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Abstrakt: Tato práce si klade za cíl představit možnosti interpretace fenoménu těla ve
třech prózách Libuše Moníkové – Újmě, Pavaně za mrtvou infantku a Zjasněné noci.
Samotné interpretaci předchází rozsáhlá teoretická část, která představuje filozofická
východiska zkoumání: pojetí tělesné subjektivity ve filozofii Maurice Merleau-Pontyho
a Judith Butlerové. Kapitola věnovaná Merleau-Pontymu přibližuje jeho kritiku
filozofického dualismu, představuje tělo jako základ naší subjektivity, řeči a myšlení.
V části věnované Judith Butlerové se zaměřuji na témata performativity genderu,
mocenských norem a následně materiality a tělesnosti. V druhé části využívám uvedené
analýzy k interpretaci výše uvedených próz Libuše Moníkové. Zaměřuji se zejména na
tělo jako subjekt mocenských vztahů v rámci fikčních světů jejích próz. Zkoumám vztah
tělesných hranic k subjektivitě a intersubjektivitě napříč uvedenými prózami a
charakterizuji, v jakém smyslu můžeme prózy chápat jako subverzivní vůči genderovým
normám. V poslední části se zaměřuji na rovinu vyprávění a na „metanarativní“ momenty
v díle. Domnívám se, uvedené prózy charakteristické svou autobiografičností,
intertextualitou i fragmentarizovanou strukturou můžeme charakterizovat jako výrazný
typ situovaného „vtěleného vyprávění“.
Abstract: The aim of this thesis is to present possibilities of interpretation of the body in
Libuše Moníková’s three works – Ujma, Pavana za mrtvou infantku and Zjasněná noc.
The interpretation is preceded by a large theoretical part providing the philosophical basis
of my readings: the concept of bodily subjectivity as introduced in Maurice MerleauPonty’s and Judith Butler’s philosophical thought. The chapter devoted to Merleau-Ponty
is focused primarily on the body seen as a foundation of our subjectivity, speech and
thought. Judith’s Butler account of the body will be studied in relation to her analysis of
performative gender, power norms and subsequently materiality and corporeality. In the
second part of the thesis, I will make use of these concepts while interpreting the prose of
Libuše Moníková. I focus on a body as a subject of power inside the fictional universes
of the proses, I analyze the relation of bodily borders to subjectivity and intersubjectivity
in all three works and focus on the ways we can see read them as subversive in relation
to gender norms. Final part of the interpretation focuses on the narration of the proses and
on their “metanarrative” moments. I will argue, that the proses listed above can be seen
as examples of an “embodied narration” through their fragmented structure, relation to
empirical author and their intertextuality.
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1. Úvod:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti využití současných filozofických
koncepcí tělesnosti při interpretaci literárního textu. Jako předmět interpretace jsem
zvolila tři prózy Libuše Moníkové: Újmu (1981), Pavanu pro mrtvou infantku (1983)
a Zjasněnou noc (1996), které budu analyzovat z perspektivy pojetí tělesnosti ve filozofii
Maurice Merleau-Pontyho a Judith Butlerové.
Všechny tři prózy Libuše Moníkové jsou do velké míry autobiografické: představují
ženskou subjektivitu ve třech životních situacích odpovídajících životním situacím
autorky. Újma je příběhem mladé ženy v totalitním státě, Pavana za mrtvou infantku
tematizuje život akademičky a spisovatelky v emigraci a Zjasněná noc pojednává
o návratu slavné německé umělkyně do vlasti v době po sametové revoluci. Všechny tři
novely můžeme charakterizovat jako feministické: vědomě se obrací proti genderovým
normám, které jsou představovány jako zraňující, omezující, nebo neodpovídající
zkušenosti postav.
Tělesnost v novelách zaujímá ústřední roli: tělo není představováno jako něco, čím by
hlavní hrdinky pouze disponovaly. Tělo tvoří základ jejich existence – jejich subjektivity,
postoje ke světu i k druhým lidem. Toto zdůraznění role tělesnosti má výrazně politický
smysl: jeho prostřednictvím Moníková zviditelňuje skryté násilí (totalitní moci nebo
genderových norem) a ukazuje možnost jeho překonání. O „vtělenosti“ můžeme
uvažovat i na rovině vyprávění: ať už se jedná o strukturu díla, jeho zasazenost
v literárním kontextu nebo vztah k empirické autorce.
Přesto, že literární historie tělu v literárních dílech věnuje pozornost dlouhodobě,
prezentuje se The cambridge companion to body in literature publikovaný v roce 2015
jako první systematická analýza vztahu těla a literatury. Sborník částečně dává odpověď
na otázku, proč zde podobné pokusy dosud chyběly: Tělo, které je pro nás výrazně temné
(zaujímá pozici na hranici diskurzu), je zároveň všudypřítomné. Jako takové uniká
jednoduché konceptualizaci a zároveň vybízí k uchopení v rámci rozmanitých přístupů
a perspektiv. „Eklektický teoretický pluralismus“1, který editoři sborníku představují,
můžeme rozčlenit do čtyř typů: 1) pohledy zkoumající tělo v literatuře jako historický

1

Body in literature. Eds.: D. Hilman, U. Maude, New York: Cambridge university press, 2015, str. 2.
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fenomén, 2) pohledy zaměřující se na reprezentace těla ve vztahu k moci (z perspektiv
feminismu, disability studies nebo např. racial studies) 3) pohledy zabývající se samotnou
možností reprezentace těla a fenoménů s ním spjatých a 4) přístupy analyzující vztah
literatury k diskurzům vědy. Editoři upozorňují na to, že ačkoliv těmto přístupům chybí
přímý vztah k jedné „zastřešující“ koncepci, můžeme pozorovat, že jsou do velké míry
formovány

teoretickými

koncepty

20.

století,

zejména

poststrukturalismem

a fenomenologií (HILMAN, MAUDE 2015: 3).
Tomu, kdo chce tělesnost v literárním díle zkoumat, tato situace ponechává poměrně
velký prostor, z jaké perspektivy se úkolu zhostit. Pro interpretaci díla Libuše Moníkové
jsem se rozhodla vyjít přímo od filozofických textů, které byly vybrány s přihlédnutím
k povaze interpretovaných próz. Fenomenologie vnímání jako zakládající dílo
fenomenologie tělesnosti přiblíží koncepci tělesné subjektivity a tělesné řeči a texty
Judith Butlerové (Gender trouble a Závažná těla), nám umožní lépe pochopit, jakým
způsobem se tělo stává místem mocenského působení genderových norem i odporu vůči
nim.2
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, kterým přisuzuji rovnocenný význam:
Teoretickou a interpretační. Most mezi filozofickými pojednáními a literární analýzou
bude představovat kapitola Tělesný subjekt a literatura, která na teoretické rovině
prozkoumává možnosti využití uvedených analýz při interpretaci. Perspektivy, které
z tohoto závěru vyplynou, budou následně uvedeny v praxi a zároveň ozkoušeny při
interpretaci role tělesnosti v díle Libuše Moníkové.

2. Teoretická část: Tělesná subjektivita
Cílem teoretické části mé bakalářské práce je představení dvou současných filozofických
pohledů na tělesnost. Nejedná se o pohledy zcela protikladné: Judith Butlerová své dílo
píše později než Maurice Merleau-Ponty a v některých ohledech na jeho dílo navazuje.
Obě pojetí se liší úhlem pohledu na danou problematiku: Merleau-Ponty píše
fenomenologické zkoumání v kontextu promýšlení teorie vnímání, myšlení, řeči
a subjektivity. Fenomén tělesnosti mu umožňuje překonat stále ještě výrazně dualistické

2

Teoretickou inspirací pro vlastní přístup mi byla monografie Josefa Vojvodíka Imagines Corporis, která
ukazuje plodné propojení filozofických koncepcí těla a „literárního materiálu“.
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pojetí Edmunda Husserla. Merleau-Ponty zdůrazňuje aktivní roli těla při vnímání,
myšlení i řeči, a naopak výraznou tělesnost všech uvedených fenoménů. Zdůraznění role
tělesnosti mu umožňuje zformulovat nový pohled na subjektivitu: subjekt charakterizuje
jako výrazně situovaný, ale zároveň schopný tuto situovanost neustále překračovat.
Butlerová zkoumá tělo převážně jako subjekt mocenských vztahů v rámci projektu
s jasně deklarovaným politickým cílem. Ačkoliv Butlerová vnímá Merleau-Pontyho dílo
jako inspiraci (ať už se jedná o neprůhlednost tělesného subjektu nebo denaturalizaci
pohlaví, která je v jeho teorii obsažena), k teorii sexuality, kterou autor představuje
ve Fenomenologii vnímání, se staví kriticky.3 Práce Butlerové zároveň nezůstávají na poli
fenomenologie, její dílo je charakteristické zapleteností do několika oddělených
filozofických tradic: kromě fenomenologie je pro autorku významným zdrojem
psychoanalýza, francouzské i anglosaské feministické myšlení nebo dílo Michela
Foucaulta.
Tato teoretická část je do jisté míry částí metodologickou: oba autory jsem vybrala
s přihlédnutím k dílu Libuše Moníkové jakožto koncepce, které by mohly osvětlit
komplikovaný způsob, jakým je v jejích textech tematizována tělesná subjektivita
a jakým způsobem se tato tematizace, která má v některých dílech zjevně subverzivní
nebo emancipační charakter, vztahuje k soudobým normám.
Tato teoretická část je částí metodologickou pouze do jisté míry, alespoň co se týče
aplikace poznatků na dílo Libuše Moníkové. Obdobně bychom mohli říct, že bude próza
Libuše Moníkové aplikována na předcházející pojednání s cílem představit možnosti
a meze obou filozofických pojetí ve vztahu ke konkrétnímu literárnímu dílu.

2. 1. Maurice Merleau-Ponty: Tělesná a situovaná subjektivita
To, že je tělo jedním z nejdůležitějších témat současné kontinentální filozofie, je
především zásluhou fenomenologie. Projekt vědy, která se má vrátit ke zjevování jako
takovému a skrze zjevování k věcem samým, se musel vyrovnat s mimořádně
komplikovaným fenoménem, jaký tělo představuje. Problém těla jako psychofyzické
jednoty, která není jen fyzikální věcí, ale výrazně se podílí na vnímání, sebe-vnímání

3

BUTLER, Judith: Sexual ideology and phenomenological description. A feminist critique of MerleauPonty’s Phenomenology of perception. In: The thinking muse. Eds: J. ALLEN, I. M. YOUNG. The
Thinking muse: feminism and modern French philosophy. Bloomington: Indiana University Press, 1989.
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i duševních stavech, zformuloval v Idejích II zakladatel fenomenologie Edmund Husserl.
Na jeho zkoumání pak navazuje Maurice Merleau-Ponty, který z Husserlových analýz
vyvozuje nové důsledky.
Ve Fenomenologii vnímání (1945), která je Merleau-Pontyho nejvýznamnějším za života
publikovaným dílem, autor obrací pozornost k tělu jako fenoménu, který nám umožňuje
rozřešit odvěké filozofické aporie. V Husserlových analýzách je svět rozštěpen do dvou
řádů reality: existuje zde známá, imanentní oblast našeho vědomí a transcendentní svět
věcí a faktů, do kterého se zapojuje i tělo. Těmto řádům reality odpovídají postoje
intelektualismu a empirismu: První z nich zakládá veškerou realitu na subjektu z pohledu
první osoby, druhý z nich interpretuje i subjektivní fenomény z hlediska třetí osoby jako
předměty zkoumání. Merleau-Ponty se domnívá, že ani jeden z těchto přístupů není
správný: potřebujeme oba pohledy, které nesmějí být pojímány jako neslučitelné
protiklady. Místem, kde se podle autora oba řády reality propojují, je naše tělo. Tělo, které
patří do světa věcí i světa vědomí, a to nikoliv v oddělených vrstvách, ale jako jednota:
„Jednota duše a těla není zpečetěna svévolným nařízením spojujícím dva vůči sobě vnější
členy, přičemž jeden je objekt a druhý subjekt.“4
Merleau-Ponty na mnoha příkladech ukazuje, že naše tělo je „vědomé“ (intencionální,
vyjadřující smysl…) a naše vědomí do velké míry tělesné (umožněné tělesnou
situovaností ve světě). Oba dva póly, fyziologično a psychično, se proplétají do takové
míry, že mezi nimi v mnoha případech není možné rozlišit. Nové uchopení vztahu vědomí
a světa Merleau-Pontymu umožňuje znovu promyslet řadu fenoménů: Pro interpretaci
literárního díla je důležité zejména Merleau-Pontyho pojetí subjektu a řeči, která zde
přiblížím.
2. 1. 2. Merleau-Ponty: „Jsme skrz naskrz pravdiví“5
Merleau-Ponty pojímá subjekt jako bytí ke světu: jeho existence je charakteristická
zejména svou situovaností ve světě (zde zřetelně navazuje na Heideggerovu analýzu
existence). Namísto problematického dělení na vědomí a objektivní předmětnost
Merleau-Ponty mluví o sféře osobního a neosobního světa. Toto rozdělení vede napříč
subjektem i světem. Nejedná se o ostrou dichotomii, ale spíše o prostupnou, proplétající

4
5

MERLEAU-PONTY, M.: Fenomenologie vnímání. přel. J. Čapek, Praha: OIKOYMENH, 2013, str. 125.
Fenomenologie vnímání, str. 544.
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se škálu. „Moje“ mohou být předměty a prostory okolního světa, moje tělo a zejména
moje duše: všechno se stává součástí mé existence. Podmínku, základ a okolí této osobní
sféry ale vždy tvoří sféra neosobní, která může být charakteristická pro části mého
vědomí, pro moje bytí jakožto přírodní organismus, který nemám nikdy plně pod
kontrolou, a nakonec pro objektivní sféru okolního světa, který je také světem dalších
subjektů a jejich intencí. Subjekt tento svět nevytváří v zakládajícím aktu vědomí ani se
jím nenechává pasivně určovat: vzájemný vztah subjektu a světa Merleau-Ponty
přibližuje metaforou rozhovoru, ve kterém musí subjekt aktivně zaujímat postoj, jenž
umožní, aby ho předměty zasáhly.
Ke světu zaujímáme postoj i prostřednictvím našeho těla: tělo se naklání a pohybuje
směrem k svému cíli, řečí a gesty vyjadřuje své postoje a představuje do jisté míry
autonomní část našeho já. Tento rys tělesnosti Merleau-Ponty charakterizuje jako tělesné
schéma, které v kontrastu k předchozím pojetím není jen souhrnem tělesných počitků, ale
aktivním, situovaným celkem těla.
Postoj, který subjekt ke světu zaujímá, není primárně postojem reflexe: primárním
postojem subjektu není „já myslím“, ale „já můžu“. Subjekt v sobě uchovává svou
minulost a rozvrhuje se do budoucnosti a jako takový je dynamický: je vždy tím, čím je
právě teď. Není ani absolutní spontaneitou, ani výsledkem svého prostředí, je tvořen jako
syntéza hegelovského bytí pro sebe a bytí o sobě – musí nejprve přijmout objektivní svět
a svou vlastní zasazenost v něm, jedině tak ho může překročit: „Právě díky tomu, že jsem
bez jakýchkoliv omezení a výhrad tím, čím v přítomnosti jsem, mám možnost pokročit
dále“ (MERLEAU-PONTY 1945/15: 543).
Ačkoliv v sobě Merleau-Pontyho pojetí nezahrnuje koncepci moci a její role při
formování subjektu, otevírá dveře postmoderním koncepcím subjektivity od Michela
Foucaulta až po Judith Butlerovou. Merleau-Ponty odmítá uvažování o přirozenosti
člověka6, základu, který by určoval jeho správné naplnění: „Vše v člověku je nahodilost
v tom smyslu, že tento lidský způsob existence není každému lidskému dítěti zajištěn
nějakou podstatou, již by při svém narození obdrželo, nýbrž tento způsob existence se

6

Pojem přírody a přirozeného Merleau-Ponty zcela neopouští: užívá ho jako zástupce neosobního,
tělesného bytí organismu v protikladu k osobnímu bytí, kde ale nemá v žádném případě normativní
význam.
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v něm musí ustavičně znovu utvářet napříč náhodami objektivního těla“ (MERLEAUPONTY 1945/15: 219).
Tato pasáž (citovaná z kapitoly o lidské sexualitě) otevírá dveře kritice normativního
pohledu na lidské sexuální chování a určování vlastní identity: tam, kde není žádné
měřítko v podobě podstaty nebo přirozenosti, jsme všichni skrz naskrz pravdiví.
Důsledkem tohoto pojetí je také reformulace pojmu svobody. Subjekt, který je sám sobě
do velké míry temný – nerozumí svému tělu ani svému vědomí, není právoplatným
vlastníkem sebe sama a nemůže být zodpovědný v natolik radikálním smyslu, jako se
domníval např. Sartre: naše jednání může být svobodné naopak pouze ve chvíli, kdy
přijmeme svou podmíněnost.
2. 1. 3. Merleau-Ponty: Řečová gesta a iluze ideality
Literární dílo autor přímo tematizuje v rámci svého pojetí řeči, které představuje
v závěrečné kapitole oddílu Tělo. Merleau-Ponty se domnívá, že z naší tělesnosti
nevychází pouze naše orientace v prostorovém světě nebo vnímání; jako tělesné vnímá
i ty (v běžném pojetí) v nejvyšší míře duchovní fenomény, jimiž jsou řeč a myšlení.
Myšlení podle něj není autonomní schopnost náležící vědomí, ale vyrůstá z naší
schopnosti řeči, která podle něj sama „nese smysl“. Samotná řeč je pak pevně spojena
s tělesnou existencí, kterou vyjadřuje.
V čem pak spočívá komunikace? Úspěšná komunikace je podle Merleau-Pontyho ta,
kde „existuje určité převzetí myšlení druhého skrze mluvu, reflexe ve druhém, schopnost
myslet podle druhého, jež obohacuje naše vlastní myšlenky.“ (MERLEAU-PONTY
1945/15: 228)
Subjekt, který mluví, má jistou intenci, jíž se vztahuje ke světu. Ve chvíli, kdy
komunikujeme prostřednictvím řeči, by mělo docházet k tomu, že je poslouchající
„přenesen na místo mluvícího“, tato intence vztahování se ke světu je nabídnuta a on ji
může buď přijmout, nebo odmítnout.
Řečové gesto na rozdíl od gesta tělesného neodkazuje pouze k zakoušenému světu, ale
i ke světu řeči, který je utvořen z už vyslovených významů. Smysl spočívá v jistém
způsobu, kterým se k tomuto řečovému světu vztahujeme. „Smysl promluvy pak není nic
jiného, než způsob, jímž promluva zachází s tímto řečovým světem, či způsob, jímž
moduluje na této klávesnici již nabytých významů.“ (MERLEAU-PONTY 1945/15: 237)
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Vztah mezi řečovým gestem a světem ustavených významů nelze chápat obdobně jako
vztah mezi parole a langue – svět ustavených významů není ideálním systémem.
Merleau-Pontyho řečový svět je komplexnější, zahrnuje emocionální významy, kulturu
užití jazyka i rozsáhlé významové celky. Tento svět nám může být přístupný různým
způsobem, jiným bude pro osmileté dítě a pro univerzitní profesorku. Jak vzniká
přesvědčení o jeho idealitě? Řečová gesta a promluvy se i prostřednictvím psané tradice
kupí na sebe, vytvářejí svět, který se zdá být světem pro sebe, a tím pádem i iluzi
autonomního myšlení. Tento proces autor nazývá sedimentací. Sedimentace vzniká na
základě schopnosti mluvy odkazovat k sobě samé (mluvit o mluvě) a jedním z jejích
důsledků je idea pravdy, která působí jako na světě nezávislá.
Ačkoliv se naše promluvy rodí v již utvořeném řečovém světě, neměly by ztrácet vztah
ke svému původnímu účelu, kterým je výraz existence. Merleau-Ponty rozlišuje mezi
autentickou/promlouvající mluvou a mluvou, jíž se mluví. Promlouvající mluva má živý
vztah ke svému subjektu (a jeho situaci ve světě), mluva, jíž se mluví pouze používá
zavedené významy. Bohatství řečeného nijak neomezuje možnost vztažení mluvy
k existenci: „mluva, jíž se mluví […] využívá nabízející se významy jako získaný
majetek. Na základě těchto zisků se pak stávají možnými další akty autentického
vyjádření – vyjádření spisovatele, umělce či filozofa.“ (MERLEAU-PONTY 1945/15:
249)
Literární dílo je pro Merleau-Pontyho komplexním řečovým gestem, které ale neztrácí
svou původní formu: je to tělesný výraz existence jedince, který zachycuje určitou intenci,
jíž může a nemusí být porozuměno. V tomto se literatura příliš neliší od filozofie, která
sice užívá odlišných prostředků, ale v základu usiluje o to samé.

2. 2. Judith Butlerová: Gender Trouble, Závažná těla
Tématem druhé kapitoly teoretické části je pojetí těla ve filozofii Judith Butlerové, které
autorka vypracovává zároveň se svou teorií genderu v knihách Gender Trouble (1990)
a Závažná těla (1993). Dalším pramenem, ze kterého budu vycházet, je studie
Performative acts and gender constituion (1988), která teorii performativního genderu
formuluje v návaznosti na fenomenologii. Gender Trouble je v současné době čteno jako
klasické dílo queer studies a jako jeden ze zásadních novodobých příspěvků
k feministické teorii. Závažná těla jsou zasvěcena rozvedení některých motivů z Gender
Trouble a vyrovnání se s námitkami, které byly autorce adresovány po vydání prvního
díla.
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Hlavní cíl Gender Trouble, který dále rozvádí i Závažná těla, není pouze teoretický.
Přepracování koncepce genderu není motivováno jen touhou po odhalení povahy
zajímavého jevu, ale je ryze praktickým, politickým cílem, jehož opodstatněnost autorka
v předmluvě k Gender Trouble z roku 1999 ilustruje osobními příklady: „V průběhu
dospívání jsem vnímala část násilí, které genderové normy působí: strýc uvězněný pro
své anatomicky anomální tělo připravený o společnost rodiny a přátel, dožívající
v institutu v Kansas Parise; homosexuální bratranci přinucení opustit domovy kvůli své
sexualitě, reálné i představované; svůj vlastní bouřlivý coming out v šestnácti letech.“7
Uvedené příklady ukazují, že normy, které formují naše představy o genderu a sexualitě,
mají zraňující až ničivé důsledky pro ty, kdo se jim nedokážou přiblížit. Cílem Judith
Butlerové v návaznosti na to není gender zrušit ani představit jeho ideální podobu, ale
spíše podniknout jeho genealogii ve foucaultovském smyslu tak, aby se ukázalo, jakým
způsobem jsou genderové normy naturalizovány a upevňovány na základě konkrétních
historických mocenských uspořádání. Důsledkem této kritické genealogie má být
otevření heterosexuální matrice8 tak, aby učinila srozumitelnými (a hodnými uznání)
i tyto vyloučené subjekty.
Na rozdíl od foucaultovské genealogie se autorka nezaměřuje na představení
historických podob daného jevu, ale zejména na teoretické texty, které rozdíl
v pohlaví/genderu zkoumají. Znovu čte texty Platóna, Freuda, Lévi-Strausse nebo Lacana
i feministických teoretiček Kristevy nebo Irigarayové a vlastní teorii vypracovává na
základě kritického promýšlení jejich koncepcí.9 Zvláštní roli pak zejména v Závažných
tělech mají texty literární.
V kapitolách zasvěcených její teorii nejprve stručně představím nejdůležitější pojmy
obou děl: domnívám se, že aby bylo pojetí těla, které Butlerová představuje, srozumitelné,
je třeba představit jej na pozadí teorie subjektu, moci a performativity genderu.

7

BUTLER, Judith: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, New York: 2007.
str: XX. vlastní překlad, originální text: “I grew up understanding some of the violence of gender norms:
an uncle incarcerated for his anatomically anomalous body, deprived of family and friends, living out his
days in an institute in the Kansas Parise; gay cousins forced to leave their homes because of their sexuality,
real and imagined; my own temptestuous coming out at the age of 16”
8
Norma, jejíž prostřednictvím se subjekt ustavuje v opozici pohlaví, ale i sexuality.
9
Tento postup vede k tomu, že některé pojmy, které Butlerová používá, je obtížné systematicky uchopit
nezávisle na zkoumaných autorech. Například pojem subjektu se v textu objevuje průběžně, aniž by se stal
svébytným předmětem textu.
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2. 2. 1. Gender Trouble, Závažná těla: Obecné přiblížení
Gender je pro Judith Butlerovou aktivním procesem, který se týká celého subjektu ve
všech jeho podobách. Není něčím, co bychom vlastnili, ani nabytou vlastností, je stále
vytvářen, aniž bychom tento proces mohli někdy označit za dokončený. Pro
charakterizaci této aktivity volí Butlerová výraz performativita, který formuluje na
základě Derridova

čtení

Austinovy

teorie

řečových

aktů

a který

zdůrazňuje

nereprezentativní povahu performativní aktivity. To, že je gender performativní, ale
neznamená, že by byl svévolným předváděním se, divadlem, nasazováním masky.
Butlerová zdůrazňuje, že požadavek performovat daný gender věrohodně (v souladu
s normami) je smrtelně vážný: je to strategie, která má za cíl učinit subjekt
srozumitelným, inteligibilním a hodným uznání.
Zásadní roli v teoretickém pojetí performativity hraje pojetí moci, normativity
a zákona. Butlerová zde navazuje zejména na Foucaultovu koncepci (například z Dějin
sexuality): poukazuje na nemožnost pojímat subjekt jako vnější vůči moci, umisťovat ho
„za zákon“ jako poslední útočiště svobody. To ale neznamená, že by byla moc chápána
deterministicky: Butlerová se vymezuje proti strukturalistickému i lacanovskému pojetí
jednotného „věčného“, hegemonického zákona a poukazuje na to, že samotná existence
norem a zákazů obsahuje možnost svého vlastního převrácení.
V Gender Trouble Butlerová kritizuje rozdělení na pohlaví a gender, které je pojímáno
jako rozdělení na přirozený, tělesný základ a jeho kulturní interpretaci. Butlerová
upozorňuje na více problémů, které toto rozdělení přináší. Tím, jež má pro pojetí vztahu
genderu a pohlaví nejzajímavější důsledky, je problém nemožnosti postulovat
přirozenost, přírodu nebo tělesnost jakožto radikální protějšek kultury jinak než v rámci
jazyka. V Závažných tělech Butlerová tuto kritiku dále rozpracovává se zvláštním
zřetelem k roli materiality, která je v některých odvětvích feministického myšlení
pojímána jako základ pro budování společné identity ženství, jako zkušenost sdílená
všemi ženami, na jejímž základě mohou jednotlivé ženy sdílet i politické cíle. V tomto
pojetí je materialita pojímána jako rub moci, který tvoří její mimodiskurzivní pravdu.
Podobný přístup paradoxně zaujímají i kritici feminismu: v podobě anatomie pohlavních
orgánů je materialita pojímána jako nezpochybnitelná pravda pohlaví, kterou už jakýkoliv
kulturní konstrukt jako gender nemůže přeznačit.
Butlerová toto postulování materiality jako pravdivého základu zpochybňuje: aniž by
materialitě upírala závažnost, domnívá se, že pokusy postulovat ji v rámci diskurzu jako
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mimodiskurzivní jsou pokusem skrýt její povahu jako účinku moci. Sám pojem
materiality je navíc spojen s představou pasivity, bílé tabule, která čeká na aktivní
působení formy, ducha nebo kultury. Namísto materiality jako pasivní hmoty, která čeká
na přeznačení kulturou, navrhuje hovořit o materializaci: procesu zhmotňování (nejen
pohlavních) norem. To, co prožíváme jako své tělo, není očividnou pravdou, objektem,
který bychom měli před očima. Jeho povrch je vytvářen prostřednictvím zákazů
a povolení a sjednocován představou jednotného, pohlavně rozlišeného já, které mu
vládne.
2. 2. 2. Performativita genderu
Co znamená, že je gender v teorii Judith Butlerové pojímaný jako performativní? Jak
jsem zmínila výše, hlavní důvod, proč se autorka k tomuto termínu uchyluje, shledávám
v zdůraznění nereprezentativnosti genderu, v tom, že performativní akty současně vytváří
to, co označují (BUTLEROVÁ 1990/06: 33). Gender je pojímán jako aktivita, která má
za cíl vytvořit iluzi svého vlastního základu v podobě koherentního, přirozeného pohlaví.
Toto vytváření se neděje jako svévolný čin radikálně svobodného subjektu. Judith
Butlerová se odvolává na Derridovu reformulaci principu performativity jako
citovatelnosti: aby má promluva nabyla na účinnosti, musí splňovat podmínky ke svému
vyřčení, být v jistém smyslu citací mocenského modelu, který její vyřčení umožňuje.10
Pokud oddávající kněz v obřadní síni vysloví místo „prohlašuji vás za muže a ženu“ větu
„prohlašuji zde přítomného Karla za manžela matky zde přítomné Jarmily“, jeho
promluvu nebude následovat vytvoření žádaného účinku, ale v nejlepším případě
rozpačitý smích. Spíše však bude společně se zpochybněním účinku jeho promluvy
zpochybněna i jeho role jakožto mluvčího, který má moc podobné akty vyslovovat.
Vztah norem a performativní aktivity není jednosměrný – moc dané normy je zajištěna
prostřednictvím svých vynucených citací. Její závaznost závisí na jejím důsledném
následování. Například opakované nenásledování normy, která stanovuje, že se sňatek
uzavírá mezi mužem a ženou, probíhající v bojích za legitimizaci homosexuálních svazků
a v rámci těchto svazků samotných, má moc původní normu oslabovat.

10

BUTLER, Judith: Závažná těla, přel. J. Fulka, Praha: Karolinum, 2016, str. 33.
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Tento princip je podle Judith Butlerové zásadní i ve formování subjektu a v jeho
utváření jakožto pohlavně určeného: i závaznost norem, které vyžadují citování genderu
určitým způsobem, je tak závislá na svém důsledném opakování. V poslední kapitole
Gender Trouble s názvem Subversive bodily acts Butlerová analyzuje drag11 jako
praktiku, která tento performativní charakter genderu odhaluje: „[drag] nám napovídá
způsob, jakým může být vztah primární identifikace – tj., originálních významů
přisuzovaných

genderu

–

a následující

zkušenosti

genderu

znovu

uchopen“

(BUTLEROVÁ 1990/06: 188). Do extrému vyhnané předvádění odlišného pohlaví je
předváděním možné diskontinuity mezi třemi momenty: domnělou anatomií
performujícího, jeho genderovou identitou a genderovou performancí. Prostřednictvím
parodického zpodobnění je jejich „přirozená“ jednota ukazována jako fiktivní. Důležité
je, že toto převracení, tyto „podvratné akty“ se nedějí v jakémsi utopickém úniku mimo
gender, který Butlerová kritizuje například v díle Monique Wittig, ale v jejich
parodickém a hyperbolickém znázornění, které je v jistém smyslu i jejich převzetím.
Judith Butlerová už v Gender Trouble zdůrazňuje, že tento popis nelze chápat jako
návod. Parodie sama o sobě nemusí mít subverzivní charakter, drag se může stát (a někdy
stává) šovinistickým divadlem. Umístění této pasáže do samotného závěru kapitoly
s názvem Subversive bodily acts však naznačuje, že se jedná o význačný způsob
podvracení genderového řádu a zároveň paradigmatický příklad performativity genderu.
K vyjasnění vztahu mezi performativou a drag se Judith Butlerová vrací v Závažných
tělech: „Je-li drag performativní, neznamená to, že veškerou performativitu je nutné
chápat jako drag“ (BUTLEROVÁ 1993/16: 302). Takové čtení by kladlo důraz na
teatrálnost performativního genderu, na volní akt vyjádření. V tomto smyslu může
performativní utváření genderu působit jako samoúčelné předvádění se, jehož cílem je na
sebe upoutat pozornost. Zásadní rozdíl mezi performancí a tím, jakou vážnost má
performovaný gender v běžném životě, Butlerová popisuje v eseji Performative acts and
gender construction:
Ačkoliv jsou vztahy mezi divadelní a sociální rolí velmi složité a není úplně jednoduché
mezi nimi provést distinkce, […] zdá se zřejmé, že ačkoliv se mohou divadelní

11

Drag je termín pro převlékání se za odlišné pohlaví, které probíhá v rámci určité kulturní praxe
(přehlídek, show, souteží, …) a který není nutně spojný s transrodovostí.
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performance setkat s politickou cenzurou i kousavým kriticismem, genderové
performance v nedivadelním kontextu jsou mnohem jasněji řízeny trestajícími
a regulujícími společenskými konvencemi. Pohled na transvestitu na pódiu může
vyvolat potěšení a potlesk, zatímco pohled na toho samého tranvestitu na vedlejším
sedadle v autobuse může přinášet strach, vztek nebo dokonce násilí.12
Zatímco divadelní scéna k těmto převrácením v jistém smyslu vybízí, setkání
s transvestitou v běžném životě může vyvolat znepokojení nad „nepřirozeným“ vztahem
mezi jeho domnělým pohlavím a genderem. Toto znepokojení je o to silnější, že má moc
problematizovat vztah mezi pohlavím a genderem i u znepokojeného spolucestujícího:
pokud uzná gender transvestity jako pravdivý, zpochybňuje pravdivost genderu, který je
s normami v souladu.
Ačkoliv Butlerová zprvu hovoří o performativitě v souvislosti s intencionálními akty,
později tento termín vyjasňuje. Pojem intencionálního aktu je užíván ve
fenomenologickém smyslu: zdůrazňuje, že gender není součástí já jako jeho danost, ale
jako jeho předmět (BUTLEROVÁ 1993/16: 302). Gender zároveň není aktem, který by
si nějaký předem existující (svobodný, rozumný) subjekt zvolil a následně vykonal.
Genderově určeni, pojmenováni, jsme dávno předtím, než se rozvine základní
porozumění já, někdy dokonce ještě před narozením. Zároveň není možné o genderu
uvažovat jako o souboru v čase oddělených činů: gender jako způsob bytí subjektu
prostupuje i veškerou jeho aktivitu. Tento proces není zcela vědomý, děje se na pomezí
psyché a tělesnosti. Judith Butlerová stávání se určitým genderem charakterizuje jako
materializaci pohlaví (viz níže), která vytváří idealizaci daného genderu na povrchu těla.
2. 2. 3. Norma, Zákon, moc
Mocenské normy v předchozí kapitole vystupovaly jako něco, co umožňuje
performativní utváření genderu, co dává subjektu možnost vytvářet diskurzivní účinky,

12

BUTLEROVÁ, Judith: Performative acts and gender constitution. In: Writing on the body. Female
embodiment and feminist theory. Eds: K. Conboy, N. Medina, S. Stanbury, New york: Colombia university
press, 1997, str. 410. Vlastní překlad, originální text: „Although the links between a theatrical and a social
role are complex and the distinctions not easily drawn […] it seems clear that, although theatrical
performances can meet with political censorship and scathing criticism, gender performances in nontheatrical contexts are governed by more clearly punitive and regulatory social conventions. Indeed, the
sight of a transvestite onstage can compel pleasure and applause while the sight of the same transvestite on
the seat next to us on the bus can compel fear, rage, even violence.”
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ale co je na druhou stranu udržováno při životě pouze subjekty, které se těmto formám
přizpůsobují. Dochází tak k situaci, ve které je subjekt už vždy utvořen prostřednictvím
moci, která je ale závislá na jeho poslušnosti.
Autorka v Závažných tělech zdůrazňuje (v jistém smyslu jako revizi Gender Trouble),
že to, co prostřednictvím své teorie vytváří, není komplexní analýza fungování moci v její
současné podobě: gender a sexualita jsou pouze jedním způsobem, jak nahlížet na
mocenské vztahy, kterými je subjekt utvářen. Butlerová se vymezuje proti chápání tohoto
úseku jako v nějakém smyslu nadřazeného ostatním mocenským normám: v takovém
pojetí by byl člověk především pohlavím a až potom by se k němu přidávaly další určení
jako rasa nebo třída. Lidský subjekt se podle Butlerové vytváří na křižovatce těchto
určení, kde se jednotlivé kategorie vzájemně ovlivňují a modifikují, upřednostňování
jedné z nich na obecné rovině tedy nedává smysl.
Butlerová v návaznosti na Michela Foucaulta chápe moc jako produktivní: moc se
neprojevuje pouze omezováním svobodné vůle subjektu, ale mnohem výrazněji tím, že
samotný subjekt i jeho vůli formuje určitým způsobem. Díky tomu se moc stává méně
viditelnou a maskuje své účinky: za překročení zákazu homosexuality v současnosti
nehrozí uvěznění jako v dobách Oscara Wilda, z čehož však nevyplývá, že bychom byli
svobodní ve výběru partnera. Moc operuje jemnějšími mechanismy, například tím, že
vytváří obraz mužské homosexuality jako ženskosti, slabosti, deformace. Homosexualita
tak nemusí být exemplárně trestána, protože již podrobené subjekty tuto normu přebírají
samy od sebe.13
Z prvního dílu Dějin sexuality Butlerová přebírá také tezi, že síla norem je oslabována
i prostřednictvím jejich vlastního působení – zákaz, který se snaží potlačit určitý jev
v oblasti sexuality, tento jev zároveň erotizuje: „Výčet zapovězených praktik nejenže
přesune takovéto praktiky do veřejné, diskurzivní sféry, ale zároveň je tím vytváří coby
potencionální erotické záměry, a tím je eroticky obsazuje, třebaže tak činí negativně“
(BUTLEROVÁ 1993/16: 302). Toto oslabení však pro účely denaturalizace zákona
nestačí: tato převrácení stále uznávají autoritu zákona a existují jako takové pouze

13

FOUCAULT, Michel: Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Přel. Č. Pelikán, Praha: Herrman & synové,
1999.
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v závislosti na něm. Cílem feministické teorie tak nemá být pouze ukázat možnosti
subverze v rámci symbolického zákona, ale přeznačit jej samotný.
V druhé části Gender Trouble se Butlerová potýká s otázkou historičnosti mocenského
řádu, který přikazuje heterosexualitu a obsazení příslušných pohlavních rolí. Kritizuje zde
některé pokusy o popis původu patriarchátu: „Vytváření těchto počátků směřuje k popisu
stavu před zákonem, po kterém následuje nutný a nelineární narativ, který kulminuje
v ustanovení zákona, a tím pádem ho i ospravedlňuje“ (BUTLEROVÁ 1990/06: 50)14.
Ačkoliv tyto příběhy představují alternativu k stávajícímu režimu moci, představují ji
jako již předem poraženou, protože nevyhnutelně ústí v současné uspořádání. To však
neznamená, že bychom měli současný mocenský zákon přijmout jako věčný
a ahistorický; pouze, že poukázání na historicitu zákona musí probíhat prostřednictvím
analýzy zákona samotného.
Pohlaví se podle Butlerové neutváří ve vztahu k jednotnému hegemonickému zákonu.
Její kritika se obrací vůči Levi-Straussovi, Freudovi a Lacanovi a jejich tematizaci
počátku rozdílu v pohlaví, ve kterém se, jak se domnívá, odráží soudobá realita
mocenských vztahů jako vzor, kterému autoři musí dostát i za cenu nesrovnalostí v rámci
vlastních zásad. Například Lacanova teorie charakterizuje tento proces odlišně v případě
dívek a chlapců, u nichž předpokládá původní touhu po rodiči opačného pohlaví.
Homosexualita vzniká až jako důsledek zklamaní této touhy. Toto upřednostnění jednoho
vztahu jako primárního ale předpokládá určité dělení v oblasti, která měla být
charakterizována svou neurčeností. Zákon a identifikace, která je jeho účinkem, jsou tak
pojímány jako ideální ahistorická struktura. Identifikace, které jsou s ním v rozporu, jsou
označeny za nepodařené, defektní. Butlerová oproti tomu navrhuje hovořit o množství
identifikací, které netvoří koherentní celek, a které jsou historicky proměnlivé. Zákon,
který je formuje, by tak ztratil nejen svou jednotnost, ale i svou nepřeznačitelnost.
Zároveň je důležité zdůraznit, že identifikace nejsou vícečetné jen co do utváření pohlaví,
ale i ve vztahu k dalším mocenským „úsekům“, které identifikace vymezují a které
mohou vůči pohlavním normám působit protikladně.

14

Vlastní překlad, originální text: “The fabrication of those origins tends to describe a state of affairs before
the law that follows a neccessary and unilinear narrative that culminates in, and thereby justifies, the
constitution of the law“
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2. 2. 4. Materialita, materializace
Butlerová se domnívá, že podobně, jako není možné mluvit o situaci subjektu před
zákonem, není možné postulovat vnějšek zákona v podobě materiality: i materialita je
totiž takto určována vždy v rámci nějak motivovaného diskurzu. Také zde Butlerová
navazuje na Foucaultovo pojetí, zejména z knihy Dohlížet a trestat. Diskurzivní figury,
které určují materialitu jako vnějšek moci, mají za důsledek to, že materialitu vnímáme
jako něco nezpochybnitelného, očividného, „závažného“: tam, kde se moc skrývá, nabývá
největší účinnosti. „Poněvadž moc úspěšně působí tak, že vytváří oblast předmětů, pole
inteligibility, jakožto určitou samozřejmě přijímanou ontologii, jsou její materiální
účinky brány jako materiální data nebo primární danosti.“ (BUTLEROVÁ 1993/16: 59).
Moc vytváří své předměty, určuje oblast, ve které vůbec rozumíme nějakému předmětu
nějakým způsobem – propůjčení inteligibility se děje zároveň s udělením existence
a materiality. Zde je však znovu nutné připomenout, že tento pohyb moci není
jednosměrný: materializace získává působnost ze svých účinků, a proto je historicky
podmíněná. Různé materiality tak mohou být „vytaženy na světlo“ a může být odhaleno
jejich mocenské založení, tak, jak se tomu v minulosti stalo u mnoha „nezvratných
daností“ ženského nebo například afroamerického těla.
S přihlédnutím k výše uvedenému statusu materiality pokládá Butlerová požadavek
založit feministickou identitu (a politiku) v specifické materialitě ženského těla za
problematický. Další problém Butlerová shledává v historii tohoto pojmu – sám pojem
materiality je ve svém původu (např. v Platonově Timaiovi) pohlavně rozlišený a jako
takový je spojován s pojetím ženskosti jako pasivity, která čeká na určení duchem.
Neznamená to, že by feministická teorie měla materialitu opustit, spíše vůči ní měla
zaujímat ostražitější postoj.
Hlavním problémem, kterým se Butlerová v souvislosti s materialitou zabývá, není
materializace, ale spíše její absence u některých těl. Jak je možné, že kromě
materializovaných těl vznikají i těla, která materialitu (a společně s tím i inteligibilitu)
postrádají? Subjekty, které nejsou nemateriální ve smyslu imateriality, ale spíše ve
smyslu nematerializace, nezformování. Společně se svou materialitou ztrácí váhu, lidství.
Butlerová se domnívá, že tato těla se vytváří jako konstitutivní vnějšek normativní
heterosexuality. Důvod spatřuje v obecné vlastnosti jakéhokoliv diskurzu, který formuje
určitou opozici: „každý opoziční diskurz bude vytvářet svůj vnějšek, vnějšek, kterému
hrozí, že bude ustálen jako neznačící inskripční prostor onoho opozičního diskurzu“
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(BUTLEROVÁ 1993/16: 85). Sama konstituce těla jako pohlavně (materiálně)
rozlišeného je umožněna vyloučením množství těl, které se ocitají mimo tuto opozici,
která je pojímána jako polární. Autorka se nedomnívá, že by tyto vnějšky bylo možné
jednoduchým způsobem inkorporovat: je možné poukázat na určité násilí v nich
obsažené, které je třeba překonat, ale zahrnutí vnějšku diskurzu do něj samotného by
představovalo ohrožení možnosti vypovídání jako takového nebo naopak násilné
přivlastnění nereprezentovatelného. Místo toho Butlerová navrhuje „nově znázornit tento
nevyhnutelný ‚vnějšek‘ jakožto budoucí horizont, v němž je násilí vyloučení soustavně
a průběžně překonáváno“ (BUTLEROVÁ 1993/16: 85). Ačkoliv není zcela zřejmé, jak
si takovou činnost představit, domnívám se, že bychom tak mohli chápat úkol, kterého se
ve svých textech zhošťuje autorka – soustavné upozorňování na násilí působené normami,
které nás utváří, ze kterého může vzejít jejich pomalé otevírání a „demokratizace“.
2. 2. 5. Tělo mezi psyché a materialitou
Judith Butlerová nenabízí jednoduchou definici těla, která by nahradila předchozí pojetí:
její koncepci musíme vyčíst mezi řádky teoretických genealogií, které v díle podniká.
V Závažných tělech Butlerová přibližuje koncepci já ve Freudově psychoanalýze, kde se
výrazně tělesné já utváří společně s hranicemi těla prostřednictvím bolesti a erotogenity.
Na Freudův popis navazuje Lacanovo pojetí stadia zrcadla, ve kterém já vzniká současně
s uchopením obrazu vlastního těla jakožto jednoty. I v pojetí Butlerové v návaznosti na
oba teoretiky obrys já vzniká již na základě přijetí určitého tělesného ideálu,
prostřednictvím vyloučení: „hranice těla jsou žitou zkušeností diferenciace, přičemž tato
diferenciace není nikdy neutrální, pokud jde o otázku genderového rozdílu nebo
heterosexuální matrice“ (BUTLEROVÁ 1993/16: 98). Pokud jde o způsob tohoto nabytí
tvaru, je autorka značně kritická k tomu, jak jej oba autoři interpretují15, a na místo
hegemonického Zákona představuje množství křížících se identifikací. Pro Butlerovou
také identifikace není nikdy dokončena: tělo nikdy zcela nenabývá podoby ideálu, nikdy
nedospívá k dokonalému ohraničení. Subjekt je nucen identifikaci stále opakovat. To, že
identifikace nikdy není absolutní, ale vede k vytvoření potenciálního místo odporu.

15

Viz předchozí kapitoly: v obou teoriích je mužská heterosexualita exemplárním výsledkem
identifikace. Pro ženu je správným výsledkem přijetí podřazené pozice (závist penisu u Freuda, bytí
falem u Lacana) a homosexualita vzniká jako určitá chyba v identifikaci.
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Pokud je samotný tvar našeho těla (a tím pádem i jeho anatomie) již plodem psychické
identifikace, je zde něco, co uniká psychickému určení? Nevede tato pozice
k neudržitelnému idealismu, ve kterém by materialita fungovala přinejmenším jako
nedostižné bytí-o-sobě? (BUTLEROVÁ 1993/16: 99). Tento závěr by byl nepochopením
významné role materiality při formování já, které se vynořuje pouze na pozadí určitého
tělesného základu: „Tělesné obrysy a morfologie nejsou do nezrušitelného napětí mezi
psychickým a materiálním pouze začleněny, nýbrž jsou tímto napětím samým“
(BUTLEROVÁ 1993/16: 99). Je tedy třeba brát v úvahu nejen tělo jako diskurzivní,
psychický fenomén, ale i v jeho původní materialitě, o které se zde Butlerová zdráhá
mluvit v jednotném rodě a s větší určitostí. Charakterizuje ji jako „požadavek v jazyce
a požadavek jazyka, určité ‚něco, co‘ […], místo aktivních procesů i pasivních afektů
(BUTLEROVÁ 1993/16: 100). Proti možnému nařčení z idealismu mluví i poukaz
k materialitě jazyka, jejíž idealita vzniká vždy až druhotně – jak ukázaly výše zmíněné
Merleau-Pontyho analýzy, na které zde Butlerová navazuje.

2. 3. Závěr: Tělesný subjekt a literatura
V uvedených analýzách jsme se pohybovali na území filozofického diskurzu. Aplikace
filozofických konceptů na interpretaci literárního díla není zcela bez problémů, ačkoliv
mají oba teoretici k literatuře blízko. Judith Butlerová v Závažných tělech k literatuře
explicitně přistupuje jako k „místu, kde dochází i k teoretickému uvažování“
(BUTLEROVÁ 1993/16: 244).16 U Merleau-Pontyho se literatura s filozofií sbližuje na
základě jejich společné charakteristiky jako výrazu existence. Tento postoj nezůstává
pouze u slov: oba filozofové využívají literární autory ke svým analýzám nejen jako
zkoumaný materiál, ale jako zdroj inspirace. Judith Butlerová čte román Nelly Larsenové
jako „výzvu psychoanalýze“ a nachází v něm inspirativní tematizaci „křižovatky“
utváření subjektu na základě určení rasy a genderu. Merleau-Ponty se na mnoha místech
obrací např. k Hledání ztraceného času, ve kterém jsou fenomény tělesné existence
zachyceny často přesněji než v soudobé filozofii.
Tato práce si však neklade za cíl ilustrovat teorie obou autorů literárním příkladem,
dospět k tomu, že v textech Libuše Moníkové se děje jejich teorie. Výše představené

16

V anglickém originále je formulace silnější: „a place where theory takes place“. (BUTLER, Judith:
Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’. New York: Routledge, 1993, str. 182.)
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teorie použiji jako nástroj pro porozumění dílům, ke kterým nebudeme přistupovat pouze
jako k teoretickým pojednáním (ačkoliv je tento aspekt, tím spíše pro intelektuální
autorku, jakou byla Libuše Moníková, také důležitý), ale i jako k uměleckým dílům
vyjadřujícím estetickou funkci, která jsou součástí specificky formovaného literárního
světa. V této závěrečné kapitole teoretické části představím perspektivy, které nám pro
pohled na literární dílo otevřely uvedené analýzy: Nejprve na obecné rovině představím
možná propojení koncepcí tělesné subjektivity a vyprávěním a posléze se budu věnovat
třem konkrétním perspektivám. Tělo bude zkoumáno 1) jako subjekt mocenských vztahů,
2) ve vztahu k genderové identitě, 3) ve vztahu k vyprávění. Každé ze tří perspektiv bude
věnována samostatná podkapitola, která začne shrnutím daného tématu u obou autorů
nebo u příslušného autora a bude pokračovat představením možností, které daná
perspektiva nabízí pro interpretaci literárního textu.
2. 3. 1. Tělesná subjektivita a vyprávění
Merleau-Ponty představuje tělesnost jako svébytnou a aktivní součást našeho já, která
sama zaujímá postoj ke světu. Důležitým důsledkem tohoto obratu k tělesnému subjektu
je rozostření hranic mezi já a světem: subjekt sám sobě nerozumí a sama sebe nevlastní,
protože jeho tělesné i psychické bytí je zapojeno do neosobního světa přírody
i mezilidských vztahů. Merleau-Pontyho pojetí subjektu zdůrazňuje jeho temnotu a
situovanost. Člověk je neodlučitelný od svého tělesného, ale i historického bytí: je tím,
čím je aktuálně ve své zapletenosti do specifických vztahů.
Pojetí subjektu, které představuje Judith Butlerová na Merleau-Pontyho pojetí (jež je
samo součástí širší tradice) do velké míry navazuje. Také ona zdůrazňuje tělesnost,
„neprůhlednost“ i situovanost subjektu. Poslední fenomén ale v její filozofii dostává zcela
novou podobu. Tam, kde Merleau-Ponty odkazuje k neurčitým pojmům historicity nebo
vztahů, nabízí Butlerová podrobně rozpracovaný popis fungování moci vycházející
z poststrukturalistické i psychoanalytické tradice. Tuto další vrstvu popisu nemůžeme
chápat pouze jako nadstavbu fenomenologické analýzy: Butlerová přesvědčivě ukazuje,
že neexistuje univerzální tělesná subjektivita, kterou bychom mohli zkoumat oproštěně
od mocenských norem, jež ji formují. Genderová normativita prostupuje fenomén
tělesnosti na všech úrovních od utváření tělesných hranic až po řeč nebo sexualitu.
V literárních textech jsou těla přítomná různým způsobem: mohou zastávat rozdílnou
roli v závislosti na sociokulturním kontextu, žánru i autorskému záměru. Tělo může být
v literatuře znázorněné jako předmět, temná překážka, kterou musí duše přemoci, aby
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byla sama sebou, ale i jako základ naší existence, vztahu ke světu i k druhým lidem.
V závislosti na tom, jaká pozornost je tělesné subjektivitě věnována, by bylo možné
hovořit o více či méně tělesných fikčních literárních světech. Jak potom charakterizovat
účinky tohoto zapojení? Prvním z možných účinků (i cílů) může být určitý
„fenomenologický realismus“: literatura, která se snaží co nejpřesněji zprostředkovat
zkušenost vědomí i s jeho tělesnými prožitky. Vrcholným projevem této snahy je podle
mého názoru Hledání ztraceného času, kde zpřítomnění určitého prožitku, vjemu, emoce
nebo vzpomínky vyvolává dojem přesného a pravdivého zpřítomnění zkušenosti vědomí.
Další z funkcí, která je pro nás s přihlédnutím k textům Libuše Moníkové významnější,
je znázornění situovanosti subjektu ve světě i ve vlastní tělesné realitě. Vtělené postavy
nejsou představovány jako radikálně svobodní jedinci vtiskující svou vůli světu. Odhalují
založení naší existence v přírodním bytí a její spjatost s organickými procesy, které
nejsou plně v naší moci. Tělo je odhalováno ve své trpnosti: vtělená existence je součástí
světa druhých lidí, se kterými může komunikovat, ale také jimi být zraňována,
traumatizována nebo v obecném smyslu formována proti své vůli.
Charakteristika tělesné existence postavy a její zkušenosti autorům umožňují detailní
charakterizaci účinků moci, ale i aktivity, jejímž prostřednictvím se jedinec může útlaku
z mocenských pozic vzepřít. V literárním zpodobnění tělesné subjektivity jako místa
moci i odporu vůči ní může literární dílo nabývat subverzivní charakter: zviditelňování
mocenských praktik, které jsou v případě těla často skryté, může vést k jejich oslabení.
Kromě zkoumání tělesné subjektivity na rovině postav situovaných ve fikčním světě
můžeme podle mého názoru uvažovat o různých stupních vtělenosti na rovině vyprávění.
V kontrastu k anonymnímu hlasu vypravěče, který strukturuje lineární podobu „velkých
příběhů“, je vtělený vypravěč situovaný do vyprávěného světa, zapletený do jeho logiky.
Jeho pohled si neklade nárok na univerzalistickou perspektivu. V souvislosti s touto
tělesnou zasazeností do vyprávěného světa se modifikuje i struktura řeči: ztrácí linearitu,
setrvává u „nedůležitých“ detailů, štěpí se do částí, které není možné složit do
symetrických celků.
2. 3. 2. Tělo jako subjekt mocenských vztahů
Slovo subjekt v názvu této kapitoly si ponechává dvojznačný smysl, který má i ve
filozofii Judith Butlerové: aby se jedinec mohl stát subjektem jednání ve světě, musí být
nejprve subjektivizován – stát se předmětem nejrůznějších regulujících praktik. Analýzy
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Butlerové nám umožňují pochopit paradox toho dvojznačného vztahu, ve kterém je
jedinec určován sítí norem, jež jsou ale samy závislé na svém opakování,
i nezanedbatelnou roli těla ve vztahu k mocenským praktikám.
V návaznosti na dílo Michela Foucaulta odmítá Butlerová chápat moc čistě restriktivně
jako soubor nařízení zvnějšku omezující svobodný subjekt. V současné době je
dominantní podobou moci mnohem spíše moc produktivní, která je prostřednictvím
norem internalizována, a proto nemusí při svém prosazování vždy vyvíjet násilí. Přestože
Butlerová považuje projekt úplného oproštění od těchto norem za utopický, domnívá se,
že samo jejich působení představuje možnost odporu. Řešení nabízí její pojetí
performativity jakožto citovatelnosti: protože normy působí skrze opakované výzvy
k poslušnosti, je zde vždy možnost odmítnout nebo uposlechnout způsobem, který tento
požadavek ukáže jako nesprávný.
Tělo můžeme v tomto ohledu chápat jako místo moci: jelikož se samotné utváření
subjektivity děje skrze ohraničování těla pod jednotný obraz já, je vhodné i při uvažování
o moci chápat subjekt jako tělesný. Genderové normy, kterým Butlerová věnuje
pozornost především, vytvářejí ideální obrazy pohlavně určeného těla. Důležitým
aspektem tohoto procesu je naturalizace: subjekt, který neproblematicky přijímá ideál
pohlavně určeného těla, toto tělo vnímá jako přirozené. Je to způsobeno tím, že normy
zasahují samotný základ naší existence: materialitu našeho těla, která v podobě faktu
(např. určitého uspořádání orgánů) působí o to přesvědčivěji, o kolik skrytější jsou
mocenské praktiky, které ji formují.
Butlerové analýzy moci nám mohou umožnit mnohem jemnějším způsobem
analyzovat způsob, jakým se literární dílo vztahuje k mocenským strukturám. Moc se
stává součástí toho nejosobnějšího v existenci jedince: jeho tělesné subjektivity.
Označení „politické“ tak nemusí být vyhrazeno pouze dílům reflektujícím situaci „velké
politiky“: jak přesvědčivě ukazuje i Foucault v eseji Subjekt a moc17. Současná státní moc
se neomezuje na „státní záležitosti“, ale pozornost upírá ke svým občanům a jejich duši.
Možnost subverze, o které jsme pojednávali ve vztahu k genderu, platí podle mého
názoru i pro literární díla. Není možné psát literární díla mimo mocenské struktury nebo
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FOUCAULT, Michel: Subjekt a moc. In: Myšlení vnějšku, Přel. Č. PELIKÁN. Praha: Herrmann, 1996.
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mimo literaturu. Co je ale pro autorky a autory, kteří se proti soudobým normám
vymezují, možné, je mechanismy moci odhalovat a zdůrazňovat, ať už se jedná o vztah
mezi anatomií, genderem a jeho realizací u postav ve fikčním světě, nebo o samotnou
strukturu způsob vyprávění.
2. 3. 3. Performativita genderu a literární dílo
Jak Butlerová ukazuje, zrození subjektu probíhá prostřednictvím tělesného uchopení
vlastních hranic, které je vždy už předem genderově určené: do světa nevstupujeme pouze
jako lidé, ale jako muži a ženy. Dominantní systém Butlerová charakterizuje jako
heterosexistický: ideál komplementární heterosexuality v sobě zahrnuje přesvědčení o
podřízenosti ženy a nadřazenosti muže, i méněcennost jiných než heterosexuálních
vztahů. Mimo důsledky, které má toto rozvržení pro osoby zaujímající znevýhodněnou
pozici, toto pojetí výrazně diskriminuje ty, jejichž identifikace neodpovídá ani jedné
z kategorií:

jejich

neidentifikovatelnost

v rámci

heterosexuální

matrice

činí

nesrozumitelnou i jejich subjektivitu.
Butlerová charakterizuje gender jako performativní: je pro ni aktivitou subjektu, který
stále znovu vykonává svou identifikaci s ideálem pohlaví. Gender není reprezentací už
předem daného, neexistuje žádný základ, který by předcházel jeho určení. Materialita
pohlaví vzniká až jako účinek performativních aktů. Politický apel Gender Trouble
i Závažných těl směřuje k demokratickému rozvírání těchto kategorií, které nespočívá
v jejich opuštění, ale v potlačení působeného násilí.
Tyto analýzy nám představují směr, jakým můžeme rozumět subverzivní roli literatury
ve vztahu k genderu, ať už se jedná o queer nebo feministická literární díla. Na
feministická literární díla není kladen požadavek zcela se vymanit z nespravedlivého
systému, vytvořit „správnou“ ženskou subjektivitu nebo ji připodobnit subjektivitě
mužské. Pro subverzivní činy neexistuje žádný návod: subverzivní povahu může mít
zdůraznění násilí, které daný systém působí, vytvoření literárních subjektivit, které
neodpovídají heterosexuální matrici, i těch, které jí odpovídají příliš. Protože mocenské
uspořádání není věčné, je i subverzivní charakter díla závislý na vztahu k soudobému
kontextu: subverzivní potenciál Milence lady Chatterleyové ve vztahu k soudobé sexuální
morálce tak může pro dnešní čtenáře přehlušovat jeho misogynie.
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2. 3. 4 Dílo jako performativní akt, autobiografie, vtělené psaní
Merleau-Pontyho teorie řečových gest, přiblížená v kapitole 2. 2. 4., kritizuje přesvědčení
o idealitě řeči. Merleau-Ponty se domnívá, že každá komunikace sděluje určitý postoj
subjektu ve světě, který je ze své povahy tělesný. Každá sebevíce abstraktní promluva tak
může být vztažena k určitému subjektu jako výraz jeho existence. To, že máme tendenci
svět „diskurzu“ vnímat jako ideální svět strukturovaný univerzálními pravidly
nezávislými na jednotlivých mluvčích, je dáno prostřednictvím sedimentace mluvy, díky
níž se jednotlivé významy shlukují, vztahují k sobě navzájem, čímž se zakrývá jejich
původní vztah k subjektu. Autentická promluva, která promlouvá ve vlastním smyslu
tohoto slova, je taková, která má ke svému subjektu živý vztah: není pouze reprodukcí již
sedimentovaného. To neznamená, že by měl subjekt vyjádřit psychologickou pravdu
svého já: jeho promluva by měla vycházet z jeho aktuální situovanosti ve světě.
V návaznosti na Butlerové pojetí performativity a Merleau-Pontyho pojetí řečového
gesta pokládám za vhodné dílo pojímat jako svého druhu performativní řečový akt (jak
činí např. i Vladimír Papoušek v úvodu k Dějinám „nové“ moderny, ačkoliv jeho pojetí
navazuje spíše na Austina a Searla)18. Dílo nereprezentuje předem danou realitu, ale
vytváří svůj referent v podobě fikčního světa a zároveň odkazuje k fikčnímu subjektu
jako jeho protějšku. Dílo v tomto pojetí představuje jistou verzi vztahu světa a subjektu,
která, kromě toho, že čtenáři zprostředkovává estetický prožitek, klade specifický
požadavek: zaujmout tento nabízený vztah. Ať už se jedná o politický cíl, reprezentaci
určité emoce, nebo např. přiblížení určitého teoretického pohledu. Tento řečový akt je
tělesný: tvoří ho tělesný subjekt prostřednictvím materiality řeči i materiálu již řečeného.
Tuto situovanost může autor přijmout nebo odmítnout: pokud bychom přijali MerleauPontyho hodnotící kritéria, bylo by hodnotným takové dílo, které ji aktivně bere za svou
a tímto překračuje.
Představa, že je dílo vyjádřením subjektivity jedince, byla v literární vědě z dobrých
důvodů odvržena. Je jisté, že dílu nejde rozumět na základě „psychických faktů“
projektovaných do vědomí autora – i kdyby nám dílo něco takového umožňovalo,
vyvstává před námi představa já v podobě danosti: ohraničeného souboru vlastností,
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PAPOUŠEK, Vladimír: Moebiova páska. Řečové akty, úspěšné metafory a literární dějiny. In: Dějiny
„nové“ moderny 3, ed. V. Papoušek a kol., Praha: Academia, 2017, str. 11-29.
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morálních kvalit nebo určité psychické historie. To ale nemusí být důvodem k zanechání
psychofyzického autora svému osudu jako slepé místo, od kterého je třeba zcela
odhlédnout. Nebylo ale to, co bylo na tomto přístupu závadné, právě problematické pojetí
subjektu? Domnívám se, že reformulace subjektu jako tělesného, temného, zapleteného
do tkaniva světa a zároveň aktivně překračujícího tuto situovanost, performativně
utvářejícího sebe sama v této síti vztahů, by mohlo umožnit vztah autora a jeho díla znovu
pochopit jako v jistém smyslu psaní sebe sama.
Poslední otázkou, kterou bych v této kapitole chtěla otevřít, je problém „ženského
psaní“ ve vztahu k tělesné subjektivitě. Pojetí univerzálního subjektu, svobodného
odhlédnout od své tělesnosti i situovanosti ve světě, bylo kritizováno jako pojetí
reflektující situaci zdravého, svobodného, bílého muže, jemuž jeho dominantní postavení
ve světě umožňuje odhlédnout od vlastní podmíněnosti. Domnívám se, že podobným
způsobem bychom mohli kritizovat i představu autora stojícího „nad“ svým dílem,
vytvářejícího „velký příběh“ na základě univerzální struktury. Toto postavení zdůrazňuje
jeho pozici jako anonymního pořadatele díla a odhlíží od jeho reálných motivací. Autor
je prezentován jako umělec schopný překonat svou subjektivitu a vytvořit dílo, které
vystihuje obecnou pravdu lidské existence. Když se ale na tyto velké příběhy podíváme
podrobněji, tak, jak to dělá Teresa de Laurentis ve své eseji Desire in narrative19,
zjišťujeme, že univerzální příběh je ve skutečnosti příběhem mužské touhy. Hrdina, který
se vydává do světa, má moc svět měnit, překonávat překážky (mytologizované ženské
postavy) i získávat trofeje (znovu ženské postavy). Pro ženskou touhu v univerzálním
příběhu není prostor: žena se zde může identifikovat pouze jako objekt mužské aktivity.
Problémem zde není samotný fakt, že příběhy vznikají na základě mužské touhy, ale krok,
v jehož rámci se tento příběh představuje jako příběh univerzálně pravdivý: tímto vnucuje
ženě identifikaci s pozicí předmětu, ať už touhy nebo nenávisti.
Reakcí, kterou tento nespravedlivý stav vyvolal, bylo volání po „ženském psaní“, které
představí pozici mimo falogocentrický diskurz. Domnívám se ale, že se jedná
o problematický

termín:

pokud

ženské

psaní

vymezíme

nepřináležením

k falogocentrickému diskurzu, musíme do něj zahrnout i další marginalizované skupiny
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DE LAURENTIS, Teresa: In: Alice Doesn´t Feminism. Bloomington: University Of Indiana Press, 1984.
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nebo mužské spisovatele20. Tím se však jejich psaní nestává ženským: jak ukazuje Judith
Butler, chápání ženy jako univerzální jiné vede k obdobným problémům jako mužská
hegemonie. Možnou alternativou by podle mého názoru mohla být koncepce „vtěleného
vyprávění“, jehož autor připouští a zjevuje svou vlastní situovanost, touhu i politické cíle,
tělesnost a partikularitu, a jehož prostřednictvím může pozici mimo falogocentrismus
zaujmout i heterosexuální bílý muž.

3. Tělo v prózách Libuše Moníkové
Závěr předcházející části představil tři perspektivy, jejichž prostřednictvím budu
interpretovat díla Libuše Moníkové. Pozornost budu věnovat zejména prózám Újma,
Pavana za mrtvou infantku a Zjasněná noc, tam, kde to bude vhodné, do výkladu zapojím
i další do češtiny přeložená díla. Mým cílem není podat komplexní výklad fenoménu
tělesnosti v celku autorčina díla: jsem si vědoma velikosti takového úkolu i omezení,
která mi tento úkol znesnadňují. Pro neznalost němčiny jako originálního jazyka
vycházím z českých překladů děl (v případě Újmy ze slovenského) a stranou ponechávám
nedopsanou prózu Závrať (der Taumel), ze které byla do češtiny přeložena pouze jedna
kapitola. Ačkoliv je mi materialita řeči jejích děl přítomná pouze zprostředkovaně, dílo
Libuše Moníkové nabízí množství pohledů na tělesnost na původním jazyce nezávislých:
tělo ukazuje jako místo moci, působení genderových norem, vztahů ke světu i k druhým
lidem.
Újma, Pavana za mrtvou infantku a Zjasněná noc k společnému zkoumání vybízejí ze
tří důvodů: všechny spojuje tematizace ženské subjektivity, všechny jsou výrazně
autobiografické a intertextuálně propojené. Bylo by možné argumentovat i pro zapojení
Ledové tříště: její hrdinka Karla se hrdinkám zbylých knih v mnohém podobá a pro
zapojení svědčí i množství intertextuálních signálů. Přesto jsem se dílo rozhodla v této
práci ponechat stranou, protože v něm ženská subjektivita nezaujímá ústřední postavení.
Neznalost němčiny mě omezuje i v případě sekundární literatury, protože čerpám
pouze z anglicky nebo česky psaných zdrojů: tato práce se nemůže vyrovnat s velkou
částí literatury o autorčině díle. Ačkoliv česká čtenářská recepce Libuše Moníkové stále
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Viz např. MATONOHA, Jan: Psaní vně logocentrismu (Diskurz, Gender, Text), Praha, 2008, Dizertační
práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Vedoucí práce: prof. Petr A. Bílek, PhD.
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nedosahuje úrovně, která by odpovídala literární hodnotě jejích děl,21 v odborné sféře se
situace zlepšila také díky dvěma velkým mezinárodním konferencím pořádaným
začátkem století22, i lepší dostupnosti překladů; dílo Libuše Moníkové se v poslední době
stává předmětem závěrečných prací, vydání jejích knih bylo doprovázeno recenzemi. Za
zmínku stojí i výstava Moje knihy jsou drahé uspořádaná k 10. výročí úmrtí autorky
a provázená vydáním katalogu obsahujícím studie a faksimile prvních próz.
Velmi důležitým zdrojem pro mě byla monografie Lyn Marvenové Body And Narrative
in Contemporary Literatures in German. V této interpretaci Marvenová zkoumá dílo
Libuše Moníkové se zaměřením na tělesnost. Vychází z Judith Butlerové a dalších
feministických teoretiček, tedy z podobné perspektivy jako tato práce. Její analýzy
představím v samostatné kapitole, kde také navrhnu možnou kritiku figury hysterie,
kterou Marvenová chápe jako dominantní strukturu autorčina díla.
Interpretační část uvedu stručným představením tří knih, které jsem vybrala jako hlavní
předměty interpretace a výše uvedené monografie, následovat bude vlastní analýza.
Kapitola 3. 3. se bude věnovat vztahu těla a moci v díle L. Moníkové na obecné rovině:
navrhne interpretaci politického významu Újmy a bude se zabývat rolí, kterou při
reprezentaci formování subjektivity ve všech třech dílech zaujímají tělesné hranice.
Kapitola 3. 4. na uvedené zkoumání naváže analýzou genderu v díle Moníkové a snahou
charakterizovat, jak můžeme uvedená díla ve vztahu k genderovým normám vnímat jako
subverzivní. V poslední kapitole se zaměřím na metanarativní momenty díla Libuše
Moníkové a na to, jak bychom mohli její vlastní vyprávěcí strategie číst jako výrazný
příklad vtěleného vyprávění předběžně přiblíženého v minulé kapitole.

3. 1. Od Újmy k Zjasněné noci
Újma, autorčino první publikované dílo, vyšla v němčině v roce 1981. Próza je
zasazena do světa bez časoprostorového určení, v nepojmenovaném městě, kterému
vládne nepojmenovaný totalitní režim, je však zřejmé, že výchozí látkou byla
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Sekundární literatura často zmiňuje, že širšímu čtenářskému přijetí zabraňuje zejména množství českých
reálií v díle, které při povrchním čtení mohou působit jako pouhé vzdělávaní německého čtenáře,viz např.
DVOŘÁČEK, Petr: Libuše Moníková. In: Eseje o Kafkovi. Přel. P. Dvořáček, Praha: Nakladatelství Franze
Kafky, 2002, str. 103.
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Libuše Moníková in memoriam v roce 2001, jejíž výstupem byl stejnojmenný sborník a LibušeMoníková-Tagung v roce 2003.
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komunistická Praha. O vztahu k politické situaci svědčí i věnování Janu Palachovi a řada
faktických shod, totalitní moc je však zbavena konkrétních rysů. Děj Újmy tematizuje
znásilnění mladé studentky příslušníkem policie a její následné znovunabývání identity
ve střetech s okolním světem. Újma je asi nejnápadněji feministickým dílem: kritika
sexismu není přítomná pouze v reprezentaci znásilnění, hlavní hrdinka se vymezuje např.
proti sexismu filmových narativů nebo paternalismu lékaře na gynekologii.
Druhá próza L. Moníkové nese název Pavana za mrtvou infantku a pojednává o životě
Francine Pallas, české emigrantky v západním Německu. Francine přednáší na univerzitě
a trpí psychosomatickou bolestí kyčle, která je uváděna do souvislosti s pocitem
vykořenění, jež v emigraci zažívá. Vztah hlavní hrdinky k cizím lidem v lecčem
připomíná střety z Újmy – zde se však nejedná pouze o střety se sexistickými představami
okolí, ale výrazněji o marginalizaci, kterou pociťuje jako imigrantka z východní Evropy.
Pavana je asi nejvýrazněji intertextuálním dílem: vyprávění je utvářeno v dialogu
s dalšími literárními díly, nejvýznamněji s dílem Franze Kafky.
Poslední ze tří próz, kterým v analýzám věnuji pozornost, je Zjasněná noc. Její hrdinka,
Leonora Marty je slavná tanečnice, která se vydává do vlasti po sametové revoluci.
Zjišťuje, že úplný návrat již není možný: město se během její nepřítomnosti změnilo a její
zkušenost jí znemožňuje se znovu stát se součástí. Setkání se sudetským Němcem, které
vyústí v milostný vztah, představuje naději na znovunalezení domova mimo hranice
geopolitických států i lásky mimo formy pevně daných genderových rolí.
Domnívám se, že ačkoliv každý ze tří románů představuje samostatné dílo, můžeme je
číst jako svého druhu trilogii: ženské hrdinky všech tří děl mají společné rysy (ve vztahu
k L. Moníkové jsou autobiografické) sdílejí genderovou identitu, některé vzpomínky
i události. Silněji jsou provázané Francine a Leonora, ale domnívám se, že je Újma pro
obě dvě knihy důležitá jako jakýsi výchozí bod. Tato silná intertextuální provázanost je
spojená s opakováním motivů, kterým je napříč dílem udělován nový smysl, ale zejména
se zaměřením na téma ženské subjektivity, tělesnosti a intersubjektivity.

3. 2. Hysterické tělo?
V knize Body and Narrative in Contemporary Literatures in German Lyn Marvenová
provádí interpretaci tří spisovatelek píšících v němčině a pocházejících ze zemí bývalého
východního bloku: Libuše Moníkové, Kerstin Hensel a Herty Müller. Autorka
interpretuje tělesnost v jejich díle prostřednictvím tří figur: traumatu, hysterie a grotesky.
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Všechny tři figury jsou podle Marvenové propojené: hysterii pojímá jako reakci na
traumatickou událost a grotesku jako její zvnějšnění v objektu. Společným prvkem všech
tří motivů je specifická podoba tělesnosti: tělo ztrácí svou ucelenost, ohraničenost,
přestává patřit subjektu. Přestože Marvenová přiřazuje v jednotlivých kapitolách každé
spisovatelce jednu dominantní figuru, trauma je jako základ triády přítomné v dílech
všech tří autorek.
Dílo Libuše Moníkové čte Marvenová prostřednictvím figury hysterie. Hysterii
charakterizuje jako psychosomatický projev v reakci na traumatické dění, kterým subjekt
traumatickou událost maskuje i vyjevuje. Hysterie nemá jednotnou formu: její projevy na
sebe berou podobu dalších chorob a liší se v každém individuálním případě. Je typicky
chorobou marginalizovaných skupin: žen, přistěhovalců nebo sociálně vyloučených,
Marvenová ji pojímá jako tělesnou řeč těch, kteří svou traumatickou zkušenost nemohou
vyjádřit v současném diskurzu. Přesto, že je hysterie zejména pojmem psychopatologie,
monografie ji pojímá také jako strukturu, která s nemocí jako takovou nemusí souviset.
Tento posun Marvenové umožňuje kromě hysterie jako takové, která se v díle objevuje
přímo pouze v postavě Francine z Pavany pro mrtvou infantku, zkoumat hysterické
struktury v genderové identitě postav, v snových vizích hlavních hrdinek, v množství
intertextuálních

referencí

i v mnohojazyčné

podobě

děl.

Hysterii

Marvenová

charakterizuje jako strukturu neautenticity, která vytváří iluzi subjektu okolo mezery
v psyché. Toto vytváření se děje mezi dvěma póly: mimikry a performativitou. První pól
představuje hysterii jako nedostatek, který je zakoušen a který nutí k násilnému zaplnění:
jedná se o strukturu analogickou s hysterií jako duševní nemoci. Druhý pól, pro který
Marvenová volí výraz performance/performativita představuje hysterii v pozitivním
světle: jako možnost subverze prostřednictvím napodobování, jako klamání nepřítele,
které je ve světě ovládaném mužským diskurzem legitimní (zde navazuje na pojetí Lucy
Irigaray).
Na základě této opozice Marvenová charakterizuje předěl v díle Libuše Moníkové:
domnívá se, že autorka v prvních dvou prózách zachycuje první pól. V Pavaně i v Újmě
nacházíme ženské hrdinky zasažené traumatem, které se nevyjevuje přímo, ale v imitující
aktivitě subjektu. Předěl od prvního pólu k druhému je v Pavaně reprezentovaný
přechodem na invalidní vozík. Francine, která je ochromována psychosomatickou bolestí
boku, se rozhodne své (neexistující) zranění zviditelnit (performovat) prostřednictvím
invalidního vozíku, který jí umožní získat mocenskou převahu nad rozpačitým okolím.
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K úplnému vítězství ale dochází až na konci románu, kdy Francine symbolicky pohřbívá
vozík a přijímá svoji nekonvenční, nedokonalou, tělesnou identitu. Tato identita ale není
nalezením vnitřku: je spíše výsledkem rezignování na hledání toho správného, úplného
já.
Druhý pól struktury hysterie se podle Marvenové sbližuje s pojetím performativního
subjektu a genderu Judith Butlerové. Přesto, že je autorka s paralelou nejprve opatrná:
„V tomto to připomíná ideu Judith Butlerové, že subjektivita je pouze performance,
imitace bez nějakého původu.“23, později se oba koncepty spojují a když Marvenová
mluví o hysterii v druhém významu, často odkazuje přímo k Butlerové. Domnívám se, že
ačkoliv toto sblížení má svůj význam v rámci triadické struktury monografie, pokládat
performativitu/hysterii za strukturu specifickou pro Moníkové dílo je zavádějící. V tomto
pojetí by performativita náležela jen některým subjektům a některým literárním dílům.
Performativita ve filozofii Judith Butlerové není vlastnost vybraných jedinců, ale princip
fungování každého lidského subjektu: mezera v psyché není způsobena nějakým
z vnějšku přicházejícím traumatem, ale je vlastní každému jedinci. Pokud bychom tento
pojem do této míry rozšířili, není podle mého názoru příliš podnětné nadále používat
pojem hysterie, pokud se nemá zcela vyprázdnit. Spíše můžeme mluvit o tom, že
Moníková performativní povahu genderových identit reflektuje a zviditelňuje, ať už se
jedná o postavu hysterické Francine nebo např. postavu Nordance z Fasády.

3. 3. Tělo a moc
V následující kapitole věnované vztahu těla a moci se zaměřím na dvě témata: vztah moci
formující život jednotlivce a politiky, který Újma reprezentuje velmi zajímavým
způsobem, a následně na téma tělesných hranic jako místa subjektivity. Sekundární
literatura Újmu interpretuje nejčastěji jako sepětí dvou rovin: roviny osobní, feministické,
která sleduje znásilnění a Janin následný boj za uznání, a roviny politické: Újma je čtena
jako alegorie, ve které se znásilněné ženské tělo stává znakem reprezentujícím vjezd
sovětských tanků. Pokusím se ukázat, že výraz alegorie pro interpretaci Újmy není
vhodný: domnívám se, že Újma je naopak příběhem toho, jak se osobní rovina stává
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politickou a jakým způsobem „velké politické dění“ ovlivňuje i to nejintimnější:
prožívání vlastního těla. Neznamená to, že by totalita v díle byla zcela ztotožnitelná se
sexismem: jejich vztah je komplikovaný, ale přímý.
Téma tělesných hranic jako místa subjektivity je v díle Libuše Moníkové vznášeno
explicitně: tvoří důležitou linku všech tří interpretovaných románů. Tematizují ho
i někteří interpreti, v této pasáži budu vycházet zejména ze studie G. Jackmana, který se
zaměřuje na vztah Újmy a Zjasněné noci, a knihy Lyn Marven, která se zabývá zejména
vztahem prvních dvou knih.
Újma začíná popisem znásilnění: brutální narušení tělesných hranic vede k narušení
subjektivity hlavní hrdinky, k narušení jejího vztahu k lidem i ke světu. Děj novely
charakterizuje i následné utváření subjektivity jako výrazně tělesné: navrácení do světa
lidí probíhá prostřednictvím znovuzískávání vlastního těla, na kterém se z velké části
podílejí druzí lidé, a až sekundárně na základě Janina vnitřního odhodlání a na půdě
vědomí. Cenou za znovuobnovenou subjektivitu je ale určitá distance vůči druhým lidem:
mladá žena si ve světě Újmy může zachovat integritu pouze prostřednictvím zaujetí
nekompromisního postoje i v na první pohled nevýznamných situacích. „Nízkou
frustrační tolerancí“24 je charakteristická i hlavní postava Pavany za mrtvou infantku.
Pavana toto utváření hranic, které subjekt utváří v kontaktu s okolím, zdůrazňuje
i problematizuje: ukazuje, že pod brněním, které dává moc v mezilidských vztazích, se
skrývá rozpadající se organismus. Symbolický šťastný konec představuje třetí z „trilogie
ženské subjektivity“: závěrečná erotická scéna ze Zjasněné noci jako by zrcadlila úvodní
znásilnění z Újmy, představovala dobrovolné a radostné narušení hranic, které je
vytvořením nové jednoty.
3. 3. 1. Tělo v Újmě jako místo, nikoliv znak politické situace
Újma, podobně jako většina děl Libuše Moníkové, odkazuje k dílu Franze Kafky.25
Proces, jak uvádí např. Brigid Heines, byl inspirací pro epizodickou strukturu románu,
k Zámku v románu odkazuje obraz tří věží. (HEINES 2007: 122) Tři věže, které vládnoucí
režim postavil nad městem, jsou sice fyzicky přítomné, jejich moc je ale udržována pouze
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strachem obyvatel: ve skutečnosti jsou už nějaký čas prázdné. To neznamená, že by jejich
moc nebyla reálná: „v žiadnom prípade to nie je neškodné, je to nebezpečné, horšie ako
priame násilie. Bez akejkoľvek námahy držia ľudí v šachu, celé obyvateľstvo je
ochromené strachom.“26 Svou povahou mezi přízrakem a realitou tak připomínají zámek
z Kafkovy prózy, na jehož reálné existenci nakonec nezáleží: jeho účinky jsou pro
obyvatele z vesnice reálné dostatečně.
Libuše Moníková v Újmě zachycuje totalitu v českém pojetí nepříliš typickým, ale o to
zajímavějším způsobem: Moc vykonávaná nad jednotlivcem není síla přicházející
zvnějšku, reprezentovaná vůlí vládnoucí třídy. Je to moc, před kterou není úniku, protože
není zosobněná v určitém politickém útvaru: proniká do základu jednotlivců, do jejich
sebepojetí a schopnosti interagovat se světem. Neprosazuje se pouze prostřednictvím
politických perzekucí, účinky, které jsou pro Janu nejdůležitější, souvisí s prosazováním
sexismu: věže, které se nad městem rozprostírají, mají falický tvar (JACKMAN 2005:
135) a její znásilnění přímo (nikoliv jen alegoricky) souvisí se státní mocí: policista pro
Janu jako „ochránce veřejného pořádku“ (MONÍKOVÁ 1999: 14) představuje jejího
přímého reprezentanta. Možnost dovolat se spravedlnosti nepřipadá v úvahu: totalitní
společnost tak jako by sexismus konzervovala a zdůrazňovala. Kromě policisty je moc
sexismu reprezentována zejména vysokoškolským učitelem Svidorem nebo lékařem
a sestřičkami na gynekologii (při představovaném potratu hlavní hrdinky), tedy
příslušníky státních institucí.
V důsledku toho se domnívám, že rozdělovat Újmu na nepolitický obraz znásilnění
a jeho politický referent je nepochopením. Typickým příklad takové interpretace je
formulace H. Braubeckové: „Její první narativ, Újma […] by mohl být čten jednoduše
jako feministická literatura – živě zobrazuje trauma, které následuje po znásilnění
a obsahuje pouze vágní odkazy k specifickému politickému kontextu.“27 Oba významy
jsou pojímány jako nezávislé: jediným způsobem, jak politickému významu Újmy
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rozumět je spojit ji se silným a srozumitelným obrazem historie, který je pro autorku
jakožto psychofyzickou osobu důležitý. Braunbeckovou tato interpretace vede ke kritice
použití ženského těla jako stereotypního alegorického obrazu pro utrpení národa
i k nepřesným paralelám: V roce 1968 jistě nemůžeme mluvit o tom, že by česká
veřejnost vnímala sovětský svaz jako svého ochránce. Interpretaci Újmy jako alegorie
sovětské invaze v různých podobách přejímají i další interpreti: je třeba říci, že opatrněji
a s většími nuancemi, G. Jackman upozorňuje na provázanost státní moci a sexismu
(JACKMAN 2005), S. Lintlaker nemluví o alegorii, ale o nepříliš důležitém
symbolickém významu.28 Přesto je podle mého názoru tato četnost zarážející: Ačkoliv
pro tento výklad svědčí společný rys (traumatizující narušení hranic) a nepřímo k němu
odkazuje dedikace Janu Palachovi, domnívám se, že to není dostatečné pro důležitost,
jaká mu je přikládána.
O přímém vztahu sexismu a totality svědčí i citace z Prager Fenster: „Dodatečně jsem
si uvědomila, že jsem tuto zemi neopustila kvůli obecnému politickému útlaku, tomu bylo
možné se do velké míry vyhnout, ale kvůli všeobecné diskriminaci žen. Sahá hlouběji než
jakákoliv politická a ekonomická mizerie, je odolnější než jakýkoliv politický teror.“29,
nebo úryvek z korespondence autorky s A. Wagnerovou, který dává nahlédnout na to,
jaký vztah pro Moníkovou totalita a sexismus zaujímaly: „Socialistický patriarchát není
o nic méně masivní než kapitalistický, zdá se mi naopak horší tím, že je rigidnější –
teoreticky quasi neexistuje, a proto se o něm ani nedá diskutovat“30 Ačkoliv se zde
dostáváme na tenký led interpretace textu prostřednictvím nepřímo souvisejících výroků
autorky, domnívám se, že v případě výkladu politického smyslu díla je případné brát
v úvahu i její politické působení.
Teoretickou oporu pro propojení sexismu a státní moci poskytuje výklad Michela
Foucaulta, který poukazuje na to, že formování subjektů určitým způsobem je
převládající moderní mocenská praktika moderních států. V případě totalitní moci se
obvykle tematizuje zjevné politické nebo ekonomické násilí v podobě perzekucí, cenzury
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nebo zabavování majetku, které bylo v čase ohraničeno sametovou revolucí, v tehdejším
geopolitickém prostoru železnou oponou. Čtení Újmy nám může nabídnout pohled na to,
jakým způsobem komunistický režim na přelomu 60. – 70. let umocňoval s vládní mocí
zdánlivě nesouvisející sexismus. Sexismus jako fenomén, který není pro komunistickou
totalitu jedinečný a který se, jak ukazuje Pavana, projevuje i v demokratické SRN, ale
s menší bezvýchodností.
3. 3. 2. Boj o obrys: Jana – Francine – Leonora
Libuše Moníková v Újmě zviditelňuje hranice těla jako hranice subjektivity, která může
být z vnějšku radikálním způsobem ohrožena, ale která má možnost sebe sama znovu
nabýt. Prostřednictvím narušení hranic Jana během znásilnění ztrácí jednotné pojetí sebe
sama, bolest „probodává všechny tkaniva a šlachy“ (MONÍKOVÁ 1981/99: 15), které ji
pohromadě. Její existence bezprostředně po znásilnění je jím zcela určena: Není zde
žádná část, která by zůstala nezasažena, žádné já, které by mělo svobodu zaujmout
k okolnostem svobodný postoj. Prvním činem, který po znásilnění signalizuje život
hrdinky, je zabití policisty, ze kterého vzniká první nárys jejího já: „Ruka okamžite
prudko a rovnomerne pokračovala v pohybe. Dievča to dovedlo z nemoty k artikulácii,
do stavu, ve ktorém se mohla opät pojmenovat. Zo zdvihov a úderov ruky sa vytrhávali
pojmy, označenia pre jej telo. Pre okolie ešte nepostačovali, najprv z nich musela
poskladať stavebnicu jej samej“ (MONÍKOVÁ 1981/99: 22). Dezintegrované tělo se
samo chopilo pohybu a až z této čistě organické reakce se znovu zrodila schopnost jazyka
a pojmového uchopení sebe sama.
Následné uzdravování probíhá z velké míry za pomoci Mary: postavy s rysy anděla
a se jménem, které evokuje křesťanskou Marii, což zdůrazňuje i její mateřskou roli. Mara
se zjevuje na správném místě ve správnou chvíli, zbědovanou Janu ošetřuje a její rány
omývá heřmánkem. Narušené hranice se zacelují. Mara v průběhu následujících stránek
Janě propůjčuje svou identitu prostřednictvím půjčeného svetru a vrací jí obrys obrazem,
který Janě dává vidět sebe sama cizím pohledem plným obdivu. Újma tak zdůrazňuje roli
solidarity a přátelství, které představují nutný mezikrok k Janině obnovené subjektivitě.
Třetí stupeň Janina nabývání sebe sama se odehrává ve městě plném cizích lidí, které
bylo aktem znásilnění odcizeno. Jako by její hranice byly zjitřené po utrpěném traumatu,
reaguje rozhodně a nekompromisně na každý pokus o jejich narušení: ať už jde
o taxikáře, který zneužívá jejího pokusu o slušnost a kouří v autě, nebo o marxistického
docenta, který ji zesměšňuje kvůli četbě filozofie. Tyto situace jsou analyticky rozebrány
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do nejmenšího detailu, kde je každé z gest interpretováno jako mocenský akt. Jana je do
nepříjemných reakcí dotlačena okolnostmi: zabití policisty i odpověď taxikáři jsou
sebezáchovnou reakcí, která ji samotnou stojí mnoho sil. V samotném závěru pak čteme
náznak překonání tohoto stavu: „Jana už nepociaťovala cielené nepriateľstvo, ohrozenie,
sústredila se na svoje vnemy.“ (MONÍKOVÁ 1981/99: 78). Následující střet se Svidorem
probíhá oproti předchozím potyčkám zlehka, s humorem: Janiny hranice jsou
zformované, a proto může na Svidorova slova reagovat prostým: „Neberte si to tak“
(MONÍKOVÁ 1981/99: 85).
Hlavní hrdinka Pavany pro mrtvou infantku je imigrantkou v Německu, jejíž
marginalizace v rámci společnosti se projevuje psychosomatickým zraněním – bolestí
kyčle. Sféra blízkých vztahů je podobně jako v Újmě neproblematická, největší problém
pro Francine představují setkání s cizími lidmi, kteří jí dávají najevo její inferioritu
jakožto imigrantky, případně ženy neodpovídající konvenčním představám. V bezpečí
Francine není ani za hranicemi svého bytu, do kterého pronikají pokusy o sblížení,
pohledy i kašel z vedlejšího bytu. Východisko jí nabízí usednutí na invalidní vozík, který
je pro okolí jasným znázorněním jejího zranění. Probouzí v nich pocit zahanbení, a tak se
stává prostředkem ke krátkodobému vítězství.
Tato situace vrcholí ve čtrnácté kapitole, kterou se podrobně zabývá také Lyn Marven,
pro niž symbolizuje přechod od hysterické struktury subjektu v prvním smyslu k struktuře
hravé performativity dalších knih (MARVENOVÁ 2005: 134). Kapitola představuje
snovou vizi královny disponující neomezenou mocí nad svými poddanými, která
vykonává (s ironií Moníkové vlastní) vše, co je třeba k nápravě situace českého národa:
zakreslení českého pobřeží, navrácení Codex gigas, zavedení státních svátků jako např.
„první uveřejnění Polednice od Karla Jaromíra Erbena“ (MONÍKOVÁ 1983/05:112). Ve
chvíli, kdy si královna začne svlékat „brnění“, je zřetelné, že její vnější moc je vyvážena
rozkladem vlastní, tělesné subjektivity: „Když jí sňali paruku, objevila se zarudlá,
zpocená a svědící pokožka a několik málo nazrzlých vlasů přilepených k lebce“
(MONÍKOVÁ 1983/05:112). Vize přivede Francine k přehodnocení vlastní tělesnosti,
která je nedokonalá, oproštěná od znaků konvenční femininity a především zdravá,
schopná aktivity. První aktivitou Francine se stává tanec dupáka, který je, jak upozorňuje
Marvenová, protipólem strnulé pavany (MARVENOVÁ 2005: 144). H. Braunbecková
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pavanu přirovnává k tanci na dvou kolech – paralelu k tanci na kolečkovém křesle.31
Zbavení se „brnění“ kolečkového křesla a přijetí vlastní situované tělesnosti vrcholí
v závěru románu, kdy Francine konečně dokončuje započaté dílo a osvobozuje Olgu
Barnabášovou, své literární alter ego.
Hrdinkou Zjasněné noci je Leonora Marty, slavná choreografka, která má na rozdíl od
předchozích dvou hrdinek zcela neproblematický vztah ke své tělesnosti: své tělo aktivně
používá v uměleckém vyjádření a toto vyjádření je zdrojem obdivu a uznání ze strany
společnosti. Tento vztah symbolizuje její obraz na plakátě: „Zabírá celou plochu, pohyby
mění prostor a čas. Fúrie ve vlajících šatech, s tváří, která může být stará tři sta, nebo
třicet let. Emilia nebo Leonora Marty. Ta žena jsem já.“32 Hrdinka Zjasněné noci se
identifikuje s nesmrtelnou zpěvačkou, Emilií Marty z opery Věc Makropulos, jejíž
nesmrtelnost vytváří hranici mezi ní a světem lidí: „Milostná noc s ní je pro muže šok,
zděšení. Je studená jako mrtvola, vyjádří se o ní“ (MONÍKOVÁ 1996/09: 55). Problém
s přímým kontaktem má i Leonora Marty, která získala nesmrtelnost prostřednictvím
svého umění: „Po setkání s většinou lidí si musím hned umýt ruce“ (MONÍKOVÁ
1996/09: 18). Jako by zacelená subjektivita, která dává schopnost aktivně působit, musela
být vykoupena chladem a neschopností blízkého kontaktu: hranice se stávají bariérou.
G. Jackman zdůrazňuje roli pádu, který se v díle autorky objevuje s pravidelností. Pád
do Vltavy charakterizuje jako „nechávání být, vypadávání ze svých omezení, zažitého
myšlení a chování“ (JACKMAN 2005: 153).33 Pád Leonoru navrací do tělesnosti, která
je zranitelná (nemocná), ale živá a schopná setkání s druhým. Příznačné je, že Leonora
po uzdravení nachází menstruační krev, která ji navrací k vlastní organické tělesnosti:
„zatímco jsem se tu tvářila jako mrtvá, tři sta let nebo tři tisíce, uvnitř prázdná, moje tělo
se o to vůbec nestará a dělá si co chce“ (MONÍKOVÁ 1996/09: 79). Smrt a nesmrtelnost
jsou obě protiklady života, ke kterému patří bolest, zranitelnost i otevřenost druhému.
Existence nenachází naplnění v zasahování do světa druhých (byť i v umění) ale ve
„zjasněné noci“, která novelu uzavírá: popisu milostného spojení, které je nemocí:

31

BRAUNBECKOVÁ, Helga: Cesty k obrazům a tónům prostřednictvím textů Libuše Moníkové, přel. M.
Hennerová, In: Literární noviny 2003, č. 49, str. 10.
32
MONÍKOVÁ, Libuše: Zjasněná noc. Přel. J. Zoubková, Praha: Argo, 2009, str. 94.
33
Překlad vlastní, původní text: “letting go, falling out of the constraints, the habits of thought and
behaviour“
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„dlouhá choroba, horečka, delirium“, narušením hranic: „hranice je nejasná“, prožitím
vlastní časovosti: „připomíná to porod a umírání“, ale především spojením s blízkým
člověkem: „Nevíme, komu patří která část těla, nejsou žádné části. Tak usínáme“
(MONÍKOVÁ 1996/09: 94).
Zkoumání problematiky tělesných hranic ve třech novelách nám ukázalo další způsob,
jak vnímat jejich provázanost: všechny tři prózy reflektují vztah subjektivity, tělesných
hranic a intersubjektivity. Prózy Libuše Moníkové ukazují, že by kromě teoretického
uchopení vztahu tělesnosti a subjektivity bylo vhodné pojednat i o vztahu obou fenoménů
k intersubjektivitě nejen v podobě mocenských vztahů, ale i spolubytí. Scéna ze Zjasněné
noci v díle představuje místo „mimo moc“: jako by tělesný základ subjektivity dával
možnost na tuto subjektivitu v ryze „tělesném momentu“ zapomenout.

3. 4. Performance performativity: Genderově určené tělo
Minulá kapitola poukázala na způsob, jakým Libuše Moníková zvýrazňuje tělesné
hranice jako místa utváření subjektivity prostřednictvím mocenských vztahů. V této
kapitole se zaměřím na roli, jakou v těchto vztazích zaujímá gender a pokusím se
specifikovat, jakým způsobem můžeme dílo L. Moníkové číst jako subverzivní.
Nemůžeme přitom pominout fakt, že gender není jedinou mocenskou strukturou, která
určuje subjektivitu postav: přinejmenším stejně důležitým tématem jsou i vztahy
národnostní.
Vzájemný vztah obou „mocenských os“ je komplikované téma a vyžadoval by
samostatné

zpracování.

Přestože

jinak

budu

vycházet

z kapitoly

Gender/Expatriation v monografii L. Marvenové, její návrh na pojetí tohoto vztahu
pokládám za problematický. Marvenová argumentuje, že expatriace hrdinek je
analogická s opuštěním ‚přirozeného‘ genderu, a že znovunabytí národní identity v exilu
částečně zaplňuje mezeru po ztrátě genderově určeného základu. (Marven, L., 2005: 144)
Domnívám se, že u Moníkové nelze mluvit o přirozeném genderu ve významu ztraceného
původního určení pohlaví: obrazy konvenčního ženství jsou naopak spojené s velkou
mírou artificiality (maska, kterou si maluje dvojnice Jany v Újmě, nebo brnění královny
z Pavany). Nelze říci, že by přirozené pohlaví ve smyslu tradičních představ hrdinky
pociťovaly jako ztrátu, ztrácí a nachází spíše svou organickou a z hlediska pohlavních
norem nekonvenční tělesnost. Domnívám se, že tato interpretace (podobně, jako je tomu
u Marvenové využití struktury hysterického těla) patologizuje skutečnost nekonvenčního
genderového určení, kterou samo dílo prezentuje jako přirozenou, zdravou a radostnou.
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Jedním z cílů děl L. Moníkové je, jak se domnívám, zpochybnit tradiční genderový řád.
Děje se tak dvěma typy strategií: Texty zobrazují násilí, které genderové normy působí,
odhalují jejich strategie a upozorňují na jejich artificialitu. Na druhé straně vytváří obraz
tělesné subjektivity, která se utváří mimo tyto kategorie, ale přesto je životaschopná,
šťastná a schopná prožívat sexuální vztahy. Tato subjektivita podle mého názoru není
představena jako norma, podle které by se měl utvářet genderová identita každého z nás,
ale jako východisko individuální organické tělesné danosti.
3. 4. 1. Zviditelnění moci
Paradigmatickým znázorněním násilí genderových norem je znásilnění z Újmy: není
náhodným aktem, ale násilným vtiskováním ženskosti. Jana je nejprve identifikována
jako chlapec, což později zdůrazní pokusem o obranu. Policista, kterého tento pokus
rozběsní, se ji rozhodne potrestat se slovy „Teraz uvidíme, aká si ty ženská.“
(MONÍKOVÁ 1981/99: 14). Znásilnění ji vpravuje do role, která podle policisty
„ženské“ náleží: podřízené, znehybněné, pasivně přijímající vůli muže. Otázka „No čo,
už si rozumná?“ (MONÍKOVÁ 1981/99: 15). kterou svůj čin zakončuje, zdůrazňuje
hrůznou racionalitu, která je v jeho činu obsažena. Znásilnění není pojímáno jako mimořádný čin pomateného jedince, ale jako násilné vnucení řádu.
Mimo tento paradigmatický případ zobrazuje Újma i násilí, které není tak očividné:
typickým příkladem je potyčka se Svidorem ze závěru knihy, která je k znásilnění
explicitně přirovnána: „Nebol žádný podstatný rozdiel medzi ním a policajtom. Obaja
mali poruke vyhrážky, policajt nezašifrovane a rýchlajše.“ (MONÍKOVÁ 1981/99: 85).
Svidorovo zesměšnění její intelektuální kapacity, paternalistický úsměv i předcházející
dotaz, jestli je pěkná, vykazují podobnou strukturu jako znásilnění: snahu formovat její
subjektivitu do pozice konvenční ženskosti, která zde znamená inferioritu. Mimo
zviditelňování mocenských vztahů, které ženskou subjektivitu utváří, nabízí Moníková
východisko: Jana je zosobněním odporu, každému pokusu odolává jako hrdinka v pravém
slova smyslu. Její činy, konvenčně vnímané negativně (zabití policisty, „agresivita“ jejích
odpovědí nebo posměch učiteli) jsou zobrazeny jako zrcadlová reakce na utrpěné násilí
a tím ospravedlněny. Janu můžeme vnímat jako literární výzvu současnému mravnímu
řádu: ukazuje, že pouhé bytí ženou v současné situaci vyžaduje odhlédnutí od
konvenčních představ o morálce nebo slušném chování.
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3. 4. 2. Performance ženské subjektivity
Všechny hrdinky uvedených knih disponují androgynními rysy, krátkými vlasy
a neochotou k přijetí konvenčních znaků ženskosti. Tyto rysy nikdy nezpochybňují jejich
sebepojetí jako (heterosexuálních) žen: ačkoliv hrdinky nechtějí přijmout některé znaky
ženskosti, neodmítají pojem ženství jako takový, ale spíše se ho snaží přeznačit tak, aby
lépe odpovídal jejich sebepojetí.
Celé dílo tak můžeme zároveň chápat jako vytváření nekonvenční subjektivity, která
podle mého názoru není normativní (ačkoliv bychom na základě několika míst z Újmy
mohli zastávat i opačný názor). Literární utváření subjektivity samozřejmě nelze chápat
obdobně jako utváření subjektu v reálném životě, knihy Libuše Moníkové (to platí
zejména od Újmy dál) můžeme číst spíše jako performanci genderu, která probíhá
výsostně literárními prostředky.
Genderová identita v literárním díle není utvářena pouze souborem činů určité postavy:
výraznou roli zde hraje intertextualita, skrze kterou se ženy stávají královnami,
světoznámými umělkyněmi nebo Kafkou při dopisování Zámku – obsazují pozice, které
jsou ženám konvenčně upírané.
Významnou roli při této sehrává to, co jsem v návaznosti na Merleau-Pontyho
charakterizovala jako organickou tělesnost: ženské tělo je zobrazováno ve své žité
zkušenosti jako tělo, které odolává pokusům o podřazení do jasně vymezených kategorií,
ale které je zdrojem aktivity a radosti i místem setkání s druhým.
Souběžně s přeznačením ženskosti autorka přeznačuje také heterosexualitu:
kontrastem brutálního znásilnění z Újmy, které násilím vtiskuje určitou koncepci
ženskosti, je milostná scéna ze závěru Zjasněné noci, ve níž si dvě těla splétající se
v jednotu konvenční role prohazují: „Prsa má skoro větší než já, jemné kudrnaté
chloupky, přisaju se k jeho bradavce, zavřu oči. Je mateřský“ (MONÍKOVÁ 1996/09:
94).

3. 5. Tělesnost a situovanost ve vyprávění
V této poslední kapitole interpretační části se zaměřím na čtení próz Libuše Moníkové
prostřednictvím dvou hlavních charakteristik tělesné subjektivity: určité „temnoty“
tělesnosti, která je spojena se zasazením subjektu do neosobního světa. subjekt nemůže
být nikdy „pánem svého příběhu“, protože není jeho výlučným autorem – je závislý na
svém tělesném základu, který vykazuje určitou autonomii. Tato podmíněnost je ještě
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důraznější u subjektů, které nezaujímají dominantní postavení v mocenské struktuře.
Domnívám se, že prózy Libuše Moníkové ukazují způsob, jak tento rys vtělenosti
zpřítomnit ve vyprávění – vtělenost subjektu odráží fragmentarizovaná a epizodická
struktura jejích próz.
Dalším rysem tělesného subjektu je jeho výrazná situovanost. Empirický autor
vyprávění je situovaný v běžném světě a jeho mocenském uspořádání i ve světě literatury.
Právě zasazenost vlastních próz do světa literární tradice je důležitým tématem Pavany
pro mrtvou infantku: sebevyjádření hrdinky probíhá v intertextuálním dialogu s Kafkou,
jehož dílo se snaží aktualizovat nejprve aktualizací a posléze pokračováním v jeho
příběhu.
3. 5. 1. „Pro ni nejsou hladké příběhy možné“34
Jana v Újmě, podobně jako např. Karla v Ledové tříšti, ve volném čase chodí do kina, kde
se pozastavuje nad monotónní situací v promítaných filmech: ženy jsou v nich
představované jako předměty mužských sporů, trofeje nejlepšího z nich. Ty, které
vzdorují, vzdorují jen aby nakonec znovu přijaly podřízené místo: „Zahanbené,
vysmievané a bité prichádzali napokon s uspokojením na to, že ich muž predsa jen nebol
žiaden slaboch.“ (MONÍKOVÁ 1981/99: 71). Tato stejnorodost nevede jen k tomu, že se
Jana, jak naznačuje ironický tón pasáže, se zobrazovanými vztahy neztotožňuje. Zároveň
znehodnocuje estetickou hodnotu filmů, které se stávají hrou: v prvních minutách Jana
zařazuje jednotlivé postavy do univerzální struktury příběhu, která určuje jejich místo
v závěru.
Dalším místem, které v Újmě tematizuje strukturu příběhu, je setkání Jany s Petrem,
který je konfrontovaný s její menstruační bolestí. Když se Petr snaží tíhu situace odlehčit
otázkou, jestli takhle menstruují všechny ženy, vypráví mu Jana příběh žen
v koncentračním táboře. Znepokojení, které chlapci příběh přinese, ji mrzí, ale pokládá
ho za nutné: „radšej ten utrápený pohľad na sebe jako nezáväznosť. Nemože to byť hladká
návštěva, pre ňu nie sú hladké priebehy možné, všetko je vážne.“ (MONÍKOVÁ 1981/99:
55). Pasáž naznačuje, že zde jsou události, kterým nelze udělit sjednocující smysl –
jedním myšlenkovým aktem je zařadit do velkého příběhu, ve kterém nakonec přijde
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MONÍKOVÁ, Libuše: Ujma, str. 55., překlad vlastní, originální citace viz níže.
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katarze. Jejich realita si vyžaduje „drsné“ vyprávění, které není strukturováno podle
ideální struktury příběhu, ale svou materiální skutečností.
Důležitosti oba momenty nabývají s přihlédnutím k struktuře Újmy: Příběh dívky,
jejího znásilnění a znovunabývání identity není sjednocený v jeden lineární celek.
Epizody se na sebe vrší bez zjevného vzájemného vztahu, jako by materiál příběhu byl
něčím, co autorka nemůže a nechce mít plně pod kontrolou. Je zřejmé, že autorka nemá
v úmyslu vytvořit další hladký příběh, obměnit kulisy v stále stejném scénáři.
L. Marvenové strukturu prvních dvou děl autorky charakterizují parataktická spojení
epizod a fragmentarizovanost: obojí podle ní můžeme vnímat jako příklad hysterické
narativní struktury, která traumatickou událost opakovaně zpřítomňuje, aniž by ji mohla
zakomponovat do uceleného příběhu (MARVENOVÁ 2005: 156).
Zjasněná noc je ze tří próz nejucelenější: Marvenová si všímá, že jsou Leonořiny sebeperformance mnohem výrazněji zakomponovány do narativu i do identity hlavní hrdinky
(MARVENOVÁ 2005: 139). Budí dojem promyšleně komponovaného vyprávění
vlastního příběhu. Jednotě narativu odpovídá i „zacelenost subjektu“ hlavní hrdinky (viz
výše), která je ale v próze představena jako problematická – znemožňující kontakt s lidmi.
Tuto zacelenost naruší dobrovolný skok do Vltavy, který je následován horečkou
a deliriem. Narušení ucelenosti těla, které nad sebou ztrácí vládu, doprovází rozpad
narativní struktury. Sebe-reprezentace přicházejí samy od sebe, jako by se vymykaly
kontrole. V jejich závěru se Leonoře se zpřítomňuje vlastní pohřeb prostřednictvím
vtělení do egyptské královny Hatseptut, který ji umožňuje pocítit a posléze překonat
vlastní uzavřenost. Rozpad vyprávění zde není důsledkem traumatu, ale spíše
dobrovolného přijetí vlastní tělesné subjektivity (s její podmíněností, temnotou
i pasivitou), které ústí v šťastný konec Leonořina příběhu.
Aniž bych chtěla zpochybňovat významnou roli traumatu pro strukturu prvních dvou
próz (zejména pak Újmy), domnívám se, že je vhodné uvažovat spíše o obecně „vtělené“
struktuře, která odráží temnou podmíněnost naší existence a která subjektu nemusí být
vnucena traumatem. Zjasněná noc naopak ukazuje, že její přijetí může být žádoucí
a výrazně pozitivní. Kritika filmů v Újmě dává tušit, že odmítání „hladké“ a symetrické
narativní struktury má ještě další důvod: v této struktuře pro ženskou (tím spíše pro
nekonvenčně ženskou) subjektivitu není místo.
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3. 5. 2. Autobiografičnost – intertextualita – Kafka – situovanost
S „metanarativními“ momenty se setkáváme i v Pavaně pro mrtvou infantku. V této
kapitole se zaměřím na vztah intertextuality a subjektivity v díle a na roli díla Franze
Kafky, které zde zaujímá výjimečnou pozici interpretovaného a zároveň psaného díla.
V druhé kapitole Pavany nacházíme komplikovanou vyprávěcí situaci, která připomíná
Borgesovy intelektuální hry. Francine na semináři nemůže pochopit, že řeky tečou na
sever. Připomene jí to pasáž z literatury: „Myslím na to, že všechno už bylo popsáno.
Možná i Vita Sackville-Westová četla o neschopnosti, jež jí byla vlastní, totiž
o neschopnosti pochopit, že řeky tečou na sever, v nějakém starém příběhu – dávno před
tím, než ji tak popsala Virginie Woolfová v Orlandovi.“ (MONÍKOVÁ 1983/05: 17)..
Několikavrstevnatou aluzi ještě dále komplikuje skutečnost, že sama Francine je literární
postavou, ve které ale tušíme autobiografické rysy odkazující k L. Moníkové – nakolik je
literární postavou i Vita Sackville-West?
Následující odstavec zmatek ještě umocňuje: „Můj život je sledem literárních
a filmových scén, nahodilých citátů, které nedokážu vždy hned zařadit. Někdy si myslím,
že bych ta nerozpoznaná, v literatuře s ničím nerezonující místa měla zapsat – i přes
nebezpečí, že se pak určité rozčarování či nuda dostaví ve dvojnásobné míře, pokud se
fiktivní pandán najde dodatečně“ (MONÍKOVÁ 1983/05: 17). Subjekt, který vypráví,
jako by se ztrácel ve světě toho, co už bylo řečeno. S tímto světem je provázán natolik
silně, že se jakákoliv autorská originalita jeví jako iluze. Jaké dílo lze napsat v situaci,
kdy už zdánlivě všechno bylo napsáno? Odpověď podle mého názoru nabízí Francinino
„potýkání se“ s Kafkou v pozdějších částech knihy.
Francine Pallas Kafkovo dílo vyučuje jako vysokoškolská pedagožka na univerzitě.
Její skeptický vztah vůči studentům je způsoben zejména jejich neochotou uchopit
Kafkovo dílo jako výraz konkrétní situace: „ihned příběh přetransponují do symbolické
roviny, vzpomenou si, co o Kafkovi slyšeli nebo četli, o jeho transcendenci, metafyzice,
a nejsou si schopni uvědomit konkrétní obsah. […] Zdráhají se spojit si to s nějakou
realitou.“ (MONÍKOVÁ 1983/05: 49). Takové čtení ochuzuje dílo o jeho politický
i historický smysl, dílo se stává pouze nehybným odrazem věčné intelektuální pravdy.
Z pozice interpretky jsou její snahy vrátit Kafkovu dílu život ztracené. Po usednutí na
invalidní vozík a opuštění své role na univerzitě se Francine rozhodne pro novou cestu:
pokračovat v Kafkově nedokončeném Zámku. Fiktivní autorka si neklade za cíl
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rozplynout se jako anonymní hlas v struktuře Kafkově díla, ani se vcítit do jeho historické
situace. Francinino vypravěčské já přebírá styl vyprávění, ale upozorňuje na sebe
ironickými vsuvkami i poznámkami pod čarou. Hlavní transformací je ale uplatnění
vlastní situovanosti: vesnice je nazírána pohledem Olgy, se kterou se Francine
identifikuje. Příběh Olze dává možnost zachránit se, opustit vesnici s radostným „she’s
leaving home, bye“ (MONÍKOVÁ 1983/05: 119).
Poslední kapitola popisující Olžino vysvobození je také poslední kapitolou Pavany:
Francine ji píše až poté, co shodí do propasti invalidní vozík a přijme vlastní tělesnou
subjektivitu. Tímto započne proces, který psaní Zámku dokonává. Kafkovo místo
Francine zaujímá s jasným osobním cílem: v struktuře příběhu „velké literatury“ (ačkoliv
zdaleka ne banální, jako v případě filmů z Újmy) vyhradit místo pro sebe samu. Spíše než
pro svou sebe-reprezentaci pro svou sebe-performanci, pro příběh, ve kterém se děje i její
subjektivita.
Domnívám se, že Francinin přístup k psaní Kafky nám dává porozumět i autorčinu
přístupu k vlastním prózám. Její psaní je výrazně situované v určité tělesné a historické
realitě i ve světě literatury. Tato situovanost neznamená otrocké držení se reálií: psaní
dává možnost této situovanosti udílet nový smysl, proplétat ji v nové celky a překračovat
ji performativními řečovými akty. V díle Libuše Moníkové se s nutkavou pravidelností
vrací stejné vzpomínky, stejné situace, věty i citace z literatury, které jako by upomínaly:
„já, Libuše Moníková, jsem pořád tady.“ Děje se tak ale bez toho, aby tyto stopy nabízely
zjednodušující interpretaci, která by umožňovala ztotožnit hlavní postavu s autorkou.
K zjednodušení dochází podle mého názoru ve. studii A. Wagnerové, která vykládá
dopisování Zámku v Pavaně jako „suspendování vlastní existence“ (WAGNEROVÁ
2005: 133) podle mého názoru zcela proti smyslu samotného textu. Závěr Pavany naopak
ukazuje, že já, které „našlo samo sebe“ nemusí být vyjádřeno autentickým popisem svého
„vnitřku“, ale má svobodu rozpoznávat sebe sama ve světě, najít vlastní smysl i v sledu
citátů z literatury.
Psaní pojaté jako výraz existence v sobě obsahuje závazek: pravdivě zprostředkovat
situovanost, ale zároveň nabídnout východisko. Vypravěčský styl Moníkové takto podle
mého názoru představuje v jistém smyslu protipól vypravěče jejího současníka, dalšího
emigranta M. Kundery. Knihy L. Moníkové jsou k postavám ohleduplné, i Jana z Újmy
nakonec představuje naději na šťastný konec. Jak Moníková uvádí ve Čtyřech pokusech
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o rehabilitaci rodiny Barnabášových, které v češtině vyšly jako součást Esejů o Kafkovi:
„Absenci východiska pro rodinu [Barnabášových] nemohu akceptovat.“35

4. Závěr
V závěru této práce bych chtěla zhodnotit, jakým způsobem se uvedené koncepce při
interpretaci díla Libuše Moníkové osvědčily: představit odpovědi, které tato práce
přinesla, ale zejména otázky, které zkoumání otevřelo.
Domnívám se, že kapitoly 3. 3. a 3. 4. ukázaly, že pro zkoumání politického smyslu
díla a jeho subverzivity ve vztahu k genderovým normám je důležité vycházet z jejich
teoretické koncepce. Analýzy Judith Butlerové představují pro uvedený úkol vhodný
nástroj: Butlerová mechanismy moci detailně analyzuje, aniž by předepisovala
jednoduchý recept, jak by měla požadovaná subverze vypadat. Díky tomu můžeme jejím
prostřednictvím analyzovat nejrůznější pozice, aniž bychom zkoumání museli uzavřít
jednoznačným zhodnocením „správnosti“ této subverzivity pomocí předem stanovených
kritérií. Poststrukturalistické pojetí moci otevírá dveře přehodnocení politické funkce
literatury: Újma tak může být čtena nejen jako alegorie „politického znásilnění“, ale jako
přímá reprezentace „političnosti znásilnění“. Jako taková může být zajímavým
příspěvkem k promýšlení vztahů literatury a totality.
Pojetí tělesných hranic jako hranic subjektivity nám umožnilo číst vztah mezi Újmou,
Pavanou pro mrtvou infantkou a Zjasněnou nocí jako trojdílnou reflexi o utváření ženské
subjektivity. Tato reflexe ukazuje nutnost vybudování a střežení hranic já za cenu
porušení zásad společensky přijatelného chování, ale zároveň upozorňuje na nebezpečí
situace, kdy se hranice stanou bariérou znemožňující mezilidský kontakt. Z literární
analýzy vyplynula také vhodnost doplnit pojetí tělesnosti o tematizaci vztahu tělesnosti
a intersubjektivity ne pouze ve smyslu ovládání a mocenského střetu, ale jako spolubytí
v přátelském nebo milostném vztahu, které by nám umožnilo lépe uchopit postavu Mary
z Újmy nebo milostnou scénu ze závěru Zjasněné noci.
Aplikace vtěleného subjektu na rovinu vyprávění, která chápe literární dílo jako
performativní gesto vyjadřující situovanou a tělesnou existenci, byla v kapitolách 2. 4. 3.
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a 3. 5. spíše načrtnuta, než rozpracována – domnívám se, že vyžaduje zpřesnění
a rozvedení, které přesahuje možnosti této bakalářské práce. Ať už se jedná
o rozpracování rysu vtělenosti a specifikaci jeho vztahu k struktuře textu, politickému
smyslu díla, autorství a intertextualitě, nebo o bližší vymezení druhého pólu protikladu.
Aby pojetí vtěleného vyprávění získalo určitý obsah, který přesahuje charakteristiku
jedné autorky, bylo by vhodné koncept využít k srovnání více děl: nabízí se diachronní
srovnání, které by mohlo zhodnotit, jestli o rysu vtělenosti můžeme hovořit i v případě
starších textů, nebo jestli se jedná o fenomén spjatý se soudobým myšlením. Zajímavé
výsledky by mohlo přinést synchronní srovnání, kde by bylo možné sledovat vztah
vtěleného psaní a situovanosti autorů/autorek v dominantním mocenském uspořádání ve
smyslu symbolického řádu i politického řádu v širším slova smyslu.
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