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"Únik ze zajetí smyslu. K subverzivní síle textů F. M. Dostojevského~ 
W. GombrowÍcze a F. Kafky." 

Jak diplomant sám doznává, na počátku jeho práce stála "fascinace psaním, jež uniká 

jasnému významovému uchopení, interpretační syntéze a aplikaci již předem hotových 

kategorií", psaním, jež "znejišťuje dosavadní způsoby četby a způsob chápání literatury". 

,,,ironizuje osvědčené interpretační 1110dely~" a vyžaduje tedy takový interpretačllÍ přístup~ 

který .,se pokusí rezignovat na svou převahu nad textem a citlivě sledovat místa. jež 

klasickému zvýznamňování unikají". Leč takový postulát či programový požadavek se snadno 

formuluje, hůr-e už naplňuje. Ponechme stranou, že již Deleuzova-Guattariho experimentace, 

které se diplomant dovolává jako přístupu, o nějž se ve své práci snaží, nebyla přijata 

jednoznačně a jejich známé knize Kajka. Za menšinovou literaturu se především mezi 

germanisty a kafkalogy dostalo mnoha zlých a uštěpačných, a přiznejme že částečně i 

oprávněných kritik (v českém prostředí si vybavuji obdobně kritickou reakci Marka Vajchra 

na stránkách Revolver Revue). To však - alespoň v mých očích - nijak neumenšuje 

interpretační sílu jejich konceptu, který pro mě představuje - řečeno s Kenethem Newtonem

silnou interpretaci. Kdybych toto kritérium interpretační síly přiložil k předkládané diplomové 

práci, musel bych konstatovat, že je naprosto přesvědčivá jak ve svém celku, tak - byť tu 

nikoli bez výhrad - i v dílčích analýzách zvolených autorů, u nichž diplomant sleduje projevy 

onoho subverzivního gesta úniku ze zajetí smyslu, jehož teoretický koncept podává v úvodní 

metodologické a programové kapitole. Jak však uchopit dynamickou povahu zkoumaného 

"gesta úniku" v jeho t1uidní proměnlivosti, aby se ze zřetele neztratila jednotící intence 

výkladu, a neuvíznout přitom v bludném kruhu variací již řečeného? Celou interpretační část 

předkládané práce lze z této perspektivy číst i jako napínavý zápas o tuto křehkou vyváženost, 

zápas sympatický svou poctivostí a důsledností, s níž si diplomant nic neusnadňuje. K tomu, 

aby práce dostála programovým východiskům, která si diplomat sám postuloval, ji možná 

chybí jediné: více odvahy. Ta odvaha mi v předkládané práci chybí o to víc, že autor chce -

jak sám proklamuje - postihnout právě ony fenomény textu, které zneklidňují, ta místa textu, 

v nichž "působí subverzivní síla literatury unikat smyslu a jeho rekonstrukcím a kam vstupuje 

radikální řeč těla". Stopy těchto míst textu, která s Barthesem nazývá trhlinami, a tedy i stopy 

.. myšlenÍ trhlin" jdoucí napříč jak sledovanými texty primárními (Dostojevskij, Gombrowicz, 



Kafka, ale ve zdařilém exkursu i Chytilové Sedmikrásky), tak sekundárními, jichž se 

diplomant dovolává (Deleuze, Barthes, Kristeva, Benjamin, Adorno, Artaud ad.), by se měly 

- jak se domnívám - ve větší míře promítnout i do diplomantova vlastního výkladu. 

Čím však míru oné odvahy nebo sílu subverzivního gesta poměřovat, abychom nezůstali 

jen u čistě subjektivního pocitu? Třeba tím - a tu se stále držím vlastních diplomantových 

premis - , v jaké míře předkládaná práce znejisťuje dosavadní způsoby četby vybraných 

autorů. Tu však naražíme na potíž, jež se obnaží hned při letmém pohledu na přehled 

sekundární literatury. Jestliže u Kafky jsou vcelku reprezentativně zastoupeni autoři "jiného" 

čtení Kafky (vedle Deleuze především Benjamin a Anderson), u Dostojevského si autor vedle 

kanonické práce Bachtinovy vystačí s dvěma doslovy a v případě Gombrowicze, jež je 

diplomantovi - jak sám zdůrazňuje - "emblematickým autorem" jeho práce, nenajdeme 

sekundární pramen ani jediný. Je to samozřejmě přístup zcela legitimní, jak ostatně dokládá 

kafkovská studie Deleuze a Guattariho, je to však přístup, který má - pokud nejsme zrovna 

Deleuzem nebo Benjaminem - svá rizika, skryté pasti. Co mám na mysli? Na to, abych mohl 

posoudit "novost" diplomantova čtení Gombrowicze, tedy nakolik znejisťuje dosavadní 

interpretační přístupy k jeho dílu, natolik dobře sekundární literaturu věnovanou 

Gombrowiczovi neznám, v kapitole věnované Kafkovi se však diplomant - s výjimkou partií 

věnovaných ornamentu (srov. dále) - pohybuje v bezpečných vodách dnes již osvědčených 

interpretací a aplikací již předem hotových kategorií, tedy přesně v oněch vodách, jichž se 

diplomant chtěl programově vyvarovat, a dalek tomu, kam chtěla mířit intence jeho psaní. 

Ale aby mi bylo dobře rozuměno: mluvím stále o nadstandardní práci a měřítka, jimiž ji 

poměřuji, jsou její vlastní, tedy rovněž nadstandardní, a vznesené výhrady či spíše polemické 

poznámky by neměly zakrýt to podstatné: jde o práci s jasně formulovaným metodologickým 

konceptem v kapitole úvodní, důsledně prověřovaným analyticko-interpretačním výkonem ve 

druhé a třetí části, v nichž leží vlastní jádro práce. Již v partiích věnovaných Dostojevskému, 

u něhož diplomant nachází první stopy onoho subverzivního gesta, je celá řada pěkných a 

inspirativních dílčích pozorování a postřehů, týkajících se především Běsů a Zápiskil z 

podzemí a není podstatné, že mě autorova argumentace ne vždy a zcela přesvědčuje: tam, kde 

diplomant spatřuje stopy onoho úniku smyslu, já bych spíše viděl ještě tradiční pluralitu 

smyslu, vázanou na Bachtinem popsanou polyfonii či mnohohlasí, související 

s Dostojevského akcentem na hrdiny. Ostatně autorova polemika s Bachtinem, jež jako pokus 

o znejistění vlivného interpretatačního modelu těmito partiemi prochází, je - zdá se mi -

poněkud násilně vyhrocena a předem odsouzena k porážce. Bachtin je se svou cca 

třísetstránkovou monografií pro diplomanta s jeho ne více než deseti stránkami textu přeci 



Jen těžká váha. Řekl bych, že diplomantovy dílčí postřehy Bachtinovo pojetí skandálu a 

koncept karnevalizace jako interpretační model jistým a podnětným směrem spíše rozvíjejí, 

obohacují a dophlují o nové fasety, než že by jej překonávaly, vyvracely nebo k němu stály 

v kontrastu. Ale ani to není málo. Partie věnované Gombrowiczovi - i přes námitku 

vznesenou výše - nabízejí vzrušující četbu. Je zřejmé, že v díle toho polského modernisty se 

diplomant cítí doma, zde nalezl takový způsob psaní, který je nejbližší jeho teoretickému 

konceptu gesta subverzivního psaní, gesta, jež se autonomizuje, zbavuje signifikace a 

zdůrazt'íuje roli těla. Místa, kde diplomant sleduje nejrůznější projevy Gombrowiczovy 

gestuální praxe, která vposledku "zpochybt'íuje přítomnost smyslu a reprezentace coby 

podmínky (stvořeného) světa", patří v jeho práci k těm nejpřesvědčivějším a nemělo by cenu 

parafrázovat zde celou řadu dalších pěkných postřehů i zobect'íujících závěrů, ke kterým 

diplomant v průběhu svého čtení Gombrowicze dochází. Gombrowiczova tělesná řeč, 

osvobozující jazyk z pout reprezentace, vyklouzávající z všudypřítomné Formy a vytvářející 

půdu pro bujení ornamentu, je pro diplomanta místem, kde se jeho texty setkávají s texty F. 

Kafky Za nejinspirativnější pasáž kafkovské kapitoly pokládám právě diplomantovy úvahy o 

ornamentu, resp. ornamentalizaci jako pohybu, jehož subverzivní síla - jak autor dokládá -

"spočívá jak v odkládání či rozpouštění smyslu, což je jeden z hlavních principů Kafkova 

díla, tak v možnosti vrůstat a zaujmout místo jakési pomyslné dominanty, již ornament 

původně ovíjel". Zde se autor kriticky vyrovnává nejen s vlivným konceptem Andersonovým, 

ale samostatně a velmi podnětným způsobem promýšlí a na základě minuciózního pozorování 

Kafkových textů (především Popis jednoho zápasu. Rozjimáni. V kárném lúboPe) obohacuje 

pojetí ornamentu o nové akcenty. Byť i zde by bylo lze polemicky namítnout, že vědomým 

oslabením historické kontextualizace ornamentu v Kafkově díle se celý koncept Kafkova 

psaní a jeho základní intence v diplomantově podání poněkud zplošťuje a ochuzuje právě o 

onen historický rozměr, čímž nemyslím jen vazbu na dekadentní ornament, ale především 

těsnou vazbu Kafkova psaní na tradici židovské kabaly. V tomto světle pak onen subverzivní 

živel či osvobozující gesto, jež jsou diplomantovi podstatným momentem Kafkova psaní, 

nemusí být pouze útěkem ,jen tak", pro sebe (s. 60). Jistě: na povrchu Kafkova textu lze 

sledovat projevy téhož pohybu úniku smyslu, odehrávajícího se v oněch trhlinách, ale intence 

Kafkova psaní nemíří - zjednodušeně řečeno - k barthesovské "rozkoši textu"; jejím 

komplementárním aspektem je - jak se domnívám - skrytá touha po "ortelu", který by onen 

pohyb jazyka jako neustálý pohyb odnímání a odkládání reference ukončil, touha po 

"pravém" slově a "čistém" jazyce, ztraceném prvotním hříchem, který Benjamin popsal jako 

pád řeči do zprostředkovaného sdělování... A tento problém lze stěží vyložit bez odvolání na 



tradici židovské kabaly, podle níž písmo Tóry jako boží stvořitelské slovo nic nesděluje. Ale 

tím postihujeme zase jen jeden z aspektů Kafkova konceptu psaní... 

Jak už jsem však řekl výše, předkládanou diplomovou práci hodnotím jako nesmírně 

zralou, ve způsobu argumentace i vyvozování interpretačních závěrů důslednou, přesvědčivou 

a vnitřně koherentní, v závěrech inspirativní, což jsem se několika svými polemickými 

poznámkami pokusil alespoň naznačit, a v neposlední řadě i jako práci stylisticky naprosto 

suverénní, vyznačující se plynulým a sympaticky uvolněným stylem, aniž by přitom 

diplomant musel sebeméně slevovat ze své argumentační náročnosti. 

Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

V Hamburku dne 15. l. 2008 


