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Pozdněantické cento jako 
intertextuální literární forma, 
I: Teorie a možnosti 
její aplikace'
MARTIN BAŽIL (Praha)

Klasická filologie patří mezi humanitními obory k těm nejkonzervativněj
ším - ráda se drží svých osvědčených metod, které náležejí k její slavné minu
losti a z nichž mnohé mají kořeny už v samotné antice. Cílem tohoto příspěv
ku je ukázat, že leckteré z moderních literárněvědných teorií vzniklých v po
sledních desetiletích, ač byly formulovány především s ohledem na texty 20., 
nanejvýš 19. století, mají co říci i k interpretaci literárních děl ze starších obdo
bí, včetně řecko-římského starověku - a to zejména tam, kde dosavadní inter
pretační přístupy selhávaly nebo nepřinášely uspokojivé výsledky. Příkladem 
mohou být moderní interpretace c e n t o n u, starobylé literární formy zalo
žené na citátu, která po půldruhé století mezi Francouzskou revolucí a druhou 
světovou válkou, kdy se klasická filologie konstituovala coby moderní vědní 
disciplína, u badatelů příliš pochopení nenacházela: básně napsané touto tech
nikou byly považovány za „zmetky géniů“, prohřešky proti dobrému vkusu, 
„artefieiální manýru“’ či dokonce „ostudu literatury“.’ Teprve ve druhé půli 
20. století se obraz centonu v literárním bádání začal zvolna měnit, a to zejmé

na od konce 60. let, kdy byla - jako výraz zvýšeného zájmu o projevy sekun
danty a odvozenosti v literatuře - formulována teorie intertextuality.

Cento a jeho osud v novodobém bádání
Termínem „cento“ se už od antiky označuje báseň složená v ideálním pří

padě výhradně z citovaných veršů nebo poloveršů (převzatých většinou z je
diného zdrojového textu), které v novém kontextu a novým propojením dostá
vají nový význam; má-li cento dobře fungovat, musí původní báseň, ze které 
jsou jednotlivé fragmenty převzaty, být dostatečně známá, aby je čtenář či po
sluchač poznával a byl schopen ocenit posun mezi významem, který měly na 
původním místě a který mají v centonu.'*

Centonová poezie v latině se zřejmě rozvíjí už ve 2. století po Kr., nejstarší 
spolehlivěji datované centony pocházejí však až ze 4. a 5. století, kdy tento 
druh básnictví prožívá značný rozkvět. Celkem se z pozdní antiky dochovalo 
šestnáct latinských centonů velmi různé délky; i když máme nepřímé zprávy 
i o podobném užívání veršů Ovidiových či Horatiových, všechny dochované 
centones čerpají z díla Vergiliova, jehož výklad tvořil pevnou součást školní 
výuky. Podle tématu mezi nimi můžeme rozlišit několik základních typů. Nej- 
častější jsou témata vypůjčená z mytologie. Z ní čerpá jednak sedm epyllií,’ 
krátkých sevřených vyprávění některého mytologického příběhu, jak je známe 
např. z Ovidiových Proměn, jednak jediné dochované dramatické cento, Me
dea připisovaná Hosidiu Getovi (a tudíž datovaná na konec 2. století).® Druhou 
skupinu tvoří snad nejznámější římská báseň psaná touto technikou, Ausoniovo 
Cento nuptialis, a jeho nápodoba z vandal ské Afriky 6. století, Luxuriovo Epi
thalamium Fridi. Třetím tématem jsou obrázky všedního dne - sem řadíme 
jednak cento s moderním názvem <Depistore> či <Depanificio>, které popi
suje pečení chleba, jednak báseň De alea líčící partii stolní hry s kostkami. Do
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' Základem tohoto dvojdílného článkuje příspěvek Teorie intertextuality a pozdně
antické cento jako intertextuální žánr, přednesený na doktorandském symposiu „Expé- 
rience 2004 - Francouzská zkušenost v českém bádání o literatuře, divadle a jazyce“ (Li
tomyšl, září 2004), a přednášky proslovené v Praze v Jednotě klasických filologů (du
ben 2006), v Centru pro teoretická studia AV ČR (červen 2007), v Pražském lingvistic- 
kém kroužku (leden 2008), na zasedání Asociace učitelů klasických jazyků ALFA (du
ben 2008) a v Brně v Ústavu klasických studií FF MU (květen 2009). K publikaci byl 
text připraven v rámci výzkumného projektu GA ČR 405/08/P246 „Cento - proměny 
intertextuálního žánru a básnické techniky v pozdněantické literatuře“, jehož nositelem 
je FF UK v Praze.

’ Muratori, s. 443: [...] aborti de glTngegni, che ne’secoli sventurati ignorando 
buon Gusto, e volendo pur dilettare colla novitä, si perderono dietro a queste artifiziose 
maniere. (Cit. die HOCH, s. 5.)

’ Takto ještě Shackleton Bailey, in: Anthologia latina, s. Ill: Centones Tergiliani 
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(Riese 7-18), opprobria litterarum, neque ope critica multum indigent neque is sum qui 
vati reverendo denuo haec edendo contumeliam imponere sustineam.

'* V opačném případě hrozí, že si čtenář neuvědomí, že vnímá centonový text, takže 
jeho četba se zploští na pouhou doslovnou rovinu, bez vazeb k původnímu textu - což 
samozřejmě zásadně ochudí významový komplex čteného textu,

’ Mavortiovo ludicium Paridis (42 veršů, fragment), anonymní Narcissus (16 v.), 
Hercules et Antaeus (16 v.), Progne et Philomela (24 v.), Europa (34 v. s lakunou), Hip
podamia (162 v.),Alcesta (162 v. s více lakunami). - Nárůst zájmu o centonovou poezii 
dokládá mj. i to, že některé z těchto menších básní se v posledních letech staly předmě
tem samostatných, často vehni podrobných studií, ať už časopiseckých či monografic
kých - viz např. OKÁČOVÁ (2009) k centonu Narcissus, Paolucci k Hippodamii, CAR
BONE k De alea, Salanitro (2007) k centonu Alcesta.

Jinak neznámému Hosidiu Getovi se Medea připisuje na základě citátu z jednoho 
z Tertullianových spisů - viz níže, pozn. 12.
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poslední, čtvrté skupiny patří čtyři centony křesťanské: Cento Probae od řím
ské aristokratky jménem Betitia Faltonia Proba ze třetí čtvrtiny 4. století, jež 
je z nich zdaleka nejdelší (téměř 700 veršů) a nejpropracovanější, a tři zhruba 
stoveršové centones pocházející zřejmě až ze století následujícího; Pomponio- 
vy Versus ad gratiam Domini, anonymní <De Verbi incarnatione>, které s nimi 
tvoří jakýsi starozákonně-novozákonní diptych, a taktéž anonymní De Ecclesia.

Soubor těchto latinských básní ovšem tvoří pouze první kapitolu v ději
nách centonové poezie v evropské literatuře. Ještě z pozdní antiky se docho
vala početná sbírka křesťanských centonů řeckých, které christianizují Homé- 
ra podobně, jako se o to pokoušela Proba s verši Vergilíovými.’ Po středověku, 
který termín cento sice znal (mimo jiné z Isidorových Etymologií^}, ale roz
víjel spíše jiné podoby intertextuálního navazování na klasiky,’ nastává nová 
vlna zájmu o tento druh básnictví v humanismu, kdy vznikají centony jednak 
latinské (zejména v Itálii a Francii),'“ jednak i první vemakulámí, především

’ Tento soubor homérovských centonů se během posledních dvanácti let dočkal tří 
edic, z nichž zejména ta poslední (SCHEMBRA, z roku 2007) představuje významný po
sun v bádání o tomto tématu.

’ V Etymologiích 1,39,25 Isidor přebírá Tertullianovu definici centonů (viz dále, 
pozn. 13): Centones apud Grammaticos vocari solent, qui de carminibus Homeri seu 
Vergilii ad propria opera more centonario ex multis hinc inde conpositis in unum sar
ciunt corpus, ad facultatem cuiusque materiae. Denique Proba, uxor Adelphii, cento
nem ex Vergilio de Fabrica mundi et Evangeliis plenissime expressit, materia conposi- 
ta secundum versus et versibus secundum materiam concinnatis. {„Centones se obvyk
le u gramatiků nazývají skladby, které jejich autoři sešívají po způsobu hadrářů z básní 
Homérových nebo Vergiliových jako vlastní dílo, poskládané z mnoha porůznu posbíra
ných útržků do jednoho celku podle toho, jaké možnosti ta či ona látka nabízí. Například 
Proba, manželka Adelphiova, složila velice obsáhlé cento z Vergilia nazvané O stvořeni 
světa a evangeliích, přičemž látku přizpůsobovala veršům a verše látce.“ Překlad Daniel 
Kořte, upraveno.) V De viris illustribus 5 Isidor Probu hodnotí obojace: Proba uxor Adel
phi proconsulis femina inter viros ecclesiasticos idcirco posita sola pro eo quod in lau
de Christi versata est, componens centonem de Christo virgilianis coaptatum versicu
lis. Cuius quidem non miramur studium sed laudamus ingenium. Quod tamen opuscu
lum legitur inter apocryphas scripturas insertum. („Probu, manželku prokonsula Adel- 
phia, uvádíme jako jedinou ženu mezi muži církve, protože chválila Krista tím, že o něm 
složila cento poskládané z fragmentů Vergiliových veršů. Její počin sice nemůžeme po
chválit, ale obdivujeme její nadání. Toto dílko nicméně najdeme v seznamu apokryfiiích 
spisů.“) - Neoznačené překlady jsou dílem autora a vznikly pro potřeby tohoto článku.

’ Je sporné, můžeme-li ve středověku mluvit opravdu o centonové poezii: jakkoli 
některé básně se antickým centonům podobají tím, že jsou poskládány ve větší či menší 
míře z citátů, jedná se většinou spíše o pomůcku pro autory váhající v metrických otáz
kách než o sémantickou hru mezi zdrojovým a výsledným textem, jak ji známe z anti
ky. Tuto problematiku jsme se pokusili shrnout v článku Bažil (2005).

” Humanistické centones se v poslední době dostávají do popředí zájmu - mono- 
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z veršů Petrarcových.'' Centonová poezie v národních jazycích, vedle latinské 
a dokonce i řecké, se rozvíjí i v 17. století, a to zejména v těch literaturách, pro 
něž se obvykle užívá označení „barokní“: ve španělské, kde je hlavním zdro
jem centonistů fenomenální stylista Góngora, a v německé, která centonuje 
verše autora první německé poetiky Martina Opitze. Je zajímavé, že neznáme 
prakticky žádné centones z Francie či Anglie této doby, tedy z těch kultur, pro 
jejichž literaturu se označení „baroko“ nevžilo. V Cechách kvetla centonová 
poezie jako jedna z forem imitace Vergilia v 16. a 17. století, tedy v pozdním 
humanismu a v baroku - pasáže či celé básně složené tu přísnější, tu volnější 
centonovou technikou najdeme např. u Tomáše Duchoslava Žateckého, Adama 
Rosacia, Adama Sixta, Jana Tobolecia Klatovského, Jana Marcia, Jana Achilla 
ml., Jana Čemovického a řady dalších.'^

Výmluvný je sám vznik termínu cento. Ve svém původním významu totiž 
označoval látku slátanou z odstřižků či výrobek z ní - oděv (jakýsi harlekýnův 
plášť), pokrývku nebo třeba žok. Takové centones se užívaly k různým, ze
jména technickým účelům; jako houně nebo čabraky pro koně, k tepelné izo
laci, nasáklé vodou k hašení požárů atd. Slovo tedy původně označovalo před
měty možná užitečné, ale rozhodně nijak hodnotné. Metafora, na jejímž zá
kladě se z něj stal termín z oblasti literatury, vypovídá mnohé o žánru samot
ném. Tím, že přirovnává básnickou „spleť slov“ k textilnímu materiálu vznik
lému z odstřižků, vychází ze stejné představy jako samo označení „text“, sou
visející etymologicky s latinským slovesem texere, „tkát“: cento je takjakýmsi 
„textilním textem“ či „textem na druhou“. Zároveň v sobě ale nese pejorativní 
nádech - od počátku spojuje s tímto druhem poezie negativní hodnocení nebo 
přinejmenším poukazuje na jeho problematický a nesamozřejmý statut. Ten se 
projevuje zejména v ostrých kritikách centonové tvorby, které se periodicky 
vracely po celé jeho dějiny a měly vliv i na jeho vnímáni v literárněvědném 
bádání.

První kritická slova na adresu „citátových básní“ se objevila už v antice. 
Tertullianus, nejstarší z latinských patrem a přísný soudce všeho kulturního, jim 
vytýká nepůvodnost a manipulování s významem, v němž spatřoval nebezpeč
ný potenciál hrozící podvrátit autoritu textu jako takového a případně i speciál
ně textu biblického: „Dnes se můžeš setkat s tím, že se z Vergilia skládá úplně 
jiný příběh, látka se přitom přizpůsobuje veršům a verše látce. Hosidius Geta 
z Vergilia takto vysál dokonce celou svou tragédii Medea. [...] Homerocentones 
(zde zřejmě: »homérovští centonisté«) se nazývají ti, kdo z Homérových básní
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grafie Hugo Tuckera k nim se teprve připravuje do tisku, pro zatím nejúplnější přehled 
bádání viz CazÉS.

" K petrarcovským centonům viz Hoch.
Viz Hrdina, s. 80-94.
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vytvářejí vlastní díla, a to tak, že z mnoha částí sesbíraných ze všech stran slá
tají jediný celek. A oč lépe se dá použít božské písmo k tomu, abychom v něm 
našli jakékoli obsahy!“'^ Podezřelé hry s významovými posuny a hledání „ne
původních“ obsahů v textech - např. křesťanských myšlenek v tradičních dí
lech, jako právě u Vergilia - iritovaly o dvě století později i Hieronyma: „Bib
lická nauka je jediná, na niž si čini nárok všichni [...]. Pomlčím o mně po
dobných, kteří [...] doklady, které k sobě nenáleží, upravují tak, aby se hodi
ly k tomu, co jimi chtějí vyjádřit, jako by pokřivování myšlenek a vnucová
ní své vůle vzpouzejícímu se textu patřilo k vysoké literatuře, a ne k té nejpo
chybnější. Cožpak jsme nečetli homérovské a vergiliovské centony? A přes
to nemůžeme říct, že by Vergilius byl křesťanem bez Krista, jen proto, že na
psal: »už vrací se panna, vrací se satumská říše, už z nebe sestupuje nové po
kolení« [...]. Je dětinské a podobá se hrátkám kejklířů [myslet si, že je možné] 
učit to, co sám neznáš.“'“ Z podobných důvodů také anonymní autor tzv. De
cretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis, pozdněantického 
seznamu doporučené a nedoporučené četby pro křesťany, zařadil Probino cen
to mezi knihy nevhodné.

Středověk k centonové tvorbě ani ke sporu o ně mnoho nepřispěl, jakkoli 
tuto poetickou formu znal jak z encyklopedií, tak i z rukopisné tradice.'^ Na
opak humanismus, který se k této technice aktivně vrací, si centonů považu
je - kladné zmínky o nich a o Probě zvlášť, tak odlišné od Hieronymových ost
rých odsudků, najdeme už v italské renesanci, u Petrarcy a Boccaccia, a později 
např. u Julia Caesara Scaligera či Henriho Estienna.'* V barokní poezii se cen
to stává jedním z concetti, vtipných „konceptů“, na jejichž základě mohl bás
ník zkonstruovat celou báseň a překvapit tak čtenáře. V této funkci ho najde-

" Tert. praescr. 39, 3: Vides hodie ex Virgilio fabulam in totum aliam componi, 
materia secundum versus et versibus secundum materiam concinnatis. Denique Ho- 
sidius Geta Medeam tragoediam ex Virgilio plenissime exsuxit. [...] Homerocentones 
etiam vocari solent qui de carminibus Homeri propria opera more centonario ex mul
tis hinc inde compositis in unum sarciunt corpus. Et utique fecundior divina litteratura 
ad facultatem cuiusque materiae.

’■* Hier, epist. 53,7 (adPaulinumpresbyterum)-. Sola scripturarum ars est, quam sibi 
omnes passim vindicent [...]. Taceo de meis similibus, qui [...] ad sensum suum incon- 
grua aptant testimonia, quasi grande sit et non vitiosissimum dicendi genus depravare 
sententias, et ad voluntatem suam scripturam trahere repugnantem. Quasi non legerimus 
Homerocentonas et Vergiliocentonas, ac non sic etiam Maronem sine Christo possumus 
dicere Christianum, quia scripserit: „ iam redit et virgo, redeunt saturnia regna, iam 
nova progenies caelo demittitur alto" [...]. Puerilia haec sunt et circulatorum ludo 
similia, docere quod ignores.

Viz výše, pozn. 9.
Podrobněji viz Bažil (2009), s. 20-23.
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me např. v poetické příručce Primus calamus ob oculos ponens metametricam 
česko-španělského cisterciáckého učence Juana Caramuela y Lobkowitz. Je 
mu tam věnována celá kapitola nazvaná Apollo Centonarius, v níž proslulý 
matematik hájí zejména „nekonečnou možnost variací“ (summa variandi li
bertas), kterou cento skýtá.

Ke zlomu v oblibě centonů dochází v 18. století. Preromantické hnutí s se- 
bou přineslo změnu estetického kánonu, v němž se nadále kladl důraz na ori
ginalitu a na individuální stopu, již autor do díla vtiskuje; je zřejmé, že takové
mu pojetí literatury (a umění vůbec) centones naprosto nevyhovovaly. Autoři 
literárněvědných prací reagovali poměrně záhy, a to nesmlouvavým odsouze
ním centonového žánru-jako příklad uveďme autora dějin italského básnictví 
Lodovica Antonia Muratoriho (1724), který šmahem odmítl petrarcovské cen
tony (jeho příkré soudy jsme citovali na začátku tohoto článku), nebo Girola- 
ma Tiraboschiho, jenž ve svých dějinách italské literatury (1772) litoval ztrá
ty ostatního Probina díla, neboť dochované cento ji ukazuje jen jako „přičinli
vou propoj o vatelku cizích veršů“.”

Takovýto kritický pohled na centony přetrval v literárním bádání i v 19. sto
letí. Pouze utvářející se filologická věda, jakožto pozitivistická disciplína par 
excellence, která mohla těžko nechat stranou jakékoli svědectví o písemné 
kultuře minulých dob, se centony zabývala, ovšem ve většině případů pouze 
jako kuriózním „vedlejším pramenem“ pro textovou rekonstrukci jejich zdro
jových děl. Příkladem může být práce Wilhelma Meyera z roku 1890 o dvou 
raněstředověkých básních centonujících Dracontiovy Laudes Der. slovutný 
německý filolog se nikterak nezajímal o důvody vzniku či principy konstruk
ce těchto zvláštních textů, důležité pro něj bylo pouze znění jednotlivých ver
šů, které bylo možné využít při přípravě kritické edice Dracontia - proto ve 
své „edici“ (spíše opise) centonů přehazuje verše a úryvky do původního sle
du a směšuje verše z obou básní, čímž naprosto ničí centonistův záměr.'® Vedle 
filologů se občas centonů dotknou i bibliofilové a milovníci starožitností, kte
ří v tomto žánru spatřují zejména kuriozitu neboje řadí mezi literární „hříčky, 
zvláštnosti a podivnosti“.”

Teprve 20. století přináší systematičtější vědecký zájem o centonovou poe
zii. Hned v r. 1909 vychází monografie Filippa Erminiho o Cento Probae, kte
rá je sice solidní filologickou analýzou a zasazuje fenomén centonů do širší
ho literáměhistorického kontextu, nicméně autorův úhel pohledu zůstává stej
ný jako v předešlém století: je velmi kritický a nemá nejmenší uznání pro tyto 
autory, kteří podle něj nepochopili, že umělecké dílo se zakládá na „grande
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[...] soltanto laboriosa accozzatrice degli altrui versi (cit. dle HoCH, s. 5, pozn. 21). 
” Viz Meyer.
” Viz např. Canel, heslo „Centons“, s. 251-267.
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idea ", na střízlivosti a zejména na jednotě - tedy na kvalitách, které on v cen- 
tonech nenachází?® Až po druhé světové válce, kdy se zvolna začíná přežívat 
takováto klasicizující a titánská optika zrozená z romantismu, se badatelé za
čínají podrobněji a bez předsudků věnovat i fenoménům považovaným do té 
doby za marginální a mezi nimi i centonům. Vydavatelé jich nadále využívají 
při přípravě edic jejich zdrojových textů, projevují už ale větší smysl pro jejich 
specifičnost?' Hesla věnovaná centonům se objevují v různých oborových en
cyklopediích, např. z oblasti teologie, dějin křesťanského myšlení, středověké 
kultury apod.^^ Hlavní zlom se ale odehrává v samotném literárněvědném bá
dání, které pomalu začíná vnímat tuto formu bez předsudků, jako právoplat
nou součást dějin literatury. Poprvé se takový pohled projevil ve slavné knize 
Ernsta Roberta Curtia Evropská literatura a latinský středověk z roku 1948: 
v jednom z dodatků Curtius formuluje dnes již nepřijímanou, ale tehdy velmi 
novátorskou tezi, že centony tvoří přechodové stadium při vzniku křesťanské 
poezie, zpočátku nesamostatné a v maximální míře závislé na klasických vzo
rech v čele s Vergiliem.

V dalších desetiletích zájem o centony rostl, nejprve pomalu, od 80. let vý
razně rychleji, a zhruba kolem přelomu tisíciletí se staly nejen právoplatným, 
ale téměř módním tématem:^’ během posledních patnácti let vyšly monografie 
k centonům antickým^'* - pohanským i křesťanským - i renesančním,^’ další 
se připravují.^® Důvodů pro tento obrat může být celá řada, např. zmíněná po
zornost upřená k textům dosud považovaným za marginální či hledání nových 
a nezpracovaných témat. Tím hlavním ale bude zájem o různé podoby závis
losti a odvozenosti v literatuře, který s sebou přinesly hlavně teoretické prou
dy spjaté s postmodernou, rozvíjející se zejména od tzv. lingvistického (prag-

Viz Ermini, s. 35.
Viz např. Carmen adversus Marcionem, vyd. R. WiLLEMS. - Nad metodou, jak uží

vat centonů v kritických edicích jejich zdrojových textů, se zamýšlí Lamacchia, k té
muž tématu viz také později Salanitro (1979-1980) a (1987).

Jeden příklad za všechny: Lexikon für Theologie und Kirche, vyd. HÖFER - Rah
ner (heslo „Cento“, autor K. Bihlmeyer).

Pro podrobnější přehled bádání v 60.-90. letech, který by na tomto místě byl nad- 
byteěný, viz Bažil (2009), s. 30-34 a 38-42.

K vergilovským centonům s pohanskými, zejména mytologickými náměty viz Mc
Gill, ke křesťanským BaŽIL (2009).

” K italským petrarcovským centonům viz Hoch, k latinským humanistickým 
CazÉs.

Marie Okáěová (Brno) připravuje disertaci o mytologických centonech dochova
ných v tzv. Saumaisově kodexu, Hugo Tucker (Reading) chystá monografii o osudech 
centonové poezie v 16. století, tým doktorandů Giovanniho Salanitra (Catania) pracuje 
na drobné monografii obsahující komentované italské překlady křesťanských centonů. 
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matického) obratu na konci 60. let minulého století. Jedním z těchto proudů, 
který si analýzu vztahů odvozenosti mezi texty vytkl za svůj hlavní cíl, je tzv. 
teorie intertextuality.

Teorie intertextuality
Koncept, který nazýváme „intertextualitou“, se postupně zrodil ve dru

hé polovině 60. let, v teoretických diskusích skupiny kritiků shromážděných 
kolem pařížského časopisu Tel Quelf^ Samotný termín poprvé použila Julia 
Kristeva, francouzská teoretička bulharského původu, ve svém souboru stu
dií Séméiótikě. Recherches pour une sémanalyse vydaném v roce 1969. Kris
teva v něm reaguje na strukturalistické pojetí textu jako znaku, který se sklá
dá z „označovaného“ a „označujícího“, má jednotný a uzavřený smysl a fun
guje v rámci komunikace mezi „vysilatelem“ a „příjemcem“. Takový model 
Kristevě a jejím kolegům ze skupiny Tel Quel připadal málo výstižný kvů
li jeho přílišné statičnosti, takže se ho snažili nahradit jiným, dynamičtějším.
Pro tento nový model Kristeva navrhla několik nových dílčích konceptů (jako 
třeba text coby produkování nebo rozlišování feno- a genotextu), mezi nimiž 
je i představa inspirovaná myšlenkami Michaila Bachtina o dvojím nasměro
vání slova v literárním textu, na předmět a na jiné slovo, vyslovené dříve ně
kým jiným; představa, že „každý text je vystavěn jako mozaika citátů, každý 
text je absorpcí a přetvořením jiného textu.Kristeviny ideje shrnul a popsal 
Roland Barthes v hesle „Teorie textu“ („Texte /Theorie du/“) napsaném pro 
Encyclopcedii Universalis (1973); nejpozději tímto okamžikem tyto revoluční 
myšlenky, včetně prvotního konceptu teorie intertextuality, překračují hraní
ce skupiny Tel Quel a šíří se, nejprve v prostředí francouzské kritiky, ale brzo, 
jako součást širšího teoretického směru, který dostal název „poststrukturalis- 
mus“, i dál, zejména do Spojených států, ale i do Německa, Itálie, Polska a do 
celé Evropy.

Podle tohoto výchozího pojetí intertextuality - které se nazývá „poststruk- 
turalistické“ nebo „extenzivní“, případně „progresivní“ - je intertextuálně, 
svým vztahem k jiným textům, založen každý text; nejen literární, ale jakýko
li, a dokonce nejen text odehrávající se v jazyce, ale i každý jiný podobným 
způsobem fungující znakový systém, jako „společnost“, „kultura“ nebo „dě
jiny“. Představu lineární komunikace dvou subjektů (intersubjektivity) v něm 
nahrazuje představa vícesměmého napětí mezi dvěma a více texty; smysl do 
textu není vložen jednou provždy autorem jako zpráva, kterou má čtenář za 
úkol přijmout a rozluštit, ale utváří se teprve při čtení textu spolupůsobením
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Ke vzniku a obsahu pojmu „intertextualita“ (též „intertextovost“, „mezitextovost“) 
v češtině viz např. HOMOLÁč, Schahadat, Lachmann[OVÁ] (2001).

Viz Kristeva, s. 144.
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oněch dalších textů, které čtenář, přebírající v tomto modelu aktivitu, s vní
maným textem uvádí do souvislosti. Následujících pár citátů dobře ilustruje 
myšlenkové klima této první fáze: „Teze č. 1: Neexistuje jiný text než inter- 
text“ (Charles Griveljý’ „A právě to je intertext - nemožnost žít mimo neko
nečný text, ať už je to Proust, denní tisk anebo televizní obrazovka“ (Roland 
Barthes);^’ „Neexistují texty, ale pouze vztahy mezi nimi“ (Harold Bloom)’'.

Je zřejmé, že tato teorie převrací naruby dosavadní představy o tom, jak 
funguje text a literární komunikace vůbec, jak se utváří smysl textu a jaká role 
připadá autorovi a jaká čtenáři. Na druhou stranu, poststrukturalistické teo
retiky zajímaly hlavně obecné otázky existence textu (řekněme: jeho ontolo- 
gie), případně - vzhledem k jejich vyhraněným politickým názorům - jeho 
rozměr sociálně-kritický, respektive subverzivní vůči tradiční hierarchizova- 
né společnosti. Tím se ovšem jejich teorie vzdálila původní disciplíně, do níž 
přemýšlení o textu spadalo, to jest literární vědě a literatuře vůbec, a to hned 
v několika ohledech: nerozlišovali v zásadě mezi texty literárními a neliterár- 
ními, a dokonce ani mezi texty a „ne-texty“; neusilovali o vytvoření instru- 
mentaria, jehož pomocí by bylo možné podoby intertextuality v konkrétních 
případech uchopit a klasifikovat; důsledně zdůrazňovali moment čtení, tedy 
perspektivu čtenářskou, proti perspektivě autorské (produkční). S tím souvi
sí např. ignorování chronologie: k intertextuálnímu rozkrývání textu podle je
jich představ bylo možno přibrat každý text, u kterého čtenáři na základě jeho 
čtenářské zkušenosti připadalo, že se čteným textem má jakoukoli souvislost 
či podobnost - včetně textu, který vznikl mnohem později, a vazby na něj tu
díž autor do svého textu nemohl v žádném případě vložit.

Snaha takto široký model zkonkrétnit a přivést zpět k literárním textům, aby 
bylo možné jeho myšlenek využít pro jejich popis, charakterizuje druhou fázi 
přemýšlení o intertextualitě - fázi, kterou můžeme nazvat „post-poststruktu- 
ralistickou“, „intenzivní“ nebo „tradicionalistickou“. Reakce takového druhu 
na Kristevino formulování myšlenky intertextuality se objevily velmi rychle; 
tak rychle, že se sama Kristeva už v roce 1974, pouhý rok po vyjití Bartheso- 
va článku v Encyclopcedia Universalis, termínu „intertextualita“ výslovně zří
ká s tím, že se příliš zúžil a přiblížil tradičnímu „zkoumání pramenů“ („Quel
lenuntersuchung“), jaké znala filologie v podstatě už od antiky. Na teoretické 
úrovni uvažovali o možnostech aplikace Kristeviných myšlenek na konkrétní 
texty zejména Laurent Jenny a Michael Riffaterre. V jejich studiích najdeme 
poprvé rozvinutou jednu z nej důležitějších tezí tohoto období, totiž že prová
zanost s jinými texty není automatickou vlastností každého textu, anebo ales-

poň ne ve stejné míře; že v textech literárních je síť odkazů na jiné texty „hust
ší“ a intertextualita tak není základní vlastností textuality obecně, nýbrž lite- 
rámosti,”

Průkopníkem praktické aplikace intertextuálního pohledu na analýzu kon
krétních literárních děl či souvislostí mezi nimi je Kristevin přímý žák Antoine 
Compagnon, který se ve své - ve Francii velmi známé - knize La Seconde 
Main {Druhá ruka) věnoval intertextuálnímu fenoménu par excellence, citátu. 
Nejdůležitější a nejčastěji citovanou (nejen francouzskou) prací tohoto období 
je ale jiná studie: Les Palimpsestes {Palimpsesty) Gérarda Genetta z roku 1982. 
Genette v ní rozpracovává pojem „transtextuality“ neboli „textové transcen
dence“, tedy jakéhokoli vztahu textu k jiným textům, ať už skrytého či zjev
ného, který klade do protikladu k „imanenci“ (a tedy i k tzv. „werkimmanente 
Interpretation“ ve stylu Wolfganga Kaysera či Emila Staigera) a rozlišuje ně
kolik základních typů: „metatextualita“ se týká vztahu mezi textem a komen
tářem; „paratextualita“ označuje vztah mezi vlastním textem a doprovodný
mi texty, které spolu s ním utvářejí literární dílo (titul, předmluva, motto, po
známky pod čarou, doslov); „architextualita“ vyjadřuje vztah mezi konkrétním 
textem a jakýmsi ideálním textem reprezentujícím generickou skupinu, do níž 
onen konkrétní text náleží (např. žánr). Mezi nimi, vedle termínu „intertextua
lita“, který vyhrazuje pro označení konkrétních podob přítomnosti jednoho tex
tu v druhém (citát, plagiát, aluze), Genette zavádí pojem „hypertextualita“, kte
rý označuje vztah „textu B (neboli hypertextu) k jinému, staršímu tex
tu A (hy p o t e X t u), na který navazuje jakýmkoli jiným způsobem než tím, 
že by ho komentoval“.”

V Genettově typologii vidíme zřetelný posun oproti výchozím, poststruktu- 
ralistickým koncepcím, který je charakteristický pro druhou fázi intertextuál- 
ních teorií: vychází z konkrétních vlastností konkrétních textů; vytváří termí
ny, které je možné aplikovat na jiné podobné případy; dodržuje diachronní hle
disko; zajímá ho spíše autorská perspektiva, tedy moment vzniku díla-jakkoli 
při plném vědomí toho, že čtení je jistým způsobem „předpokládáno“ a „smě
rováno“ už při vzniku díla. Hned v první polovině 80. let se Genettovy podně
ty dostaly do Německa, kde je začali rozvíjet zejména badatelé ovlivnění Ga- 
damerovou hermeneutikou a sdružení kolem tzv. kostnické školy recepční es
tetiky. Ideálním příkladem je slavistka Renate Lachmann, o níž Tomáš Glanc 
píše: „Teorii intertextuality [...] díky ohledu na širokou škálu konceptů »umění 
paměti« rozvinula v ojedinělou výkladovou gramatiku, která sleduje racionální
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Grivel, s. 240. 
Barthes, s. 58-59. 
Bloom, s. 3.
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” Viz např. Jenny (1976) a (1978), Riffaterre (1979), (1980) a (1981).
” Genette (1982), s. 13. Poprvé Genette tuto taxonomii navrhl o několik let dří

ve, viz Genette (1979).
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logiku smyslu a přitom každému literárnímu dílu ponechává jeho sémantickou 
jedinečnost, jeho singulární kouzlo.“’“

V pracích těchto německých badatelů je tedy dovršen a do praktické rovi
ny dotažen genettovský posun úvah o intertextualitě od abstraktních koncep
tů k interpretaci konkrétních textů. Nevzniká sice žádná jednotná terminolo
gie ani není vypracována jednotná (nebo aspoň převládající) metoda - jakkoli 
jsou si ve svém přístupu jednotliví badatelé blízcí, většinou každý z nich vytvá
ří svůj vlastní postup a svou vlastní terminologii, které se třeba opírají o jiné, 
ale zároveň vycházejí z daného materiálu či tématu a respektují jeho potřeby. 
Tomu, kdo by v německých pracích z tohoto období hledal inspiraci pro své 
vlastní bádání, se nabízí celá škála poměrně různorodých, přitom ale ne kano- 
nizovaných přístupů a postupů.

V této podobě se, po jistém opadu zájmu v 80. letech, kolem poloviny 
90. let koncept intertextuality vrací do Francie. Začínají vycházet sborníky 
a příručky (jako jedna z prvních Introduction ä rintertextualité od Nathalie 
Piégay-Gros, Paříž 1996), které reflektují tuto její novou, řekněme aplikova
nou podobu - v naprosté většině případů bez jakéhokoli odkazu na německé 
bádání. V těchto pracích je už běžné, že probírají jednotlivé „hmatatelné“ for
my intertextuálních vztahů (citát, aluze, plagiát, parodie...). Cento mezi nimi 
většinou chybí, a pokud se objeví, tak jen v podobě krátké zmínky v rámci vý
čtu dalších na intertextualitě založených literárních forem - jako třeba v kníž
ce Intertextualitě od Sophie Rabau, která studovala klasickou filologii.

V tomto smyslu cento coby otázka literáměhistorická funguje zároveň jako 
výzva literární teorii, zcela v intencích slavné studie Hanse Roberta Jausse:” 
výzva, aby pro ně dotvořila, respektive adaptovala analytické nástroje, které by 
umožnily ho náležitě popsat a určit jeho místo v literárních systémech jednotli
vých období, od pozdní antiky přes středověk a humanismus až po baroko. Na 
rovině praktického zkoumání centonů se nicméně tato nová teoretická základ
na projevovala až donedávna jen okrajově. Vedle starších prací Evy Stehlíko
vé a Giovanniho Polary,” kteří se částečně inspirovali novými myšlenkami už 
na konci 80. let, vím jen o několika málo pokusech o důkladnější intertextuální 
analýzu centonového textu; španělská badatelka Ana Luisa Coviello zkouma
la kolem přelomu tisíciletí vztahy mezi centonem a jinými formami založený
mi na mezitextových vztazích, jako je imitace či parodie;” autor tohoto člán
ku se pokusil popsat zvláštní vztah mezi vergiliovskými centones s křesťan-

Glanc, s. 284.
“ Jauss.
“ Stehlíková a Polara.
” Coviello (1998-1999) a (2002).

ským obsahem a jejich pohanským vzorem;” Henriette Harich-Schwarzbauer 
z Basileje se v nedávné studii soustředila na funkci intertextuálního přesahu 
v několika konkrétních pasážích Cento Probae.^'^ To vše jsou ale buď primár
ní úvahy nad možnostmi intertextuální interpretace anebo dílčí studie k jedno
mu fenoménu, jednomu dílu či malému homogennímu korpusu. Na přehledo
vou studii nebo dokonce monografii, která by na základě specifik jejich inter
textuálního fungování srovnala jednotlivé historické formy centonů mezi se- 
bou (podobně jako to udělal Antoine Compagnon pro citát), si ale zřejmě mu
síme ještě počkat.““
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■ SUMMARY
Late Ancient Cento as an Intertextual Literary Form, I:
Theory and Its Applicability

A cento is a poem produced by piecing together quotes (typically borrowed from 
works of well-known authors such as Homer or Virgil) which acquire a new 
meaning in the new context. The link to the original context is not lost, however, 
as each fragment retains it as a part of its semantic potential. It is up to the author 
to creatively engage this potential and/or up to the reader’s ability to read the final 
text on multiple levels. Centos seem an ideal material for research informed by 
the theory of intertextuality which elaborates methods of describing co-presence 
of one text in another.

While in the initial phase of the development of the concept of intertextuality, 
scholars such as Kristeva, Barthes and Grivel sought to set up a general theoreti
cal framework for the new approach to text, the second, literary text-oriented 
phase forged specific tools for text analysis (Konstanz School, Compagnon, 
Genette). These tools have been as yet sporadically applied to cento poetry, and as 
a rule, only to address narrowly defined problems. Detailed intertextual analysis 
of the cento in the historical perspective thus represents a rich field for further 
study.
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