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Starodávný a moderní plevel. Pokus
o vymezení
Sylva Fischerová

1. (Triviální) výměr
Populární literatura i literatura tzv. pokleslá bývají zhusta nahlíženy a hodnoceny způsobem, jaký nabízí následující definice z publikace o literatuře
pro děti a mládež:
Triviální literaturu lze obecně charakterizovat jako typ masové produkce s výhradně

zábavnou a relaxační funkcí, postrádající tvůrčí invenci, původnost a uměleckou

kvalitu, vyznačující se konvenčními přístupy, atraktivními náměty, obsahovou

srozumitelností, nekomplikovaným, iluzorním a idealizovaným obrazem skutečnosti, syžetovými schématy a stereotypy, jednostrannou orientací na dobrodružný

děj, happyendovým zakončením příběhů, zjednodušenou povahokresbou postav,
neobvyklým prostředím a jazykovými klišé.1

Tento druh literatury (k problematice vlastního označení viz dále) je tedy charakterizován zaprvé množstvím produkce (zde: masový výskyt,2 který ovšem
předpokládá oblíbenost či popularitu), dále funkcí (zde: výhradně zábavná
a relaxační, jinde čteme také o funkci eskapické, neboli taková literatura
znamená pro čtenáře únik),3 a ovšem také formou i obsahem, na které se
soustředí poněkud mnohomluvný zbytek definice, kde nacházíme na jedné
straně konvenčnost, syžetová schémata a stereotypy včetně zjednodušené
povahokresby, jazykových klišé a happyendu, na straně druhé orientaci na
dobrodružný děj, atraktivní náměty a neobvyklá prostředí. Tomuto druhu
literatury en bloc je upřena tvůrčí invence, původnost a umělecká kvalita, naopak je mu přiřknut idealizovaný a iluzorní (?) obraz skutečnosti,
Jistě by bylo možné vyjít i z jiného výměru, ale jako ilustrace učebnicového pohledu na daný fenomén uvedená charakteristika nepochybně postačí,
ovšem s několika následujícími doplněními: zaprvé má tuto literaturu dále
1
2

3

Toman, Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež, s. 3–4. Definici přebírám ze studie Kristýny Králové v tomto svazku.

Termíny masová produkce/masová kultura jsou podrobněji pojednány níže v textu studie.
Srv. Cawelti, Adventure, Mystery and Romance, s. 13–15.
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vyznačovat účelovost a tendenčnost (ideová, politická či obecně „ve smyslu
služebnosti ve vztahu ke zprostředkovaným jednoznačným postojům a vzorcům chování“;4 odtud nálepka „Konformliteratur“).5
Zadruhé je třeba tento typ literatury začlenit do širšího kontextu populární kultury jako celku. Popkulturní texty (výraz je třeba vztáhnout na
všechny produkty populární kultury, nikoli výhradně na produkty slovesné) bývají přitom obvykle nahlíženy jako „snadno pochopitelné, simplistní
a podřízené formuli. V rámci kontinua rozprostřeného od formule k inovaci
se popkulturní texty nacházejí blíže k pólu formule než k pólu inovace. Proto se studium populární kultury obzvláště soustředí na žánry, stereotypy,
konvence, kódy a pravidla.“6 Pod široký deštník popkultury pak vchází směs
počínající reklamou na kokakolu a brambůrky a vedoucí přes hudbu, filmy
a televizní seriály až ke kocouru Garfieldovi, Jamesi Bondovi a Tolkienovu Pánu
prstenů, jinými slovy celý „způsob života, který jsme zdědili, který praktikujeme a dále předáváme našim potomkům“,7 to vše ještě okořeněno debatou
na téma, jak definovat kulturu jako celek.8 Z jiného úhlu pohledu se fenomén „populárního“ rozprostírá od „původní“ lidové kultury až po moderní
masově šířenou kulturu,9 ve hře je také distinkce masový/populární (podle
řady autorů vytvářejí z kultury masové kulturu populární teprve její recipienti, jak uvidíme dále).10 Z hlediska produkce a komerce – což je hledisko
jistě nezanedbatelné – lze populární kulturu nahlížet jako hybridní produkt,
tvořený na jedné straně „nároky obyčejných lidí na zábavu a potěšení a na
druhé straně snahou producentů oslovit co nejširší obecenstvo a ovládnout
trh“.11 Zároveň platí, že pokud už jsme populární literaturu začlenili do širšího
kontextu populární kultury, můžeme učinit ještě další krok a vztáhnout se
také k disciplíně nazývané „kulturní (česky někdy také ‚kulturální‘) studia“,
která má svou historii12 i své specifické problémy tematické i metodologické;
4

Zbytovský, K německému triviálnímu románu v Čechách, s. 133.

6

Hinds, A Holistic Approach to the Study of Popular Culture, s. 169. Překlady z cizojazyčných publikací jsou mé vlastní.

5

7

8

9
10
11

12

Nutz, Der Trivialroman, seine Formen und Hersteller.

Browne, Popular Culture as the New Humanities, s. 75.

Viz např. Eagleton, Idea kultury; Storey, Cultural Theory and Popular Culture, s. 1 nn. Výstižný
je v této souvislosti bonmot S. Halla: „Mám skoro stejně problémů s termínem ‚populární‘ jako s termínem ‚kultura‘.“ (Hall, Notes on Deconstructing the Popular, s. 508).

Machek, Populární kultura a výzkum neprivilegovaných vrstev v minulosti, s. 238. Podle autora lze
mezi těmito dvěma konstrukty vést jen velmi přibližné hranice; k tématu viz dále v textu.
Tuto myšlenku rozvádějí ve svých pracích Fiske, Willis, de Certeau a d., srv. níže v oddílu věnovaném čtenáři.
Machek, Populární kultura a výzkum neprivilegovaných vrstev v minulosti, s. 238.

Můžeme shrnout spolu s Cullerem, že moderní kulturní studia mají dvojí původ: na jedné straně vycházejí z francouzského strukturalismu šedesátých let 20. století, na straně
druhé z britské marxisticky orientované literární teorie (díla R. Williamse a R. Hoggarta, zakladatele birminghamského Center for Contemporary Cultural Studies, které bylo neslavně a téměř s ostudou zrušeno po necelých 40 letech existence r. 2002; dalším badatelem
působícím v Centru byl S. Hall; viz Culler, Krátký úvod do literární teorie, s. 52 n.; Šmejkalová, Předmluva, s. 10).
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nepochybný je její rozměr sociologický (či také ekonomicko‑politický), stejně
jako důraz – spíše historicky vzniklý než vyplývající z věci samé – na moderní
období a na současnost.
Zatřetí další obvyklé tvrzení, s nímž se lze stran populární literatury/kultury13 setkat, vypovídá o době jejího vzniku. Tyto fenomény se prý objevují
až v 19. a 20. století (případně přicházejí s příchodem průmyslové revoluce ve
století osmnáctém) a dostávají nálepku masovosti či masové kultury. V souvislosti s rozšířením gramotnosti ve výše uvedeném období a také díky rozšíření instituce volného času do dalších vrstev společnosti se objevuje nový
čtenář, a to čtenář „jednodušší“ (oni výše uvedení „obyčejní lidé“); jinak řečeno, máme co do činění s Čapkovým „čtením pro služky“.14
Celá záležitost se tedy jeví jako zdánlivě nekomplikovaná – sama o sobě
téměř triviální –, minimálně jedna věc by nás však měla udržovat v bdělosti
a obezřelosti, a tou je rozvolněnost termínů pro daný typ literatury v jednotlivých jazykových okruzích: populární literatura, pokleslá literatura, triviální litera‑
tura, zábavná literatura, žánrová literatura, konzumní literatura, periferní literatura, škvár
či brak v češtině, Trivialliteratur, Unterhaltungsliteratur, Schemaliteratur, Schmutzlite‑
ratur, Afterliteratur a Schundliteratur v němčině, popular literature, genre fiction, pulp
literature, junk literature, trash literature a formula fiction v angličtině;15 Francouzi
zase dávají přednost výrazu paralittérature,16 v čemž je následují Italové (pa‑
raletteratura), u nichž ovšem najdeme i výraz letterattura di consumo.17 Anglické
popular literature/popular culture má navíc dvojí smysl, neboť adjektivum popular
označuje jak populární ve smyslu oblíbený, tak také lidový: to můžeme číst
jako poukaz ke sféře folklóru a lidové kultury zmíněné výše. Z tohoto úhlu
pohledu – a také vzhledem k výše uvedenému kontextu popkulturních a kulturních studií – se fenomén populárního a brakového nejeví jako jednoznačně definovaný celek, ale spíše jako by připomínal plevel: nedá se to moc dobře
definovat, snaží se to růst všude, estetickou hodnotu to má problematickou,
praktickou jakbysmet – a ignoruje to hranice mezi zahradami. Ostatně jako

13
14
15

16

17

Jakkoli stojí v centru naší pozornosti populární literatura, z důvodů metodologických je
třeba se k ní vztahovat i jako k součásti populární kultury; odtud v dalším textu občasné přepínání k vyššímu celku populární/masové/lidové kultury.
Čapek, Poslední epos.

Podstatnou část tohoto výčtu uvádí Starý, Populární literatura a brak: Historická konstanta, nebo
moderní problém?, s. 7. Anglické terminologii se věnuje Meskin, Popular Fiction, s. 117 n., německé Zbytovský, K německému triviálnímu románu v Čechách, s. 132.

Couégnas, Introduction à la paralittérature; Arnaud − Lacassin − Tortel (eds.), Entretiens sur la
paralittérature. Pěknou historku ilustrující rozvolněnost užívání termínů v různých jazykových oblastech vypráví Burke: Počátkem sedmdesátých let 20. století mohl francouzský výraz culture populaire označovat trend seznámit lid s vyšší kulturou. Když se r. 1973 konala na University of East Anglia konference věnovaná popular culture (v anglickém slova
smyslu), francouzští účastníci objevili rozdíl v jazykovém užití teprve při svém příjezdu,
viz Burke, Revolution in Popular Culture, s. 45.

Srv. Pecere − Stramaglia (eds.), La letteratura di consumo nel mondo greco‑latino; Fusillo, Il ro‑
manzo antico comme paraletteratura?
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„nevyjasněný hybrid“ – což můžeme klidně číst také botanicky – označil masovou kulturu v šedesátých letech minulého století Umberto Eco.18

2. Výměr: Zaostření
2.1

K čemu aneb funkce a ideologie

Výše uvedená vymezení nyní probereme pozorněji19 a začneme s funkcí a účelem těchto děl. Hlavní funkcí tohoto typu literatury je, jak jsme slyšeli, poskytnout únik a zábavu. Zábavnost prozatím ponechejme stranou a zastavme
se u – už na první pohled podezřelého – konceptu úniku a s ním spojené strategie eskapismu. Slovy jednoho ze zakladatelů žánru fantasy C. S. Lewise:
„V určitém zřetelně daném smyslu je veškeré čtení únik. Znamená dočasné přenesení mysli z aktuálního okolí k věcem jen představovaným či uvažovaným.
To se děje stejně tak tehdy, když čteme dějiny nebo vědu, jako když čteme
fikci. Každý takový únik se odehrává z téže věci: z bezprostřední, konkrétní
přítomnosti. Důležitá otázka je, k čemu vlastně unikáme.“20 Tím se ovšem
dostáváme k povaze textu, který je čten, nikoli ke strategii úniku jako takového. „Únikovost“ je zkrátka vysoce projektivní kategorie, čehož bychom si
měli být vědomi. Roberts – v témže duchu – doplňuje kriticky na adresu všech,
kdo čtenáře určitého typu děl s takovou chutí označují dehonestující výtkou
eskapismu: „My čtenáři bychom se měli naučit, že slovo ‚únik‘ lze bezpečně
užít jen tehdy, pokud je užíváme o nás samotných. Je nebezpečné, užíváme‑li
je k vysvětlení čtenářských preferencí jiných lidí.“21 V daném kontextu se však
nehovoří jen o úniku, lze se setkat i s daleko vyhrocenějšími formulacemi:
„Individuální motivy, které jej (scil. masového konzumenta) vedou k četbě triviální literatury, nemusí být jednotné […], ale končí přece jen u jisté otázky,
snad nejzákladnější pro problematiku svobodného času u současného masového člověka. Je jím nutnost vyplnit nějak prázdnotu uvnitř Já.“22
Napadána bývá především utilitárnost těchto děl. Collingwood, typický představitel elitismu, stavěl proti dílům „pravého“ umění tzv. zábavná
díla, kterým vyčítal instrumentálnost a přílišné omezení cílů, jež si kladou:
18

Eco, Skeptikové a těšitelé, s. 16.

20

Lewis, An Experiment in Criticism, cituji dle Robertse, An Aesthetics of Junk Fiction, s. 97.

19

21

22

Populární a braková literatura se těší i v českém prostředí zvýšené pozornosti zejména
v posledním dvacetiletí; stručný přehled viz Kudláč, Výzkum populární literatury v Čechách po
r. 1989. Z dalších publikací srv. zejména Janáček, Literární brak; Janáček, Konspekty z populár‑
ní literatury; tematické číslo časopisu Slovo a smysl 20. Ze starších publikací stojí za pozornost Liba, Kontexty populárnej literatúry. Populární kulturou v českém kontextu se zabývá
Centrum pro studium populární kultury, viz webové stránky: http://cspk.eu, a nedávná publikace Daniel − Kavka − Machek (eds.), Populární kultura v českém prostoru.
Roberts, An Aesthetics of Junk Fiction, s. 96.

Grebeníčková, O literatuře nízké, zábavné a masové, s. 102. Dále v téže studii píše autorka o „,hygienické četbě‘ pro chvíle oddechu, únavy, prázdnoty“ (s. 107).
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„Takzvané umělecké dílo, které poskytuje zábavu, je […] přísně utilitární. Na
rozdíl od pravého uměleckého díla nemá hodnotu v sobě samém, je jednoduše prostředkem k cíli. Je zručně zhotoveno, podobně jako výtvor techniky,
je umně namícháno jako lahvička s lékem, aby vyvolalo určitý předem zamýšlený efekt – aby vzbudilo určitý druh emoce v určitém typu obecenstva.“23
Princip zábavy ovšem podle Collingwooda implikuje rozdělení zkušenosti
na část „skutečnou“ a část „předstíranou“, umělou; emoce, které získáme
v této druhé části, zůstávají usazeny pouze v ní a nepřelijí se do záležitostí
„skutečného“ života. Bifurkace je dokonalá, a konzument zábavných děl je
tudíž pro praktický, každodenní život orientovaný na obživu a společenskou
rutinu ztracen…24
Působení děl populární literatury/kultury však bývá opakovaně spojováno
nejen s vytvářením takovýchto parciálních emocí a se zábavou, ale také s mýty
a sny. Z označení Hollywoodu jako továrny na sny se stalo dávno obehrané
klišé, avšak i populární kulturu jako celek lze chápat jakožto „collective dream
world“,25 anebo lépe: populární kultura „vzala naše sny, zabalila je a prodala
nám je nazpátek“.26 Jenomže během tohoto procesu se s našimi sny něco stalo:
byl jim dán určitý tvar, byla vypracována určitá strategie touhy, na základě
tušené senzibility mas a nové mýtopoetiky (která samozřejmě vychází z té
staré, z oněch konstant lidské přirozenosti, jaké představují ženství−mužství, hrdina−superhrdina atp. a jaké spolehlivě vyvolají potěšení, vzrušení
či příjemný strach). Přes uvedenou konstantnost lidské přirozenosti ale dochází ke změnám: jak upozorňuje Eco, postavy, které dříve fungovaly jako
archetypy, tj. sumy určitých kolektivních aspirací a tužeb, musejí nutně buď
„znehybnět v emblematické utkvělosti“, anebo se podrobit určitému vývoji,
vlastnímu původně postavě románové.27 Toto absolutizující tvrzení by se dalo
jistě zpochybnit – minimálně po prozkoumání těch archetypů, které známe
z řecké mýtopoetiky a které jsou mnohem rozmanitější a mnohem dramatičtěji vystavěné, než tvrdí „monolitická“ stylizace, jakou je neúnavně obdařují
všemožné příručky literární teorie.28 Nepochybně jsme však svědky brikolážového úsilí a kombinační práce i na tomto poli a každý úvod do populární kultury má povinnou speciální kapitolu či kapitoly věnované mýtům, po jakých
obecenstvo baží, a jejich analýzám z nejrůznějších metodologických pozic
včetně psychoanalytických, Freudem počínaje a Lacanem a Žižekem konče.29
23
24

25

26
27

28
29

Collingwood, Principles of Art, s. 81. Výtka je založena na řadě arbitrérních estetických
předpokladů, kritiku viz např. Zahrádka, Vysoké versus populární umění, s. 46 n.
Collingwood, Principles of Art, s. 94 n.

Storey, Cultural Theory and Popular Culture, s. 9.
Maltby, Dreams for Sale, s. 14.

Eco, Skeptikové a těšitelé, s. 252.

Např. podle Scholese s Kelloggem jsou Homérovy postavy ploché a statické a chovají se
spíše než jako skutečné postavy jako monolity či menhiry, Scholes – Kellogg, Povaha vy‑
právění, s. 161–163.
Viz Storey, Cultural Theory and Popular Culture, kapitola Psychoanalysis, s. 91–109.
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Další koncept, se kterým se setkáváme ve vztahu k funkci a účelu populární literatury, označuje P. Janáček – po vzoru F. Vodičky – termínem „literatura
pro lid“.30 „Vedle komerčně šířené zábavné literatury bezprostředně odvislé od
imaginace, vkusu a potřeb publika, a nikoli od institucí a norem elitní kultury (budeme jí zde říkat ‚lidová literatura‘), se rozmáhala,literatura pro lid‘,
poučná či agitační, vznikající pod patronací vzdělaných kruhů, církví, státu,
různých politických hnutí, často vyjadřující jejich dílčí ideologické zájmy.“31
Ačkoli Janáček se vztahuje, v souladu s předmětem svého studia, až k době
osvícenské a pozdější, lze říci, že tento typ literatury produkovala snad každá
společnost, ať už jako nástroj svého sebepotvrzení, jako zajištění a potvrzení
svého fungování a platnosti své ideologie, anebo naopak jako nástroj nové
ideologické změny, jak ostatně vidíme také z řady příspěvků v tomto svazku.
Důležitou roli vždy hrála působivost a účinnost textů: např. v žánru středověkých exempel nacházíme často velmi zábavné příběhy, které by se daly samy
o sobě označit jakožto zábavné, vždy jsou však následovány morální maximou,
kterou ozřejmují a ilustrují. „Kombinace zábavné historky a vážné morality může být překvapivá a může být obtížné věřit, že tato exempla byla vůbec
brána vážně“,32 avšak uvedená směs zábavy a užitečnosti, delectatio et utilitas,
je ve středověké textové kultuře všudypřítomná, dovozuje L. Doležalová.33
Zdůrazněme také, že jakkoli strategie působení byly různé, „literatura pro
lid“ a „lidová literatura“ (neboli výše zmíněné knížky lidového čtení) soutěžily o téhož čtenáře.34 Není proto divu, že autoři „literatury pro lid“ se proti
knížkám lidového čtení programově a kriticky vymezovali: tak M. J. Sychra
označil knížky lidového čtení za „blivaniny“ a „jalové žvanice“.35 Později je
útok zacílen přímo „proti krvákům“, s následující argumentací: „Krvák jest
opium evropských pariů. Hmota nevzhledná, lepkavá, odporně páchnoucí, nepoživatelná nezvyklým ústům, ale prudce opojná, zbavující poživače
vědomí skutečnosti a přenášející jej do světa příšer. Opiofag (poživač opia)
dělník se navrátil domů z dílny; obuvník příštipkář povstal od svého verpánku; švadlena překlopila šicí stroj víkem. Všichni tři toužili při práci po této
chvíli. Povečeří rychle, rozsvítí svou lampičku a již sedí u haldy papírových
sešitů a oddávají se svému omamujícímu požitku. […] Než bys napočítal deset, opustil opiofag tento svět a prochází se světem lupičů a příšer – světem
svých bohatýrů, říší své krásy.“ Útok je však veden ještě dále: „Kluci, kteří
30

31

32

33

34
35

Vodička, Počátky krásné prózy novočeské, s. 330. V jeho výměru se jedná o literaturu, která
„uměle zprostředkuje mezi umělecky vyššími strukturami a lidovými literárními zvyklostmi s touhou najít takové prostředky, jimiž by se lidovému čtenáři přiblížila“. Jejím
protipólem jsou podle Vodičky „knížky lidového čtení“, které představují zboží standardizované a stále nově vydávané, jaké už má v lidovém prostředí zajištěnou rezonanci,
podobně jako kramářská píseň.
Janáček, Literární brak, s. 46.

Doležalová, Pulp Fiction in Medieval Latin Literature?, s. 91.
Tamtéž.

Janáček, Literární brak, s. 48.

Sychra nesnášel zejména Enšpígla; cituji dle Vodičky, Počátky krásné prózy novočeské, s. 330.
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ukradnou svým otcům spořitelní knížku a vydají se s několika kamarády na
výzkumnou cestu do Afriky, která končívá v Praze na policejním komisařství,
bývají prý vždycky odchovanci krvavých románů. A sprostí zločinci, lupiči
a vrazi bývají prý jimi velmi často.“36
Uvedené působení lze tedy nepochybně nahlížet jakožto nástroj ideové indoktrinace (a poté udržování statu quo, na základě výroby souhlasu, manufactu‑
ring consent podle označení, jež zpopularizoval N. Chomsky ve svém propaganda
model),37 ať už se bude jednat o společnosti moderní, o společnosti křesťanské
středověké Evropy (kde ideový protipól vytváří nejprve kult pohanských bohů,
dále křesťanské hereze a poté vzájemná rivalita mezi katolictvím a protestantstvím) nebo např. o starověkou společnost egyptskou. Tím se také plynule přesouváme na pole ideologické či politické: ne náhodou byla populární
kultura označena jako koncept svou povahou politický a kulturním studiím
se dostalo přízviska „ideologická studia“.38 Podle Gramsciho, jehož názory začaly ovlivňovat kulturní studia po publikaci anglického překladu jeho Sešitů
z vězení v r. 1971, existuje v každé kultuře proud dominantních významů, které usilují o nadvládu, hegemonii: tu lze definovat jako proces tvorby, údržby
a reprodukce autoritativních významů, ideologií a praktik, s trvalostí samozřejmě jen dočasnou. Touto strategií vládnoucí vrstva nejen ospravedlňuje
svou dominanci, ale také získává aktivní souhlas ovládaných; ideologické
působení však (oproti výše citované „tendenčnosti“ a nálepce „Konformliteratur“) není jednoduché ani čistě jednosměrné, jak by je chtěl vidět autor
výše citovaného ataku „Proti krvákům“.39 V kulturních studiích se zejména
od osmdesátých let minulého století prosazují tendence zpochybňující představu, že „čtenáři ideologickou apelaci neproblematicky přijímají. Význam
je čtenářem či příjemcem vždy znovu vyjednáván.“40 Moderní populární příběhy jakožto produkty populárního průmyslu, který hraje v tomto procesu
důležitou roli, by tedy neměly být chápány výlučně jako formy klamu, manipulace nebo sociální kontroly, ale ani jako projevy pravé „lidové“ kultury,
která se vzpírá kultuře dominantní. Je třeba je vidět dynamicky: jako terén,
o který se vede zápas (contested terrain), pole kulturního konfliktu, konfliktních
rétorik, akcentů a masek, jako sféru, kde se ustavuje určitý diskurs stran
praktik, které odpovídají zájmům vládnoucí elity.41 Teorie hegemonie umož36

37
38

39

40
41

Uvedenou filipiku K. Scheinpfluga přetiskuje ve svých publikacích Románová knihovna
Záře počátkem 20. století; jde jí přirozeně o propagaci vlastního zboží, totiž souborného
vydání románů z revolučního roku 1848 (in Sabina, Oživené hroby, bez paginace). Časopis
Zář vydával Tiskový výbor českoslovanské sociálně‑demokratické strany dělnické.

Chomsky − Herman, Manufacturing Consent; autorům se jednalo primárně o masová média a jejich ideologické působení na čtenáře, avšak mechanismus je relevantní i pro odlišný kontext. Stručné shrnutí viz Danesi, Popular Culture, s. 42 n.
Storey, Cultural Theory and Popular Culture, s. 2, resp. 10.

Gramsci, Sešity z vězení; týž, Hegemony, Intellectuals and the State.

Švéda, Populární a braková literatura v kontextu ideologie a třídy, s. 228.

Denning a d., viz Švéda, Populární a braková literatura v kontextu ideologie a třídy, s. 230; Machek,
Populární kultura a výzkum neprivilegovaných vrstev v minulosti, s. 239–241.
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ňuje chápat populární kulturu komplexně a odstupňovaně, jakožto „,vyjednávanou‘ (negotiated) směs toho, co je vyprodukováno jak ‚shora‘, tak ‚zdola‘,
jak,komerčního‘, tak,autentického‘; jako pohyblivou rovnováhu sil odporu
a začlenění. Ta může být analyzována v mnoha rozmanitých konfiguracích:
třída, rod (gender), národnost, rasa, region, náboženství, postižení, sexualita atd. Z této perspektivy představuje populární kultura protikladnou směs
navzájem soupeřících zájmů a hodnot: nepatří ani střední ani pracující třídě, není ani rasistická ani protirasistická, ani sexistická ani protisexistická,
ani homofóbní ani homofilní […], ale vždy je naopak pohyblivou rovnováhou
mezi nimi – tím, co Gramsci nazývá ‚kompromisní vyvážeností‘.“42

2.2

Pro koho aneb čtenář

Sféra ideologického působení se – už z povahy věci – úzce prolíná se sférou
čtenářské (či obecně uživatelské) recepce, neboli se „způsoby četby“, a je od
nich de facto neoddělitelná. Jeden ze způsobů jsme právě představili: totiž
snahu rozkrýt v popkulturním textu ideologii vládnoucí třídy, kterou pak vědec může demaskovat a analyzovat. Pozoruhodnou konceptualizaci různých
způsobů komunikace mezi čtenářem a textem, rozvíjející dále Gramsciho
analýzy, nabídl v sedmdesátých letech 20. století Stuart Hall: vyčleňuje tři
hlavní varianty zakódování a dekódování mediálního diskursu. Čtenář může
přistoupit na nabídnutou dominantní interpretaci (dominant/hegemonic position)
a ztotožnit se se záměrem autora/producenta. Uprostřed stojí tzv. „vyjednávající“ (negotiated) stanovisko, čtení v „dohodnutém“ kódu, kdy je sice ze strany
čtenáře/konzumenta pochybováno o části obsahu, nikoli však o obsahu jako
celku, a čtenář si text modifikuje způsobem, který reflektuje jeho vlastní
zkušenosti a zájmy. Krajní postoj pak představuje čtení opoziční (oppositional):
text je vnímán jakožto produkt systému, se kterým je recipient v ustavičném
sporu, a ačkoliv chápe nabízené kódy, odmítá na ně přistoupit.43
Odtud lze nahlížet populární kulturu nikoli jako prvoplánově ideologicky
konformní, ale naopak jako dějiště zápasu a rezistence vůči dominantním
významům (už zmíněný contested terrain). Fiske komentuje věc následovně:
„Troufám si tvrdit, že neexistují žádné oblíbené významy a požitky, které by
nevznikly v nějaké vazbě na dominující ideologii, ať už taková vazba funguje na principu rezistence, úniku či eliminace. Pokud neexistuje jakákoli podoba dominanty, k níž se lze stavět do opozice či ji obcházet, ztrácí se i oblíbený požitek. Společenské činnosti podřízených jsou utvářeny jejich vztahem
k dominujícím silám, což se nutně musí týkat i činností spojených ve čtení
kulturních textů.“44 A dále: „Požitkem nelze vysvětlit vše, co se při vnímání

42

Storey, Cultural Theory and Popular Culture, s. 82.

44

Rozhovor s Johnem Fiskem, s. 294. Kurzívu přebírám z textu rozhovoru.

43

Hall, Encoding/Decoding, s. 174–175.
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populární kultury děje, ale řekl bych, že požitek je hlavním motivačním faktorem, díky němuž populární kultura funguje.“45
Sám Fiske přitom dovádí analýzu dále; ve své konceptualizaci zkoumaných fenoménů navazuje na Rolanda Barthesa – dalšího velkého inspirátora
popkulturních studií – a jeho dnes již klasické rozlišení textů na readerly – wri‑
terly (lisible – scriptible) neboli na texty, jež jsou určeny „jen“ ke čtení, a na texty,
jež vybízejí k dalšímu psaní.46 Na tomto základě konstruuje Fiske třetí kategorii textů, a to producerly texts – texty k produkování. Ty jsou podle něj potřeba k popisu popular writerly text, tedy textu, jehož writerly reading není nezbytně
nutně obtížné a jenž nevyzývá čtenáře, aby v něm hledal (skrytý) smysl.47
Takovéto producerly texts mají podle Fiskeho „přístupnost textů ke čtení a teoreticky vzato mohou být čteny takto jednoduše těmi čtenáři, kteří jsou dobře
zabydleni v rámci dominantní ideologie, zároveň však v sobě tyto texty mají
otevřenost vlastní textům k psaní. Rozdíl spočívá v tom, že text tohoto druhu
nevyžaduje psací aktivitu ani nestanovuje pravidla, jak ji kontrolovat. Spíše
otevírá sám sebe populární produkci, odkrývá a obnažuje, byť váhavě, svou
zranitelnost, svá omezení i slabosti významů jím upřednostňovaných; obsahuje také – třebaže se zároveň snaží je potlačit – hlasy, jež stojí v protikladu
vůči těm, kterým dává přednost; má své nedořešené volné konce, jež unikají
jeho kontrole, jeho významy přesahují jeho vlastní schopnost je ukáznit, jeho
trhliny a mezery jsou dost široké na to, aby v nich mohly být vyprodukovány celé nové texty – celé se to zkrátka nachází, a to ve smyslu velmi reálném,
mimo jeho vlastní kontrolu.“48
Toto konstatování vede Fiskeho k zajímavé tezi: „Popular text is an agent
and resource, not an object“,49 a tím je právě založeno fungování populární
kultury jakožto agens, či řekněme re‑agens, ale nikoli pouhého pasivního
obiectum. Čtenáři populárních textů jsou odtud producenty kultury, nikoli
jejími pasivními konzumenty: populární text funguje pro čtenáře jako bitva
mezi otevřeností a uzavřeností, mezi readerly a producerly, mezi homogenitou
upředňostnovaných významů a heterogenitou jejich čtení. Přitom však musí
nabídnout, a také nabízí, „popular meanings and pleasure“.50
Pokud se dopustíme určité extrapolace, pak podle Petra A. Bílka lze definovat brak – oproti populárnímu textu – jako ukázněný text, jakožto text
usilující eliminovat vlastní kontradikce a ochotně produkovat významy pro
neochotně produkující čtenáře. Brak zkrátka omezuje ony mnohostní vzorce
na minimum. Jinými slovy, existuje zde zřetelný dělící bod: pokud je exce-

45

Tamtéž, s. 295.

47

Fiske, Understanding Popular Culture, s. 103.

46
48

49

50

Barthes, S/Z.

Tamtéž, s. 104.
Tamtéž, s. 124.

Tamtéž, s. 126 n.
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Summary
Spanish blind ballads chapbooks as trash literature
Chapbooks (Los romances de ciego) are a perfect example of popular, low‑quality
literature, and an interesting genre which poses many questions still awaiting answers. This chapter is especially devoted to romances printed for the
blind, who could then sell and sing them in the Spanish streets from the
16th to 18th centuries. It has to be said that this literature is essentially of
low quality, which does not however mean without value. For the specialist
and the student of literature it is of great interest, as it reveals the dynamic
of the trash literature market, its genesis, its relationship with the public,
etc. In general, the romances focus on largely typified characters such as
bandits, criminals, assassins, martyrs, saints, and lovers. The stories told
tend to be violent and vulgar, even absurd for today’s readers. All this can
be understood as a marketing strategy: they were written according to the
popular literary fashion and according to a model which the authors did not
aspire to change. As a result, the genre is monotone and devoid of real experience or life. However, it is also possible to find some exceptions to this
negative state of affairs. This is proof that, even in this context, popular and
“bad” literature can also produce a beautiful poem.
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kulturách (2006) a Mýtus a geografie: Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kul‑
turách (2008), s Alešem Beranem kolektivní monografii Medicína mezi jedinečným
a univerzálním (2012). Spolu s Hynkem Bartošem editovala nové komentované
překlady hippokratovských spisů: Hippokratés, Vybrané spisy I (2012). Spolu
s J. Šulcem je editorkou spisů J. L. Fischera Výbor z díla I–III (2007–2013). Za
knihu rozhovorů s filosofem Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou (2011)
obdržela cenu Nadace Českého literárního fondu.
Publikovala řadu odborných studií, z posledních uveďme Role músiké v řecké
kultuře (in Ps.-Plútarchos, O hudbě, 2015). Kromě toho píše poezii a prózu a také
knihy pro děti. Tři výbory z její poezie vyšly ve Velké Británii a v USA.
Mgr. Matouš Jaluška (nar. 1985) působí v oddělení pro starší literaturu ÚČL
AV ČR, v. v. i. a jako doktorand na Ústavu české literatury a komparatistiky
FF UK v Praze. V Praze a v Santiagu de Compostela vystudoval historii a srovnávací literaturu, od roku 2011 vede na FF UK interpretační semináře zaměřené zejména na středověké texty. Ve středu jeho zájmu leží dvorská poezie
západní Evropy, jednotlivá díla zpřístupňuje širšímu publiku v překladech
z latiny a románských jazyků, které publikuje zejména v měsíčníku pro světovou literaturu Plav. Popularizaci starších, zejména poetických textů se od
roku 2014 věnuje rovněž na Českém rozhlase 3 Vltava.
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doc. Jiří Janák, Ph.D. (nar. 1976) vede přenášky a semináře o staroegyptském
náboženství, mytologii, kosmogonii a magii na Českém egyptologickém ústavu FF UK a Katedře religionistiky HTF UK. V letech 1994–1999 studoval teologii a religionistiku na Husitské teologické fakultě UK, kde následně působil
jako odborný asistent a odborný redaktor Theologické revue. V letech 2000–2004
působil jako vědecký pracovník Českého národního egyptologického centra
na FF UK a od roku 2005 je badatelem Českého egyptologického ústavu FF UK.
V roce 2011 se na Filozofické fakultě UK habilitoval pro obor egyptologie. V letech 2007–2008 působil jako hostující badatel na Univerzitě v Oxfordu a v letech
2013–2014 jako Fulbright Fellow na Brown University v Providence, RI v USA.
Vydal knihy Staroegyptské náboženství I–II (2009 a 2012), Staroegyptská Kniha mrtvých –
kapitola 105 (2003) a Brána nebes (2005) a je také autorem řady dalších odborných
článků, studií a kapitol v monografiích, které vyšly v České republice, Německu, Velké Británii a USA. Tematicky se zaměřuje především na staroegyptské
náboženství, královský kult, posmrtný soud a egyptské představy o existenci
člověka po smrti. Spolupracuje s několika mezinárodními egyptologickými
projekty a také záchranným přírodovědným projektem Waldrappteam, který
se zabývá výzkumem ibise skalního a usiluje o jeho záchranu a reintegraci
do volné přírody.
Mgr. Kristýna Králová (nar. 1987) je doktorandkou na Ústavu germánských
studií FF UK v Praze. V letech 2006–2012 vystudovala dvouobor dánština – literární komparatistika na FF UK. V zimním semestru 2011/2012 absolvovala
studijní pobyt na Københavns Universitet, během nějž navštěvovala kurzy
věnované severskému středověkému písemnictví. Roku 2013 zahájila postgraduální studium oboru germánské jazyky a literatury se zaměřením na
staroseverskou literaturu. V zimním semestru 2015 absolvovala výzkumný
pobyt na Universitetet i Oslo podpořený grantem Norských fondů. Od roku
2012 působí jako recenzentka internetového literárního časopisu iLiteratura
a od roku 2013 jako redaktorka měsíčníku pro světovou literaturu Plav. Vydala knihu zabývající se pojetím času u starých Seveřanů A po celou zimu byl klid:
Analýza času jako narativní kategorie ve staroseverských ságách (2014). V současné době
se zaměřuje na výzkum novodobých literárních adaptací staroseverských děl
a za podpory Grantové agentury UK připravuje spolu s řešitelským týmem na
toto téma monografii.
Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D. (nar. 1976) studovala srovnávací lingvistiku
na Harvard University a egyptologii na University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Egyptologii a lingvistiku‑fonetiku vystudovala i na FF UK v Praze. V letech 2002–2004 studovala v rámci doktorského programu na univerzitě v Basileji ve Švýcarsku. V roce 2007 dokončila disertační práci na téma
„Aktuální členění v autobiografických nápisech Střední říše“. Vydala monografie Písně Zlaté bohyně: Staroegyptská milostná poezie (2007), Sex and the Golden Goddess
I: Ancient Egyptian Love Songs in Context (2009; obě s Hanou Navrátilovou) a It is My
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Good Name that You should Remember: Egyptian Biographical texts on Middle Kingdom Ste‑
lae (2011). Je editorkou knihy Srdečné pozdravy ze Země na Nilu: Korespondence starých
Egypťanů (2011, opět s Hanou Navrátilovou).
doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. (nar. 1964) vystudoval obory arabistika a orientalistika na FF UK v Praze. V letech 1990–1995 vyučoval český jazyk, českou literaturu a kulturu na Univerzitě Ajn Šams v Káhiře. Na Ústavu
Blízkého východu a Afriky FF UK přednáší spisovnou a hovorovou arabštinu,
klasickou i moderní arabskou literaturu a arabskou kulturu. Je autorem několika monografií o moderní arabské próze – Moderní egyptská próza v osmdesátých
a devadesátých letech dvacátého století (2003), Autobiografický narativní dokument v díle
egyptského autora Sun’alláha Ibráhíma (2008) a Obraz starého Egypta v moderní egyptské
próze (2008). Do češtiny přeložil al‑Hamadháního Maqámy (2016) a řadu povídek
od významných arabských autorů. K vydání připravil a úvodní studií opatřil
dvě antologie moderních arabských povídek, Antologie moderních arabských povídek
(2011) a Moderní egyptské povídky: Antologie egyptské povídkové tvorby (1914–2014) (2015).
Dr. Slavica Ranković, Ph.D. (nar. 1971) získala titul Ph.D. na univerzitě v Nottinghamu na základě disertace o staroseverské literatuře a jihoslovanské
epice. V letech 2006–2012 absolvovala stáž v Centru medievalistických studií
na Bergenské univerzitě v Norsku. V letech 2013–2015 přednášela středověkou
anglickou a islandskou literaturu na Univerzitě v Leedsu. Byla hlavní editorkou kolektivních monografií Modes of Authorship in the Middle Ages (2012) a Along
the Oral‑Written Continuum: Types of Texts, Relations and their Implications (2010). Je autorkou řady studí a kapitol v kolektivních monografiích. Hlavními tématy jejího vědeckého zájmu jsou „rozptýlené“ autorství ve středověkých narativech,
estetika formulaických vzorců, strategie autentizace v rozdílných evropských
kontextech hrdinské epiky, analýza vztahů mezi orální, rukopisnou, knižní
a digitální textualitou, otázky datace, časovosti, fikcionality a kanonicity ve
staroseverských ságách a postkoloniální koncept epistemického násilí aplikovaný na folklórní a rukopisný materiál. V současné době pracuje jako badatelka v Leedsu ve Velké Británii.
doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D. (nar. 1970) vystudoval španělskou filologii na univerzitě Complutense. Studoval také na univerzitě
v Kostnici a na Harvardu. Věnuje se především španělské literatuře zlatého
věku (Celestině, renesanční poezii, pikaresknímu románu, Quijotovi) a literatuře kolem roku 1900. V roce 2015 se habilitoval na Karlově univerzitě v Praze
s monografií o Celestině. Od roku 2000 působí na Ústavu románských studií
FF UK. Překládá také českou a německou filosofii do španělštiny.
PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (nar. 1971) přednáší německou filosofii a staroseverskou literaturu a náboženství v Ústavu germánských studií FF UK. V letech
1991–1997 vystudoval filosofii a religionistiku na FF UK a v letech 1989–1997
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formální lingvistiku na MFF UK. Pokračoval studiem staroseverské filologie
v Ústavu pro severskou filologii a germánský starověk na Ludwig‑Maximilians
Universität v Mnichově (2000–2001) a Háskóli Íslands v Reykjavíku (2003–
2004). Je autorem knihy „Zákonem nechť je budována zem…“ Staroseverské zákony
a zákoníky (2013) a spolutvůrcem staroseverských překladových antologií Eddica
Minora. Hrdinské básně ze staroseverských ság (2011) a Lživé ságy starého Severu (2015). Intenzivně se zajímá o komparativní studia na poli archaických kultur, editoval
a spolueditoval kolektivní monografie Původ poezie (2006), Věštění a prorokování
v archaických kulturách (2006), Spánek a sen (2008), Mýtus a geografie (2008), Mudro‑
sloví v archaických kulturách (2009), Zákon a právo v archaických kulturách (2010), Řád
a chaos v archaických kulturách (2010). Je autorem cca 40 časopiseckých studií a studií v kolektivních monografiích, které vyšly v češtině, němčině a angličtině.
Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D. (nar. 1975) vystudovala klasickou řečtinu a novořečtinu na FF MU v Brně. V letech 2002–2014 pracovala v Kabinetu pro klasická
studia AV ČR, kde se zabývala antickými tradicemi v české kultuře, zejména
v oblasti divadla a překladu. V letech 2002–2007 získala tři roční stipendia
(Nadace Kosta ki Elleni Urani, Onassisovy nadace a Státní stipendijní nadace
IKY), díky nimž mohla působit v Řecku, kde se zabývala uměleckým překladem, výzkumem pozdně antického divadla a spoluorganizací mezinárodní
Letní školy antického divadla v Epidauru. V r. 2009 nastoupila jako odborná
asistentka na Ústav řeckých a latinských studií FF UK v Praze pro obor novořecká filologie, kde působí dosud. Je autorkou knihy o pozdně antickém mimu
Apologia mimorum od Chorikia z Gazy (2015), editorkou kolektivní monografie Staging
of Classical Drama around 2000 (Newcastle 2007), jubilejního sborníku Ad honorem
Eva Stehlíková (2011) a prvního vydání překladu Homérovy Iliady od Vladimíra
Šrámka (2010). Působí v redakční radě odborného časopisu Neograeca Bohemica,
napsala desítku studií a příležitostně překládá z řečtiny.
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