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Úvodem

Čtenáři mají někdy tendenci vnímat literární text jako pouhý zdroj informací. Zajímají se tedy 
o to, CO je napsáno, ale nikoli o to, JAK je to napsáno. Přečtenou knihu potom odloží jako již 
použitou, podobně jako skripta po vykonané zkoušce. Jako kdyby se na jednou zhlédnutý obraz 
Slunečnic Vincenta van Gogha odmítli podívat znovu s odůvodněním, že jej už přece viděli. Jako 
kdyby jednou vyslechnuté Bolero Maurice Ravela odmítli poslouchat podruhé. 

Když jsem měl kdysi autogramiádu v nově otevřeném brněnském knihkupectví Dobrovský, 
sdělil mi pan vedoucí prodejny, že předchozí autogramiáda byla úspěšnější, neboť ji navštívilo 
více zájemců a více výtisků podepisované knihy se prodalo. Šlo o publikaci s názvem Zavařujeme 
v mikro vlnce. 

Tehdy mě napadlo vydat tuto svéráznou učebnici poetiky. Pro studenty mých předmětů In-
terpretace textů a Laboratoř slovesné tvorby. V její první části obkroužit souvislosti interpretací 
literárního textu teoreticky. V části druhé předložit konkrétní literární text. A v části třetí, podle 
mého názoru nejzajímavější, ukázat různé způsoby vnímání předloženého textového materiálu 
různými vnímateli. Literární text se přece nemusí líbit všem. Je dokonce žádoucí, aby se někomu 
nelíbil až natolik, že se ten dotyčný rozhořčí a svoji nelibost dá hlasitě najevo. Jenom kýč a kurvy 
usilují zalíbit se všem.

Recenzenti jsou ovšem tvorové, kteří svůj čtenářský zážitek písemně prezentují. Daleko více je 
však těch, kdo o přečteném mlčí a myslí si svoje. Kdo si porovnávají v duchu svět knihy se světem 
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Úvodem

svým. Mínění takových čtenářů jenom občas jaksi mimoděk probleskne odtud, odkud by to autor 
nečekal. Konkrétně ze všech těch „mlčenlivých čtenářů“ Na sviňu světa mě snad nejvíce překvapil 
a dojal e-mail Václava Brožka, absolventa teoretické informatiky na Masarykově univerzitě. Poslal 
mi jej z The University of Edinburgh, kde tehdy působil. Příznačné je, že mi onen e-mail spadl do 
spamů a já o něj zakopl až po dlouhé době při vyprazdňování koše. Celý dopis zněl následovně: 
„Já si ty vaše povídky musím číst jenom v soukromí, protože při nich brečím a stydím se za to.“

Komunikace autorů se čtenáři může být někdy docela úsměvná. Na zmíněné komerčně neú-
spěšné autogramiádě mě dojala čtenářka, která mi přinesla ukázat můj vlastní dopis z roku 1994, 
v němž jsem reagoval na její tehdejší dopis ohledně reálií obsažených v románu Sestup do základní
ho tábora. Ta paní se mě písemně tázala, kdy že jsem byl v jejich vsi a odkud jsem znal již zesnulého 
kostelníka, kterého jsem v knize tak přesně popsal. Je nejspíše zbytečné vysvětlovat, že v jejich vsi 
jsem nikdy nebyl a žádného kostelníka neznal. 

Na zmíněné komerčně neúspěšné autogramiádě mě pak dorazil čtenář, který mi vyspílal, že 
jsem tu knížku nenapsal já. Že ji napsala nějaká ženská. Že v tom tady listuje a píše to nějaká 
ženská. Možná právě pro tohoto čtenáře bych měl napsat povídku, jejímž vypravěčem je pes. Aby 
se ten čtenář při listování ještě více rozhořčil, od koho opisuji. Jenže raději píšu pro teoretické 
informatiky. 

Ale vážně: máslo, lásku i autogramiády bych zrušil. A křty vyhradil pouze pro narozené děti, 
ne pro kdejaké komerční slátaniny literární nebo hudební či kdovíjaké jiné. Ačkoli autogramiáda 
a křest knihy Zavařujeme v mikrovlnce 2 by mohla být pro brněnské knihkupectví Dobrovského do-
cela lukrativní kšeft. V tamní kavárně mají do plastové desky stolků zalisováno hrdé konstatování: 
NAVŠTíVILI NáS JIŽ TyTO ZNáMé OSOBNOSTI a u toho tváře Karla Gotta, Václava Klause 
a Martiny Sáblíkové. Těm snad chyba ve shodě podmětu s přísudkem nevadí. Jen Josef Dobrovský 
se v Brně na hřbitově v hrobě obrací.
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I.   Obkružování zpu° sobu interpretace 

literárního textu

Vymezení problematiky interpretací umeleckých textu°

Během společenského vývoje byla vytvořena řada forem, jimiž si snažíme ote vřít cestu k poznání 
skutečnosti. Hlavní roli zde jistě hraje věda: její zkoumání reality je podepřeno specifi ckými meto-
dami vázanými na již dříve objasněné zákony a principy. Sepětí vědeckého bádání s těmito postupy 
znamená ovšem zároveň omezení, neboť tato činnost nemůže vyčerpat skutečnost ve všech jejích 
modifi kacích. Jakmile totiž mají být metody vědeckého poznání skuteč nosti aplikovány v pokusu 
uchopit individuální průběh lidského života s jeho mnohotvárností a neopakovatelností, narážíme 
na neschopnost vědy poznat jedinečné, či spíše na snahu o vyloučení jedinečného v úsilí o obec-
nost a uni verzálnost. Ve snaze o komplexní poznání světa (a tudíž i sebe sama) vystupuje proto 
výrazně do popřední poznávací funkce krásné literatury, a to jak beletrie, tak i poezie, avšak i textů 
na pomezí vědy a umění (esej).

Samozřejmě že za primární v umění nepovažujeme funkci poznávací, naopak, jsme si vědomi rov-
něž důležitosti funkcí referenčních, apelativních, expresivních, mravních, sociálních i dalších, a ze-
jména pak základní funkce estetické, která všechny funkce uměleckého díla zastřešuje a spojuje.

Třebaže se v průběhu našeho vnímání uměleckého textu můžeme odvolávat i na výsledky vědec-
kého zkoumání reality, nechápeme obraz skutečnosti v literatuře jako její textovou reprezentaci. Spí-
še neustále usilujeme o interpretaci obrazu skutečnosti jako čtenářsky refl ektovaného imaginárního 
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Obkružování zpu° sobu interpretace literárního textuI.

(  12  )

univerza, jako lineárního diskurzu, po jehož dočtení zůstáváme nadále uvnitř specifického světa 
prostředí i postav vytvořeného v našich představách naším konstrukč ním úsilím. Toto naše indivi-
duální imaginární univerzum je arciť srovnatelné se skutečnou realitou, je však rovněž u rozdílných 
čtenářů do značné míry společné; vždyť třeba po přečtení Babičky Boženy Němcové přetrváváme 
stále spolu s babičkou i s ostatními čtenáři na Starém bělidle, kterýžto literární svět transformujeme 
do svého právě žitého reálného světa. Čtenáře a dílo tudíž pojímáme jako dynamickou jednotu.

Jazyk prozaického díla i jazyk vědecký se dobírají k realitě pouze obloukem, který má popřít naše 
běžné vidění a jazyk, který na popis tohoto vidění běžně používáme. „Poetický jazyk“ i „vědecký 
ja zyk“ tak směřují k realitě skutečnější než běžný život. Deskriptivní a didaktický diskurz charakte-
rizuje odstředivý pohyb, zatímco diskurz poetický je dostředi vý. Proto krásná literatura vytváří svůj 
vlastní svět. Musí opustit doslovný smysl, aby se mohl vynořit smysl metaforický.

Každá forma hodnocení textu předpokládá určitý postoj k dílu i jistou koncepci literatury, proto 
také literární věda bě hem svého vývoje vytvořila množství teoretických projektů a nejrůznějších sys-
tematik. Naše interpretace literárního textu by však měly vycházet především z jedinečnosti daného 
díla a jejich cílem by mělo být postihnout smysl zkoumaného textu, vyhmátnout význam, který dílo 
přesahuje, a pojmenovat jej. To vše u vědomí skutečnosti, že smysl nikdy nelze zcela obsáhnout 
v celé jeho šíři, nýbrž jde postihnout pouze jistý omezený smysl zatížený nahodilostmi historickými, 
sociálními, psychologickými a jinými.

Postupy při interpretaci tedy nechceme redukovat na pouhou mechanic kou analýzu či na vy-
čleňování dílčích jevů z kontextu s jejich následnou kata logizací, nýbrž zaměříme se spíše na po-
chopení hodnoty textů, majíce na paměti, že hodnota je sice tomu kterému dílu imanentní, avšak 
vyjevuje a zhodnocuje se teprve při čtenářské recepci. Budeme si neustále vědomi složité sémantiky 
výpovědi díla přesahující sebeakribičtější rozbor i sebevstřícnější interpretaci, přičemž žádné este-
ticky absolutní měřítko dokonalosti pochopi telně neexistuje. I pokud se nám objevováním smyslu 
textu podaří proniknout do centra jeho významové výstavby a interpretovat jeho poselství, skutečné 
umělecké dílo si v sobě stejně vždycky ponechá cosi tajemné ho, co rozkrýt nelze, co nás přesahuje 
a co právě svou záhadností provokuje k dalším a novým významovým interpretacím.

Naše metoda recepční semiózy by neměla pustit ze zřetele estetické specifičnosti literárního 
díla, avšak dílo jako znak neproměnit v neutrální objekt analýzy. Označením recepční chápeme ak-
tivní čtenářské osvojení, tedy aktivitu, která vyžaduje vyrovnat se s jednotlivými texty nikoli pouze  
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z hlediska tématu, nýbrž také z hlediska hodnot. Hodnot, jež nejsou předestřeny, ale k nimž se 
musíme interpretačně dobrat.

Některé texty se již odtrhly od autorů i svých původních čtenářů a jejich tehdejšího společen-
ského kontextu. Od té doby čekají na nové čtenáře s jejich novým horizontem, aby iniciovaly jejich 
nové sebepochopení.

Způsoby interpretace uměleckých textů chápeme jako jeden z mnoha příspěvků ke stále probí-
hajícímu kulturnímu dialogu. Tvořivý text je pro nás vždy otevřeným dílem a budeme v něm zkou-
mat jak jeho lineární podobu, tak horizont očekávání čte náře, kulturní diskurz jazyka a předcho-
zích interpretací i konsenzus čtenářské komunity. Základem našich interpretací však bude stále 
především jedinečné osobní setkání s vlastním textem, aktivní a adekvátní objevování jeho smyslu, 
významového pohybu a kontextu, jeho skrytých souvislostí i jeho kulturního pozadí.

Jestliže se otevřeme konkrétním textům, pak přistoupíme na to, že se tak úplně nedají používat 
fixní, předem dané pojmy, nýbrž takové, jimiž lze co nejplastičtěji modelovat specifičnost toho 
kterého autorského pojetí. Svět lite rárního díla pro nás neznamená jenom to, co se nabízí v jeho 
různých vrstvách, ale rovněž existenciálně pojaté vnímatelovo sebeuvědomování, jeho postupné 
znovuobjevování zasutých obrazů vlastní individuálně prožité a procítěné sku tečnosti, neustálé ob-
novování integrity vlastní osobnosti.

Souvislosti literárního textu

Při následujících úvahách budeme vycházet z různorodého souboru sdělení a významů v obecné 
teorii komunikace. Máme totiž za to, že rozlišení mezi sdě lením a významem není nepodstatné, 
neboť fyzický text sdělení v tištěné (ale i zvukové nebo obrazové) podobě můžeme přímo zkou-
mat a v tomto smyslu je tedy „pevný“, zatímco významy, které jsou do textu vloženy nebo v něm 
vní mány jejich původci či recipientem, jsou víceméně pomíjivé a nestálé. Z toho pramení jejich 
různorodost a častá víceznačnost.

Jedním z nejmarkantnějších problémů je vztah mezi sdělením a „skutečností“. Existují různé způ-
soby pojetí tohoto vztahu, ale nejzákladnější otázkou zů stává, zda obsah textu odráží, nebo by měl 
odrážet, realitu – a pokud ano, pak kterou nebo čí realitu. Literární teorie zná teorii odrazu, avšak 
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kolem naznačené otázky a možných odpovědí na ni vzniklo mnoho teoretických úvah i mimo sa-
motnou literaturu: v teorii komunikace, v estetice aj. Problém komplikuje nejen nejistota týkající se 
toho, co konstituuje význam (sdělení i „skutečnosti“), ale také široký okruh typů obsahu sahající od 
strohé informace až k exkluzivnímu uměleckému dílu. Nároky na reálnost jsou totiž velmi rozdílné, 
jak víme třeba z literární historie či estetiky formulující realismus.

Zajímavé může jistě být kladení otázek po způsobu, jímž umění (literární dílo) manipuluje 
nebo ovládá své recipienty, třeba v zájmu udržení stávající moci. Ve vztahu k obsahu to vede 
k otázkám na možnou přítomnost ideologie, zejména ide ologie s třídním, rasovým nebo ro-
dovým (gender) podtextem. Každý takový kritický ponor do obsahu nezbytně začíná zřetelně 
artikulovanou výchozí sociálně-teoretickou pozicí: například antirasistickou nebo femi nistickou 
– a autoři textu jsou vždy vázáni zvoleným cílem. V této souvislosti by mohl na významu nabýt 
pojem literárního žánru jako jednoho z nástrojů při analýze obsahu, neboť žánr poskytuje rámec 
pro nakládání s mimořádným objemem toho, co text nabízí, a cestu k porozumění tomu, jak 
může být ze čtení konstruován význam. Jedna z forem diskurzu uměleckého textu a jeho významu 
se objevila s nástupem kulturálních studií, jež zahrnovala tradiční literární a lingvistickou analýzu 
textů a sémiologii.

Pojem „text“ lze užívat ve dvou základních významech. Jeden z nich od kazuje velmi obecně 
k samotnému sdělení; míní se jím tištěný dokument, ale třeba i notový záznam. Druhý význam 
chápe text jako smysluplný výsledek setkávání mezi obsahem a příjemcem v momentě interakce 
s recipientem, kdy je aktivován některý z významů, jež je text schopen vyvolat. Tentýž text může 
vytvářet mnoho různých textů ve smyslu vyvolaných významů. Kniha je tedy psána spisovatelem, její 
text pak „psán“ čtenáři. Ti píší pasivně: vypouštějí z textu to, co si v něm nepřejí mít, a naopak do 
textu přidávají něco svého. Ob sah textu je tedy polysémický, má pro své čtenáře mnoho možných 
významů. Čím více možných významů existuje, tím větší je šance oslovit různé čtenáře a rozličné 
kategorie příjemců.

Uvědomujeme si ovšem, že problematika vztahu spisovatele a čtenáře je složitá a nelze tento 
vztah zcela zrovnoprávnit, oddělit dílo od autora a nakládat s textem podle libovůle příjemce. To 
by vedlo k porušení principu komunikace a k podcenění role tvůrčí osobnosti. Kdyby absentovala 
snaha respektovat autorský záměr, tak by se sdělení zvěcnilo a mohlo by se stát před mětem mani-
pulací.

text_andele.indd   14 21.11.2014   11:09:17



Obkružování zpu° sobu interpretace literárního textu I.

(  15  )

Navzdory svému polysémickému charakteru mají diskurzy konkrétních ob sahů sklon usměr-
ňovat způsob, jímž jejich příjemce význam přijímá. Obvykle existuje preferované čtení zakódova-
né do literárního textu – tedy význam, který by podle spisovatele měl čtenář přijmout. Hledání 
těchto preferovaných čtení a kontaminace doslovných či běžných významů nejrůznějším (často 
ideologic kým) podtextem, právě to bývá cílem některých interpretací. Dále zkusme uvažovat, 
nakolik může vnímání knihy ovlivnit kupříkladu její vazba, obálka, typografická úprava, vložené 
reklamy sponzorů vydání, jak podstatné pro recipienta může být prostředí, v němž knihu čte, 
jak nezanedbatelné je třeba i to, od koho a proč knihu dostal (v tanečních od své první lásky, 
k svátku od maminky, v zaměstnání ke kulatým narozeninám…).

To všechno mohou být aspekty intertextuality, vztahující se na překračo vání hranic mezi jed-
notlivými knihami a dokonce mezi jednotlivými médii, kupříkladu mezi knihou, divadlem, roz-
hlasem, internetem, filmem a televizí. Intertextualita ovšem není jen záležitostí výkonu čtenáře, 
nýbrž je rovněž rysem samotných médií, která neustále odkazují jedno na druhé; totéž „sděle-
ní“, příběh nebo vy právění můžeme nalézt ve velmi rozličných mediálních formách a žánrech.

Kódy jsou systémy významů, jejichž pravidla a konvence sdílejí členové příslušné kultury nebo 
toho, co lze nazvat „interpretativní komunitou“ – např. soubor příznivců téhož žánru nebo autora. 
Kódy poskytují základ pro interpre taci a pomáhají tím zajišťovat spojení mezi spisovateli a čtenáři. 
Svět uchopuje me právě skrze naše pochopení komunikačních kódů a konvencí.

V diskurzu souvislostí literárního textu lze předmětný obsah považovat za více či méně  
otevřený nebo uzavřený. Otevřený text je takový, jehož diskurz se nepokouší přinutit čtenáře 
k přijetí jednoho určitého významu nebo interpretace. Různé druhy a konkrétní příklady lite-
rárních textů se mohou lišit stupněm své otevřenosti. Toto rozlišení lze často stanovit podle 
žánrů, ovšem diferenciace ve stupni otevřenosti může být značná i v rámci žánru té hož. Rozli-
šení mezi otevřenými a uzavřenými texty je potenciálně významné i pro zkoumání přítomnosti 
ideologie v literárním díle. Otevřenější zobrazování vede u příjemců textu zřejmě k zaujímání 
alternativních postojů, zatímco zob razování uzavřené tenduje k posilování dominujícího nebo 
konsenzuálního názoru. Dále můžeme rozlišit „těsnou“ a „volnou“ dějovou linii, podporující 
ote vřenou či uzavřenou tendenci. Zkoumání tohoto druhu mohou být podnětná i tehdy, kdy 
obě hlediska koexistují a překrývají se. A nejde jenom o ideologic kou kontrolu, nýbrž také 
o autocenzuru.
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Vyprávění často závisí na předpokladu o reálnosti a dojem své reálnosti se snaží posilovat dovolá-
váním se logiky, normality a předvídatelnosti lidského chování. Konvence realistické fikce byly usta-
veny ranými formami románu, předcházel jim ovšem realismus v jiných druzích umění. Literární 
realismus závisí na určitém předstírání, že zobrazovaný obsah je „jako ze života“, pokud ne přímo 
pravdivý v tom smyslu, že se zobrazované skutečně odehrálo. Rea listická fikce závisí i na víře, že by 
se popisované mohlo přihodit nebo se snad i přihodilo. Dokonce i fantastické příběhy mohou být 
zpracovány realisticky, jestliže používají reálné prostředí i sociální zázemí a získají pravděpodobnost 
díky uvěřitelné logice děje.

Existují rovněž techniky psaní, které zdůrazňují realismus; jde o přesné, jakoby dokumentární 
popisy a konkrétní logické a souvislé vyprávění. Existují dokonce teorie označující realismus za 
„reakční“ tendenci, protože prý naturalizuje stav věcí – vytváří zdání normálnosti, a tudíž nevyhnu-
telnosti. V rámci předchozích reflexí směřuje realismus k „uzavřenosti“, protože čím je zobrazení 
pravděpodobnější, tím těžší je pro čtenáře, který má sklon brát realitu světa jako danost, dosazovat 
nějaké alternativní významy.

V rámci širokého přístupu k obsahu sdělení předpokládajícího, že význam je variabilní podle 
čtenářovy interpretace, existuje rovněž myšlenka předpoja tosti kódování v podobě „preferovaných vý-
znamů“. Sem spadá teorie vepsané ho čtenáře, podle níž obsah konstruuje recipienta a literární vědec 
může na základě rozboru textu tuto konstrukci do jisté míry zpětně přečíst. Vepsaný čte nář je navíc 
ten druh čtenáře, kterého sdělení primárně oslovuje. Proces, podle kterého popsané jevy fungují, 
bývá také nazýván interpelace nebo apelace a označuje způsob, jakým určité použití diskurzu „zdraví“ 
svého adresáta. Jako odpověď mlčky akceptujeme definici „nás“ v tomto diskurzu nebo přijmeme 
závislou pozici, kterou nám diskurz nabídne.

Zajímavé je již dříve zmíněné uvažování o literárním textu na základě rodu. Koncept vepsané-
ho či interpelovaného čtenáře lze použít k analýze obrazu ko munity čtenářů, kteří vyhledávají 
určité literární dílo z hlediska třídy, vzdělání, profese, kulturního vkusu, věku nebo životního 
stylu. Je nasnadě, že některá literární díla jsou zaměřena také na jedno či druhé pohlaví – mají 
zabudovaný sklon vycházet vstříc předpokládané charakteristice jednoho nebo dru hého pohlaví 
– pravděpodobně kvůli oslovení vybrané čtenářské obce nebo prostě proto, že mnoho jazykových 
kódů je přirozeně formováno aspektem rodu (Smetanová, Hrabal, Foglar). Jistě by stálo za úvahu 
pojednat o význam ných rozdílech v obsahu a formě literárních textů vytvořených ženami a muži. 
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Spisovatelky možná méně tíhnou k agresi, prezentují ženské postavy ve vý razně aktivnějších ro-
lích, méně předvídatelnými způsoby vytvářejí charakte ristické situace, odlišně od mužů umisťují 
ženský subjekt do struktury textu a ve spolupráci se čtenářem tak přispívají k definici feminity. 
Snad by šlo hovořit i o jakési specificky „ženské estetice“.

Vnímání literárního textu na základě popsané události generuje událost novou, podobně jako 
každá další interpretace hudební partitury. Imaginár ní svět prozaického díla nemůžeme nikdy po-
jmout naráz v jeho celistvosti, nýbrž se jej zmocňujeme postupně z různých perspektiv. Interpretací 
detailů poznáváme celek a začleňujeme jej do všemožných nám známých souvislostí literárních 
i mimoliterárních, aktualizujeme jeho druhotné významy, empatií se přenášíme do psychického 
života postav, přeskupujeme stereoskopickou strukturu textu v potenciální horizonty jeho nových 
významů. Nehledíme vzad, nýbrž dopředu.

Podnety strukturalismu a sémiologie

Další oblast reflexí již naznačeného diskurzu literárního textu má původ v obecném studiu jazyka. 
Strukturalismus v podstatě hovoří o způsobu, jakým je v textech konstruován význam. Termín je 
odvozen od různých „struktur jazyka“ tvořených znaky, příběhy nebo mýty. Strukturalismus tvrdí, 
že jazyky fungují díky vestavěným strukturám, a pro teoretiky je lákavé zkusit odkrýt tyto pod-
povrchové struktury a odhalit skryté významy. Termín struktura před pokládá stálý a uspořádaný 
vztah prvků, který ovšem nemusí být na povrchu zjevný a vyžaduje dekódování. Obecně se došlo 
k závěru, že takové struktury jsou včleněny do jednotlivých kultur, tedy do mnohem rozsáhlejších 
systémů významů, odkazů a označování, a jsou jimi také určovány. Sémiologie je spe cifičtější verze 
obecného strukturalistického přístupu. Existuje více vysvětlení strukturalistického nebo sémiolo-
gického přístupu k obsahu literárního textu a vůbec textu na obecné úrovni, jež ovšem směřují 
poněkud mimo naše úvahy.

Strukturalismus se od lingvistiky liší ve dvou hlavních směrech: nezabývá se pouze konvenčními 
verbálními jazyky, ale každým znakovým systémem, který vykazuje náležitosti jazyka; svou pozor-
nost dále upíná méně k samotnému znakovému systému než k vybraným textům a k významu textů 
ve světle „hostitelské“ kultury. Zají má se tudíž stejnou měrou o osvětlení kulturního i lingvistického 
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významu. Pro takovou činnost je znalost znakového systému nezbytným, ale sama o sobě nedosta-
tečným nástrojem.

Ferdinand de Saussure přistoupil k jazyku jako k synchronnímu systému prvků, který nazval 
langue. Do tohoto systému vnáší dynamiku individuální promluva, již nazval parole. Každá promlu-
va pak systém nějak modifikuje a vnáší do synchronního systému vývojové prvky, které Saussure 
označil jako diachronní.

Paul Ricoeur později upozornil, že popis parole spadá pod mnohé vědecké disciplíny, např. akus-
tiku, fyziologii, sociologii a dějiny sémantických změn, a že synchronní přístup musí předcházet 
přístupu diachronnímu, protože systémy jsou srozumitelnější než změny.

Na Saussura navázalo mnoho dalších vědců. Američtí a britští usilovali o ustavení obecné vědy 
o znacích: sémiologie či sémiotiky. Toto pole zahrno valo strukturalismus spolu se vším, co souvise-
lo s označováním (přiřazováním významu prostřednictvím jazyka), byť třeba volně strukturovaným, 
různoro dým, zlomkovitým. Vznikla tak věda o znacích.

Znak chápeme jako základního fyzického nositele významu v jazyce. Zvuk nebo obraz, který 
slyšíme nebo vidíme a který obvykle odkazuje k nějakému předmětu nebo aspektu reality, o němž 
si přejeme komunikovat, se nazývá referent (vnější skutečnost). V lidské komunikaci používáme 
znaky ke sdělování významu o předmětech ze světa zkušenosti ostatním. Ti interpretují znaky, jež 
používáme, na základě sdílení stejného jazyka nebo na základě znalosti námi použitého znakového 
systému. Podle de Saussura se proces označování usku tečňuje pomocí dvou prvků znaku. Fyzický 
prvek nazval označující a pro mentální koncept vyvolaný fyzickým znakem v daném jazykovém kódu 
použil termín označované.

Spojení mezi fyzickým označujícím (jako je slovo) a konkrétním referentem je za normálních 
okolností v jazykových systémech libovolné, ale vztah mezi označujícím a označovaným (sdělova-
ný význam nebo pojem) je určován pravidly kultury a konkrétní interpretativní komunita se mu 
musí učit. Principiálně může cokoli, co má schopnost působit na smysly, účin kovat jako znak, 
a tento smyslový účinek znaku nemusí nutně korespondovat se smyslovým účinkem označované 
věci. Důležitý je zde znakový systém nebo referenční systém, který ovládá a ovlivňuje celý proces 
označování.

Obecně platí, že jednotlivé znaky získávají svůj význam prostřednictvím systematických rozdílnos-
tí, kontrastů a možných voleb, které jsou regulovány lingvistickým nebo znakově systémovým kó-
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dem, a prostřednictvím hodnot (pozitivní či negativní valence), jež jsou dány pravidly kultury a zna-
kového systému. Sémiologie se snaží odkrýt podstatu znakových systémů, které sahají až za pravidla 
gramatiky a syntaxe a jež regulují komplexní, latentní a kulturně podmíněný význam textu.

Snaha odkrýt podstatu znakových systémů vedla k zájmu nejen o denotativní, ale také konota-
tivní význam – tedy o asociace a představy vyvolané a vyjádřené určitými užitími a kombinacemi 
znaků. Denotace je první poukaz znaku, neboť v rámci znaku popisuje vztah mezi označujícím 
(fyzický koncept) a označovaným (mentální koncept). Zřejmým jednoznačným významem znaku 
je jeho denotace. Konotace se vztahuje k druhému poukazu znaku odkazujícímu k asociovanému 
významu, který může být „vykouzlen“ označo vaným předmětem. Konotace se nabalují kolem vý-
znamového jádra, jsou to asociativní představy, jež se vybaví při vyslovení určitého výrazu, dokonce 
při jeho vybavení.

Věc označovaná znakem často zaujímá místo v rozsáhlejším samostatném významovém systému, 
který je členu určité kultury rovněž dostupný. Jde o mýty, již dříve existující významové soubory 
představ čerpané z kultury a přenášené komunikací. Často se například vyskytují mýty o „holubi-
čím“ či jakém jiném našem národním charakteru nebo o „čistotě a bezelstnosti“ dětství a tak dále.

Denotativní významy vykazují charakteristiky univerzality (vždy stejný fixní význam pro všechny) 
a objektivity (odkazy jsou přesné a nezahrnují hodno cení), zatímco konotace obsahují nejen různý 
význam podle kultury příjemce, ale i prvek hodnocení (kladného či záporného). Užíváním různého 
jazykového znaku v různých kontextech může docházet k posunu významů, což vnáší do sdělení 
dynamiku. Právě literatura je schopna objevovat skryté významové odstíny a vybavovat recipientovi 
významové bohatství jazykového znaku, jež je v běžném užívání zautomatizováno. Literatura tak 
stojí v jisté opozici proti vědě, usilující o významovou jednoznačnost.

Užití sémiologické analýzy otevírá možnost odhalit více z podpovrchového významu textu jako 
celku, může přispět k osvětlení vytváření, přenosu a příjmu sdělení, má zvláštní využití v odkrývání 
vrstev významu vzpírajícího se prostému popisu na „první rovině“ označování. Jsme totiž přesvěd-
čeni, že literární text má svůj vlastní imanentní, skutečný, více nebo méně daný, a tudíž objektivní 
význam, bez ohledu na zjevný záměr spisovatele či selektivní interpretaci čtenáře. Jakoukoli metodu 
zkoumání a interpretace užíváme však se zřetelem ke specifičnosti zkoumaného materiálu. 

text_andele.indd   19 21.11.2014   11:09:17


	Obsah
	Úvodem
	I. Obkružování způsobu interpretace literárního textu
	Vymezení problematiky interpretací uměleckých textu
	Souvislosti literárního textu
	Podněty strukturalismu a sémiologie
	Domácí inspirace literárněvědné a estetické
	Úskalí zkoumání literárního textu jako informace
	Dominantní a alternativní paradigma literární komunikace, meze obsahové analýzy a interpretace
	Aspekty literární komunikace
	Autor a adresát v komunikační perspektivě krásné literatury
	Roviny struktury uměleckého textu
	Jednotící perspektiva díla a přisvojení

	II. Na sviňu svět (Příběhy z dnešního Brna a Litovan)
	Platím utopence, kafe a rum
	Jedu na přehradu
	Jeskyně
	Na shledanou, paní učitelko
	Holka, svatba bude!
	Nemáš nohy? No a co, jde se dál!
	Sencha se snítkou máty
	Slečno, budete vystupovat?
	Postel s výhledem na Brno
	Pohádka o dvou modrých baňkách
	Finále Slam Poetry
	Dopis
	Bílé Vánoce
	Dravci z Kénigu
	Pendolízinka
	Škrábat brambory s andělem
	Sociologie rodinné pohody
	Tipoval bych ho spíš na prášky
	Babinec
	Skromné radosti starého pána
	Zátiší s ovocem
	Ještě ho tam chvíli nechej
	Svět báječných gólů a božího lyžování
	Sněhurka z SMS
	Pointa za kartón maric
	Ten venkovní svět je stejně zvláštní
	Baby chodijó pozdě
	Ale třeba z toho jednou vyrosteme
	Báseň o kyselém jablíčku
	Až Janíček z hory pojede
	Balkónek s hliněnými vojáčky
	Epilog

	III. Kritické reflexe sbírky povídek Na sviňu svět
	Až do dna
	Trpký svět za kulisou bodrého humoru
	Doma v Königu, tam jsme supr špica dravci
	Kniha vhodná i pro nečtenáře
	Pohledy do světa dětské fantazie – a fantazie vůbec
	Povídky (skoro) jako ze života
	Jenom o tom jednom?
	Najít si své Litovany
	Tak snad u toho nebudete bulet
	Povídky, které vyzývají ke hře na andělské paci paci se smrtí

	Seznam doporučené studijní literatury

