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Slovo úvodem

Knížka, kterou se právě chystáte číst, představuje v mnoha ohle-
dech jisté osvěžení. Odvrací se od obecně přijímaného, kon-
venčního hlavního proudu české literární kultury a zaměřuje se
na oblasti, které si zasluhují více pozornosti: totiž na oblast
exilu, neustále proměnlivé alternativní kultury a bestsellerově
úspěšné populární prózy. O autorech těchto druhů literatury se
často říká, že jsou „okrajoví“ – v případě populární prózy „po-
vrchní“. Avšak obě tato tvrzení jsou zjednodušující a matoucí.
Ve skutečnosti jde často o vůdčí tendence v písemnictví a o cen-
trum vývoje, v němž probíhá formování budoucí podoby hlav-
ního literárního proudu, který si nakonec – a nevyhnutelně –
uzpůsobí četné rysy populární a alternativní literatury tak, aby
sloužily jeho vlastním potřebám. Nezapomínejme na to, jak spi-
sovatelé 19. století napodobovali a zdokonalovali lidovou ba-
ladu, ani na to, že některá vrcholná díla Williama Faulknera
jsou ve skutečnosti detektivní příběhy v novém, modernistickém
rouše. A nezapomínejme ani na to, do jaké míry alternativní kul-
tura – v podobě Goethova kultovního románu o Wertherovi – in-
spirovala celé romantické hnutí. Právě tak je naprosto nemysli-
telné představit si americkou kulturu bez obohacení, jež pro ni
znamenala generace amerických spisovatelů, kteří žili ve Fran-
cii a Anglii a na svou rodnou zemi nahlíželi zvnějšku – podob-
ně jako čeští exiloví autoři. Pokud nemá literární komunita zde-
generovat způsobem nikoli nepodobným literárnímu incestu,
při němž autoři uvíznou v uzoučkém a sterilním prostoru do
sebe uzavřených partiček, musí neustále čerpat novou inspira-
ci z dění mimo hlavní proud a hledat ji přesně u takových auto-
rů a v takových žánrech, o kterých pojednává tato kniha. Tato

„Mám-li pocit, že humanitní obory jsou v nějaké
chronické, vleklé krizi, je to myslím tím, že z jed-
něch myšlenek a abstraktních koncepcí vaří další
abstraktní koncepce a někde se vytratil kontakt
s trním zarostlou pasekou, dojičkami krav a želez-
ničními pražci, tedy s věcmi nezbytnými pro ži-
vot.“

(Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější)
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kniha se rozchází s literárněvědnými konvencemi ještě v jednom
ohledu – je napsána tak jasně a účelně, že je radostí ji číst. Od
převažujícího hlavního proudu literární vědy se radikálně liší
tím, že se ostře vyhýbá používání tupého odborného žargonu.

Od období svých nejranějších, průkopnických počátků v prv-
ních desetiletích 20. století si moderní literární věda postupně
budovala svou vlastní metodologii a terminologii. Každý lingvis-
ta si je vědom neustálého nebezpečí, které ohrožuje profesionál-
ní jazyk jakéhokoliv vědeckého oboru v tom ohledu, že se tento
jazyk postupně vzdaluje oprávněnému používání terminologie,
jejímž smyslem je přesně pojmenovávat složité pojmy. Místo
toho profesionální jazyk často degeneruje a stává se blábolem,
který je sice prostoupený odborným žargonem, ale smysl je jím
spíše zamlžován než projasňován. Do tohoto vývojového stadia
nyní dospěla odborná pojednání o kultuře a literatuře po celém
světě.

Ti literární vědci, kteří dobře ovládají cizí jazyky a jsou schop-
ni „číst napříč kulturami“ a sledovat vývoj v jiných zemích,
si už dávno povšimli rozdílnosti mezi tím, co bývá někdy na-
zýváno jako „anglosaský“ styl psaní – tradičně se vyznačující
ekonomičností pojmenování a důrazem na jednoduchost a jas-
nost – a mezi ostatními kulturními kódy (např. francouzským,
německým, ruským nebo českým), které mají sklon k jisté slo-
žitosti stylu. Nebudu zde obsáhle spekulovat nad tím, proč ta-
to rozdílnost existuje a proč věda zahalená do žargonu dříve
zakořenila v kontinentální části Evropy než mimo ni. Jedním
z důvodů může být skutečnost, že anglická syntax jednoduše
neumožňuje stavbu dlouhých, složitých, mnohovrstevnatých
souvětí, zatímco důmyslné flektivní jazykové systémy němčiny,
ruštiny a češtiny ji umožňují. Dalším a podstatnějším důvodem
zřejmě bude vrozený anglosaský skepticismus, jenž způsobil,
že se myšlenky literárního strukturalismu dříve ujaly a že hlou-
běji zakořenily v intelektuálním prostředí na evropském konti-
nentě než v anglicky mluvícím světě. Kult vědy a technologie,
který se na začátku 20. století začal projevovat ve všech rozvi-
nutých zemích, spolu s obecně panující nedůvěrou vůči subjek-

tivnímu, romantickému pohledu na svět způsobil, že mnoho
literárních vědců začalo trpět jakýmsi komplexem méněcennos-
ti. Začali mít pocit, že literární věda vlastně není opravdovou
„vědou“. Literární strukturalismus nabídl pohodlný způsob,
jak se zbavit tohoto pocitu nenáležitosti. Touha zdůraznit, že
také literární věda je „vědecká“, se projevila v tom, že začal být
hojně užíván „vědecký“ (a často také pseudovědecký) jazyk. To
nevyhnutelně vedlo k rozvoji odborného metajazyka. Každá
akademická disciplína samozřejmě potřebuje svůj metajazyk
a svou terminologii, aby vůbec byla schopna sdělovat své po-
znatky. Ale v těch nejhorších případech je možno pomocí toho-
to metajazyka vyprodukovat naprostý blábol, v němž je sice
užito odborného žargonu, avšak smysl zkoumaného problému
je jím spíše zamlžován. Prostřednictvím podobného blábolis-
mu je dokonce možné účinně zastírat, že pisatel trpí nedostat-
kem jasného uvažování. Stačí se zběžně podívat na současnou
postmoderní vědu či na dekonstruktivismus (jenž má své po-
čátky ve Francii, ale záhy se rozšířil po univerzitách na celém
světě), aby se nám tato tendence zjevila ve své nejošklivější po-
době.

Tato situace přirozeně způsobila zpětnou reakci – pravděpo-
dobně nejslavnějším protiúderem bylo vydání knihy nazvané
Intelektuální hochštapleři (1997) od amerického fyzika Alana Sokala
a belgického akademika Jeana Bricmonta, kteří podrobili kritice
zvláště francouzské intelektuály, jejichž vyjadřování jim připada-
lo úmyslně a přitom úplně zbytečně zamotané a nejasné. Ve své
knize uvedli následující slavný postřeh: „Pokud se zdá, že je není
možné pochopit, je to prostě tím, že nechtějí nic říct.“ Samozřej-
mě by bylo naprosto směšné, kdybych všechny literární vědce
obvinil z nedostatku jasného myšlení, avšak je velmi smutné, že
se zvyk ukrývat se za komplikovanými a vyumělkovaně působí-
cími formami pseudokomunikace ujal po celém světě. Ve srovná-
ní s výše zmíněnou neveselou degenerací představuje tato kniha
vskutku příjemnou změnu – zvláště tím, že je jasná, přesná a vý-
stižná, přičemž v ní nikdy není užito dvaceti slov tam, kde k vy-
jádření stačí pouze pět. To je mi jako jazykovědci velmi blízké,



10 11

a proto doufám, že – spolu s pracemi dalších podobně smýšlejí-
cích badatelů – možná bude inspirovat další vědce, aby používa-
li jazyk k jeho skutečnému účelu, totiž ke sdělování. Koneckon-
ců vždyť právě to je hlavním smyslem literatury a veškerého
umění.

Chris Hopkinson
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