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AbstrAkt

Přítomná studie sestává ze čtyř oddílů. První z nich se otevírá stručnou historií poj-
mu autentický a specifickým vymezením tohoto konceptu ve vztahu k současné lite-
ratuře. V druhém oddílu studie odhaluje aspekty, v nichž se psaní Terezy Boučkové 
prezentuje/je prezentováno jako „autentické“. Třetí oddíl zkoumá způsob, jakým 
postavy a zapuštěné novinářské texty v románu Rok kohouta (2008) interagují se 
svými emblematickými protějšky. Čtvrtý oddíl přináší závěry, odhaluje, že postavy 
a novinářské texty v uvedeném románu prezentují emocionální „palimpsesty“ ve-
řejně sdílených emblémů, a dále zdůrazňuje skutečnost, že tento postup má reálný 
dopad na podobu příslušných emblémů v aktuálním světě.

I.
Hybridní tvar označovaný někdy též jako autofikce zdomácněl během několika 

posledních dekád v naší literatuře jaksi navzdory problémům, které představuje jeho 
teoretické uchopení. V kontextu českých kritických a literárně-vědných reflexí bývá 
přitom častěji než o autofikci řeč o tzv. autentické či autenticitní literatuře, přičemž 
rozdíl obou pojmů nemá své těžiště v důrazu na Já, respektive „sebe“ jako předmět 
literárního svědectví, ale spíše v míře zdůraznění skutečnosti, že toto svědectví sebe a 
světa je (vždy) fikční, respektive stylizované. Zatímco pojem autofikce je pojmem prů-
zračným, přiznávajícím oxymóron své podstaty, pojem autentický má v evropském 
myšlení svou spletitou historii, v níž se teprve postupně dobíral spojení s uměním, 
respektive s literaturou, a v níž byl spíše položen důraz na vztah k původci – authentés 
– v jeho základu. 

Určitou předehru pro dnešní pojetí pojmu autentický představovaly už v 19. století 
myšlenky Sørena Kierkegaarda, zejména jeho zdůraznění úlohy, kterou sehrává sub-
jekt při utváření filozofie, a také představa nabyté bezprostřednosti, tedy víry.1 Podob-
ně výrazné gesto, obracející pozornost k subjektu a jeho pravdivosti/Wahrhaftigkeit, 
učinil potom, ve druhé půli téhož století, Friedrich Nietzsche: ten předložil představu 
pravdivého Já, které samo je už uměleckým dílem. Rozpracoval přitom pojetí pravdi-
vosti tak, že se – paradoxně – stalo nezávislým na pojmu pravda.2 Další rozpracová-
ní pojmů, souvisejících s představou autenticity se pak uskutečnilo v Heideggerově 
Bytí a čase (2002),3 ale také v jeho pojednání Co je metafyzika?(2006),4 a to přede-
vším v poznámkách týkajících se představy skutečného/eigentlich. Další, heidegge-
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rovskému pojetí do značné míry protikladné uchopení celého konceptu realizoval 
potom Jean-Paul Sartre, částečně v Bytí a nicotě (2006),5 dále pak v česky nevydaných  
Cahiers pour une morale (Zápisníky pro etiku, 1983).6 Heidegger spojuje autentici-
tu s ontologickou výpovědí (literárního) díla/ergon, která se projevuje jako osvětlení 
bytí/phainesthai, založené v neskrytosti/aletheia, a je nezávislé na subjektivitě pobytu/ 
Dasein. Sartre naopak vnímá jako autentické to dílo, v němž autor spontánně vysloví 
apel, který se vztahuje k jeho volnímu záměru, a v němž dochází k odhalení; má se 
tak ovšem dít bez záměrného směřování k autenticitě nebo k postižení sebe. Tato dvě 
pojetí autenticity nabídnutá v rámci filozofického existencialismu, prezentují ve své 
rozdílnosti jádro definičních problémů spojených s pojmem autentický. Navozením 
ústředního napětí mezi nezávislostí na subjektivitě a „nezáměrném“ vyjádření sebe 
pak problému „autentické“ fikce, řešenému v této studii, poskytují první významnou 
nápovědu. 

V 70. a 80. letech minulého století figuroval pojem autentický jako kritérium vzta-
hované na literární dílo a jeho tvůrce v úvahách příslušníků české a slovenské neo-
ficiální kultury. Mezi zástupci takto orientovaného uvažování je třeba připomenout 
Václava Havla, především však Jana Lopatku a jeho Předpoklady tvorby (1991)7 a Šifru 
lidské existence (1995).8 

Lopatka hovořil buďto o tzv. autenticitě,9 nebo o pojmu neodvozené zkušenosti, 
které pro něj reprezentovaly celý soubor vlastností díla. Prostřednictvím těchto i dal-
ších obratů kladl důraz jednak na skutečnost empirie, jednak na (etickou) autenticitu 
toho, komu tato zkušenost náleží, a konečně i na jakousi nezacílenost sdělení. Tzv. 
autenticita10 v literárním díle znamenala pro něj odmítnutí služby jakékoliv ideologii 
a jakýmkoliv „pravdám“ či předpokladům, otevřenost „dennímu zážitku“. V souvis-
losti s tím Lopatka ve svých posudcích a kritikách preferoval žánry dříve periferní: 
deníky, korespondenci, nejrůznější osobní zápisky. Jako tzv. autentická vnímal ta díla, 
která se pokoušejí o nahý dialog s pravdou „tvrdých faktů“, a sama se mezi tato „tvrdá 
fakta“ určitým způsobem včleňují. 

Jak vyplynulo z předchozího výkladu, pojem autentický odkazuje – v kontex-
tu odvozeném z existencialistických úvah, ale de facto i v běžném úzu – k čemusi 
nestylizovanému a přímočaře se dotýkajícímu lidské zkušenosti s aktuálním světem, 
k čemusi bezprostředně se dobírajícímu samé podstaty jevů. (Aktuální svět je však 
zároveň něčím přesahujícím záběr lidského pohledu, prožitku a chápání, něčím 
svrchovaně komplexním, lidským pohledem nepojmutelným, a v mnoha ohledech 
zdánlivě či skutečně neuspořádaným; je v jádru své podstaty takový, že uniká jaké-
mukoliv vyčerpávajícímu postižení.) 

Naopak každá fikce – včetně fikce sebe, tedy autofikce – je útvarem ricoeurovsky 
„konfigurovaným“, vyžadujícím formu (lidského) hlediska, a nutně stylizovaným; 
pro fikci je tedy a priori uzavřena možnost bezprostředně vycházet z aktuálního svě-
ta či k němu nezprostředkovaně odkazovat. Jak na téma literárního zpodobení píše 
Gérard Genette: „dokonalá nápodoba není žádná nápodoba, ale věc sama“.11 Referen-
cialita fikčního díla zůstává jednou provždy uzavřena v jakémsi zvláštním kruhu: dílo 
„odkazuje“ k fikčnímu světu, který vytváří, potenciálně ještě k dalším textům (a jejich 
světům), avšak tento rámec už nemůže překročit. (V tomto smyslu platí, že uvažovat 
o autentické literatuře bez skutečných, či alespoň pomyslných uvozovek je logickým 
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paradoxem.) Zároveň je však zjevné, že se zejména v prostoru prózy dlouhodobě 
vyskytuje tvar, který se z pole referenciality čistě fikční snaží vykročit směrem k plat-
formě referenciality „autentické“. 

V oficiálně publikované české literatuře po roce 1989 bylo možné zaregistrovat 
několik významných vln takových děl. První příliv představovaly romány, sepsané 
a namnoze neoficiálně publikované již před tímto rokem, romány, vydávající osob-
ní svědectví tvorbě a životu „ve stínu“ socialismu. Mezi ně náležel především Český 
snář (1990)12 Ludvíka Vaculíka, dále například Indiánský běh (1991)13 Terezy Bouč-
kové, Smolná kniha (1992)14 Lenky Procházkové a řada dalších.15 V průběhu 90. let 
a během první dekády nového milénia se objevily další vlny, těžící silně z impulsu, 
který zmiňovaná díla české literatuře přinesla.16 

Uskutečňovala se také teoretická i kritická reflexe toho, co je a co není autentická 
literatura. Pojmem autentický a jeho mylným chápáním se podrobně zaobíral napří-
klad Petr Fidelius ve dvou obsáhlých kritikách: první týkající se Vieweghovy Výchovy 
dívek v Čechách (1994),17 druhé analyzující Divišovu Teorii spolehlivosti (1994).18 Nad 
čerstvě vydanou Šifrou lidské existence (1995) se ve studii Cesta do Stínadel19 poku-
sil Martin Hybler najít a systematizovat hlavní rysy Lopatkovy kritické koncepce a 
zavedl pojem „originál“, reprezentující u Lopatky zhruba „autentické dílo“. Růžena 
Grebeníčková vydala v Kritickém sborníku (1997/1–2)20 stať odsunující kontrapunkt 
mezi autentickou a fiktivní literaturou do oblasti špatně založených literárních tázání. 
Nad tématem Autenticita a literatura zasedali v září 1998 také účastníci konference 
Bezručova Opava.21 

Různými způsoby zodpovídanou otázkou přitom zůstávalo to, jaké strategie použí-
vá současná literatura k tomu, aby vytvořila dojem autentického, respektive autentic-
ké referenciality. Ukazovalo se přitom, že významnou roli hraje především utvářenost 
samotného diskurzu těchto fikčních děl, jež například demonstruje podobnost s něk-
terými druhy neliterárních textů, jako jsou osobní záznamy, myšlenkové črty, zápisky, 
dopisy či privátní deníkové texty. Další významnou složkou je pak aspekt „věrohod-
nosti“, znak, který lze ovšem jen velmi těžko pozitivně definovat. 

Avšak oblastí, díky níž je fenomén autentické referenciality – alespoň podle mého 
názoru – v díle zcela jednoznačně vyvolán, je ve skutečnosti oblast rozprostírající se 
na prahu vlastního textu: tedy oblast genettovských paratextů, a sekundárně i meta-
textů.22 Právě prostřednictvím takových nástrojů, jakými jsou podtitul, předmluva, 
doslov a texty na přebalu knihy, a druhotně také prostřednictvím údajů v recenzích, 
studiích a odborných článcích může dílo vysílat nejsilněji signály své „autenticity“, 
signály o tom, že je „ukotveno v osobním prožitku“ a snaží se jej přímo postihnout, 
nebo – případně – že je „založeno na bezprostředním, věrohodném svědectví“, a prá-
vě je se především snaží vydat. 

V přítomné studii tedy za „autentické“ fikční dílo považuji takový artefakt, který 
za prvé svým uspořádáním odkazuje k neliterárním žánrům, který je za druhé věro-
hodný, a který za třetí a především signalizuje prostřednictvím svých paratextů speci-
fický charakter své referenciality. Právě na posledně jmenované oblasti – na (zdánlivě 
přímém) zrcadlení aktuálního světa – je pak založena podstatná část kouzla tako-
výchto děl. Teprve bližší ohledání „autentické“ referenciality, respektive efektu ono-
ho „zrcadlení“, může potom poskytnout odpověď na otázku klíčového principu, jež 
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utváří diskurz takovýchto děl. Zatímco totiž diskurzy i postavy děl, jež jsou primárně 
a přiznaně (pouze) fikční, odkazují především samy k sobě (případně jsou prohlou-
beny o určitý rozměr intertextuality, avšak přesto zůstávají „do prostoru literatury 
uzavřené“), má diskurz  „autentického“ díla specificky podvojný charakter. Postavy, 
ale též další prvky fikčního světa, se v něm chovají nejen jako obrazy generované 
ze samotné narace, ale zároveň i jako obrazy „převzaté“ z prostoru aktuálního svě-
ta. Schopnost referenciálně odkazovat k aktuálnímu světu přitom – jak bylo shora 
naznačeno – pouze demonstrují. To, co se v oblasti jejich referenciality striktně vzato 
odehrává, je fakticky jen hra se dvěma obrazovými oblastmi. 

První oblastí, která „předchází“ fikčnímu textu samotnému a která je stále přítom-
na na jeho pozadí, je oblast nejrůznějších nefikčních textů a informací, které v aktuál-
ním světě generují obraz autora (tzv. autorský emblém23) a které dále vytvářejí obrazy 
různých veřejných osob a událostí jako soubor emblémů, jež jsou fixovány ve všeo-
becném povědomí. 

Druhou oblastí je oblast nacházející se „uvnitř“ fikčního textu, kde postupně 
narůstají obrazy postav, fikčních událostí, samotného vypravěče atd. 

„Dění smyslu“ se tedy v „autentických“ románech odehrává tak, že se v průběhu 
celé narace vzájemně doplňují dvě skupiny obrazů a vedou spolu pomyslný dialog. 
Sémantické centrum subjektů, událostí a dějů je tedy v „autentických“ textech zdvo-
jeno a právě tak v nich sekundárně může být zdvojeno i sémantické centrum „zapuš-
těných“ textů (takovým případem jsou například v těle románu „citované“ novinové 
články atd.). 

Případem takového „autentického“ románu se zvláštním mechanismem aktuální-
ho dopadu byl už zmiňovaný Český snář Ludvíka Vaculíka. Problematika a problema-
tičnost tohoto díla však byly kriticky, interpretačně i teoreticky již detailně prozkou-
mány. V poměrně nedávné době vstoupil na českou scénu jiný „autentický“ román, 
který v oblasti interpretačního zpracování skýtá ještě nevytěžený potenciál. Tímto 
románem je Rok kohouta (2008) Terezy Boučkové.

II. 
Dříve, než zde bude zkoumán vlastní diskurz románu, je zapotřebí představit kon-

text autorského díla, do něhož se Rok kohouta (2008) včleňuje, a dále oblast emblé-
mů, s nimiž interaguje. 

Autorkou tohoto románu je spisovatelka Tereza Boučková (1957), která se na expli-
citně transtextuální, a zároveň i „autentické“ pole vydala již svou prvotinou Indiánský 
běh (1991). V této próze, rozdělené do tří částí, se Ich-narátorka vyrovnává jednak 
s osobou svého otce, jednak s marnou touhou počít a donosit vlastní dítě. Nakonec 
tuto touhu společně se svým manželem řeší adopcí dvou romských dětí. Následující 
prózy – Křepelice (1993)24 a Když milujete muže (1995)25 představují v kontextu spi-
sovatelčina díla určité intermezzo. Rozměr „autenticity“ tak, jak je definován v úvodu 
této studie, z nich ustoupil. Přesto se jejich prostřednictvím na „autentické“ ladění 
autorčiny prvotiny navazuje: na zadní záložce souborného vydání obou próz (1995) 
vyšel text, který nese nepopiratelnou pečeť autorčina stylu a který především sumari-
zuje a „doslovuje“ děj Indiánského příběhu: po adopci dvou romských dětí autorka své 
třetí těhotenství donosila, a narodil se jí syn Vincenc. Následující prózou Krákorám 



100

k l Á r A  k u d loVÁ

(1998)26 se Tereza Boučková znovu vrátila na pole autobiografické a „autentické“, byť 
v poloze, která se od stylového ladění předchozích próz liší a blíží se například Mago-
rii (1991)27 Alexandry Berkové. Jednak titulem,28 jednak vyzněním celého vyprávění 
vyjadřuje Krákorám nesouhlas s jakýmsi „zastíněním“ autorčiny osoby postavou Pav-
la Kohouta. Zároveň se v Krákorám objevuje také „pokračování“ příběhu o adopto-
vaných dětech. Postavy vypravěččiných synů stále výrazněji projevují následky citové 
deprivace z raného dětství (Boučková 1998, 69–73), zároveň se proti nim začínají 
nepřátelsky stavět obyvatelé vesnice, kde rodina žije, jádro sporu – podobně jako ve 
filmových Smradech (prem. 2002) – zůstává nevyjasněné, má však zřetelný rasistický 
podtext (Boučková  1998, 66–68). 

Totální koncentraci na téma adopce a s ní spojenou osobní problematiku pak 
obsahoval scénář k filmu Smradi, režírovaný – za spolupráce s autorkou – Zdeň-
kem Tycem; vyznění příběhu bylo přitom smírné, vzdor všem zádrhelům byli filmoví 
rodiče schopni jinakost svých adoptivních dětí přijímat i obhajovat. 

Souběžně s uveřejňováním svých uměleckých děl poskytovala Tereza Boučková 
od roku 1991 publicistické, rozhlasové a televizní rozhovory, v nichž postupně spolu-
utvářela svůj osobní emblém. 

Tematické těžiště těchto rozhovorů se zpravidla pohybovalo na pomezí autobio-
grafické a společenské nebo literární problematiky. V první polovině 90. let bylo nej-
silnějším autobiografickým tématem zpracovávání vztahu k otci, spisovateli Pavlu 
Kohoutovi, posléze se Boučková v rozhovorech vyjadřovala k nejrůznějším tématům 
společenským (vedle kritiky mocenských mechanismů zejména k problematice adop-
cí a k české xenofobii);29 vyjadřované postoje spisovatelka podporovala otevřenými 
sděleními o své rodinné situaci. Podobně orientované byly při různých příležitostech 
i její vlastní publicistické texty v Respektu, Literárních novinách, MF Dnes, Lidových 
novinách či v Právu. 

Tři roky po premiéře filmu Smradi oslovila autorku s prosbou o rozhovor žen-
ský časopis Marianne, české periodikum, které v rámci interview usiluje především 
o úhel pohledu, který je nějak specificky „ženský“, nikoliv o publicistickou vyváženost. 
V únoru 2006 pak vyšel v Marianne rozhovor,30 v němž je autorčina zkušenost s adop-
cí etnicky „jiných“ dětí představena ve velmi nepříznivém světle. 

Na interview v Marianne reagoval vzápětí týdeník Respekt, nejprve snahou získat 
od Boučkové rozhovor, poté článkem Prokletí nechtěných dětí,31 v němž si Jáchym 
Topol předsevzal ukázat odlišný úhel pohledu na adopce. Na jedné straně tedy jako 
by Topolův článek v Respektu „suploval“ to, co Marianne k subjektivnímu stanovis-
ku Terezy Boučkové nedodala, na straně druhé se Jáchymu Topolovi podařilo perex 
článku formulovat natolik bulvarizujícím způsobem,32 že se Tereza Boučková mohla 
právem cítit poškozená. Souběžně s dohrou, kterou měla celá kauza v podobě dvou 
stížností u Syndikátu novinářů ČR, vyrovnávala obě periodika svůj pomyslný dluh 
novinářské profesionalitě v dalších číslech. 

Již necelé dva roky po této mediální kauze vyšel jako další román Terezy Boučkové 
právě Rok kohouta. Pokud byl Indiánský běh textem v jistém aspektu založeným na 
(nesouhlasném) dialogu s autorským emblémem Pavla Kohouta, respektive s jeho 
prózou Kde je zakopán pes (1987),33 pokud se Krákorám odráželo od téhož autorské-
ho emblému a od Kohoutovy prózy Sněžím (1993),34 v případě Roku kohouta bylo 



101

Po s t av y,  n ov i n á ř s k é  te x t y  a  j ej i c h  e m b l é my  ( v  p s a n í  te r e z y  b o u č kové )

patrné, že se podstatným způsobem vztahuje k osobnímu emblému samotné spisova-
telky a že se odráží také od obrazu mediální kauzy vyvolané poskytnutím rozhovoru 
o adoptovaných synech. 

Osobní emblém Terezy Boučkové je přitom emblémem zvláštním způsobem 
„dvoudomým“. Na pozadí spisovatelčiných děl a jejich paratextů, ale též na poza-
dí nejrůznějších metatextů vztahujících se k autorčině tvorbě i osobnosti, se utvořil 
obraz složený na jedné straně z aspektů až nečekaně osobních (popsaných již výše), 
na straně druhé z aspektů společenských, kulturních a politických: přináležitost 
k okruhu Charty 77, boj proti mocenským „zlozvykům“ demokratického režimu, 
veřejná spojenost s tématem adopcí a problematikou české xenofobie, specifický typ 
spisovatelství a filmové scenáristiky, vystupování se souborem Mišpacha a kytaristou 
Bedřichem Ludvíkem atd. 

Obraz mediální kauzy, jež se rozhořela po autorčině rozhovoru pro časopis Mari-
anne, je obrazem ambivalentním, a oproti předchozímu emblému navíc o poznání 
složitějším. Názorová polemika byla vedena jednak institucionálně přes Syndikát 
novinářů ČR, jednak publicisticky (přes týdeník Respekt, samotný časopis Marianne, 
ale též další média), a dotýkala se navýsost emotivního tématu. Pro zběžného vníma-
tele bylo bojiště – stejně jako předmět sporu – poněkud nepřehledné (jádro polemik 
se smýkalo od otázek týkajících se „necenzurovaného“ vyjádření osobní zkušenosti 
k boji o jednotlivé formulace, respektive jejich reprodukci, a zpět k tématu adopcí, 
xenofobie a společenského dopadu spisovatelčina rozhovoru). Obraz celé kauzy se 
proto v posledku rozpadá do několika separátních argumentů (spisovatelka hovořila 
o negativní zkušenosti s adopcí, rozhovor měl svůj dopad na mínění české veřejnosti, 
zčásti bylo vystoupení napadáno jako příliš jednostranné, zčásti akceptováno jako 
otevřené a subjektivně pravdivé), k nimž si znaménka plus či minus lze přičinit jedině 
v závislosti na osobním pohledu na meritum věci. 

V průběhu zmíněné kauzy se – jak už bylo naznačeno – vytvořily také emblémy 
klíčových textů, které celý spor vymezovaly. Vznikl tak určitý obraz sumarizující – 
pro ty, kdo tyto texty četli i nečetli – těžiště rozhovoru v časopise Marianne (2/2006),  
jádro článku, který publikoval Jáchym Topol v Respektu (15/2006), a v neposlední 
řadě též stanovisko Syndikátu novinářů ČR, shrnující dvojnásobné vyjádření etické 
komise syndikátu ze 17. 5. 2006. 

III. 
Rok kohouta (2008) vstupoval tedy ve chvíli své publikace do velmi nasycené-

ho sémantického pole. Právě tou oblastí, která je zde ve vztahu k vytvoření dojmu 
„autenticity“ chápána jako klíčová, totiž oblastí svých paratextů, se přitom „hlásil“ 
k tomu, vést s tímto sémantickým polem svůj dialog. 

Na záložce uvedeného prvního vydání figuruje text zdůrazňující, že v Roku 
kohouta se čtenáři do rukou dostává „autobiograficky laděný román Terezy Boučkové“ 
jako „výpověď ženy, které se rozpadne život“. V dalších formulacích tohoto paratex-
tu je dokonce spisovatelka už volně zaměňována s protagonistkou románu. Podob-
ně i ukázka na zadní straně přebalu nepřímo zdůrazňuje skutečnost, že román je 
„autobiografický“ a že reflektuje období, v němž spisovatelka procházela jednak krizí 
tvůrčí, jednak krizí osobní, zapříčiněnou dospíváním adoptivních synů. 
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Po formální stránce se potom Rok kohouta hlásí k určitému typu deníkových či 
osobních záznamů. Žena, která si tyto záznamy píše, se nejčastěji představuje jako 
Já, její jméno je různě obcházeno či nahrazováno třemi tečkami, přesto je však na 
jediném místě textu oslovena, a tudíž pro čtenáře označena vlastním jménem Terez-
ka (Boučková, 2008, 327). Předmětem zápisků je pak Terezčin život v období od 1. 
srpna 2005 do 1. srpna 2006, v období symbolicky rámovaném na jedné straně smrtí 
tchána, na straně druhé narozením nechtěné vnučky. 

Další postavy, jež v románu vedle Terezky vystupují, jsou začasté postavami „odka-
zujícími“ k osobním emblémům veřejně působících osob. To platí zejména o posta-
vách, které v Terezčině světě představují autority (jsou o generaci starší a umělecky či 
jinak zkušenější), nebo náležejí do okruhu Terezčiných uměleckých přátel či naopak 
antagonistů. 

Klíčovou roli mezi těmito postavami hraje Terezčin spisovatelský guru, AJL, 
jemuž je román na předsádce věnován (další aspekt hry s emblémem v rámci „auten-
tické“ tvorby: věnovat román čistě fikční postavě by nedávalo smysl). Příležitostně 
je AJL v románu označen také plným jménem jako Liehm. V románu je významný 
především jako postava, která poskytuje Terezce duchovní oporu a zpětnou vazbu na 
umělecké rovině. 

Jakousi „nepřítomnou autoritu “ literárního a filozofického charakteru představu-
je ve vyprávění slovenský spisovatel Rudolf Sloboda. Terezka se s ním v mnoha ohle-
dech identifikuje a ve svém (románovém) deníku se snaží napodobit jeho „metodu“. 
V určitém aspektu je však Slobodova přítomnost na pozadí deníkového textu děsi-
vá, Terezka několikrát připomíná skutečnost, že spáchal sebevraždu, a tím „vykročil 
z kruhu“.35 

Mezi postavami, které by bylo možné označit za autority, zaujímá významné mís-
to také Terezčina matka: ta vystupuje především jako strážkyně (milostné) minulos-
ti, konkrétně ve vztahu k Terezčinu otci, který ji opustil před více než čtyřiceti lety, 
mnohem více však ve vztahu k disidentu Monologovi. 

Poněkud upozaděnou postavou z horizontu autorit je pak Terezčin otec, označe-
ný několikrát jako Kohout: kdykoliv vstupuje na scénu vyprávění, je nazírán velmi 
předpojatou optikou. Například, když se dceři sám ozývá a snaží se ji – podobně 
jako AJL – povzbudit uprostřed její tvůrčí krize, konstatuje Terezka, že jí opět nena-
bídl žádnou praktickou pomoc, „(a)le říkal jen: PIŠPIŠ“ (Boučková 2008, 58), apod. 
Ačkoliv je Terezčin vztah k otci nesen skrytou výčitkou, konstatuje Terezka záro-
veň i to, že si je vědoma své „kohoutí“ identity, a to nejen ve smyslu fyzickém:„Jsem 
Kohout a kohoutem zůstanu“ (2008, 314), ale také ve smyslu svého osudu (v souladu 
s motivem kohouta v čínském horoskopu).

K okruhu „veřejných“ postav náleží dále Terezčin nejbližší kamarád Cyril, svérázný 
intelektuál, který učí na filmové fakultě a v roce 2005 obdrží za svou „druhou“ knihu 
Státní cenu za literaturu. (Ačkoliv učí na fakultě už řadu let, sděluje Cyril Terezce, že 
svou nejlepší žačku potkal právě v ní.) Další kamarádský vztah prožívá Terezka s Oli-
nem, který pracuje v televizi jako dramaturg. Terezka s ním jezdí na různá vystou-
pení v rámci společného literárně-písničkového pořadu. Zatímco Terezka bere své 
vystupování vždy velmi vážně, projevuje Olin k vlastní umělecké produkci svobodný 
a karnevalový přístup – při vystoupení v hospodě si lebedí: „To je krása ten rambajz. 
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Miluju, když mi někdo do písně o umírání zařve: Držková!“ (2008, 110).  Mezi další 
„synergické“ postavy by bylo možné zařadit česky mluvícího německého publicis-
tu Rainera, který před koncem vyprávění umírá na rakovinu, slovenského filmaře 
Dušana, autora scénáře k filmu Ja milujem, ty miluješ, Ondráše, zpěváka z Mišpachy, 
bývalého chartistu Jirku a další. 

Vedle spřízněných duší má však Terezka mezi „veřejnými“ postavami také své 
antagonisty. Mezi nimi dominuje především režisér Terezčina prvního filmu. Terez-
ka se ho pokouší získat pro realizaci svého druhého scénáře, avšak jednání s ním jsou 
plná manipulativních vzkazů a vnitřních protimluvů: režisér například káže Terezce 
o slušném a čestném jednání, ale pak jí sdělí, že přihlásil do scenáristické soutěže 
scénář s titulem, který si od ní „vypůjčil“. Nakonec Terezka jeho pomoc odmítne, 
a rozhodne se vrátit ke svému původnímu producentovi. V tragikomické logice celé-
ho románu se však z tohoto producenta následně vyklube figura, která jen s mírnou 
obměnou přebírá štafetu režisérova nečestného jednání. 

Kdesi na pomezí antagonismu pracovního, osobního a názorového figuruje dále 
postava mladého kolegy, spisovatele z týdeníku. (Jak už bylo popsáno v předchozích 
oddílech, cítí se Terezka spisovatelovým článkem „v týdeníku“ poškozena a snaží se 
získat zadostiučinění a omluvu.) V komunikaci s Terezkou vystupuje mladý spisova-
tel jako úhybná postava, měnící své výpovědi. Ve chvíli, kdy se ukáže, že si Terezka šla 
stěžovat majiteli týdeníku, projeví se mladý spisovatel téměř paranoidně: prohlašuje, 
že může z časopisu samozřejmě také odejít, pokud si to „Oni“ budou přát. 

Poslední antagonistickou postavou je postava označená Terezkou v konkrétním 
kontextu jako „srdečná magistra“. V prostoru vyznačeném událostmi Roku kohou-
ta fyzicky nijak nevystupuje, zanechává však psané „indexy“ své existence, kterými 
jsou dopis a příspěvek do internetové diskuse, které reprezentují její osobní reakci na 
Terezčino interview, a dále stížnost u Syndikátu novinářů ČR, v níž usiluje o formální 
„nápravu“ věcí. Jak vysvítá z těchto aktů, je obraz této postavy něčím velmi zajímavý: 
v osobě „srdečné magistry“ se totiž Terezka v jistém smyslu setkává se sebou samot-
nou jako o patnáct či šestnáct let mladší ženou. Stejně jako Terezka je i „srdečná 
magistra“ aktivním typem člověka, schopného bojovat za svou pravdu ohledně adop-
cí a představit svůj – emotivně laděný – názor veřejnosti. Terezka přitom skutečnost, 
že „srdečná magistra“ je v jistém smyslu její „mladší Já“, do jisté míry i reflektuje; pře-
sto vůči „srdečné magistře“ pociťuje především nechuť. Míra této nechuti či nepřá-
telství je přitom úměrná míře, jíž je Terezka skrytě nepřátelská svému vlastnímu „Já“. 
(S jistou nadsázkou lze totiž tvrdit, že klíčovým nepřítelem Terezky v románu Rok 
kohouta je ona sama.) 

Postava Terezky je v souboru „autorských obrazů“ generovaných z fikčních děl 
Terezy Boučkové postavou do jisté míry přelomovou. Do relativně návazné linie 
obrazů Gumy v Indiánském běhu (1991), Manuely v Krákorám (1998) a také Moniky 
ve filmu Smradi  vnáší Terezka zásadní zlom, zlom týkající se jednak postoje k adop-
tivnímu rodičovství, jednak spisovatelského sebevědomí a „odvahy do života“ vůbec, 
zlom místy podrobně explikovaný, místy pouze konstatovaný. „Vzpomněla jsem si, 
jak jsem taky bývala docela statečná – a teď je ze mě unavená troska…“ (2008, 313).

Terezka z Roku kohouta už není kritickou a sebevědomou zapisovatelkou rodin-
né historie, ani odvážnou matkou, bijící se za své rozhodnutí k adopci. Je naopak 
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postavou, která na mnoha rovinách pochybuje a na jiných – jako například na rovině 
rodičovství – dokonce explicitně prohrává. 

Vyprávěný čas spadá do doby,  kdy je jejímu nejstaršímu, adoptivnímu synu Patri-
kovi osmnáct, mladšímu Lukášovi sedmnáct, nejmladšímu, „biologickému“ Matějovi 
čtrnáct let. Patrik je přitom již přes rok chovancem diagnostického ústavu, odkud 
neustále utíká, z Lukáše se stal „domácí zloděj“ a poslední syn Matěj s rodiči vůbec 
nekomunikuje o svých emocích. 

Členové Terezčiny (sekundární) rodiny jsou přitom postavami, které mají své 
emblematické protipóly do značné míry redukované. (Naprostou redukci emblé-
mu samozřejmě představuje situace, kdy recipient vnímá pouze to, že daná postava 
má svůj „doplněk“ v podobě lidského subjektu existujícího v aktuálním světě. I zde 
ovšem platí, že každá postava v „autentickém“ románu má své významotvorné cen-
trum zdvojené.) Ačkoliv jde v případě těchto chlapců o postavy „neveřejné“, jsou 
jejich emblémy přesto do určité míry nasyceny: jednak díky obrazům analogických 
postav v předchozích dílech Terezy Boučkové  (Dárka a Párka z Indiánského běhu, 
Mariánů z Krákorám, Lukáše a Františka z filmu Smradi), jednak díky obrazům, které 
o své rodině autorka vytvářela v jednotlivých mediálních rozhovorech. 

V zoufale rozehrané rodinné situaci hledá Terezka stále znovu únosnou podobu 
svého mateřství, a současně spolu s manželem opakuje – v románu nijak nereflekto-
vané – chybné tahy. Jako matka je někým, kdo je připraven vydat pro své děti obrov-
ské množství energie, kdo však zároveň není ochoten uvažovat nad způsoby, jaký-
mi tuto energii vydává. Terezka nedokáže své rodičovské chyby analyzovat, a tudíž 
ani „zužitkovat“; nechává se jakoby fascinovat a vyčerpat tím, čeho jsou její synové 
schopni, nebo čeho naopak schopni nejsou. Má přitom silný pocit, že pro množství 
investované energie by zkrátka měla přijít „odměna“. Jako náhradní rodič zpodobený 
v současné próze stojí přitom Terezka v jednom velmi významném sousedství: posta-
vou doslova vyzývající ke komparativní interpretaci je vypravěčka „autentické“ prózy 
Domov je místo, odkud tě nevyhodí (2006) Dagmar Zezulové, Maceška.36 

Terezčina soukromá krize, jak bylo uvedeno shora, se odehrává především v oblas-
ti vztahů, a to také na rovině partnerské: jako projev této krize dokonce načas vzniká 
(platonický) trojúhelník. Manželství je nicméně jednou z mála bašt, které Terezku 
přeci jen chrání a které také ona sama „drží“.  

Jiným prostorem, kam Terezčina krize zasahuje, je pak oblast tvorby a momentál-
ní (ne)schopnosti „psát“. Jako spisovatelka a dramatická umělkyně Terezka stále zno-
vu tápe, stále znovu se snaží, ale často skončí u konstatování, že to, co přes den napíše, 
v noci opět smaže. Tím, jediným, co skutečně a soustavně píše, je deník, „identický“ 
s románovým textem. 

Terezka neprožívá obtíže jen na platformě „soukromé“, tedy v soukromých vzta-
zích a ve své vlastní „pracovně“ v podobě marných pokusů o psaní: její těžkosti mají 
také ráz „veřejný“, a dotýkají se oblasti uplatnění a veřejné prezentace. Také zde 
podstupuje Terezka pracný a vyčerpávající boj – opakovaně se pokouší uplatnit svůj 
scénář v soutěži, je zaskočena nečekaným ukončením spolupráce s periodikem, do 
něhož zasílala fejetony, atd. Jako podstatný impetus Terezčina jednání přitom fun-
guje touha po uznání: stává se zřídlem její frustrace i zdrojem paradoxních situací. 
(Terezka „závidí“ nejlepšímu kamarádovi Státní cenu za literaturu, s hořkostí komen-
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tuje dokonce i úspěch spjatý s oblastí pop-kultury…37 Bolestně prožívá také každou 
návštěvu filmu či představení, které se jí jeví jako slabé, a stále znovu si klade otázku 
– jak to, že toto bylo uvedeno, a můj druhý scénář nikoliv?) Terezka v tomto ohledu 
představuje bytost bolestně závislou na jednání (respektive ocenění) ostatních lidí. 
V některých momentech si uvědomuje (tragi)komickou stránku tohoto svého nasta-
vení, v jiných dospívá až k existenciálnímu pocitu, a život bez uznání a bez pochvaly 
pro ni téměř ztrácí smysl. 

Právě v tomto aspektu je pro Terezku citlivé téma jejího románového „emblé-
mu“. Jestliže reaguje velmi zranitelně tam, kde je hodnocena její tvorba, ješ-
tě o stupeň citlivější je vůči tomu, jak je na veřejnosti přijímána a prezentová-
na ona samotná jako osobnost.38 Celý deník je přitom velkým pokusem utvo-
řit obraz vlastního světa, ale také „obraz sebe“. Charakter tohoto obrazu přitom 
propojuje soukromou a veřejnou sféru, prostřednictvím odhalení soukromé 
krize explikuje veřejné kroky (především už zmiňovanou mediální prezen-
taci). Současně jde o obraz sebe, který své zaměření k veřejnému emblému  
(Terezy Boučkové) jakoby zamlčuje: připomeňme, že jméno protagonistky se v celém 
více než třísetstránkovém románu vyskytne jen jedinkrát, jinak v textu figuruje pou-
ze osobní zájmeno nebo užití tří teček jako signál zamlčení identity. (Podobným způ-
sobem zachází Terezčin deník také s postavou jejího platonického milence.) 

Součástí sémantické strategie, jí se vyprávění Roku kohouta vztahuje k emblémům 
veřejných osob, je tedy také způsob odkazování k těmto emblémům. (Připomeň-
me jen pro srovnání jednoznačně identifikující způsob odkazování v Českém snáři 
a jeho sémantické důsledky.) V Roku kohouta jsou postavy jen výjimečně označeny 
vlastním jménem, které k veřejnému emblému odkazuje přímo: mezi tyto výjimky 
náleží zejména postava AJL, dále postava „Třešni“, Petrušky Šustrové a také postava 
otce „Kohouta“ – žádná z takto „přímo odkazujících“ postav však nehraje ve vztahu 
k dějovému jádru románu významnou roli. 

Častějším způsobem odkazování je forma à clef. Ta se v jednom případě usku-
tečňuje užitím mluvícího jména („kníže“, majitel „názorového týdeníku“); častěji však 
slouží jako vodítko úryvky významných příběhů spojených s konkrétním emblémem: 
„získal letos (2005) za svou druhou knížku Státní cenu za literaturu“, „natočil film Štěs-
tí“ nebo jednoznačné odkazy k rolím a funkcím ve veřejném světě „dostal se na Hrad“, 
„šéfredaktorka časopisu pro ženy, co pro ně život začíná ve třiceti“, eventuelně kom-
binace obojího. Rozpoznání emblému konkrétní „veřejné“ postavy pak samozřejmě 
záleží na tom, jak detailně je recipient obeznámen s danou oblastí společnosti či kul-
tury; platí však, že na „čtení“ románu nemá podstatný vliv ani případná neschopnost 
rozpoznat konkrétní emblém. Postavy „veřejných“ osobností v románu totiž zároveň 
vždy odkazují k typu, který příslušný subjekt reprezentuje: bývalý člen Charty, eman-
cipovaná filmová režisérka, kultivovaný publicista umírající na rakovinu atd.

Protagonistka Roku kohouta je přitom k těmto postavám, které v románu konstitu-
ují „veřejný“ prostor, velmi kritická. Díky aktivnímu společenskému životu a také díky 
své vlastní roli ve světě kultury má řadu příležitostí pozorovat je zblízka, a dokonce 
z prostoru, který náleží vlastně už k „zákulisí“. Se sarkastickým humorem si všímá 
nedostatků profesionálních i lidských, nekonformně hodnotí jejich tvorbu i způsob 
sebeprezentace. Tento vypravěčský rys by představoval silnou stránku díla přinejmen-
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ším v tom smyslu, že protagonistka stojí jakoby „nad“ veřejnými emblémy, nenechává 
se ošálit uznáním, které daným osobnostem, respektive obrazům o nich obecně náleží. 
Poněkud problematické je však to, že postřehy, o něž se čtenář Roku kohouta ve vztahu 
k emblémům „veřejných“ osobností obohacuje, namnoze postrádají jakousi la noblesse 
oblige. V mnoha případech jde o informace vlastně jen skandalizující: režisér Terez-
čina prvního filmu se chová hystericky a věrolomně, spisovatel Cyril má problémy 
s alkoholem, státník Monolog, který měl s Terezčinou matkou dlouhodobý milostný 
poměr, z nějakých důvodů neodpověděl na dopis obsahující prosbu o zásadní pomoc, 
rodina spisovatele Kohouta spolu stále navzájem nemluví, atd. 

Podobně jako románové obrazy „veřejných“ postav, odkazují i románové obrazy 
„zapuštěných“ textů k emblémům, existujícím v aktuálním světě. Zatímco u postav 
se tak děje především pomocí význačných biografických atributů, v případě textů 
se odkazy k emblémům vytvářejí jednak uvedením zestručněného bibliografického 
odkazu („patnácté číslo názorového týdeníku“) nebo uvedením názvu, shodného 
s názvem skutečně publikovaných textů (Sedmnáct let s dětmi odjinud, Co si počne 
kočka s pumou), případně kombinací některého z těchto údajů s jednoznačným 
odkazem k autorovi, v neposlední řadě též za pomoci „citace“. (Jak bude nicméně 
ještě zdůrazněno, jsou románové „citace“ citacemi skutečně fikčními.) 

Je důležité povšimnout si dále způsobu, jakým jsou v románu vytvářeny obrazy 
textů, jež představují jádro mediální kauzy. 

Terezčino interview do „časopisu pro ženy, co pro ně začíná život ve třiceti“ (2008, 
119), pomyslný katalyzátor celého případu, je v románu opakovaně tematizováno 
v období, kdy se na ně Terezka připravuje, kdy vzniká jeho text a doprovodné fotogra-
fie. Úhel pohledu, z něhož je toto období nahlíženo, však není úhlem informativním, 
zaměřeným na věcný obsah interview, ale spíše úhlem emotivním – čtenáři se otevírá 
především záznam pocitů, které v protagonistce přípravy vyvolávají. Dominují jim 
především obavy a pocit určité (byť spíše nechtěné) manipulace ze strany časopisu 
pro ženy. Po obsahové stránce interview v románu nijak blíže představeno není, je 
prezentováno pouze jako sdělení Terezčiny zkušenosti s přijatými syny, neobjevuje se 
ani v žádné souvislejší „citaci“. 

Právě tak, jako se vyprávění blíže nezabývá rozhovorem v rozměru jeho věcné-
ho, informačního obsahu, nevěnuje se po sdělné stránce pozornost ani reakcím na 
něj. Těsně poté, co byl rozhovor publikován, dozvídá se čtenář pouze to, že Terezči-
nu manželu Markovi připadá „temný“ (2008, 175) a že Terezce přicházejí do mobi-
lu zprávy o obdržených čtenářských mailech, které jí přeposílají z redakce časopisu 
(jsou to však pouze začátky mailů, samy o sobě nesrozumitelné). Po „mluvící zámlce“ 
více než třiceti stran se vyprávění k rozhovoru a k reakcím na něj (s jednou velkou 
výjimkou) vrací už jen v několika zkratkách. Šéfredaktorka nabízí Terezce možnost 
reagovat na nesouhlasný dopis „srdečné magistry“, avšak Terezka odmítne se tímto 
dopisem i celým rozhovorem dále zabývat. (Dopis, který je ve skutečnosti jako „pro-
tiargumentace“ relevantní, si přečte až před samým závěrem románu, ve chvíli, kdy 
ztratil své „vřazení do děje“, a kdy se navíc změnily i věcné souvislosti.39) Kladnou, 
a ve stručnosti citovanou reakcí na rozhovor je pouze pohlednice AJL, který inter-
view hodnotí jako „vynikající, statečný“ (2008, 265). 

Románové vyprávění se tedy ani rozhovorem samotným (rozhovorem jako tex-
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tem), ani reakcemi na něj vlastně nezabývá – s jednou velkou výjimkou. Tu předsta-
vuje článek „spisovatele, mladšího kolegy a kamaráda z disentu“ (2008, 227) v pat-
náctém čísle „názorového týdeníku“. Tento text, uveřejněný v reakci na Terezčino 
interview, je v románu prezentován jako pseudoreportáž, líčící dramaticky možný 
dopad spisovatelčiných názorů na postoj české veřejnosti k adopcím. 

Znovu a znovu jsem si ten neuvěřitelný text, ten článek, tu reportáž o tom, jak jsem já, 
„bývalá královna adopcí“, vyslala do společnosti signál: „Černé nebrat!“, jak jsem řekla, že 
„Romové jsou nevychovatelní“, jak kvůli mně zůstávají opuštěné (romské) děti v ústavech 
a kdyby byli všichni stejní, kolik osudů by bylo zmařeno…!“ (2008, 228).
Jak naznačuje už tato předehra, city nabitá natolik, že v ní vypravěčka dokon-

ce omylem vynechává určité sloveso, románový obraz článku „kolegy spisovatele“ je 
vystavěn z úhlu navýsost subjektivního, a dokonce intimního (Terezka si například 
„zapisuje“ to, že se při telefonátu o tomto článku rozkrvácela, vypočítává množství 
prášků na spaní i počet probdělých nocí, apod.). Ona i její manžel se zaměří na for-
mulace, které byly v předchozím oddílu citovány, a věnují obrovské množství energie 
snaze se vůči nim vymezit a vyrovnat se s nimi. Bolestný a místy černým humorem 
podbarvený zápas s několika formulacemi se pak v románu stane centrem celé kauzy, 
a překryje názorový spor, který se na jeho pozadí odehrává ve „věcné“ rovině.

Protože se Terezčin boj soustředí na neadekvátní formulace ve zmiňovaném člán-
ku, nikoliv na jiné, argumentované a méně „napadnutelné“ reakce, Terezka v tomto 
boji nakonec „vítězí“. Symbolem onoho vítězství je třetí text, spoluutvářející jádro 
mediální kauzy. Jde o text vyjádření etické komise, která dá Terezce – bez bližší spe-
cifikace a trochu pohádkově – „ve všem za pravdu“ (2008, 264). Terezka jako „veřejný 
člověk“ má tedy před koncem románu stále nereflektovaný pocit, že pravda je na její 
straně, že zkušenost s adopcí, kterou učinila ona, je nepřenositelná, a že má právo o ní 
mluvit, aniž by její řeč byla posuzována těmi, kdo tuto zkušenost nemají. 

IV. 
Emotivní perspektiva, která tvoří podloží celého případu, se samozřejmě promítá 

do způsobu, jakým do vzájemných vztahů vstupují obrazy tří zmíněných textů na 
jedné straně a jejich emblémy (pocházející z aktuálního světa) na straně druhé. 

V případě Terezčina interview a vyjádření etické komise je tato interakce napro-
sto specifická: obrazy obou textů jsou v románu založeny pouze na Terezčině vztahu 
k nim, po obsahové stránce jsou zcela redukovány. S emblémy aktuálních textů se 
tedy „míjejí“, přičemž toto míjení je zdůvodněno citovou perspektivou, jíž jsou pří-
slušné texty v románu nahlíženy. 

Způsob, jakým interaguje obraz článku „mladého kolegy spisovatele“s emblémem 
textu, který Jáchym Topol publikoval v Respektu (15/2006), je však o poznání kom-
plikovanější. 

Oproti románovému obrazu příslušného textu je totiž významové těžiště Topolova 
článku zásadně posunuto: perex článku je sice skutečně formulován téměř v bulváro-
vém duchu, z hlediska významu i rozsahu je však jednoznačným jádrem textu pokus 
nabídnout „jiné příběhy“ o adopci. Cílem aktuálního textu rozhodně není dehone-
stace spisovatelky, spíše polemika s názorem, který představila jako „veřejná osoba“. 
(Je příznačné, že ony tři formulace, jež jsou z článku v románu „citovány“, se v něm 
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v uvedené podobě a v naznačeném kontextu nevyskytují.40 Román však nemůže být 
poměřován mimetickým měřítkem, a na zmíněnou „hru“ má své plné právo.) 

Pokud je tedy možno pouze stručně shrnout, způsob interakce obou obrazů – 
románového článku a emblému článku Topolova – není založen na „významovém 
zrcadlení“, ale spíše na principu palimpsestu. Zatímco „aktuální“ emblém Topolova 
článku, a koneckonců i emblémy ostatních textů, jejichž obrazy se v díle vyskytují,41 
mohou být v ideálním případě chápány jako věcná a kontextová sumarizace veřej-
ně dostupného materiálu, obrazy textů v Roku kohouta nejsou – vzhledem k vypra-
věčské perspektivě – ani zdaleka „vystavěny“ způsobem, který by odpovídal věcné 
sumarizaci. Jejich konstrukce je založena na snaze zobrazit pohnutky a pocity, ne 
věcné obsahy. Emblémy článků existujících v aktuálním světě jsou tak „přepisovány“ 
fikčními a velmi emotivními obrazy příslušných textů v románu.

Tento diskurzní charakter Roku kohouta se přitom do jisté míry vztahuje také na 
konkrétní postavy. I zde se Rok kohouta jako „autentický“ román chová jako diskurz 
„přepisující“, palimpsestní. Emblémy „veřejných“ postav jsou kriticky, ale také velmi 
osobně „doslovovány“ a doplňovány, opět v souladu se subjektivním a citovým pato-
sem, který určuje ráz celého vyprávění. Princip „přepisování“ se v díle postupně stává 
silou, která získává skutečnou nadvládu. 

Už samotný „autorský emblém“ spisovatelky je částečně založen na „přepisování“ 
či „překrývání“ děl vlastního otce a v díle se analogie takového „přepisování“, škrtá-
ní a „překrývání“ uskutečňuje také ve vztahu ke konkrétním postavám (krom toho, 
že má protagonistka zjevnou tendenci „přepisovat“ svým pohledem některé postavy 
z rodinné historie, „škrtá“42 také konkrétní postavy z generace svých synů a vnuků). 
Palimpsestní princip, jak už bylo řečeno, se však v díle osamostatňuje a začíná žít 
vlastním životem: tuto skutečnost symbolicky reprezentuje především oddíl, kde se 
prostřednictvím „rappového“ textu43 nejstaršího syna Patrika ukazuje, že také prota-
gonistka sama je z pozic vlastních dědiců „přepisována“, a to dokonce opět za použití 
„literárního“ či textuálního nástroje. Celý román je v tomto smyslu palimpsestní, či 
řečeno s Genettem, hypertextuální. 

Tento palimpsestní či hypertextuální princip nicméně ztrácí v určitém okamžiku 
něco z fikční nevinnosti, která by mu jinak měla náležet. 

Pokud bylo řečeno, že v „autentických“ dílech se během narace neustále setkávají 
ve vzájemném dialogu obrazy fikčních subjektů, událostí, textů a dalších fenoménů 
se svými „aktuálními“ emblémy, je nutné ještě zdůraznit, k jakému posunu dochází 
ve chvíli, kdy narace dospěje do svého finále. 

Ve chvíli završení „autentického“ vyprávění se totiž obrazy fikčních postav, textů 
a dějů včlení – s potenciálním indexem „ne zcela zaručená informace“ – do veřejně 
vlastněných obrazů osob a událostí: stanou se tedy součástí emblémů, propojených 
již v aktuálním světě s existujícími lidmi a se skutečnými texty a ději. 

V tomto smyslu je „autentická“ fikce literárním modem se zcela zvláštní mocí 
i statusem. Na jedné straně jde o fikci, a literární licence tedy dovoluje autorovi utvá-
řet obraz postav a dějů fakticky libovolným způsobem, na druhé straně jde o „auten-
tické“ dílo, a obraz románového světa se tedy nakonec promítne do světa aktuálního, 
a může v něm mít zcela reálné dopady. 
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CHArACters, JournAlistiC teXts And tHeir emblems 
(in tHe writinG oF terezA bouČkoVÁ)

„Authentic“ fiction. Emblem. Tereza Boučková. Rok kohouta (2008). 
Palimpsest. Hypertextual discourse.

The current study consists of four parts. It opens with a brief survey of the term authentic 
and with a specific delimitation of the concept with regard to the contemporary literature. In 
the second part, the study shows the mode of the writing of Tereza Boučková which presents 
itself/is presented as “authentic”. The third part examines the ways in which the characters 
and embedded journalistic texts in the novel The Year of the Rooster (2008) interact with their 
emblematic counterparts. The fourth part brings a conclusion, stating that the characters and 
journalistic texts in the novel present an emotional “over-writing” of the publicly shared em-
blems – a practice which paradoxically does have its effect on the emblems itself. 
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