
     Umberto Eco (1932 – 2016): Jméno růže (1980) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti. 

 

"Bratře Viléme," řekl opat smířlivě, "muž, který popsal mého Brunella, aniž ho kdy viděl, a 

Adelmovu smrt, aniž o ní co věděl, bude moci bez nesnází přemýšlet i nad místy, k nimžnemá 

přístup." 

Vilém se uklonil: "I ve své přísnosti si zachováváte moudrost. Jak chcete." 

"Pokud jsem někdy moudrý, pak jen díky tomu, že umím být přísný," odpověděl opat. 

"Ještě něco," řekl Vilém. "Co Ubertin?" 

"Je zde. Čeká vás. Najdete ho v chrámu." 

"Kdy?" 

"Kdykoliv," usmál se opat. "Sám víte, že je sice velice učený, ale knihovny si příliš neváží. 

Považuje ji za světské mámení... Zdržuje se ponejvíce v kostele, medituje a modlí se..." 

"Je starý?" zeptal se Vilém váhavě. 

"Jak dlouho jste ho neviděl?" 

"Mnoho let." 

"Je unavený. Má velký odstup od věcí tohoto světa. Je mu šedesát osm let. Myslím však, že si pořád 

ještě uchoval ducha své mladosti." 

"Hned za ním půjdu, děkuji vám." 

Opat se ho zeptal, nechce-li poobědvat společně s ostatními. Vilém mu odpověděl, že se právě  elice 

dobře najedl a že by raději šel hned za Ubertinem. Opat se rozloučil. 

Byl už na odchodu z cely, když se ze dvora ozval srdceryvný řev, jaký vydává smrtelně zraněný 

člověk, a po něm neméně krutý nářek. "Co to je?" zeptal se Vilém překvapeně. 

"To nic," odpověděl opat s úsměvem. "V této roční době se zabíjejí vepři. To je práce pro ty, kdo se 

o ně starají. Touto krví se zabývat nemusíte." 

Odešel a nedostál své pověsti muže obezřetného. Protože následujícího jitra... Ovládej však svou 

netrpělivost, můj prostořeký jazyku! Neboť ještě téhož dne, než nastala noc, se 

přihodila spousta věcí, o nichž je rovněž třeba vyprávět. 

 

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

Postmodernismus:  
 

Postmodernismus- je reakcí na modernu (přichází „po moderně“), je zaměřen opačným směrem 

oproti moderně (odmítá formální experimenty)- odmítá koncepci jediné pravdy a jediného cíle, 

naopak usiluje o alternativní (pluralitní) přístup ke světu- zaměřuje se na kritiku pokroku, odmítá 

kulturní nadřazenost západní civilizace a také nadřazenost racionality v procesu poznání (=> 

v umělecké tvorbě to vede k oživení magie, mystiky, intuice, paranormality apod.)- neexistují 

obecné pravdy a teorie, je zbytečné hledat jednotný výklad světa - literární tvorba reaguje na 

změněnou podobu současného světa, na proměňující se životní a umělecké hodnoty- prolínání 



fantazie a reality, časových rovin- mísení stylů, žánrů, postupů- propojování umění „vysokého“ a 

„nízkého“ („rehabilitace“ komiksu, sci-fi, brakové literatury apod.)- texty umožňující dvojí čtení: 

v prvním plánu napínavý, dobrodružný či jinak atraktivní děj, ve druhém, hlubším plánu filosofické 

významy a úvahy- složitá kompozice, vícevrstevnatost a vícevýznamovost- vzájemné propojování 

literárních děl narážkami, citacemi, výpůjčkami- dílo existuje nezávisle na autorovi, nemusí být 

vyjádřením jeho autorské originality - naopak se jedná o tzv. dílo otevřené (opera aperta), které si 

čtenář sám pro sebe interpretuje a tím dotváří jeho smysl- 


