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Abstrakt: 
Predmetom nášho príspevku je reflexia pornografických scén v literárnej tvorbe, konkrétne vo 
francúzskom románe, v ktorom sa uplatňuje tzv. transgresívne písanie. V porovnaní s 
kanonizovanou literatúrou presadzovanou v literárnom vzdelávaní boli transgresívne romány 
pokladané za úpadkové či nemorálne, pričom práve na podnet transgresívneho písania sa 
rozvinul literárno-teoretický a filozofický diskurz, ktorý nielenže obhajoval prekračovanie 
hraníc a noriem v literatúre, ale nachádzal v tomto počine aj hlbšie poznatky o fungovaní 
literárnej tvorby a sociálnych noriem zároveň (ide o autorov ako Blanchot, Bataille, Foucault, 
Deleuze či Sollers). Hoci pornografický škandál prepukol v najväčšej miere pri vydávaní 
Sadovho diela, pornografické romány vyvolávali pohoršenie a podliehali cenzúre ešte 
v druhej polovici 20. storočia. Dnes sa pornografické scény v literatúre nepokladajú za 
šokujúce, nakoľko sa pornografia (najmä vizuálna) presúva z periférie do oblasti každodennej 
a ľahko prístupnej recepčnej skúsenosti širokých más. Naším zámerom je vysvetliť, v čom 
spočívajú literárne ambície textov, ktoré sa zameriavajú (nielen okrajovo, ale z hľadiska 
ústrednej témy) na sexuálne a erotické situácie. Vychádzame pritom z koncepcií francúzskych 
teoretikov, ktorí v takejto tvorbe nachádzajú opis „skúsenosti limitov“ (Sollers) či „myslenie 
vonkajšku“ unikajúce racionálno-reflexívnej oblasti subjektivity (Foucault). Pornografický 
text (podobne ako pornografický film) sa často číta „nedisciplinovane“ – nedisciplinovaný  
čitateľ na rozdiel od čitateľa uznávajúceho autoritu textu (jeho celistvosť a komplexnosť) 
reaguje viac na detaily či fragmenty; číta text telom a stráca odstup (estetickú dištanciu). 
Zaujíma nás tiež fenomén túžby ako súčasti čitateľskej skúsenosti (Barthes). Tu však 
vyvstávajú viaceré problémy. Ide o legitímny spôsob čítania? Nestráca v ňom literárny text 
estetickú hodnotu ako celok v prospech čitateľskej rozkoše vytvárajúcej z textu diskontinuity 
a fragmenty? Nedochádza pri takomto čítaní k významovým posunom a redukcii zmyslu 
celku? Čítanie zamerané na rozkoš alebo slasť z trhlín a škrabancov (ako to obrazne 
pomenoval Barthes) tvorí samo o sebe okraj dominujúceho štrukturálneho prístupu, ktorého 
korene siahajú až k Aristotelovej Poetike a ktorý uprednostnil aj moderný literárnovedný 
scientizmus. Na vybraných príkladoch súčasného francúzskeho románu budeme sledovať, 
akým spôsobom sa tematizujú hranice (či už pôjde o spoločenské normy alebo limity 
subjektivity) a ako možno takéto texty interpretačne uchopiť. 


