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Koncept intelektuála ako verejne angažovanej osoby a literáta zároveň je do veľkej miery produktom a 
kultúrnym exportom francúzskej spoločnosti, ktorá funguje na špecifických pravidlách a habitusoch, v rámci 
ktorých sa literatúra dostáva do veľmi silnej pozície. Vo francúzskom vzdelávacom systéme a vo verejnom 
živote je literárny kánon (nielen ako súbor diel, ale aj ako korpus pravidiel používania jazyka, 
argumentačných postupov, tém a motívov) takmer nevyhnutným prostriedkom presadzovania sa v 
intelektuálnom poli a získavania symbolického kapitálu. Prienik medzi literatúrou a filozofiou vo 
francúzskom intelektuálnom živote je ukážkovým príkladom toho, ako kanonizované literárne diela, žánre či 
formy nadobúdajú okrem estetickej hodnoty aj hodnotu kultúrno-symbolickú a ustanovujú rozlišovacie 
znaky kultúrnej elity. Intelektuál francúzskeho typu od intervencie Émila Zolu do Dreyfusovej aféry cez 
Sartrom vybudovaný monopol na verejnú mienku až po súčasných fast-thinkers (Bourdieuov termín pre 
nový typ televíznych intelektuálov) využívajúcich marketingové stratégie masmediálneho priestoru sa 
definuje ako osoba, ktorá sa politicky angažuje z neutrálnej pozície: intelektuál je oslobodený od politickej 
zodpovednosti a zároveň ako spisovateľ disponuje legitimitou hodnotiť spoločenské problémy. Keď sa 
zameriame na texty francúzskych filozofov, verejných osôb, ale aj žurnalistov, spisovateľov či sociológov 
okupujúcich intelektuálne pole, môžeme identifikovať základné hodnototvorné vlastnosti jedného z 
najvplyvnejších kánonov svetovej literatúry, filozofie a esejistiky. Či už ide o akademický filozofický traktát, 
žáner eseje alebo spoločenský román, francúzsky literát a intelektuál ostáva v permanentnom kontakte s 
konkrétnosťou ľudského života, vášní a individuálnej psychológie. Dialektika univerzálneho a 
individuálneho, emócií a rozumu či pravidiel a ich transgresie, ktorá definuje dynamiku francúzskej 
„vysokej“ kultúry, je kľúčom k pochopeniu toho, prečo vo Francúzsku patria do literárneho a filozofického 
kánonu aj takí kontroverzní autori ako Marquis de Sade či Georges Bataille. Z povahy francúzskej kultúry 
vyplýva, že literárny kánon závisí na schopnosti legitimizovať intelektuálny diskurz (univerzalizmus, 
sloboda prejavu, polemickosť, manierizmus). Zároveň schopnosť intelektuálov presadiť sa nie je možná bez 
reakcie na literárny kánon a symbolický kapitál, ktorý ponúka. 
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