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Práce Marka Debnára Medzi myšlienkou a obrazom je svým způsobem výjimečná zejména 

proto, že se systematickým způsobem věnuje tématu na hranici různých oborů (nejen filosofie a 

literární teorie), přitom však v důkladně zmapovaném poli sleduje určitý originální a aktuální 

problém, totiž souvislost s autobiografickým psaním, které – zdánlivě paradoxně – postavila do 

popředí známá teze francouzských filosofů 60. let o „smrti autora“. 

 Předností práce je i pečlivý historický přehled, který celé práci dává jasný rámec. 

V neposlední řadě i proto, že Marek Debnár si všímá jak Ingardenovy koncepce literárního díla, 

inspirované fenomenologií, tak ruských formalistů a současné naratologie, jež má kořeny 

v navazujícím strukturalismu (Barthes a další). Nadto podrobně zpracovaná kapitola o Michelu 

Foucaultovi připomíná, že tento archeolog a genealog vědění se v určité době intenzivně zabýval 

fenoménem literatury – a není vyloučeno, že jeho eseje o Rousselovi, Bataillovi, Artaudovi, 

Klossowském a další měly zásadní význam pro jeho chápání vztahu slov a věcí a vůbec pro to, čemu 

sám říkal „bytí jazyka“, což je nějak implikováno právě ve dvou pojmech, jimiž se v souvislosti 

s literaturou zabýval: transgrese a vnějšek. 

 V tomto širším kontextu se pak objevuje i téma „absence“ či „smrti autora“: historický exkurs 

k tomuto motivu je podstatný pro pochopení kontextu – i proto, aby bylo zřejmé, v jaké míře se od 

něho Foucault odklání tím, že problém řeči a autora přesouvá pod filosofickou perspektivu subjektu 

(resp. podmínky, za nichž se člověk stává subjektem) a jeho vztahu k sobě samému. Je například 

zjevné, že literární „zmínky“ na klíčových místech Slov a věcí nejsou nikdy pouhé ilustrace – ale 

tento fakt právě dokládá, že Foucault odhalil jinak artikulované pole zkoumání, mimo tradiční 

geografii akademických disciplín. Právě to ale velmi přesně ukazuje Marek Debnár a i v tomto ohledu 

je jeho práce nesmírně užitečná: protože je jeho pohled širší, je jasně vidět souvislost Foucaultových 

témat jak v čase, tak i v synchronii. Příklad: klíčová úloha řeči v literatuře tkví nejen ve vztahu řeči a 

subjektu, nýbrž v „transgresi“ jistých charakteristických literárních textů, zkušenosti absentujícího 

jazyka, která ale odkazuje k „bytí řeči“ a takto vnáší do hry motiv „vnějšku“, a to až k „vnějšku 

subjektivity“. Jestliže Foucault nakonec obrátí pozornost k psaní jako činnosti, jež provází „starost o 

sebe“, je to naprosto důsledné navázání.  

 Tato rekonstrukce širšího kontextu pak slouží jako svého druhu „mapa“, v níž je možné 

věnovat se specifickým rysům Foucaultova pojetí diskursivity, a to nejen obecně, nýbrž i ve vztahu 

k jeho vlastní „pozici“ (přesná je diskrétní kritika Dreyfuse a Rabinowa), a to právě s ohledem na řeč 

ve smyslu „langage“ (pravidla diskursu nemají normativní ráz „langue“) a s ohledem na utváření 

subjektu, „vědění sebe sama“.  

 Takto se však Marek Debnár (nikoli oklikou, nýbrž odhalením hlubších souvislostí) dostává ke 

klíčovým kapitolám své práce věnované autobiografii, v níž „denotace“ resp. „reference“ má rovněž 

vedle sebe „manifestaci“ toho, kdo mluví, která je však tvořením sebe. Neboť: psaní sebe je 

neodlučitelné od čtení sebe. 

 Klíčová kapitola o „textových podobách Já“, tedy – v tomto předznamenání – kapitola 

zasvěcená autobiografii, ukazuje, jak přínosná je právě foucaultovská perspektiva. Marek Debnár 

ovšem i zde rekonstruuje širší souvislosti autobiografického psaní, zejména pokud jde o „iluze“, 

které (záměrně i nezáměrně) tento žánr vzbuzuje a které jsou patrně nezbytnou součástí „paktu“ 

čtenáře a autora, jenž je předpokladem čtení autobiografie jako auto-biografie. Důraz je ale položen 

na sebe-interpretaci až „sebe-dekonstrukci“ jako specifický typ literární „funkce“ – jako 

„sebapísanie“, tedy konstrukci sebe jako autora. Toto psaní sebe sama je koncept, který završuje 

myšlenkovou linii práce, pokud navazuje na témata pozdních Foucaultových spisů: technologie 

stávání se subjektem. Marek Debnár tak může akcentovat fakt těsného vztahu mezi psaním a péčí o 

sebe (vlastně dvojjediný původ filosofie a literatury) a výkon sebe-sjednocování.  



 Odtud i „filosofický“ závěr celé práce: Já není danost, nýbrž vychází samo (pro sebe i pro 

druhé) najevo praxí čtení a psaní, což současně znamená i podmínku života ve společném světě – 

avšak ani ten není „danost“, i společný svět je výkon. 

 Vlastní přínos práce nespočívá jen v tomto velmi podrobném a originálním zjištění souvislostí; 

rovněž je důležité vidět, jak nuancovaně Marek Debnár průběžně rozvíjí sám problém identifikace 

jakožto procesu. To totiž dovoluje znovu promýšlet moderní pojem vědění (sjednocování, 

subsumování zvláštního pod obecné, „ztotožňování“) a k němu kontrastní model subjektivace jako 

procesu, který (ať filosoficky, ať formou literární) neustále reflektuje sebe sama, zaznamenává se – 

jedním slovem: žije. 

 Předloženou práci pokládám za mimořádně zralé dílo: autor dokáže pochopit autory, vmyslet 

se do nich a domýšlet je originálním způsobem. I proto jsou jeho analýzy zajímavé stejně pro 

filosofii jako literární teorii (ale například i pro obecnou teorii kultury). Téma je jasně formulované, 

ale právě proto je možné osvětlit je z různých, často ne zcela obvyklých perspektiv. 

 A přesto se celá práce velmi dobře čte. 
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