì pociována: první je reálným, ale neuchopitelným pùvodcem, druhý je jeho zpìtnì vymezitelným konstruktem.
Realizuje se ve vìdomí, e text zaruèuje existenci jistého
pùvodce, toho, kdo (nebo jeho pøedstava) dodává textu
sjednocující rámec (u tím, e text zaèal a pøestal psát), kdo
do textu vnáí energii významového dìní, sémantického gesta. Zároveò ale mùe  i pro konkrétní ucelenou interpretaci  toto veobecné vìdomí postaèovat; interpretace,
smìøující za text s cílem nalézt na ním èlovìka, je u interpretací vyhranìnou, pøíznakovou. Stejnì tak je jí jistì
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i interpretace, kdy vnímatele zajímá pouze svìt textu
jako esenciální, k celku bytí odkazující uspoøádání, pøi ní
je autorský subjekt chápán bezproblémovì, pouze jako
médium, textovì fixující to, co má být vysloveno.
Syntetizující øeení typu, e dílo vypovídá o individuálním a osobitém vztahu ke svìtu, mùe pøinést alespoò
èásteèné uspokojení pouze tehdy, budeme-li schopni odpovìdìt na dalí, nutnì implikovanou otázku  o vztahu
koho? A tím se opìt dostáváme k onomu centrálnímu východisku  kdo to je, kdo mluví? A jakákoli odpovìï na
ni je moná pouze s pøiøazením patøièné atributizace k pouitému slovesu: mluví dílem? skrze dílo? v díle? z díla?
nad dílem? k dílu? atd.
Paul Ricoeur (1990) dìlí identitu subjektu na aspekt
totonosti (idem) a jedinosti (ipse). Toto dìlení se nám zdá
být podnìtné i pro problematiku vymezení subjektù literárního díla. I u nich se toti realizuje fixace, úsilí o nemìnnost a nepøetritost po dobu pøedpokládaného èasového
plynutí. Aspekt totonosti, tedy setrvalosti v èase (idem),
tak lze vztáhnout na ty subjekty, jejich vnímání se odvíjí
od explicitního textového ztvárnìní (tedy vypravìè, postava). Naopak subjekty textem pouze implikované jsou 
klademe-li si ji otázku identity vech textových subjektù
 vnímány spíe na pozadí své jedinosti (ipse) (implikovaný
autor i vnímatel). Jejich totonost je nenalezitelná, proto je
hledáme v podobì ztotoòující jejich identitu s jediností.
Z tohoto pohledu chápeme nabídnutý text jako zpùsob
sebeoznaèení, v nìm vechny explicitnì ztvárnìné subjekty nabývají své totonosti tím, e plní roli toho, kdo zprostøedkovává, kdo do svìta textu vnáí lidský rozmìr.
Právì tím, e jde o subjekty textem zrozené, jejich zpùsob
bytí je dán funkcí zprostøedkovávat nìco, co se zdá být ji
pøed textem, nìèemu, co existuje a za textem, je ale znemonìno jejich ztotonìní s jediným mluvícím, s demiurgem svìta textu, s autorským subjektem. Ten se ocitá
v pásmu kdo mluví, zatímco vnitønìtextové, tematizované subjekty promlouvají z pásma co mluví.
Proè je pro nae vnímání umìleckého textu otázka
autorského subjektu tak naléhavá? Proè se nespokojujeme
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s moným dialogem na úrovni toho, co se zdá øíkat text
sám o sobì, tedy dialogem s textovì explicitnì tematizovanými subjekty? Proè nás lákají koncepty osobnosti, k ní se
vechny sloky a prostøedky textu sbíhají a k ní se zároveò celek díla zdá odkazovat? Odpovìï lze snad hledat
v pøedstavì funkce tohoto díla, v jeho vnímání v podobì
dialogu. Dílo je nám obvykle rozhovorem  o existenci,
o zpùsobu bytí. A samu textovou strukturaci v tomto pøípadì povaujeme  opìt  za prostøedníka. Text není já,
které by bylo akceptovatelným partnerem pro nae vnímatelské ty; na to je v nìm subjektù pøíli, a to subjektù
slouících, zajatých ve své roli zprostøedkovatele. Proto
touíme odkrývat ono autentické, jedineèné já skryté
v pozadí textu. A zajímá nás (tj. vnímatele) právì jeho jedinost, tedy tatá situaèní charakteristika, v ní se ocitá
i kterýkoli individuální vnímatel, nebo i jeho identita je
právì aktem vnímání zproblematizována, zneurèitìna,
promìnìna v èase, v nìm vnímání probíhá; o to víc si pak
vnímatel klade otázku vlastní, ale i partnerovy (tedy
osobnostní) jedinosti, toho, kdo jsem ve svých sklonech
a zodpovìdnosti, kterou pøipisuji sobì samému.
Dílo si projektujeme do podoby, kdy jedno já oslovuje
jedno ty. A k této projekci je nutná pøedstava autorského
subjektu za textem; o explicitnì tematizovaných textových
subjektech toti víme, e jsou stylizované, modelovì uspoøádané a fungující ve své zprostøedkující funkci pouze
v proporcích celku, ve vztahu jednoho subjektu ke vem
ostatním; hlavnì jsou vak neivé, úèelovì zrozené a ijící pouze ve svém svìtì textu. Avak i za obrazem autorského subjektu hledáme autora, toho partnera, jeho pozice odpovídá mimotextové pozici mne, individuálního
vnímatele textu. Hledáme toho, kdo øíká ty, které jsem
schopen a ochoten pochopit jako oslovení mého já. On je
nám tím, kdo mluví a kdo tedy má právo oznaèit se (a být
zpìtnì oznaèen) za já.
Celá tato úvaha ovem vychází z pøedpokladu, e klíèovou otázkou pro ná pøístup k textu je právì ono kdo
mluví?. Domníváme se, e plnohodnotný typ recepce se
mùe stejnì tak odvíjet i od otázky co mluví?, tedy od
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pøedestøeného konceptu skuteènosti ve svìtì textu, a nikoli od konceptu identity jedineèného subjektu, skrytého za
textem. Z tohoto hlediska se pak ale dùraz pøesouvá na
tematizované, vnitønìtextové subjekty, je se stávají partnery v díle-rozhovoru. Rovnoprávnost tohoto typu vnímání
lze, domníváme se, zdùvodnit prùvodní okolností, ji výe
zmínìný typ vnímání jakoto hledání autora neumoòuje: toti moností ztotonìní se s nìkterým z vnitønìtextových subjektù, moností obsazení sebe sama do textového
diskursu. V takovém pøípadì je odbourána hranice mezi
sférou já a ty, na rovinì autor (zprostøedkovaný obrazem autorského subjektu)  vnímatel nepøekroèitelná.
Tím, e oivujeme urèitý modelový, vnitønìtextový subjekt, pøestáváme v roli vnímatele být vymezeni jako ty
a stáváme se já. Vnímatel se tu ztotoòuje s nìèím, co je
pùvodnì mimo nìj, vzdává se své totonosti (redukuje svou
setrvalost v èase), aby zproblematizoval a z hlediska vnímání zpøedmìtnil svou jedinost, aby identitu na ní zaloenou otevøel a nazíral jako problém. Akt vnímání je potom
aktem re-konstrukce vnímatelovy jedinosti, kdy je vytren
ze své setrvalosti v èase a zprostøedkovanì se ocitá v èasoprostoru textu, v modelovém svìtì, uspoøádaném z nìkolika atributù, odkazujících právì svou literární modelovostí
k jsoucnu. Neivost textových subjektù umoòuje vnímateli oznaèit sebe sama za pùvodce, za já vlastního diskursu. Vnímatel se stává reflektovaným a jednajícím, nikoli
pouze pasivním pøíjemcem diskursu, odvíjejícího se v rovinì osobnost  textová struktura. Implikovaný autor z tohoto pohledu vnímatele zajímá jakoto vypovídající, ten,
kdo nabízí monost textového diskursu, a nikoli jakoto
jednající, ten, kdo píe a vnímatele smìøuje k otázce, proè
píe právì takto.
Zpùsob pøístupu k dílu nelze pochopitelnì chápat jako
vyluèovací; odvíjí se od charakteru textu, od dobových i individuálních dispozic vnímatele. Nelze proto dílo interpretovat pouze buï tak, e chci pochopit autora, anebo tak,
e chci pochopit sebe sama. I zde probíhá jisté dìní, oscilace mezi obìma póly, které se mùe liit v prùbìhu nìkolikerého ètení, ale i v prùbìhu tého ètení.
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Text není autorovým sebevýrazem, ale vztahováním se
k mylení druhých, k jazykovému systému, který právì
tito jiní uívají, k urèité normì èi pøedstavì literárního
díla a jeho institucionální realizace. I autor tedy utváøí textový obraz implikovaného autora skrze výrazové prostøedky a mylení druhých. Tvorba textu je konstrukcí, konkretizace je jeho re-konstrukcí, realizovanou vdy v jisté
èasové distanci, ale hlavnì v jiném zpùsobu nazírání: nelze
zøejmì zaívat pøi vnímání tyté pocity, stavy a duevní
pochody, které zaíval autor v procesu geneze textu, jak si
interpretaci pøedstavovala pùvodní romantická estetika;
recipient pøistupuje k relativnì uzavøenému, ucelenému
textovému svìtu a pøi jeho re-konstrukci má tendenci
opøít se o to, èemu se tento svìt podobá  a u z repertoáru ji známých textù, fikèních svìtù, ale i z repertoáru
ivotních situací, pocitù, osudù, tedy z repertoáru svìta
bytí a naeho zkuenostního vztahu k nìmu. Prvky a vztahy uvnitø textu je mono deskriptivnì vyjádøit, ale nelze jej
jako celek reprodukovat. Ji vzhledem k tomu, e i kdybychom veskrze usilovali o odosobnìní, o neutralizaci vlastních, subjektivních aspektù konkretizace, pøi re-konstrukci  a u ve smìru autorská osobnost (kdo øíká?), nebo
ve smìru nabídnutý koncept svìta (co øíká?)  vdy pøekraèujeme z prostoru imanentních textových vztahù smìrem k nabízející se textové referenci, k oznaèovanému,
které hledáme mimo vlastní sféru textu, ve sféøe ivot,
bytí. Samotná hra textových prvkù a vztahù, do nich
vstupují, bez monosti uvìdomovat si ji jakoto odkazování mimo vlastní, imanentní textový svìt, je moným podloím pro interpretaci jistì i ucelenou a exaktní, ale pøece
jen velice specifickou a okrajovou.
Jde tedy o to zbavit se pøedpokladu samozøejmosti
vnitønìtextových i mimotextových subjektù díla, jejich
samodanosti a apriorní oddìlitelnosti, jejich sebe-vymezenosti, pøijaté a interpretované v podobì jejich fixní a nemìnné pozice v rámci fungování díla. Pozice a výsledné
obrazy tìchto subjektù se zdají být uchopitelné spíe tehdy,
vyjdeme-li od jejich zprostøedkovanosti jako rysu (a funkce), který je jimi samými reflektován, a od jejich dìní,
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pohybu, promìnlivosti a zamìnitelnosti podob, které
v rámci fungování vztahu text  dílo získávají.
Autor díla nabízí urèitou sebeprojekci v podobì textem
implikovaného obrazu autora. Výsledná podoba tohoto autorského subjektu vak  opìt  není utváøena pouze výchozí autorskou intencí. I obraz autorského subjektu je u
vnímatelovou re-konstrukcí, jeho dotvoøením a konkretizací nabídnutého podkladu, vedenou v duchu hledání odpovìdi na otázku, kdo mluví  tedy obvykle bez sebeprojektujícího podtextu (moného snad pøi uvaování: jak bych to
napsal a rozvíjel na jeho místì?). Zde vìdomí nezamìnitelnosti zùstává. Zároveò ale autorský subjekt nabízí dalí
subjektivní podobu-tváø, tentokrát u explicitnì textovì tematizovanou: vypravìèe, lyrický subjekt. Tyto subjekty u
patøí do pásma co se øíká, by zároveò právì ony jsou explicitním ztvárnìním toho, kdo øíká. Vytváøejí iluzi zprostøedkovatelù autorského svìta.56) Pøitom ale jsou  právì
svou tematizací, volbou pozice a zpùsobù projevu ve svìtì
textu  vdy konstruovány s jistým odstupem, s urèitým
stylizaèním zámìrem. Na druhé stranì tím, e jsou dány
vnímateli k dispozici, ke konkretizaci nabídnutých obrysù tváøe do zivotnìlé podoby, umoòují ji recipientovu
sebeprojekci, pokus o zprostøedkované chápání sebe sama,
o umístìní své vlastní výchozí pozice do rozvrhu svìta, který je mu nabídnut a který oèekává ji s jistou, více èi ménì
vyhranìnou pøedstavou.
Pøístup k dílu není moné redukovat ani na intenci vnímatelova sebepotvrzení. Jde stále o re-konstrukci, o pøijímání nìèeho, co je mimo sféru mého já, co je jiné, v èem
mohu spoluexistovat, co mohu dotváøet, ale s èím se stìí
dokáu ztotonit bezezbytku, tak, aby splynul horizont
svìta textu s horizontem mého chápání svìta. Tento aspekt zprostøedkovanosti, propùjèenosti a doèasnosti pøijetí
nabídnutého konceptu svìta je neménì podstatný. Vnímatel pociuje stylizovanost explicitního textového subjektu
v roli prùvodce textovým konceptem svìta. Ta jej vede
k porozumìní tomuto subjektu v pozici tváøí v tváø; zároveò ale  máme-li opìt zùstat u metafory tváøe  jej uvì56) Naratologie bìnì pracuje i s pojmem autorský vypravìè.
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domìní si faktu výchozí stylizace vede i k vìdomí, e nabídnutá tváø je pouze jednou z moných tváøí, e výslednou
podobu tomuto subjektu-prùvodci dává a vnímatel sám
svou konkretizací: tak vzniká textové já, které je pøijato,
osvojeno, re-konstruováno, nikoli vak jednou provdy stvrzeno a fixováno. Pøi vnímání textu se tedy ocitáme v kontextu rolí, kdy ádný z explicitnì i implicitnì tematizovaných textových subjektù se nevztahuje pouze k sobì,
neodkazuje k své podobì jako k cíli a smyslu nabídnutého
textového konstruktu, ale odkazuje k nìèemu mimo sebe,
k vztahování se, pøesahu a zamìnitelnosti vlastní totonosti, tedy k tomu, èím sám o sobì ádný z tìchto subjektù
ve své celkovosti a jedinosti není. Cílem stylizace kadého
z tìchto subjektù není sjednocení, odhalení jakési univerzální, obecnì sdílené totonosti, ale diferenciace, fragmentarizace, odosobnìní.
Chápání explicitnì tematizovaných textových subjektù
ve smyslu autorské sebeprezentace splývá pøi aktu vnímání s výchozím, by èasto neuvìdomovaným pøístupem
k textu ve smyslu tázání se: øekne mi, co chci slyet?
Recipient se tak nad textovým obrazem subjektu setkává
i se sebou samým, by zprostøedkovanì, skrze cizí svìt
textu a jeho implikovanou souvislost s pøirozeným svìtem.
Lze tedy snad zobecnit, e vechny subjekty, které se v souvislosti s fungováním vztahu text-dílo aktualizují, jsou jako
urèujícím rysem neseny svou zprostøedkovaností, moností být konkretizován právì procesem vztahování se k jinému subjektu a zároveò i pøidìlenou pozicí (rolí, funkcí)
toto vztahování zprostøedkovávat a v sobì reflektovat.
Toto zprostøedkovávání ovem neprobíhá pouze prostøednictvím jejich explicitnì tematizovaných textových obrazù,
jejich fikèních identit. Dìní smyslu v procesu text-dílo neodhaluje pouze jejich bezprostøední prezentaci, ale spíe jejich vztahování se ke svìtu, který je obklopuje. Nejde tedy
o to odhalit jejich abstraktní, individualizované vìdomí,
stojící v protikladu k objektivní skuteènosti, ale spíe postihnout zpùsob reflexe této veobklopující skuteènosti,
zpùsob a smysl jejího vtahování do vnitøního svìta tìchto
subjektù.
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AUTORSK Á POZNÁMK A

V textu této práce jsou rozputìny pùvodnì èasopisecky publikované stati Textovost: K historii
pojmu, který nabízel cestu k postiení specifiènosti mimetického odkazování v literatuøe (Èeská literatura 46, 1998,
è. 5, s. 451468) a Souèasná teorie literatury v USA (Tvar
7, 1996, è. 14, s. 24; Tvar 8, 1997, è. 21, s. 24; Tvar 9, 1998,
è. 11, s. 24; è. 12, s. 24, è. 13, s. 24). Pasá o Mukaøovském
a závìreèný oddíl o referenci k textovým a mimotextovým
subjektùm vycházejí z nepublikované disertace Lyrický
subjekt: K problematice explicitních a implicitních subjektù
a subjektivity literárního díla (1994).
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Petr A . Bílek
IN SEARCH OF INTERPRETATIVE LANGUAGE :
TOWARD A MODERN PROSE-FICTION TEXT

This book offers one of the first complex and focused analyses and interpretations of recent
trends in theories of interpretation, narratology, and literary theory focusing on [with reference to?] the Czech literary criticism context. It attempts to engage [make compatible?] the complex and coherent tradition of the Prague
School structuralist analysis of literary texts with recent
tendencies in semiotics, reader-response theory, hermeneutics, deconstruction etc.
The book consists of three essential parts. The first part
gives an overview of recent trends in literary theory with
the focus on interpreting a text. It follows the traces of nonAristotelian, hermeneutical interpretation and connects it
to the 20th century methodologies of interpretation. Via
a commentary on the methodological approaches of Russian
Formalism, New Criticism, Prague School Structuralism,
Gadamers Hermeneutics, sociological theories of interpretation, psychoanalytical approaches, Reader-Response
Theory, and Semiotics, it looks for a useful conceptual as
well as a terminological base for approaching a modern
prose-fictional text. From this point of view, it focuses on
an interpretation of the concepts of Roman Jakobson, Jan
Mukaøovský, Hans-Georg Gadamer, E. D. Hirsch, Norman
Holland, Wolfgang Iser, Stanley Fish, Jonathan Culler,
Paul Ricouer, Umberto Eco and others.
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The second part offers an analysis of narrative from the
point of its inner logic, that is, the structural, inward oriented production of meaning. It develops the concept of a
binary oppositional tension between meaning and reference [signification and designation], suggested by Gottlob
Frege and developed by the diverse approaches of general
linguistics, analytical philosophy, and literary theory. It
stresses two distinct approaches: text as narrative and narrative as text. Through this, it analyses the narrative coherence of a story and its essential elements: plot, time and
space, and characters, as well as the role of the narrator as
a discursive agent. The notion of a narrative as a text
opens up the issues of textuality and of certain distinct
means of mediating a narrative. It aims for a concept of inner textual meaning [textual intension] that is powerful
enough to produce narrative patterns, narrative grammar or syntax but at the same time is not sufficient
enough to call for a pleasure of reading, for mechanisms
of concretization, actualization, authentification etc. This
chapter explores mainly the concepts of French Structuralism [Tzvetan Todorov, Algirdas Julien Greimas, Claude
Bremond, Gérard Genette] and exposes them to the trends
of hermeneutical and reader-response theories to explore
the possible limits of inward-the-text oriented concepts.
The third part focuses on textual reference outside of
the inner structure. It interprets the referential extension
toward the actual world to incorporate perceptive mechanisms that cope with the temporal continuation of a narrative text: actualization, authentification, concretization of
the non-depicted elements, the issue of make-believe etc. It
treats the referential tendency of prose-fiction narratives
as a tendency toward re-presentation, toward implicit and/
or explicit subjects of the communicative situation, and toward intertextual relations. It interprets distinct theories
of reference, from those stressing the mimetic function and
truth conditions [from Aristotle to Donald Davidson], via
those taking into account both the mimetic and inner logic
tendencies [Gottlob Frege, Alfred Tarski, P. F. Strawson,
Leonard Linsky], to those eliminating the referent comple-
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tely from distinct methodological points [Umberto Eco,
Saul Kripke]. It also analysis the role of deictic elements,
proper and local names and other features suggesting a
unique reference outside of the text. The argumentation is
based on reading Ferdinand de Saussure and Charles S.
Peirce in a contrastive way: Saussures concept of a binary
oppositional sign leads toward intensive interpretation of
inner narrative structure, while Peirces concept of a triadic sign allows the incorporation of reference via one way
of interpreting his interpretant, or the elimination of such
a reference via interpreting it just as a cultural encyclopedia as Umberto Eco has done.
The argumentation points to some prose fiction texts either to illustrate a feature discussed theoretically, or to
challenge some assumptions. Texts referred to include those of Franz Kafka, Andrei Bely, James Joyce, and Milan
Kundera. Some movies and other non-verbal narratives
are used for illustrative purposes as well. The book, however, does not aim for any complex, illustrative interpretations of modern prose-fiction texts.
Last but not least, the book offers an extensive Bibliography, that should illustrate how extensive and large the
analyses and interpretations of all the aspects considered
in this book are. Such a bibliography, the largest one on literary theoretical issues in the Czech context, serves in
part to supply missing dictionaries of literary theory and
narratology in the Czech context. The editors believe that
such a bibliography offers a value of its own.
As a whole, the book should function as an introduction
to recent trends in literary theory, interpretation of a text,
and narratology. For students of this concern, it offers a vivid and coherent story of issues that arise when interpreting a modern prose-fiction text, and suggests further sources for theoretical reading.
Petr A. Bílek is the Chair of the Czech Literature Department within the Faculty of Arts and Philosophy of
Charles University, Prague. He has published extensively
on modern Czech poetry and prose-fiction since 1987; his
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field of interest has extended toward literary theory, narratology, and interpretation of texts since his stay at Brown
University, Providence, where he lectured as a visiting professor in 19941997 and 2000. In recent years, he has
lectured on Methodology of Literary Theory, Interpretation
of Prose-Fiction, Narratology, Contemporary Czech Literature and Men without Qualities: Notion of Personal Identity in Central European Fiction after the Turn of the 19th
and 20th Century.
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