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Na prvý pohľad snáď ani nemožno nájsť rozdielnejšie teoretické východiská, ako je 

takzvané archaické písanie francúzskeho teoretika André Siganosa a teória dynamických 

systémov, ktorá zľudovela pod názvom teória chaosu
2
. Zatiaľ, čo teória archaického písania 

francúzskeho teoretika Andrého Siganosa (1999) je primárne určená na analýzu literárnych 

textov a predpokladá určitú mieru ich mýtickej motivácie (Siganos, 1999, 5), teória chaosu 

vznikla na rozhraní matematiky a fyziky v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. 

Napriek rozdielom sa pri bližšom pohľade začnú vynárať paralely. Do akej hĺbky však tieto 

podobnosti siahajú a aké sú implikácie pre interpretáciu textov? Pri hľadaní ekvivalentností 

sa sústredíme na tri aspekty, ktoré majú teórie spoločné: bohatosť významu, opakovanie 

rovnakých štruktúr na rôznych úrovniach a zdanie neusporiadanosti. Ak sa však obe teórie 

líšia iba v detailoch a v použitej terminológii, nie je nová teória redundantná? Aby sme na 

túto otázku mohli odpovedať, aplikujeme spoločné znaky teórií na román Les fous de Bassan 

Anne Hébertovej, jednej z najznámejších québeckých autoriek, čím sa overí ich 

produktívnosť.  

Obe teórie, archaické písanie i teória chaosu, sú výsledkom ľudskej potreby vysvetliť 

svet okolo nás. Jedným z prvých spôsobov vyjadrenia či opisu prírodných javov bol mýtus. 

V dnešnej dobe vedeckých poznatkov stratil mýtus svoju pôvodnú funkciu, ale oslobodením 

sa od poznávacej funkcie sa v mýte mohla naplno prejaviť fantázia tvorcov, čo bolo 

impulzom pre vznik literatúry. Mýtus dodnes tvorí dôležitú súčasť kultúrnej identity a slúži 

ako rezervoár obrazov v literatúre. Poznávaciu funkciu mýtu prevzala medzitým veda. 

Jednou z najnovších a zároveň najúspešnejších vedeckých teórií opisujúcich fungovanie sveta 

je práve teória dynamických systémov. Keďže pôvod oboch teórií je podobný a empirická 

realita je tá istá, podobné sú aj ich závery. Podobné sú dokonca aj metafory, ktoré obe teórie 

využívajú. Archaické písanie využíva obraz labyrintu a dynamický systém využíva koncept 

chaosu.  

Prvým spoločným znakom teórií je ich nasýtenosť významom. Teória chaosu 

znamená obrat vo vnímaní reality, pretože to, čo bolo predtým považované za chaotické 

(napr. počasie), náhodné, bez usporiadania, sa zrazu stalo bohatým na informácie (Hayles 

citované podľa: Parker, 2007, 2). Neporiadok totiž predpokladá omnoho zložitejšie pravidlá 

organizácie ako poriadok, už len tým, že pravidlá, ktorými sa riadi, nie sú zrejmé na prvý 

pohľad. Rovnaká myšlienka rezonuje aj u Siganosa. Podľa neho sa archaické písanie 

vyznačuje tým, že všetko je naplnené významom (Siganos, 1999, 43). Všetko má okrem 

svojho vlastného významu aj význam symbolický a od čitateľa sa priam vyžaduje, aby v texte 

hľadal ukryté významy (Siganos, 1999, 74). Jedným z významov, ktorý sa takto dostáva do 

popredia, je práve zmena nazerania na neporiadok. Chaos, ani labyrint s ním nemôžu byť 

spájané, pretože za zdaním neusporiadanosi sa ukrýva vždy poriadok. V dynamickom 

systéme „usporiadanie vychádza z nepredvídanej aktivity“ (Parker, 2007, 25) a rovnako v 

labyrinte sa Siganos odvoláva na „premyslene chaotické usporiadanie labyrintu“ (Siganos, 

1999, 44). 

Ďalším spoločným znakom teórie chaosu a archaického písania je to, že usporiadanie 

je výsledkom aktivity, ktorá má opakujúci sa charakter. V dynamickom systéme sa aj 

najmenšia zmena východiskových podmienok odrazí vo výslednej aktivite
3
, ale zakaždým sa 

objavia štruktúry, ktoré sa opakujú. Pozorovanie opakujúcich sa vzorov je navyše nezávislé 

na priestore a na čase. Objaví sa aj vtedy, keď je narušená chronológia či obrátený tok času, 
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alebo sa mení rýchlosť na rôznych úrovniach systému. Skrátka, kdekoľvek bude začiatočný 

bod systému, od ktorého sa začne odvíjať sled udalostí, a akokoľvek odlišné budú jeho 

trajektórie, keď sa pozorovateľ pozrie na dynamiku systému, bude mať vždy pocit, že 

niektoré vzory sa opakujú. Ako tvrdí Alyson Jo Parkerová, literárnou paralelou tohto javu je 

napríklad opakovanie štruktúry románu v jeho podkapitolách (Parkerová, 2007, 24), 

prerozprávanie jednej a tej istej udalosti z rôznych perspektív alebo spájanie fragmentov v 

jeden celok. (Parker, 2007, 25). Podobnú fragmentáciu a zmenu perspektívy predpokladá i 

archaické písanie. Opakovanie fragmentov sa vyskytuje vo všetkých rovinách textu: od 

opakovania slov (Siganos, 1999, 197, 228), cez rekurentnosť motívov alebo celých dejových 

úsekov, až po opakovanie tzv. „špirálových podštruktúr“ (Siganos, 1999, 228). Špirálovitou 

konštrukciou textu nahrádza Siganos pôvodný koncept cyklického času v mýtoch, ktorý je 

známy z iných mytologicko-kritických koncepcií. Cyklický čas je však podľa Siganosa 

nefunkčný, lebo uzatvára príbeh do večne sa opakujúceho kolobehu bez možnosti 

napredovania. Podľa Siganosa je každý cyklus zároveň miernym posunom oproti 

východiskovej pozícii. Protagonista je bohatší minimálne o jednu skúsenosť. Aj v takomto, 

pomaly napredujúcom príbehu je však zrejmé, že chronologický princíp nie je rešpektovaný, 

čo napokon tvrdí aj Siganos, keď  píše, že „mýtizácia narušuje časovú linearitu“ (Siganos, 

1999, 8). V prípade rôznych perspektív je však archaické písanie oproti teórii chaosu 

ochudobnené. Siganos totiž hovorí iba o minotaurovskej a daidalovskej
4
 perspektíve. 

Minotaurovská predpokladá pozorovateľa dokonale strateného vo vnútri labyrintu 

a daidalovská je vševediacim pohľadom tvorcu.  

Tretím spoločným znakom teórií je, že ani chaos ani labyrint nemajú pevne určený 

stred. Stredom sa v tomto prípade myslí to miesto, kde dochádza k rovnovážnemu stavu, 

bodom, ku ktorému systém speje. V teórii chaosu je slovo stred nahradené „zvláštnym 

(divným) atraktorom“. Zvláštnym je preto, lebo „jeho pozícia sa neustále mení“ (Parker, 

2007, 11). Systém sa preto nemôže dostať do rovnovážneho stavu: „Je v neustálom pohybe, 

v stave « stávania sa », pretože atraktor priťahuje a zároveň odpudzuje“ (Parker, 2007, 26). 

Paralela s literárnym textom je možná vtedy, ak sa text neustále približuje ku klimaxu, aby sa 

od neho vzápätí vzdialil (Parker, 2007, 40). Príbeh teda nemôže byť uzavretý. V 

Siganosovom labyrinte možno hovoriť o neuzavretosti v tom zmysle, že v labyrinte možno 

blúdiť do nekonečna. O akokoľvek rozľahlý labyrint by však išlo, skôr či neskôr sa blúdiaci 

dostane na miesto, kde už predtým bol. Kto sa dostane do labyrintu, zažije „náročnú (často 

nemožnú) cestu za stredom, kde sa ukrýva zmysel“ (Siganos, 1999, 43). Čo však dáva zmysel 

labyrintu? Minotaurus (cf. Siganos, 1999, 55). Či už je explicitne prítomný v texte, alebo nie, 

práve on organizuje chaos tým, že je jeho pohyblivým stredom a teda mení svoje miesto ako 

zvláštny atraktor. Navyše, rovnako ako atraktor, priťahuje toho, kto ho prišiel do labyrintu 

premôcť, ale zároveň ho aj odpudzuje svojou monštruóznosťou. 

Román Anne Hébertovej Les Fous de Bassan stvárňuje život québeckej anglofónnej 

komunity v dvoch časových rovinách. V roku 1936, kedy Stevens Brown, ktorý sa vracia do 

rodnej dediny z potuliek po Amerike, zavraždí svoje dve sesternice, Oliviu a Noru. Druhá 

časová rovina zavedie čitateľa do roku 1982, keď ešte žijúci protagonisti objasňujú, čo sa 

pred 46 rokmi stalo. V románe nie sú žiadne indície, že by išlo o text s mýtickou motiváciou. 

Prinajlepšom možno hovoriť o legende, a preto je problematické aplikovať naň siganosove 

kategórie archaického písania. Zatiaľ, čo však labyrint v texte prítomný nie je, chaos je 

tematizovaný už v názve románu. Pomenovanie fou de Bassan označuje druh čajok, ktoré 

žijú na kanadskom pobreží. Slovníková definícia upozorňuje okrem iného aj na 

charakteristickú vlastnosť letu vtákov, ktorý je „zdanlivo nekoherentný“ (Le Petit Robert). 

Spôsob letu čajok však vyzerá chaoticky, pretože je príliš komplexný. Každý let je iný a 

zároveň sú si všetky podobné. Nemožno teda hovoriť o úplnej náhodnosti. Takisto päť 

rozprávačov v románe sa odlišuje nejakým detailom. Všetci rozprávajú ten istý príbeh, ale ani 
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jeden z nich nedokáže podať celistvý pohľad na udalosti
5
. Každý z rozprávačov objasní 

detaily, ktoré ostatní nepoznajú, ale okrem informácií potrebných na objasnenie zločinu často 

uvádzajú podrobnosti, ktoré s ním nemajú nič spoločné. Okrem toho, že odvádzajú pozornosť 

čitateľa od hlavnej dejovej línie, saturujú príbeh informáciami tak, ako to obe teórie 

predpokladajú.  

Priamym dôsledkom využitia viacerých rozprávačov je, že sa v každej kapitole 

opakuje stále ten istý príbeh, ale opakovanie možno pozorovať aj na iných úrovniach textu. 

Keď sa napríklad čitateľ zameria na román ako celok, odhalí jeho kruhové usporiadanie. Dej 

románu sa začína odvíjať v roku 1982, keď na udalosti pred a po vražde spomína reverend. 

Nasledujú pásma, ktoré čitateľa prenesú do roku 1936, keď sa stala vražda, až sa napokon v 

poslednej kapitole príbeh vracia do roku 1982
6
. Prvá a posledná kapitola teda uzatvárajú 

kruh, a preto čitateľ môže začať čítať román kdekoľvek, ale po prečítaní celého diela sa vždy 

dostane do východiskového bodu. Nezáleží pritom ani na poradí, v akom prečíta jednotlivé 

fragmenty, napriek tomu, že poradie zďaleka nie je náhodné. Iným typom opakovania je 

narušenie chronologického usporiadania príbehu. Nielen román ako celok, ale aj niektoré 

kapitoly využívajú rovnaký princíp. Prvá kapitola vyrozprávaná reverendom Jonesom 

pripomína miestami blúznenie a kauzalitu udalostí si čitateľ dokáže zrekonštruovať až po 

prečítaní celej kapitoly. Ešte vhodnejším príkladom fragmentárneho usporiadania je 

Percevalove rozprávanie. Chlapec je mentálne zaostalý, a preto dokáže len verne a nestranne 

reprodukovať to, čo vidí, a nevyvodzuje žiadne súvislosti.  

Hry s časom sa zďaleka netýkajú len narušenia chronologickej výstavby románu. 

Teória chaosu predpovedá, že čas môže na rôznych úrovniach systému plynúť rôznou 

rýchlosťou. V románe Anne Hébertovovej je táto charakteristika príbehu ilustrovaná znova 

metaforou letiacej čajky: „čajka spomalí náhle svoj let, zloží krídla a padá k hladine strmhlav 

ako šíp vystrelený priamo nadol“ (Hébert, 1982, 238). Než sa čajka vrhne do oceánu, takmer 

sa vo vzduchu zastaví. Rozprávanie imituje práve tento pohyb. Tesne pred finálnym 

priznaním Stevensa, pred časťou, ktorá má najväčší spád, sa plynutie času úplne zastaví: 

Olivia, predposledná rozprávačka rozpráva príbeh po svojej smrti, teda mimo empirického 

času. Svoju časť príbehu začína slovami „Niekto ma celkom určite zabil. Potom odkráčal.“ 

(Hébert, 1982, 199).  

Posledným spoločným znakom archaického písania a teórie chaosu je existencia 

atraktora, Minotaura či stredu. Ide o element, ktorý organizuje chaos tak, že všetko sa 

obrazne povedané „točí“ okolo neho. Výhodou atraktora oproti Minotaurovi je, že ním môže 

byť prakticky čokoľvek a že nie je zaťažený konotáciami, ako sú nebezpečenstvo, ničenie, 

smrť či zviera. Jedinou podmienkou, ktorú musí atraktor spĺňať, je jeho schopnosť 

organizovať príbeh. V románe Anne Hébertovej možno nájsť podobných prvkov hneď 

niekoľko. Najprv ide o najdôležitejšie udalosti, ktoré sú prítomné vo všetkých verziách 

príbehu. Je nimi scéna, kde reverend zvádza svoje mladé netere, smrť jeho manželky, 

zmiznutie a smrť dievčat. Medzi týmito štyrmi momentmi sa ťažisko príbehu neustále 

presúva a vo chvíli, keď sa blíži odhalenie pravdy v ktoromkoľvek z nich, rozprávanie 

naberie iný smer. Za ďalší typ atraktorov možno považovať rozprávačov. Každý z nich sa 

ocitne v príbehu ostatných a jeho dôležitosť sa neustále mení. Keď si už čitateľ začne 

myslieť, že daný rozprávač by mohol byť mať privilegované postavenie, perspektíva sa 

zmení. Napokon možno za atraktor považovať aj tému šialenstva či bláznovstva (folie). Slovo 

vystihuje všetkých protagonistov, ale mení zároveň aj svoj význam. Reverend, ktorý svojou 

pedofilno-incestnou skoro-neverou nepriamo zabil svoju ženu je i pol storočia po udalostiach 

posadnutý vidinami z minulosti. Šialenstvo Stevensa Browna je prirovnávané k búrke. 

Stevens sa vyhovára na kvílenie vetra, ktoré ho privádza do zúrivosti, ale búrku počuje len on 

sám vo svojej hlave vždy, keď sa mení na nepríčetnú a zúrivú beštiu. U Stevensa sa téma 

šialenstva vo svojom násilnom póle približuje najviac ku konotáciám, ktoré definujú 
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Minotaura, ale atraktor ponúka pružnejšie uchopenie textovej reality. Stevensov brat Perceval 

je mentálne zaostalý ale inak neškodný, a jeho neter Nora je vyzývavá a je charakteristická 

svojim bláznivým smiechom. 

Všeobecne možno povedať, že chaos a labyrint sú analogickými konceptmi. Avšak 

archaické písanie musí v prípade, keď sa v texte labyrint neobjaví, odvolávať na zástupné 

motívy, medzi ktoré Siganos radí les, púšť a horu (vrch) (Siganos, 1999, p. VIII). Napriek 

tejto pomôcke je obraz labyrintu ako aj Minotaura zaťažený príliš špecifickými konotáciami. 

Aby sa dala metóda efektívne použiť, mal by text aspoň v niečom odkazovať na mýtus. 

Naopak, teória dynamických systémov je omnoho všeobecnejšia a jej terminologický aparát 

nie je presýtený kultúrnymi konotáciami. Možno ju preto použiť ako interpretačnú metódu 

rovnako na textoch, ktoré mýtický rozmer nemajú. Na obranu mytologickej kritiky je však 

nevyhnutné pripomenúť, že ak sa literárny text na mýtický rozmer spolieha, bolo by 

krátkozraké nevyužiť teóriu archaického písania, ktorá je variáciou mytologickej kritiky. 

Okrem textovej výstavby tu totiž hrá dôležitú úlohu aj obsah mýtu a s ním si už teória chaosu 

nepomôže.  

 
Poznámky 
1
 Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a prekladateľsko-

tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, 

na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.  
2
 Teória chaosu bola čoskoro po svojom vzniku aplikovaná v literárnej vede. Bolo to vďaka jej schopnosti 

„objasniť komplexnú dynamiku textov“ (Parker, 2007: XII). 
3
 Napríklad povestné mávnutie motýlích krídel v New Yorku môže spôsobiť tajfún v Tokiu, ale iná orientácia 

krídel môže mať za následok búrku na inom mieste. 
4
 Dve existujúce perspektívy je vhodné rozšíriť o takzvanú tézeovskú (cf. Drengubiak, 2009: 284), v ktorej sa 

protagonista vydá do labyrintu zabiť Minotaura, a vracia sa z neho ako víťaz. Ide teda o iniciačný príbeh. 
5
 Stmeľujúcim prvkom rozprávačskej stratégie je, že všetci rozprávači sú príbuzní. Najväčšiu autoritu má z nich 

reverend Jones, ktorý je strýkom všetkých ostatných rozprávačov a ktorému Anne Hébertová zverila úvod 

románu. Po ňom rozpráva Stevens Brown (vrah), Nora Atkinsová (zavraždená), Perceval (Stevensov mentálne 

zaostalý brat), Olivia (druhá zavraždená) a znova Stevens Brown. 
6
 1982 je aj rokom vydania románu. 

 

Bibliografia 

BRUNEL, P.: Mythocritique – Théorie et parcours. Paris, PUF, 1992.  

DRENGUBIAK, J.: Richard Millet a hľadanie čitateľa. In : Súčasné umenie 

v medzidisciplinárnej komunikácii. ed. Jana Sošková, AFPh UP 256/338, Prešov, FFPU, 

2009. 

HAYLES, N. K. : Chaos and Order: Complex Dynamics in Literature and Science. Chicago, 

University of Chicago Press, 1991.  

HÉBERT, A.: Les fous de Bassan. Paris, Éditions du Seuil, 1982.  

PARKER, J. A.: Narrative Form and Chaos Theory in Sterne, Proust,Woolf, and Faulkner. 

New York : Palgrave Macmillan, 2007.  

SIGANOS, A.: Mythe et écriture – La nostalgie de l’archaïque. Paris, Presses Universitaires 

de France, 1999.  

 

Summary 

The article analyses two theories, the so-called archaic writing by the French theorist André 

Siganos, and the theory of chaos as used by Alyson Jo Parker to approach literary texts. On 

the example of the novel In the Shadow of the Wind (Les Fous de Bassan), written by Anne 

Hébert, a French-Canadian author, we explore few characteristics that the theories share: the 

richness of meaning, the repetition of similar structures throughout the novel and a seemingly 

disorganized composition. While the archaic writing uses the image of labyrinth to explain 
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the fragmentary texts, the theory of chaos is devoid of mythic connotations and thus can be 

used in cases where the mythic interpretation cannot be justified. 
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