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ABSTRAKT: Záměrem práce je analyzovat českou literární kritiku devadesátých let
z hlediska politického čtení. V první části jsou představeny základní tendence polské literární
kritiky tohoto období, které jsou vzhledem k českému kontextu použity jako kontrastní rastr,
který problematizuje některé předpoklady české literární historie. Ve druhé části jsou
diskutovány pojmy politiky a policie (Rancière), depolitizace (Schmitt, Barthes) a ideologie
(Eagleton), jež jsou přizpůsobeny specifikům českého kontextu. Praktická část je věnována
politické interpretaci kritické recepce tří románů Michala Viewegha. Největší důraz je kladen
na témata těchto debat, jež v sobě obsahují potlačená politická sdělení – boj o historický
narativ o minulém režimu nebo spor o vysokou a nízkou literaturu, jenž v sobě zrcadlí
bezradnost literárního pole způsobenou tlakem komerčního knižního trhu. Součástí této části
jsou také dva exkurzy – do debat o tzv. autentické literatuře a dvou programních manifestech.
Na těchto příkladech je patrné, že se české literární pole od politiky oddělilo pouze rétoricky a
jeho výsledkem není jeho větší autonomie, ale naopak nereflektovaná heteronomie.
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ABSTRACT: This thesis aims to analyze Czech literary criticism of the 1990s from the
perspective of political reading. In the first part, the basic tendencies of Polish literary
criticism are introduced: these form a contrast to the Czech context and also problematize
some underlying notions of Czech literary historiography. The second part discusses the
following terms: politics and police Rancière), depoliticization (Schmitt, Barthes) and
ideology (Eagleton). These are adjusted to the specifics of the Czech context. The practical
part of the thesis looks at the political interpretation of the critical reception of three novels by
Michal Viewegh. The topics of the reception becomes the focus here: the debates around
these novels include suppressed political messages such as the fight for the historical narrative
of the previous political regime, or the disputes over high and low literature. These reflect the
helplessness of the literary field, caused by the pressure of the commercialized book market.
This part also looks at the contemporary debates on the so-called authentic literature and two
program manifestoes. These examples show that the Czech literary field’s proclaimed split
from politics is only rhetorical: the result is not its autonomy, but an unreflected heteronomy.
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ÚVOD

Když se mluví o české literární kritice devadesátých let minulého století, obvykle se
připomíná esej Jiřího Kratochvila Obnovení chaosu v české literatuře. Vzpomíná se, že
literatura byla zkraje tohoto desetiletí zbavena svých společenských rolí a úvazků a
soustředila se pouze na své literární hodnoty.1 Odmítnutí souvislosti mezi literaturou
a politikou vedlo k vytlačení politické interpretace literatury na samý okraj literárního zájmu a
její rehabilitace proběhla teprve v posledních letech. Přestože se politické způsoby
interpretace dnes běžně (více či méně deklarativně) objevují v několika literárních časopisech,
nebyly ještě podrobeny důkladnější teoretické analýze, stejně jako nebyly prozkoumány
příčiny a průběh depolitizace literárního pole devadesátých let.
Vycházím z předpokladu, že zcela apoliticky číst nelze – a že odklon od politiky byl
v literárním poli důsledkem depolitizace celé společnosti a jeho motivace jsou tedy opět
politické. Ve své práci bych chtěla zjistit, jaké byly implikace tohoto deklarativního oddělení
literatury a politiky – jakých forem nabývala nereflektovaná političnost v literárněkritických
debatách a v jakých tématech se nejvíce zrcadlila. Metodou, pomocí níž se pokusím tyto
tendence rozkrýt, bude politické čtení, a to jak čtení literárních textů, tak především čtení
literárních kritik.
Přestože se budu zabývat především literární kritikou, bude nezbytné, abych do svých
interpretací zahrnula i její literárněvědné reflexe. S depolitizací literárního pole devadesátých
let souvisí velká míra neproblematičnosti, s jakou česká literární věda stále přistupuje
k nedávným dějinám. Historie posledních třiceti let je stále do velké míry definována
milníkem roku 1989, po němž jako by se dějiny vrátily do svého původního přirozeného
stavu. Depolitizace literatury v tomto období je tak stále často vnímána jako pochopitelný
důsledek přepolitizovanosti minulého režimu a jeho oficiální kultury a propagandy.
Abych ukázala nesamozřejmost tohoto přístupu, rozhodla jsem se ve své práci
představit i základní tendence polské literární kritiky devadesátých let a její literárněvědnou
reflexi. Přístup k nedávné minulosti je v této zemi s velice podobnou historickou zkušeností
od toho českého velice odlišný a přesvědčivě ukazuje, že nemůžeme z polistopadového
1

BALAŠTÍK, Miroslav: Postgenerace: Zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století, Brno: Host, 2010, s. 9–11;
HRUŠKA, Petr (ed.): V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století
v interpretacích, Praha: Academia, 2008, s. 13.
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vývoje vytvořit přirozené pravidlo, které by nebylo třeba podrobovat kritickému zkoumání.
Polský kontext sice představím, ale nebudu mu věnovat tolik prostoru jako tomu českému:
využiji ho hlavně jako komparativní rastr, který mi umožní zahlédnout věci, jež by jinak
mohly zůstat neviditelné.
V první části své práce se tedy nejprve pomocí srovnání s polským prostředím
pokusím zproblematizovat základní přístupy české literární historie k tomuto období.
V Polsku byla otázka politického čtení diskutována již od poloviny devadesátých let, a proto
toto srovnání nabízí řadu otázek, jejichž zodpovězení je pro pochopení depolitizace české
literární kritiky zcela zásadní. Polská devadesátá léta z tohoto pohledu uzavírá v roce 2002
polemika Kultura ve spárech politiky, po níž se politické způsoby interpretace v literární
kritice již plně etablují. Tato debata zároveň ukazuje, jak je důležité pojem politika dobře a co
možná nejpřesněji definovat – mnohdy zásadní nedorozumění vycházející z vágního
používání tohoto pojmu vybízejí k jeho teoretické reflexi.
Také proto se ve druhé kapitole pokusím pomocí politické teorie vymezit základní
pojmy, s nimiž budu dále operovat (politika/politično, depolitizace, postpolitika a ideologie).
Zároveň se tyto pojmy pokusím přizpůsobit konkrétnímu historickému kontextu a podívám se
na to, zda se alespoň některé příčiny české depolitizace nenacházejí již v osmdesátých letech
(z tohoto hlediska bude opět produktivní porovnání s Polskem). Milník roku 1989 jsem si
vybrala spíše s ohledem na rozsah této práce, domnívám se ale, že by české literární historii
prospěla spíše jeho problematizace než jeho mechanické opakování.
Praktickou – a nejrozsáhlejší – část své práce věnuji vlastní politické interpretaci
několika románů Michala Viewegha a jejich dobové recepce. Přestože se výsek z dobového
kontextu může zdát poměrně úzký, domnívám se, že se do těchto debat promítá řada
charakteristických témat, především pak těch, jež se přímo vztahují k novému uspořádání
literárního pole. Jejich podrobná analýza (rozšířená o dva exkurzy) potom nabízí plastický
vhled do praxe a kategorií dobové literární kritiky. Mým cílem není přepsat literárněhistorický
narativ o devadesátých letech, je jím spíš snaha zproblematizovat některé výchozí body a
navrhnout způsob, jakým se z hlediska politické teorie k danému období vztahovat.
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DEVADESÁTÁ LÉTA V POLSKÉ LITERÁRNÍ KRITICE

Jak již bylo řečeno, polská literární kritika devadesátých let se od té české v mnoha ohledech
liší. Nejvýraznějším rozdílem je právě její postupná politizace, k níž začalo docházet již
v druhé polovině devadesátých let. Od té doby se tento typ interpretace rozvíjí poměrně
dynamicky – a to souběžně v literární kritice i literární vědě. Dnes se jedná o tak rozšířený
přístup k literatuře, že o něm Dorota Kozicka v roce 2012 mohla napsat: „[…] politično se
v posledních letech na poli kritiky stalo dominující kategorií, a přestože jiné perspektivy čtení
literatury nebyly zapomenuty a mají stále své horlivé zastánce, jsou zřetelně vytlačovány na
okraj, zlehčovány nebo rovněž včleňovány do politického kontextu.“2
Literárněvědné bádání o devadesátých letech je v Polsku natolik rozvinuté, že není
v mých silách zde zprostředkovat vývoj tehdejší literární kritiky kontinuálně. Proto jsem se
rozhodla vybrat sedm jevů, jež jsou z mého pohledu pro polský kontext devadesátých let
typické a vztahují se právě k rozvoji politického čtení. Zároveň jsem se je snažila vybrat
takovým způsobem, aby co nejvíce kontrastovaly s českou představou o polistopadovém
vývoji a umožňovaly její problematizaci.

ÚLEVA OD PŘEPOLITIZOVANOSTI 80. LET
Stejně jako v českém kontextu se i v tom polském po roce 1989 mluvilo o depolitizaci
literatury (a obecně kultury) jako o velkém benefitu dosažené demokracie a s ní i svobody
projevu. Politizace či ideologizace literatury osmdesátých let ale není chápána v kontextu
literatury oficiální, ale naopak – takřka výhradně se o ní mluví v kontextu antikomunistické
opozice a její obdoby samizdatu, tzv. druhého oběhu (drugi obieg). Absence velkých děl (ať
už si pod nimi kritici operující s tímto pojmem představují cokoli) v tomto období bývá
považována za oběť literatury boji za demokracii, za politizaci opozičních spisovatelů.
Atmosféru panující v polském literárním poli charakterizuje Anna Nasiłowska takto: „[…] to
hlavní, o co se jedná, se i tak týká cenzurovanosti nebo necenzurovanosti, zaujímání postojů,
volby místa publikace a podpisů. Je to výsledek politických rozhodnutí určité části literárního
okruhu, které celkově mění kontext fungování uměleckých výpovědí. A to do té míry, že když
2

KOZICKA, Dorota: Krytyczne (nie)porządki: Studia o wspólczesnej krytyce literackiej w Polsce, Kraków:
Universitas, 2012, s. 214, pokud není uvedeno jinak, překlady jsou mé vlastní – HB.
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vzniká druhý oběh,3 velká část spisovatelů je rozhodnutá publikovat výhradně tam. Z vlastní
vůle, nikoli z nutnosti. Zato postoj Konwického, který chtěl být přítomný v obou obězích
současně a nepřijmout logiku buď-anebo, vyžaduje zdůvodnění.“4 Kromě negativního
hodnocení opoziční literatury osmdesátých let (které je pro významnou část polské literární
vědy typické) je nesamozřejmé i to, že se někdo mohl svobodně rozhodnout publikovat
v oficiálním i neoficiálním okruhu zároveň.
Tyto výtky zároveň nebyly po roce 1989 novinkou – již v osmdesátých letech se
v polském kontextu mluví o tzv. třetím oběhu (trzeci obieg), jenž byl spojen především
s punkovou kontrakulturou a vymezoval se nejen vůči oficiálním strukturám, ale i vůči
okruhu Solidarity (vychází z něj potom například i významný literární časopis bruLion,5 jenž
kolem sebe shromažďuje nejmladší básnickou generaci). Má to jistě své příčiny v odlišném
charakteru polské opozice, která byla do velké míry definována odborovým hnutím, a tedy na
rozdíl od té české měla širokou podporu obyvatel. Rozměr polského druhého oběhu je ve
srovnání s tím českým obrovský – mluví se minimálně o čtyřech a půl tisíci titulů v nákladech
od jednoho do sedmi tisíc exemplářů.6 V jeho rámci tedy mohlo docházet k ostřejšímu
štěpení.7

KONTINUITA A MILNÍKY
První literárněhistorická publikace, která v Polsku vznikla s ambicí uchopit nejnovější
polskou literaturu po roce 1989, je Literatura polska 1976–1998: Przewodnik po prozie
i poezji (Průvodce po próze a poezii),8 pod níž je podepsána dvojice autorů Przemysław
Czapliński a Piotr Śliwiński. První ze jmenovaných již o dva roky dříve (1997) vydal

3

Dle polské konvence se o druhém oběhu mluví od roku 1976, pozn. HB.
NASIŁOWSKA, Anna: „Literatura po 1989 roku – czy czas na podsumowania?“, in: GALANT, Arleta (ed.) –
IWASIÓW, Inga (ed.): Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009: Idee, ideologie, metodologie, Szczecin:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 57.
5
Ortografii zachovávám dle polského úzu.
6
CZAPLIŃSKI, Przemysław: „Polityka literatury, czyli pokazywanie języka“, in: DUNIN, Kinga (ed.): Polityka
literatury: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009, s. 13.
7
V českém kontextu sice také můžeme mluvit o různých opozičních proudech – o intelektuálním disentu a
undergroundu nebo o jejich různých generacích – tyto více či méně vyhraněné proudy se však zásadněji
vymezovaly vůči režimu než vůči sobě navzájem. Viz např. BALAŠTÍK, Miroslav: Postgenerace, s. 51–52.
8
CZAPLIŃSKI, Przemysław – ŚLIWIŃSKI, Piotr: Literatura polska 1976–1998: przewodnik po prozie i poezji,
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000.
4

-9-

komentovaný výbor svých textů Ślady przełomu (Stopy přelomu),9 v němž představuje svou
koncepci přelomu jako postupného procesu, nikoli jako jednorázové události. Literatura jako
taková – její styl a poetika – mají podle něj příliš velkou kontinuitu, než aby mohly odpovídat
změnám institucionálním či politickým, a proto ji musíme zkoumat v širším kontextu. Dodnes
není taková interpretace přijímaná bez kontroverzí – například Stanisław Gawliński ve své
kritice tvorby tohoto literárního vědce a kritika píše, že se Czapliński dopouští sémantického
násilí, a trvá na jednorázovém charakteru tohoto literárního přelomu.10
Czapliński ale není jediný, kdo se tímto směrem ubírá. V roce 2007 vydala Anna
Nasiłowska knihu Literatura okresu przejściowego (Literatura přechodného období),11 v níž
zpracovává období od mezi lety 1976 a 1996. V úvodu vysvětluje, že rok 1996 vybrala
s ohledem na to, že jde o zakončení období vyznačeného transformací politického systému,
která je symbolicky završeno oceněním Wisławy Szymborské Nobelovou cenou a založením
literární ceny NIKE. Za přelomové považují založení této literární ceny i autoři a autorky
výzkumu Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu (Polská literatura
po roce 1989 v kontextu teorie Pierra Bourdieua). Literární pole po této události podle nich
začíná výrazně podléhat heteronomizaci způsobené vlivem mediálního světa – literární cena
NIKE je zřizována deníkem Gazeta Wyborcza a jeho vlastníkem společností Agora. Zároveň
se v tomto období definitivně konstituuje kapitalistický knižní trh.12
Ke vnímání (literární) historie jako kontinua jistě přispívá i to, že v Polsku režim
vládnoucí před rokem 1989 umožňoval existenci legálně vydávaných časopisů, které si po
celou dobu jeho panování uchovaly relativní nezávislost a poměrně velký symbolický kapitál.
Patří mezi ně například dosud fungující Tygodnik Powszechny, který kromě jedné tříleté
přestávky v padesátých letech (1953–1956) a několikaměsíční přestávky během výjimečného
stavu (1982) vycházel bez přerušení. Mluví se o něm jako o jediném (jako by bylo normální

9

CZAPLIŃSKI, Przemysław: Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976–1996, Kraków: Wydawnictwo Literackie,
1997.
10
GAWLIŃSKI, Stanisław: „Formy i funkcje krytyki literackiej Przemysława Czaplińskiego“, in:
GAWLIŃSKI, Stanisław – SIWOR, Dorota: Dwie dekady nowej (?) literatury 1989–2009, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 84.
11
NASIŁOWSKA-REK, Anna: Literatura okresu przejściowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
2007.
12
JANKOWICZ, Grzegorz a kol.: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu: raport
z badań, Kraków: Korporacja Ha!art, 2014, s. 111.
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jich mít víc!) skutečně nezávislém časopisu katolické inteligence, který za minulého režimu
legálně vycházel.13
V českém kontextu podobné snahy nahlédnout kontinuitu literatury před rokem 1989 a
po něm nenajdeme. Tento rok je vnímán jako zásadní literárněhistorický milník přes to, že si
například Miroslav Balaštík v úvodu své knihy (vydané v roce 2010) alespoň klade otázku,
„[z]da politická revoluce nevytvořila ‚pouze‘ jiné publikační a recepční podmínky pro tvorbu,
která v době postmoderny řešila spíše otázky tradice a umělecké hodnoty, než že by se
vyrovnávala s dědictvím komunismu.“14 Jiné publikace milník roku 1989 vůbec
neproblematizují.15

GENERAČNÍ VÝMĚNA
Mezi výrazné a často zmiňované rysy polské kritiky (i literatury) první poloviny devadesátých
let patří generační vymezení. Přestože nevládne dokonalá shoda na tom, proč a jakým
způsobem k němu došlo, o tom, že k němu došlo, panuje mezi literárními vědci konsenzus.
Mladá generace se ostře vymezovala vůči univerzitám, „metodologické korektnosti“ a
zdánlivé objektivitě literárních vědců. Velkou roli zde sehrál odpor vůči strukturalistickému
myšlení, jež bylo spojeno právě s univerzitami. Dorota Kozicka uvádí, že příčinou tohoto
vymezení je příklon k postmodernismu a poststrukturalismu a s ním i odmítnutí velkých
pravd a autorit.16 Krzysztof Uniłowski a Dariusz Nowacki (kteří sehráli roli přímých aktérů
této nejmladší generace) naopak tvrdí, že příčinou byla diskontinuita literární kritiky
způsobená nemožností střední generace účastnit se svobodně veřejného života v osmdesátých
letech, a tedy absence starších (zkušenějších) kritiků.17
V českém kontextu ke generačnímu vymezení v podobné míře nedošlo. Jediným
výraznějším hlasem nejmladší generace byly Iniciály, jež začaly vycházet na začátku roku
13

Tamtéž, s. 53.
BALAŠTÍK, Miroslav: Postgenerace, s. 10.
15
Srv. HRUŠKA, Petr (ed.): V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století
v interpretacích, Praha: Academia, 2008; KOŽMÍN, Zdeněk – TRÁVNÍČEK, Jiří: Na tvrdém loži z psího vína:
česká poezie od 40. let do současnosti, Brno: Books, 1998.
16
KOZICKA, Dorota: „Krytyk przeciw uniwersytetowi: O antyakademickich strategiach krytyki po 1989 roku“,
in: GALANT, Arleta (ed.) – IWASIÓW, Inga (ed.): Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009: Idee,
ideologie, metodologie, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 13–32.
17
NOWACKI, Dariusz – UNIŁOWSKI, Krzysztof: „Do czytelnika“, in: tíž (ed.): Była sobie krytyka…: wybór
tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 10–
11.
14
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1990 s podtitulem Časopis mladé literatury, ale již po několika měsících svůj podtitul
změnily na Sešity nezavedené literatury. Slabou identifikaci mladých a nejmladších básníků
s generační skupinou popisuje Miroslav Balaštík, jenž vidí její hlavní příčiny v zahlcenosti
knižního trhu velkým množstvím starší (dříve zakázané) literatury, ale také ve struktuře
literárního pole před rokem 1989. Tehdy podle něj existující skupiny zakládaly svou identitu
spíše na příslušnosti k určitému životnímu postoji a vlastnímu literárnímu kánonu (na nějž
odkazovaly svou poetikou). Generační vymezení pro ně proto nebylo příliš důležité.18
Tento přístup přetrvává i po roce 1989, a tak jsou jednotlivé literárněkritické okruhy
rozděleny spíše podle preferencí v přístupu k literatuře než podle generačního klíče. Za
nejvýrazněji zformovaný se dá považovat okruh kolem Kritické přílohy Revolver Revue,19
který současně tvořil poměrně silně ideologicky vyhraněnou skupinu lidí vzešlých z části
opozice vůči minulému režimu. Z hlediska generační otázky je pozoruhodné, že přestože je
tento okruh založen na silně antikomunistickém étosu, přitahoval a stále přitahuje i lidi,
jejichž zkušenost s vystupováním v antikomunistické opozici je vzhledem k jejich věku velmi
malá (například Michael Špirit) nebo není vůbec žádná (z nejmladších autorů Lucie Malá),
což můžeme vnímat jako důkaz spřízněnosti spíše ideologické než zkušenostní.
Za pokus o generační vymezení se dají považovat manifesty Rozžhavená kra Jaromíra
Typlta a Skrz Petra Borkovce a Martina C. Putny. Ani jednomu z nich se ale nepodařilo
vytvořit kolem sebe okruh tvůrců, jež by jejich umělecký program následoval. Autorům obou
manifestů tak nezbývalo nic jiného než se – přes velké rozdíly v jejich směřování – podpořit
navzájem, aby dokázaly vytvořit alespoň nějaký prostor, v němž jejich burcující gesta budou
brána vážně.20

18

BALAŠTÍK, Miroslav: Postgenerace, s. 52.
O tom, že tato identita byla rozpoznatelná i pro dobové čtenáře, vypovídá například text Petra A. Bílka
publikovaný v roce 1996 v Tvaru: „Redakci Kritické přílohy Revolver Revue se podařila – po čtyřech číslech už
si to můžeme dovolit zobecnit – věc v dnešních poměrech jinak nevídaná: shromáždila kolem sebe přispěvatele
podobných hodnotových přístupů a kritérií, již pro ni píšou příspěvky lišící se zvoleným materiálem i
individuálním slohem sepsání, ale přitom více či méně komplementární z hlediska konceptu umění, jímž jsou
jednotlivá díla poměřována. Vznikla zde tak ‚tribuna‘, která je něčím víc než pouhým sebráním toho, co kdo
právě napsal.“ BÍLEK, Petr A.: „Kriticistní příloha č. 4“, Tvar 7, 1996, č. 14, s. 23.
20
Těmto manifestům a debatě, jež provázela jejich zveřejnění, věnuji exkurz ve třetí kapitole této práce.
19
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FEMINISTICKÁ (LITERÁRNÍ) KRITIKA
K postupnému, ale poměrně dynamickému rozvoji feministické (literární) kritiky docházelo
v Polsku již od počátku devadesátých let. Za první výraznou debatu o literárním feminismu
bývá považována reakce na knihu Izabely Filipiak Absolutna amnezja (Absolutní Amnézie)
vydaná v roce 1995, která – jak píše Dorota Kozicka – „jasně ukázala, jak se literárněkritické
výpovědi liší v závislosti na světonázoru“.21 Tato a další podobné události podle ní pomáhaly
do celé společnosti rozšiřovat poststrukturalistické poznatky o neexistenci neutrálního
objektivního jazyka. Díky feminismu se tak do literatury dostává političnost, angažovanost a
spolu s nimi i reflexe vlastní pozice mluvčího. Podobné prosazení feministického přístupu by
ale nebylo možné, pokud by již v té době feministky neměly poměrně rozvinutou literární
infrastrukturu (existuje například několik feministických časopisů) a argumentaci prověřenou
v předchozích debatách.
V roce 1996 je publikována také kniha populární literární historičky Marie Janion
Kobiety i duch inności (Ženy a duch jiného), která sice vychází spíše z esencialismu (a v době
zájmu o poststrukturalismus tedy působí poněkud anachronicky), ale odráží popularitu
feministických témat. Rozšíření feministického diskurzu v pozdějších letech můžeme
pozorovat například na pracích vlivného kritika Przemysława Czaplińského, který začíná
pracovat s konceptem jiného a ve feministické literatuře vidí velký potenciál vzhledem
k rozkrývání a reflexi společenských nerovností.22 Naopak některé z výrazných představitelek
feministické kritiky devadesátých let v posledních letech deklarovaly přesun těžiště svého
zájmu ze striktně feministických témat na obecně politická, což může svědčit o rozšíření
tohoto diskurzu (jeho základní východiska jsou obecně přijímaná), stejně jako o jeho druhotné
marginalizaci.23
O podobném vlivu feminismu na české literární pole nemůže být vůbec řeč. Přestože
se o něm v různých periodicích čas od času diskutuje,24 devadesátá léta byla spíš dominantou
21

KOZICKA, Dorota: Krytyczne (nie)porządki, s. 210.
CZAPLIŃSKI, Przemysław: „Kobiety i duch tożsamości“, in: Efekt bierności: literatura w czasie normalnym,
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004, s. 97–130.
23
„Musíme si ale všimnout, že feministická literární kritika se v těchto projektech [šířeji uchopené političnosti]
stává součástí politické literární kritiky se všemi konsekvencemi této změny, s impozantním ‚uznáním‘
feminismu v jeho politickém rozměru jde potom ruku v ruce marginalizace […] všech jiných způsobů
feministického čtení, konkrétně těch individualistických, jež vycházejících z postmoderního myšlení.“
KOZICKA, Dorota: Krytyczne (nie)porządki, s. 209.
24
„[…] feministické literárněvědné myšlení bylo vnášeno do českého prostředí již od samého počátku
devadesátých let, například prostřednictvím článků a rozhovorů Evy Kalivodové v časopise Iniciály (1992) či
prostřednictvím článků Jiřiny Šmejkalové v Tvaru (1991), […].“ MATONOHA, Jan: „Mapování českého
22
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jeho odmítání. Když v roce 1999 vychází sborník Feminismus devadesátých let českýma
očima,25 v němž svůj názor na toto hnutí vyjadřuje mnoho osobností napříč kulturním světem
– je z něho cítit skepse, a na mnoha místech také zásadní neznalost feministických východisek
a teorií. Dokonce i v akademickém prostředí se genderová problematika prosazovala velmi
těžko. Přesto se v posledních letech tyto přístupy etablovaly jako seriózní způsob práce
s literární historií i literárním textem,26 a jsou zastoupeny i v literární kritice (zejména
v časopisech A2 a Tvar).

ANALÝZA VLIVŮ KNIŽNÍHO TRHU
Zkušenost s kapitalismem a neregulovaným (nebo jen státními granty a stipendii nepřímo
regulovaným) knižním trhem je v obou zemích celkem podobná, mluví se o rychlém rozvoji
knižního trhu a nepřipravenosti jednotlivých aktérů na fungování v neoliberální ekonomice.
Zásadní rozdíly ale nalezneme v míře reflexe těchto jevů. V polském kontextu se o vlivu
komerčního knižního trhu na literaturu či literární kritiku a jejich úlohu či pozici ve
společnosti hovoří různými způsoby – od sociologické bourdieuovské analýzy Grzegorze
Jankowicze a kolektivu27 přes pokusy periodizovat polskou literaturu s ohledem na rozvoj
knižního trhu28 po snahy navrhnout literárnímu světu program, který by mu pomohl vrátit se
z izolace zpět do sféry zájmu veřejnosti.29

literárněvědného genderového myšlení“, in: MATONOHA, Jan (ed.): Česká literatura v perspektivách genderu:
IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky Jiná česká literatura (?), Praha: Ústav pro českou literaturu AV
ČR, 2010, s. 17.
25
NOE, Marie – CHUCHMA, Josef. – KLIMENTOVÁ, Eva (eds.): Feminismus devadesátých let českýma
očima, Praha: Marie Chřibková, 1999.
26
V roce 2010 píše Jan Matonoha: „Ve světové literární teorii je již běžné, že ‚mainstream‘ čte feministický
‚okraj‘, jenž se do mainstreamu ostatně mezitím plně integroval […] V českém prostředí tomu na první pohled
zatím sice tak docela není. […] přes některé zde vznesené výtky je české literárněvědné myšlení o genderu
v poměrně dobré kondici.“ MATONOHA, Jan: „Mapování českého literárněvědného genderového myšlení“,
s. 25.
27
JANKOWICZ, Grzegorz a kol.: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu.
28
Jan Potkański (POTKAŃSKI, Jan: „Literatura najnowsza. Próba serializacji.“, in: GALANT, Arleta (ed.) –
IWASIÓW, Inga (ed.): Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009: idee, ideologie, metodologie. Szczecin:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 111–124) a další mluví dokonce o roce 1997
jako o možném periodizačním milníku. V tomto roce podle nich již definitivně mediálně-komerční sféra přebírá
dominanci nad tou literární. Má o tom svědčit například založení literární ceny NIKE, jež vznikla pod záštitou
největšího polského liberálního deníku Gazeta Wyborcza a jeho vydavatele – společnosti Agora.
29
Např. CZAPLIŃSKI, Przemysław: Efekt bierności nebo DUNIN, Kinga (ed.): Polityka literatury: Przewodnik
Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009.

- 14 -

V českém kontextu o důsledcích fungování literatury v kapitalistické ekonomice píše
například Miroslav Balaštík, je ovšem příznačné, že ve své knize sice zmiňuje obtíže, jež
literaturu v této souvislosti provázely, dále ale problém nerozvádí a svůj pohled (paradoxně
izolovaně) soustředí na samotné spisovatele a kritiky, jimž vyčítá tendenci izolovat se od
zbytku společnosti. Nedává tedy prostor otázce, nakolik tato izolace byla výsledkem
dobrovolného rozhodnutí jednotlivých aktérů, a nakolik byla vynucena postupující
marginalizací umělecké literatury oproti té komerční. Druhým příkladem knihy, která toto
téma v českém kontextu reflektuje, je monografie V obecném zájmu, jež se ale soustředí na
téma cenzury a sociální regulace. A přestože věnuje materiálním podmínkám fungování
literárního pole v českém kontextu nebývale velký prostor, ty vzhledem k jejímu hlavnímu
tématu zůstávají na okraji zájmu.30
Na druhou stranu míra soustředění na trh a ekonomické podmínky tvorby v polském
kontextu v některých případech zašla až tak daleko, že z něj naopak zmizela sama literatura.
Vidět to můžeme v již zmiňované publikaci Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii
Pierre'a Bourdieu, v níž sice nalézáme důkladné analýzy heteronomních i autonomních
faktorů literárního pole, ale už ne to, co bychom vzhledem k jejímu názvu očekávali –
literární texty (a s nimi například bourdieuovský výzkum toho, jak se analyzované činitele
promítají do výběru témat, stylů či poetik jednotlivých autorů). Přesto jsem přesvědčená, že
pečlivá analýza situace, různost metodologických přístupů, a dokonce i občasné násilí
vykonané na literatuře (jako právě v naposledy zmiňované publikaci), polské literatuře cestu
z izolace pomáhají pokud ne najít, tak alespoň hledat.

SPORY O KÁNON
Jako významný bod přelomu, v němž se literatura začala výrazným způsobem politizovat,
uvádí Przemysław Czapliński debaty o národním kánonu. Velké spory se o něj začaly vést
v roce 1996 po ocenění Wisławy Szymborské Nobelovou cenou. Rozhodnutí komise bylo
některými kritiky označeno za podlehnutí politické korektnosti (Szymborskou prý ocenila
především proto, že je žena) a levicovým tendencím světové literární vědy (v padesátých

30

WÖGERBAUER, Michael a kol.: V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české
kultuře 1749–2014, Praha: Academia, 2015.
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letech psala básně o Stalinovi a neodvolává „k etickým zásadám, které jsou známé a blízké
nám všem“).31
Tvorba národního kánonu byla reakcí literárního pole na postupující rozdělování
společnosti, k němuž v Polsku začalo docházet v důsledku zklamání části obyvatel
z ekonomické transformace. Na to pak podle Czaplińského zareagoval liberální tábor
stvořením vlastního kánonu, z něhož ale (autoritativním apelem, tak jak je kánonům vlastní)
naopak bylo nemožné kohokoli vyloučit – každý v něm měl mít právo svého vlastního
výběru. Rozdělení společnosti, jež proniklo i do literárního pole, s sebou neslo i postupnou
deziluzi z představ počátku desetiletí o oddělení literatury od politiky.
Jak je patrné, polská společnost je již od poloviny devadesátých let poměrně výrazně
rozdělena na dva hlavní ideové proudy – liberální a národně-konzervativní, a toto rozdělení se
promítá i do literatury a s ní spojených okruhů. Přispělo to k vědomí nesamozřejmosti
politických východisek jednotlivých aktérů a k jejich problematizaci. Přestože vycházím
především z publikací liberálních, politické čtení literatury je běžné (a uznávané) i v okruhu
konzervativním – v roce 2017 tak například vyšla kniha Literatura i polityka po 1989 roku,
v níž je toto téma zpracováno z konzervativních pozic. Najdeme zde například kritiku
liberálního či poststrukturalistického pojetí nebo dovolávání se objektivní pravdy, která je
vnímána jako neideologická.32

KULTIVACE POJMU POLITIČNOST
Když se v Polsku mluví o političnu a literatuře nebo o političnosti literatury, takřka vždy bývá
zmiňována polemika, jež proběhla na stránkách Tygodnika Powszechnego v roce 2002 a pro
niž se ujal název Kultura w szponach polityki (Kultura ve spárech politiky). Tato debata bývá
považována za důležitý milník, po němž byla politická interpretace literatury přijata jako
31

BERNACKI, J.: „Nobel z kontextem“, Nasza Polska, 1996, č. 41 (v tomto odstavci vycházím z textu
Przemysława Czaplińského, podle něhož také cituji: CZAPLIŃSKI, Przemysław: Efekt bierności, s. 175).
32
„Příznivci jiného přístupu, který jsme v úvodu dali do souvislosti s hledáním jednoty vycházejícím
z aristotelovské tradice, ale upozorňují, že vnímání dialogu jako ‚mechanismu vypracovávání konsenzu‘
vyžaduje zříci se pravdy, sjednotit všechny pozice, osvobodit demokracii od ‚hodnot‘ a dovolit vytvářet je
osobám nebo skupinám, jež by měly mít schopnost veškeré ‚hodnoty‘ a ‚normy‘ konstituovat. Diskuze v této
oblasti, jež je nepochybně umožněna díky neobvyklé hodnotě demokracie dovolující vynášet soudy, jež byly
v době komunismu nepřípustné, někdy končí dokonce pokusy o přidělení ideologických znamének tezi
o ‚absolutní pravdě‘, a zvláště náboženství nebo přesněji, církevnímu učení.“ SZLACHTA, Bogdan: „Związki
literatury i polityki po 1989 roku (z perspektywy politologicznej)“, in: URBANOWSKI, Maciej (ed.): Literatura
i polityka po 1989 roku, Kraków: Ośrodek Myśli Polityznej, 2017, s. 41.
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legitimní. Často v tomto kontextu bývají citována slova Przemysława Czaplińského:
„Strašidlo političnosti vstalo z mrtvých a obchází literaturou. Co si s ním počít?“33 Tato
polemika je ale pozoruhodná i v tom, že odhaluje různé významy pojmu politika, jež v polské
literatuře (literární kritice) figurují souběžně. Charakteristické také je, že se odehrává na
stránkách časopisu, který má nepochybně velký kulturní kapitál, a zároveň pozici
v heteronomní části literárního pole (především proto, že jde o časopis společenský, jež
zároveň kultuře a literatuře věnuje celkem výrazný prostor).
Když o této debatě píše Dorota Kozicka, zmiňuje především tři články – Pióra
i maczugi (Pera a kyje) Andrzeje Wernera,34 Polityka jest piękna (Politika je krásná) Stefana
Chwina35 a Literatura i słabość (Literatura a slabost) Przemysława Czaplińského.36 Ty podle
ní reprezentují tři hlavní typy myšlení o politice a literatuře, jež se v polském kontextu té doby
vyskytují.37 První z nich zastupuje Andrzej Werner, jenž celou polemiku také zahájil – v jeho
pojetí politika znamená konkrétní institucionalizovanou vládu nebo střet stranicky
formulovaných ideologií. Stefan Chwin vnímá politično ve smyslu světonázoru (tedy
ideologie, jež nemusí být totožná s žádnou institucionalizovanou politickou silou), a
zdůrazňuje, že je naivní myslet si, že je možné politice uniknout. Na druhou stranu vidí
problém v tom, že v soudobé literatuře politická témata převažují nad těmi existenciálními
(tedy mezi nimi rozlišuje).
Przemysław Czapliński definuje politiku jako otázku vztahů silnější versus slabší, jako
vztahy závislosti a moci. Literatura by podle něj pak měla tuto každodenní političnost
především problematizovat: „Problematizovat ji znamená zpochybňovat všechny debaty a
diskurzy, v nichž političnost přichází ke slovu, ale také, a možná především, odhalovat
političnost pod povrchem všech diskurzů a demontovat politické jazyky, které tvoří pořádky
našeho života.“38 Zdůrazňuje, že se ve veřejném prostoru nelze ocitnout vně politiky. Toto
pojetí politiky je blízké většině feministických proudů stejně jako tzv. nové levici (v Polsku
spojované s okruhem Krytyki Politycznej).

33

CZAPLIŃSKI, Przemysław: „Literatura i słabość“, Tygodnik Powszechny, 2002, č. 41, dostupné online:
http://www.tygodnik.com.pl/numer/277941/czaplinski.html, zobrazeno: 10. 7. 2019.
34
WERNER, Andrzej: „Pióra i maczugi“, Tygodnik Powszechny, 2002, č. 37, dostupné online:
http://www.tygodnik.com.pl/numer/277537/werner.html, zobrazeno: 11. 7. 2019.
35
CHWIN, Stefan: „Polityka jest piękna“, Tygodnik Powszechny, 2002, č. 38, dostupné online:
http://www.tygodnik.com.pl/numer/277638/chwin.html, zobrazeno: 11. 7. 2019.
36
CZAPLIŃSKI, Przemysław: „Literatura i słabość“.
37
KOZICKA, Dorota: Krytyczne (nie)porządki, s. 228–234.
38
CZAPLIŃSKI, Przemysław: „Literatura i słabość“.
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Tato tři pojetí politiky fungují v polském literárním kontextu souběžně, přestože
přinejmenším první z nich Czapliński označuje za anachronické. Svědčí o tom například již
zmiňovaná konzervativní antologie Literatura i polityka po 1989 roku, v níž se pouze jediná
studie zabývá přímo literárním textem, a naopak naprostá většina textů balancuje mezi prvním
a druhým typem chápání pojmu politična.
Z českého pohledu je ale zajímavý i text Andrzeje Wernera Wyznanie anachronika
(Vyznání anachronika),39 jenž celou polemiku zakončuje. Werner se v něm ostře ohrazuje
vůči Czaplińskému, který ho podle něj nespravedlivě nařkl z vzývání čistého umění pro
umění. Není prý pravda, že by chápal politiku jen jako vztah vlády a společnosti, vnímá ji
šířeji, pouze psal o vztazích, jež fungují v široce pojatém literárním světě, a ne o politice jako
literárním tématu. Přestože Czaplińského teoretická východiska nepřijímá (a označuje je za
politický program, jejž se kritik snaží prosadit), považuje za důležité, aby literatura o vztazích
silnější – slabší pojednávala. A varuje před tím, aby byla pojímaná příliš zjednodušeně a
povrchně. To, čeho se nejvíc obává, není literární tematizování politiky, ale stranictví v jejím
hodnocení, ovládnutí literárního prostoru zjednodušenými politickými hesly a opozicemi.
Tato debata nás mimo jiné upozorňuje, že pojem politika má mnoho významů (které
bychom jistě našli i v pozdějších českých debatách o angažované či politické literatuře a
kritice) a že je důležité ho používat uvážlivě. A to dokonce i když ho jednotliví kritici obklopí
stejnými slovy: přestože například Werner nakonec přijme Czaplińského definici politiky jako
relace slabší – silnější, neznamená to, že s ní zároveň přijímá i celý teoretický koncept,
z něhož Czapliński vychází.

39

WERNER, Andrzej: „Wyznanie anachronika“, Tygodnik Powszechny 2002, č. 46, dostupné online:
http://www.tygodnik.com.pl/numer/278446/werner.html, zobrazeno: 11. 7. 2019.

- 18 -

ZÁKLADNÍ POJMY

Jak jsme viděli v předchozí kapitole, slova politika či politický je možné definovat mnoha
různými způsoby a literárněkritické debaty často trpí tím, že s tímto pojmem zacházejí příliš
vágně. Také proto jsem se rozhodla pro definici základních pojmů své práce použít
především politickou teorii, která nabízí jejich preciznější vymezení. Naopak budu vycházet
pouze z minimálního množství literatury, jež by přímo zohledňovala specifika literárního
pole. Jedná se o rozhodnutí, které není pro literárněteoretickou práci zcela samozřejmé. Pro
mě je ale důležité i z dalších důvodů.
První z nich vychází z předpokladu, že se česká literatura na úrovni literární kritiky a
metakritické sebereflexe během devadesátých let izolovala od zbytku společnosti a jejího
dění.40 Pocit výlučnosti sice na jednu stranu provází literaturu v celé moderní společnosti41 –
literatura jako druh umění má svá specifická pravidla a umožňuje zobrazovat věci, jež jsou
v mimouměleckém světě zcela nesdělitelné. Na druhou stranu mě míra izolacionismu, s jakou
se ke knihám a literárnímu poli přistupovalo v devadesátých letech minulého století (a často
stále přistupuje), motivuje k tomu, abych se pokusila včlenit literární pole zpět do toho
celospolečenského. Ukázat, že tyto světy nejsou odděleny vysokou zdí, a nejenže se mohou
prolínat, ale dokonce to často i přes veškerou snahu izolovat se neuvědoměle dělají.
Pro politickou teorii jsem se ale rozhodla také proto, že se v českém literárněvědném
kontextu sice již objevují překlady a použití jednotlivých literárních teorií, které s politickou
interpretací textů pracují, stále zde ale schází diskuze o základních pojmech, s nimiž tyto
teorie operují. Pokusím se tedy vyjít z teorií, jež mi umožní nejen uchopit a pojmenovat
skutečnosti v literárním poli, ale i propojit toto pole s jeho mimoliterárním okolím.

40

V této práci se budu věnovat především literárněkritické a metakritické rovině české literární produkce, bylo
by ovšem zajímavé podívat se i na to, jak se tyto izolacionistické postoje promítaly (nebo nepromítaly) do poetik
různých autorů.
41
Vypovídá o tom například výzkum Janice Radway, v němž se zabývala produkcí a distribucí milostných
románů. Přestože podle ní postupná racionalizace výroby a distribuce knih probíhala (ve Spojených státech) již
od poloviny 19. století a od té doby tedy začalo docházet k jejich profanaci a začlenění do kapitalistického trhu,
k jejich definitivní komodifikaci došlo až během 70. let 20. století: „Mimořádně vysoký zisk Harlequinu
přesvědčivě ukazuje, že knihy nutně není třeba chápat jako unikátní díla a podle toho s nimi obchodovat, nýbrž
že je lze pravidelně a opakovaně prodávat stálým zákazníkům výlučně na základě identifikace kupujících se
značkou.“ RADWAY(OVÁ), Janice: „Institucionální prostředí. Vydávání beletrie“, překlad Tereza Jiroutová
Kynčlová, in: MÜLLER, Richard (ed.) – ŠEBEK, Josef (ed.): Texty v oběhu: antologie z kulturně
materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, s. 278.
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POLITIKA/POLITIČNO
Politika již většinou není považována pouze za specializovanou sféru profesionálních politiků,
jako tomu bylo v devadesátých a nultých letech,42 stále častěji se naopak pracuje s tezí, že je
politické vše. V polském kontextu tento přístup rozvíjí ve výše představené polemice
Przemysław Czapliński, v tom českém ho formulovali v roce 2013 Jan Bělíček s Martou
Martinovou (dříve Svobodovou) v článku, jenž stál u zrodu rozvinuté polemiky o politickém
čtení: „Literatura je vždy politickým činitelem, a i mlčení ke společenské situaci je politickým
postojem, vyjádřením toho, o čem se nemluví, a tedy součástí nějakého myšlenkového a
hodnotového systému.“43
Tento přístup je nepochybně důležitý pro rozvoj politického myšlení, a ne náhodou má
také své kořeny v emancipačních hnutích minulého století. Zároveň ale musíme umět rozlišit
politické od nepolitického, aby toto slovo neztratilo svou váhu a relevanci pro analytické užití.
Jak zachovat emancipační náboj politických konfliktů a rozlišit je od těch, které mají jinou
povahu? A jak vůbec mluvit o političnu v epoše, která sama sebe identifikovala jako návrat
k přirozenému stavu nebo apolitické slušnosti, a nesetřít všechny její distinktivní rysy?
Jacques Rancière ve své knize Neshoda říká, že politika existuje tehdy, když je
přirozený řád vládnutí narušen ustavením dílu lidí bez podílu. Ten je definován jako část lidí,
kteří jsou sice formálně rovni ostatním, nemohou se ale účastnit společného rozhodování,
jejich hlas dokonce ani není připuštěn k diskuzi. Ne proto, že by nemohl zaznít, ale protože
jeho původce není vnímán jako bytost, která promlouvá a rozumí společné řeči. Rovnost
podle Rancièra není ani přirozenou daností člověka, ani cílem, který si politika může klást.
Proto je podle něj základním předpokladem politiky, neboť právě na ni se díl lidí bez podílu
může odvolávat. Jednotlivé strany sporu se vymezují teprve vznikem sporu: „Politika existuje
proto, že ti, kdo nemají právo být počítáni jako mluvící bytosti, se za takové počítat začnou a
ustaví určité společenství díky faktu, že budou společně sdílet bezpráví, jež není ničím jiným
než samotným střetem, samotným rozporem dvou světů umístěných do světa jediného:
rozporem mezi světem, v němž jsou, a světem, v němž nejsou, světem, v němž existuje něco
mezi nimi a těmi, kdo je neznají jako mluvící a počitatelné bytosti, a světem, kde nic takového

42

BĚLOHRADSKÝ, Václav: „Antipolitika v Čechách: Příspěvek ke gramatice kýče“, in: FIALA, Petr (ed.) –
MIKŠ, František (ed.): Česká konzervativní a liberální politika: Sborník k desátému výročí založení revue
Proglas, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, s. 36.
43
BĚLÍČEK, Jan – SVOBODOVÁ, Marta: „Ideologie a literatura: Co se skrývá pod nálepkou levicového
literárního časopisu?“, A2: Kulturní týdeník 9, 2013, č. 17, s. 18–19.
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není.“44 Spíše než střetem názorů je politika nastolováním scény, kde tyto rozporné výpovědi
mohou zaznít.
To, co běžně nazýváme politikou, nazývá Rancière policií. V jeho pojetí se jedná
o zbytnělou formu politiky, výsledek politického zápasu, který se proměnil v systém
uspořádání moci a distribuce míst a funkcí. Klade důraz na to, že policie není jen státním
aparátem, ale její vymezení je širší – spíše se jedná o zbytnění rozdělení společnosti na části a
díly. „Policie je ve své podstatě zpravidla implicitním zákonem, jenž definuje podíl či absenci
podílu jednotlivých částí.“45 Jedna z funkcí, kterou policie vykonává, je legitimizace a
naturalizace statu quo. Politika potom vždy vystupuje proti právě panující policii, proti řádu,
který určuje rozmístění jednotlivých těl, nechává jako hlasy rozeznat to, co bylo považováno
za pouhý šum.
Rancièrovo pojetí politiky má emancipační charakter a pro období, jímž se budu v této
práci zabývat, se hodí jenom částečně. Domnívám se, že pád reálného socialismu dal
vzniknout takové scéně, v níž jsou spolu najednou konfrontovány hlasy, jež se spolu do té
doby nesetkávaly. Zrušení cenzury a sjednocení tří od sebe oddělených literárních okruhů
(oficiální, samizdatový, exilový), poskytuje mnoho prostoru pro vyjednávání nové
konfigurace jednotlivých vztahů, ve třetí části práce ale uvidíme, že tato politizace veřejné i
literární sféry byla pouze dočasná. Další problém tkví v aplikaci Rancièrova myšlení do
literárního pole.
Z tohoto hlediska se pro výzkum literární kritiky jeví nejplodnější Rancièrovy
myšlenky o logu, o neshodě vznikající nejen při odlišné interpretaci jednotlivých promluv, ale
i na základě odlišné závažnosti, jež je jednotlivými aktéry promluvě připisována. Rancière
odmítá myšlenku, že by se politika odehrávala pouze mezi aktéry, kteří se vzájemně oslovují
v první a druhé osobě, nebo že by toto oslovování bylo zárukou rovnoprávného dialogu.
Zaprvé tato komunikace nefunguje, pokud nepřijmeme různé situace jednotlivých promluv,
pozice mluvčích a naslouchajících – i tato zdánlivě přímá komunikace často odkazuje na
rozdílné pozice aktérů (to, že jedni mají logos, tedy jsou považováni za ty, kdo rozumějí
problémům a formulují je v jazyce, a druzí pouze hexi, tedy jsou schopni tomuto jazyku pouze
porozumět a plnit jeho příkazy). Třetí osoba zase často slouží identifikaci skupin a pozic a
jako taková je pro politickou řeč zásadní, protože ta je vždy vyhlašována jako monolog a
44

RANCIÈRE, Jacques: Neshoda: politika a filosofie, překlad Josef Fulka, Praha: Svoboda Servis, 2011, s. 35,
zvýrazněno JR.
45
Tamtéž, s. 37.
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nikdy neplní funkci obvyklého dialogu: „Zájmeno ‚oni‘ v této hře zastává trojí funkci. Za prvé
označuje druhého jakožto někoho, s nímž se debatuje nejen o střetu zájmů, ale i o samotné
situaci mluvčích coby mluvících bytostí. Za druhé se obrací ke třetí osobě, k níž potenciálně
tuto otázku vznáší. A za třetí ustavuje první osobu ‚já‘ či ‚my‘ mluvčího jako představitele
společenství. Právě soubor těchto her označuje v politice ‚veřejné mínění‘.“46
Tyto poznatky by se jistě daly propojit s teorií řečových aktů, jak je například ve své
práci o normalizační kritice používá Petr Andreas.47 Na rozdíl od něj se ale nebudu zabývat
jednotlivými výpověďmi do takové hloubky, Rancièrův lingvistický exkurz mi spíš pomůže
při

vymezení

jednotlivých

stran

a

jejich

vzájemného

vztahování.

Jaké

strany

v literárněkritických diskusích devadesátých let vystupovaly? Které byly slyšitelné a jak na
sebe vzájemně reagovaly, pokud vůbec reagovaly? A kdo se tedy zapojoval do vyjednávání o
podobě konstituujícího se literárního pole a kdo byl z této debaty vyloučen? Pro důkladnou
analýzu bych samozřejmě potřebovala podrobná data, kterých se v českém kontextu (ale ani v
tom polském, byť tam jich je dostupných víc) příliš nedostává. 48 Velkým přínosem k zaplnění
této mezery je antologie o cenzuře a sociální regulaci literatury V obecném zájmu, ani ta ale
nenabízí podrobnou sociologickou analýzu.49

DEPOLITIZACE A POSTPOLITIKA
Příznačnější než pojem politično je ale pro devadesátá léta pojem depolitizace. Z hlediska
politické teorie je pro popis depolitizace společnosti stále důležitým inspiračním zdrojem
práce konzervativního myslitele Carla Schmitta, přestože politično definuje jako závislé na
státnosti. Některé jeho myšlenky – především ty o političnu jako konfliktu – jsou kromě
jiného zásadní i pro postpolitickou teorii, o níž budu mluvit vzápětí. Ve svém textu Kritika
46

RANCIÈRE, Jacques: Neshoda, s. 54.
ANDREAS, Petr: Vybírat a posuzovat: literární kritika a interpretace v období normalizace, Příbram:
Pistorius & Olšanská, 2016.
48
Příčinou tohoto nedostatku dat je kromě malého vědeckého zájmu (na české straně) i chaos panující
v transformujících se institucích, jenž postihl oba státy. Srv. WÖGERBAUER, Michael a kol.: V obecném zájmu,
s. 1427–1436; v polském kontextu: JANKOWICZ, Grzegorz a kol.: Literatura polska po 1989 roku w świetle
teorii Pierre'a Bourdieu, s. 25.
49
Dalším počinem ve sféře sociologie literatury jsou průběžné čtenářské průzkumy týmu Jiřího Trávníčka. Jeho
poslední výzkum, který byl publikován v knize Česká čtenářská republika (TRÁVNÍČEK, Jiří: Česká čtenářská
republika: generace, fenomény, životopisy, Brno: Host, 2017), je ale pro současné depolitizované myšlení
o literatuře zcela symptomatický, a proto pro mou práci použitelný pouze jako pramen. Trávníček se v něm totiž
zaměřuje na čtenářské generace a fakt, že v jednotlivých generacích žijí lidé s různým sociálněekonomickým
statusem, ani důsledně nereflektuje. Jeho knihu by pak bylo lze číst za pomoci Barthesovy koncepce mýtu jako
symptom naturalizace střední třídy jako jediné možné.
47
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neutralizací a depolitizací, který česky vyšel v knize Pojem politična, tvrdí, že v každé epoše
existují tzv. centrální oblasti, jež tvoří základ dobového myšlení. Tyto centrální oblasti
(Schmitt historicky definuje čtyři – teologickou, metafyzickou, humanitárně-morální a
ekonomickou) se ve své době stávají jakýmsi neviditelným rámcem, který určuje všechny
ostatní vztahy, dokonce i politická témata. Vyhlášení neutrality či přirozenosti určitého stavu
je pak podle něj pouze převládnutím nové centrální oblasti. „Dosavadní centrální oblast je
neutralizována tím, že přestává být centrální oblastí, a lidé doufají, že na půdě nové centrální
oblasti naleznou ono minimum shody a společných premis, jež učiní možnými bezpečnost,
evidenci, dorozumění a mír.“50 Neutralita je ale pouze zdánlivá a dočasná, neboť vychází
z neutralizace předchozího konfliktu a záhy se objevuje jiný.
Domnívám se, že se česká literatura jako taková během devadesátých let výrazným
způsobem depolitizovala a politické přístupy se v ní dnes stále prosazují jen těžko. Příčinou
této depolitizace není (jen) únava z přepolitizovanosti minulého režimu, jak se často uvádí.
Stejně důležitým, ne-li důležitějším činitelem v procesu depolitizace byla atmosféra světa po
konci dějin, způsobená koncem studené války a globálním vítězstvím ekonomického
liberalismu. Sám Rancière je i díky svému rozlišení politiky a policie považován za jednoho
z inspirátorů postpolitických teorií.
Postpolitické teorie reflektují změny ve společnosti, které se výrazně projevily právě
v devadesátých letech. „V postpolitice jsou politické rozpory redukovány na problémy
institucionální politiky, jež mají být řešeny odborníky a legitimizovány prostřednictvím
participačních procesů, v nichž je rozpětí možných výsledků úzce definováno již předem. […]
Občané se stávají konzumenty a volby jsou rámovány jen jako další ‚výběr‘, v němž
jednotlivci soukromě vybírají své preferované manažery ekonomických nezbytností.“51
Charakteristické je zaměření na ekonomiku a na expertní stránku spravování společnosti, jež
de facto znemožňuje jednat a myslet politicky, tedy připustit, že objektivně ideální řešení
neexistuje a každé rozhodnutí je provázeno politickým střetem různých stran.
Neznamená to ale, že by politično ze společnosti zcela vymizelo. Jak píšou autoři
článku Od roztržky ke sporu, „každá depolitizace je potenciálně vystavená politizaci:
zpochybnění, přehodnocení, zahrnutí souvislostí a nezamýšlených důsledků, které vytěsňuje.
50
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OIKOYMENH, 2007, s. 86.
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in tíž (ed.): The Post-Political and Its Discontents: Spaces of Depoliticization, Spectres of Radical Politics,
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015, s. 6.
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Politizace a depolitizace patří k sobě – jsou dvěma stranami jedné skutečnosti.“52 Pro mě bude
důležité zjistit, jakým způsobem se tato depolitizace promítala do literárního pole. Politika i
depolitizace se v českém i polském kontextu odehrávají na několika úrovních, jdou spolu ruku
v ruce a navazují nejen na dění v celé společnosti, ale specificky i na odlišnou dynamiku
literárního pole.
To, že se v devadesátých letech politika stala profesionalizovanou scénou, která
nemůže proměňovat strukturu společnosti (a ani o to neusiluje), ještě neznamená, že není
ideologická. Ideologické základy společnosti však nenalezneme v programech politických
stran, ale především v každodenních promluvách a rituálech. Přesvědčivý popis toho, jak
depolitizované působení ideologie probíhá, předložil už na konci 50. let Roland Barthes ve
svém textu Mýtus dnes. Nechám nyní stranou jeho sémiologii a teorii mýtu jako takovou.53
Zde mě bude zajímat to, co říká o buržoazii a jejím depolitizujícím působení.
Může se zdát, že mluvit v kontextu devadesátých let o buržoazii je poněkud
anachronické, protože třídní aspekt společnosti se v tomto období zdánlivě zcela vytrácí.
Podle Barthese se buržoazie ale již v jeho době sice snadno pojmenovávala jako ekonomický
fakt (kapitalismus), ovšem jako politický fakt se rozpoznávala těžko. „A jako ideologický fakt
se zcela vytrácí: buržoazie vymazala své jméno tím, že přešla od skutečnosti k její
reprezentaci, […] buržoazie se definuje jako společenská třída, která nechce být
jmenována.“54 Kapitalistická třída po roce 1989 v tehdejším Československu skutečně
neexistovala, podle Gila Eyala zde ale tehdy působily dvě skupiny, které plnily její funkci
v době jejího zrodu – bývalí disidenti zakládající svou identitu na odporu vůči garnituře
vládnoucí před rokem 1989 a technokraté vzešlí z šedé zóny, reprezentovaní Václavem
Klausem. 55
Barthes chápe neviditelnost buržoazní ideologie jako důsledek její dominance
a schopnosti šířit svoje reprezentace formou obrazů tak, aby je zbytek společnosti mohl
52

BARŠA, Pavel – SLAČÁLEK, Ondřej – STÖCKELOVÁ, Tereza: „Od roztržky ke sporu“, in: BARŠA, Pavel
a kol.: Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové normalizaci, Všeň: Grimmus, 2010, s. 196.
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hierarchie české společnosti takovým způsobem, že čtenáři nezbývá než ji přijmout a zařadit se, zároveň ale
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přijmout za své. Výsledkem šíření této „anonymní“ ideologie je její naturalizace. Pro to,
jakým způsobem aliance disidentů a technokratů v devadesátých letech naturalizovala svou
pozici a šířila obrazy své reprezentace do společnosti, poskytuje přesvědčivé argumenty Gil
Eyal. Kořeny české depolitizace podle něj najdeme už ve způsobu, jakým se disent
identifikoval, a také v důrazu, jejž kladl na individuální zodpovědnost a mravní čistotu.56 Jako
zásadní zdroj tohoto myšlení vidí Eyal obrat k morálnímu jazyku a hledání vlastní autenticity
(kromě textů Václava Havla nebo Jana Patočky, které Eyal cituje, zde můžeme ze zástupců
literárního pole vzpomenout Jana Lopatku), jež pak rozpoznávání dobrého a zlého klade nad
jakýkoli politický program.
„Došlo k jakémusi kouzelnickému triku,“ píše Roland Barthes, „který obrátil
skutečnost, vyňal z ní dějiny a naplnil ji přirozeností.“57 Tímto trikem byla v kontextu
devadesátých let sametová revoluce, která dosavadní outsidery (s vysokým morálním
kreditem) vysadila do čela společnosti, a jejich narativ o návratu k přirozenému (vysoce
morálnímu, tedy demokratickému) stavu světa se stal narativem, který zazníval nejhlasitěji.
Zároveň byl – jak uvádí Eyal – podpořen narativem technokratů, kteří zase hovořili o
přirozenosti kapitalistického uspořádání, aniž by připustili do debaty jakékoli alternativy.
Dalším rysem mýtu je jeho ahistoričnost, která jde v ruku v ruce s odmítnutím
jakýchkoli dalších utopií, jež je charakteristické také pro postpolitické myšlení. Utopické
myšlení bylo považováno za hloupé, nebo dokonce nebezpečné – za vyvolávání duchů
nedemokratické minulosti. Přitom ale paradoxně byla součástí dobové atmosféry jakási žitá
utopie – doba po konci dějin, návrat k přirozenému fungování společnosti, jež jako by již
nemělo být určováno politickými ani ekonomickými otázkami.58 O ahistoričnosti naší epochy
vypovídá také fakt, že dnes – třicet let po sametové revoluci – stále mluvíme o současném
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režimu jako o relativně novém, přestože již trvá o deset let déle než normalizace, která se
naopak v historické paměti zdá být nekonečná.59
Ve třetí části této práce mě bude zajímat, jakým způsobem se tato depolitizace
projevovala konkrétně v literárním poli. Jak na sebe reagovala depolitizace (nebo mytizace
skutečnosti) vzešlá z disidentských intelektuálních okruhů a spíše postpolitická utopičnost
světa po konci dějin, jež vedle ekonomicky efektivní formy vládnutí vyžaduje i ekonomicky
efektivní formy produkce kultury. Tato rozlišení budou užitečná také při popisování střetu
konzervativní vysoké literatury s literaturou konzumní, již bylo možné po mnoha letech opět
publikovat.60 Pro mnohé tehdejší intelektuály (z řad bývalých disidentů, ale i jiných) byl tento
vpád – neautentické – literatury doslova šokem, její oblibu pak měli tendenci vysvětlovat
spíše (morální) zkažeností lidí minulým režimem61 než přirozeností (jak by řekl Václav
Klaus) kapitalistického systému.

IDEOLOGIE
Jak bylo řečeno – politika pro devadesátá léta znamenala především expertní sféru
profesionálních politiků, a charakterističtějším pojmem pro ně je depolitizace nebo
postpolitika. Neobejdu se ještě bez pojmu ideologie, jež bude plnit spíše pomocnou funkci,
ale na jehož vymezení se podle mě ještě podrobněji vyjeví určité rysy politična, s nimiž budu
pracovat. Pojem ideologie má celou škálu významů, pro začátek tedy bude užitečné, když se
podíváme na typologii jeho možných definic, jak ji navrhuje Terry Eagleton ve své knize
Ideology. An Introduction.62 Zároveň tuto typologii budu postupně komentovat s ohledem na
užitečnost jednotlivých definic pro tuto práci:
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Miloš Řezník v Dějinách Polska ukazuje na absurditu současného vztahování se k socialismu poukazem na
Španělsko: „Za druhé sice lze v Polsku stejně jako v jiných zemích v mnoha oblastech konstatovat rezidua nebo
důsledky socialismu a jeho odbourávání, avšak v posledním více než jednom desetiletí je země mnohem dál než
v nějakém ‚postsocialistickém‘ období. […] Tři desetiletí po převratu roku 1989 by to mělo být stejnou
samozřejmostí, jako bylo v roce 2000 již dávno samozřejmé nepsat například o Španělsku jako o zemi ve fázi
‚postfrankistických‘ reforem.“ ŘEZNÍK, Miloš: „Dějiny současného Polska“, in: FRIEDL, Jiří a kol.: Dějiny
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1. Ideologie jako obecný materiální proces produkce idejí, přesvědčení a hodnot
v sociálním životě. Toto vymezení je poměrně široké, ale bude užitečné tam, kde mi půjde
o rozkrývání ideologických obsahů konkrétních textů také proto, že zdůrazňuje sociální
determinaci myšlení. Jeho nevýhodou ale je striktní politická neutralita, která nedovoluje
mluvit o politických rozměrech konfliktu. V tomto pojetí má ideologie podle Eagletona blízko
k pojmu kultura, který je zde chápán šířeji než jen jako produkce uměleckých děl, ale zároveň
úžeji, než jaké je jeho antropologické vymezení. „‚Kultura‘ v tomto antropologickém smyslu
by obsáhla například finanční infrastrukturu sportu, zatímco ideologii by zajímaly především
znaky, významy a hodnoty zakódované ve sportovních aktivitách.“63 Mě bude ve shodě s tím
zajímat jaké znaky, významy a hodnoty budu nalézat v konkrétních literárněkritických
textech.
2. Ideologie jako soubor idejí konkrétní skupiny nebo třídy. Zde se již objevuje určitá
kolektivita, ale stále se jedná o pojem politicky velice neutrální, protože „[v] tomto pojetí je
ideologie kolektivním symbolickým sebevyjádřením, stranou však zůstávají vztahové či
konfliktní aspekty“.64 Toto chápání ideologie nebude pro mou práci příliš zásadní, protože
oblast literárního pole je jednak do velké míry individualizovaná, což sice neznamená, že
bychom nemohli mluvit o určitých kolektivních tendencích a proudech, jež se soustředí kolem
jednotlivých kulturních center (převážně literárních časopisů). Toto rozdělení, ale často
neodpovídá politickému štěpení na úrovni celé společnosti. Jak uvádí Jan Sowa ve studii
Habitus pisarzy i pisarek (Habitus spisovatelů a spisovatelek), přestože není snadné definovat
zkoumanou skupinu z třídního hlediska, „je možné pozorovat dominanci postojů, jež jsou
charakteristické pro tu část středních tříd, které budují svou pozici spíše akumulací kulturního
než materiálního kapitálu.“65 Domnívám se, že se nedopustím příliš násilné zkratky, když
budu předpokládat, že podobné sociální zařazení budou mít i literární kritici a kritičky
v českém kontextu. Literárněkritický segment společnosti bude také – na rozdíl od jejího
zbytku – méně diferenciovaný, a jeho rozdělení bude nutné více nuancovat. Navíc především
v českém případě je tato skupina poměrně malá a do hry vstupují i osobní vazby či výrazné
individuality, které mohou výrazně ovlivnit celou její dynamiku.
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3. Ideologie jako prosazování a legitimizace zájmů jednotlivých skupin. Eagleton
v tomto smyslu definuje ideologii jako pole, v němž „jednotlivé sociální síly prosazují samy
sebe“.66 Byť zde již hraje politično výraznou roli, domnívám se, že ne každý ideologický střet
nutně musí být střetem politickým. V rámci policie, jak ji definuje Rancière, mohou zcela jistě
fungovat rozdílné (byť zřejmě ne příliš rozdílné) ideologické proudy, které se vzájemně
doplňují. Ilustrovat to můžeme na opět na závěrech Gila Eyala ve studii Anti-Politics and the
Spirit of Capitalism, v níž ukazuje, že okruhy (bývalých) disidentů a technokratů s velice
odlišnými zájmy hrály v devadesátých letech důležitou symbiotickou roli při utváření
liberálního kapitalismu.67 Na zřeteli bude také třeba stále mít, že dokonce ani každé
prosazování zájmů není ideologické. To budu muset zohlednit při výběru zkoumaného
materiálu.
4. Ideologie jako prosazování zájmů dominantní skupiny. Tato definice do velké míry
odpovídá Rancièrově policii a jejímu úsilí o celkové ovládnutí stávajícího pořádku nebo
i barthesovskému depolitizujícímu působení mýtu. Pro mou práci bude zvlášť důležitá,
protože se domnívám, že mnoha okruhy stále vyznávaná teze o apolitičnosti literatury,
rozšířená (a naturalizovaná) na počátku devadesátých let, má ideologické základy tohoto typu
a odhalení její ideologické povahy bude jedním z mých úkolů. Z tohoto hlediska bude třeba
zohlednit vývoj v čase, neboť se v prvních letech nového režimu tato dominantní skupina
teprve konstituovala, a ideologické pozadí jejich aktérů bylo na první pohled čitelnější.
Velkou výhodou pro odhalování ideologických obsahů je komparativní rámec mé práce. Fakt,
že došlo k naturalizaci určité ideologie, se totiž snáze odkrývá skrze porovnávání a překlad
jednotlivých diskurzů a sociolektů.68 Proto jsem také první kapitolu věnovala Polsku – šlo mi
o to, abych poukázala na nesamozřejmost mnohých dominantních východisek, jež jsou
v českém kontextu považována za zcela neideologická.
5. Ideologie jako prosazování zájmů dominantní skupiny pomocí zkreslování a
přetvářky.

Toto pojetí

ideologie

byl

v devadesátých

letech

zřejmě

zdaleka

nejfrekventovanější. V tomto ohledu byly za ideologické označovány diskurzy spojené
s minulým režimem a lidé, kteří tuto ideologii šířili, byli považováni za hloupé, deformované
normalizační propagandou nebo za vědomě usilující o návrat nedemokratického systému.
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6. Ideologie jako falešná přesvědčení, která ale nevycházejí ze zájmů dominantní třídy,
ale z materiální struktury společnosti jako takové. Šesté pojetí pojmu ideologie uvádím pro
úplnost, pro mou práci ale nebude důležité.

APLIKACE
V českém kontextu mnoho prací, jež by zkoumaly současnější literární kritiku
z hlediska političnosti a na jejichž metodologii bych tedy mohla navázat, nenajdeme. Asi
nejblíže je mým východiskům kniha Petra Andrease, jenž ale v úvodu své metodologické
kapitoly píše: „Za základ pracovní metody jsem zvolil koncept politiky interpretace –
speciální součásti politiky jakožto zápasu o interpretaci dění a skutečnosti v oblasti literární
kritiky, chápeme-li politiku v širším smyslu mezilidských a meziskupinových vztahů.“69
Andreasovi tato definice politiky umožňuje zkoumat konkrétní strategie jednotlivých autorůkritiků doby normalizace. Proto také ve své práci navazuje na teorii politiky interpretace
Patricka Hogana, kterou konfrontuje s teorií řečových aktů. Tato metodologie je pro jeho
záměry jistě funkční, ze sféry literatury a literární kritiky však opět vytváří striktně autonomní
sféru, čehož já se chci ve své práci vyvarovat. Jeho přístup navíc ve výsledku literární kritiku
depolitizuje svým důrazem na konkrétní strategie a individualitu aktérů.
Pro mou práci naopak bude důležité to, jakým způsobem se obecně politické debaty
překlápěly do literárního pole a jakým způsobem se toto pole postupně utvářelo. Na rozdíl od
teorie politiky interpretace, jak ji používá Andreas, umožňuje pojem literární pole zkoumat,
jaké vlivy do literatury vstupují z jeho okolí nebo jakým způsobem se při tomto transferu
proměňují, nebo dokonce deformují. Jako politické tak v literárním poli můžeme vnímat
například debaty o historických narativech, o vztahu vysoké a nízké, respektive komerční
literatury nebo o změnách v literární produkci způsobených příchodem kapitalismu, ale i
debaty o roli umění ve společnosti.
Pojem literární pole užívám volně v původním bourdieuovském smyslu70 jako
označení literárního prostoru, který má svá vlastní specifika, v němž žádný kritik ani
spisovatel nefiguruje zcela individuálně, ale je součástí spletité struktury různých vazeb.
Užívám ho i přesto, že Bourdieu vnímal politiku jako princip, jenž literární pole
69
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heteronomizuje, tedy narušuje jeho autonomii. Domnívám se, že pokud ideologii a politično
chápeme jako princip, jenž je přítomný v každém vystoupení ve veřejném prostoru, těžko se
můžeme ubránit tomu, aby vstupovalo do literatury. Pokud bychom chtěli zachovat
bourdieuovskou logiku, mělo by větší smysl ptát se po tom, za jakých podmínek má politično
heteronomizující efekt a kdy naopak jeho reflexe přispívá k větší autonomii, jak souvisí
s intencí autora nebo s (vědomým nebo nevědomým) výběrem čtenářů, pro něž píše.
Literární kritika má navíc v literárním poli poměrně specifické postavení spojené
například s tím, že se pohybuje – jak zdůrazňuje Dorota Kozicka – na pomezí literárního a
neliterárního světa.71 Na rozdíl od Kozické se nadto nebudu věnovat jen literární kritice ve
striktním smyslu tohoto slova – tedy takové, jež je provozována kritiky v literárních
časopisech, ale svou práci otevřu i z hlediska literárního pole okrajovějším vlivům, jakými
jsou články publikované v denících či společenských týdenících. To je podle mě nezbytné i
z hlediska zkoumání pozice, jakou měla v literárním poli sama literární kritika – mnohé
tendence vyniknou teprve tehdy, pokud je podrobíme komparativní perspektivě.

71

„Dnes již asi žádný literární vědec nemá pochybnosti o tom, že literární kritika představuje důležitý a zajímavý
předmět zkoumání, že vyžaduje specifický přístup, jenž zohledňuje jeho podmínky komunikace a místo
v prostoru literárního života, její specifický textový tvar a žánr, ale také její diskurzivní status (pozici v prostoru
diskurzů literárních a neliterárních). Komplikovaná síť různorodých podmínek kritického diskurzu způsobuje, že
není možné vyprávět jeden souvislý příběh o literární kritice posledních několika desítek let ani určit podle
jakých kritérií problematizovat, analyzovat a uchopit komplikované osudy literární kritiky od poloviny minulého
století.“ KOZICKA, Dorota: Krytyczne (nie)porządki, s. 5.
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POLITICKÁ ČTENÍ MICHALA VIEWEGHA

Knihy Michala Viewegha možná pro svou komerčnost nepůsobí nijak zvlášť politicky.
Debaty, které se odehrávaly kolem jeho prvních třech románů ale naznačují, že se jedná o
texty, jež byly na počátku devadesátých let pro utváření literárního pole a pozic v něm
naprosto zásadní. Tyto knihy zároveň dosahovaly vysoké prodejnosti,72 a měly tedy velký vliv
nejen v rámci literárního pole, ale i v celé společnosti. Budu se zde věnovat románům Báječná
léta pod psa (1992), Výchova dívek v Čechách (1994) a Účastníci zájezdu (1996). První
z těchto knih – jež groteskní formou zpracovává období normalizace – byla přijata takřka
výhradně pozitivně (Vieweghovi to svou jednoznačně negativní kritikou pokazil jen Michael
Špirit). Romány Výchova dívek ani Účastníci již tak pozitivně přijaty nebyly – recenze se
zabývají především tím, zda Viewegh zradil, či nezradil ideál opravdové literatury. S velkým
rozhořčením se píše také o jeho komercionalizaci, čemuž v této kapitole věnuji relativně dost
prostoru – v období politické a ekonomické transformace jsou to otázky z hlediska mého
tématu nejpalčivější.
V rámci této kapitoly provedu rovněž dva drobné exkurzy do dvou důležitých debat,
jež se částečně promítly i do recenzí a polemik o Vieweghovi. Prvním z nich bude exkurz
o tzv. autentické literatuře, jež byla na počátku devadesátých let často skloňovaným termínem
v různých typech periodik od těch literárních po společenské. Druhý exkurz se bude věnovat
dvěma programním manifestům, které vznikly v devadesátých letech (Rozžhavená kra
Jaromíra Typlta a Skrz Petra Borkovce a Martina C. Putny), a jejich problematickému přijetí.
Jednotlivé Vieweghovy romány nejprve sama interpretuji – nikoli s ambicí podat
vyčerpávající rozbor, ale spíše ve snaze ukázat, co všechno si pod politickým čtením lze
představit. Každý z těchto textů do sebe inkorporoval politično trochu jiným způsobem a na
každý budu tedy aplikovat poněkud odlišnou metodu. Svou interpretaci, která má především
zdůraznit nejvýraznější politické vlastnosti dané prózy, budu porovnávat s literárněkritickými
debatami, s tématy, jež se v nich objevují, i s pozicemi, které v nich byly hájeny. Výsledkem

72

Přesná čísla se mi bohužel nepodařilo dohledat, podle informací Hospodářských novin ale celkové číslo
prodaných výtisků knih Báječná léta pod psa i Výchova dívek v Čechách do roku 2012 přesáhlo hranici 100 tisíc
výtisků. O prodeji Účastníků zájezdu v článku můžeme zjistit pouze to, že stotisícovou mez nepřekročil.
HARTMAN, Ivan: „Jak žijí čeští spisovatelé? Uživí se akorát Michal Viewegh a čtení pro dívky“, publikace:
17. 3. 2012, dostupné online: https://art.ihned.cz/knihy/c1-55073270-viewegh-a-cteni-pro-divky-tezke-vahyknizniho-podnikani, zobrazeno 5. 7. 2019.
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by měl být plastický obraz toho, jaké možnosti politického čtení jsou v textu obsaženy, jaké
byly v dobovém kontextu rozpoznány (a považovány za důležité) a jaké byly naopak pro
dobové čtení neviditelné.

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA
První Vieweghův román – jak již bylo řečeno – pojednává život v období normalizace
takzvaně s humornou lehkostí. Příběh je vyprávěn v subjektivizované er-formě, postavou, jež
nám ho zprostředkovává, je Kvido, geniální dítě (tvrdí, že si pamatuje dokonce i na nudu, již
musel vytrpět v matčině děloze) narozené v roce 1962 do rodiny herečky a studentky práv a
nadaného začínajícího ekonoma. Subjektivizace se odehrává na několika rovinách – hlavní
linii příběhu čteme skrze Kvida-dospělého. Ta je ale prokládána pasážemi, v nichž je nám
příběh zprostředkováván postupně Kvidem-autorem, jenž se o napsaném textu baví
s redaktorem, Kvidem-starším bratrem, který příběh komentuje v přímé řeči zřejmě s menším
odstupem,73 a Kvidem-dítětem, jenž je v textu přímo zastoupen vloženými deníkovými
záznamy. Tyto roviny se nejen prolínají, ale často se dokonce mísí. Kvido-dítě je v mnohém
dospělý (chápe, co se kolem něj odehrává, do velké míry mluví jazykem dospělých), a naopak
Kvido-dospělý často přejímá pohled Kvida-dítěte. Jeho postava je díky tomuto mísení do
velké míry neměnná, nepodléhá vývoji ani stárnutí. I v dospělosti má silný vztah k matce (na
nočních směnách spí v její kanceláři, domlouvají si společné „mávací“ rituály), a obecně
vykazuje nedospělé rysy (nejistota v erotických otázkách, ale i neschopnost pragmatického
myšlení v rozhovorech s redaktorem).
Tento způsob infantilizace celého vyprávění vytváří potřebný odstup a nadhled od
samotného příběhu, a zároveň pocit bezčasí. Iluzi odstupu od času příběhu (a tedy času
normalizace) vytváří i tempo, jež příběh nabírá po roce 1989 – přestože jsou tomuto období
věnovány pouhé tři stránky, události získávají spád a Kvido vyjmenovává jednu za druhou.74
73

„‚Nepočítám-li onen incident se psem, musím říci, že těhotenství je pro každý jen trochu inteligentní plod
nepředstavitelná nuda,‘ pokračoval nevzrušeně Kvido. ‚Říkám záměrně pro inteligentní plod – a nikoli tedy pro
ty holé, ochrnuté jeskynní macaráty, jakým jsi byl mimochodem například ty, a to dokonce ještě i několik dní po
porodu, kdy jsem bohužel musel pohlédnout do tvého ošklivého fialového obličeje. Snad si ale dokážeš alespoň
představit, jaká strašlivá nuda je oněch zhruba dvě stě sedmdesát naprosto stejných dní, během nichž je již
probuzené vědomí odsouzeno pouze nečinně zírat do plodové vody a občas malátně kopnout do břišní stěny, aby
ti nahoře zbytečně nepanikařili?‘“ VIEWEGH, Michal: Báječná léta pod psa, Praha: Československý spisovatel,
1992, s. 11–12, zvýrazněno MV.
74
„Kvidův otec od ledna 1990 pracuje na ministerstvu zahraničního obchodu ve funkci vedoucího obchodní
skupiny. Do zaměstnání denně dojíždí vlastním vozem. V září téhož roku je vyslán na kontraktační cestu do
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Poměr rozsahu a rychlosti vyprávění zde vzbuzují dojem, jako by od sametové revoluce do
10. října 1991 (kdy podle poslední věty románu Kvido odevzdává svůj rukopis do
nakladatelství) uplynulo ve srovnání s celým románem obrovské množství času.
Viewegh kopíruje převládající narativ o době normalizace s často zdůrazňovaným
motivem bezčasí, jeho kostru žádným způsobem nemodifikuje (jedinými historickými
záchytnými body ve vyprávění jsou roky 1968, 1977 a 1989). Zajímavější je to, čím tuto
kostru vyplňuje – Viewegh zde využívá metodu, na niž bude upozorňováno především
v kritikách Účastníků zájezdu – a obsazuje Kvidovu rodinu postavami-typy, jež by mohly
tvořit reprezentativní vzorek tehdejší české společnosti. Kvidova matka tak pochází z rodiny
bohatých komunistických intelektuálů – její otec patří k reformátorům a v šedesátých letech
pracuje v prezidentské kanceláři. Kvidův otec naopak vyrostl v chudých poměrech v bytě
pokáleném od andulek a jeho otec Josef je horníkem a (přinejmenším rétoricky v soukromí)
zavilým antikomunistou. Skrze divadelní kontakty Kvidovy matky do příběhu vstupují
disidenti z pražské bohémy, jmenovitě zastoupení Pavlem Kohoutem. Rovinu undergroundu
pak zřejmě ztělesňuje Kvidův mladší bratr Paco.
Přes tuto různorodost se všechny postavy (včetně člena KSČ a otcova kariéristického
kolegy Zváry) staví k režimu negativně, ani jedna z nich ale proti němu nevystupuje aktivně.
Jedinou výjimkou je Pavel Kohout, ale ani v jeho případě se nedozvíme, jak přesně proti
režimu bojoval. Příznačně je zde disent zastoupen touto známou osobností, na rozdíl od
Kvidových rodičů, kteří dokonce ani nemají jméno. Všechny aktivní odpůrce režimu je zjevně
možné konkrétně pojmenovat, není jich tedy mnoho. Jediné setkání s opozicí (jež je
parodováno motivem opékaných kuřat po vzoru kohout-kuře) také pro rodinu okamžitě končí
katastrofou, otec je nejen zbaven svého dobrého postavení v práci a tím i životního elánu, ale
také chodí po výsleších a je vyšetřován StB.
Tento motiv je až na hranici parodie – jedná se ale spíše o parodii disidentského
diskurzu než socialistického režimu. Alena Přibáňová ostatně ve svém článku dokládá, že
Michal Viewegh pracuje ve své próze Výchova dívek s mediálním diskurzem více než
s odkazy k reálnému světu.75 Proč by to nemohlo v určité variaci platit i pro jeho další texty?

Brazílie. ‚To už jde, ne?‘ usmívá se v té době často. Krátce po svém návratu je v rámci celkových prověrek
ministerstva pozitivně lustrován a propuštěn. Vrací se do a. s. Kavalier Sázava, kde vykonává funkci cenového
referenta.“ Tamtéž, s. 216–217.
75
„Vieweghův svět jako by opravdu přesahoval z románu do jiného prostředí, spíše než k reálné skutečnosti se
však vztahuje opět ke skutečnosti stvořené, tentokrát ovšem nikoli literární, ale mediální,“ PŘIBÁŇOVÁ, Alena:
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Vezměme si to popořádku: v srpnu 1968 Kvido místo toho, aby demonstroval proti
sovětským tankům, vylepuje po městě plakáty s prosbou o pomoc při hledání uletěvších
andulek, záhy nato je jeho rodina přestěhována do prosklené terasy sázavské vilky, otcův
kolega zas bydlí v transformátoru. Aby mohl postupovat v práci, není otec nucen vstoupit do
strany, ale zato si musí od svého šéfa koupit vlčáka (z něhož má jeho žena panickou hrůzu) a
hrát ve fotbalovém mužstvu (přestože mu to vůbec nejde). Strach z dalších postihů, který otce
provází po příhodě s Kohoutem (a kuřaty), má charakter psychopatické paranoie a ukazuje se
jako neopodstatněný. Improvizovaná gynekologická ordinace bývalé primářky Zity, která za
normalizace může pracovat jen jako biletářka v kině, v kanceláři jejího vedoucího může zase
fungovat jako parodie na intelektuální výkony disidentů podávané v kotelnách.
Tuto parodii nevnímám jako snahu disidentský diskurz odmítnout (ostatně odpor
k režimu je důležitou základní charakteristikou všech Vieweghových postav), ale jako způsob,
jak dát prostor historickým narativům, jež byly do té doby politicky nepřijatelné nebo
jednoduše vedle tragických příběhů velkých morálních hrdinů působily nepatřičně. Aby toho
ale autor docílil, musel nejprve velký disidentský narativ trochu „zmenšit“. Zároveň nic
nenasvědčuje tomu, že by tento proces Viewegh prováděl zcela vědomě, jedná se jednoduše
o jednu ze strategií, jež v literárním textu fungují, aniž by vyžadovaly plně vědomou reflexi.

BÁJEČNÁ LÉTA: RECEPCE
Báječná léta byla kritiky přijata více než pozitivně. Naprostá většina z nich se
věnovala především vztahu románu k minulému režimu. Román podle kritiky přináší pocit
úlevy od tragičnosti, jíž je provázeno vzpomínání na normalizaci.76 Zdůrazňuje se, že
Viewegh nenáleží ani ke kruhům disidentským ani oficiálním,77 tématem je i generační
ukotvení – Michal Viewegh ukončuje studium v roce 1988, debutuje 1990 a
s předlistopadovým režimem si nestihne „zadat“.78 Období normalizace je pro něj dobou
šťastného dětství a dospívání: „Krom toho však, že to byla ‚léta pod psa‘, léta odpuzujícího
českého chrchle, byla to pro Kvida i jeho autora nepochybně opravdu ‚báječná léta‘ dospívání
a mládí, tak jako kdysi dusivá 50. léta Václava Černého byla dobou prvních lásek generace

„Od románu o psaní k románu v přímém přenosu: Role a podoba čtenáře ve dvou sebereflexivních románech
Michala Viewegha“, Česká literatura 55, 2007, č. 4, s. 465.
76
JANÁČEK, Pavel: „Groteska o velké lásce“, Nové knihy, 1992, č. 44, s. 1.
77
CHUCHMA, Josef: „Docela normální rodinka“, Mladý svět 35, 1993, č. 4, s. 60.
78
LUKEŠ, Emil: „Vieweghova melancholická groteska“, Tvar 3, 1992, č. 51/52, s. 19–20.

- 34 -

Milana Šimečky,“ píše Jan Lukeš v Lidových novinách.79 Přestože se na těchto věcech mnoho
kritiků shodne, jednotlivé kritiky obsahují poměrně rozmanité interpretace předlistopadové
éry.
***
S určitým odstupem publikuje v Kritickém sborníku Michael Špirit svůj text Báječná
chvíle pro recenzenty, spíše než se samotným románem se tedy vyrovnává s kritikami, jež na
něj reagují. „Na otázku, proč došlo mezi autorem a recenzenty k tak dokonalé shodě, můžeme
už začít odpovídat: poněvadž to, co říká autor v knize (a o knize), zní tak libě, že kritiku ani
nenapadlo jeho výpověď prozkoumat. Jak je to možné?“80 Pro ty, kterým není úplně jasné, co
má na mysli onou libostí, dodává: „Důležitý je, myslím, ten pospolitý zážitek námětu
Vieweghovy knihy, to, co pamatujeme pořád ještě všichni. Při recepci díla o ‚naší
současnosti‘, případně o ‚naší nedávné minulosti‘, bývá takový zážitek zkouškou nejen
kritikovy odpovědnosti vůči vlastnímu řemeslu, ale také – nic naplat – zkouškou pevnosti
jeho paměti a svědomí; obyčejně je mu překážkou napsání dobrého textu.“81 Začíná být jasné,
že největší překážkou pro přitakání nadšené kritice je odlišný vztah k minulému režimu a jiná
představa o tom, jakým způsobem je možné na něj vzpomínat.
Dále Špirit cituje výše uvedenou repliku Jana Lukeše o generačních nespravedlnostech
a oponuje mu, že dusivá padesátá léta Václava Černého nebyla pro generace Milana Šimečky
ani tak „dobou prvních lásek“ jako spíš „bolševických hříchů“, s nimiž – tvrdí Špirit – se tato
generace nikdy důkladně nevyrovnala. Báječná léta pak podle něj navazují na v českém
kontextu tradičně nedostatečnou historickou reflexi. Normalizace podle Špirita byla i
Kvidovou dobou a je za ni tedy spoluzodpovědný.
„Jestliže se totiž recenzenti rozplývají nad tím, že Viewegh sedmdesátá a osmdesátá
léta ‚nepotlačil‘, ‚nevytěsnil‘, ‚neodsoudil‘, že prý je vylíčil tak, jak jsme je zažívali více
méně všichni […], píší vlastně o své úlevě nad knihou, která tu dobu pro ně de facto
rehabilitovala,“82 pokračuje Michal Špirit. V článku sice na chvíli připouští, že by tím
nemusel být vinen autor, jenž pouze chce „ukázat, co všechno dovede“, ale kritika. Nakonec
ovšem problém uzavírá tím, že vina je zřejmě na obou stranách, protože Vieweghův román se

79

LUKEŠ, Jan: „Báječná léta českého chrchle“, Lidové noviny 6, 1993, č. 40, příloha Národní 9, č. 7, s. 2.
ŠPIRIT, Michal: „Báječná chvíle pro recenzenty“, Kritický sborník 15, 1994, č. 1–2, s. 65.
81
Tamtéž, s. 65.
82
Tamtéž, s. 66.
80
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„nedá interpretovat“ a „v jeho textu obsažená návodná konkretizace vychází vstříc masovým
společenským náladám“; a kritika pak byla zastižena ve své slabé formě.
Špirit nikde konkrétně nezmiňuje, co má na mysli oněmi „masovými společenskými
náladami“. Dá se ale předpokládat, že souvisejí právě s údajnou rehabilitací minulého režimu,
k níž by měl Vieweghův román přispívat. Namísto „vyrovnávání se“ s vlastními
„normalizačními hříchy“ přichází s Báječnými lety humor a úleva, zobrazení režimu tak, „jak
ho prožívali všichni“. Samozřejmě všichni kromě komunistů a disidentů. Špirit nemluví o
tom, jak by se na předlistopadovou éru vzpomínat mělo, vychází totiž z předpokladu, že se
jeho čtenáři – tedy čtenáři původně samizdatového Kritického sborníku – dovtípí sami.
Díky časovému, ale i rétorickému odstupu se Špirit zdánlivě nezapojuje do samotné
debaty, neocitá se v polemice, pouze komentuje již ukončené dění s nadhledem člověka, který
jediný nazřel, jak se situace má. Samozřejmost, s jakou pak vynáší své soudy a s jakou
předpokládá čtenářské předporozumění, vypovídá o jeho pozici v literárním poli. Jeho
sebejistota ale zřejmě není daná tím, že jde o pozici dominantní. Svědčí totiž spíše o tom, že
stojí na pevně definovaných ideových základech, jeho čtenáři vědí, kam ho zařadit a co od něj
očekávat. Jeho razance pak vyjadřuje spíše to, jakou pozici by si on sám představoval,
rozhodně to není pozice slabšího, utlačeného hlasu, ale pozice toho, kdo sebevědomě stojí na
straně historické pravdy, přestože se třeba veřejné mínění ubírá jiným směrem.
***
Jiří Peňás se ve své recenzi v Prostoru shodne s Michaelem Špiritem na jedné zásadní
věci – kniha se nedá interpretovat. Na rozdíl od Špirita ale Peňás vnímá tuto její vlastnost jako
důkaz o její zábavnosti: „[…] napadlo mne, že čím lépe se kniha čte, čím je zábavnější a
‚průzračnější‘, tím hůře se pak o ní referuje.“83 Zásadní rozpor pak najdeme i v popisu
minulého režimu a vztahování se k němu: „Sedmdesátá léta v jeho [Vieweghově] novele jsou
přesně tou dekádou plnou banality, všeobecného zdementnění a tragikomických neuróz, jak ji
přijímala a prožívala naprostá většina zdejší populace. Ale zároveň je to čas, jenž má
Vieweghova generace (patřím k ní) zadřený pod kůží s celou tou makarenkovskou estetikou
pionýrských hlášení, recitací S. K. Neumanna či fascinace z Remkova letu.“84
Spíše než tragická a tíživá je zde normalizace absurdní či tragikomická, Peňás nepíše
o represi, ale o normalizačním „všeobecném zdementnění“. Zároveň na toto období vzpomíná
83
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s jistou nostalgií, když zmiňuje fascinaci z Remkova letu a makarenkovskou estetiku, jež by
měla mít tato generace „zadřenou pod kůži“. Báječná léta pod psa jsou pak pro něj
tragikomickým vystižením tehdejší společnosti, reprezentací minulosti, „jak ji přijímala a
prožívala naprostá většina zdejší populace“.85
V jiném rozporu je se Špiritovou statí Emil Lukeš – zatímco metakritika v Kritickém
sborníku říká, že normalizace byla i Kvidovou dobou, tedy dobou, již také vytvářel (a proto se
s ní musí vyrovnat a nedělá to), Emil Lukeš v článku uveřejněném v Literárních novinách
tvrdí, že jednou z Vieweghových předností je i to, že se necítí být zcela „čistý“ a že „část
obecné viny bere i na sebe“.86 Podle Lukeše se v tom skrývá Vieweghovo specifické pojetí
katarze – pomocí humoru umožňuje široké vrstvě čtenářů nahlédnout minulý režim kriticky.
Přestože Špirit tvrdí, že se Lukeš spolu s dalšími snaží normalizaci rehabilitovat, ten ve svém
článku naopak říká, že spoluzodpovědní za fungování minulého režimu byli všichni. (Jiná věc
je ta, nakolik kolektivní vina nezbavuje ve svém důsledku zodpovědnosti konkrétní
jednotlivce.) Ani od jednoho se ale nedozvídáme nic o tom, co si pod těmito pojmy
představují, o jejich postojích můžeme usuzovat jen na základě jejich dřívějších vyjádření.
***
Článek Pavla Janáčka v Nových knihách především zdůrazňuje Vieweghovu
apolitičnost, a zároveň kontinuitu určitých existenciálních konstant před rokem 1989 a po
něm: „Hlavní vtip této pouťové prózy můžeme s užitkem hledat v jiném kontrastu, než jaký
nabízí dikobrazí srovnání korpusu prózy a jejího epilogu, v čemsi jiném než v pocitu, že je,
jak bylo. Takový pocit můžeme mít, pokud na knihu pohlédneme zakořeněnou optikou, podle
níž dějová próz[a] odráží jakousi realitu, v Čechách samozřejmě politickou. Jenže Michal
Viewegh psal o lásce rodičů a dětí, vnuků a prarodičů, otylých hochů a dospívajících dívek,
manželů a manželek. O tom, že tahle láska a její všední trampoty přesahují ideologie. A že se
leccos mění, ale ta láska, kterou spisovatelova ironie převrací v trampoty, trvá.“87
Deklarace Vieweghovy apolitičnosti zde působí jako přivolaná na jeho obranu – jako
by Janáček musel své čtenáře ujistit, že se Báječná léta opravdu netýkají politických událostí
ale osobního života, trampot a lásek, jež jiné být ani nemohou. Jenomže takováto interpretace
není úplně samozřejmá – v epilogu (jak jsou ony tři stránky shrnující polistopadové dění
označeny) se toho příliš o „lásce rodičů a dětí“ nedozvíme – Viewegh zde spíš vrší další a
85
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další důvody k možné nespokojenosti s novým režimem, přestože je vůči němu loajální.
A zcela jednoznačně tato okolnost nepůsobila ani na samotného Janáčka – když se vůči
politickému čtení Vieweghova románu musel konkrétně vymezit.
Ostražitost vůči Báječným letům vyjádřil ve svém textu také Vladimír Karfík, který
o nich zároveň mluví jako o očekávaném společenském románu, jenž ovšem nabral jinou
podobu, než všichni očekávali. „[…] čtenáři většinou čekají na trochu jiný, konvenčnější
pohled, který by jim pomohl ujasnit, jaký byl náš nevýjimečný život v těch uplynulých
dvaceti, čtyřiceti letech. Čekají na knihy, v nichž by se mohli poznat anebo aby se s jejich
postavami aspoň chtěli a mohli ztotožnit.“88 Na rozdíl od Špirita se nezabývá jen recepcí
románu v rámci úzce definovaného literárního pole, ale rozlišuje mezi čtenářem-kritikem a
čtenářem-laikem, který také má své čtenářské potřeby a očekávání. A soudí, že Báječná léta
jsou text, s nímž se široké vrstvy čtenářů ztotožnit mohou.
Všímá si také určité apolitičnosti Vieweghova románu a stejně jako Janáček ji
nehodnotí negativně: „Osou Vieweghova románového příběhu je útěk rodiny před velkými
Dějinami – samozřejmě nezdařený. […] Viewegh tuto tragickou polohu předem vylučuje,
vzdálenost, jakou rodina na útěku urazí, činí jenom 51 kilometrů z Prahy do Sázavy – a v tom
je zřetelný úhel ironizujícího pohledu. Ironii a nadsázku spíše než k velkým Dějinám obrátil
dovnitř postav, které v příběhu hrají.“ Přesto ale Karfík Vieweghovi vyčítá, že mohl být o
něco „drásavější“, méně milosrdný k postavám. Z jeho srovnání s Rothovým románem
Portnoyův komplex vyplývá, že ona nemilosrdnost a větší otevřenost může mít mnohem
očistnější efekt.
***
Jinou pozici reprezentuje v debatě Štěpán Vlašín.89 Jeho recenze je veskrze pozitivní,
jak naznačuje už i její titul Konečně prozaický talent. V první části článku přirovnává Báječná
léta pod psa k Dotazníku Jiřího Gruši a ke knize Ryby táhnou proti proudu Jaroslava Čejky.
Zcela očividně jde o snahu legitimizovat bývalého „oficiálního“ autora pomocí disidentské
literatury. Báječná léta zde hrají roli prostředníka – tedy knihy, jež vychází z jakéhosi
hodnotově neutrálního meziprostoru a jež může tyto opoziční proudy propojit. Podobné
strategie legitimizace popsal ve své práci o normalizační kritice Petr Andreas. 90 Těžiště
88
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recenze Vlašín umisťuje ke kritickým komentářům vypravěče vůči polistopadovému režimu,
a to i přesto, že jsou mu v románu věnovány pouhé tři stránky.
Podobná politizace románu a snaha legitimizovat pomocí něj bývalou oficiální
kulturu, a naopak delegitimizovat polistopadový režim asi od komunistického autora nikoho
nepřekvapí. Přesto mi přijde důležité ji zmínit – už proto, že na ni nenarazíme v žádných
polemikách. Dokonce ani Špirit ji nezmiňuje (například jako odstrašující příklad), jeho kritika
cílí výhradně do řad periodik nekomunistických. V dalších rozborech uvidíme ještě zřetelněji,
že se zde tvoří paralelní proud, jenž je zbytkem polistopadového literárního pole dokonale
ignorován.
Vladimír Novotný si zase všímá, že Viewegh určitě „neměl v úmyslu vstupovat do
přímé a nepřímé konfrontace s mnoha vážnými a ambiciózními díly opírajícími se o české
posrpnové trauma…“91 Vzápětí však dodává, že „objektivně vzato“ tak román vyznívá:
„Viewegh […] zachycuje s groteskně všedním šklebem předlistopadovou realitu, jaká zkrátka
a dobře byla či aspoň mohla být. Stačilo se přece s nedávnými poměry neztotožňovat – jenže
ta báječná léta byla tolik ‚pod psa‘ právě kvůli tomu, že to zpravidla vůbec nepřipadalo
v úvahu. Navíc tu autor nenápadně zbavuje aureoly nepravé mýty a ideály minulosti, jimiž se
mnozí tak báječně opájeli: možnost služební cesty na Západ, rodinná dovolená v Jugoslávii,
taky kariéra pod patronátem provinčního stranického tajemníka…“92
Jako jediný si tak Novotný všímá rozporu mezi tím, co Viewegh svým textem
nezamýšlel (tedy: obhajovat předlistopadový režim), a tím, jak tento text skutečně na mnoho
kritiků působí – od Špirita či Vlašína, kteří v textu vidí možnost rehabilitace minulého režimu,
po Chuchmu, Janáčka či Karfíka, kteří ho čtou jako příležitost pro realizaci v historickém
narativu pro ty, kdo nepatřili ani do disidentského, ale ani oficiálního okruhu.

BÁJEČNÁ LÉTA: SHRNUTÍ
Kritické ohlasy Vieweghova prvního románu naznačují, že literární text v tomto
případě hrál roli prázdného označujícího, jež bylo zaplněno celou škálou různých postojů,
přestože se mezi sebou lišily zdánlivě pouze v detailech. Debata o historickém narativu je ale
nýbrž o konflikt mezi tradičním způsobem konstrukce významové identity a politicky ovlivněnou konstrukcí této
identity, jež je dílu připsána za politickým účelem.“ ANDREAS, Petr: Vybírat a posuzovat, s. 148.
91
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politickým tématem par excellence, a to dokonce i tehdy, pokud vidíme konkrétní snahu ji
depolitizovat (explicitně viz recenzi Pavla Janáčka, ale podobný přístup vidíme například i
u Michaela Špirita, který hovoří o kritikově svědomí a tím toto politické téma přeznačuje na
otázku morálky).
Přestože žádná z kritik nepotvrdila mou tezi o parodii disidentského diskurzu,
neznamená to, že by proto musela být méně přesvědčivá. V dobách, v nichž dominuje jedna
konkrétní ideologie, se snadno může stát, že některé interpretace jsou z ideologických důvodů
nedostupné naprosté většině jejích čtenářů, a ty se objeví, teprve když je ona hegemonie
nahlédnuta s kritickým odstupem. V následující podkapitole, jež se bude věnovat recepci
Výchovy dívek v Čechách, potom uvidíme, že jedna z nejpronikavějších recenzí této knihy
pochází z pera komunistického literárního kritika Alexeje Mikuláška, jenž díky svému
ideologickému odstupu dokázal v textu nahlédnout věci, které byly pro středoproudé kritiky
neviditelné.
O přiměřenosti mé interpretace ale svědčí reakce kritiků nepřímo – striktně negativně
byla kniha přijata pouze Michaelem Špiritem z výrazně antikomunistického Kritického
sborníku. Naopak jedna z nejpříznivějších kritik pochází z pera Štěpána Vlašína, jenž se jako
člen a funkcionář KSČ na oficiální kultuře předlistopadového režimu osobně podílel. Tyto
dvě recenze také v recepci Báječných let zastupují jediné dva výrazně formulované politické
postoje. Svým způsobem mou interpretaci ale potvrzují i další recenze, jež zdůrazňují
Vieweghovu apolitičnost, a tedy vystupují proti takovým způsobům interpretace, jež by se
vztahovaly ke společenské debatě o minulém režimu.

VÝCHOVA DÍVEK V ČECHÁCH
Druhý román Michala Viewegha rozhodně nebyl přijat s takovou jednomyslností. Autor
v něm opouští historické téma a zasazuje svůj narativ do soudobé společnosti. Navíc
vyměňuje er-formu, kterou používal v Báječných letech, za ich-formu a do textu umisťuje
postavu vypravěče opatřenou mnoha svými biografickými rysy. Celý text zároveň autor
protkal citáty, více či méně označenými odkazy na další literaturu a vypravěčovými
metakomentáři, jež hrají poněkud paradoxní úlohu – na jednu stranu svou formou čtenáře
přesvědčují o autenticitě (v tomto smyslu nefiktivnosti) daného textu, na druhou stranu jsou
důkazem jeho literárnosti. Vypravěč nás totiž jedním dechem přesvědčuje o tom, že se jím
vyprávěný příběh skutečně stal, a zároveň neustále komentuje, jakým způsobem ho
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konstruuje. Příběh se pod těmito postupy sice rozpadá do anekdotických poznámek a
komentářů, dohromady ho ale drží osnova natolik jednoduchá, že ji v paměti udrží i velice
nezkušený čtenář.
Nesoudržnost románové struktury potvrzuje již citovanou tezi Aleny Přibáňové, že
Viewegh ve svém románu využívá realitu známou z mediálního diskurzu. Ta je ve své
podstatě nespojitá, do velké míry povrchní a nepřeje velkým příběhům a do hloubky
vykresleným postavám. Zároveň ji můžeme komplexně vnímat, jen pokud známe celý její
kontext – jednotlivé zprávy a komentáře nedávají smysl, pokud jsou z něj vytrženy, pokud je
neprožíváme jako každodenní realitu. Viewegh tuto realitu nepřetváří, ale pouze zmnožuje.
Proto jeho vypravěč také nemá příliš velkou potřebu vykreslovat jednotlivé charaktery –
odkázal by se k přílišné konkrétnosti, jež by vazbu se světem mimo jeho text mohla jedině
rozmlžovat.
Přes určitou míru satiry není Viewegh k polistopadové společnosti kritický.
Nereflektovaně přijímá její mediální skutečnost jako normální či přirozenou, skrze svou
komunikaci pak pomáhá čtenáři najít si v ní své místo a zároveň zahlazuje některé rozpory,
s nimiž se „běžný čtenář“ (pro něhož prý píše) musí potýkat v každodenní realitě. Přestože je
například kritický vůči milionáři Královi a jeho podnikání, ukazuje ho zároveň jako
ustaraného otce, jenž se bojí o svou dceru. Pokud kritizuje české školství, pak to dělá z pozice
podřízeného (řadového učitele), jenž se musí potýkat s očividnou nekompetencí svého šéfa.
Alena Přibáňová také upozorňuje, že s narůstající sebereflexivitou vypravěče, sílí i
jeho potřeba konstruovat si svoje čtenáře. Ti se rovněž stávají součástí textu – a to jak ti
viditelní, kteří jsou v textu explicitně oslovováni (od feministek přes intelektuální čtenářskou
obec po čtenáře-abstinenty), tak i ti modeloví, s nimiž vypravěč komunikuje méně nápadným
způsobem. Přibáňová zachytila, jakým způsobem se vůči sobě tyto dvě různé skupiny v textu
přítomných čtenářů vztahují.
O čtenářích, kteří jsou v textu nejviditelnější, podle ní platí: „Společným rysem těchto
jinak pozoruhodně různorodých čtenářů je, že jsou v opozici vůči vypravěčovým názorům
[…] Vůči těmto čtenářům, kterým nasazuje masku názorových oponentů, zaujímá vypravěč
postoj ironický. Jejich nevyřčený názor je přitom vždy nějakým způsobem vyhraněný, někdy

- 41 -

dokonce extrémní. […] Vypravěč se naopak zastává ‚zdravého rozumu‘, ‚střední cesty‘,
‚normálního uvažování normálních lidí‘.“93
Druhý typ komunikace se čtenářem – s tím modelovým – není tak hlasitý, odehrává se
někde za těmito otevřenými proklamacemi a vyhraňováním: „Simultánně s otevřenou‘
komunikací se však v textu odvíjí pásmo tichých nároků a předpokladů, jimž by měl čtenář
během recepce textu vyjít vstříc a které jsou nezřídka v rozporu s vypravěčovou hlasitou
vstřícností.“94 Přibáňová těmito nároky míní především relativní sečtělost čtenáře (jež je podle
ní potřebná k pochopení četných literárních odkazů) a relativní obeznámenost s aktuálním
politickým děním a autorovým životem (obojí se dá podle ní shrnout pod dobrou znalost
mediálního diskurzu). Nároky, které Viewegh na čtenáře klade, nejsou ale tak velké, jak
Přibáňová předpokládá. Kauzy, jež uvádí, se mohou zdát s odstupem více než deseti let
nesrozumitelné, ale pro soudobého čtenáře byly součástí každodenní reality.95
Přesto ale vypravěč na svého modelového čtenáře určité nároky klade – ty se ovšem
týkají především čtenářových postojů. Tím, že se hlasitě vymezuje vůči různým skupinám
obyvatel a zároveň sám „[r]eprezentuje vždy názor umírněný, snad mírně nonkonformní“,96
manipuluje svého čtenáře do toho, aby se do stejné pozice postavil i on sám. Podobné
vytváření normality se objevuje již v Báječných letech pod psa, kde se projevovalo nepřímo
právě vymezováním se vůči disidentskému diskurzu, a ještě výrazněji ho uvidíme
v Účastnících zájezdu.

VÝCHOVA: RECEPCE
Na rozdíl od kritik Báječných let, v nichž byla hlavním tématem historie, se v recepci
Výchovy dívek v Čechách zdůrazňuje, že jde o román ze současnosti. A většinou nešlo
o konstatování neutrální, ale přímo radostné. Jiří Peňás dokonce píše „Úniky do bizarně
báječné krajiny dospívání ani do bočních uliček literárních parodií již nebyly možné. Teď tu
byl jasný příkaz: Napiš ten očekávaný román o dnešku!“97 Za aktuální (a sžíravě satirický)
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charakterizuje, že s někým takovým hraje tenis. Jen s jistou znalostí moderní české historie a popřevratové
společenské nálady lze pochopit, proč Beátě způsobí problémy, že dětem zadá cvičení, v němž figurují termíny
‚Lidové milice‘ a ‚sovětský ledoborec Krasin‘.“ Tamtéž, s. 463.
96
Tamtéž, s. 462.
97
PEŇÁS, Jiří: „Love story s odhalenou hrudí“, Mladá fronta Dnes 5, 1994, č. 225, s. 11.
94
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bývá považován především Vieweghův vhled do polistopadového školství,98 ale celkově se
díky tomuto románu prý můžeme zorientovat „v době“99 nebo nám může posloužit jako
diagnóza polistopadového režimu.100
Přestože tyto pozitivní ohlasy početně převažovaly, v naprosté většině případů šlo
o články, jež vycházely ve společenských časopisech či denících. Drtivá většina autorů
v literárních časopisech Výchovu dívek odmítla, nebo vůči ní byla přinejmenším obezřetná
(jediné výjimky tvoří Emil Lukeš v Tvaru a Stanislav Wimmer v Labyrintu). Hlavním
tématem literárněkritických ohlasů se stává rozlišení vysokého a nízkého umění, případně
pokleslost Vieweghova psaní.
Nejostřejší vymezení vůči Vieweghově komerčnosti se objevuje v Tvaru a jeho autory
jsou Božena Správcová a Lubor Kasal, kteří svou kritiku pojali jako dvojdopis nazvaný
Viewegh na kusy. Jedná se o texty značně stylizované, psané s nadsázkou, jejich základní
výtky jsou ale přesto vcelku jasně čitelné. Kasal otevírá svou část povzdechem, že nečekal, že
„autor ověnčený Ortenovou cenou a kritikou s uznáním přijímaný vydá něco tak slabého a
umělecky podvodného“.101 Oba Viewegha kritizují za to, že se prý vydal cestou laciných
spisovatelských triků a obdivu čtenářů místo toho, aby tvořil literaturu. Tu sice ani jeden
pozitivně nedefinuje (v textu tohoto ladění bychom to ani neočekávali), zásadně se ale
vymezují proti literatuře a kultuře nízké. A Viewegha obviňují z rozhodnutí věnovat se právě
této tvorbě.102
Přestože za podobnými reakcemi vidíme kategorické soudy o tom, co si autoři myslí
o komerčním knižním trhu jako takovém, v naprosté většině případů bývá jakási pomyslná
98

„Předmětem líčení jsou kantorské zážitky, s dětmi, s kolegy a s ředitelem, střet snah o ‚normální školu‘
s byrokratismem a s extremismem a hloupostí, byť se kryly do polistopadového ducha.“ HRZALOVÁ, Hana
[podepsáno (hh)]: „Michal Viewegh o výchově dívek v Čechách“, Haló noviny 4, 1994, č. 245, s. 5.
99
„Ten, kdo se potřebuje orientovat nejen v sobě, ale také v době, uvítá Výchovu dívek v Čechách, protože se
v ní potká s přesně formulovaným výsledkem inteligentního pozorování současné české společnosti.“ BÍLEK,
Petr: „Výchova dívek v Čechách: Michal Viewegh hledá lék proti brakovině“, Reflex 5, 1994, č. 41, s. 49.
100
„Vedle příběhu o výchově dívek v Čechách a o psaní knih v Čechách je totiž román také sžíravým příběhem
o ‚velké výměně‘ v Čechách.“ LUKEŠ, Jan: „Velká výměna“, Týden 1, 1994, č. 8, s. 83. Podobné hodnocení
najdeme i v článku Romana Buriána (BURIÁN, Roman: „Zábavný společník“, Rovnost 4 (109), 1994, č. 274,
s. 6) nebo Františka Cingera (CINGER, František: „Výhoda Vieweghovy výchovy“, Rudé právo 4, 1994, č. 250,
s. 7).
101
KASAL, Lubor – SPRÁVCOVÁ, Božena: „Viewegh na kusy“, Tvar 5, 1994, č. 19, s. 8.
102
Správcová píše: „Konzum je když… Když se s požitkem obědvá dobrý oběd. Rozkoš a vytržení nastává při
aktu samotném, ale cca za 18 hodin dostává tento výborný oběd úplně nový rozměr a není na místě mu věnovat
přílišnou pozornost.“ Kasal zase Viewegha přirovnává k bulvárnímu tisku: „Tvoje autenticita, občasně přivěšená
na papírem šustící příběh lásky, mě jen odkazuje kamsi do krajin Blesků a Expresů. V bulvárních denících čtu
také zaručeně ‚autentické‘ zprávy o různých hrůznostech a bizarnostech […].“ Tamtéž.
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vina za tento stav přisuzována autorovi, nebo dokonce čtenářům, jejichž přízní se autor
nechává zlákat.
Jiří Jůzl ve své recenzi Svět podle Viewegha rozlišuje mezi čtenářem naivním,
nepoučeným a čtenářem kritickým,103 mezi nimiž zeje široká propast. Odmítá možnost, že by
existovala nějaká třetí sjednocující cesta: „Soudím však, že stěží lze vytvořit dílo, které by
úspěšně balancovalo mezi brakem a vážnou literaturou, protože bude mít sklon ke
kompromisu, tedy ke kategorii první. Vieweghův román mě totiž nedokázal přesvědčit o tom,
že by taková ‚třetí cesta‘ mohla funkčně existovat.“
***
Jiný typ kritiky publikuje Petr Fidelius – v Kritickém sborníku mu vychází podrobný
desetistránkový rozbor Výchovy dívek v Čechách, v němž argumentuje, co všechno je na
Výchově dívek špatně. Nebudu se zde zabývat tím, že Fidelius neustále ztotožňuje autora a
vypravěče, přestože se sám proti tomuto zaměňování ve svém teoretickém úvodu ostře
vymezuje. Toho už si ostatně všiml ve své kritice i Pavel Janáček104 a o dvanáct let později
tento postřeh rozvedla Alena Přibáňová.105 Pro mou práci je Fideliova stať zajímavá už svým
rozsahem – je evidentní, že pro něj měl Viewegh i kritiky komentující jeho román mimořádný
význam.106 Na rozdíl od Kasala se Správcovou se ale nevymezuje primárně vůči komerčnosti,
ale vůči literatuře, jež nesplňuje podmínky toho, co on sám rozumí pod pojmem umění.
V teoretickém úvodu Fideliovy stati se připomínají slovníkové definice některých
pojmů, jež se v literárněkritickém ohlasu Výchovy objevují nejčastěji (například autenticita a
fikce). Směrodatnější, než jak jsou tyto pojmy používané v soudobém jazyce (či literární
vědě), je pro něj jejich starověká etymologie. Podobně je i jeho ideál umění značně
klasický.107 Literatura pro něj znamená především formu a řád, vyžaduje od umění velkou

103

JŮZL, Jindřich: „Svět podle Viewegha“, Labyrint, 1994, č. 9/10, s. 22.
JANÁČEK, Pavel: „Zápisky z četby, vieweghovské“, Tvar 6, 1995, č. 20, s. 3.
105
„[…] stojí za pozornost, že slovem vypravěč označuje Fidelius pouze účastníka příběhu, zatímco toho, kdo
v románu vznáší otázky, jež se staly východiskem jeho recenze oslovuje bez zaváhání ‚autore‘, aniž považuje za
nutné se u vztahu těchto pojmů pozastavit […].“ PŘIBÁŇOVÁ, Alena: „Od románu o psaní k románu v přímém
přenosu“, s. 460.
106
O významu, jaký tento text pro Fidelia měl, vypovídá i to, že ho souběžně s Kritickým sborníkem publikoval
(v lehce krácené podobě) také v Literárních novinách. FIDELIUS, Petr: „Vieweghův VIEWEGH: K jednomu
případu autoreflexe v umělecké próze“, Literární noviny 6, 1995, č. 34, s. 1 a 6, dokončení Literární noviny 6,
1995, č. 35, s. 6–7.
107
„Věz tedy [autore], že v umění platí řád tvorby, na tom žádné ‚postmoderní‘ vylomeniny v zásadě nic změnit
nemohou. Nikdy v umění ničeho nedosáhneš, pokud se nepodrobíš jeho řádu. Řád, to je určitá logika, určité
104
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vážnost.108 Tvůrčí literární práce má tak podle něj mnoho jednoznačně formulovaných
pravidel, která se zdají být nepřekročitelným tabu.109
Fidelius se vypořádává i s ideálem autenticity jakožto literární hodnoty – a to nejen
v soudobém mediálně rozšířeném významu (autentický ve smyslu pravdivý, skutečný), ale i
ve významu, v jakém byl používán českým undergroundem.110 Jisté zmatení ohledně toho,
proč proti pojmu autenticita vystupuje tak ostře, se vyjasní, pokud se podíváme na jiný jeho
text – článek K Jirousově koncepci undergroundu. Dozvíme se zde, že tento odpor vychází
z jeho idey uměleckého díla jako precizního tvaru a projevuje se jako odpor ke spontaneitě a
formální nedokonalosti.111
Poměrně konzervativní koncepce umění Petra Fidelia se vyznačuje i tím, že je striktně
hierarchická (ve Vieweghově případě několikrát zdůrazňuje, že autor ještě velkému umění
„nedorostl“). Zároveň píše z pozice člověka, který má silný mandát na to, aby posoudil, co
opravdové umění je a co není. Nezdá se, že by to nutně vyplývalo z jeho pocitu osobní
nadřazenosti

(která ale rétoricky zaznívá

z obou jeho textů), jako

spíš

z víry

v nezpochybnitelnou objektivitu koncepce umění, kterou vyznává.
Posledním nebezpečím, před nímž je potřeba chránit skutečné umění, je podle Fidelia
tzv. mimoumělecká realita – která má ohrožovat svébytnost uměleckého díla a tím i jeho
uměleckou hodnotu. Tuto svébytnost narušuje zejména „masmediální“ kritika, která
Viewegha pozitivně přijímá, rozmlžuje základní literárněvědné pojmy (jako jsou již
zmiňovaná autenticita či fikce), a tím potažmo znejasňuje i pravidla určování toho, co je a
není umění. Potvrzuje to i samotný závěr Fideliovy stati: „Michalu Vieweghovi se muselo
přihodit to, co se stává lidem, kteří chtějí sedět na dvou židlích: nestvořil ani dobrou
zákonitosti, které se nedají obejít, protože vycházejí ze samé povahy věci.“ FIDELIUS, Petr: „K jednomu případu
autoreflexe v umělecké próze“, Kritický sborník 15, 1995, č. 1/2, s. 86, kurziva PF.
108
„Vtip je v tom, že umělecká hra se musí brát vážně, nemá-li z ní vyjít paskvil nebo kýč; to má společné s hrou
dětí: že je to smrtelně vážné zaměstnání.“ Tamtéž, s. 82–83.
109
„Vieweghova práce nám poskytuje cenné poučení, jak se s autoreflexí ve výpravné próze zacházet nemá a
nemůže“ (FIDELIUS, Petr: „K jednomu případu autoreflexe v umělecké próze“, s. 84, zvýrazněno HB) nebo
„v žádném případě nejde o to, abys nějakou skutečnost odkrýval; ty musíš svým vyprávěním skutečnost stvořit:
jestli tohle nedokážeš pochopit, pak nemáš v literatuře co dělat.“ Tamtéž, s. 86, zvýrazněno HB.
110
Koncept „autentického umění“ mu prý připadal podivný již v 60. letech (tedy době jeho vzniku). Tehdy si ale
říkal, že „jsou nenormální poměry, a trocha té nenormálnosti může poznamenat i myšlení těch, kdo se jim brání“.
Tamtéž, s. 78.
111
„[…] tato chvála autentičnosti pozoruhodně zapadá do celkového obrazu tzv. druhé kultury, odpovídajíc
zejména jejímu kultu spontaneity, provázenému nedostatkem smyslu pro všechno, co souvisí s úsilím o dokonalý
tvar. Souhrnně řečeno, zdá se, že ‚druhá kultura‘ klade mnohem větší důraz na volné, co možná ničím
neomezené vanutí ducha než na vlastní tvůrčí práci, z níž se teprve rodí skutečné dílo.“ FIDELIUS, Petr:
„K Jirousově koncepci undergroundu“, Souvislosti 4, 1993, č. 1, s. 40.
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literaturu, ani dobré konzumní čtivo, pokud vůbec na tohle apriorní dělení přistoupíme. Vyšel
mu z ruky bezděčně groteskní kříženec obojího.“112
Petr Fidelius tedy stojí na straně přísného oddělování vysokého a nízkého umění,
v úvahu nepřipadají ani žádné mezistupně či postupné škálování. Fakt, že věnoval
Vieweghovi prostor dlouhých deseti stránek, vypovídá o tom, že právě z jeho strany se obává
nejvýraznějšího narušení hranic. Svým čtenářům dokazuje, že Viewegh je ve skutečnosti
podvodníkem, jenž se do sféry opravdového umění snaží pouze vetřít.
***
Na Fideliovu stať reaguje Martin Les113 dopisem redakci Literárních novin, v němž
tvrdí, že Vieweghovi se jeho poslání být „dobrovolným styčným důstojníkem mezi čtivem a
respektovanou literaturou“ daří. Do debaty přináší pojem midcult: „Viewegh je docela dobrý
příklad právě onoho ‚midcultu‘, tedy kultury střední, existující vedle kultury vysoké a kultury
masové – masscultu. Eco píše, že midcult je […] výsledek korupce vysoké kultury, který de
facto podléhá požadavkům publika stejně jako masscult, ale na oko své uživatele zve
k výsadnímu a složitému kulturnímu zážitku.“114 Zavedení tohoto pojmu je zdánlivě
inovativní, protože pomáhá rozlišit mezistupeň mezi tzv. vysokou a nízkou kulturou, Les ale –
stejně jako ostatní přispěvatelé do této debaty – přesto vůbec nereflektuje pozici vysoké
kultury, její tradiční hodnocení jako kvalitní (a nízké jako pokleslé) se zdá být
nezpochybněno. Paradoxní je to i vzhledem k tomu, že v knize Skeptikové a těšitelé, z níž
Martin Les cituje, Umberto Eco k této reflexi vybízí.
Velice podobné rozvržení vysoké a nízké kultury ve svém textu zastává i Emil Lukeš,
přestože by se s Lesem pravděpodobně neshodl, kam Viewegha zařadit. Vidí v něm totiž
naopak autora odolávajícího tlaku komerčního knižního trhu115 a jeho snahu psát pro všechny
přirovnává k Čapkovu Románu pro služky. Viewegh podle něj „dokáže mistrně balancovat na
oné ostré a nebezpečné hranici oddělující přitažlivé čtení od pokleslého kýče.“ Lukeš má

112

FIDELIUS, Petr: „K jednomu případu autoreflexe v umělecké próze“, s. 87.
Alena Přibáňová uvádí, že se jedná o pseudonym Lubomíra Kasala a Boženy Správcové. PŘIBÁŇOVÁ,
Alena: „Od románu o psaní k románu v přímém přenosu“, s. 460.
114
LES, Martin [zřejmě pseudonym Lubora Kasala a Boženy Správcové]: „Zasláno“, Literární noviny 6, 1995,
č. 40, s. 7, kurziva ML. Les reaguje na souběžné vydání Fideliovy stati v Literárních novinách, viz poznámku
č. 106.
115
„Viewegh věří, že beletrie, zvláště román, není věcí ztracenou ani v dnešním uspěchaném světě, zahlceném
infantilní pseudokulturou masmédií.“ LUKEŠ, Emil: „Výchova dívek po vieweghovsku“, Tvar 5, 1994, č. 18,
s. 18.
113
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představu umění jako souvislého prostoru, v němž se dá „balancovat“ a jenž není objektivně
definovatelný ani vymezitelný. Přesto masovou kulturu jednoznačně odsuzuje jako pokleslou.
Třetí (respektive čtvrtou, pokud počítáme článek podepsaný pseudonymem Martin
Les) a završující reakcí, jež vzešla z redakce Tvaru, je text Pavla Janáčka, který se ostře
vymezuje především vůči lehkosti, s jakou jednotliví recenzenti Výchovu odsuzují, aniž by se
hlouběji zabývali její strukturou. Vymezuje se proti chápání literatury jako souboru pravidel,
kterých je podle něj vieweghovská debata plná.116 Píše, že se zde literatura (ve smyslu
literárního pole) „v řádu antivieweghovského furore […] na programní úrovni domlouvá o
něčem trochu jiném než o poslední Vieweghově knížce“.117
***
Vzhledem k uspořádání literárního pole zastává marginální pozici recenze Alexeje
Mikuláška, jenž – jak jsem již zmiňovala – deklaruje jiná ideologická stanoviska a může tak
nahlédnout něco, co většině kritiků i samotnému autorovi připadá samozřejmé,
neproblematické. Tím, že se vymezuje vůči dobovému konsenzu, nám ze svého
marginalizovaného pohledu umožňuje nahlédnout drobné nuance, jež se od sebe ve
většinovém proudu dají těžko odlišit.
Mikulášek si podobně jako řada jiných recenzentů všímá toho, že je Viewegh
k polistopadovému uspořádání kritický. Na rozdíl od nich však dodává, že tato kritika ale ani
náznakem nezpochybňuje panující společenské uspořádání, naopak „jde s dobou“ a jejími
hodnotami: „Hrdina románu je vcelku konzervativní, přes všechny masky a posměšky – nic
jiného mu zdánlivě nezbývá. Beáta si nedovede poradit se svou svobodou, kdežto autor ano –
je mu prostředkem sebeprosazení a směřuje k literárnímu úspěchu, kariéře… Proto nelze číst
román jako sociálně kritický obraz, satiru nebo něco podobného.“118
Tvrdí, že Viewegh „není otevřený antikomunista a že polistopadové poměry líčí
v karikaturní nadsázce. Za prezidenta by sice dal ruku do ohně (s. 104), ale když Beáta pálí
pseudorevoluční veteš s frázemi Občanského fóra, fotografiemi a trikolórou, nehne ani

116

„Historie ohlasu Vieweghovy knížky je tak mimo jiné alejí absurdních musíš a nesmíš.“ JANÁČEK, Pavel:
„Zápisky z četby, vieweghovské“, Tvar 6, 1995, č. 20, s. 3.
117
Tamtéž.
118
MIKULÁŠEK, Alexej: „Knížka s růžovým obalem“, Haló noviny 5, 1995, č. 49, s. 5; zvýrazněno AM.
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brvou.“119 Mikulášek tak Viewegha řadí do názorového proudu, který nezakládá svoji identitu
na odporu vůči minulému režimu, ale spíše na přitakání novému kapitalistickému uspořádání.

EXKURZ: AUTENTICITA
Pojem autenticita byl v devadesátých letech natolik populární, že mu byl v roce 1998
věnován 41. ročník konference Bezručova Opava. Zde se vystřídalo několik řečníků, kteří
připomněli různé aspekty tohoto pojmu, často ho ale spíše znejasňovali, než vyjasňovali. Vinu
na tom určitě nese i to, že tento pojem je dostatečně široký (a jeho definice dostatečně vágní)
na to, aby ho každý používal trochu jiným způsobem. V tomto exkurzu se nebudu zabývat
konkrétními debatami, jež se o autenticitě v literatuře vedly (je to ostatně pole vskutku
bezbřehé), ale podívám se na několik významů, v jakých se tento pojem používal, a pokusím
se ho zasadit do soudobého politického kontextu.
První – a troufám si říci, že v devadesátých letech ojedinělý – přístup představuje ve
svém textu o Výchově dívek v Čechách Petr Fidelius. Jak již bylo řečeno, odvolává se ke
starořecké etymologii tohoto slova, pomocí níž vysvětluje, že autentický znamená „původní,
vlastní rukou vykonaný“. Autenticitu vnímá jako samozřejmý předpoklad jakékoli tvorby.120
Volání po autenticitě potom chápe jako rezignaci na řád a formu umění. Z hlediska dobové
debaty se nejedná o přístup nijak zvlášť reflektovaný (vychází také spíš z patnáct let starého
Fideliova sporu s undergroundem a není tedy ani příliš aktuální). Na druhou stranu Fidelius
později ve své stati (bezděčně?) přistupuje na význam, jejž tomuto pojmu přisuzuje Viewegh
– tedy autentický ve smyslu skutečný, nefiktivní – a usvědčuje autora Výchovy z toho, že jeho
postavy nemají dostatečný základ v mimoliterární skutečnosti.
Tím se dostáváme ke druhému významu, v jakém se slovo autenticita v devadesátých
letech používalo. Je to doba, v níž byla nezvykle populární tzv. autentická literatura, tedy
literatura autobiografická. O popularitě tohoto žánru svědčí například výsledky ankety
Lidových novin Kniha roku, které popsal Miloslav Balaštík. Podle něj byl tento zájem
o autobiografické žánry způsoben poptávkou po velkých příbězích (jichž se čtenářům
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Tamtéž.
FIDELIUS, Petr: „K jednomu případu autoreflexe v umělecké próze“, s. 78.
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nedostávalo v umělecké próze ovlivňované postmoderními přístupy), ale i potřebou vypořádat
se s nedávnou minulostí, o níž tyto texty nejčastěji vypovídaly.121
Z této potřeby autenticity a ověřitelnosti příběhů vycházejí i Vieweghovy romány, a to
nejen Výchova dívek, ale i Báječná léta nebo Účastníci zájezdu, přestože u posledních dvou
tato tendence není tak výrazně pojmenována (ani kritikou, ani samotným autorem). Výchova
má být autentická především proto, že je ověřitelná, že důvěryhodným způsobem zrcadlí
realitu a je tedy výpovědí o současné společnosti.122
Posledním význam slova autenticita, jímž se zde budu zabývat, vychází z pojetí Jana
Lopatky, který se stal důležitým inspiračním zdrojem pro celý okruh Revolver Revue.123
Naprostá většina Lopatkových interpretů se shodne na tom, že jeho dílo je komplikované a
mnohovrstevnaté, že se z něj velice těžko vydobývají jednoznačné definice. Nebudu se proto
v tomto krátkém exkurzu zabývat jeho dílem jako takovým, ale tím (a pouze výběrově), jak
bylo používáno v literárněkritických debatách. Nejvíc mě pak bude zajímat jeho význam,
který na lopatkovské konferenci v roce 2016 popsal Miroslav Petříček: „A teprve odtud je
srozumitelnější hodnota ‚autentičnosti‘, na kterou Lopatka kladl důraz, ač ve svých textech
tohoto slova užíval jen zřídka a mluvil raději o naléhavosti, morálnosti či vážnosti. Anebo
o ‚existenciální šifře‘. To všechno souvisí s tím, na čem vždy stavěl, totiž s hledáním ‚lidské
podstatnosti‘.“124
Při čtení těchto řádek si jen velmi těžko nelze vzpomenout na Gila Eyala, jenž vidí
kořeny české depolitizace již v disentu, který osobní mravní čistotu stavěl nad politická
témata. Pokud bychom hledali nějaký odpovídající ekvivalent v literárním poli, těžko najdeme
lepší příklad než právě práci Jana Lopatky. Mezi základní rysy jeho kritické tvorby příznačně
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Mezi nejpopulárnější texty tak patřily deníky Jana Zábrany, memoáry Naděždy Mandelštamové nebo Paměti
Václava Černého. BALAŠTÍK, Miloslav: Postgenerace, s. 16–20.
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patří odmítání literatury, jež jaksi povrchně ztvárňuje dobovou atmosféru,125 a zároveň
hledání skutečné naléhavosti a morálnosti, o níž mluví v citaci výše Miroslav Petříček. Ta se
projevuje zápasem se světem, pohledem dovnitř či sebereflexí.126 Pozoruhodné je, že jeho
nárok morální naléhavosti či rezistence „vůči všem podobám ‚literárního provozu‘“127
literaturu sice zdánlivě činí autonomní vůči vnějším vlivům, ale zároveň kritéria pro její
posuzování hledá za jejími hranicemi.
Volání po literární autenticitě v devadesátých letech tak velice úzce souvisí
s depolitizací celé společnosti. Přestože se literární pole posunovalo do stále větší izolace, a
tedy zdánlivě k autonomnímu pólu, různé koncepty autenticity stály vždy spíše na straně
heteronomie (zřejmě s jedinou výjimkou Petra Fidelia). Na jednu stranu je to autenticita jako
pravdivost či dokumentárnost, která čerpá svou legitimitu ze zrcadlení (stavu) světa, na
druhou potom koncept morální závaznosti vůči literatuře, který se ve svém důsledku projevuje
odporem ke komerčnímu umění a zavíjením do vlastní ulity. Jeho motivace jsou ale morální,
a tedy nevyhnutelně ideologické (ve smyslu produkce idejí, přesvědčení a hodnot).

VÝCHOVA: SHRNUTÍ
Pavel Janáček ve svém článku Zápisky z četby, vieweghovské píše: „[n]ad Výchovou
dívek v Čechách literární publicistika (kritika) nejen zaznamenala, ale pokusila se i
reflektovat cosi, co sám vnímám jako rozlom Vieweghovy prózy – a co se mi zároveň po
opakovaném čtení pojmenovává stále hůř.“128 Otázku, zda k takovému rozlomu došlo, nebo
ne, nechám nejspíš nezodpovězenu, ačkoli se domnívám, že některé tendence, pro něž byla
Výchova zatracována, se objevily již v jeho předchozím románu. Je ale nepochybné, že
rozlom (výstižnější slovo bychom těžko hledali) nastal v literární kritice. Ostatně to naznačuje
125
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i sám Janáček, když používá termín literární publicistika, k němuž kritiku připojuje pouze
v závorce.
Debata o vysoké a nízké kultuře totiž v tomto kontextu není pouze akademická, ale
týká se pozice literatury a literární kritiky ve společnosti. Příznačně se takřka výhradně
objevuje v literárních časopisech, ty jsou také vůči Vieweghovi mnohem kritičtější. Zatímco
mnoho literárních publicistů v denících a společenských časopisech stále zachovává
Vieweghovi přízeň, v literární sféře vyvolat poměrně jednoznačný odpor. Podrážděnost,
s jakou kritici Výchovu hodnotí, vypovídá i o jejich postupující marginalizaci, o tom, že
v postupně se konstituujícím knižním trhu už nemají rozhodující slovo. Jejich úsilí bylo do
velké míry marné – ačkoli Vieweghovu vyloučení z literárního pole (respektive z jeho
autonomní části) věnovali poměrně značné úsilí, jejich texty publikované v literárních
periodicích četli především lidé, kteří se na literaturu nějakým způsobem specializovali. Jejich
hlas ve zbytku společnosti byl takřka neslyšitelný.129
K podobné situaci došlo i v Polsku – podle Grzegorze Jankowicze získávají v průběhu
devadesátých let čím dál tím větší moc nad literaturou média, která se ale již často nesoustředí
na samotnou literaturu, ale především na osobní život jednotlivých spisovatelů a
spisovatelek.130 Vše nasvědčuje tomu, že k podobnému vývoji došlo i v českém kontextu. Jak
jsem se pokusila demonstrovat na své interpretaci Výchovy dívek v Čechách, vliv mediálního
světa působil v tomto případě nejen na čtenáře, ale i na samotného autora, který s tímto typem
reality v románu pracuje.
Důraz na rozlišování vysoké a nízké literatury tak v českém kontextu může být
způsoben potřebou literárního pole uhájit své místo ve společnosti. Protože na kritickou
reflexi fungování liberálního knižního trhu není soudobá literární společnost ještě připravená
(ostatně i v Polsku, které jsem v tomto ohledu uváděla v první kapitole za příklad, k této
reflexi začínalo docházet až koncem devadesátých let), nezbývá kritice než obrátit se
k tradičním literárním hodnotám, které jí mají zachovat určitou legitimitu.
Typickým úkazem ovlivňování literárního pole skrze média naopak může být
popularita autentické literatury, v tomto významu té, která je ověřitelná v realitě. Je to ostatně
129
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podobná práce, na jaké jsou založena sama média – na principu autentizace jednotlivých faktů
a ověřování výpovědí. A na otázku, kolik toho jeho vypravěči mají společného s ním
samotným, jistě Michal Viewegh novinářům odpovídal mnohokrát.

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
V interpretaci předchozího Vieweghova románu jsem rozebírala, jakým způsobem buduje
autor zdání normality skrze pouto s modelovým čtenářem. V Účastnících zájezdu jde ještě dál
– buduje mýtus soudobé společnosti, mýtus, jenž zbavuje historicity i všech společenskopolitických rozporností. Takový mýtus pak z historického okamžiku dovede vytvořit
jednoduchý nekonfliktní obraz, v němž „se všechny akty konfrontace stávají akty zrcadlení,
vše, co je jiné, je redukováno na stejné“.131
Hlavní postavou románu je jeho fiktivní autor Max – mladý a úspěšný spisovatel,
který celé dny sedí u počítače a zájezdy jsou pro něj jedna z mála příležitostí, jak se setkat
s „obyčejnými lidmi“. Zatímco časoprostor románu je jasně specifikovaný – jedná se
o týdenní zájezd do Itálie ohraničený odjezdem a příjezdem autobusu a odehrávající se
v první polovině devadesátých let – jeho základní dějová linka je značně roztříštěná.
V románu vystupuje kolem třiceti postav, jejichž složení by mělo znázorňovat rozmanitost
české společnosti: úspěšný spisovatel Max, úspěšná, ale nehezká Jolana s rodiči, gayové Ignác
a Oskar, přihlouplé, ale hezké studentky Irma a Denisa, úspěšný politik Hynek s rodinou,
Ukrajinec Oleg, sexy průvodkyně Pamela a další.
Příběh je skrze téměř všechny postavy fokalizován – vnitřní hlas postav se ale nijak
neliší od toho, co nám o nich říká již jejich vnější podoba. Namísto jednotlivých individualit
tu vystupují lidské typy, které jsou zcela předvídatelné a máloco nás na nich překvapí. Z úst
všech postav pak slyšíme zaznívat hlas úspěšného heterosexuálního muže. Místo
univerzálního a rozmanitého mikrokosmu, v němž by se mohl nalézt a identifikovat každý
čtenář, Viewegh buduje homogenní skupinu, z níž je každá skutečná jinakost vyloučena.
Konstruuje sice mýtus společnosti, v níž se setkávají úspěšní s rozmanitými obyčejnými, ale
žádná ze zobrazených postav nepřináší do příběhu skutečně jedinečný či jiný pohled.
Reprezentaci jiného nepochybně můžeme vidět v postavě Ukrajince Olega, o němž se
sice v románu dozvídáme, že je vystudovaný inženýr, skutečně ho ale charakterizuje
131
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především jeho profese dělníka a role nevzdělaného divocha z východu. Nejenže ani na
dovolené nepřestává pracovat a je neobyčejně manuálně zručný, ale všechno se mu zdá
exotické – krab, kiwi, moře (a to i přesto, že je Ukrajina přímořským státem). Jolana s Maxem
se sice posmívají předsudkům vůči „ukrajinským inženýrům, kteří v České republice pracují
jako kopáči“,132 román nám ale nic než předsudky nepřináší. Naopak rétorické zdůraznění
odstupu vůči předsudkům v kombinaci s jejich nereflektovanou reprezentací slouží k jejich
dokonalé naturalizaci.
Viewegh ve svém románu věnuje relativně dost prostoru politice – jako jedna
z hlavních postav zde vystupuje sympatický politik Hynek. Je mladý, úspěšný, progresivní
(mluví o legalizaci stejnopohlavních manželství), vytížený a pohledný (svou ženu přitahuje
víc, než ona jeho). Zároveň je to on, kdo vypráví zábavnou historku z minulého režimu, jako
by měl reprezentovat všechno, co je s politikou spojeno. Jeho postava se ve Vieweghově
pojetí stává znakem nového demokratického systému – nové České republiky, v níž jsou
politici na stejné úrovni s ostatními občany země, sdílejí společný prostor.
Politika je tak vnímána jako celkem sympatická profese – spíš než skutečný střet idejí
a představ o podobě společnosti (kromě zmíněného názoru na stejnopohlavní svazky se tak
nedozvídáme nic o jeho politických postojích). Její profesionalizace je typická pro dobový
kontext – Hynek zde reprezentuje to, co Rancière nazývá policií. Přes veškeré sympatie není
politika pobídkou k větší společenské angažovanosti, ale naopak legitimizuje nezájem o věci
veřejné (je o ně dobře postaráno). Pokud se někdo přesto angažuje, je směšný anebo se jedná
přímo o důkaz jeho psychické narušenosti (například když Ignác odjíždí do Vatikánu, aby se
podíval na papeže, tedy jeho slovy na člověka, který „zakazuje homosexuálním párům
adoptovat dítě“).133 Přestože kromě výše zmíněných motivů vypravěč navíc zdůrazňuje, že
chodí k volbám, je jasné, že konstitutivní prvky této literární reprezentace nové společnosti
leží jinde než v politice – ta představuje jen určitý snadno ohraničitelný výsek profesionálů,
kteří tyto otázky vyřeší za nás.
Důležitým motivem Účastníků zájezdu je erotičnost a sexualita – (nejen) mladé ženy
jsou často definovány právě svou erotickou přitažlivostí. Bez výjimky platí pravidlo, že čím je
žena hloupější, tím je krásnější, a naopak – na pomyslných pólech této škály stojí sexy
průvodkyně Pamela (která je tak hloupá, že dokonce ani nechápe, že po ní muži eroticky
touží) a inteligentní, ale ošklivá Jolana. Max s ní sice rád tráví čas, ale když se na večírku zdá,
132
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že by se k sobě mohli sexuálně přiblížit, odmítá ji a vyměňuje za mladší (hezčí a hloupější)
studentku, kterou vzápětí znovu vyměňuje za průvodkyni Pamelu, již se nakonec pokusí
znásilnit. Kromě zlehčování sexuálního násilí se tak setkáváme s pohledem na svět, v němž
ženy slouží mužům za pouhé sexuální objekty a jiné společenské role nemají.
Sexismus a zdůraznění (nevázané) sexuality zde také slouží jako materiál mýtu, jenž
má naturalizovat společenskou hierarchii. Maxova sexuální přitažlivost a zdatnost je projevem
jeho výjimečné potence a přirozeně vysvětluje jeho postavení na vrcholku společenského
žebříčku. Max je v románu jediný, kdo proměňuje svou každodennost v dílo (román), a
naopak – díky svému tvůrčímu úspěchu je úspěšný i u žen. Komplexnost tohoto principu
vidíme i na postavách Ignáce a Oskara. Ti jsou sice muži a zcela jistě je můžeme pokládat za
pozitivní a vtipné hrdiny – o jejich pracovních kariérách se ale nedozvídáme zhola nic.
Úspěch jako takový je totiž podmíněn heterosexuální sexuální potencí, která je stejně
nedostupná pro gaye i pro ženy.
Důležitým sjednocujícím prvkem celého románu je (sebe)ironie. Viewegh ji používá,
aby od svého vypravěče i fikčního světa získal odstup. Nebo přesněji: aby s její pomocí svůj
odstup demonstroval. Jistá distance od společnosti je měřítkem sympatičnosti postav –
přílišná (sebe)vážnost z nich dělá jednoznačně negativní hrdiny. Sebeironie je tím, čeho si
Max cení na Jolaně. Hynek dokáže svou pozici politika brát s nadhledem. Důchodkyně Helga
a Šarlota jsou sympatické v těch scénách, v nichž si ze svého stáří dokážou dělat legraci.
Ignác je sympatický, dokud neodjede do Říma za papežem – potom je zobrazován jen jako
nešťastný alkoholik.
Aby se Max jako vypravěč stal plnohodnotnou součástí takto konstruovaného světa,
musí (sebe)ironii obracet i proti sobě samému. Ovšem jen zdánlivě – jeho sebeironie nikdy
netne do skutečně bolestných, existenciálních míst (na rozdíl od Jolany) – její funkcí je
zdůraznit lehkost, nikoli ho zesměšnit. Tento aspekt sebeironie nás pak odkazuje přímo
k Vieweghem konstruované společnosti jako mýtu. Je totiž předpokladem lehkosti světa jako
takového, jeho nezávaznosti a hravosti. Pro Maxe není nic příliš náročné – prostě každý den
napíše jednu stránku, a za rok má hotový celý román. Zároveň ale slouží i jako určitý štít před
všemi těmi věcmi, které do mýtu nelze začlenit tak snadno – jako je angažovanost všeho
druhu či jakákoli odlišnost.
Ironie tak Viewegovi slouží jako prostředek k očištění reality od zbytečných starostí,
od veškeré vážnosti. Pomáhá autorovi zobrazit svět, v němž nejde o postoje či ideje, ale pouze
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o jakési přirozené bytí, které nelze podrobovat žádné kritice. Zdánlivě neideologický
mikrokosmos, ve kterém se najde místo pro každého, naturalizuje liberální představu
o uspořádání společnosti, v níž jsou ty nejvyšší příčky vyhrazeny pro bílé heterosexuální
muže se značným sexuálním apetitem a v níž je nejvyšší životní metou individuální úspěch a
vlastní uspokojení.

ÚČASTNÍCI: RECEPCE
Vzhledem k tomu, že hlavním tématem Účastníků je zájezd do Itálie, na němž se
setkávají zástupci soudobé společnosti, je v recenzích opět tematizováno zrcadlení aktuálního
světa, jež je hodnoceno podle názorů a postojů samotných recenzentů – román je vnímán
(kritiky polistopadového režimu) jako kritika polistopadového režimu134 nebo jako dílo
vystihující ducha doby bez toho, aniž by tato doba byla v recenzentově textu explicitně
hodnocena.135 Někteří autoři tvrdí, že Viewegh reálný svět postihuje povrchně,136 nebo že se
o něm čtenář z románu nic podstatného nedozví.137
Objevuje se ale i náznak debaty o Vieweghově angažovanosti, nebo alespoň o jeho
vědomém vstupování do veřejné debaty – například Jaroslav Šimůnek v článku Vieweghova
polemika tvrdí, že Viewegh je ironikem proto, aby si mohl udržovat odstup od společnosti a
jejích módních trendů a „zavrhování všeho, co jim až dosud předcházelo“. Účastníci zájezdu
jsou pro něj „románem polemickým, a proto i autorovým názorem v oné tiché diskusi
o smyslu a poslání umění v naší době“. Viewegh prý ale odpovědi na tyto otázky nechává na
čtenáři.138
Za autora spíše angažovaného považuje Viewegha i Emil Lukeš, který kritizuje
soudobou rezignaci literatury na společenskou odpovědnost, na „obrozenecký“ cíl
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CINGER, František: „Cestovní meditace Michala Viewegha“ Právo 6, 1996, č. 120, s. 12.
BÍLEK, Petr: „Účastníci zájezdu. Jízda z Čech k moři a zase zpátky“, Reflex 7, 1996, č. 25, s. 49; HALADA,
Andrej: „Viewegh se dá číst různě“, Mladý svět 38, 1996, č. 26, s. 39; HRZALOVÁ, Hana: „Viewegh tentokrát
rovnováhu nevybalancoval“, Haló noviny 6, 1996, č. 142, příloha Obrys-Kmen 2, č. 6, s. 7.
136
„Je to dobře zkonstruované a promazané soukolí. Ale to, co má ‚dopravit‘, co čtenáři pomáhá oné orientaci
v chaosu a pro co existuje obyčejné slovo poselství, je nicotné. Tento samopohyb postupně začne unavovat.
Proto jak rychle čtenář mezi účastníky zájezdu nastoupí a rozkouká se v jejich světě, tak rychle a bez ‚následků‘
se s nimi na poslední stránce rozloučí.“ CHUCHMA, Josef: „Viewegh na cestách nenasbíral nic než momentky“,
Mladá fronta Dnes 7, 1996, č. 116, s. 19.
137
HUVAR, Michal: „Výchova kritiků v Čechách“, Mosty 5, 1996, č. 30, s. 13.
138
ŠIMŮNEK, Jaroslav: „Vieweghova polemika“, Svobodné slovo 88, 1996, č. 138, s. 13.
135
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literatury.139 Tato rezignace podle něj „často otevírá prostor pro nevázanost a plytkost“.140
Přestože připouští, že je možné psát výlučně artistní či oddechovou literaturu, Viewegh podle
něj do tohoto proudu nepatří, protože je na to až příliš zakotven v humoristické tradici. „A
dokonce i v této knize cítíme (možná i proti jeho vůli) za prvoplánovým příběhem něco
navíc.“ Přestože je podle něj toho „něčeho navíc“ ve Vieweghových knihách stále méně,
zdůrazňuje že Viewegh vystupuje proti české xenofobii a „intoleranci k jinakosti“.141
Autory na druhé straně názorového spektra jsou například Josef Chuchma, který
Viewegha odmítá kvůli údajné absenci jakéhokoli poselství,142 nebo Martin Hybler. Ten
Vieweghovi vyčítá přílišné zrcadlení mimoliterárního světa, ale zároveň i to, že se v jeho
románu „v padesátých letech povinná ‚společenská angažovanost‘ a ‚odpovědnost‘ […] mění
ve stejně deklarativně pojatou neangažovanost […] a neodpovědnost […]“.143
***
V recepci Vieweghova díla dochází k prohlubování příkopu mezi literární a
publicistickou kritikou – na autonomním pólu literárního pole je opět odmítnut (v podstatě
s jedinou výjimkou Martina C. Putny). Začínají se ale objevovat hlasy kritizující tón, s jakým
je to činěno. Například Jan Lukeš v Literárních novinách požaduje, aby recenzenti
prokazovali Vieweghovi alespoň elementární úctu. Viewegh podle něj nemá nijak vysoké
literární kvality, ale přinejmenším je celkem zábavný a čtou ho úplně všichni.144 Jakub Krč
v Souvislostech sice uznává, že „vkus masového publika je znepokojující“, ale vyzývá
k uklidnění emocí a respektování, že každý má své místo: „Nechme ho žít: literatura má velké
rozpětí, a Viewegh je zaslouženě králem lidového čtení. Nechme mu jeho království, které je
stejně proti všem našim zbraním dokonale ochráněno!“145

139

Jedná se o narážku na text Jiřího Kratochvila z roku 1992 Obnovení chaosu v české literatuře. V něm
Kratochvil vyjadřuje radost nad tím, že po roce 1989 česká literatura nemá žádný úkol k plnění a může se tak
konečně rozvíjet zcela svobodně. KRATOCHVIL, Jiří: „Obnovení chaosu v české literatuře“, s. 5.
140
LUKEŠ, Emil: „Kam kráčí Viewegh? (Nad románem Účastníci zájezdu)“, Tvar 7, 1996, č. 16, s. 20–21.
141
Tuto vlastnost Emil Lukeš zdůrazňuje i u předchozích Vieweghových románů (Báječná léta pod psa a
Výchova dívek v Čechách), zřejmě i s ohledem na Vieweghovu první prózu Názory na vraždu, v níž se tento
prvek objevuje nejvýrazněji.
142
CHUCHMA, Josef: „Viewegh na cestách nenasbíral nic než momentky“, Mladá fronta Dnes 7, 1996, č. 116,
s. 19.
143
HYBLER, Martin: „Varianty postsubjektivity“ Kritická Příloha Revolver Revue, 1996, č. 6, s. 30.
144
„Vieweghovy romány čteme, jak je vidět, všichni (dokonce i ti, co jinak nečtou vůbec nic, anebo pro jistotu
neopouštějí zabarikádované věže svých sborníků a příloh), ale někteří zřejmě jen proto, aby si na nich příjemně
zchladili své komplexy.“ LUKEŠ, Jan: „Jak si užívá Viewegh?“, Literární noviny 7, 1996 č. 33, s. 7.
145
KRČ, Jakub: „Řemeslo má zlaté dno“, Souvislosti, 1996, č. 1 (28), s. 215–216, kurziva JK.
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Debata se přesouvá z vymezování hranic mezi tzv. vysokou a nízkou (nebo spíš
komerční) literaturou, k vyjednávání pozic mezi jednotlivými názorovými proudy v české
literárněkritické obci. Na druhou stranu se podle některých (publicistických) kritiků
Vieweghovi podařilo vybudovat si pozici dobrého autora, kterého odmítají „snad jen
intelektuální morousové a negramotní“, ale také autora, „vůči němuž se stojí za to
vymezovat“.146 Tyto tendence podporuje i sám Viewegh, jenž negativní kritiky umisťuje do
textů svých knih a jejich autory v nich zesměšňuje. Josef Chuchma tvrdí, že se těmito výpady
do literárněkritického světa Viewegh odcizuje tomu typu svých čtenářů, kteří mu „obstarávají
vysoké náklady“.147 Ve skutečnosti s nimi ale tímto způsobem komunikuje – stejně jako
v případě Výchovy dívek v Čechách se zde vymezuje vůči literárním elitám a dává svým
čtenářům na srozuměnou, že jen on a oni vědí, co je opravdu dobré.
***
Až překvapivě kladné hodnocení Účastníků najdeme v článku Martina C. Putny:
„Účastníci zájezdu je však kniha SMUTNÁ a KRUTÁ, kniha nemilosrdně popisující ubohost,
trapnost a banalitu lidského bytí, kniha, z níž mrazí, kniha, z níž vane beznadějí.“148 Hned
v úvodu se Putna vymezuje vůči zbytku literární obce.149 Tvrdí, že v podtextu každé negativní
kritiky, jež vyšla po publikaci Výchovy, můžeme slyšet: „zradil, přestal být ‚našincem‘“.
Kritici podle něj nemohou Vieweghovi odpustit jeho ironizaci vysoké literatury a intelektuálů
vůbec. Z těchto důvodů pak Účastníci nejsou hodnoceni jako text sám o sobě, ale především
jako dílo svého autora. Sám Vieweghovu techniku autorského komentáře přirovnává
k Cervantesovi, jeho motivy tělesnosti a sebeukájení k Igoru Chaunovi nebo řadí Viewegha
bok po boku Haška či Kundery, v nichž spatřuje autory knih podobně krutých a smutných. A
aby toho nebylo málo, Vieweghovu kritizovanou posedlost vlastní prodejností interpretuje
jako sklánění se k maličkým a snahu o naplnění Ecových tezí o otevřeném díle.
Putnova kritika je z tohoto pohledu celkem překvapivá – zdá se, že kromě toho, že četl
Viewegha, četl také pozorně jeho kritiky a ve svém článku se snažil dílo interpretovat
146

Obojí BÍLEK, Petr: „Účastníci zájezdu. Jízda z Čech k moři a zase zpátky“, Reflex 7, 1996, č. 25, s. 49.
„Pasáže o kriticích těžko osloví ty, kteří obstarávají vysoké náklady Vieweghových knih – toto publikum se
baví více či méně vtipnými scénami, ale těžko porozumí nuancím Maxových výpadů; ty jsou určeny účastníkům
literárního dění. A aby spisovatel zůstal dostatečně atraktivní, musí si s kritiky vyřizovat účty v polobulvárním
stylu, v bonmotech. Tedy pod úroveň svou i svých kritiků – ať si on o nich (a oni o něm) myslí cokoli, stejně
jsou na jedné lodi, neboť polemizují o věcech, které jsou jen mezi nimi.“ CHUCHMA, Josef: „Viewegh na
cestách nenasbíral nic než momentky“, Mladá fronta Dnes 7, 1996, č. 116, s. 19.
148
PUTNA, Martin C.: „Smutný smích a směšní my“, Literární noviny 7, 1996, č. 33, s. 7.
149
A to poměrně kategoricky: „I český intelektuál má sklon chovat se stádně.“ Tamtéž.
147
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způsobem, jenž by se od nich co nejvíce odlišoval. Vyplývá to i ze závěru, k němuž dospěl:
„Michal

Viewegh

je

v tomto

autorem

mnohem

pokornějším,

mnohem

KLASICISTIČTĚJŠÍM: ví, že naše doba je doba pozdní a že ‚nesmrtelná díla‘ se již nepíší.
Ví, že naše kultura už toho má příliš mnoho ZA sebou, než aby mohlo být plodné hledání
čehokoliv ‚nového‘. […] A že tím nejlepším, co může současná literatura současnému
člověku poskytnout, je vlastně to STARÉ, osvědčené a stále platné: trocha zábavy, trocha
dojetí, trocha zatrnutí a trocha existenciálního ‚memento mori‘.“150 Nemusíme se ani příliš
namáhat, abychom za těmito Putnovými slovy rozeznali jeho tehdy tři roky starý programní
manifest Skrz, který vyzývá k pokoře vůči tradici, k psaní s tradicí v zádech. V takovém typu
psaní Putna spatřuje východisko z doby, v níž „[n]evidíme dopředu – vidíme jen dozadu,
vidíme generace a generace lidí pracujících se slovem, s motivy, s obrazy, se zvuky,
s myšlenkami“.151
V textu Smutný smích a směšní my se tak setkáváme s přístupem, který k textu
přistupuje z předem formulovaných pozic a recenzovaný text se stává pretextem pro jejich
potvrzení. Neznamená to ale, že by se v tom Účastníci zájezdu ocitli zcela náhodně. Putnův
zájem o ně, nebo spíš zájem zapojit se do této debaty vypovídá o tom, že se v ní z jeho
pohledu odehrávalo něco opravdu důležitého.
***
Nejdelší pojednání vyšlo v případě Účastníků zájezdu v Kritické příloze Revolver
Revue pod názvem Varianty subjektivity a jeho autorem byl Martin Hybler. Kromě rozsahu
má s podobně dlouhými texty ze stejného ideového okruhu (Michael Špirit, Petr Fidelius)
společný i akademický způsob práce,152 jímž se hlásí k vysokému umění. Přestože se ve svém
textu věnoval ještě dalším dvěma knihám (Putnově Knize Kraft a Deníku aneb smrti režiséra
89–93 Igora Chauna),153 část věnovanou Účastníkům nazývá Kapitalistický realismus
Michala Viewegha a při jejich interpretaci si pomáhá spíše komparací s literaturou let
150

Tamtéž.
PUTNA, Martin C. a BORKOVEC, Petr: „Skrz“, Souvislosti 4, 1993, č. 16, s 119–120. Tomuto
programovému manifestu se budu věnovat v následující podkapitole „Exkurz: manifesty“.
152
Viewegh ostatně tento způsob práce v Nových nápadech laskavého čtenáře paroduje takto: „BLAŽEK: Víte,
co musím znovu a znovu obdivovat já? Jak všechny články v Kritické příloze, samozřejmě včetně těch mých,
jsou podloženy analýzami tak podrobnými, jako kdyby za článkem byl objem práce srovnatelný se seminární
prací, ne-li diplomkou.“ VIEWEGH, Michal: Pracovní porada Kritické přílohy RR (divadelní hra), in týž: Nové
názory laskavého čtenáře, Brno: Petrov, 2000, s. 105.
153
Hyblerův výběr recenzovaných knih také můžeme vnímat jako reakci na Putnovu kritiku – ten v článku
Smutný smích a směšní my přirovnává Účastníky zájezdu k Chaunově deníkům. Nyní je Hybler všechny tři
usvědčuje z narcismu.
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padesátých. Analogie vidí ledaskde – v tematizaci hledání námětu v úvodu knihy,
mimoliterárních odkazech, v mechanickém zaměnění kultu práce 50. let za kult zábavy,
budovatelského optimismu za lidovost či povinné společenské angažovanosti za deklarativně
pojatou neangažovanost Z těchto analogií Hybler vyvozuje, že Viewegh navazuje na
schematismus 50. let a pohybuje se tedy „ve zděděných totalitárních rámcích, které se během
tří generací dostaly zřejmě až na elementární pavlovovskou reflexní rovinu, a fungují
neuvědoměle a zcela automaticky, ovšem stále kvůli stejnému cíli, jímž je bezduchost a
exterminace lidství“.154
Pozoruhodné je, že Hybler v první části textu odsuzuje Viewegha především pro jeho
schematismus, jenž údajně souvisí s minulým režimem, v závěru ho potom kritizuje spíš za to,
že se pro něj ve světě tržní společnosti stává spisovatelství prostým způsobem obživy a jeho
kritériem je spíše kvantita prodaných výtisků než jejich kvalita. Stejně jako u ostatních dvou
posuzovaných autorů u něj diagnostikuje „nouzi identity“ člověka „který je ze všech stran
zavalován mediálním blábolem a v jehož duši nadále doutnají pavlovovská totalitní
schémata“.155 Je ale jasné, že hlavním důvodem této krize identity pro něj není střet s novým
hospodářským modelem společnosti, ale spíše dědictví minulého režimu. Stejně tak nespojuje
hlavní téma své práce, tedy narcismus, s dobovým obratem k liberálnímu individualismu,
přestože odpor ke konzumerismu je tu formulovaný velmi jasně.
***
Se zcela jiným pohledem přicházejí ve svých textech Jakub Krč a František Cinger.
Oba si všímají nejen toho, že Viewegh určitým způsobem realitu zrcadlí, ale i toho, že ji
zobrazuje takovou, jakou si ji přeje mít. „Viewegh sestavuje ve své nové próze literární
mozaiku, staví střípek za střípkem, aby potom několika paprsky světla poslal světélkující
poselství o světě, jaký by si sám přál i jaký je.“156 Krč tuto vlastnost Vieweghovy prózy
pojmenovává ještě konkrétněji. Upozorňuje, že Viewegh se nesnaží psát ani tak pro pražské
intelektuály jako pro „venkovské babičky“, a proto také píše o nich, o lidech z lidu a jejich
„žité skutečnosti“: „Žitá skutečnost však ne vždy naplní všechny sny, přání a tužby. Občas je
zoufale šedivá a obyčejná. Viewegh to ví, nabídne tedy čtenáři svět, kde se jeho sny
uskutečňují.“157
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Tamtéž, s. 31.
Tamtéž, s. 37.
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CINGER, František: „Cestovní meditace Michala Viewegha“ Právo 6, 1996, č. 120, s. 12.
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KRČ, Jakub: „Řemeslo má zlaté dno“, Souvislosti, 1996, č. 1 (28), s. 215–216, kurziva JK.
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To je zajímavé ze dvou důvodů – zaprvé si Krč všímá rozdělení tehdejší české
společnosti, jež na rozdíl od mnohých jiných nehodnotí, ale pouze konstatuje. Zadruhé
nepřímo poukazuje na to, že Vieweghovy texty mohou mít charakter určité společenské
utopie, v níž se uskutečňují sny čtenáři v realitě nedostupné. Tento koncept podrobněji rozvíjí
Fredric Jameson, jenž ve svém textu Reification and Utopia in Mass Culture tvrdí, že masová
kultura reaguje na kapitalismus tím, že svým čtenářům nabízí utopii, v níž je možné zahladit
kontradikce, které se v aktuálním světě zdají být neřešitelné.158 Jameson by masovou kulturu
za politickou v rancièrovském slova smyslu neoznačil, vnímá ji ale jako určitý druh reakce na
v pozdním kapitalismu všudypřítomnou komodifikaci. Krč ve své interpretaci rozhodně
nezachází tak daleko, formuluje ale trochu jinou odpověď na otázku po smyslu literatury a
jejího společenského významu. Pro něj (i pro Cingera) funguje tak trochu prostor, v němž se
mohou plnit sny o podobě našich životů.

EXKURZ: MANIFESTY
Politické čtení (a psaní) se v literatuře vždy výrazně objevuje tehdy, když jsou kladeny otázky
po smyslu a roli literatury v celé společnosti. Jako jeden ze základních literárních nástrojů,
pomocí nichž je možné tyto otázky a odpovědi formulovat, se již v moderně objevily
manifesty. Na rozdíl od devadesátých let ale bylo období moderny dobou utopických vizí a
pohledů do budoucna, literatura měla své místo ve společnosti a společnost v literatuře.
Devadesátá léta byla naopak obdobím depolitizace, konce dějin, po němž se jakékoli výhledy
do budoucna zdály být v lepším případě bezpředmětné, v horším zcela zdiskreditované.
Zřejmě i proto se dva manifesty, jež se v roce 1993 objevily – Rozžhavená kra Jaromíra
Typlta159 a Skrz Petra Borkovce a Martina C. Putny160 – setkaly především s podrážděným
odmítnutím a výsměchem dobové literární kritiky.161
Jako téměř v každém manifestu i v těchto jejich autoři formulují vztah k současné
společnosti a umění a hledají východiska ze současné literární krize. Oba její příčinu vidí
158

JAMESON, Fredric: „Reification and Utopia in Mass Culture“, in: Signatures of the Visible, London:
Routledge, 1992, 25–26.
159
Několik týdnů po vydání Rozžhavené kry publikuje Typlt ještě jeho literárněkritické doplnění. Tento text se
pak stává výchozím bodem následující polemiky: TYPLT, Jaromír, F.: „Devadesátá léta mezi zátiším a
bojištěm“, Tvar 4, č. 16, 1993, s. 1, 4, 5. Rozžhavená kra vyšla poprvé v Iniciálách: TYPLT, Jaromír F.:
„Rozžhavená kra: vratifest“, Iniciály 4, č. 31, 1993, s. 68–72 a Iniciály 4, č. 32, 1993, s. 66–71.
160
BORKOVEC, Petr – PUTNA, Martin C.: „Skrz“, s. 119–120.
161
Miloslav Balaštík v Postgeneraci zmiňuje ještě Neoklasicismus Martina Reinera, který ale nevyvolal širší
ohlas a je podle něj již mířen pouze do literárních kruhů. BALAŠTÍK, Miloslav: Postgenerace, s. 63–64.
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v postmoderně, která prý devalvuje umělecké sdělení, odebírá mu vážnost už třeba tím, že ruší
autorský subjekt. Zatímco ale Typlt vidí řešení v jakémsi znovuobnovení avantgardy,
v destrukci tradice,162 Putna s Borkovcem naopak proklamují psaní s tradicí v zádech, tedy jde
o jakýsi dostředný pohyb vpřed.163
Z hlediska výhledů do budoucna jsou oba manifesty velice umírněné, dalo by se říct,
že až konzervativní – Typlt Rozžhavenou kru nazývá vratifestem a vypořádává se v ní s celou
literární tradicí. Borkovec s Putnou píší zase o tom, že pohled do budoucnosti je nemožný:
„Nevidíme dopředu – vidíme jen dozadu, vidíme generace a generace lidí pracujících se
slovem, s motivy, s obrazy, se zvuky, s myšlenkami. Jsme obklopeni starými texty, jsou všude
okolo nás, to ony nám brání ve výhledu dopředu.“164
Přes jejich zdrženlivost je autorům manifestů vyčítána snaha literaturu zaúkolovat,
jejich velice nesmělé (jakkoli lze užít toto slovo v souvislosti s tímto typem osobností)
výhledy do budoucna jsou zesměšňovány. Jiří Trávníček například tvrdí, že „budoucnost
stejně není tím, čím bývala“165 a je to dobře, protože díky tomu se „literatura už […] asi
nebude měřit od sjezdu k sjezdu“.166 Hlásí se ke Kratochvilově konceptu současné české
literatury jako „poobrozenecké“, která podle něj definitivně nastala „[v] tak radikální podobě,
jakou nám připravuje současnost, zřejmě poprvé“.167 Trávníček (možná nevědomky)
formuluje svůj literární program, který je založen na odmítnutí vylučování, a zároveň na jeho
základě vylučuje z literatury Typlta, který podle něj příliš vylučuje.168

162

„Avantgardy destruovávaly po předcích zděděné formy, aby stavba uměleckého díla co možná nejvěrněji
odpovídala aktuálním požadavkům tvůrce.“ TYPLT, Jaromír F.: „Devadesátá léta mezi zátiším a bojištěm“, s. 4.
163
„Řím naší přejemnělé postmoderní kultury však zatím stojí, pořádá hostiny a píše dvousettisící variace na
Anakreonta. Nejsme žádná avantgarda, nepůjdeme ho s krumpáči bourat. Jsme spíš arričregarda, zadní voj,
možná poslední generace, jež neví a může jen tušit, kdo je jí v patách. Co nám tedy zbývá? Vůle. Úsilí vydolovat
z hald slov, ve vodopádech chrličů znehodnocených a zbavených vůně a chuti, něco málo, něco velmi málo.
Hmoždit se s těmi slovy, trpělivě přikládat jedno k druhému, posté, až se najde to pravé spojení dvou. Dosáhnout
takového tvaru, který bude těžký, který bude vážit mnohokrát více než prvky, z nichž je složen, i než princip
složení tohoto tvaru.“ BORKOVEC, Petr – PUTNA, Martin C.: „Skrz“, Souvislosti 4, 1993, č. 16, s. 119.
164
Tamtéž.
165
TRÁVNÍČEK, Jiří: „Básníci do boje!!! Aneb Jak je důležité míti Filipa“, Tvar 4, č. 19, 1993, s. 4.
166
Tamtéž.
167
Tamtéž.
168
Podobnou situaci popsal v polském literárním kontextu Przemysław Czapliński, když hovoří o tvorbě dvou
opozičních kánonů, které jsou oba založeny na vylučování – národního, jenž z literatury vyjímá vše ne-národní
nebo proti-národní, a liberálního, který naopak vylučuje jakékoli vylučování. CZAPLIŃSKI, Przemysław:
„Polityka literatury, czyli pokazywanie języka“, s. 20–21. Stojí za zmínku, že v Polsku se toto štěpení odehrává
na ose konzervativní – liberální, zatímco zde na ose modernistické – postmodernistické.
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Jiný postoj vůči Typltovi zaujímá Petr A. Bílek – promlouvá k němu z pozice
pedagoga (byť s nadsázkou) a nabádá ho k pečlivějšímu prostudování základní teoretické
literatury. Vyvrací největší dezinterpretace, jichž se podle něj Typlt dopustil – pro nás zde
bude důležité jeho upozornění, že literární norma (proti jejíž současné podobě Typlt bojuje),
není podle Mukařovského obrácena pouze k minulosti, ale má i rozměr budoucnosti.169
Jenomže problém je spíš v tom, že Typlt tuto doporučovanou teoretickou literaturu četl až
příliš – místo toho, aby se vůči panující literární normě vymezoval novou poetikou, musí si ji
nejprve argumentačně stvořit, a potom ji stejným způsobem rozmetat. O tom, že jeho úsilí
bylo přeci jen určitým způsobem úspěšné, vypovídají spíše než jeho vlastní slova, reakce jeho
oponentů.170
Poslední reakcí na tyto manifesty, jíž se zde budu věnovat, je článek Michaela Špirita
publikovaný v Respektu. Jeho pohled je zásadně definován jeho povoláním literárního
historika, podle nějž smysl literatury můžeme nahlédnout jedině zpětně: „S přítomností a
budoucností nelze zacházet jako s minulostí, s odstupem zapsanými dějinami. Vtiskujeme sice
dnešku jeho charakter, ale význam a smysl objeví až zítřek tím, jak bude dnešek interpretovat,
kritizovat, komentovat.“171
Pokud bychom v české literatuře devadesátých let hledali nějaké generační vymezení
(k jakému došlo v Polsku), tyto dva manifesty by určitě mohly být jeho příkladem. Problém je
ovšem v tom, že se jim nepodařilo pro své vize strhnout ony generace – kromě toho, že oba
projekty byly kritikou kategoricky odmítnuty, jsou také dílem výrazných individualit. Putna
s Borkovcem sice v manifestu užívají důsledně plurál první osoby, jenž se podle Balaštíka
nevztahuje pouze ke dvěma podepsaným autorům,172 ale i dobově byl text vnímán především
jako dílo Martina C. Putny.173 Zároveň vyvstává otázka, nakolik je to, že manifesty

169

„Norma je sice něco administrativně, ‚institucionálně‘ uspořádaného a vyjádřeného ve sféře metatextů […],
ale tato norma už sama v sobě obvykle nese i rozměr budoucnosti programu, který má být teprve naplněn, a
nikoli ritualizován pouhou návazností na ‚přerušenou tradici české poezie‘.“ BÍLEK, Petr A.: „Anti-Typlt aneb
Pár slov k nezvedenci, klacíčkem šťourajícímu“, Tvar 4, č. 24, 1993, s. 1.
170
„Je také možné uvést za doklad směřování estetické normy k naprosté závaznosti vzájemnou nesnášenlivost
konkurujících estetických norem, projevující se často tím, že estetická norma je polemicky zaměňována s jinou,
autoritativnější, např. s normou mravní – odpůrce je cejchován jako podvodník, nebo intelektuální – odpůrce je
prohlašován za nevědomce nebo hlupáka.“ MUKAŘOVSKÝ, Jan: „Estetická funkce, norma a hodnota jako
sociální akty“, in: týž: Studie I, Brno: Host, 2000, s. 101.
171
ŠPIRIT, Michael: „Chuť žít dějiny. Popis událostí na dnešní české literární frontě“, Respekt 4, č. 25, 1993,
s. 22–23.
172
BALAŠTÍK, Miloslav: Postgenerace, s. 57.
173
Viz reakci Michaela Špirita, jenž polemizuje pouze s Typltem a Putnou, na závěr svého článku také připojuje
medailonky pouze těchto dvou autorů: ŠPIRIT, Michael: „Chuť žít dějiny. Popis událostí na dnešní české
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nevzbudily větší literární ohlas, dáno jejich povahou a nakolik velikostí samotného literárního
pole. V Polsku v této době bylo dostatečné množství prostoru pro to, aby si jednotlivé skupiny
vytvořily nejen vlastní poetiku a program, ale především své vlastní literární časopisy a skrze
ně i svůj okruh čtenářů.174
V reakcích na Rozžhavenou kru a Skrz vidíme tři odlišné postoje kritiků, kteří ale
vycházejí z jiných segmentů literárního pole – kritiku jako takovou zde zastupuje především
Jiří Trávníček, jenž předkládá svá kritéria pro hodnocení (tedy svůj kritický program),
Petr A. Bílek zase hovoří především z pozice teoretika, kterému jde hlavně o správné
používání literárněvědných pojmů, Michael Špirit pak z pozice literárního historika, pro
něhož literatura získává smysl teprve zpětným zhodnocením. Pohybují se ale všichni ve
stejném prostoru a jejich různé pozice v literárním poli jsou tak málokdy reflektované.
Oddělení těchto sfér nemusí vést k jejich vzájemné izolaci, ale k posílení vědomí o tom, kdo
z jaké pozice vlastně mluví.
Miloslav Balaštík tvrdí, že manifesty neměly ohlas, protože soudobé literární pole
bylo až příliš orientované na minulost, než aby se dokázalo podívat do budoucna.175
Domnívám se, že spíš než s jednotlivými pozicemi v rámci literárního pole to však souvisí
s odmítnutím budoucnosti v celé společnosti. Literatura už se nemohla vyvíjet dál, protože
svět za jejími hranicemi považoval sám sebe za završený. Přestože z úst kritiků zaznívá jásání
nad tím, že literatura konečně nemá žádnou úlohu ve společnosti (Kratochvil, Trávníček),
nebo je dokonce tento koncept označen za nesmyslný (Špirit), je evidentní, že tyto sféry nikdy
nepřestaly být propojené.
Oba manifesty vyšly v roce 1993, tedy v roce, kdy společnost byla ještě v pohybu
způsobeném změnou režimu, jednotlivé pozice v literárním poli se teprve konstituovaly
(o čemž svědčí právě vieweghovská debata), stejně jako pozice v celé společnosti. Výhledy
do budoucnosti byly sice již tehdy obtížné (Putna říká, že budoucnost je představitelná pouze

literární frontě“, s. 22–23; nebo o třináct let později článek Josefa Mlejnka v časopisu A2: „K tomu označení
katolický však přišel Borkovec nejspíš proto, že se na začátku devadesátých let neprozřetelně podepsal pod
pomatený básnický ‚manifest‘ Martina C. Putny SKRZ, který vyšel v okleštěných Souvislostech. Trest dost
neúměrný tomu, že onen výlev středoškolácké upovídanosti, pevně věřím, pouze spolupodepsal. Pověry však
mají dlouhý život, a v literatuře nejspíš vůbec nejdelší.“ MLEJNEK, Josef: „Petr Borkovec: spekulace a
daimonium“, A2 2, 2006, č. 15, s. 31.
174
Příznačné je i to, že se v diskuzích o manifestech Typlt s Putnou vzájemně podporovali. Museli nejprve
vytvořit situaci, v níž by byly jejich manifesty brány vážně, a teprve potom na sebe útočit.
175
BALAŠTÍK, Miloslav: Postgenerace, s. 80.
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jako místo, v němž se střetávají rovnoběžky),176 ale možné. Když o pár let později publikuje
svůj manifest Martin Reiner, obrací se podle Balaštíka pouze do „literárního ghetta“.177 Ve
skutečnosti ale ideologicky vychází z hegemonické depolitizace celé společnosti.

ÚČASTNÍCI: SHRNUTÍ
Kritiky reagující na Účastníky zájezdu jsou nepochybně méně bouřlivé než ty věnující se
Výchově. Přestože stále můžeme číst kategorické odsudky,178 ozývají se hlasy nabádající
k umírnění tónu. Jejich argumenty jsou většinou založené na tom, že komerční literatura
prostě je a bude, a je třeba ji posuzovat podle jejích vlastních měřítek.
Objevují se také pokusy Vieweghovu poetiku (nebo alespoň popularitu) nějak
vysvětlit, které do debaty vnášejí komplexnější koncepty, skrze něž je potom interpretován.
Hybler přináší srovnání s literaturou padesátých let a analyzuje především Vieweghův
narcismus, Putna se na něj zase snaží podívat pohledem nezatíženým literárněkritickými
debatami (přestože je jimi jeho pohled zatížen zase jiným způsobem), Krč se snaží objevit,
jaký význam mohou Účastníci mít pro své čtenáře. Vypovídá to o tom, že Viewegh byl přijat
jako literární fakt, vůči němuž je již zbytečné se příliš vymezovat,179 který je ale přesto
znepokojující.
Na závěr se ještě vrátím ke stati Martina Hyblera a jeho porovnávání Michala
Viewegha se spisovateli padesátých let. Jeho interpretace do značné míry vychází z představy,
že pokud by lidé nebyli ovlivněni represí a propagandou předlistopadového režimu, Viewegha
by nečetli, stejně jako on by nepsal tak schematickou a narcistní prózu. Netrpěli by „identitní
nouzí“ a byli by schopni lépe vzdorovat „mediálnímu blábolu“, jímž jsou zavalování.180 Tato
představa má ale drobný háček – zapomíná na to, že komerční literatura je čtena a psána i
176

„Skutečně nové psaní bude těžší – bude tradiční zcela novým způsobem. Tak novým, že se pro nás jeví zatím
jako záhorizontní. A k odpovědnosti patří i pokorné doznání, že ‚tam‘ nevidíme. Na počátku byla řeč o kyvadle a
otazníku v místech, kam kyvadlo míří. Nyní na konci otazník nezmizel – jen se proměnil v prst ukazující oním
směrem, kde se protínají rovnoběžky. Možná docela blízko, ale přece jen za hranicí našeho dosavadního chápání
kultury, hranicí pro nás stále nepřekročitelnou.“ PUTNA, Martin, C.: „Chvála jasné řeči“, Tvar 4, č. 19, 1993,
s. 5.
177
BALAŠTÍK, Miloslav: Postgenerace, s. 64.
178
Kromě Martina Hyblera především MLEJNEK, Josef: „Pod psa nebo pro psa Nováka?“, Lidové noviny 9,
1996, č. 128, příloha Národní 9, č. 22, s. 14; nebo NOVOTNÝ, Vladimír: „Docela báječné retro. České
posrpnové trauma očima třicátníka“, Mladá fronta Dnes 4, 1993, č. 33, s. 11.
179
Vieweghovi se také částečně podařilo kritiku neutralizovat tím, že ji ve formě postav kritiků a citací jejich
recenzí vložil do textu svého posledního románu.
180
HYBLER, Martin: „Varianty postsubjektivity“, s. 37.
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v zemích, které s podobným režimem neměly žádnou zkušenost, že je to stav, jenž je typický
pro všechny kapitalistické společnosti.
Přesto se domnívám, že na jeho tezi něco je – Vieweghův román v sobě totiž skutečně
má rysy určité persvazivity, kterou jsme zvyklí identifikovat v knihách, jež byly oficiálně
vydávány za minulého režimu. Nebylo by ale přesné vydávat je za dokonalé analogie –
zatímco literatura 50. let měla za cíl nadchnout čtenáře pro budování socialismu (tedy výhled
do budoucna) a její schémata byla celkem jasně čitelná, u Viewegha se setkáváme
s performováním současného stavu, se snahou vytvořit pro něj konkrétní reprezentace. Nikoli
se snahou soudobou společnost legitimizovat, ale naturalizovat. Ideologičnost jeho textů je tak
obtížně identifikovatelná, protože splývá s dominantní ideologií dané doby a není
v rancièrovském slova smyslu politická.
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ZÁVĚR

Miroslav Balaštík vydal v roce 2002 článek Literatura a politika,181 v němž volá po tom, aby
literatura znovu převzala svou společenskou úlohu. Kromě toho, že vyšel ve stejném roce jako
polská polemika Kultura ve spárech politiky, jíž jsem analyzovala v polské kapitole, je tento
text pozoruhodný i z řady jiných důvodů. Balaštík v něm obviňuje spisovatele z pohodlnosti,
kvůli níž dali přednost estetismu před společenskou odpovědností.182 Tato tendence je podle
něj výhodná i pro vládnoucí establishment, jenž díky tomu mohl „nerušeně budovat své
instituce a sám určovat hodnotové mantinely“.183 Důsledkem toho má být „dnešní kulturní i
morální devastace a frustrace plynoucí z toho, že náhražkové, ‚konzumní‘ hodnoty nejsou s to
zajistit kvalitní fungování společnosti“.184
Tento stav se podle něj odráží ve striktním oddělení vysoké a nízké literatury a
východisko z této krize potom vidí v midcultu, který dokáže „rehabilitovat současnost,
aktuální dění (včetně politiky) jako zcela právoplatné téma umělecké literatury, stejně jako
resuscitovat příběh jako jeden z legitimních způsobů uměleckého zpracování“.185 Zároveň
umí přitáhnout širší vrstvy čtenářů, a skrze ně vrátit literatuře pověst fenoménu dotýkajícího
se lidského života. Zdánlivě má tento text mnoho společného s tím, co jsem zde říkala já.
Ovšem až na několik drobností.
Zaprvé se jedná opět o pohled na literaturu uzavřený vnějším vlivům, chybí zde hlubší
reflexe toho, jaké jsou materiální podmínky fungování literatury v rámci tržní ekonomiky, a
snaha rozkrýt hegemonní ideologická východiska. Literatura se podle Balaštíka dokáže
obrodit tak nějak sama v sobě a sama si také navrátit svou někdejší úlohu ve společnosti.
Svým způsobem tak přitakává všem těm, kdo hájí pozice vysoké literatury, kdo její izolaci a
marginalizaci považují za svobodné rozhodnutí. Jím navrhované východisko – midcult – je
evidentně výsledkem podobného uvažování. Ve skutečnosti totiž vychází ze stále stejné
181

BALAŠTÍK, Miroslav: „Literatura a politika: Poznámky k tématu“, Dokořán 6, 2002, č. 22, 25–27. Původně
šlo o referát přednesený na setkání spisovatelů na spisovatelů v Národní knihovně 30. května 2002.
182
„Projekt čirého estetismu je ovšem z mnoha důvodů velmi pohodlný. Poskytl zdánlivou svobodu autorům,
aby se vyvázali ze všech vztahů a nároků žité skutečnosti, neboť umění bylo deklarováno jako autonomní a na
skutečnosti nezávislé. Spokojeni byli zajisté literární vědci, jejichž estetické bádání tím přestávalo být
narušováno přítomností jiných než uměleckých hodnot, a mohli tak vytvořit podivuhodné konstrukce literatury,
zcela nezávislé na původních textech.“ Tamtéž, s. 25.
183
Tamtéž, s. 26.
184
Tamtéž.
185
Tamtéž, s. 27.
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logiky, kterou sám kritizuje. Balaštíkovým východiskem je pouze nová forma, již je možné
mechanicky vřadit do soudobého uspořádání. Obsah této formy, a s ním i potřeba jiného
vztahování se ke světu, mu uniká.
Zajímavé je srovnání se zmiňovanou polskou polemikou: Balaštík by v ní zřejmě stál
na podobné pozici jako Andrzej Werner – sdílí s ním pojetí politiky jako institucionalizované
vlády. Možná by ale hájil pozice ještě konzervativnější. Werner totiž v závěrečném článku
mluví o politice šířeji, přistupuje na tezi Przemysława Czaplińského, že by literatura měla
pojednávat o vztazích silnější – slabší. Balaštíkova úvaha tak ve své podstatě má poměrně
konzervativní rysy, neobsahuje emancipační pojetí politiky, jež teprve dokáže veřejný prostor
kultivovat. Je tak paradoxně příkladem takového politického čtení, jež vztah literatury a
politiky nerozvíjí, spíše upevňuje status quo.
Na druhou stranu ale toto srovnání také vypovídá o celkové situaci v českém
literárním poli – zatímco v Polsku je přepolitizovanost literatury velkou částí liberální kritiky
dávána do souvislosti s národně-konzervativními autory, Balaštíkův referát je hlasem
volajícího na poušti, který pro svou excentričnost (ale zřejmě i místo publikace, jak tvrdí
Karel Piorecký)186 zůstává bez reakce. V tomto smyslu také Balaštíkovo gesto určitý
emancipační potenciál má – snaží se legitimizovat politické psaní, tedy způsob vztahování se
k literatuře, jenž je většinou literárního pole odmítán. Na vrstevnatější debatu o angažovaném
umění (poezii) ale musíme počkat do roku 2010, na debatu o politickém čtení dokonce do
roku 2013.
Srovnání s Polskem ukázalo, že vnímání se depolitizace v českém kontextu byla do
jisté míry spojené také s odlišným vnímáním politiky. Zatímco v českém kontextu byla
politika vnímána takřka výhradně ve své institucionální podobě a na další její formy bylo
zapomínáno, v tom polském se již od počátku desetiletí rozvíjí vnímání politiky v jejích
emancipačních podobách, zejména feministických. To přispělo ke kritické reflexi také dalších
oblastí. Jednou z nich je například vnímání roku 1989 jako přirozeného literárněhistorického
milníku. Kontinuita probíhá nejen na úrovni poetiky jednotlivých autorů, ale také na úrovni
politického uvažování. Viděli jsme, že polská opozice sama sebe vnímala jako bytostně
politickou a odklon literatury od politiky v roce 1989 do jisté míry souvisí s přepolitizovaností
v rámci literárního pole. Na rozdíl od toho český disent zakládal svou rétoriku na morálních
186

PIORECKÝ, Karel: „Česká literární kultura 2001–2010“, in: FIALOVÁ, Alena (ed.): V souřadnicích
mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích, Praha:
Academia, 2014, s. 43. Karlu Pioreckému vděčím i za objevení Balaštíkova článku.
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hodnotách, jež sice byly vystavěné na ideologických základech, dobové vnímání je ale
nedokázalo zahlédnout.
V roce 1989 se do českého literárního pole politika, tak jak jsem ji v teoretické části
definovala za pomoci teorie Jacquesa Rancièra, po mnoha letech vrátila – výrazné
institucionální změny (především zrušení cenzury a komercionalizace knižního trhu) vytvořily
podmínky pro vyjednávání nových pozic. Protože ale byla na rétorické rovině odmítnuta
politická interpretace (především s ohledem na údajnou přepolitizovanost oficiální
normalizační kultury), promítají se politická témata do literárního pole pouze nepřímo.
Zpočátku je hlavním tématem vyrovnávání se s minulým režimem a boj o převládající
narativ, jež jsme viděli na recepci Báječných let pod psa. S tím souvisí i velká potřeba a
čtenost tzv. autentické (memoárové a deníkové) literatury, jež přináší především pravdivé (ve
smyslu fakticky doložitelné) příběhy osobních střetů s minulým režimem. Jiné zdroje vnímání
autenticity vycházejí z disidentských okruhů formulují svá literárněkritická kritéria na základě
morálních hodnot, jejich silně antikomunistický étos je ale usvědčuje z ideologičnosti.
Tento spor se postupně přelévá do diskuzí o vysoké a nízké literatuře, v nichž
pozorujeme snahu nalézt nové formy legitimity v literárním poli, jež je čím dál intenzivněji
ovlivňováno kapitalistickým knižním trhem. Konzervativní hodnoty vysokého umění zde
nahrazují politickou reflexi nového ekonomického uspořádání.
Přes veškeré snahy politiku z literatury vytěsnit se objevuje několik více či méně
ideologicky vyhraněných okruhů. Nejsnáze identifikovatelný je potom okruh soustředěný
kolem Kritické přílohy Revolver Revue, jež svou identitu staví na kategorickém
antikomunismu a konzervativnímu přístupu k literatuře. Kritici soustřeďující se kolem dalších
časopisů (Tvar, Souvislosti, Literární noviny) tak jednoznačně zařaditelní nejsou, ale viděli
jsme, že přes větší otevřenost teoriím relativizujícím možnost objektivního hodnocení
literárního díla i oni většinou zastávají pozice hájící propastnou rozdílnost mezi vysokým a
nízkým uměním. Ideologicky nepřijatelné hlasy komunistické kritiky jsou vytlačeny na úplný
okraj literárního pole (a to ať už se jedná o konzervativní komunisty starší generace, jako byl
například Štěpán Vlašín, nebo o mladší, reflexivnější kritiky, jež v analyzované debatě
zastupoval Alexej Mikulášek).
Při interpretaci jednotlivých Vieweghových románů se pak ukázalo, že ani tato
komerčně atraktivní literatura není zcela prostá politických významů. Namísto emancipačních
tendencí však zastává pozice rancièrovské policie, tedy nereflektovaně participuje na
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ideologické legitimizaci statutu quo. Tyto prvky Vieweghovy tvorby byly ale pro naprostou
většinu tehdejších kritiků neviditelné – zřejmě proto, že sami podléhali iluzi přirozenosti
dominantní ideologie.
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