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Abstrakt 

Predkladaná dizertačná práca skúma tvorbu moskovského konceptualistu Dmitrija Prigova. 

Autor svoju mediálne diverzifikovanú a kvantitatívne hypertrofovanú tvorbu koncipoval ako 

celoživotný projekt Dmitrij Alexandrovič Prigov (projekt DAP). Jedným z cieľov takto 

koncipovanej tvorby bolo zostať neidentifikovaným, čím sa mieni suspendácia väzieb 

individuálnych mediálnych produktov na intenciu autorského subjektu. Väzby medzi 

mediálnymi produktmi a autorským subjektom však pretrvávajú aj naďalej. Práve analýzam 

modality týchto väzieb sa venuje predkladaná dizertačná práca. Postupuje sa pritom od analýz 

mediálnych produktov k analýzam formovania identity autorského subjektu. Sú to práve 

mediálne produkty, z ktorých sa identita autorského subjektu formuje. Autorský subjekt je 

súčasne chápaný ako (spolu)činiteľ v procese produkcie mediálnych produktov spolu s ďalšími 

mimo-ľudskými činiteľmi, akými sú opakovateľné vzorce, nástroje, techniky a semiotické 

systémy. Metodologicky je práca dotovaná nielen mediálnou, ale aj sociálnou teóriou, 

a vychádza tiež z teoretickej reflexie fenoménov zoskupených pod pojmom performativita (od 

konštrukcie výpovedí ku konštrukcii subjektov a ich identít). Zamýšľaný prínos práce spočíva 

v organickom prepojení štrukturálnych analýz mediálnych produktov s analýzami 

problematiky autorského subjektu. Množina postupov, ktorými k prepájaniu oboch problematík 

dochádza, je v práci nazývaná poetika performativity. Tento zastrešujúci pojem je formulovaný 

v kontexte tradície ruského literatúrocentrizmu (ako variantu logocentrického myslenia) a je 

interpretovaný ako jeho subverzia. Podrývanie literatúrocentrizmu znamená podrývanie 

premýšľania o texte ako ustanovujúcom činiteli sociálneho poriadku, z čoho autorský subjekt 

ako intencionálny pôvodca takéhoto textu čerpá symbolický kapitál. Poetika performativity 

preto znamená aj prehodnocovanie vzťahov medzi autorom, textom a čitateľom. 

 

Kľúčové slová 

konceptualizmus, literatúrocentrizmus, medialita, performativita, postmodernizmus, 

postštrukturalizmus, Prigov  



Abstract 

The aim of the dissertation is to analyse works of a Moscow conceptualist Dmitrij Prigov. 

Prigov approached his medially diversified legacy (that was characterized by media diversity 

and quantitative hypertrophy) as a life-long project Dmitrij Aleksandrovič Prigov. (project 

DAP). One of the goals of the project was to remain unidentified, which means to suspend the 

straight-forward relation between an individual media product and the intention of the authorial 

subject. However, the connection between the media products and the authorial subject 

preserved. It is the modality of the connection that changed. The dissertation focuses on the 

analysis of the modality of the connection. The research begins with an analysis of the media 

products and proceeds toward the issue of authorial subjetʼs identity construction. Nevertheless, 

it is the media products that the identity of the authorial subject is constructed by. Authorial 

subject, however, plays the role of the (co-)agent in the production process of the media 

products together with other non-human agents like iterable patterns, instruments, techniques 

and semiotic systems. Methodologically, the dissertation emerges from the intersection of 

media theories, social theories and the theoretical reflection of the phenomena gathered under 

the umbrella term performativity (from the construction of utterances to the construction of 

subjects and their identity). The dissertation attempts to interconnect structural analysis of the 

media products with the analysis of the authorial subject issue. The group of Prigov´s methods 

that lead to the intertwinement of both problematics is called the performative poetics. The 

umbrella term performative poetics appears as a subversion of the Russian literature-centrism 

tradition (understood as a version of logocentrism). The subversion means to rethink the 

meaning of a text as the constitutive factor of the social order, which, originally, helped the 

authorial subject as the intentional source of a such text to obtain symbolic capital. Thus, 

performative poetics means to rethink relations between author, text, and reader. 

 

Key words 

conceptualism, literature-centrism, mediality, performativity postmodernism, 

poststructuralism, Prigov 

 

  



Poďakovanie 

Ďakujem vedúcej práce doc. PhDr. Helene Ulbrechtovej, Ph.D. za usmerňovanie pri bádaní a za 

profesionálny a ľudský prístup. Jane Piknovej ďakujem za korektúru textu dizertácie 

a Davidemu Pantalonemu za korektúru anglického abstraktu. Za trpezlivosť, podporu 

a úprimný záujem ďakujem Ide Muráňovej a Miroslave Šamajovej. Vďaka patrí tiež ďalším 

príbuzným, kamarátkam a kamarátom, kolegyniam a kolegom. Najmä za podnetné rozhovory 

a zhovievavosť počas môjho štúdia. Rád by som sa poďakoval aj NKC – Gender a věda za 

možnosť absolvovať mentorinogový program, ktorý mi pomohol k lepšej orientácii 

v akademickom svete. 

  



Obsah 

 

Úvod ........................................................................................................................................  10 

 

I 

1 Sprievodca stavom poznania Prigovovej tvorby ............................................................. 18 

1.1 Primárna literatúra ............................................................................................................. 18 

1.2 Sekundárna literatúra ......................................................................................................... 21 

 

2 Prigov v dnešnom Rusku ................................................................................................... 27 

 

II 

3 Myslieť s Prigovom: Predbežné metodologické upozornenie ........................................ 37 

 

4 Od literatúrocentrizmu k poetike performativity ........................................................... 41 

 

5 K „dejinám“ performativity .............................................................................................. 50 

5.1 Austinova cesta od performatívu k ilokučnému aktu ........................................................ 52 

5.1.1 Opozícia performatív/konštatív .................................................................................... 52 

5.1.2 Erózia opozície performatív/konštatív ........................................................................... 53 

5.1.3 Od lokučných, ilokučných a perlokučných aktov späť k performatívom a konštatívom 54 

5.2 Searlova reklasifikácia ilokučných aktov .......................................................................... 56 

5.3 Derrida o performativite .................................................................................................... 58 

5.3.1 Grafématické predikáty komunikácie ............................................................................. 58 

5.3.2 Problematické miesta Austinovho myslenia podľa Derridu ........................................... 60 

5.3.3 Derridov a Searlov spor o Austina ................................................................................. 61 

5.3.4 Performatívna sila a „mystický základ autority“ ........................................................... 62 

5.4 Foucault, Deleuze a Guattari: Problémy s výpoveďou ...................................................... 64 

5.4.1 K Foucaultovmu chápaniu výpovede .............................................................................. 64 

5.4.2 Deleuze v dialógu s Foucaultom ..................................................................................... 66 



5.4.3 Deleuze a Guattari: Výpoveď-rozkaz a jej implikácie .................................................... 68 

5.4.4 Foucault a rečové akty ................................................................................................... 70 

5.5 Materialita v myslení Judith Butler ................................................................................... 72 

5.5.1 Performativita rodovej identity ....................................................................................... 74 

5.5.2 Rozpúšťanie opozície subjekt/objekt rozkladom exkluzivity činiteľskej inštancie ....... 76 

5.5.3 Materialita ako prepojenie jazyka a matérie .................................................................. 78 

 

6 Performativita, médiá, sociálne praktiky ......................................................................... 84 

6.1 Podnety z intermediálnych štúdií ...................................................................................... 84 

6.2 Podnety z teórie a filozofie médií ...................................................................................... 87 

6.3 Podnety z teórie sociálnych praktík .................................................................................. 89 

6.4 Metodologické princípy .................................................................................................... 91 

 

7 Spriaznené výskumy ........................................................................................................... 93 

 

III 

8 Koncepcia projektu DAP v postmoderných súvislostiach .............................................. 97 

8.1 Deteritorializovaný Logos ................................................................................................. 98 

8.2 Smrť textu aj autora ......................................................................................................... 105 

8.3 Inštalácia autorských subjektivít v esejistike ................................................................... 108 

8.4 Empirický vs. imidžový Dmitrij Alexandrovič ............................................................... 113 

8.5 Postmoderné súvislosti .................................................................................................... 117 

 

9 Ľudské a mimo-ľudské činitele projektu DAP .............................................................. 126 

9.1 Princíp rutiny ................................................................................................................... 126 

9.2 Ľudské a mimo-ľudské činitele série Бестиарий: Princíp rutiny vo výtvarnom umení.. 130 

9.3 Ľudské a mimo-ľudské činitele v sériách Стратификации а Назначения: Princíp rutiny 

v poézii ................................................................................................................................... 136 

9.4 (Polo)automatizácia prepisovania ................................................................................... 141 

 

10 Poézia (do omrzenia) opakovateľných modelov .......................................................... 147 

10.1 Abstrahovanie konštruktívneho princípu cyklu ............................................................. 147 



10.2 „Demokratizácia“ poézie ............................................................................................... 153 

10.3 Sám sebe redaktorom? ................................................................................................... 160 

 

11 Medzi textom, objektom a performanciou ................................................................... 167 

11.1 Materializácia textovej štruktúry .................................................................................. 167 

11.2 Samizdat: Núdzou k inovácii ........................................................................................ 176 

11.3 Performancia rečových aktov: Обращения к гражданам ........................................... 185 

11.4 Post-samizdatový prepis Puškinovho kanonického „románu vo veršoch“ .................... 189 

 

12 Re-konštrukcie Dmitrija Alexandroviča Prigova ........................................................ 198 

12.1 Esejistická re-konštrukcia ............................................................................................. 198 

12.2 Re-konštrukcia v obrazoch ............................................................................................ 204 

12.3 Autopoietický systém projektu DAP ............................................................................. 209 

 

Záver .................................................................................................................................... 212 

 

Bibliografia .......................................................................................................................... 216

   



Motto: 

Kniha nemá ani objekt, ani subjekt, je utvořena z různě formovaných látek, z velmi rozdílných 

dat a rychlostí. Připisovat knihu subjektu znamená nedbat této činnosti látek a exteriority 

jejich vztahů. Je to jako si vyrábět Pánaboha k vysvětlení geologických pochodů. 

Gilles Deleuze a Félix Guattari1

                                                           
1 G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, Praha: Hermann & synové, 2010, s. 9–10. Z francúzskeho originálu 

Mille plateaux (1980) preložila M. Caruccio Caporale. 
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Úvod 

Dmitrij Alexandrovič Prigov (1940–2007) sa narodil v rodine ruských Nemcov, ktorá si 

v priebehu druhej svetovej vojny rusifikovala svoje priezvisko Priehoff. Ako dieťa ochorel na 

poliomyelitídu (detskú obrnu), ktorá sa stala jedným z motívov jeho „autobiografického“ 

románu Живите в Москве (2000). S fyzickou slabosťou, ktorá bola dôsledkom ochorenia, sa 

ako dieťa vyrovnával svedomitým cvičením. Svoju disciplinovanosť spätne neraz s iróniou 

spájal s nemeckým pôvodom. Z jeho spomienok na detstvo vyplýva, že k umeniu sa dostal 

náhodou. V Dome pionierov zostal umelecký krúžok ako jediný, kam sa ešte dalo prihlásiť. 

V roku 1959 sa mu po absolvovaní povinnej stáže vo výrobe podarilo dostať na štúdium v 

sochárskom ateliéri Stroganovovho inštitútu.2 Pre problémy s vedením školy štúdium dokončil 

až v roku 1967. Ešte počas štúdia sa oženil s Nadeždou Georgievnou Burovovou, s ktorou sa 

presťahovali na sídlisko v moskovskej okrajovej štvrti Beľajevo a mali syna Andreja. Na 

prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov pracoval na architektonickom oddelení 

moskovskej administratívy. Keď v roku 1975 získal členstvo vo Zväze výtvarníkov ZSSR 

(Союз художников СССР), pracoval spolu s Borisom Orlovom na zákazkách (napr. detské 

ihriská) pre rôzne mestá v Sovietskom zväze. V sedemdesiatych rokoch založil spolu 

s manželkou na jednej z fakúlt MGU, kde vtedy učila angličtinu, anglické divadlo, pre ktoré 

písal a inscenoval hry. Práve v sedemdesiatych rokoch začal byť aktívny aj v kruhoch 

neoficiálnych umelcov. Zúčastňoval sa literárnych večerov a v spoločnom ateliéri s Orlovom 

podobné podujatia aj organizoval. Počas perestrojky (1986) ho pri performancii Обращения к 

гражданам, keď po uliciach Moskvy rozlepoval drobné ústrižky so „životnými pravdami“, 

zadržali a nútene hospitalizovali na psychiatrii. Po proteste predstaviteľov kultúry ho po 

niekoľkých dňoch prepustili. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa stal prominentným 

predstaviteľom konceptualizmu a postmodernizmu, o čom neváhal diskutovať v televíznych 

reláciách či v tlačených médiách. Cestoval, vystavoval a vystupoval po celom svete, od 

Japonska po USA.3 

                                                           
2 Vtedy sa škola oficiálne volala Московское высшее художественно-промышленное училище. Jej dnešný 

názov je Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова. 

3 Biografické údaje som čerpal z dvoch zdrojov. Zo stránky Prigov foundation Дмитрий Александрович Пригов 

– хронологический обзор жизни и творчества [online]. < http://prigov.org/ru/bio> [cit. 22. 11. 2019] a z knihy 

rozhovorov Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П. Москва: Новое литературное 

обозрение, 2003. 
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Vo svojej umeleckej tvorbe sa venoval rôznym médiám a technikám. Ako básnik 

napísal, podľa vlastných vyjadrení, vyše tridsaťšesťtisíc básní,4 no publikoval z nich len 

zlomok. Toto číslo nezahŕňa dramatické, prozaické, teoretické či publicistické texty. Ako 

výtvarník vytváral objekty, kresby, grafiky, inštalácie a venoval sa aj performancii. Dá sa 

povedať, že jeho tvorba je mediálne diverzifikovaná a okrem toho i kvantitatívne 

hypertrofovaná. Jednotlivé umelecké výstupy sú v jeho prípade štrukturované celoživotným 

projektom Dmitrij Alexandrovič Prigov (ďalej iba projekt DAP). Ako sám uvádza, cieľom 

projektu DAP je vytvoriť čo možno najviac, a to čo možno najheterogénnejšie. Kvantitatívny 

cieľ tohto projektu pritom predstavuje jeho samostatnú rovinu, ktorá sa napĺňa v rovine 

individuálnych heterogénnych výstupov.5 Motívom pre takéto koncipovanie tvorby je 

Prigovovo úsilie vyhnúť sa identifikácii s vlastnými výtvormi.6 V tejto súvislosti Prigov neraz 

zdôrazňoval, že jeho projekt je založený na práci s imidžami. Mark Lipoveckij definoval imidž 

v Prigovovom pojatí ako „безличный субъект дискурсивной «практики», состоящий из 

набора определенных рутинных риторических жестов, поз, вещей, интонаций“.7 Podľa 

Prigova v sovietskej kultúre jestvovali napr. imidž lyrika alebo poetky. Ak bol niekto lyrikom 

alebo poetkou, znamenalo to podľa Prigova, že síce písaním poézie napĺňal svoju potrebu 

reflexie sveta básnickými prostriedkami, no súčasne sa táto reflexia uskutočňovala v súlade s už 

existujúcim modelom (imidžom) písania a správania, preto ich písanie plnilo aj istú kultúrnu 

a sociálnu funkciu.8 Keď teda Prigov uvádzal, že pracuje s imidžami a usiluje sa vyhnúť svojej 

identifikácii s vlastnými textami, môžeme jeho celoživotný projekt DAP charakterizovať aj ako 

úsilie vytvoriť mnohorozmerný, resp. zberný imidž. Takýto mnohorozmerný imidž potom 

niesol jeho vlastné meno Dmitrij Alexandrovič Prigov. Bol totožný a zároveň odlišný od 

                                                           
4 Igor Smirnov uvádza, že toto číslo Prigov spomenul v bližšie nešpecifikovanom rozhovore. Viď И. П. СМИРНОВ: 

Быт и бытие в стихотворениях Д.А. Пригова. In: Е. ДОБРЕНКО – И. КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. 

МАЙОФИС. (ред.): Неканонический классик. Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007). Сборник статей 

и материалов. Москва: Новое литературное обозрение, 2010, s. 96–105, tu s. 97.  

5 Viď Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 21–22. 

6 Viď Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным. In: Е. ДОБРЕНКО – И. КУКУЛИН 

– М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический классик Дмитрий Александрович Пригов (1940–

2007). Сборник статей и материалов. Москва: Новое литературное обозрение, 2010, s. 52–71, tu s. 70. 

7 М. ЛИПОВЕЦКИЙ: Практическая «монадология» Пригова. In: Д. А. ПРИГОВ: Монады: Как-бы-искренность. 

Москва: Новое литературное обозрение, 2013, s. 10–45, tu s. 17 

8 Porovnaj В. САЛЬНИКОВ – Д. А. ПРИГОВ: Мерцание между телом и словом. Русский журнал, 6. 4. 1998 

[online] <http://old.russ.ru/journal/inie/98-04-06/salnik.htm> [cit. 23. 1. 2018]. 
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empirického autora.9 Imidžového Dmitrija Alexandroviča mohol Prigov ako empirický autor10 

využívať pri redukcii subjektívnosti a prehodnocovaní subjektnosti vlastnej tvorby. Čím viac 

napísal, tým zložitejšie bolo usúvzťažniť subjekt s jedným spôsobom písania a s jedným 

z použitých imidžov. Projekt DAP tak fungoval na diferenčnom princípe neustáleho odkladu 

svojho zavŕšenia. 

V tejto stručnej charakteristike Prigovovej tvorby som sa usiloval zdôrazniť jej 

štruktúrovanosť projektom DAP, v ktorom sa dopĺňa problematizácia autorského subjektu 

s intermedialitou, nadprodukciou a heterogénnosťou individuálnych umeleckých výstupov. 

K reciprocite a komplementarite uvedených motívov odkazuje už názov predkladanej 

dizertačnej práce. Pôvodný Descartesov výrok „myslím, teda som“ („cogito ergo sum“), ktorý 

v názve parafrázujem, odkazoval na seba-vedomie subjektu. Seba-vedomie subjektu je istotou 

umožňujúcou objektívne poznanie, a to i poznanie o jestvovaní seba samého. Názov, naopak, 

poukazuje na to, že v akte produkcie umeleckých artefaktov môže dochádzať k „vymazávaniu“ 

subjektu. Dizertácia si preto dáva za cieľ zanalyzovať, za akých okolností k onomu 

„vymazávaniu“ dochádza. Na prvý pohľad je zrejmé, že ide o problematiku široko reflektovanú 

postštrukturalistickými prístupmi a taktiež úzko spojenú s analýzami postmodernizmu. 

Elementárnou snahou preto bude nezostať pri parafráze mnohokrát omieľaných konštatovaní o 

„smrti subjektu“, resp. o transformácii koncepcie subjektu, a v kontexte umenia a literatúry 

o transformácii koncepcie autora. Pochopiteľne, význačné práce na túto tému (Barthes, 

Baudrillard, Butler, Deleuze a Guattari, Derrida, Foucault a i.) budem reflektovať, avšak svoje 

analýzy k nim nebudem upínať. Analýzu danej problematiky sa usilujem inovovať 

presmerovaním pozornosti na úroveň produkcie umeleckých diel. Inými slovami, zaujímať ma 

bude mediálna rovina umeleckých diel. Práve produkcia patrí spolu s uchovávaním 

a distribúciou k elementárnym funkciám média. Situovaním výskumu do mediálnej oblasti je 

možné produktívne uvažovať o „odpojení“ umeleckých diel od intencie subjektu a súčasne 

premýšľať o tom, ako je subjekt sťa bytosť z mäsa a kostí, ako telo disciplinované 

socializáciou, zapojené do procesov produkcie umeleckých diel (vrátane literárnych textov; 

                                                           
9 Porovnaj napr. И. СКОРОПАНОВА: Русская постмодернистская литература. Москва: Флинта, 2002, 210–

213. 

10 Rozlíšenie medzi imidžovým a empirickým autorom je terminologicky inšpirované Umbertom Ecom, ktorý 

používa výrazy modelový a empirický autor. Viď U. ECO: Šesť procházek literárními lesy: Přednášky na 

Harvardově univerzitě. Olomouc: Votobia, 1997, s. 7–40. Z anglického originálu Six Walks in the Fictional Woods 

(1995) preložila B. Grygová. V kapitole 11 Medzi textom, objektom a performanciou sa k pôvodnej Ecovej 

terminológii vraciam. 
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v ďalšej časti práce používam výraz mediálny produkt11). Z hľadiska projektu DAP, keďže 

jedným z jeho cieľov bolo zabezpečiť autorovi mimikry, bude následne kľúčové preskúmať, 

ako mediálne produkty participujú na konštrukcii autorského subjektu a jeho identity. 

V nadväznosti na štúdiu Marka Lipoveckého a Iľju Kukulina o tejto previazanosti mediálnych 

produktov s autorským subjektom a súborom postupov, akými je oná spojitosť artikulovaná, 

hovorím ako o poetike performativity. Jej súčasťou je tiež motív podrývania ruskej tradície 

literatúrocentrizmu, ktorá je v práci interpretovaná ako variant logocentrického myslenia. 

Ako približujem v kapitole venovanej stavu sekundárnej literatúry o Prigovovi, dnešné 

bádanie sa orientuje aj na mediálnu perspektívu autorovej tvorby a takisto aj na problematiku 

projektu DAP. Problém mnohých štúdií o týchto otázkach vidím v tom, že často zostávajú 

v rovine deklaratívnych záverov, ktoré nie sú podložené dôkladnejšími štrukturálnymi 

analýzami autorových diel. Nemožno poprieť, že mnohé z takýchto deklaratívnych záverov 

pôsobia výstižne. Ak však nie sú podporené dôkladnejšími analýzami, zákonitou je otázka, či 

nie sú len záležitosťou rétorickej či štylistickej zručnosti danej teoretičky alebo teoretika, a či 

nemôžu „deformovať“ poznanie o autorovej tvorbe. Vo svojej dizertácii sa usilujem tomuto 

deklaratívnemu prístupu vyhnúť. Zvolil som cestu podrobnejších analýz, na prvý pohľad 

menšieho počtu mediálnych produktov. Oproti tým, ktorí sa dopúšťajú oných deklaratívnych 

záverov, mám výhodu väčšieho priestoru, na ktorom môžem analýzy realizovať, zatiaľ čo 

v rozsahu časopiseckej štúdie či kapitoly je to takmer nemožné.12 

Z vyššie uvedeného môže vzniknúť dojem, že v dizertácii sa chaoticky miešajú 

analytické nástroje s analyzovaným objektom. Mám na mysli dojem, že nekriticky preberám 

autorovu interpretáciu vlastného diela. Čiastočne je tento dojem opodstatnený. Úvodné motto 

z textu Gillesa Deleuzea a Félixa Guattariho poukazuje na existenciu rôznych „externých“ 

faktorov, resp. akýchsi nadosobných a neosobných štruktúr presahujúcich autorský subjekt, 

v dôsledku ktorých nemožno hľadať pôvod textu v tomto subjekte. Takýto predpoklad rozkladá 

zaužívanú opozíciu subjekt/objekt. Dôsledky jej rozkladu sa prejavujú aj v orientácii na otázky 

produkcie v mediálnej rovine, kde sa súčasne Prigov ako autorský subjekt stáva jedným 

z množiny činiteľov v procese produkcie. Takýto typ myslenia bol blízky aj Prigovovi. Veľmi 

dobre o tom svedčí už zmienené Prigovove koncipovanie tvorby ako projektu DAP. Ako som 

už uviedol, jedným z jeho cieľov bolo zostať neidentifikovaným, čo neznamená, že by 

výsledkom projektu neboli identity autorského subjektu. Práve naopak. Výsledkom bola ich 

                                                           
11 Jeho význam približujem v závere kapitoly 1.2 Sekundárna literatúra. 

12 Moje vlastné publikačné pokusy ma v tom, napokon, len utvrdili. 
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pluralita. Dá sa preto konštatovať, že Prigov bol paralelne subjektom i objektom svojho 

celoživotného projektu. V dizertácii na toto Prigovove „gesto“ nadväzujem, z čoho mȏže 

vzniknúť spomínaný dojem prelínania nástrojov a objektov analýz. Ide o dôležitý 

metodologický motív dizertácie, ktorého objasneniu je venovaná samostatná kapitola (kap. 3). 

Znamená to, že v práci skutočne vychádzam z Prigovovej vlastnej interpretácie jeho tvorby ako 

projektu DAP. Ide však o kritické nadviazanie. Predkladaná dizertácia nie je len výsledkom 

priamočiareho bádania autorského subjektu (autora uvedeného na titulnom liste dizertácie), ale 

je snahou premýšľať o Prigovovi spolu s ním, nechať ho pri analýzach pôsobiť, no súčasne sa 

z tohto pôsobenia pokúsiť emancipovať. Sám Prigov pre mňa predstavoval „externý“ faktor 

bádania a súčasne aj objekt. V tejto súvislosti sa mi znova žiada odvolať na motto od Deleuzea 

a Guattariho. K tomuto prístupu ma však motivovala i nedávna monografia Petra Práška 

o filozofii Gillesa Deleuzea. Prášek v monografii aplikuje pri analýzach Deleuzeovho myslenia 

jeho vlastné stratégie spočívajúce v snahe myslieť spolu s ním, stať sa ním, a následne prejsť 

z roviny výkladu do roviny tvorby a autora tak „dezinterpretovať“.13 

Predkladaná dizertácia však nepredstavuje filozofický rozbor, preto moje „napájanie sa“ 

a „odpájanie sa“ od Prigova má svoje špecifiká, ktoré zohľadňujú, že ide o oblasť literatúry a 

umenia. V širšej perspektíve sa otvára otázka o tom, čo znamená myslieť v umení a umením. 

Ide, pochopiteľne, o komplexnú teoretickú otázku, na ktorú dizertácia o jednom ruskom 

konceptualistovi nechce a nemȏže dať odpoveď. Ak je takáto otázka v práci predsa len 

implicitne položená, odpoveď na ňu sa hľadá v orientácii na problematiku konštrukcie 

mediálnych produktov ako výsledku (spolu)pȏsobenia množiny faktorov, t. j. odpovede sa 

hľadajú v rovine produkcie.14 Takáto orientácia poukazuje na to, že sa stále pohybujeme 

v oblasti literárnej vedy, hoci aj preberajúcej podnety z iných disciplín. V dizertácii sa usilujem 

skombinovať „dielocentrické“ prístupy s „kontextuálnymi“. Dá sa povedať, že nadväzujem na 

jeden z princípov ruského formalizmu, ako o ňom písal Boris Ejchenbaum, aplikovať 

analytické nástroje potiaľ, pokiaľ to konkrétny materiál dovolí.15 V prípade Prigova platí, že 

materiál často privádza analytické nástroje na pokraj svojej užitočnosti. Ako ukážu analytické 

kapitoly, Prigov svoje postupy síce prenášal z jedného literárneho druhu do iného a hlavne 

                                                           
13 P. PRÁŠEK: Člověk v šíleném dění světa: Filosofie Gillesa Deleuze. Praha: Karolinum, 2018. 

14 Obdobným smerom sa uberajú aj úvahy Dietera Merscha pri analýze tzv. umeleckého výskumu (artistic 

research). Viď D. MERSCH: Epistemologie estetična. Praha: Karolinum, 2020. Z nemeckého originálu 

Epistemologien des Ästhetischen (2015) preložil M. Petříček. 

15 Б. Эйхенбаум: О литературе. Работы разных лет. Москва: Советский писатель, 1987, s. 375–408, tu s. 

376. 
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z jednej mediálnej oblasti do inej, každý literárny druh či médium však oplýva svojimi 

špecifikami, ktoré tieto postupy a výsledný mediálny produkt (de)formujú. Práve mediálna 

rovina podnecuje prechod od „dielocentrických“ ku „kontextuálnym“ analýzam, resp. práve 

v mediálnej rovine sa ukazuje neudržateľnosť uvedenej opozície. Ako som už uviedol, 

mediálny pohľad na literárne či umelecké dielo vyžaduje, aby sme vzali do úvahy širšiu paletu 

faktorov participujúcich na jeho konštrukcii. Vedno s tým ide potreba vziať do úvahy kontexty, 

z akých tieto participujúce faktory prichádzajú (socioekonomické, ideologické, technické 

a pod.). V Prigovovom prípade sa celá záležitosť komplikuje aj tým, že „on“ sám je svojím 

vlastným umeleckým dielom v rámci projektu DAP. Hlavný prínos práce tak vidím v prepojení 

analýz mediálnych produktov (a najmä v rovine produkcie) s analýzou autorského subjektu ako 

participanta produkčného procesu a súčasne ako „dȏsledku“ pȏsobenia mediálneho produktu. 

Inými slovami, postupujem od výskumu mediality literatúry a umenia k výskumu mediality 

a performativity subjektu. 

Stručným prehľadom kapitol môžem vari najlepšie na úvod demonštrovať otázky, 

ktorými sa budem v predkladanej práci zaoberať. 

Dizertačnú prácu tvorí dvanásť kapitol rozdelených do troch častí. Prvá, najkratšia, časť 

pozostáva z dvoch kapitol. Jej cieľom je priblížiť problematiku vydávania a dostupnosti 

primárnej literatúry, stav sekundárnej literatúry (kap. 1), a načrtnúť miesto Prigova v súčasnom 

Rusku (vo vzťahu k angažovanej tvorbe Romana Osminkina a Pussy Riot; kap. 2). 

Kapitoly druhej časti majú teoreticko-metodologický charakter. Bližšie v nich 

vysvetľujem, ako chápem vyššie spomínané kritické myslenie s Prigovom (kap. 3). 

Objasňujem, ako som dospel k „pojmu“ poetika performativity ako k oblasti integrujúcej 

postupy konštrukcie mediálnych produktov a identity, a súčasne ako oblasti podrývajúcej ruské 

literatúrocentrické (logocentrické) tradície (kap. 4). V súvislosti s pojmom performativita sa 

usilujem „zrekonštruovať“ jeho „dejiny“ a vyhľadať v nich miesta relevantné pre analýzu 

Prigovovej poetiky performativity (kap. 5). Dalo by sa povedať, že ide o úsilie vyrovnať sa 

s myslením postštrukturalizmu. Cieľom tejto bohato členenej kapitoly je lepšie pochopiť, aké 

argumenty využíva postštrukturalizmus pri podrývaní binárnych opozícií, a prečo môže mať 

skutočnosť povahu diskurzívnej a sociálnej konštrukcie. Následne sa tieto podnety usilujem 

usúvzťažniť s podnetmi z ďalších disciplín (intermediálne štúdiá, teória a filozofia médií, 

sociálna teória) a špecifikovať metodologické princípy uplatňované v dizertácii (kap. 6). Váhu 

svojmu prístupu sa napokon snažím dodať niekoľkými príkladmi obdobných literárnovedných 

prístupov zo zahraničia (kap. 7). 



16 
 

Tretiu časť tvorí päť analytických kapitol. Najskôr sa kritickým myslením s Prigovom 

usilujem priblížiť koncepciu jeho projektu DAP a interpretovať ju v kontexte postmoderny 

a postmodernizmu (kap. 8). V nasledujúcej kapitole poukazujem na univerzálnosť, resp. 

adaptabilitu Prigovových postupov z výtvarného umenia do literatúry a zaoberám sa pluralitou 

činiteľov v procese konštrukcie mediálnych produktov (kap. 9). Dôležitým činiteľom sú 

opakovateľné modely. V ďalšej kapitole analyzujem ich prítomnosť v poézii (kap. 10). Úvahy 

o pluralite činiteľov ďalej vedú k analýzam otvorenosti štruktúry mediálnych produktov v praxi 

moskovského konceptualizmu, vďaka čomu môže byť empirický autor súčasne v pozícii 

„adresanta“ i „adresáta“ (kap. 11). V záverečnej kapitole sa vraciam k problematike projektu 

DAP a ukazujem, prečo je identita Dmitrija Alexandroviča Prigova pluralitnou a permanentne 

nezavŕšenou (kap. 12). 

Výsledky svojho dizertačného bádania som sa snažil priebežne publikovať najmä vo 

forme samostatných štúdií, odborných článkov či kapitol. Na príslušných miestach v texte na 

takéto priebežné výstupy odkazujem.  
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1 Sprievodca stavom poznania Prigovovej tvorby 

Dmitrij Prigov bol súčasťou umeleckého undergroundu, čo znamená, že jeho texty 

nevychádzali v štátnych vydavateľstvách, ale šírili sa od polovice sedemdesiatych rokov 

predovšetkým v samizdate a tamizdate. Svoje básne usporadúval do malých zbierok 

s približným rozmerom A6 (15,5 x 11,5 cm).16 Distribuoval ich medzi svojich známych. 

Publikoval v „zavedených“ samizdatových časopisoch ako Митин журнал (Leningrad), 

Транспонанс (Ejsk), Третья модернизация (Riga) alebo Эпсилон-салон (Moskva). Jeho 

tvorba sa objavila aj v tamizdatových časopisoch ako А-Я alebo Ковчег (oba Paríž). Prvé 

Prigovove publikácie v oficiálnych časopisoch sa objavili v období perestrojky a glasnosti. V 

roku 1988 publikoval v časopisoch Огонек а Театральная жизнь. Krátko nato, v roku 1990, 

publikoval vo vtedy ešte stále sovietskom Rusku svoju „prvú“ zbierku básní Слезы 

геральдической души vo vydavateľstve Московский рабочий.17 

Jedným z dôsledkov Prigovovho „prebývania“ v undergrounde je aj skutočnosť, že 

systematický výskum jeho tvorby započal až v deväťdesiatych rokoch. Dovtedy on, ani jeho 

diela neboli dostatočne známe, a najmä, dostatočne dostupné širšej odbornej i laickej verejnosti. 

Práve dostupnosť prameňov je základným predpokladom pre výskum a lepšie poznanie 

autorovej tvorby. Preto sa najskôr pristavím pri súčasnej vydavateľskej praxi Prigovových 

literárnych diel. Následne priblížim aktuálny stav skúmania. 

 

1.1 Primárna literatúra 

Ako som naznačil, intenzívny odborný i laický záujem o Prigovovu tvorbu začal 

v deväťdesiatych rokoch. Jedným z dôvodov mohli byť aj Prigovove rôznorodé aktivity a 

„obsadenie“ mediálneho priestoru, čo viedlo i k sporom s Vsevolodom Nekrasovom.18 Prigov 

                                                           
16 Údaj o rozmere som prevzal od Б. ОБЕРМАЙЕР – Г. ВИТТЕ: Роман из стихов: «Живите в Москве» и 

художественный проект Д.А. Пригова. In: Д. А. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день. Москва: Новое 

литературное обозрение, 2016, s. 10–37, tu s. 14. 

17 Podrobnejšie viď М. АХМЕТЬЕВ – Е. ДЕГОТЬ – Д. КУЗЬМИН – И. КУКУЛИН – А. УРИЦКИЙ (сост.): Указатель 

литературных, визуальных, театральных, кинематографических и иных работ Д.А. Пригова. In: Е. 

ДОБРЕНКО – И. КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. МАЙОФИС. (ред.): Неканонический классик. Дмитрий 

Александрович Пригов (1940–2007). Сборник статей и материалов. Москва: Новое литературное 

обозрение, 2010, s. 711–753. Citovaný bibliografický súpis je dostupný aj online na webovej stránke Prigov 

Foundation: <http://prigov.org/ru/biblio> [cit. 29. 10. 2019]. 

18 Podrobnejšie k podstate sporu viď И. КУКУЛИН: Д.А. Пригов и Всеволод Некрасов: два варианта 

эстетической утопии. In: Ж. ГАЛИЕВА (сост.): Пригов и концептуализм. Москва: Новое литературное 

обозрение, 2014, s. 243–262 alebo A. MACHONINOVÁ: Vsevolod Nekrasov and Dmitry Aleksandrovich Prigov: 

Czech Pages. In: G. JANECEK (ed.): Staging the Image: Dmitry Prigov as Artist and Writer. Bloomington: Slavica 

Publishers, 2018, s. 43–62, tu s. 44–50. 
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publikoval eseje a poéziu vo väčšine relevantných ruských časopisov o kultúre, ktoré v tom 

čase vychádzali. Rozhovory poskytoval až do svojej smrti v roku 2007 zrejme každému médiu, 

ktoré prejavilo záujem a s rovnakou ochotou vystupoval kdekoľvek v Rusku či vo svete. 

Paralelne  v čase, kedy knižne vychádzala jeho aktuálna produkcia, objavili sa aj prvé pokusy 

o komplexnejšie vydanie jeho starších textov. V tejto súvislosti sú mimoriadne dôležité aktivity 

vydavateľstva Новое литературное обозрение (ďalej len NLO) a časopisu Wiener 

Slawistischer Almanach. 

NLO ešte v polovici deväťdesiatych rokov vydalo dve publikácie mapujúce Prigovovu 

tvorbu z rokov 1975 až 1994.19 Tvorba z rokov 1975 až 1989 nie je organizovaná 

chronologicky, ale motivicky. Pre organizáciu textov z ďalších rokov už bol zvolený 

chronologický kľúč, čo súviselo aj s autorovým akcentom na kvantitu napísaného, kedy 

prestávalo byť dôležité to, čo napísal, a primárnym sa stával sám fakt (i akt) písania. 

V knižnej edícii časopisu Wiener Slawistischer Almanach od začiatku vychádzali 

Prigovove básnické texty chronologicky, navyše s uvedením poradového čísla básní.20 

Špecifikom tejto edície, ktorá vychádza dodnes, je, že texty sa publikujú vo faksimilnej podobe. 

Cieľom je zachovať ich pôvodnú vizuálnu stránku, ktorá vychádzala z autorovho zvyku 

organizovať básne do svojských strojopisných zbierok, ako som už uviedol vyššie. Od začiatku 

je táto edícia spojená s menom poprednej znalkyne Prigovovej tvorby Brigitte Obermayr. 

V tejto edícii vychádzala Prigovova básnická tvorba od šesťdesiatych rokov. To znamená, že 

súčasťou edície boli aj texty, ktoré Prigov označil za „kompót“ poetík Achmatovovej, 

Mandeľštama, Pasternaka a Zabolockého a pripisoval im dôležitosť iba v rámci svojich snáh 

napísať čo možno najviac.21 

NLO pred niekoľkými rokmi spustilo ambiciózny projekt vydania Prigovovej tvorby 

v piatich rozsiahlych zväzkoch. Dokončený bol v roku 2019. Postupne vyšli zväzky Монады, 

Москва, Монстры, Места a Мысли.22 Ako naznačujú názvy zväzkov, texty sú v nich 

                                                           
19 Д. А. ПРИГОВ: Написанное с 1975 по 1989. Москва: Новое литературное обозрение, 1997; Д. А. ПРИГОВ: 

Написанное с 1990 по 1994. Москва: Новое литературное обозрение, 1998. 

20 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов, Том 1. N0 1–153. 1963–1974. Wien: Gesselschaft zur Förderung slawistischer 

Studien, 1996; Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Tom 2. N0 154-401. 1975–1976. Wien: Gesselschaft zur 

Förderung slawistischer Studien, 1997; Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов, Том 3. N0 402-659. 1977. Wien: 

Gesselschaft zur Förderung slawistischer Studien, 1999; Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов, Том 4. N0 660-845. 

1978. Wien: Gesselschaft zur Förderung slawistischer Studien, 2003; Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 5. 

No 846–1142. 1979–1981. Wien – München: Gesselschaft zur Förderung slawistischer Studien, 2009. 

21 Д. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 74. 

22 Д. А. ПРИГОВ: Монады: Как-бы-искренность. Москва: Новое литературное обозрение, 2013; Д. А. 

ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день. Москва: Новое литературное обозрение, 2016; Д. А. Пригов: 
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organizované tematicky a nie chronologicky. Súčasťou každého zväzku je pritom vždy aj jeden 

autorov román, ktorý do značnej miery určuje tematické zameranie zväzku (výnimku tvorí 

posledný piaty zväzok Мысли, pretože Prigov napísal dovedna štyri romány). 

V prípade oboch spomínaných vydavateľských projektov ide o úsilie s dominantným 

vedeckým zámerom,23 t. j. urobiť dostupným texty, ktoré boli dovtedy v archívoch, dať ich do 

súvislosti s už publikovanými textami a to všetko reflektovať. 

Nedávno vydavateľstvo NLO spustilo nový projekt, ktorý má skôr popularizačné 

zameranie. Vizuálne nadväzuje na edíciu časopisu Wiener Slawistischer Almanach, keď 

kopíruje pôvodnú strojopisnú podobu autorových textov. Texty však neorganizuje 

chronologicky, ale znova tematicky či motivicky. Témy jednotlivých kníh majú byť určované 

písmenami, z ktorých pozostáva autorovo priezvisko. Prvý zväzok z tejto edície tak bol 

označený písmenom „П“ a obsahuje básne späté s motívmi prírody, pohlavia alebo písma.24 

Medzi dôležité pramene bezpochyby patria aj knižne vydané rozhovory medzi 

Prigovom a Irinou Balabanovovou, resp. Sergejom Šapovalom.25 Ako som už uviedol, Prigov 

často poskytoval rozhovory. V mnohých prípadoch pritom odpovedal na takmer totožné otázky, 

napr. čo je to konceptualizmus, postmodernizmus alebo súčasné umenie. V rozhovoroch Prigov 

odkrýval svoje teoretické koncepcie o kultúre a spoločnosti, ktorým sa venoval aj vo svojich 

esejach publikovaných počas celých deväťdesiatych a nultých rokov v časopisoch ako NLO 

alebo Художественный журнал. Mnohé z jeho esejí však zostali nepublikované. Až posledný 

z piatich zväzkov edície NLO sa usiluje sprostredkovať tieto materiály (v rátane rozhovorov). 

Ide o nedávnu publikáciu, a preto je aj oblasť Prigovovho teoretického myslenia naďalej do 

značnej miery neprebádanou. 

V poslednom období sa Prigov dostáva do povedomia aj v Českej republike a na 

Slovensku. V roku 2016 bola Prigovova tvorba usúvzťažnená s českou experimentálnou 

poéziou šesťdesiatych rokov na výstave Havel – Prigov a česká experimentální tvorba 

v pražskom Letohrádku hvězda (17. 6. – 31. 10. 2016; kurátori Tomáš Glanc, Sabine Hänsgen 

                                                           
Монстры: Чудовищное / трансцендентное. Москва: Новое литературное обозрение, 2017. Д. А. ПРИГОВ: 

Места: Свое / чужое. Москва: Новое литературное обозрение, 2019; Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные 

манифесты, статьи, интервью. Москва: Новое литературное обозрение, 2019. 

23 V prípade projektu NLO to explicitne potvrdzuje vydavateľka v predslove k prvému zväzku. Viď 

И. ПРОХОРОВА: Предуведомление издателя. In: Д. А. ПРИГОВ: Монады, s. 7–9, tu s. 9. 

24 Д. ПРИГОВ: Малое стихотворное собрание. Том 1. П. Москва: Новое литературное обозрение, 2020. 

25 И. БАЛАБАНОВА: Говорит Дмитрий Александрович. Москва: ОГИ, 2001; Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: 

Портретная галерея Д. А. П. 
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a Petr Kotyk). Prigovove diela sa objavili aj na výstavách Poézia a performancia: 

Východoeurópska perspektíva v Novej synagóge v Žiline (22. 12. 2017 – 10. 3. 2018; kurátori 

Tomáš Glanc, Sabine Hänsgen a Daniel Grúň) a Russia. Timeless v pražskom centre súčasného 

umenia Dox (4. 10 2019 – 6. 1. 2020; kurátori Tomáš Glans a Anton Litvin). O rastúcom 

záujme svedčí aj relatívne rozsiahly knižný preklad výberu z Prigovovej tvorby, na ktorom 

participoval prekladateľský kolektív.26 Ešte pred týmto knižným vydaním sa však objavili 

časopisecké preklady v periodikách Ateliér,27 A2, Souvislosti a Revolver Revue.28 

 

1.2 Sekundárna literatúra 

Výskum Prigovovej tvorby mal od svojho začiatku medzinárodnú povahu. Nezastupiteľné 

miesto pri výskume zohráva znova vydavateľstvo a rovnomenný časopis NLO. Doposiaľ 

vydalo dve kolektívne monografie29 a jednu individuálnu, ktorých témou je tvorba Dmitrija 

Prigova.30 Štúdie z jednej z nich, Неканонический классик, sa stali základom pre kolektívnu 

monografiu v nemčine. O jej vznik sa v úlohe editorky pričinila Brigitte Obermayr.31 

V časopise NLO sa pravidelne publikujú aj štúdie o Prigovovi, občas aj v rámci tematického 

bloku.32 

K poznaniu Prigovovej tvorby však prispela aj Praha, hoci vo všeobecnosti nie je 

v českom ani slovenskom kontexte Prigov podrobnejšie zmapovaný.33 V decembri 2014 sa 

                                                           
26 D. PRIGOV: Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem. Výbor z díla. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská 

knihovna, 2017. Z ruských originálov preložili T. Glanc a kol. 

27 A to už dokonca v roku 1988, kedy časopisecky vyšli Prigovove prvé básne v ešte stále sovietskom Rusku. 

28 Podrobný súpis prekladov do češtiny a iných jazykov je dostupný na webovej stránke Prigov foundation: 

<http://prigov.org/ru/translations/esk> [cit. 29. 10. 2019]. 

29 Е. ДОБРЕНКО – И. КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. МАЙОФИС. (ред.): Неканонический классик. Дмитрий 

Александрович Пригов (1940–2007). Сборник статей и материалов. Москва: Новое литературное 

обозрение, 2010; Ж. ГАЛИЕВА (сост.): Пригов и концептуализм. Москва: Новое литературное обозрение, 

2014. 

30 М. ЯМПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма. Москва: Новое литературное 

обозрение, 2016. 

31 B. OBERMAYR (Hrsg.): Jenseits Der Parodie: Dmitrij Prigovs Werk als neues poetisches Paradigma. München 

– Berlin: Gesselschaft zur Förderung Slawistischer Studien, 2013.  

32 Viď napríklad sekciu Дмитрий Александрович Пригов Revisited v Новое литературное обозрение 156, 

2019, 2 s článkami Marka Sabbatiniho a Jaroslava Ismukova. 

33 Dominujú predovšetkým slovníkové charakteristiky, resp. stručné zmienky v prácach o dejinách ruskej 

literatúry. Viď A. ELIÁŠ A KOL.: Ruská literatúra 18. – 21. storočia. Bratislava: VEDA, 2013, s. 186 a 209; 

T. GLANC – J. KLEŇHOVÁ: Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha: Libri, 2005, s. 230–231; O. KOVAČIČOVÁ 

A KOL.: Slovník ruskej literatúry 11. – 20. storočia. Bratislava, 2009, s. 365–366; I. POSPÍŠIL A KOL.: Slovník 
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v Slovanskej knihovni konal medzinárodný workshop venovaný tomuto autorovi. Stal sa 

základom pre vznik súboru štúdií v angličtine pod názvom Staging the Image.34 Táto publikácia 

jasne dokazuje, že o Prigova je záujem aj v globálnom meradle, čo ďalej potvrdzujú i nedávno 

vydané monotematické čísla dvoch prestížnych anglofónnych rusistických časopisov Russian 

Literature a The Russian Review.35 

Uvedené skutočnosti naznačujú, že výskum v súčasnosti prebieha na báze 

individuálneho bádateľského záujmu, avšak s úsilím o integráciu a systematizáciu. Dôkazom je 

okrem uvedených kolektívnych monografií a monotematických časopiseckých vydaní aj už 

spomínané monumentálne päťzväzkové vydanie Prigovovho diela vydavateľstvom NLO. Aj na 

ňom sa podieľali bádatelia a bádateľky nielen z ruských inštitúcií, ale aj z pracovísk v Nemecku 

a USA. V neposlednom rade o živom záujme spolupracovať svedčí aj pravidelne každé dva 

roky organizovaná konferencia Приговские чтения, ktorá sa naposledy konala v novembri 

2018 v Mníchove.36 

Na nasledujúcich stranách sa pokúsim o stručnú charakteristiku výskumných tendencií. 

Nebudem sa ale podrobnejšie zaoberať individuálnymi štúdiami. Výsledky konkrétnych bádaní 

                                                           
ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha: Libri, 2001, s. 478–479. V niektorých takýchto prácach 

dokonca zmienka o Prigovovi absentuje úplne. Viď M. HRALA: Moderní ruská literatura 1890–2000. Praha: 

Karolinum, 2007; M. ZAHRÁDKA: Ruská literatura XX. století (literární proudy a osobnosti). Olomouc: Periplum, 

2003; M. ZAHRÁDKA A KOL.: Slovník rusko-českých literárních vztahů. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008. Prác 

analytickejšej povahy je zatiaľ iba veľmi málo. Tri takéto texty boli publikované v rámci spomínanej knihy 

českých prekladov z Prigovovej tvorby (dva z nich sú pôvodné štúdie Tomáša Glanca a Hany Kosákovej). Viď D. 

PRIGOV: Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem. 

34 G. JANECEK (ed.): Staging the Image: Dmitry Prigov as Writer and Artist. Bloomington: Slavica Publishers, 

2018. 

35 Russian Literature 76, 2014, 3 a The Russian Review 75, 2016, 2. 

36 V rámci svojho dizertačného výskumu som na konferenciu v roli poslucháča vycestoval. Výsledkom cesty je 

správa z konferencie J. KAPIČIAK: Podoby súčasného výskumu neoficiálnej kultúry Sovietskeho zväzu. Slavia: 

Časopis pro slovanskou filologii 88, 2019, 1, s. 89–92. Správy z týchto podujatí pravidelne publikuje aj časopis 

NLO. Viď napr. П. АРСЕНЬЕВ: Приговские чтения «Производство, документация, интервенция: 

произведение искусства в условиях неофициальной советской культуры 1960–1980 гг.» Новое 

литературное обозрение 156, 2019, 2. [online]. 

<https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/156_nlo_2_2019/article/20925/?sphrase_id

=57646> [cit. 20. 11. 2019]; А. ЦИБУЛЯ: Шестые Международные Приговские чтения «Энциклопедия 

Дмитрия Александровича Пригова». Новое литературное обозрение 144, 2017, 2. [online]. 

<https://magazines.gorky.media/nlo/2017/2/shestye-mezhdunarodnye-prigovskie-chteniya-encziklopediya-

dmitriya-aleksandrovicha-prigova.html> [cit. 20. 11. 2019]; А. СКУЛАЧЕВ: Приговские чтения – 2011. Новое 

литературное обозрение, 115, 2012, 3. [online]. 

<https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/115_nlo_3_2012/article/18811/> [cit. 20. 

11. 2019]. V rozhovore z konca roku 2019 (pred vypuknutím pandémie COVID-19) vdova po Prigovovi Nadežda 

Burovová avizovala konanie konferencie v Permi. Viď Ю. КУРОПТЕВ: «Он пытался закрыть бездну собой». 

Надежда Бурова-Пригова – о Дмитрии Александровиче и чтениях, посвященных ему. Звезда, 3. 11. 2019. 

[online] < http://zvzda.ru/interviews/9c059adae40d> [cit. 2. 9. 2020]. 
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budem priebežne približovať v analytických kapitolách. Nateraz sa obmedzím na pohľad 

z väčšej diaľky, aby som neskĺzol k zdĺhavej anotácii čiastkových prác. 

Irina Pogorelovová skúmala vo svojej dizertácii Prigovovu tvorbu zo žánrového 

hľadiska. Prišla k zisteniu, že ústredným nielen pre Prigova no i pre ďalších moskovských 

konceptualistov bola autorská stratégia. Z tejto perspektívy autorka sledovala Prigovove 

autorské stratégie, ktorými modifikuje existujúce žánre, a ktoré umožňujú vznik novým 

žánrom.37 Túto prácu spomínam pre jej dôraz na autorské stratégie, pretože práve výskum 

z hľadiska autorských stratégií v súčasnosti predstavuje významnú časť sekundárnej literatúry. 

Bádanie sa z tohto hľadiska sústreďuje na projekt DAP. Ten predstavuje ústrednú autorskú 

stratégiu, resp. ústrednú kategóriu, ktorá štruktúruje autorovu tvorbu. Príkladmi tohto prístupu 

môžu byť napr. práce Alice Bravin, Tomáša Glanca, Marka Lipoveckého s Iľjom Kukulinom 

alebo Michaila Ryklina.38 Neznamená to však, že by v iných prácach projekt DAP reflektovaný 

nebol. Ako to naznačuje už text Iriny Pogorelovovej, bez reflexie autorských stratégií by 

výskum mohol strácať na relevantnosti. 

Záujem o autorské stratégie a tým pádom projekt DAP, súčasne neznamená rezignáciu 

na analýzu konkrétnych diel. V takýchto prípadoch sa postupuje v smere od analýz konkrétnych 

diel k hľadaniu autorskej stratégie. Bádatelia a bádateľky sa tak usilujú nájsť mechanizmy, resp. 

odhaliť postupy jednotlivých diel. Prínos takýchto štúdií spočíva práve v tom, že demonštrujú 

prejavy autorskej stratégie na konkrétnom materiáli, resp. ukazujú, ako je projekt DAP 

budovaný prostredníctvom individuálnych diel. Tento prístup je charakteristický aj pre vyššie 

citovanú štúdiu Tomáša Glanca a nakoniec aj pre dizertáciu Iriny Pogorelovovej. Je však 

vlastný aj ďalším, napr. Michailovi Jampoľskému, Geraldovi Janecekovi, Brigitte Obermayr 

alebo Georgovi Wittemu.39 Takto koncipované analýzy dochádzajú zväčša k záverom 

                                                           
37 И. Ю. ПОГОРЕЛОВА: Концептуалистская стратегия как жанровообразующая система творчества Д.А. 

Пригова. Пиатигорск, 2012. [online]. <https://pglu.ru/upload/iblock/151/monografiya.pdf> [cit. 12. 7. 2018]. 

38 A. BRAVIN: Tra poesia, musica, disegno e prosa: il progetto DAP – Dmitrij Aleksandrovič Prigov. Ticontre. 

Teoria Testo Traduzione 5, 2016, s. 153–172; T. GLANC: The Lord of Self-Removal. In: G. JANECEK (ed.): Staging 

the Image: Dmitry Prigov as Artist and Writer, s. 145–179; M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN:. „The Art of Penultimate 

Truth“: Dmitri Prigov´s Aesthetic Principles, The Russian Review 75, 2016, 2, s. 186-208; М. РЫКЛИН: «Проект 

длиной в жизнь: Пригов контексте московского концептуализма. In: Е. ДОБРЕНКО – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – И. 

КУКУЛИН – М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический классик, s. 123–144. 

39 М. ЯМПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма; ДЖ. ЯНЕЧЕК: Серийность в творчестве 

Д.А. Пригова. In: ДОБРЕНКО – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – И. КУКУЛИН – М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический 

классик, s. 501–512; Б. ОБЕРМАЙЕР: Есть лирика без диалога: Поэтика события у Пригова. In: Ж. ГАЛИЕВА 

(сост.): Пригов и концептуализм, s. 127–138; Г. ВИТТЕ: «Чего бы я с чем сравнил»: поэзия тотального 

обмена Д.А. Пригова. In: ДОБРЕНКО – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – И. КУКУЛИН – М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический 

классик, s. 106–122. 
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o generatívnej povahe Prigovových textotvorných stratégií. Na tento typ analýz budem 

nadväzovať aj vo vlastnom výskume. Ako som však už poznamenal v úvode, často nie sú tieto 

analýzy konkrétneho materiálu úplne dôkladné. Neplatí to, naopak, v prípade monografie 

Michaila Jampoľského. Jej slabšou stránkou však je hlbšia reflexia súčasného výskumu 

o Prigovovi. 

Zároveň ale spomínaný typ analýz poukazuje na užitočnosť tradičnejších 

literárnovedných nástrojov a disciplín. Viaceré z citovaných prác sú príkladom štrukturálno-

semiotických analýz vychádzajúcich z poznatkov verzológie či genológie. V istom bode však 

musia vyjsť za hranice týchto disciplín, pretože by mohli naraziť na limity toho, čo Gérard 

Genette nazval konštitutívnou poetikou. Tá nie je schopná opísať javy mimo vlastnej 

perspektívy.40 Príkladmi tohto typu nárazov na mantinely môžu byť verzologické analýzy 

Prigovovej poézie Petra Kovaľova a Jurija Orlického.41  Ich prínos spočíva v relatívne 

komplexnom náhľade na problematiku verša u Prigova. Keďže sa však opierajú o konvenčnú 

dichotómiu próza/verš,42 narážajú na viaceré problémy. Tie súvisia s formálnou a žánrovou 

transgresiou mnohých Prigovových textov, na čo poukazuje nielen Irina Pogorelovová, ale aj 

Michal Jampoľskij, keď uvádza, že Prigovove diela majú „nestálu modalitu“.43 Z obdobných 

dôvodov sa mi vidia ako problematické postuláty Andreja Zorina o primitivistickej poetike 

tvorby Dmitrija Prigova.44 Nielenže vychádza z predpokladu o existencii ustáleného poetického 

modelu Prigovových textov, čo diverzita a kvantita jeho tvorby spochybňuje, ale navyše sa 

                                                           
40 G. GENETTE: Fikce a dikce. In: G. GENNETTE: Fikce a vyprávění. Brno – Praha: Ústav pro českou literaturu AV 

ČR, v. v. i., 2007, s. 3–33. Z francúzskeho originálu Fiction et diction (1991) preložila E. Brechtová. Porovnaj tiež 

v úvode spomínaným prispôsobovaním nástrojov k materiálu. 

41  П. А. КОВАЛЕВ: Концептуалистская версия поэтического текста Дмитрия Пригова. Филология и человек, 

2010, 4, s. 19–27; Ю. Б. ОРЛИЦКИЙ: Стих современной русской поэзии: Очерки теории и истроии. Москва: 

Российский государственный гуманитарный университет, 2014, s. 541–556.  

42 Bližšie k dichotómii v kontexte teórie verša viď R. IBRAHIM – P. PLECHÁČ – J. ŘÍHA: Úvod do teorie verše. 

Praha: Akropolis, 2013, s. 9–12. 

43 М. Ямпольский: Пригов, s. 61–103. 

44 А. ЗОРИН: Слушая Пригова (Записанное за четверть века). In: Е. ДОБРЕНКО – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – И. 

КУКУЛИН – М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический классик, s. 430-450, tu s. 432–433. Podľa Zorina Prigovova 

poetika korešponduje s primitivistickou jasnosťou opozície dobro/zlo, výraznou symbolikou, schematizmom 

zobrazovaného a vedomou nedokonalosťou formy. Zorin tak v podstate situuje Prigova do tradične interpretovanej 

vývojovej línie ruskej avantgardy od kubofuturizmu, skupiny OBERIU, cez lianozovskú školu až ku 

konceptualizmu. K takejto interpretácii avantgardnej kontinuity porovnaj tiež Н. Л. ЛЕЙДЕРМАН – М. Н. 

ЛИПОВЕЦКИЙ: Современная русская литература. 1950 – 1990-е годы. Том 1. Москва: Издательский центра 

«Академия», 2003, s. 391–403. 
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orientuje iba na určitý korpus textov a to hlavne na poéziu sedemdesiatych a osemdesiatych 

rokov. 

Veľmi produktívne, naopak, tradičnú dichotómiu próza/verš využíva dvojica Brigitte 

Obermayr a Georg Witte pri analýze Prigovovho prvého románu Живите в Москве. Usilujú 

sa ho uchopiť v kontexte projektu DAP a hľadajú súvislosť medzi autorovým románom 

a poéziou. Prichádzajú s provokatívnou myšlienkou, že román je tvorený veršami, čím však 

nemyslia, že by bol román montážou autorových básní, resp. ich akumuláciou či intertextuálnou 

hrou. Na verši si všímajú jeho generatívny potenciál, t. j. jeho opakovateľnú formu, ktorá 

umožňuje spracúvanie jazykového materiálu. Prigov sa podľa dvojice zameriaval na tento 

aspekt verša a rozličným spôsobom testoval možnosti jeho generatívneho potenciálu. Verš teda 

predstavuje pre Prigova postup, resp. princíp usporiadania materiálu a keďže sa obdobný 

princíp objavuje aj v románe, konštatujú Obermayr s Wittem, že verše sú obsiahnuté v románe 

a súčasne je román už implicitne prítomný vo veršoch.45 Autorská dvojica síce zachováva 

dichotómiu próza/verš, avšak nepracuje s ňou ako s binárnou opozíciou. Ide tak 

o postštrukturalistický prístup. Považujem ho za veľmi podnetný, pretože umožňuje 

produktívne využiť tradičné opozície, no súčasne vykročiť za ich horizont. 

Keďže je Prigovova tvorba mediálne diverzifikovaná, veľká časť výskumu sa zaoberá 

aj problematikou (inter)mediality Prigovových diel. Jednu z rovín tejto problematiky 

predstavuje skúmanie vzťahu vizuálnych a verbálnych kódov autorových diel. V tejto súvislosti 

sa dá povedať, že médium je vnímané primárne ako semiotický systém. Tento prístup k médiu 

presadzovali v intermediálnych štúdiách najmä Werner Wolf a Irina O. Rajewsky.46 Semiotické 

aspekty intermediality Prigovových diel si všímajú napríklad Giada Dalla Bontà, Michail 

Jampoľskij alebo Mary O. Nicholas.47 Pochopiteľne, toto vyčlenenie prác o problematike médií 

ako semiotických systémoch je veľmi zjednodušujúce. Zjednodušujúcim je už preto, že 

semiotická rovina média môže byť iba jednou z jeho rovín, ako presvedčivo ukázal vo svojej 

                                                           
45 Б. ОБЕРМAЙЕР – Г. ВИТТЕ: Роман из стихов: «Живите в Москве» и художественный проект Д.А. Пригова. 

46 Viď napríklad ich štúdie I. O. RAJEWSKY: Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary 

Perspective on Intermediality. Intermédialités 6, 2005, s. 43–64 a W. WOLF: Intermedialita: široké pole výzkumu 

a výzva literární vědě. Česká literatura 59, 2011, 1, s. 62–85. Z nemeckého originálu Intermedialität: ein weites 

Feld und eine Herasuforderung für die Literaturwissenschaft (In: Herbert Foltinek – Christoph Leitgerb [eds.]: 

Literaturwissenschaft: intermedial – interdisziplinär, 2002) preložila Z. Adamová. 

47 G. DALLA BONTÀ: Bestiaries and Stikhogrammy as the Core of the „D.A.P. Project“. In: G. Janecek (ed.): 

Staging the Image, s. 77–93; М. ЯМПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма; M. A. 

NICHOLAS: „Eto odna kaša“: Word as Image in Work by Dmitrij Prigov. Russian literature, 76, 2014, 3, s. 361–

380. 
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práci švédsky teoretik Lars Elleström. Podľa neho je médium súhrou štyroch modalít – 

časopriestorovej, materiálnej, zmyslovej a semiotickej (podrobnejšie sa Elleströmovej 

koncepcii venujem v kapitole 6 Performativita, médiá, sociálne praktiky). Znaky majú vždy 

materiálnu podstatu, hoci aj odkazujú do virtuálnych oblastí, a tejto skutočnosti sú si vedomí aj 

vyššie uvedení autori a autorky. Tým sa dostávam k tomu, že autori a autorky, ktorí sa venujú 

otázkam médií, sa obracajú k analýzam materiality diel. Z tejto perspektívy potom hľadajú 

odpovede na to, ako nástroje, s ktorými Prigov pracuje, a ako povrchy, na ktorých sa jeho diela 

objavujú, participujú pri konštituovaní poetiky jeho diel.48 

Vo vlastnom bádaní budem nadväzovať predovšetkým na prax analyzovať konkrétny 

materiál a jeho súvislosti s projektom DAP. Nebudem sa pritom obmedzovať na analýzu 

literárnych textov, ale pracovať budem aj s inými mediálnymi produktmi, čo je termín, ktorý 

budem ďalej používať, pretože nevyvoláva zbytočné literárno-druhové a žánrové očakávania.49 

Nazdávam sa, že termín mediálny produkt odkazuje na „absenciu“ subjektu pri konštrukcii 

umeleckého diela. Môže tak poslúžiť pri „vzďaľovaní“ diel a autora a prisúdeniu činiteľskej 

inštancie aj iným faktorom. Aj z tohto dôvodu budem pri vlastných analýzach nadväzovať na 

postštrukturalistické prístupy, aké reprezentuje napríklad vyššie citovaná štúdia Brigitte 

Obermayr a Georga Witteho.50  

                                                           
48 Viď napríklad J. EDMOND: Scripted Spaces: The Geopoetics of the Newspaper from Treťiakov to Prigov. Slavic 

Review, 75, 2016, 2, s. 299–330; B. OBERMAYR: Dmitrij Prigovs Eugen Onegin (Evgenij Onegin). Thesen zur 

Ökonomie des Samizdat. In: R. FALK – T. RAHN (Hrsg.): Typografie und Literatur. Sonderheft Zeitschrift Text. 

Kritische Beiträge, 2016, s. 287–301; B. OBERMAYR: „Many-many-many newspapers“: Preliminary Remarks on 

Dmitry Prigov´s Newspaper Series. In: G. Janecek (ed.): Staging the Image, s. 63–76; N. SHAKOV: 

Typographomania: On Prigov´s Typewritten Experiments. The Russian Review 75, 2016, 2, s. 241–263; А. 

ЖИТЕНЕВ: «Бумажная» эстетика московского концептуализма. Вестник Пермского университета. 

Российская и зарубежная филология 13, 2011, 1, s. 77–82; С. ХЭНСГЕН: Поэтический перформанс: Письмо 

и голос. In: Е. ДОБРЕНКО – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – И. КУКУЛИН – М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический классик, 

s. 451–468. 

49 Mediálny produkt je termín, ktorý preberám od Larsa Elleströma zo štúdie L. ELLESTRÖM: The Modalities of 

Media. A Model for Understanding Intermedial Relations. In: L. Elleström (ed.): Media Borders, Mutlimodality 

and Intermediality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, s. 11–48. 

50 Postštrukturalizmus tu vnímam ako spôsob uvažovania, ktorý nie je v opozícii voči štrukturalizmu, ale nadväzuje 

naň. Nemecký slavista Aage Hanse-Löve charakterizuje rozdiel medzi štrukturalizmom a postštrukturalizmom ako 

sériu posunov, napr. od poetiky k analýze diskurzu, od lingvistiky k teórii komunikácie, od systému k sieti, od 

štruktúry k poľu, od postupu k stratégii, od konštrukcie k de-konštrukcii a pod. Zároveň je však 

postštrukturalizmum zakorenený v štrukturalizme, pretože s ním zdieľa presvedčenie o znakovej povahe 

skutočnosti a z toho vyplývajúceho prehodnocovania charakteru skutočnosti a jej prežívania. S tým súvisí aj 

zdieľanie záujmu o otázku vplyvu individuálneho autora na dielo, resp. konštrukcie diela na samé seba a pod. Viď 

О. А. ХАНЗЕН-ЛËВЕ: Перспективы русского формализма: логоцентризм вчера и сегодня. In: Я. ЛЕВЧЕНКО – 

И. ПИЛЬЩИКОВ (ред.): Эпоха «остранения»: Русский формализм и современное гуманитарное знание. 

Москва: Новое литературное обозрение, 2017, s. 21–40, tu s. 38–39. Na prepojenosť štrukturalizmu 

a postštrukturalizmu dobre poukazuje aj esej Gillesa Deleuza o štrukturalizme. Viď G. DELEUZE: Podľa čoho 

rozpoznáme štrukturalizmus? Bratislava: Archa, 1993. Z francúzskeho originálu A quoi reconnait on le 

structuralisme? (1974) preložil M. Marcelli. 
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2 Prigov v dnešnom Rusku51 

Po úvode do stavu poznania Prigovovej tvorby sa mi žiada naznačiť, akú pozíciu zaujíma Prigov 

v súčasnej ruskej kultúre. Často sa o ňom píše ako o „nekanonickom klasikovi“.52 Takéto 

označenie však väčšmi svedčí o povahe pozície, akú v rámci kultúrneho kánonu zaujíma, než 

o jeho absencii v kánone. Označenie „nekanonický klasik“ odkazuje na nejednoznačnosť 

Prigova a kopíruje jeho prax diferenčného odkladania zavŕšenia vlastnej identity, a teda jeho 

prebývania v neustálom pohybe. 

Z iného uhla pohľadu toto označenie odkazuje na to, že Prigov ešte nie je „oficiálne“ 

akceptovanou súčasťou dejín ruskej kultúry. Akoby jeho tvorba bola stále „živá“ a status 

klasika pochádzal priamo od „ľudu“. Naznačuje, že sa jeho tvorba teší živelnej popularite 

laickej verejnosti, ktorú ešte mechanizmy inštitúcií (vedeckých pracovísk, škôl, vydavateľstiev, 

galérií, múzeí) nestihli skrotiť. Tak či onak, vedno s Prigovom možno povedať, že nazývať ho 

„nekanonickým klasikom“ je vecou imidžu, ktorá viac než o ňom svedčí o prístupe verejnosti 

k nemu, pretože imidž je diskurzívne a sociálne konštruovaný. 

Protirečivosť Prigovovho statusu ako „nekanonického klasika“ dobre ilustruje jeden 

z projektov na moskovskom sídlisku v Beľajeve, kde autor žil niekoľko desaťročí.53 Projekt 

nesie názov Беляево навсега/Belyaevo Forever. Jeho iniciátorom bol okolo roku 2010 poľský 

architekt Kuba Snopek.54 V rámci neho bola na stenu jedného z panelákov na sídlisku 

namaľovaná Prigovova vizuálna báseň, tzv. veršogram (стихограмма; obr. 1). O realizáciu 

tohto graffiti sa postarala umelecká skupina Zuk Club v roku 2014. Realizácii predchádzalo 

hlasovanie obyvateľov cez mobilnú aplikáciu Активный гражданин. V tomto hlasovaní sa  

                                                           
51 Rozšírená verzia kapitoly vyšla anglicky vo forme samostatnej štúdie J. KAPIČIAK: Tracing Dmitrij Prigov in 

Contemporary Russia: Preliminary Remarks on Postmodern (Dis)Continuity. Новая русистика 13, 2020, 2, s. 5–

18.  

52 Práve takýto názov nesie rozsiahly a už zmienený zborník štúdií ДОБРЕНКО – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – И. КУКУЛИН 

– М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический классик. 

53 Beľajevský topos zaujímal v Prigovovej tvorbe špecifické miesto. Sám na to upozorňuje v jednom z rozhovorov. 

Viď Д. БАВИЛЬСКИЙ: Мир. Труд. Май. Дмитрий Александрович Пригов отвечает на вопросы Дмитрия 

Бавильского. Топос, 18. 6. 2006. [online] <http://www.topos.ru/article/4755 >[cit. 23. 1. 2018]. Beľajevský 

literárny topos autor spracoval vo viacerých textov. Viď Д. А. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день, s. 473–

478 a Д. А. ПРИГОВ: Места: Свое / чужое, s. 415–430. 

54 Viď jeho knihu, ktorou sa snažili odôvodniť zaradenie tohto sídliska ako príkladu modernistického 

architektonického plánovania do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. K. SNOPEK: „Belyaevo 

Forever“ – The Intangible Heritage. Strelka Institute for Media, Architecture and Design, 2011. 
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vyše jedenásť tisíc obyvateľov rozhodlo práve pre uvedený veršogram.55 Znamená to, že Prigov 

je viditeľne prítomný vo verejnom priestore z iniciatívy občianskeho sektora, avšak súčasne 

s podporou inštitúcie (Галерея Беляево), ktorej zriaďovateľom je moskovská administratíva.56 

Neustále tak osciluje medzi inštitucionalizovaným a neinštitucionalizovaným stavom.57 

Prigovovu pozíciu v súčasnej ruskej kultúre veľmi dobre ilustruje aj to, ako sa naň 

explicitne odvolávajú predstavitelia a predstaviteľky politicky angažovanej tvorby. Ide najmä 

                                                           
55 Podrobnejšie k realizácii tohto projektu viď Л. ПАЛЬВЕЛЕВА: Стихограмма в герцогстве Беляево. Радио 

Свобода, 20. 11. 2014. [online] <https://www.svoboda.org/a/26699517.html> [cit. 28. 11. 2019]. 

56 Z posledních mesiacov je v tejto súvislosti treba spomenúť Deň Prigova, ktorý sa konal v Beľajeve 29. 8. 2020 

aj s iniciatívy niektorých miestnych poslancov a poslankýň. Viď В Беляево отпразднуют День Пригова. 

Colta.ru, 26. 8. 2020. [online] < https://www.colta.ru/news/25260-v-belyaevo-otprazdnuyut-den-prigova> [cit. 2. 

9. 2020]. 

57 K tejto formulácii ma doviedla poznámka Márie Kusej počas konferencie Mladá rusistika – tendencie a trendy 

VI., ktorá sa konala 28. 1. 2020 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Poukázala na to, že 

pre ruskú kultúru je typická práve oscilácia medzi inštitucionalizovaným a neinštitucionalizovaným stavom. 

Dovtedy som skôr uvažoval v pojmoch oficiálny/neoficiálny. 

 

Obr. 1. Fasáda panelového domu na sídlisku v Beľajeve. Zdroj: svoboda.org. 
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o Pussy Riot58 a Romana Osminkina.59 Pri bližšom pohľade na aktivity Pussy Riot a Osminkina 

je možné uvidieť súvislosť medzi moskovským konceptualizmom a súčasnými formami 

angažovaného umenia. Túto skutočnosť je napokon možné brať aj ako argument, prečo môže 

mať zmysel skúmať Prigovovu tvorbu. 

Prigov v roku 2007 pripravoval spoločnú akciu so skupinou Vojna, ktorej členky 

o niekoľko rokov neskôr založili Pussy Riot. Počas akcie Война занимается только 

неквалифицированным трудом plánovali Prigova  zavrieť do skrine, kde by viedol dialóg so 

svojou básnickou tvorbou, zatiaľ čo by ho členovia a členky skupiny vynášali na najvyššie 

poschodie stalinistickej internátnej budovy MGU. Akciu sa, žiaľ, nepodarilo zrealizovať. 

Okrem toho, že dekan fakulty akciu nepovolil, dostal Prigov deň pred jej plánovaným konaním 

infarkt,ktorého následkom o niekoľko dní v nemocnici podľahol.60 O desaťročie neskôr sa 

Pussy Riot k Prigovovi explicitne prihlásili akciou Милиционер вступает в игру (2018).61 

Počas finále majstrovstiev sveta vo futbale (ktoré sa konali v Rusku) vbehli členky a člen Pussy 

Riot na trávnik. Zápas tak na chvíľu prerušili. V manifeste osvetľujúcom zmysel akcie 

upozorňujú aj na to, že sa uskutočnila pri príležitosti jedenásteho výročia Prigovovho úmrtia. 

Na Prigova odkazujú ako na tvorcu obrazu Milicionára, ktorý reprezentuje „nebeskú štátnosť“ 

                                                           
58 Skupina Pussy Riot vznikla v roku 2011. Tvoria ju najmä mladé ženy, ktorých počet je variabilný. 

Najznámejšími sú Nadežda Tolokonnikovová a Maria Aľochinová. Pussy Riot začali ako protestná feministická 

punková skupina, ktorá usporadúvala provokatívne hudobné performancie vo verejnom priestore a spievala 

o zneužívaní moci a porušovaní ľudských práv v Rusku. Celosvetovou známou sa stala po vystúpení v Chráme 

Krista spasiteľa v Moskve, kedy kritizovali podporu Putina ruskou pravoslávnou cirkvou. Za vystúpenie boli 

Tolokonnikovová, Aľochinová a spolu s nimi aj Jekaterina Samucevičová odsúdené na odňatie slobody za 

chuligánstvo. Rozsudok vyvolal vlnu medzinárodnej kritiky. Skupina v činnosti pokračuje dodnes. Svoje punkové 

začiatky však zamenili popovou vizualitou a zvukom. Stále aktívne kritizujú politické pomery v Rusku 

a podporujú ľudsko-právnu a demokratizačnú agendu nielen v Rusku, no i v zahraničí. Viď Who are Pussy Riot? 

A guide to the Russian activist group who crashed the World Cup Final. 13. 9. 2018. [online] 

<https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/who-are-pussy-riot-russia-activist-group-world-cup-final-pitch-

invasion-2354987> [cit. 17. 1. 2020]. 

59 Roman Osminkin (1979) sa venuje poézii, performancii, umeleckému aktivizmu a tiež výskumu kultúry. 

Doposiaľ vydal tri zbierky poézie Товарищ-вещь (2010), Товарищ-слово (2012) а Тексты с внеположными 

задачами (2015). Spolu s Pavlom Arsenievom a Dinou Gatinovou bol členom skupiny Лаборатория 

поэтического акционизма. V súčasnosti sa angažuje v hudobnom projekte ТЕХНО-ПОЭЗИЯ. Aktívne sa 

zúčastňoval aj protivládnych protestov na prelome rokov 2011 a 2012. Viď M. LIPOVETSKY: A dilemma for the 

contemporary artist: The „revolutionary pessimism“ of Roman Osminkin. In: L. JONSON – A. EROFEEV (eds.): 

Russia – Art resistence and the conservative-authoritarian zeitgeist. London – New York: Routledge, 2018, s. 

247–263, tu s. 247. 

60 2007. Шкаф. Война/Пригов. [online] <http://artprotest.org/cgi-bin/news.pl?id=83> [cit. 20. 1. 2020]. Skupina 

miesto toho zorganizovala performatívny kar na Prigovovu pamiatku v súprave moskovského metra. Viď The 

Wake of Dmitri Prigov. [online] <https://accidentalrussophile.wordpress.com/2007/09/06/the-wake-of-dmitri-

prigov/> [cit. 2. 9. 2020]. 

61 Милиционер вступает в игру / Policeman enterst the game. 15. 7. 2018. [online] 

<https://www.youtube.com/watch?v=7zQGV7XBkLE> [cit. 29. 11. 2019] 
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a ktorý dozerá na poriadok a dobro v spoločnosti vo vyššom, metafyzickom, zmysle. S iróniou 

poukazujú na to, ako sa tento ideál z čista-jasna objavil v Rusku počas majstrovstiev sveta vo 

futbale, kde dovtedy panoval „pozemský“ milicionár zodpovedný za masové zatýkanie počas 

demonštrácií, či trestné stíhania za politické názory na sociálnych sieťach. Pussy Riot teda 

požadovali, aby sa „pozemský“ milicionár stal „nebeským“, čím vtipne zakončili výpočet 

svojich politických požiadaviek. Ten zahŕňal slobodu pre politických väzňov, koniec zatýkania 

na demonštráciách a trestných stíhaní za „lajky“ na sociálnych sieťach, pripustenie slobodnej 

politickej súťaže a koniec vyfabrikovaných trestných stíhaní. 

Rovnako explicitne sa k Prigovovi hlási aj Roman Osminkin. Jeho poézia je plná 

intertextových odkazov na Prigovovu tvorbu, resp. autoreflexívnych momentov, kedy 

upozorňuje na príbuznosť vlastnej poetiky s Prigovovou: 

 

и вот уже вооружившись 

сей мыслью как кинжалом 

иду писать ни на кого непохожие 

не стихи а готовые трансцендеталньные 

то есть априорные сверхопытные доопытные и внеопытные озарения 

 

и тут как тут слышишь: 

как у Пригова62 

 

Ako som už avizoval vyššie, súvislosť medzi Prigovom a Osminkinom, resp. Pussy Riot 

má oveľa hlbšiu, štrukúrnu, povahu, ktorá presahuje explicitné odkazy. Podľa Marka 

Lipoveckého predstavuje Prigov pre Osminkina estetický model.63 Nazdávam sa, že to platí aj 

pre Pussy Riot. O štrukúrnej súvislosti medzi Prigovom, Pussy Riot a Osminkinom možno 

uvažovať práve ako o prítomnosti onoho estetického modelu v ich praxi. Tento estetický model 

nemožno oddeľovať od etických otázok. Pussy Riot i Osminkin s Prigovom zdieľajú étos. 

Podstatu tohto étosu veľmi dobre vystihuje Prigovov názor, že postmodernizmus (chápaný ako 

estetická reakcia na spoločenskú a kultúrnu situáciu) učí ľudí „не абсолютизировать 

высказанное слово, понимать, что истина бывает многоликой“.64 V kapitole 

                                                           
62 Р. ОСМИНКИН: Тексты с внеположными задачами. Москва: Новое литературное обозрение, 2015, s. 19. 

63 M. LIPOVETSKY: A dilemma for the contemporary artist: The „revolutionary pessimism“ of Roman Osminkin. 

64 Viď Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 116–117. 
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8.5 Postmoderné súvislosti sa k tomuto aspektu Prigovovej tvorby a myslenia ešte podrobnejšie 

vrátim. 

V Osminkinovom prípade sa štruktúrna súvislosť stáva zrejmejšou, keď o sebe začne 

referovať ako o Romanovi Sergejevičovi.65 Na prvý pohľad sa môže zdať, že Prigova 

napodobňuje. Ako som už spomínal, aj on o sebe referoval ako o Dmitrijovi Alexandrovičovi. 

Ako však upozornil Kirill Korčagin, zatiaľ čo Prigov (a iní moskovskí konceptualisti spolu 

s ním) rozdroboval svet na diskurzívne fragmenty, pričom využíval raz tie a inokedy zasa iné, 

Osminkin sa usiluje presne o opačný proces. Hľadá vlastnú reč v záplave cudzích. Podľa 

Korčagina je v centre Osminkinovej pozornosti proces subjektivácie cudzej reči a nie 

dekonštrukcia diskurzívneho násilia, ako tomu bolo v prípade moskovského konceptualizmu.66 

Osminkin teda nenapodobňuje Prigova, ale využíva ho ako stimulujúci model. Štrukúrnu 

súvislosť tak môžeme identifikovať na úrovni postupu (прием), a to navyše postupu 

v estetickej i etickej rovine. Mark Lipoveckij upozorňuje na to, že v Osminkinovej tvorbe je 

okrem Prigova prítomný ešte jeden estetický model. Reprezentuje ho ruská avantgardná 

skupina dvadsiatych rokov LEF (Левый фронт искусства). Podľa Lipoveckého si Osminkin 

od Prigova berie nedôveru k autoritám a od skupiny LEF zasa snahu o priamy zásah do 

sociálnej reality estetickými prostriedkami (жизнестроительство),67 pričom je však skeptický 

voči takejto možnosti,68 čo je dôsledkom historickej skúsenosti, no i prigovovského étosu 

nedôvery k autoritám. Uvedené aspekty dobre ilustrujú nasledujúce verše: 

 

мы против войны 

прекратите воевать 

мы требуем мира и разоружения 

ну прекратите же воевать 

война должна прекратиться 

                                                           
65 Napr. «Роман Сергеевич Осминкин: Поэт в фэйсбуке больше чем поэт.» Видео-экскурсия по выставке. 

25. 11. 2017. [online] <https://www.youtube.com/watch?v=uFhVZYiBW_k> [cit. 28. 11. 2019]. 

66 К. КОРЧАГИН: Подозрительный субъект. In: Р. ОСМИНКИН: Тексты с внеположными задачами, s. 5–10, tu 

s. 8–9. 

67 Problematiku pretvárania sociálnej reality estetickými prostriedkami pochopiteľne nemožno redukovať na 

skupinu LEF. V danom prípade iba Lipoveckij uvažuje o Osminkinovi cez prizmu LEF-u a Prigova. K avantgarde 

a pretváraniu života viď napr. M. ZADRAŽILOVÁ: Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha: Karolinum, 

1995, s. 180–184, s. 186–188 a s. 241–244 a podrobnejšie potom Verena KRIEGER: Kunst als Neuschöpfung der 

Wirklichkeit. Die Anti-Ästhetik der russichen Moderne. Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 2006, s. 211–231. 

68 M. LIPOVETSKY: A dilemma for the contemporary artist: The „revolutionary pessimism“ of Roman Osminkin. 
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мы против войны 

ах не прекратите 

ну тогда мы 

тогда мы 

мы будем очень очень против 

мы требуем мы настоятельно требуем 

мира и разоружения 

вам понятно? 

ах непонятно? 

[...] 

война это плохо а мир это хорошо 

ой 

кажется пушки замолчали 

муза 

поговори со мною муза69 

 

Okrem toho, že uvedené verše vyjadrujú skepsu nad možnosťou dosiahnuť svetový mier 

písaním básní, poukazujú na závislosť tohto typu básnického snaženia na vojnovom násilí. 

Skupina Pussy Riot je dnes azda najznámejšou spomedzi predstaviteliek 

a predstaviteľov ruského politického umenia. Politická angažovanosť je v ich prípade oveľa 

zreteľnejšia než u Osminkina, čo je dané aj tým, že sú globálne oveľa známejšie.70 Ich akcie, 

a to navyše ešte z čias fungovania skupiny Vojna, sa vždy odohrávali vo verejnom priestore 

a vždy reagovali na konkrétny sociálno-politický jav. Ako uviedla popredná predstaviteľka 

Pussy Riot Nadežda Tolokonnikovová, členky jednoducho využili existujúci hudobný štýl 

(punk) a vyšli s ním do ulíc Moskvy počas vrcholiacich protivládnych protestov na prelome 

rokov 2011 a 2012.71 Už táto skutočnosť naznačuje prepojenie s Prigovom a najmä jeho 

pojmom umelecké remeslo художественный промысел (umelecké remeslo). Označoval ním 

                                                           
69 Р. ОСМИНКИН: Тексты с внеположными задачами, s. 75. 

70 Pre porovnanie dosahu Osminkina a Pussy Riot stačí navštíviť ich Youtube kanály. Osminkinove videá majú 

vzhliadnutia v počte okolo troch stoviek, zatiaľ čo tie Pussy Riot sa pohybujú v stovkách tisícov a v niektorých 

prípadoch dosahujú až niekoľko miliónov. Na druhej strane, aj tieto miliónové počty videní sú z globálneho 

hľadiska pomerne marginálne. 

71 Художник как политик – Надежда Толоконникова / Pussy Riot. 15. 7. 2018. [online] 

<https://www.youtube.com/watch?v=z5K_-2b8QnQ> [cit. 28. 11. 2019] 
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umelecké diela, ktorých spôsoby produkcie i recepcie sú spoločensky prijaté a teda jasné.72 

Z vyjadrení Tolokonnikovovej je zrejmé, že obdobne pristupovali k punku. Jednoducho 

apropriovali postupy punku. Ak sa stane umelecký postup remeslom, znamená to, že sám o sebe 

je komunikatívny. Chcem tým povedať, že nekladie žiadne „formálne“ prekážky pri recepcii 

adresátmi, ktorí sa môžu sústrediť najmä na sémantiku diel, ktoré sú na takýchto postupoch 

založené. Texty a performancie Pussy Riot mali vždy jasné politické posolstvo. Ukazuje to už 

spomínaná akcia Милиционер вступает в игру. Príznačným je však už názov ich najznámejšej 

performancie, „punkovej modlitby“, Богородица Путина прогони (2012), za ktorú si 

Tolokonnikovová spolu s Mariou Aľochinovou odsedeli dvojročné väzenie. 

Priezračnosť zmyslu performancií Pussy Riot bola a je dôležitá vo vzťahu k verejnosti 

(adresátom), pretože nie je možné usilovať o dosiahnutie politických zmien, ak nemajú podporu 

verejnosti. Preto sa od svojich začiatkov usilovali pracovať s médiami. Po svojom uväznení 

v roku 2012 si dôležitosť médií a vzťahu s verejnosťou začali uvedomovať ešte viac. Preto, ako 

znova uviedla Tolokonnikovová, sa vždy usilovali počas súdnych pojednávaní vyzerať čo 

najlepšie (najupravenejšie), aby si zaistili dôveryhodnosť v očiach verejnosti a tým i podporu.73 

Tu sa dostávame k ďalšiemu prepojeniu s Prigovom. Tentoraz s jeho pojatím imidžu 

a zdôrazňovaním pozície autora v kultúre a spoločnosti. V tomto ohľade spájal pojem imidž aj 

s problematikou mediálneho obrazu, pričom často spomínal nacionalisticko-populistického 

politika Vladimira Žirinovského. Jeho aktivita bola podľa Prigova zameraná na manifestáciu 

vlastného imidžu.74 Dôležitosť mediálneho obrazu je možné vnímať aj na pozadí zmien stratégií 

skupiny Pussy Riot po roku 2014. Vtedy si, ako uvádza Tolokonnikovová, uvedomili, že ich 

punkový a karnevalizovaný prístup nie je účinný, a je preto nutné budovať inštitúcie. Aktívne 

sa preto venujú otázke ľudských práv. Táto ich činnosť sa okrem iného pretavila aj do vzniku 

nezávislého portálu Mediazona, ktorý mapuje porušovanie ľudských práv na území Ruskej 

federácie.75 Súčasne s tým však nerezignovali ani na svoje „punkové“ obdobie, o čom svedčí 

aj akcia Милиционер вступает в игру. Dôkazom o tom je aj ich súčasná hudobná produkcia, 

                                                           
72 А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концетпуальной школы, s. 193. 

73 Толоконникова: «Спасибо Путину! В тюрме я увидела русских людей». ТВ Дождь, 20. 5. 2015 [online] 

<https://tvrain.ru/teleshow/prezident_2042/spasibo_putinu_v_tjurme_ja_uvidela_russkih_ljudej-388193/> [cit. 

28. 11. 2019]. 

74 И. БАЛАБАНОВА: Говорит Дмитрий Александрович Пригов, s. 136. 

75 A. EROFEEV – IRINA KOCHERGINA: Voices from the art scene: Interviews with Russian Artists. In: L. JONSON – 

A. EROFEEV (eds.): Russia – Art resistence and the conservative-authoritarian zeitgeist. London – New York: 

Routledge, 2018, s. 134–161, tu s. 151. 
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ktorá však, pokiaľ ide o hudobný štýl, prešla značnou premenou. Princíp apropriácie postupu a 

štýlu pre potreby komunikovania politicky angažovaného obsahu pokračuje aj dnes. Pussy Riot 

sa však spoliehajú hlavne na elektronickú hudbu a hip-hop, resp. na vizualitu popových 

videoklipov.76 

Po vzore Lipoveckého je možné vystopovať prítomnosť historickej ruskej avantgardy 

nielen u Osminkina, ale aj u Pussy Riot. Aj v tomto prípade sa dá o prepojení začať uvažovať 

v súvislosti s princípom pretvárania sveta estetickými prostriedkami (жизнестроительство). 

Mnohých avantgardných umelcov práve toto úsilie po boľševickej revolúcii (v dvadsiatych 

rokoch) priviedlo k práci pre potreby nového režimu a k angažovaniu sa v novovznikajúcich 

kultúrnych inštitúciách.77 Aj preto Boris Groys považoval socialistický realizmus, resp. kultúru 

stalinizmu, za radikalizáciu avantgardy.78 Podľa Alexandra Ždanova, hlavného ideológa 

doktríny socialistického realizmu, mali byť diela socialistického realizmu ideologicky 

vyhranené a komunikatívne.79 Vyššie som sa snažil ukázať, že presne k tomuto smerujú aj akcie 

Pussy Riot i Osminkina. Vonkoncom tým nechcem tvrdiť, že by Pussy Riot či Osminkin 

resuscitovali poetiku či ideológiu socialistického realizmu, ako to do istej miery robí česko-

ruský autorský kolektív Manifestu radikálneho realizmu.80 Socialistický realizmus na tomto 

mieste chápem v nadväznosti na Groysa ako variant modernizmu a v eklektizme svojich 

                                                           
76 Viď napr. skladby CHAIKA, Make America Great Again, Straight Outta Vagina alebo Track About a Good Cop. 

V niektorých prípadoch dosahuje počet videní takmer štyri milióny. 

77 Situácia bola pochopiteľne komplikovanejšie. Pojem avantgarda sa navyše môže konotovať s opozičným a teda 

nonkonformným umením. Avantgardné umenie dvadsiatych rokov si napriek svojej angažovanosti v oficiálnych 

štruktúrach udržiavalo provokatívnosť a subverzívnosť (nonkonformnosť). 

78 B. GROYS: Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu. Komunistické postskriptum. Praha: 

Akademie výtvarních umění, 2010, s. 23–124. Z nemeckého originálu Gesamtkunstwerk Stalin (1988) preložil M. 

Ritter. Je vari vhodné dodať, že v rámci tejto koncepcie sa upriamuje pozornost na utopický a násilný potenciál 

avantgardy. Tento potenciál sa radikalizoval práve počas stalinizmu a na úrovni umeleckých postupov 

v socialistickom realizme. Zároveň ale avantgarda disponuje emancipačným potenciálom, ktorý sa „obnovuje“ 

v praxi soc-artu a moskevského konceptualistu, dekonštruujúcej poetiku a epistemologické podložie 

socialistického realizmu. 

79 A. ŽDANOV: O umení. Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 1950, s. 7–17. Z ruských originálov preložil M. 

Karovič. 

80 V. ARTAMONOV – D. FORMAN – M. HAUSER – A. KLYUKOV – A. TER-OGANJAN: Manifest radikálního realismu. 

Artalk.cz, 6. 9. 2016. [online]. < https://artalk.cz/2016/09/06/manifest-radikalniho-realismu/> [cit. 4. 2. 2020]. 

S manifestom je spojená aj živá polemika medzi výtvarníkmi a teoretikmi. V kontexte mojej interpretácie 

socialistického realizmu je vo vzťahu k manifestu zaujímavý Kandov komentár. Viď R. KANDA: O manifestu 

estetického konzervatismu a proměnách vnímání. itvar.cz. [online]. < https://itvar.cz/o-manifestu-estetickeho-

konzervatismu-a-promenach-vnimani> [cit. 4. 2. 2020]. 
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postupov súčasne ako proto-postmodernizmus.81 Preto sa dá konštatovať, že pri aktualizácii 

Prigova ako modelu v tvorbe Pussy Riot i Osminkina dochádza k aktualizácii socialistického 

realizmu a opačne. Prigov v aktualizovanom socialistickom realizme pôsobí ako katalyzátor 

suspendácie jeho utopickej vízie premeny sveta podľa jednotného princípu. Do štruktúry 

socialistického realizmu vštepuje prvky otvorenosti a teda pluralizmu. Socialistický realizmus 

naproti tomu do štruktúry Prigova ako modelu vrúbľuje politický osteň, ktorý naznačuje cestu 

k prekonaniu postmodernej indiferencie.82 V tejto časti som chcel primárne poukázať na 

kontinuitu medzi Prigovom a Osminkinom s Pussy Riot a pokúsiť sa tým odôvodniť potrebu 

skúmať Prigovovu tvorbu. Podrobnejšiu analýzu by si zaslúžil hlavne pomer a vzťah 

estetického a ideologického v praxi Osminkin a Pussy Riot.83 Uvedené úvahy by mohli poslúžiť 

ako východisková pozícia, resp. základná hypotéza. Takáto analýza, žiaľ, značne presahuje 

ciele dizertácie i tejto kapitoly. 

Svoj výklad zakončím opätovným návratom k Markovi Lipoveckému, ktorý na prvý 

pohľad priliehavo píše o dileme súčasnej ruskej inteligencie. Buď nadviaže na stratégie, ktoré 

sa ukázali byť efektívnymi v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, no nezabránili návratu 

autoritatívneho režimu, alebo využijú pôvodné sovietske metódy pri pokuse o konštitúcie 

vlastnej kultúrnej hegemónie.84 Predchádzajúce úvahy ukázali, že táto dilema pritom nemusí 

mať povahu nezmieriteľnej dichotómie. Môže ísť skôr o vzájomnú dekonštrukciu, ktorá je už 

zo svojej podstaty, povedané spolu s Deleuzom a Guattarim, založená na hľadaní línií úniku. 

  

                                                           
81 Б. ГРОЙС: Полуторный стиль: Социалистический реализм между модернизмом и постмодернизмом. 

Новое литературное обозрение 15, 1995, s. 44–53. 

82 Indiferenciu považuje za kľúčovú charakteristiku postmoderny a postmodernizmu Peter V. Zima. Jeho postulát 

na tomto mieste preberám. Viď P. V. ZIMA: Modern/Postmodern: Society, Philosophy, Literature. London – New 

York: Continuum, 2010. 

83 Čiastočne sa tejto problematike venuje D. LEIDERMAN: Dissensus and „shimmering“: tergiversation as 

politics. In: L. JONSON – A. EROFEEV (eds.): Russia – Art resistence and the conservative-authoritarian Zeitgeist. 

London – New York: Routledge, 2018, s. 165–181. Štúdia zároveň naznačuje, že „definitívne“ vyriešenie 

pomeru estetického a ideologického nemusí byť možné, vzhľadom na prítomnosť princípu oscilácie v praxi 

politických umelkýň a umelcov. 

84 M. LIPOVETSKY: A dilemma for the contemporary artist, s. 250. 
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3 Myslieť s Prigovom: Predbežné metodologické upozornenie 

Jeden z popredných znalcov Prigovovej tvorby, Mark Lipoveckij, považuje za najzásadnejšiu 

časť Prigovovho intelektuálneho dedičstva jeho teoretickú spisbu.85 Dôkazom oprávnenosti 

Lipoveckého tvrdenia môže byť súčasná prax vo výskume Prigovovej tvorby. Bežne sa 

bádateľky a bádatelia obracajú k Prigovým vlastným pojmom, prostredníctvom ktorých jeho 

tvorbu analyzujú. Využívanie Prigovových pojmov ako analytických nástrojov však prekročilo 

skúmanie jeho tvorby, resp. výskum moskovského konceptualizmu. Nie je to prekvapivé, ak si 

uvedomíme, že už v deväťdesiatych rokoch bol častým hosťom zahraničných slavistických 

pracovísk a účastníkom konferencií, kde takisto aktívne komunikoval s akademikmi. Už 

v tomto období na Prigova ako na autora teoretických textov odkazoval napr. Michail Berg.86 

Obzvlášť produktívnym sa ukázal byť Prigovov pojem мерцательность (mihotanie, 

oscilácia).87 Pojem sa dnes využíva aj pri výskume ruského politického umenia a súčasnej 

ruskej poézie.88 Ide o pojem problematizujúci subjekt a intencionalitu jeho výpovede 

(podrobnejšie sa touto stratégiou zaoberám v kapitole 8.2 Smrť autora aj textu). Prigov ho 

definoval nasledovne: 

 

[С]тратегия отстояния художника от текстов, жестов и поведения предполагает 

временное «влипание» его в вышеназванные язык, жесты и поведение ровно на то время, 

чтобы не быть полностью с ними идентифицированным, снова «отлетание» от них в 

метаточку стратегемы и не «влипание» в нее на достаточно долгое время, чтобы не быть 

полностью идентифицированным и с ней и называется «мерцательностью».89 

 

                                                           
85 Lipoveckij to povedal v rozhovore pre portál Gorkij. Viď M. НЕСТЕРЕНКО: «Русский постмодернизм ближе 

к модернизму, чем западный». Научная биография филолога Марка Липовецкого. Горький Медиа, 26. 11. 

2018. [online] <https://gorky.media/context/russkij-postmodernizm-blizhe-k-modernizmu-chem-zapadnyj/> [cit. 

20. 11. 2019] 

86 М. БЕРГ: Литературократия, s. 206–207. 

87 V ďalšej časti práce budem používať slovenský variant oscilácia. Porovnaj aj s anglickými variantmi flickering 

a shimmering. 

88 Viď D. LEIDERMAN: Dissensus and „shimmering“: tergiversation as politics a К. КОРЧАГИН: Возвращение 

мерцающего субъекта: московский концептуализм и поэзия 2000-х и 2010-х. In: Х. ШТАЛЬ – Е. 

ЕВГРАШКИНА (ред./сост.): Субъект в новейшей русскоязычной поэзии – теория и практика. Berlin – Bern – 

Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang, 2018, s. 383–396. 

89 А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концептуальной школы, s. 58–59. 
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Uvedené obracanie sa k Prigovovým pojmom a ich využívanie pri analýze jeho tvorby 

je nielen formou dialógu s autorom, ale aj aktom podrývania zdanlivo nezmieriteľných opozícií 

teória/prax a subjekt/objekt. Prigov sa ako skúmaný objekt prostredníctvom svojich pojmov 

a teórií neustále ozýva a chce hovoriť do toho, čo o ňom bádateľský subjekt píše. Prijatie snahy 

objektu aktívne pôsobiť môže byť v konečnom dôsledku prínosné. Umožniť Prigovovi 

metonymicky participovať pri bádaní resuscituje typické črty jeho tvorby – autoreferenčnosť 

a sebereflexiu, resp. transgresívnosť. Práve tieto črty úzko súvisia s pojmom oscilácia. Azda 

najfrapantnejšie sa to prejavuje v Prigovovej „záľube“ písať tzv. predbežné upozornenia 

(предуведомление).90 S ich písaním začal spolu s prvými experimentmi so soc-artovými 

postupmi v literatúre počas sedemdesiatych rokov. Tieto skutočnosti sa stihli zatiaľ prejaviť aj 

v mojej práci pri úvahách o súvislosti medzi Prigovom, Pussy Riot a Osminkinom (kapitola 2 

Prigov v dnešnom Rusku), kde som Prigova využil čoby analytickú figúru. 

Gerald Janecek si všíma Prigovovu deklaráciu, že písaním predbežných upozornení 

chcel upokojiť čitateľov. V predbežných upozorneniach vraj používa slová známym spôsobom, 

oproti tomu, ako sa objavujú v poézii. Najmä však mali byť predbežné upozornenia, podľa 

Janecka, vysvetlením autorovej pozície, ktorá nemusela byť po prečítaní básní zrejmá.91 

Postupne sa však stali predbežné upozornenia osobitým žánrom, ktorý aj vysvetľuje, no súčasne 

aj nie.92 To sa najväčšmi prejavilo v neskoršej fáze autorovej tvorby, keď sa ich písanie stalo 

konvenciou a ich prítomnosť pred nejakým cyklom básní bola čisto štrukturálna – dôležitý bol 

sám fakt ich prítomnosti a teda naplnenie konvencie. Ich informačná funkcia tak bola značne 

ohraničená. V danej chvíli je však najdôležitejšie, že Prigov pri písaní predbežných upozornení 

osciloval medzi rôznymi pozíciami. Brigitte Obermayr dokonca identifikovala rôzne techniky, 

pri ktorých dochádza k onej oscilácii. Autorka píše o kontextualizačných stratégiách 

(восстановление контекста). Zaraďuje k nim napríklad poznámky v zátvorkách, anekdoty, 

zvolania, komplikované zložené súvetia s náročnou vedeckou lexikou, dialóg či hovorovú 

                                                           
90 K variantu „predbežné upozornenie“ sa prikláňajú prekladatelia prvého knižného prekladu Prigovovej tvorby 

do češtiny. Viď D. PRIGOV: Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem. 

91 G. JANECEK: Some Remarks on Prigov´s Prenotifications and Flickering. In: G. JANECEK (ed.): Staging the 

image, s. 23–32. 

92 O týchto aspektoch Prigovovho teoretického písania som sa zmieňoval v samostatných štúdiách J. KAPIČIAK: 

Dmitrij Prigov: Suspendácia a performativita textu. In: A. MERENUS – I. MIKULOVÁ – J. ŠOTKOVSKÁ (eds.): Text 

a divadlo. Praha: Academia, 2020, s. 361–377, tu s. 369–371 a J. KAPIČIAK: Dmitrij Alexandrovič Prigov a jeho 

únikové cesty (nielen) z vedeckého diskurzu. Litikon 4, 2019, 2, s. 105 – 115, tu s. 110–112. V rámci dizertácie 

som ich sa im podrobnejšie venoval v kapitolách 8.3 Inštalácia autorských subjektivít v esejistike 

a 12.1 Esejistická re-konštrukcia Dmitrija Prigova. 
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lexiku.93 Prigov tak môže v rámci jedného textu, či dokonca jedného súvetia, vystupovať ako 

nezávislý teoretik a následne prehlásiť, že tieto tvrdenia netreba brať vážne, keďže je iba 

obyčajným básnikom. Predbežné upozornenia a ani Prigove eseje nie sú priamočiarym 

príspevkom do diskurzu kultúrnej teórie. Jeho teoretické písanie je súčasne performanciou 

diskurzívnych praktík kultúrnej a literárnej teórie.94 Performanciu v tomto prípade možno 

chápať ako obnovené, resp. opakované správania (restored alebo twice-behaved behaviour),95 

ktoré vedie k diferencii, pretože ide o formu reflexie pôvodného správania, resp. praktiky. 

Prigov takto prekračuje zaužívanú hranicu medzi teóriu a praxou. Aj preto ho Lipoveckij 

s Kukulinom nazývajú tricksterom (slovensky šibal; česky šprýmař),96 pre ktorého je 

charakteristická transgresívnosť.97 

Opísaná inšpirácia Prigovovou transgresívnosťou pri literárnovednom bádaní umožňuje 

neustrnúť vo vzťahu k skúmanému materiálu v binárnej opozícii ľudský subjekt/mimo-ľudský 

objekt, kde ľudský subjekt tradične disponuje súborom nástrojov, pomocou ktorých všemožne 

manipuluje s mimo-ľudským objektom s vidinou „vyššieho“ cieľa – poznania. Nemecký 

epistemológ Hans-Jörg Rheinberger sa rázne vymedzuje voči predstave bádateľského subjektu 

ako génia disponujúceho vyššou mocou objavovať nepoznané. Naproti tomu sa usiluje dokázať, 

že poznanie sa vždy rodí z konkrétnych materiálnych podmienok. Skúma preto experimentálne 

postupy konkrétnych výskumných tímov. V prípade konceptov ide podľa neho o výsledok 

vedeckej aktivity, no súčasne aj o nástroj na uskutočnenie bádania. Preto nie je vhodné vytvárať 

dichotomické schémy typu teória/empíria,98 resp. v našom prípade teória/prax a subjekt/objekt. 

Cieľom bádania je podľa Rheinbergera zistiť viac o epistemických objektoch, ktoré „stelesňujú 

to, o čom vedec ešte nič nevie“.99 Uvedené epistemické objekty sú materiálne jednotky 

poznania. V prípade prírodných vied nimi môžu byť chemické reakcie alebo biologické 

                                                           
93 Б. ОБЕРМАЙЕР: «У нас теперь не то в предмете»...: Послесловие по поводу Приговских предуведомлений. 

In: Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 3, s. 311–329, tu s. 318–319. 

94 M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN:. „The Art of Penultimate Truth“, s. 187. 

95 K termínu viď R. SCHECHNER: Performance Studies: An Introduction. London: Routledge, 2013, s. 34–36. 

96 Aj v češtine sa však užíva anglický výraz trickster. Porovnaj napr. T. FOLDYNOVÁ: Achetyp dítěte a archetyp 

trickstera v Citlivém člověku Jáchyma Topola. Slavica Wratislaviensia 172, 2020, s. 23–30. 

97 M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN:. „The Art of Penultimate Truth“, s. 203–208. Podrobnejšie k postave trickstera 

viď М. ЛИПОВЕЦКИЙ: Трикстер в СССР. [online]. <https://arzamas.academy/materials/84> [cit. 21. 11. 2019]. 

98 H.-J. RHEINBERGER: Toward a History of Epistemic Things: Synthesizing Proteins in the Test Tube. Stanford: 

Stanford Unversity Press, 1997, s. 11–15.  

99 Tamže, s. 28. 
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funkcie. To, že ide o jednotky, ktoré sa výskumník ešte len snaží vedecky opísať z nich však 

robí jav veľmi prchavý. Epistemické objekty sa poľahky menia, či dokonca zanikajú, no môžu 

sa transformovať aj do podoby tzv. technických objektov.100 Ak sa epistemický objekt zmení 

na technický, znamená to, že sa používa ako nástroj pre ďalšie bádanie. To je aj prípad Prigova, 

ktorého pojem oscilácia sa rodí z básnickej a výtvarnej praxe – je epistemickým objektom jeho 

umeleckého bádania, ktorým sa chcel viac dozvedieť o sebe ako o autorskom subjekte so 

skúsenosťou s totalitným sovietskym režimom. Neskôr sa tento epistemický objekt ukázal byť 

vhodným nástrojom (technickým objektom) pre ďalších bádateľov, no aj pre samotného 

Prigova pri opísaní vlastných stratégií. Súčasne je však nemožné priznať bezvýhradnú 

primárnosť stratégiám alebo pojmu. Ak by aj stratégie pojmu predchádzali, jeho „objavenie“ 

by následne zmenilo nahliadanie na vlastné stratégie a ich uplatňovanie v tvorbe. 

Zásadné teoreticko-metodologické dôsledky uvedenej perspektívy sa prejavia 

v dizertácii najmä v tom, že na Prigovovu tvorbu bude nahliadané ako na projekt DAP, čo som 

už vyššie avizoval. Budem tak rešpektovať Prigovovo autoreferenčné gesto nominácie (tzv. 

назначающий жест, čo je ďalší z jeho pojmov).101 Prigov týmto gestom transformuje vlastnú 

tvorbu na celoživotný projekt, jedným z cieľov ktorého je, aby sa autorský subjekt vyhol 

identifikácii s vlastnými výtvormi,102 t. j. sproblematizoval prítomnosť intencie. Budem sa 

usilovať vyhnúť nekritickej akceptácii Prigovových názorov a teda ich strohej rekapitulácii. 

Ako som avizoval už v úvode, mojím cieľom je myslieť spolu s Prigovom a v istom momente 

sa od jeho myslenia emancipovať a prejsť do procesu vlastnej analýzy. 

Ďalším teoreticko-metodologickým dôsledkom, ktorý vyplýva z kritickej akceptácie 

Prigovovho gesta nominácie je potreba vyrovnať sa s rizomatickou štruktúrou projektu DAP. 

Nekritická akceptácia Prigovovho gesta nominácie môže hroziť nebezpečenstvom bezbrehého 

eklektizmu a nekoncepčného odkazovania k rôznorodým konceptom, ku ktorým by mohli 

intuitívne analýzy smerovať. Túto hrozbu je možné limitovať špecifikáciou metodologických 

princípov, ktorá budú sformulované na základe teoreticko-metodologického podloženia 

opísaného v kapitolách 5 K „dejinám“ peformativity a 6 Performativita, médiá, sociálne 

praktiky.  

                                                           
100 H.-J. RHEINBERGER: On the possible transformation and vanishment of epistemic objects. Teorie vědy 38, 2016, 

3, s. 269–278. 

101 Pre Prigovovu definíciu  viď А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концептуальной 

школы, s. 192. Problematika nominácia bude predmetom analýz vo viacerých kapitolách. Najmä v kapitole 

7 Ľudské a mimo-ľudské činitele projektu DAP. 

102 Viď Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным, s. 70. 
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4 Od literatúrocentrizmu k poetike performativity 

O ruskej kultúre sa často referuje ako o literatúrocentrickej (литературоцентризм). 

V súčasnosti je tento názor veľmi rozšírený i v lingvokulturológii. Ak sa v tejto disciplíne píše 

o ruskom literatúrocentrizme, referuje sa k častému výskytu citátov a odkazov na literárne diela 

v každodennej reči či v masmédiách. Lingvokulturológia početné citáty a odkazy interpretuje 

ako svedectvo o hodnotovom systéme ruskej spoločnosti.103 Nazdávam sa však, že i uvedená 

lingvokulturologická pozícia môže vychádzať z podobného epistemologického podložia, ktoré 

už pred dvadsiatimi rokmi skúmal Michail Berg.104 To znamená, že sama lingvokulturológia je 

literatúrocentrickou. 

Berg chápe literatúrocentrizmus ako privilegovanú pozíciu literatúry v kultúrnom poli. 

Literatúra je tak druhom inštitúcie a disponuje symbolickým kapitálom. Symbolický kapitál je 

termínom Pierra Bourdieu. Symbolický kapitál je iba jedným zo štyroch druhov kapitálu, ktoré 

Bourdieu rozlišuje. Ďalšími sú ekonomický, kultúrny a sociálny. Symbolický kapitál sa však 

vynára až ako „nadstavba“ jedného z uvedených troch druhov. Symbolický kapitál vzniká tam, 

kde sú rozpoznané štruktúry a systémy opozícií (napr. bohatý/chudobný alebo 

vzdelaný/nevzdelaný) aspoň jedného zo zvyšných troch druhov kapitálu, a kde je takýmto 

rozpoznaným štruktúram a opozíciám pripísaný symbolický význam a tým i moc.105 Berg vo 

svojej knihe uvádza konkrétne historické dôvody, pre ktoré literatúra v Rusku disponuje 

značným symbolickým kapitálom. Zatiaľ čo v Európe bol básnik spolu s hudobníkmi, 

výtvarníkmi či hercami, vnímaný ako remeselník, v Rusku sa básnikom mohli stať iba 

príslušníci privilegovaných aristokratických vrstiev. Ostatné umelecké profesie boli prístupné 

nevoľníkom i cudzincom. Byť básnikom bolo viac než profesiou. Poézia bola poslaním, za 

vykonávanie ktorého by bolo dokonca hanbou dostať zaplatené. Aj preto si mohli dovoliť byť 

básnikmi výhradne príslušníci aristokracie. Disponovali mnohými inými možnosťami, ako si 

zaistiť stabilný príjem.106 Vďaka tomu, že aristokrati disponovali ostatnými druhmi kapitálu, 

                                                           
103 Túto interpretáciu viď napr. Й. СИПКО: «И новые песни по старому поем...». Новая русистика 3, 2010, 2, 

s. 21–31. Žiada sa ešte doplniť, že lingvokulturológia je dominantne ruskou vednou disciplínou. Postupne sa však 

etabluje aj za ruskými hranicami, o čom koniec-koncov svedčí aj citovaný článok, ktorého autor pôsobí na 

Prešovskej univerzite v Prešove. Pravdou však je, že ďalej na západ táto disciplína vôbec neprekvytá. 

104 М. БЕРГ: Литературократия: Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. 

Москва: Новое литературное обозрение, 2000. 

105 J. ŠEBEK: Literatura a sociálno: Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé. Praha: Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, 2019, s. 33–34. 

106 М. БЕРГ: Литературократия, s. 184. 
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boli schopní svoju literárnu činnosť premeniť na symbolický kapitál. Súčasne však Berg 

upozorňuje na to, že čerpanie symbolického kapitálu z literárnej činnosti úzko súvisí 

s procesom sakralizácie písma, slov a textu. Korene tohto procesu Berg identifikuje v európskej 

tradícii – pripisovať abecede moc konštituovať sociálny poriadok: 

 

Таким образом, текст (и лежащий в его основе алфавит) представляет собой зону 

зафиксированных властных отношений, функций господства и подчинения, 

распределения ролей и позиций, доминирующих в социальном пространстве и 

легитимных, благодаря взаимосоответствию социума и космоса.107 

 

Azda i preto používa Berg ako synonymá literatúrocentrizmu pojmy slovocentrizmus 

(словоцентризм) a textocentrizmus (текстоцентризм).108 Ukazuje sa totiž, že 

literatúrocentristické myslenie predpokladá existenciu apriórnej štruktúry sveta, ktorá je pritom 

pevne fixovaná slovami a textom. Slová a text sú súčasne samy chápané ako pevné štruktúry 

s imanentným pravdivým zmyslom. S takýmto pojatím textu polemizuje i Derrida pri čítaní 

Nietzscheho. Derrida pri interpretácii Nietzscheho štýlu zdôrazňuje, že filozof uvažoval 

v intenciách nerozhodnuteľnosti a operoval s pojmami v režime úvodzoviek, čím 

diskvalifikoval „hermeneutický projekt, postulujúci pravdivý zmysel textu“.109 Aj táto 

skutočnosť naznačuje, že literatúrocentrizmus je možné uchopiť ako logocentrizmus 

v derridovskom zmysle: 

 

Za logocentrické pokládá Derrida ty hlavní proudy západního myšlení, které privilegují slovo 

ve smyslu lógos, tedy jako metafyzickou jednotu slova a smyslu. Podle Derridy je logocentrické 

myšlení uspořádáno okolo transcendentálního centra (resp. nadřazeného konceptu), jako je např. 

Bůh, příroda, člověk nebo falus; tomuto centru je přiřčena absolutní, mimojazyková přítomnost, 

neboť stvrzuje a fixuje jazykové významy.110 

                                                           
107 Tamže, s. 185. 

108 Porovnaj tiež s problematikou „zbožšťovania“ ruských básnikov, ako ju vyložil v klasickej štúdii Alexander 

Pančenko A. M. PANČENKO: Metamorfózy ruské kultury: Sborník statí a esejů. Červený Kostelec: Paverl 

Mervart, 2012, s. 285–298. Z ruských originálov preložili J. Kolár, J. Komendová, M. Řoutil a M. Téra. 

109 J. DERRIDA: Ostrohy. Štýly Nietzscheho. Bratislava: Archa, 1998, s. 53. Z francúzskeho originálu Éperons. Les 

styles de Nietzsche (1978) preložil M. Kanovský. 

110 D. FELDMAN – H. JACOBMEYER: Logocentrismus. In: A. Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury. 

Brno: Host, 2006, s. 461. Z nemeckého originálu Logozentrismus (In: Metzler Lexikon Literatur- und 

Kulturtheorie: Ansätze – Personen – Grundbegriffe, 2001) preložil A. Urválek. 
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V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že v povojnovej literárnej teórii sa jedným 

z neuralgických bodov stala práve koncepcia textu ako pevnej štruktúry s apriórnym zmyslom, 

ktorý čaká na svoje odkrytie. Jan Matonoha identifikoval niekoľko tendencií spojených 

s odmietnutím tejto koncepcie, ktoré zdôrazňovali procesualitu, recepciu a intertextualitu.111 

Pojem text sa teda stal čiastočne limitujúcim a rekonštruoval sa pojmom písanie (écriture), 

vďaka čomu sa text mohol začať chápať ako „imanentne dynamizující, rozrušující, subverzivní 

pohyb psaní“.112 Ako ďalej Matonoha upozorňuje, vnímavosť k procesualite, dynamike 

recepcie či intertextualite podnietil aj úvahy o tom, čo je „za“ textom. Dynamiku týchto úvah 

do značnej miery saturovalo Foucaultovo pojatie diskurzu. Pre Foucaulta diskurz 

nepredstavoval iba množinu tematicky príbuzných výpovedí. Jeho jednota je predovšetkým 

daná pravidlami produkcie, triedenia a usporiadania výpovedí.113 Sledovaním pravidiel 

diskurzu114 sa pochopiteľne odkrýva historicita takýchto pravidiel. Z tohto hľadiska si text 

nemohol zachovať zdanie nadčasovej fixácie spoločenských štruktúr, t. j. jednotu slova 

a zmyslu. 

Medzi literárnymi teoretičkami a teoretikmi, zaoberajúcimi sa ruským 

literatúrocentrizmom, panuje zhoda, že po rozpade Sovietskeho zväzu došlo ku kríze 

literatúrocentrizmu.115 Spoločenská a ekonomická liberalizácia viedla k zmene preferencií 

                                                           
111 J. MATONOHA: Psaní vně logocentrismu. Diskurz, gender, text. Praha: Academia, 2009, s. 18–19. 

112 Tamže, s. 23. 

113 Viď M. FOUCAULT: Archeologie vědění. Praha: Hermann & synové, 2002. Z francúzskeho originálu 

L´archeologie du savoir (1969) preložil Č. Pelikán. Podrobnejšie sa touto problematikou zaoberám v kapitole 

5.4 Foucault, Deleuze a Guattari: Problémy s výpoveďou. 

114 Z literárnovedného hľadiska je v tejto súvislosti zaujímavá otázka, či predstavuje literatúra osobitný diskurzu. 

Jednou z odpovedí je, že z tematické a sémantického hľadiska nie je medzi literárnymi a neliterárnymi textami 

rozdiel. Tematicky ani sémanticky neponúka nič osobitné. Fenomén fikcie takisto nehrá z daného hľadiska 

významnú úlohu a rovnako tak ani estetické zvláštnosti literárnych textov. Ak na literatúru aplikujeme 

foucaultovské chápanie diskurzu ako systému pravidiel pre vznik a usporiadanie textov, z výskumného hľadiska 

sa stáva marginálnou postava empirického autora. To súčasne stimuluje potrebu znova pojatie autora pre literatúru 

premyslieť (R. BAASNER: Diskursanalyse. In: R. BAASNER – M. ZENS (eds.): Methoden und Modelle der 

Literaturwissenschaft. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2005, s. 137–146, tu s. 143–145). Uvažovanie o literatúre 

z perspektívy diskurzu môže mať aj podobu diskurzívnej analýzy, kedy si literárna veda kladie otázky o tom, ako 

literárne texty pojednávajú o rozličných spoločenských fenoménoch. Literatúra sa z tejto perspektívy javí ako 

výsledok pôsobenia rozličných diskurzov a možno ju označiť za interdiskurz. Nie je iba systémom regulovaným, 

ale i regulujúcim (S. SCHNEIDEROVÁ: Analýza diskurzu a mediální text. Praha: Karolinum, 2015, s. 56–57). 

K literatúre ako interdiskurzu viď tiež R. MIKULÁŠ – A. MIKULÁŠOVÁ: Analýza diskurzu. In: R. MIKULÁŠ A KOL.: 

Podoby literárnej vedy: Teórie – Metódy – Smery. Bratislava: Veda, 2016, s. 161–171, tu s. 167–169. 

115 Porovnaj М. БЕРГ: Литературократия, s. 205–208; Н. КОНДАКОВ: По ту сторону слова (Кризис 

литературоцентризма в России ХХ-ХХI веков). Вопросы литературы, 2008, 5, s. 5–44 a Н. В КОВТУН (ред.): 
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masového čitateľa a zvýšeniu konkurencie pre literatúru. Literatúra sa totiž stala súčasťou poľa 

zábavy a voľného času, kde platia pravidlá trhu.116 Neznamená to však, že počas existencie 

Sovietskeho zväzu by nejestvovali tendencie polemizovať s literatúrocentrickým myslením. 

Rozvíjali sa najmä v prostredí neoficiálnej kultúry, kde moskovský konceptualizmus vyvinul 

efektívne stratégie subverzie. Tieto stratégie boli založené na sociálne a diskurzívne 

konštruktivistických predpokladoch.117 To znamená, že konceptualisti pristupovali k slovu 

a textu, resp. k výpovedi ako k záležitosti kontextu. V súvislosti s Prigovom sa zvykne uvádzať, 

že výpoveď chápal ako výsledok diskurzívnej praktiky.118 V tomto zmysle mal Prigov i 

moskovský konceptualizmus blízko k vyššie načrtnutým postštrukturalistickým koncepciám. 

Ak zotrváme pri problematike výpovede, dá sa uvažovať o koreláciách s Foucaultovým pojatím 

výpovede ako funkcie súboru znakov,119 alebo Deleuzovým a Guattariho pojatím výpovede ako 

implicitného rozkazu.120 Bližšie sa týmto koncepciám venujem v kapitole (5.4 Foucault, 

Deleuze a Guattari: Problémy s výpoveďou. Moskovských konceptualistov a francúzskych 

filozofov spája citlivosť k diskurzívnym (a sociálnym) praktikám, nachádzajúcim sa „za“ 

výpoveďami.121 

S problematikou výpovedí a ich autenticity je prirodzene spojená aj problematika 

subjektu, ktorého intencii sa tradične prisudzovala úloha bezpečného centra produkcie 

výpovedí. Deleuze s Guattarim aj v nadväznosti na Foucaulta poukazovali na to, že subjekt so 

svojím „ja“ je pozíciou vyjadrenou v jazyku a vďaka jazyku. Subjektom pociťované „ja“ teda 

predstavuje iba akceptáciu týchto pozícií.122 Aj toto je otázka, ktorou sa budem zaoberať neskôr 

                                                           
Кризис литературоцентризма: утрата идентичности vs. новые возможности. Москва: ФЛИНТА – 

Наука, 2016. 

116 М. БЕРГ: Литературократия, s. 205–208. 

117 Mám tu na mysli predpoklady, že javy sú výsledkom diskuzrívneho, kultúrneho či ideologického formovania. 

Konštruktivizmus je tak v opozíciou esencializmu. Viď napr. J. MATONOHA A KOL.: Za (de)konstruktivismem: 

Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha: Academia, 2017, s. 25–27 a s. 242–243. 
118 Porovnaj T. GLANC: The Lord of Self-Removal, s. 161; M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN: „The Art of Penultimate 

Truth“, s. 197–208; М. ЯМПОЛЬСКИЙ: Пригов, s. 157–184. 

119 M. FOUCAULT: Archeologie vědění, s. 134–162. 

120 G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, s. 89–102. 

121 Predložku „za“ uvádzam v úvodzovkách náročky. Bez zátvoriek by toto „za“ mohlo evokovať, že títo autori 

akceptovali binárne opozície typu subjekt/objekt, resp. vnútri/vonku a tým i interpretáciu diskurzívneho 

(sociálneho) konštruktivizmu ako determinizmu, pri ktorej sa schopnosť aktívneho konania (agency) deleguje na 

nejakú vyššiu entitu ako diskurz, kultúra či sociálno. Ide o problematiku postštrukturalistického prekonávania 

binárnych opozícií. 

122 G. Deleuze – F. Guattari: Tisíc plošin, s. 100. 
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v samostatnej kapitole (hlavne v kapitole 5.4.3 Deleuze a Guattari: Výpoveď-rozkaz a jej 

implikácie). 

Prigov sa v obdobnom, no oveľa jednoduchšom duchu, vyjadril k problematike 

intencionality výpovedí v jednom rozhovore o moskovskom konceptualizme. Podľa Prigova 

moskovský konceptualizmus priniesol do ruskej kultúry otázku legitimity (autenticity) vlastnej 

výpovede, keďže každá výpoveď pre konceptualistov predstavovala akt podmienený 

diskurzívnymi a sociálnymi konvenciami. Preto aj vlastná (osobná, intencionálna) výpoveď je 

iba druhom konvencie, podľa ktorej jestvujú výpovede so statusom osobnej výpovede.123 

Teraz je vhodné pripomenúť, že v Prigovovom prípade sa to prejavilo pojatím vlastnej 

tvorby ako projektu DAP, ktorého jedným z cieľov bolo, ako som už uviedol, unikať pred 

identifikáciou výpovedí s intenciou subjektu. V tejto súvislosti som tiež stihol uviesť, že projekt 

DAP bol založený na práci s imidžami. Mark Lipoveckij a Iľja Kukulin túto stratégiu nazývajú 

performativitou. Chápu ju ako rozohrávanie hry s vlastnou identitou, resp. s vlastným 

autorským statusom. Prigov sa podľa nich usiluje o presmerovanie pozornosti recipienta z textu 

na autora. Nejde však o empirického autora, no o autora, ktorý je „iba“ jedným z imidžov. 

U Prigova sa tento imidžový autor nazýva Dmitrij Alexandrovič Prigov. Tento Dmitrij 

Alexandrovič jestvuje výhradne vďaka neustálej hre s vlastnou identitou a statusom. Dochádza 

k nej produkciou textov a iných mediálnych produktov. Dôsledkom je, že recepcia všetkých 

mediálnych produktov prebieha vzhľadom na onú hru s vlastným statusom, t. j. vzhľadom na 

projekt DAP. Projekt DAP takto absorbuje všetky Prigovove verejné akty, či už na poli 

literatúry, výtvarného umenia, kultúrnej teórie či kinematografie, vrátane rozhovorov v 

médiách.124 Prigov sa realizoval v mnohých oblastiach kultúry a označoval sa za kultúrneho 

pracovníka (работник культуры), pretože každá z týchto činností predpokladá určitý imidž. 

Každá z týchto činností je totiž založená na určitých diskurzívnych a sociálnych praktikách, 

ktoré vydeľujú subjektové pozície. To platí aj pre činnosť básnika a výtvarníka. Hyperaktivita 

Prigovovi umožňovala prihlásiť sa ku ktorejkoľvek činnosti, a teda i príslušnému imidžu 

a vymedziť sa tak voči inému. Ak ho ktosi označil za básnika, mohol povedať, že on je ale 

v skutočnosti výtvarník a opačne.125 

                                                           
123 В. САЛЬНИКОВ – Д. А. ПРИГОВ: Мерцание между телом и словом. 

124 M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN: „The Art of Penultimate Truth“, s. 190–193. 

125 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 28. 
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Prigov sa v mnohých článkoch a rozhovoroch z deväťdesiatych a nultých rokov venoval 

otázkam aktuálnych umeleckých stratégií. Tie sú podľa neho založené na autorovi a nie na 

texte. Parafrázujúc Barthesa, často hovoril o umieraní textu v autorovi.126 Prigov dokonca 

zakladal vlastnú koncepciu kultúrnej evolúcie na tom, ako sa menilo chápanie autora 

v dejinách. Súčasné štádium kultúry v Prigovovej koncepcii nazývajú Lipoveckij s Kukulinom 

prechodom od textocentrizmu k performativite (v zmysle, ako som ich chápanie pojmu 

performativita uviedol vyššie).127 Lipoveckij s Kukulinom sa pritom odvolávajú na Prigovovu 

esej Третье переписывание мира (2004).128 Prigov v nej načrtáva vlastnú koncepciu dejín 

kultúry, ktorých pohyb bol do značnej miery vecou premeny chápania autora. Základom 

Prigovovej koncepcie je však predpoklad, že básnikovi je tradične pripisovaná úloha 

pomenovávať svet. Ľudstvo ale má vždy prístup iba k svetu, ktorý je už pomenovaný. Svet tým 

pádom nemožno pomenovať, ale iba premenovať. Preto Prigov hovorí o prepisovaní sveta 

a rozlišuje tri fázy takéhoto prepisu v dejinách ľudstva. Tieto fázy netreba vnímať prísne 

chronologicky, t. j. v rovnakom úseku dejín môžu byť rôzne kultúry v rôznych fázach. Vo fáze 

prvého prepisovania sa podľa Prigova nerozlišuje medzi umeleckou a rituálnou oblasťou. 

Počiatok druhej fázy v Európe vymedzuje renesanciou. V tejto fáze došlo k sekularizácii 

a umenie sa vyčleňuje ako samostatná oblasť ľudskej činnosti. Vďaka tomu sa zrodila aj 

postava autora a vyčlenili sa určité autorské behaviorálne modely. Tieto zmeny podľa Prigova 

viedli k tomu, že umelecké stratégie sa postupom času čím ďalej tým viac charakterizovali 

narastaním osobných prvkov v poetike. Tento proces kulminuje v súčasnosti, kedy prebieha 

tretia fáza prepisovania sveta. Prigov ju charakterizuje koncom textocentrizmu, ktorý spája so 

stieraním hraníc medzi jednotlivými médiami. V tejto fáze sa na prvý pohľad literárne dielo 

môže ukázať ako súčasť úplne inej oblasti, napr. výtvarného umenia. Prigov dokonca píše 

o aktualizácii Gesamtkunstwerku.  

                                                           
126 Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным, s. 66. Hoci sa na prvý pohľad môže 

zdať, že koncepcie Barthesa a Prigova sú v opozícii, bližší pohľad ukáže, že tomu tak nie je. Obaja totiž kritizovali 

hľadanie pôvodu literárneho textu v intencii autora. Viac v kapitole 7.2 Smrť autora aj textu. 

127 M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN: „The Art of Penultimate Truth“, s. 195. Ako uvádza aj autorská dvojica, ich 

pojatie performativity si neradno zamieňať s pojmom performatizmus, ktorý zaviedol Raoul Eshelman. Eshelman 

ním označuje post-postmodernistickú fázu kultúry. Viď napr. R. ESHELMAN: O nutnosti psaní literárních dějin i po 

konci dějin. Slovo a smysl 12, 2015, 23, s. 94–104. 

128 Д. ПРИГОВ: Третье переписывание мира. In: Н. А. Фатеева (ред.): Поэтика исканий, или Поиска поэтики. 

Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа ХХ-ХХI веков и 

современные литературные стратегии» (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Москва, 

16 – 19 мая 2003 г.). Москва: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2004, s. 204–208. Český 

preklad eseje viď D. A. PRIGOV: Třetí přepisování světa. Litikon 4, 2019, 2, s. 120–124. Z ruského originálu 

preložila J. Guljuškina. 
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Aj na základe citovanej Lipoveckého a Kukulinovej štúdie je zrejmé, že Prigov pri 

formulácii tejto koncepcie vychádzal z vlastnej umeleckej praxe. Neraz totiž zdôrazňoval, že 

jeho literárna tvorba vychádza z praxe výtvarníkov, t. j. z rutiny každodennej práce, ktorá 

suspenduje metafyziku inšpirácie.129 Okrem toho tiež upozorňoval, že jeho texty sú iba 

„отходы деятельности центрального фантома“.130 Odkazoval tým na oblasť diferenčnej hry 

s vlastným autorstvom, ktoré Lipoveckij s Kukulinom nazývajú performativitou. 

Prigovova stručná zmienka o Gesamtkunstwerk môže byť podnetom pre pohľad na 

povahu onoho prechodu od textu k autorovi, resp. od textocentrizmu k performativite z trochu 

inej perspektívy. Jevgenij Dobrenko v jednej svojej štúdii načrtáva hlbšie štruktúrne súvislosti 

medzi projektom DAP a Wagnerovým konceptom Gesamtkuntswerk. Dobrenko sa nazdáva, že 

Wagnerov koncept predstavuje jednu z prvých totalitných utópií.131 Dôvodí tým, že Wagner 

vnímal umenie ako oblasť, v ktorej nájdu dejiny svoje zavŕšenie (etika sa odvodzuje od 

estetiky). Keďže sa však metanaratívy v priebehu minulého storočia diskvalifikovali, koncept 

Gesamtkunstwerk sa podľa Dobrenka mohol obnoviť iba ako prax, nie ako idea. Autor sa 

domnieva, že v prípade Prigova bola takáto prax obnovy založená súčasne na princípoch 

syntetickosti a otvorenosti, ktoré sa prepájali s modernistickým princípom premeny života 

umením (жизнетворчество).132 Podľa Dobrenka je to ale  dôraz práve na otvorenosť, vďaka 

ktorému sa Wagnerov koncept v Prigovovej praxi premieňa. Vyššie uvedené princípy 

nadobúdajú v Prigovovej praxi podobu komplexu vzájomných interakcií a prepojení, ktoré 

zasahujú do oblasti autorovej existencie v bežnom živote. To znamená, že Prigov, miesto toho, 

                                                           
129 Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным, s. 56. 

130 Д. А. ПРИГОВ – А. ЯХОНТОВА: Отходы деятельности центрального фантома. In: Е. ДОБРЕНКО – И. 

КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. МАЙОФИС. (ред.): Неканонический классик, s. 72–78. 

131 Žiada sa dodať, že Dobrenko v tomto prípade viac-menej preberá interpretáciu Wagnera v podaní ruských 

symbolistov (predovšetkým Viačeslava Ivanova; viď napr. В. ИВАНОВ: Вагнер и Дионисово действо. [online] < 

http://russianway.rhga.ru/upload/main/16v.pdf> [cit. 20. 1. 2020]), resp. opiera sa o ruskú recepciu Wagnera. 

Porovnaj И. В. КОНДАКОВ – Ю. В. КОРЖ: Рихард Вагнер в русской культуре Серебряного века. 

Общественные науки и современность, 1996, 1, s. 159–170. 

132 Aj tu sa žiada dodať, že Dobrenko viac-menej preberá symbolistické pojatie premeny života umením. Je 

namieste dodať, že modernistický princíp transformácie života umením je vnútorne veľmi diferencovaný a 

v mnohých ohľadoch bol prítomní nielen v tvorbe a myslení estetizujúceho modernizmu, ale i avantgardy, na čo 

som už vyššie poukázal. V istom zmysle sú tak synonymami жизнестворчества aj жизнестроительство alebo 

театрализация жизни. Podrobnejšie k tejto problematike viď Ш. ШАХАДАТ: Искусство жизни: Жизнь как 

предмет эстетического отношения в русской культуре ХVI – XX веков. Москва: Новое литературное 

обозрение, 2017, s. 19–70 



48 
 

aby vytváral syntézu umeleckých foriem, využíval ako nástroj pre vznik post-utopického 

variantu Gesamtkunstwerk sám seba – Dmitrija Alexandroviča Prigova.133 

Inými slovami, Dobrenko tu opisuje projekt DAP ako rizomatickú štruktúru 

(podrobnejšie v kapitole 8.5 Postmoderné súvislosti). On i Lipoveckij s Kukulinom vo svojich 

štúdiách poukazujú okrem iného na to, že tým, ako Prigov pôsobí v rôznych oblastiach kultúry 

a pracuje s rôznymi médiami, pracuje aj so sebou samým. Literatúrocentrické (logocentrické) 

myslenie je charakteristické odvodzovaním sociálneho poriadku od pevnej štruktúry textu. 

Autor je pritom intencionálnym garantom zmyslu takejto štruktúry, preto disponuje 

symbolickým kapitálom. Prigov sa usiluje o emancipáciu zo štruktúr tohto myslenia.134 Robí to 

jeho dekonštrukciou, čo znamená, že sa naň napája, využíva ho pre vlastnú emancipáciu, 

a v istom zmysle ho obracia samé proti sebe (podrobnejšie k otázke dekonštrukcie viď kapitolu 

8.1 Deteritorializovaný logos). Ústredným výrazom Prigovovej emancipačnej snahy je projekt 

DAP, ktorým formoval svoj mnohorozmerný imidž „kultúrneho pracovníka“. Vďaka nemu 

nepretržite unikal pred svojou vlastnou identifikáciou, t. j. pred snahou (povedané spolu 

s Derridom) zjednotiť slovo a zmysel pre prítomnosť, a vysloviť tak o sebe definitívnu pravdu. 

Inými slovami, projekt DAP podrýval predstavu o intencionálnom prepojení textu s autorom, 

avšak bez toho, aby poprel vzťah medzi autorom a textom. Prigovova literárna tvorba nebola 

tvorbou intencionálneho zmyslu (znova Derrida; podrobnejšie v kapitole 5.3 Derrida a 

performativita), preto sa stáva textová štruktúra otvorenou a jej zmysel prchavejší. Významným 

faktorom saturujúcim otvorenosť textovej štruktúry je intermedialita, ktorá sa stáva dôležitou 

súčasťou Prigovovej tvorby aj vo vzťahu k prehodnocovaniu funkcie autora. Intermedialita 

okrem iného, znamená aktualizáciu ďalších činiteľov, participujúcich na konštrukcii textu, 

a i preto má väčší zmysel hovoriť v prípade Prigova o mediálnych produktoch. Dôsledkom je 

tiež intenzifikácia, či prinajmenšom zviditeľnenie, iných modalít textu. 

V nadväznosti na vyššie citovanú štúdiu Lipoveckého a Kukulina som sa rozhodol 

označiť načrtnutú množinu postupov podrývajúcich literatúrocentrizmus ako poetiku 

performativity. Výraz poetika performativity však neoznačuje súbor stabilných noriem, cez 

prizmu ktorých je Prigovova tvorba pohodlne uchopiteľná. Ako postupne preukážu analýzy, 

ide o tvorbu rizomatickú. Je v neustálom pohybe. Saturuje nové prepojenia i diferencie, ktoré 

sa neobmedzujú na úroveň textu, ale realizujú sa naprieč médiami. Ani autor v takejto 

                                                           
133 E. DOBRENKO: Prigov and the Gesamtkunstwerk. The Russian Review 75, 2016, 2, s. 209–219. 

134 Porovnaj Prigovove vyjadrenia v rozhovore so Šapovalom: Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная 

галерея Д. А. П., s. 105 a 133–134. 
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rizomatickej štruktúre nemá pevnú pozíciu. Môže byť režisérom či organizátorom situácie 

otvorenej textovej štruktúry a súčasne môže prejsť v tejto situácii do pozície modelového 

čitateľa. Zároveň sa však takto koncipované stále vzťahujú k autorovi s menom Dmitrij 

Alexandrovič Prigov. Takto vzniká rizomatická štruktúra projektu DAP, ktorej súčasťou sú 

všetky Prigovove mediálne produkty i verejné vystúpenia, a z ktorej sa rodí Prigovova 

mnohorozmerná, pluralitná a nezavŕšená identita. 

Bude preto potrebné analyzovať mediálne produkty vždy s prihliadnutím na projekt 

DAP a súčasne sa usilovať vyhnúť ich „symptomatickej interpretácii“,135 t. j. ako symptómov 

štruktúry projektu. Dizertácia teda skúma vzťah mediálnych produktov autora ako prax 

označovania autorovho tela, ktorá ústi do stavu, kedy je i nie je tým, čím je. Z tejto perspektívy 

si dáva práca za cieľ poskytnúť pre české a slovenské prostredie hlbšiu (stále ešte absentujúcu) 

vedeckú reflexiu tvorby Dmitrija Prigova a vedno s tým z pozície literárnovednej rusistiky 

prispieť do prebiehajúcich diskusií o performativite, materialite a medialite literatúry, ktoré sú 

v českom prostredí podnecované najmä bohemistami.136 

  

                                                           
135 J. CULLER: Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2015, s. 62 a 79. Z anglického Literary Theory: A Very 

Short Introduction (2011) preložil J. Bareš. 

136 Porovnaj napr. L. JUNGMANNOVÁ (ed.): Performativita válek a konfliktů: V. kongres světové literárněvědné 

bohemistiky: Válka a konflikt v české literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. – Akropolis, 

2016; K. PIORECKÁ: Psaní na dotek: materialita textu a proces vzniku autografu v české literární kultuře 1885–

1989. Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016; K. PIORECKÝ: Česká literatura a nová 

média. Praha: Academia, 2016. Nemožno pochopiteľne situáciu redukovať na bohemistiku, no súčasná česká (i 

slovenská) literárnovedná slavistika je z tohoto hľadiska skôr tradicionalistická. Výnimku v súvislosti 

s problematikou performativity a mediality predstavuje najmä výskum Jany Kostincovej a Tomáša Glanca, 

ktorého činnosť je však medzinárodnejšia. Viď napr. J. KOSTINCOVÁ: Media-poezie i bio-cyber-art. Algoritmus 

jako nástroj, nebo (spolu)autor?. Slavica litteraria 22, 2019, 1, s. 7–16 a T. GLANC: Povaha písma, jeho meze 

a nosiče. Výpisky a poznámky k historickým aspektům mediální dimenze psaní a literární komunikace. Česká 

literatura 63, 2016, 6, s. 835–859. 
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5 K „dejinám“ performativity137 

Už pre Marka Lipoveckého a Iľju Kukulina predstavuje pojem performativita ústrednú 

kategóriu projektu DAP prepojený so širokou škálou ďalších otázok, hoci ho vymedzili 

relatívne špecificky ako hru s vlastnou identitou. K pridruženým otázkam patrí problematika 

sociálnych, resp. diskurzívnych praktík, ktorá je úzko prepojená s konštruktivistickými 

úvahami o procese formovania subjektu a jeho identity vo vzťahu k spoločnosti a reči. 

V úvahách na predchádzajúcich stranách som sa snažil poukázať na to, že v oblasti literatúry 

a k nej pridruženému sociálnemu poľu súvisí daná problematika s literatúrocentrickým 

(logocentrickým) myslením. Sústavu literárnych (a intermediálnych) postupov podrývania 

konštánt tohto myslenia som nazval poetikou performativity. Z uvedeného je zrejmé, že pojem 

performativita nie je analytickým pojmom priamočiaro aplikovateľným pri skúmaní vybraného 

javu. Predstavuje skôr množinu združujúcu komplex problémov. Pri ich riešení napokon slovo 

performativita ani nemusí zaznieť. Úsilie o formuláciu akejsi rigoróznej definície tohto pojmu 

by bolo skôr obmedzujúce. Vari preto ani v oblasti tzv. performačných štúdií (performance 

studies) nevznikla ustálená metodológia a aj k pojmu performancia sa pristupuje často skôr 

metaforicky.138 

Ak však predsa len budem pokračovať v špecifikácii teoretického podložia dizertácie 

pojmom performativita, treba zmieniť, že sa s ním spája relatívne ustálený výklad jeho „dejín“. 

Celkom pochopiteľne je prítomný hlavne v literárnovedných kompendiách a iných prácach 

usilujúcich o kondenzovaný exkurz. Tento výklad hovorí o postupnej ceste teórie rečových 

aktov Johna Langshaw Austina cez revíziu Jacquesom Derridom ku koncepcii performatívnej 

rodovej identity Judith Butler. Popri tom zdôrazňuje, že ide o jednu z dvoch vetiev „dejín“ 

performativity. Druhá vetva sa vyvíja v oblasti interakcie divadelno-antropologickej teórie 

a praxe s teóriou a praxou výtvarného umenia druhej polovice dvadsiateho storočia.139 

                                                           
137 V skrátenej podobe vyšla kapitola vo forme dvoch samostatných časopiseckých štúdií ako J. KAPIČIAK: 

Postštrukturálna reflexia rečových aktov: Derrida, Foucault, Deleuze a Guattari. Philosophica critica 5, 2019, 1, 

s. 15–28 a J. KAPIČIAK: K materialite v myslení Judith Butlerovej. Studia philosophica 66, 2019, 1, s. 45–59. 

138 Porovnaj R. SCHECHNER: Performance studies, s. 38–40. Ako príklad metaforického narábania s pojmom 

performancia možno uviesť štúdiu M. SALWA: The garden as performance. Estetika: The central European journal 

of aesthetics 7,  2014, 1, s. 42–61. Autor v nej analyzuje záhradu ako divadelné predstavenie, resp. performanciu, 

ktorá v určitý moment určitým spôsobom pôsobí na návštevníka a toto pôsobenie je tak vždy jedinečné. 

139 Porovnaj napr. E. H. AURELIUS – H. CHENZGHOU – J. HELGASON: Performativity in Literature: The Lund – 

Nanjing Seminars. In: E. H. Aurelius – H. Chenzghou – J. Helgason (eds.): Performativity in Literature. 

Stockholm: KVHAA, 2016, s. 9–26, tu s. 12–14; J. LOXLEY: Performativity. London – New York: Routledge, 

2007; R. SCHECHNER: Performance Studies. 
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Zjednodušene tak možno hovoriť o lingvistickej a divadelnej performativite, ktoré, okrem 

iného, spája problematizácia mimetickej funkcie jazyka a umenia. 

Mnohí autori, ako sa domnieva Joseph Hillis Miller,140 si nevedomky zamieňajú rôzne 

významy performativity – performativity1 ako rečového aktu (lingvistická performativita) 

a performativity2 ako predvádzania rolí (divadelná performativita) – hoci hranica ich dištinkcie 

je viac než permeabilná, čo Miller pripomína príkladom filozofie Judith Butler.141 Filozofka 

v úvode k druhému vydaniu svojej knihy Gender trouble z roku 1999 priznáva, že jej teória 

často tápe medzi chápaním performativity ako lingvistickej a divadelnej. Domnieva sa, že obe 

roviny sú chiazmaticky prepojené, pretože premýšľanie o mocenských aspektoch rečových 

aktov zákonite priťahuje pozornosť k ich lingvistickým a divadelným dimenziám.142 Autorka 

to vysvetľuje tým, že „reč ako taká je telesným aktom so špecifickými lingvistickými 

dôsledkami“.143 Zmienené „špecifické lingvistické dôsledky“ odkazujú k tomu, že jazyk sa 

vždy vzťahuje k sociálnej realite tiel. Uvedené dve vetvy (dva módy) performativity (ligvistická 

a divadelná) sa prepájajú podľa Judith Butler vďaka materialite, čomu sa budem podrobnejšie 

venovať v samostatnej podkapitole (5.5 Materialita v myslení Judith Butler). Tak či onak, pre 

množinu otázok zahrnutú pod pojem performativita je dôležitý motív konštrukcie, t. j. proces 

sociálneho a diskurzívneho formovania javov (a teda nie reprezentácia). Práve s ohľadom na 

túto skutočnosť, resp. motív, sa budú odvíjať moje úvahy v nasledujúcich podkapitolách. 

Budem vychádzať z uvedeného naratívu „dejín“ performativity ako pohybu na osi Austin – 

Derrida – Butler. Pozornosť však budem venovať nielen Derridovi a Butler, ale aj ďalším 

postštrukturalistickým mysliteľom reflektujúcim teóriu rečových aktov. Mám na mysli Michela 

Foucaulta, Gillesa Deleuza a Felixa Guattariho. Nebudem sa teda v nasledujúcich kapitolách 

explicitne venovať zmienenej druhej (antropologicko-divadelnej) vetve performativity, a tým 

pádom ani charakteristikám performancie ako špecifickému žánru či (kontextualizovaného)144 

média. 

                                                           
140 J. H. MILLER: Performativity1/Performativity2. L. SAETRE – P. LOMBARDO – A. M. GULLESTAD (eds.): 

Exploring Textual Action. Aarhus: Aarhus University Press, 2010, s. 31–58, tu s. 35. 

141 Tamže, s. 39. 

142 J. BUTLER: Trampoty s rodom: Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava: Aspekt, 2014, s. 24. Z anglického 

originálu Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity (1990) preložila J. Juráňová. 

143 Tamže, s. 25. 

144 Ide o odkaz na Elleströmove delenie médií, ktoré priblížim v kapitole 6 Performativita, médiá, sociálne 

praktiky. 
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Začnem zhrnutím Austinovej koncepcie rečových aktov.145 Podrobnejšie sa venujem 

Austinovej ceste, po ktorej opúšťal opozíciu performatív – konštatív, aby napokon primkol 

k pojmom ilokúcie, ilokučnej sily či perlokúcie. Následne sa zaoberám recepciou Austinovej 

teórie Johnom Rossom Searlom a Derridom, a tiež ich vzájomnému filozofickému sporu. 

V súvislosti s Derridom si osobitne všímam jeho reflexiu zákonov, pri ktorej upozorňuje na to, 

ako výpoveď plodí svoj vlastný referent, pričom sa celý proces naturalizuje (vzniká dojem 

„akoby sa nič nedialo“, ako to výstižne charakterizoval Jan Matonoha).146 Týmto si chcem 

vytvoriť pôdu pre dialóg s prácami Foucaulta, Deleuza, Guattariho a nakoniec i tými 

Butlerinými. 

Vari takto by sa dalo stručne charakterizovať teoretické podhubie môjho pátrania po 

metodologických implikáciách pre literárnovedné bádanie. Znova zdôrazňujem, že kľúčovými 

sa pre toto pátranie stávajú motívy konštrukcie. Slúžia ako odrazový mostíkom pre úvahy 

o medialite literatúry. V nasledujúcej kapitole  6 Performativita, médiá, sociálne praktiky 

budem poukazovať na previazanosť performativity s filozofiou a teóriou médií a sociálnych 

praktík. Nebudem však otrocky používať pojem performativita, akoby išlo o dajaký 

univerzálny analytický nástroj či dokonca všeliek na nevyriešené literárnovedné boľačky. Ako 

som už vyššie uviedol, taký prístup by mohol viesť k obmedzeniu a napokon i skresleniu 

pohľadu na skúmaný materiál. Ako sa ukáže, uvažovať o performativite je častokrát 

pohodlnejšie a najmä prínosnejšie bez pojmu performativita. 

 

5.1 Austinova cesta od performatívu k ilokučnému aktu 

5.1.1 Opozícia performatív/konštatív 

Austin začína sériu prednášok How to do things with words (1962) kritikou tzv. klamu opisu. 

Klam opisu je podľa neho predpoklad, že každá výpoveď buď opisuje stav vecí, alebo niečo 

o tomto stave vecí tvrdí. Tento predpoklad determinuje, že každá výpoveď môže byť posúdená 

z hľadiska pravdivosti. Tento typ výpovedí Austin nazýva konštatívmi. Ich (zdanlivým) 

protikladom sú performatívy. Performatív nič neopisuje, ani nič netvrdí, a nedá sa posudzovať 

z hľadiska pravdivosti. Performatívy sa realizujú ako súčasť konvencionálneho aktu, na 

                                                           
145 Pre zhrnutie Austinovej teórie v českom kontexte viď T. MARVAN: Otázka významu: Cesty analytické filosofie 

jazyka. Praha: Togga, 2010, s. 165–170. 

146 J. MATONOHA: Pasti performativity: dělat, jako by se nic nedělo. In: O. SLÁDEK (ed.): Performance – 

performativita. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010, s. 21–34. 
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vykonanie ktorého treba vysloviť určité slová. Preto môžu byť performatívy skôr vydarené 

alebo nevydarené.147 

Aby mohol byť performatív vydarený, musí splniť dve kategórie podmienok.148 

Podmienky označené písmenami latinskej abecedy A a B definujú, že musí existovať určitá 

konvencionálna situácia, zahŕňajúca vyslovenie určitých slov osobou spôsobilou vykonať túto 

procedúru, pričom ju musí vykonať správne a úplne. Podmienky označené gréckym písmenom 

Γ definujú, že ak to konvencionálny akt vyžaduje, tak osoba, ktorá rečový akt vykonáva, by 

mala mať vyžadované pocity a mala by ich mať aj po zavŕšení aktu. 

 

5.1.2 Erózia opozície performatív/konštatív 

Najmä bližším skúmaním podmienok Γ Austin zistil, že hranica medzi konštatívmi 

a performatívmi nie je taká striktná, ako sa mohlo spočiatku zdať.149 Aj pri performatívoch sa 

dá uvažovať o pravdivosti, hoci z trocha inej perspektívy. Aby bol performatív úspešným, 

pravdivým musí byť, že výpoveďou niečo robíme, napr. sa ospravedlňujeme. Pravdivým musí 

byť faktické splnenie podmienok A a Γ a rovnako aj skutočnosť, že hovoriaci sa vyslovením 

výpovede k niečomu zaviazal. Úspešnosť a pravdivosť sa v performatívoch chiazmaticky 

podmieňujú: „[J]e to práve vydarenosť performatívu ,Ospravedlňujem saʻ, vďaka ktorej je 

faktom to, že sa ospravedlňujem; a úspešnosť môjho ospravedlnenia závisí od vydarenosti 

performatívnej výpovede ,Ospravedlňujem saʻ.“150 Obdobne aj konštatívy môžu byť 

neúspešnými. Ak napríklad hovoriaci niečo síce tvrdí, no o vlastnom tvrdení nie je presvedčený, 

bola porušená podmienka Γ.1, ktorá hovorí o tom, že hovoriaci má mať vyžadované pocity či 

myšlienky pri vyslovení výpovede. Tvrdenie môže byť neúprimné rovnako ako sľub, ktorý 

hovoriaci síce dal, no už vo chvíli jeho vyslovenia ho nemienil splniť. Tieto skutočnosti Austina 

primäli akcentovať, že výpovede nemožno analyzovať izolovane, ale treba ich posudzovať 

z hľadiska komplexnej rečovej situácie.151 

 

                                                           
147 J. L. AUSTIN: Ako niečo robiť slovami. Bratislava: Kalligram, 2004. Z anglického originálu How to do things 

with words (1962) preložil Dezider Kamhal, s. 12–24. 

148 Tamže, s. 24–25. 

149 Tamže, s. 46–57. 

150 Tamže, s. 53. 

151 Tamže, s. 57. 
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5.1.3 Od lokučných, ilokučných a perlokučných aktov späť k performatívom a 

konštatívom 

Eróziu vlastnej východiskovej pozície sa Austin snaží vyriešiť novým delením rečových aktov 

na lokučný, ilokučný a perlokučný akt.152 Výstižne a prehľadne podstatu každého z nich opisuje 

v nasledujúcej pasáži: 

 

Najprv sme rozlíšili skupinu vecí, ktoré robíme, keď niečo hovoríme, a tie sme zhrnuli tým, že 

sme povedali, že vykonávame lokučný akt, ktorý je približne ekvivalentný s vyslovením určitej 

vety s určitým zmyslom a referenciou, čo je zasa približne ekvivalentné s „významom“ 

v tradičnom zmysle slova. Po druhé, povedali sme, že vykonávame tiež ilokučné akty, ako 

napríklad informovanie, prikazovanie, varovanie, zaväzovanie sa k niečomu atď., t. j. výpovede, 

ktoré majú určitú (konvenčnú) účinnosť. Po tretie, môžeme tiež vykonávať perlokučné akty: to, 

čo spôsobujeme alebo dosahujeme tým, že niečo povieme; je to, napríklad, presviedčanie, 

prehováranie, odstrašovanie a dokonca aj, dajme tomu prekvapovanie či zavádzanie.153 

 

Ani s týmito aktmi to vonkoncom nie je také prosté, ako by sa z danej formulácie mohlo 

zdať. Bude potrebné niektoré aspekty spresniť. V prvom rade si treba ujasniť, že tieto tri druhy 

aktov nepredstavujú „tri akty, ktoré sú expedientom realizované jeden po druhom, ale rôzne 

aspekty toho istého prehovorového konania“.154 „Skupinou vecí“ nazvanou lokučný akt 

predstavujú fonetický, fatický a retický akt. „Pri fonetickom akte teda expedient artikuluje rad 

zvukov, zároveň však fatickým aktom vyjadruje istú jazykovú formu (resp. slovo) a retickým 

aktom priraďuje tomuto slovu konkrétny význam,“ výstižne zhŕňa povahu aktov tvoriacich 

ilokučný akt Jozef Berta.155 

Austin chápe ilokučný akt ako vyslovenie výpovede v podmienkach určitého 

konvencionálneho modelu s vidinou určitého predpokladaného účinku. Závisí teda od funkcie 

použitia lokučného aktu.156 Preto tiež Austin píše, že vykonaním lokučného aktu konáme aj akt 

                                                           
152 Tamže, s. 94–106. 

153 Tamže, s. 107. 

154 J. BERTA: Rečové akty z aspektu filozoficko-lingvistického. Filozofia 60, 2005, 8, s. 551–572, tu s. 554. 

155 Tamže, s. 553. 

156 Tamže. 
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ilokučný.157 Úspešnosť ilokučného aktu závisí od toho, či dosiahol účinok: „Účinok sa vo 

všeobecnosti rovná tomu, že sa dosiahne pochopenie významu a účinnosti lokúcie. Vykonanie 

ilokučného aktu teda v sebe zahŕňa to, že sa zabezpečí porozumenie.“158 Dosiahnutie účinku 

ilokučnými aktmi je podľa Austina späté s existenciou určitej konvencie a nadobúda formu 

odozvy alebo dohry, napr. odozvou sľubu je jeho splnenie.159 Práve prítomnosť konvencie, hoci 

jej hranice nie sú vonkoncom jasné, čo Austin priznáva, odlišuje ilokučné akty od 

perlokučných. Perlokučné akty vyúsťujú do následkov prekračujúcich účinok ako formu 

naplnenia konvencionálneho modelu. Pripomeniem ešte, že ako príklady perlokučných aktov 

Austin uvádza okrem iného odstrašovanie a zavádzanie.160 

Optikou takto chápaných novozavedených kategórií Austin znova prehodnocuje 

východiskovú opozíciu konštatív – performatív. Táto opozícia sa mu vidí ako neudržateľná, 

pretože vykonanie ilokučného aktu súbežne znamená vykonanie aktu lokučného, čo vyvracia 

domnienku, že by jestvovala pevná hranica medzi sférou „čistého“ konania (ilokúcie, resp. 

performatívu) a hovorenia (lokúcie, resp. konštatívu). Demonštruje to na príklade tvrdení ako 

vzorových prípadoch konštatívov. Tvrdenie je ilokučným aktom, lebo nejde o vykonanie 

žiadneho iného fyzického aktu okrem hovorenia, čo platí aj pre ilokučné akty, akými sú 

varovanie alebo sľub. Pripomeňme tiež, že tvrdenia sú vystavené rovnakým rizikám zlyhania 

(porušenie podmienok A, B, Γ) ako performatívy.161 Tvrdenie preto definuje dosiahnutie účinku 

(pochopenie), rovnako ako je tomu pri každom inom ilokučnom akte.162 Z tejto perspektívy sa 

„objektívne“ kritérium pravdivosti rozpadá. Jedno a to isté tvrdenie môže byť pravdivé aj 

nepravdivé v závislosti od kontextu, v akom bolo vyslovené.163 Pre všetky tieto dôvody Austin 

znova kladie dôraz na komplexnosť rečovej situácie, t. j. na kontextuálnu situovanosť 

výpovede. 

Na opísanú Austinovu koncepciu rečových aktov budem na viacerých miestach 

analytickej časti odkazovať. Aj preto som sa jej takto podrobne venovať. Dá sa dokonca 

                                                           
157 J. L. AUSTIN: Ako niečo robiť slovami, s. 98. 

158 Tamže, s. 114. 

159 Tamže. 

160 Tamže, s. 107. 

161 Tamže, s. 130–134. 

162 Tamže, s. 134–135. 

163 Tamže, s. 137–139. 
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povedať, že impulz rozlíšenia konštatívov a performatívov a teda dôraz na konštruktívnu 

funkciu jazyka v opozícii k tej reprezentatívnej bude rezonovať naprieč analytickými 

kapitolami (a napokon, aj pri ďalšom výklade v rámci tejto kapitoly). V súvislosti 

s problematikou fikcie, konštrukciu subjektivity a ich vplyvu na recepciu výpovede sa vrátim 

aj k Austinovým pojmom ilokučný a perlokučný akt, resp. účinok. 

Vo svojej záverečnej prednáške Austin prichádza s klasifikáciou výpovedí.164 Zakladá 

sa na ilokučnej sile (účinnosti) výpovede. Vytvára preto päť tried: verdiktívy (napr. vyslovenie 

verdiktov porotou), exercitívy (uplatňovanie moci práva, napr. vymenovanie do funkcie), 

komisívy (preberanie záväzkov, napr. sľub), behavitívy (sociálne správanie, napr. 

ospravedlnenie) a expozitívy (vysvetľujú; indikujú ich napr. výrazy „odpovedám“ a 

„dokazujem“).165 Každá z tried vyjadruje ilokučnú silu výpovede a hovorí teda, aký ilokučný 

akt sa danou výpoveďou vykonáva.166 

 

5.2 Searlova reklasifikácia ilokučných aktov 

Voči Austinovej klasifikácii sa kriticky vymedzil J. R. Searle. Upozorňuje, že Austinova 

klasifikácia nie je klasifikáciou ilokučných aktov, ale ilokučných slovies, a navyše sa 

domnieva, že ani nie všetky zaradené slovesá ilokučnými aj naozaj sú. Okrem toho sa podľa 

Searla zvolené triedy klasifikácie vzájomne prekrývajú a každá trieda tak združuje heterogénnu 

skupinu slovies. Najzávažnejším nedostatkom sa ale Searlovi vidí byť absencia stabilných 

kritérií celej klasifikácie.167 

Searle však prehliada, že nestabilita Austinovej klasifikácie môže súvisieť s jej 

temporálnosťou, determinovanou Austinovým aporetickým písaním, ako ho nazval Derrida.168 

Sám Austin napokon uvádza, že so zvolenými kategóriami vôbec nie je stotožnený a vnímal 

ich predovšetkým ako nástroj problematizácie „fetišov pravdivosti a hodnoty faktu“.169 Je to 

                                                           
164 Tamže, s. 143–157. 

165 Tamže, s. 145–146. 

166 Tamže, s. 144. 

167 J. R. SEARLE: A taxonomy of illocutionary acts. In: J. R. SEARLE: Expression and meaning: Studies in the theory 

of speech acts. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, s. 1–29, tu s. 8–12. 

168 J. DERRIDA: Signatura událost kontext. In: J. DERRIDA: Texty k dekonstrukci: práce z let 1967-1972. Bratislava: 

Archa, 1993, s. 277–306, tu s. 294. Z francúzskeho originálu Signature événemente contexte (1972) preložil M. 

Petříček. 

169 J. L. AUSTIN: Ako niečo robiť slovami, s. 144. 
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najmä Austinov štýl, čo robí jeho myslenie takým osobitým a nie iba „pravdivosť“ obsahu jeho 

tvrdení. Práve štýl a s ním späté voči filozofickej tradícii subverzívne myslenie okrem iného, 

spája Austina s Derridom.170 

Vráťme sa však k Searleovi. V eseji A taxonomy of illocutionary acts (1979) sa usiluje 

nájsť stabilné kritériá pre klasifikáciu ilokučných aktov. Nachádza ich dokonca až dvanásť, 

avšak tri z nich považuje za určujúce. Sú nimi cieľ ilokúcie, vektor asimilácie na osi slová – 

svet (prispôsobuje sa svet vysloveným slovám alebo je tomu naopak?) a vyjadrený 

psychologický stav.171 

Cieľ ilokúcie si neradno zamieňať s ilokučnou silou, pretože cieľ je súčasťou sily. 

Napríklad ilokučný cieľ žiadosti a rozkazu je totožný – primať niekoho niečo vykonať. Žiadosť 

a rozkaz sa však odlišujú svojou ilokučnou silou, ktorá je v prípade rozkazu výraznejšia. 

Cieľom niektorých ilokučných aktov, napr. už uvedenej žiadosti a rozkazu, je prispôsobiť svet 

slovám. Iné zasa, napr. opis, si dávajú za cieľ prispôsobiť slová svetu. Podľa Searla, každým 

ilokučným aktom obsahujúcim propozíciu vyjadruje hovoriaci svoj postoj k obsahu danej 

propozície, a práve v ňom sa vyjadruje psychologický stav. 

Na tomto základe Searlova klasifikácia ilokučných aktov pozostáva z piatich tried: 

asertívov, direktívov, komisívov, expresívov a deklarácií (niekedy tiež prekladaných ako 

deklaratívy).172  

Asertívy opisujú existujúci stav vecí v empirickom svete a možno ich tak posudzovať 

z hľadiska pravdivosti. Slová sa prispôsobujú svetu. Vyjadrujú psychologický stav viery alebo 

presvedčenia o pravdivosti vyjadreného.  

Cieľom direktívov je primäť niekoho k vykonaniu niečoho. Svet sa usiluje prispôsobiť 

slovám. Vyjadrujú psychologický stav túžby.  

Komisívy zaväzujú hovoriaceho k budúcim činom. Aj tento druh aktov prispôsobuje 

svet slovám. Z psychologického hľadiska vyjadrujú zámer hovoriaceho.  

                                                           
170 Poukazujú na to viacerí autori. Porovnaj S. CAVELL: What Did Derrida Want of Austin? In: S. CAVELL: 

Philosophical Passages: Wittgenstein, Emerson, Austin, Derrida. Oxford – Cambridge: Blackwell, 1995, s. 42–

65; M. GUSTAFSSON: Introduction: Inheriting Austin. In: M. GUSTAFFSON – R. SØRLI (eds.): The Philosophy of 

J. L. Austin. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 1–31, tu s. 12–15; S. FISH: S úctou věnuje autor: Úvahy o 

Austinovi a Derridovi. In: S. FISH: S úctou věnuje autor. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, s. 3–51, 

tu s. 35–45, z anglického originálu With the Compliments of the Author: Reflections on Austin and Derrida (1989) 

preložil Petr A. Bílek. 

171 J. R. SEARLE: A taxonomy of illocutionary acts, s. 2–5. 

172 Tamže, s. 12–20. 
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Expresívmi sa hovoriaci usiluje vyjadriť psychologický stav (špecifikovaný 

podmienkou úprimnosti), ktorý by reflektoval existujúci stav vecí (špecifikovaný obsahom 

propozície). Ani slová sa neprispôsobujú svetu, ani svet sa neprispôsobuje slovám. Ako už 

naznačil ich cieľ, vyjadrený psychologický stav sa môže rôzniť. 

Posledná trieda deklarácií je najosobitejšia. Deklarácie sú definované tým, že ich 

úspešné vykonanie vyúsťuje do stavu korelácie obsahu propozície a skutočnosti. Nedá sa 

jednoznačne povedať, či sa v prípade deklarácií slová prispôsobujú svetu, alebo svet slovám. 

Podľa Searle nevyjadrujú ani žiadny psychologický stav. 

V Searlovej klasifikácii sa zreteľne prejavujú posuny vzhľadom na Austinovu 

koncepciu rečových aktov. U Searla sa úspešnosť rečového aktu prenáša z ilokučnej oblasti do 

perlokučnej, a teda zodpovedným za jeho úspešnosť sa stáva adresát a nie hovoriaci. 

Predovšetkým sa však oslabuje pre Austina dôležitá pozícia kontextu, pretože kontext sa 

dostáva do područia intencie.173 O týchto posunoch svedčia už kritériá, ktoré Searle pre svoju 

klasifikáciu zvolil – ilokučný cieľ a vyjadrený psychologický stav. Searlovu klasifikáciu neskôr 

využujem pri analýzach v kapitole 11.3 Performancia rečových aktov: Обращения к 

гражданам. Paradoxne, práve Searlov dôraz na intencionalitu rečového aktu považujem za 

produktívny pre analýzu. Pokúsim sa ním poukázať na Prigovovu simuláciu intencionality a 

k akým perlokučným účinkom môže rečový akt so simulovanou intencionalitou viesť. 

 

5.3 Derrida o performativite 

5.3.1 Grafématické predikáty komunikácie 

Derrida významne ovplyvnil diskusiu o rečových aktoch esejou Signature, événement, contexte 

(1972). V prvej časti tejto eseje Derrida dekonštruuje prístup ku komunikácii v západnej 

filozofickej tradícii, ktorá tri módy komunikácie (gestickú, rečovú a písomnú) interpretuje 

v lineárnej postupnosti, a najmä im prisudzuje reprezentatívnu (mimetickú) funkciu.174 

V súvislosti s písmom sa podľa Derridu v tejto tradícii vynára neprítomnosť ako prostriedok 

diferenciácie. Hoci je komunikácia ponímaná ako reprezentácia charakterizovaná 

neprítomnosťou, pretože znak nevyhnutne predpokladá neprítomnosť niečoho, neprítomnosť 

                                                           
173 M. FIŠEROVÁ: Písemní akt. Derrida a Searle o parazitické performativitě. Filozofia 73, 2018, 1, s. 63–74, tu 

s. 68. Treba však dodať, že aj Austin na mnohých miestach rozoberaného súboru prednášok zdôrazňuje význam 

intencie pre úspešnosť rečových aktov. V ďalšej kapitole sa prostredníctvom Derridu k tejto otázke ešte vrátim. 

174 J. DERRIDA: Signatura událost kontext, s. 279–281. 
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v písme je predsa len osobitá.175 Práve pri určovaní tejto osobitosti písma sa Derridova analýza 

stáva dekonštrukciou, pretože sa zakladá na stratégii vštepovania sémantických nuáns do 

starého metafyzického pojmu písma.176 Osobitosť písma spočíva v neprítomnosti adresáta 

vzhľadom na percepčné pole adresanta. Práve to z neho robí písmo, pretože písomná 

komunikácia sa tým pádom stáva opakovateľnou, obsahuje možnosť iterability 

(opakovateľnosti), ktorá štruktúruje znak ako písomnú značku – grafému.177 Na tomto základe 

Derrida formuluje svoju charakteristiku písma, ktorou prehodnocuje povahu ostatných 

komunikačných módov. Graféma presahuje prítomnosť a stáva sa východiskom iterácie 

v neprítomnosti, za horizontom empirického subjektu a kontextu, pričom kontextom sa u 

Derridu chápe množina prítomností konštituujúcich moment zapísania grafémy. Graféma tak 

má inherentný potenciál zlomu, potenciál spretŕhať všetky väzby s kontextom. Týmto 

potenciálom oplýva v dôsledku svojho fyzického rozmiestnenia v priestore, ktoré ho oddeľuje 

od ostatných prvkov jeho kontextu.178 Tieto postuláty Derrida generalizuje na všetky 

komunikačné módy a nazýva ich grafématickými predikátmi komunikácie. Znamená to, že 

každý prvok reči je identifikovateľný v rámci kódu, t. j. má určitú identitu, je identický sám so 

sebou, čo zaručuje jeho rozpoznanie a iterabilitu. Jeho identita je však súčasne dôvodom, pre 

ktorý sa sám od seba oddeľuje, a práve to z neho robí grafému opakovateľnú v neprítomnosti: 

 

[P]rávě tato strukturální možnost být zbaven reference či označovaného (a tedy i komunikace 

a jejího kontextu) působí, že každá značka, třeba i mluvená, se obecně stává grafémem, to jest 

[...] non-prézentní zbývalostí (restance) diferenční značky odtržené od svého domnělého 

„utvoření“ či původu.179  

 

Záverom je, že znak s povahou grafémy sa dá citovať, čím sa odtŕha od svojho 

„pôvodného“ významu a kontextu, a môže vytvárať nové kontexty. Preto nemá znak žiadny 

                                                           
175 Tamže, s. 282–284. 

176 M. FIŠEROVÁ: Písemní akt, s. 70. 

177 J. DERRIDA: Signatura událost kontext, s. 285–286. 

178 Tamže, s. 287–288. 

179 Tamže, s. 289. 
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všeobecne platný zmysel jestvujúci mimo kontext, no ani kontext nie je pre znak definitívnym 

determinantom.180  

 

5.3.2 Problematické miesta Austinovho myslenia podľa Derridu 

Takáto je Derridova východisková pozícia, z ktorej pristupuje k Austinovej teórii rečových 

aktov. V Austinovej teórii identifikuje dva problémy.  

Prvý zásadný problém Derrida vidí v tom, že Austin predpokladá hodnotu teleologicky 

determinovateľného kontextu. Austin totiž podľa Derridu akcentuje prítomnosť intencie 

hovoriaceho subjektu vzhľadom na kontext, a to z Austinovej performatívnej komunikácie robí 

komunikáciu intencionálneho zmyslu. Niet tu miesta pre disemináciu jednoty zmyslu. A môže 

za to práve intencia, ktorá je teleologickým centrom Austinovho komunikačného módu.181 

Vyššie som uviedol, že je to Searle, kto zdôrazňuje intencionalitu rečových aktov, zatiaľ čo pre 

Austina je zásadnejší kontext. To, čo Derrida v Austinovom prípade kritizuje, netreba spájať 

s intencionalitou subjektu, ale skôr s Derridovými výstrahami pred metafyzikou prítomnosti, 

t. j. zjednotením slova a zmyslu. 

Druhý problém vidí Derrida v tom, že Austin považuje fiktívne výpovede za nevážne, 

parazitické. Podľa Austina sú citáciami bežnej reči, teda sú neúspešnými resp. nulitnými 

performatívmi.182 Derrida to vníma ako prejav ním kritizovanej filozofickej tradície 

interpretácie písma ako sekundárneho vo vzťahu k reči, t. j. ako reprezentácie reprezentácie.183 

Derrida dekonštruktivistickým vštepovaním transformuje nevážne citácie bežnej reči, a preto 

neúspešné performatívy na základnú podmienku pre vykonanie akéhokoľvek performatívu.184 

Derrida tým kladie otázku, či by bol možný performatív bez iterability štiepiacej jeho 

singularitu ako udalosti a teda oddeľujúcej ho od samého seba.185 Dôsledkom iterability 

chápanej ako citovateľnosť výpovede je suspendácia absolútnej nadvlády intencie nad 

výpoveďou, pretože s iteráciou dochádza k zlomu s väzbami na predchádzajúce kontexty, 

a tým sa pre výpoveď otvára možnosť objavovať sa v nových teleologicky 

                                                           
180 Tamže, s. 291–292. 

181 Tamže, s. 295. 

182 Viď J. L. AUSTIN: Ako niečo robiť slovami, s. 31, 102–103. 

183 J. DERRIDA: Signatura událost kontext, s. 298. 

184 Viď M. FIŠEROVÁ: Písemní akt, s. 71–73. 

185 J. DERRIDA: Signatura událost kontext, s. 299. 
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nedeterminovateľných kontextoch. Práve preto má podľa Derridu každá komunikácia 

grafématickú štruktúru.186 

Na inom mieste Derrida187 schopnosť znaku odpútať sa od svojho „pôvodu“ vysvetľuje 

ako fungovanie systému jazyka, ktorý je poháňaný diferenčnou silou – princípom différance (v 

Petříčkovom českom variante diferäncia),188 t. j. nepretržitým procesom tvorby diferencií 

v jazyku, v dôsledku čoho znaky nadobúdajú významy, avšak nie definitívne, ale neustále 

odkladané. Znak totiž neustále odkladá prítomnosť stretnutia s vecou, ktorú zastupuje, čím sa 

Derrida usiluje o dekonštrukciu zmienenej metafyziky prítomnosti. Agramatickosťou výrazu 

différance Derrida odkazuje na vlastné postuláty o logocentrizme, v ktorom hrá prím hovorené 

slovo, pretože predstavuje „autentickejší“ (bezprostrednejší a tým k intencii bližší) modus 

komunikácie (slovo a zmysel sú zjednotené). Pri vyslovení táto agramatickosť zostáva skrytá. 

Odkrýva sa až v písme. Už samou písomnou podobou pojmu tak Derrida odkazuje na neustály 

odklad vo význame, resp. na proces diferencie.189 Toto je jedna z kľúčových ideí Derridu, na 

ktorú nadväzuje aj Judith Butler. Priebežne sa k nej vraciam aj v analytických kapitolách 

s odkazom na Derridu i Butler. 

Okrem toho využívam na viacerých miestach analytických kapitol i Derridovu 

dekonštrukciu písma a ideu citovateľnosti výpovedí spolu s jej „nezávislosťou“ od intencie. 

Vari najexplicitnejšie sa k nim vraciam v kapitolách 11.2 Samizdat: Núdzou k inovácii a 11.3 

Performancia rečových aktov: Обращения к гражданам. Otázku fikcie a parazitickej 

výpovede zasa resuscitujem v kapitole 12.1. Esejistická rekonštrukcia, kde sa vraciam 

i Searlovmu pojatiu deklarácie. 

 

5.3.3 Derridov a Searlov spor o Austina 

Na tomto mieste sa mi zdá vhodné uviesť reakciu J. R. Searla na vyššie opísané Derridove 

postuláty, čo súčasne poslúži ako letmé priblíženie Searlovej koncepcie rečových aktov, ktorú 

som doposiaľ relatívne obchádzal. Podľa Searla si Derrida zamieňa relatívnu trvácnosť textu 

s jeho iterabilitou, lebo práve trvácnosť zapríčiňuje možnosť oddelenia výpovede od 

                                                           
186 Tamže, s. 300. 

187 J. DERRIDA: Diferänce. In: J. DERRIDA: Texty k dekonstrukci: práce z let 1967-1972. Bratislava: Archa, 1993, 

s. 146–176. Z francúzskeho originálu Différance (1972) preložil M. Petříček. 

188 Variant diferäncia pri preklade pôvodného Derridovho différance používa Miroslav Petříček. V kontexte českej 

literárnej teórie s týmto variantom aktívne operuje najmä Jan Matonoha. 

189 J. MATONOHA A KOL.: Za (de)konstruktivismem, s. 118–120. 
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svojho prameňa, pôvodcu. V tom sa tiež líši písmo a reč. Na iterabilite nie je podľa Searla nič 

grafématické, pretože možnosť oddelenia znaku od referenta prináleží každému systému 

reprezentácie. Zároveň namieta, že možnosť porozumieť textu aj pri absencii adresanta 

a adresáta dokazuje, že prítomnosť intencie v písomnom texte pretrváva. Intencia tak figuruje 

ako kľúčová nielen v reči, ale aj v písme. Porozumenie rečovému aj písomnému aktu závisí od 

toho, či adresát rozpozná ilokučnú intenciu adresanta. Rečové aj písomné akty tak pre Searlea 

aj naďalej zostávajú singulárnymi udalosťami s vlastným kontextom.190 

Podľa Manfreda Franka sa Derrida so Searlom zhodujú iba v jednej veci, a tou je 

existencia určitej konvencie v komunikácii:  

 

Searle s Derridou se tedy shodují v tom, že bezpočet jednotlivých jazykových událostí (tokens, 

jak se vyjadřují anglosaští filosofové) vychází z konečného množství typů, které stále znovu 

používám v nových kombinacích, jestliže k vám mluvím a které znáte i vy...191  

 

Znamená to, že komunikáciu podľa oboch autorov charakterizuje iterabilita. Z tejto 

východiskovej pozície sa však každý uberá celkom iným smerom. Ako je vidieť zo Searlovej 

reakcie, intenciu chápe ako stabilnú súčasť rečového aj písomného aktu. Iterabilita v Searlovom 

ponímaní predstavuje opakovanie niečoho rovnakého, čoho súčasťou je aj trvácna intencia,192 

no u Derridu ide o opakovanie, ktoré so sebou prináša posun. Teraz sa stáva zjavnejším, že 

v Searlovej koncepcii rečových aktov naozaj získava na vážnosti intencia a jej rozpoznanie 

adresátom, ako som uviedol vyššie. 

 

5.3.4 Performatívna sila a „mystický základ autority“ 

Po predchádzajúcej krátkej digresii sa vrátim späť k Derridovi a implikáciám jeho postulátov 

o grafématických predikátoch komunikácie. Zásadným je hlavne pojatie performativity jazyka, 

t. j. jeho konštruktívnej (formatívnej) povahy ako citovateľnosti. Pripomeňme, že pre Derridu 

je výpoveď už vopred istou formou citácie. Derrida v úvahách o zákonoch, práve 

                                                           
190 G. GRAFF: Summary of „Reiterating the Differences“. In: J. Derrida: Limited Inc. Evanston: Northwest 

University Press, 1988, s. 25–27. 

191 M. FRANK: Co je neostrukturalismus? Praha: SOFIS, 2000, s. 385. Z nemeckého originálu Was ist 

Neostrukturalismus? (1984) preložil M. Petříček. 

192 Tamže, s. 386. 
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a spravodlivosti demonštruje, čo takéto pojatie výpovede znamená.193 Uvádza, že v procese 

ustanovovania práva a spravodlivosti musí byť prítomná tzv. performatívna sila. Performatívnu 

silu možno chápať obdobne ako Austinovu, resp. Searlovu ilokučnú a perlokučnú silu. 

Performatívna i ilokučná, resp. perlokučná sila odkazujú na účinky, ktoré výpoveď nadobúda 

po svojom vyslovení. Performatívnu silu možno interpretovať ako širší pojem, ktorý zahŕňa aj 

ilokučnú i perlokučnú silu, pretože Derrida striktne nedelí výpovede na viac konvenčné a menej 

konvenčné, ako to robí Austin. Toto koniec koncov platí aj pre Foucaulta, Deleuza i Guattariho, 

kde takisto dochádza k suspendácii striktnej diferencie medzi ilokúciou a perlokúciou, na čo 

poukazujem v samostatných kapitolách (5.4.3 Deleuze a Guattari: Výpoveď-rozkaz a jej 

implikácie a 5.4.4 Foucault a rečové akty). Tým, že Derrida spája performatívnu silu 

s problematikou citácie, ukazuje, že za výpoveďami niet centralizujúcej intencie. Pre právo 

a spravodlivosť to znamená, že niet vládnucej moci, jestvujúcej mimo, alebo pred aktom prijatia 

právnych predpisov, od ktorých by záviselo vymáhanie spravodlivosti. Pôvod zakladajúcej 

autority zákona je násilím bez základu. Vychádza samé zo seba. Autorita sa opiera výhradne 

sama o seba, čo Derrida, odvolávajúc sa na Pascala a Montaigna, nazýva mystickým základom 

autority. 

Zrozumiteľnú demonštráciu tohto princípu Derrida ponúkol vo svojej analýze subjektu 

americkej Deklarácie nezávislosti.194 Pýta sa, kto je subjektom podpísaným pod týmto 

dokumentom. Deklarácia nezávislosti síce je de facto podpísaná členmi kongresu, no tí sú de 

iure reprezentantmi ľudu. Za podpisom preto stojí ľud, avšak ten až do chvíle podpisu 

deklarácie nejestvoval. Preto Derrida píše, že „signatár sa rodí z podpisu“.195 Podpis tak 

retroaktívne oprávňuje ľud deklarovať svoju nezávislosť. Jan Matonoha to výstižne nazýva 

metalepsou (zámenou dôsledku a príčiny) alebo chiazmatickou prešmyčkou dôsledku a príčiny 

s cieľom naturalizovať vlastný vznik, t. j. zneviditeľniť ho a prezentovať ako prirodzený.196  

                                                           
193 J. DERRIDA: Síla zákona: „Mystický základ autority“. Praha: Oikoymenh, 2002, s. 15–20. Z francúzskeho 

originálu Force de loi: „Foudement mystique de l´autorité“ (1994) preložil M. Petříček. 

194 J. DERRIDA: Declaration of Independence. New Political Science 7, 1986, 1, s. 7–15. 

195 Tamže, s. 10. 

196 J. MATONOHA: Pasti performativity, s. 26–27. 
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5.4 Foucault, Deleuze a Guattari: Problémy s výpoveďou 

5.4.1 K Foucaultovmu chápaniu výpovede  

S obdobnou chiazmatickou prešmyčkou sa môžeme stretnúť u Michela Foucaulta, keď v 

L´archeologie du savoir (1969) premýšľa o tom, čo tvorí jednotu diskurzu. Ako prvú vyvracia 

hypotézu, že by oným jednotiacim momentom mohol byť objekt referencie výpovedí 

v diskurze. Dôvodí tým, že v skutočnosti sú práve objekty, ktorých sa výpovede dovolávajú, 

týmito výpoveďami aj formované a transformované. Jednota diskurzu preto spočíva skôr 

v systéme pravidiel produkcie objektov výpoveďami v určitom čase a priestore. Foucaulta tak 

zaujímajú princípy rozmiestňovania výpovedí v diskurze.197 Vo Foucaultovom chápaní teda 

diskurz, ako som už predtým stručne uviedol, nie je iba množinou tematicky spätých výpovedí, 

ale ide predovšetkým o skupinu „výpovědí, které patří k jednomu systému formace“.198 Keď 

Foucault hovorí o diskurze, hovorí o systéme produkcie, rozmiestnenia a usporiadania 

výpovedí, čo ho zákonite privádza k záujmu o to, kto môže, alebo nemôže výpovede 

produkovať, alebo nimi disponovať. Zaujíma ho tak otázka moci. Kladie ju však ako otázku 

o mechanizmoch, čo ho zbavuje lineárnosti dichotómie ovládajúci subjekt/ovládaný objekt 

(podrobnejšie k tejto problematike viď kapitolu 5.5 Materialita v myslení Judith Butler). Ak sa 

ďalej v práci objaví pojem diskurz, bude odkazovať na Foucaultom pertraktovanú množinu 

otázok. 

 Ako som už naznačil, problematika diskurzu je neodmysliteľne spätá s Foucaultovým 

osobitým chápaním výpovede. Nejde o izolovateľnú jednotku stotožniteľnú s vetou, tvrdením 

ani rečovým aktom. Výpoveď je vždy zasadená do týchto už existujúcich jednotiek, skupín 

znakov, ako ich funkcia či modalita. Takto chápanú výpoveď Foucault charakterizuje hlavne 

štyrmi príznakmi: Výpoveď necháva vzniknúť vzťahom medzi skupinami znakov a skupinami 

objektov; určuje možné subjektové pozície; je situovaná medzi iné výpovede ako jedinečný 

prvok a oplýva opakovateľnou materialitou.199 

Výpoveď v zmysle funkcie či modality existencie skupiny znakov nielenže formuje 

objekty, ale taktiež ustanovuje pravidlá ich formovania v diskurze. Okrem toho Foucault takto 

chápanou výpoveďou vylučuje závislosť formovaných objektov na ľubovoľných 

intencionálnych rozhodnutiach subjektu. Diskurz sa naproti tomu vonkajšími a vnútornými 

                                                           
197 M. FOUCAULT: Archeologie vědění, s. 52–54. 

198 Tamže, s. 165. 

199 Tamže, s. 134–162. 
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procedúrami zovzácňuje. Vnútorné procedúry môžu mať viacero foriem, napr. komentár, autora 

či disciplínu. Ich cieľom je eliminovať výskyt náhody.200 Pokúsim sa to priblížiť na príklade 

komentára. Každá spoločnosť opakuje a obmieňa určité, pre ňu dôležité, rozprávania. Môžu 

nimi byť náboženské, právne alebo literárne texty. Komentár je posunom medzi týmito 

dôležitými primárnymi textami a textami sekundárnymi. Komentár ako posun síce umožňuje 

aj vznik nových diskurzov, ale hlavne chce „iba konečne vysloviť, čo bolo potichu vyjadrené 

inde“.201 A Foucault dopĺňa: „Komentár zažehnáva náhodu diskurzu tak, že sa na nej 

zúčastňuje: dovoľuje síce povedať niečo iné ako sám text, no len pod podmienkou, že práve 

tento text bude vyslovený a v istom zmysle zavŕšený.“202 Komentár chápaný ako opakovanie 

a posun je dôležitý nie pre svoj obsah, ale pre samu udalosť výskytu, v ktorej spočíva novosť 

toho, čo už bolo povedané.203 

Zdá sa, že Foucault vo svojej práci naráža na obdobný problém, ako Derrida pri 

dekonštrukcii Austina, avšak bez toho, aby explicitne vychádzal z polemiky s teóriou rečových 

aktov. Aj tu ide o otázku iterability výpovede. Zatiaľ čo však Derridu zaujíma najmä to, ako 

môže individuálna výpoveď spretŕhať svoje predchádzajúce väzby tak, aby participovala na 

utváraní nového kontextu, Foucault väčšmi poukazuje na závažnosť týchto väzieb. Zároveň to 

neznamená, že by Foucault postuloval determinovanosť výpovede (v danom prípade 

komentára) primárnym textom ako teleologickým centrom. Neznamená to ani, že by Derrida 

postuloval každú singulárnu výpoveď ako novú teleologickú inštanciu, hoci aj ide o svojho 

druhu zakladajúci akt, pri ktorom však akoby absentoval pôvod či pôvodca (to je onen mystický 

základ autority). 

V myslení oboch filozofov vidíme, že singularita výpovede nie je absolútna. Ak by 

takou bola, iba by naďalej reprodukovala teleologickú logiku. Singularita výpovede závisí od 

určitého súboru pravidelností, ktoré majú u oboch filozofov odlišnú povahu. Ako som uviedol 

vyššie, u Derridu sú dané grafématickými predikátmi komunikácie. Pravidelnosti, ako o nich 

uvažuje Foucault, sa pokúsim priblížiť prostredníctvom Deleuzovej interpretácie významu 

výpovede u Foucaulta. Chcem si tým zároveň pripraviť pôdu pre zdôraznenie konvergencie 

v myslení Foucaulta a Deleuza s Guattarim. 

                                                           
200 M. FOUCAULT: Rád diskurzu. Bratislava: Agora, 2006. Z francúzskeho originálu L´Ordre du Discours (1970) 

preložil M. Marcelli. 

201 Tamže, s. 18. 

202 Tamže. 

203 Tamže. 
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5.4.2 Deleuze v dialógu s Foucaultom 

Pri Deleuzovom prístupe k Foucaultovi treba pamätať na jeho stratégiu písania o iných 

autoroch. Najmä o tých, ktorých dielo nemá žiadny pevný význam, lebo ich úsilím bolo žiť 

a žitím myslieť.204 Deleuzova stratégia sa preto dá interpretovať ako napojenie sa na 

Foucaultovo myslenie s cieľom myslieť spolu s ním a nepátrať po tom, čo autor hovorí, ale ako 

to pôsobí.205 Hoci táto formulácia pôsobí pomerne vzletne, Deleuze sa tu nepochybne ponára 

do toku myslenia filozofa, ktorého cieľom bolo stávať sa iným206 a dostať sa „k tomu, co neříká 

v tom, co říká“.207 

Deleuze, v súvislosti s Foucaultovým významom výpovede, kladie dôraz na jej dve 

vlastnosti – vzácnosť a opakovateľnosť (iterabilitu), vzájomne prepojené prostredníctvom 

materiality, ktorá je „konstitutivní složkou výpovědi samé“.208 Vzácnosť výpovedí definuje 

Deleuze ich odlišnosťou od tvrdení a viet. Na rozdiel od nich totiž výpovede charakterizuje 

skutočnosť, t. j. platí iba to, čo bolo sformulované v určitom čase a priestore.209 

Opakovateľnosť výpovede umožňuje zase jej materialita, ktorá je určovaná priestorom jej 

distribúcie, rozložením singulárnych prvkov, poriadkom rozmiestnenia, vzťahom 

k ustanovujúcemu prostrediu.210 Vzácne výpovede tak súčasne nie sú podmienené originalitou, 

pretože sú opakovateľné. Dôvodom je, že Foucault diferencuje materialitu udalosti 

vypovedania a materialitu výpovede. Udalosti vypovedania majú isté konštanty (gramatické, 

sémantické, logické) umožňujúce rozpoznať v nej vetu či tvrdenie. Z udalosti vypovedania sa 

tak oddeľuje opakovateľná forma, vďaka čomu rôzne udalosti vypovedania môžu byť jednou 

a tou istou výpoveďou, čo predstavuje bod, v ktorom sa približuje Foucaultova koncepcia k tej 

Derridovej. Špecifikum opakovateľnej materiality výpovede spočíva v tom, že nie je viazaná 

na fyzický časopriestor, ale, naopak, na premenlivý status objektu určovaný inštitucionálnym 

                                                           
204 P. PRÁŠEK: Člověk v šíleném dění světa: Filosofie Gillesa Deleuze, s. 14. 

205 Tamže. 

206 Viď M. MARCELLI: Foucault alebo stať sa iným. Bratislava: Archa, 1995, s. 19–23. 

207 G. DELEUZE: Pusté ostrovy a jiné texty: texty a rozhovory 1953-1974. Praha: Hermann & synové, 2010, s. 155. 

Z francúzskeho originálu L´île déserte et autres textes: textes et entretiens 1953 – 1974 (2002) preložili M. Petříček 

a M. Marcelli. 

208 M. FOUCAULT: Archeologie vědění, s. 155. 

209 G. DELEUZE: Foucault. Praha: Herman & synové, 2003, s. 12–13. Z rovnomenného francúzskeho originálu 

(1986) preložil Č. Pelikán. 

210 Tamže, s. 23. 
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režimom, a preto je režim materiality výpovede skôr rádom inštitúcie, ktorý definuje možnosti 

návratu výpovede. Zároveň je tu však aj problém vzťahu výpovede k iným výpovediam poľa 

jej pôsobnosti.211 Podľa Deleuza záleží na pravidelnostiach výpovedí vysielaných 

a distribuovaných v priestore, t. j. výpovede sú záležitosťou topológie a nie typológie.212 

Deleuze potom definuje Foucaultovu výpoveď ako funkciu či modalitu prostredníctvom 

priestorov, ktoré ju obklopujú. Ide o kolaterálny, korelatívny a komplementárny priestor. 

Kolaterálny priestor súvisí s výpoveďami v rovine pravidiel, pričom tieto pravidlá nie 

sú axiómami či kontextom, ale pôsobia na tej istej úrovni ako výpoveď. Práve prostredníctvom 

týchto pravidiel sa výpovede vzájomne prepájajú a vytvárajú diskurzívne formácie. 

Z Deleuzovho výkladu sa zdá, že práve kolaterálny priestor robí z výpovede (primitívnu) 

funkciu či modalitu.213 

Korelatívny priestor Deleuze charakterizuje ako vzťah výpovedí k subjektom, objektom 

a pojmom. Výpovede, na rozdiel od viet, nie sú pevne spojené so subjektom vypovedania, 

s lingvistickým „ja“. Výpovede k takejto konštante neodkazujú. Pozície subjektu sú vo 

výpovediach premenlivé a tvoria jej časť, avšak nie jej centrum. Tá istá veta môže byť rôznou 

výpoveďou v závislosti od svojho použitia, napr. v literatúre, v parlamente, v súkromnom liste, 

napísaná sprejom na stenu a pod. Formuje sa tak napríklad funkcia autora ako súčasti výpovede, 

ktorá je zároveň odvodenou od vyššie spomenutej primitívnej funkcie. V korelatívnom 

priestore sa tak formuje ďalšia pravidelnosť výpovede – rôzny výskyt subjektov, objektov 

a pojmov reprezentujúci singulárne body.214 

Posledný komplementárny priestor tvoria nediskurzívne formácie. Inštitúcie so sebou 

nesú výpovede odkazujúce na tieto inštitúcie. Deleuze vystríha, že medzi inštitúciami 

a výpoveďami nejde o vzťah označovania či kauzality. Tento vzťah diskurzívnej 

a nediskurzívnej oblasti determinuje horizont vynorenia sa objektov, lebo bez neho by nebolo 

miesta pre ich zrod.215 Aj tu sa dá vari vidieť implicitná výstraha pred chiazmatickou 

prešmyčkou, resp. pred dôsledkami, ku ktorým môže viesť, ak na ňu nebudeme pamätať. 

 

                                                           
211 M. FOUCAULT: Archeologie vědění, s. 156–160. 

212 G. DELEUZE: Foucault, s. 14. 

213 Tamže, s. 16–18. 

214 Tamže, s. 18–22. 

215 Tamže, s. 22–23. 
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5.4.3 Deleuze a Guattari: Výpoveď-rozkaz a jej implikácie 

Presuňme sa teraz k avizovanej konvergencii v myslení Foucaulta a Deleuza s Guattarim. 

V jednej pasáži v knihe Mille plateaux (1980) filozofi definujú výpoveď ako rozkaz, pretože 

v prvom rade stanovuje pravidlá používania jazyka.216 Podobne ako u Foucaulta, aj tu sa 

informatívna a označujúca funkcia výpovede stáva problematickou, a výpoveď sama sa väčšmi 

chápe ako funkcia. Azda by sa dalo povedať, že Foucaultovo chápanie výpovede dokonca 

preberajú.217 Keďže je výpoveď rozkazom stanovujúcim pravidlá používania, reč je súborom 

týchto rozkazov. Reč tým pádom nefunguje na princípe označovania videnej vonkajšej 

empirickej reality, t. j. výpoveďou sa neoznačuje čosi, čo ľudský subjekt videl vlastnými 

očami.218 Podmienkou pre vznik reči nie je očité svedectvo, ale započutie inej výpovede:  

 

Řeč se nespokojuje s tím, že jde od prvního ke druhému, od někoho, kdo viděl, k někomu, kdo 

neviděl, nýbrž jde nutně od druhého ke třetímu, z nichž ani jeden neviděl. Právě v tomto smyslu 

je řeč přenosem slova fungujícího jako rozkaz, a ne sdělováním nějakého znaku jakožto 

informace. Řeč je mapa, a nikoli kopie.219 

 

Reč nie je žiadnou kópiou sveta, ale mapou, ktorá nielenže iba mechanicky 

nereprodukuje, ale navyše aktívne konštruuje. Reč ako mapa znamená nový organizujúci 

systém otvorený rozličným spôsobom recepcie, a ako taká je modifikovateľná.220 Preto dvojica 

chápe reč ako rizóm. Rizómom Deleuze s Guattarim označujú typ myslenia oprostený od 

jednotného organizujúceho princípu (v tomto prípade princípu reprezentácie). Rizomatické 

myslenie naproti tomu charakterizuje najmä decentrácia a a heterogenita.221 

                                                           
216 G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, s. 89–102. 

217 M. CHARVÁT: Gilles Deleuze: Asignifikantní sémiotika. Praha: Togga, 2016, s. 112. 

218 Zaujímavo pôsobia tieto postuláty dvojice mysliteľov v súvislosti s neskoršou Deleuzovou interpretáciou 

Foucaulta, kde píše: „Výpovědi však nemíní, protože se nevztahují k něčemu, a tím méně vyjadřují nějaký subjekt, 

nýbrž odkazují pouze k řeči, k bytí řeči, které jim dává zcela dostačující vlastní subjekty a objekty jako imenentní 

proměnné.“ (G. DELEUZE: Foucault, s. 155) 

219 G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, s. 91. 

220 Tamže, s. 20. 

221 Podrobne o rizóme autori píšu v prvej kapitole citovanej knihy (G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, s. 9–

36), kde vyčleňujú súbor šiestich princípov, ktoré ho charakterizujú. Ide o princíp spojenia, heterogenity, 

multiplicity, asignifikantného prerušenia, kartografie a dekalkománie. Práve na princíp kartografie som v tomto 

odstavci odkazoval. O problematike rizózmu sa zmieňujem aj v kapitole 3 Myslieť s Prigovom: Predbežné 

metodologické upozornenie a podrobnejšie vo vzťahu k Prigovovej tvorbe v kapitole 8.5 Postmoderné súvislosti. 
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Pri svojom uvažovaní o výpovedi ako rozkaze, a reči ako súbore týchto výpovedí-

rozkazov sa dvojica obracia k teórii rečových aktov, lebo práve tam sa podľa nich odkrývajú 

tzv. implicitné či nediskurzívne predpoklady reči. Implicitné predpoklady vyvierajú 

z imanentného vzťahu medzi výpoveďou a aktom, artikulovanom práve v ilokučnej oblasti, 

čiže v oblasti dosahovania účinku rečového aktu, ako to načrtol už Austin.222 Deleuze 

s Guattarim odmietajú, že by imanentný vzťah výpovede a aktu pri vykonávaní rečového aktu 

bolo možné zablokovať v jazyku apriórne prítomnou štruktúrou subjektivity, pôsobením ktorej 

by bol rečový akt autoreferenčným, ako o tom teoretizoval Émile Benveniste.223 Naproti tomu, 

odvolávajúc sa na iného francúzskeho lingvistu, Oswalda Ducrota, píšu, že autoreferenčnosť 

výpovede, a teda v nej obsiahnutá subjektivita, vyplývajú z pôsobenia výpovede v sociálnej 

sfére.224 Práve vtiahnutosť výpovede do sociálnej sféry znamená, že ilokučná oblasť je sotvaže 

čímsi nezávislým, ale naopak, závisí od kolektívnych usporiadaní vypovedania, stojacimi za 

procesmi subjektivácie. Znamená to, že subjektivita prítomná vo výpovedi je výsledkom 

pôsobenia kolektívneho usporiadania vypovedania v sociálnej sfére. Rečový akt tak má 

nevyhnutne sociálnu povahu, ktorá suspenduje jeho potencialitu ako individuálneho 

vypovedania. Jeho sociálna povaha však nie je čímsi vonkajším, ale naopak, ide o formu akejsi 

internalizácie kolektívneho usporiadania: „[I]ndividuace výpovědi a subjektivace vypovídání 

existuje jen v míře, v jaké ji vyžaduje a určuje neosobní kolektivní uspořádání“.225 Autori ako 

príklad takéhoto kolektívneho usporiadania uvádzajú polopriamu reč, ktorá nerozlišuje medzi 

subjektmi, nepozostáva z individualizovaných výpovedí. Jestvuje výhradne ako kolektívne 

usporiadanie, ktoré určuje procesy subjektivácie a individualizácie a ich distribúcie v reči. 

Takýmto kolektívnym usporiadaním je aj Deleuze s Guattari, ktorých spoluprácou vzniká nový 

subjekt. 

 Proces subjektivácie z kolektívnych usporiadaní Deleuze s Guattarim osvetľujú 

prostredníctvom povahy rozkazu – vzťahom medzi výpoveďou a implicitnými predpokladmi 

                                                           
222 Keď autori urobia z účinkov rečových aktov vnútorné akty reči, jazyk prestáva byť kódom, čo vyúsťuje 

k suspendácii rozlíšenia medzi langue a parole (T. DOUGLAS: It´s Not What You Say, It´s That you Say It: Speech, 

Performance, and Sense in Austin and Deleuze. Philosophy & Rhetoric 29, 1996, 4, s. 359–368, tu s. 365–366). 

Niet abstraktných pravidiel jazyka uplatňovaných v reči. Pravidlá vznikajú v reči samej, vyslovovaním výpovedí-

rozkazov a azda práve preto Deleuze s Guattarim prisudzujú taký význam pragmatike (viď M. CHARVÁT: Gilles 

Deleuze, s. 116–125). 

223 Viď Э. БЕНВЕНИСТ: Общая лингвистика. Москва: Прогресс, 1974, s. 293–297. Z francúzskeho originálu 

Problemes de linguistique générale (1966) preložila Ju. N. Karaulovová a kol. 

224 G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, s. 92–93. 

225 Tamže, s. 95. 
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reči. Píšu, že tento vzťah vzniká v systéme imanentných aktov, definovaných súborom 

netelesných transformácií, t. j. vo svoje podstate netelesných atribútov pripisovaných telám; 

netelesnou transformáciou je napríklad náhla transformácia súdnym verdiktom obvineného na 

odsúdeného. Hoci sú tieto transformácie samé o sebe netelesné, vo vzťahu k telu sú vnútorné 

(a majú perlokučné účinky, ak použijeme terminológiu z oblasti teórie rečových aktov). Keď 

teda autori píšu o výpovediach-rozkazoch, mienia nimi implicitné predpoklady týchto 

netelesných transformácií, a nie explicitné imperatívy. Dvojica ukazuje dôsledky v rovine 

subjektivácie.226 Každá výpoveď kolektívneho usporiadania je nevyhnutne polopriamou rečou, 

ktorá vždy znamená prítomnosť rozkazu v slove. Každá reč je polopriama a priama reč je iba 

fragmentom vybraným z mnohohlasej masy polopriamej reči. Individuálne hovorenie a písanie 

je preto iba akýmsi triedením a selekciou tejto polyfónie, ktorého výsledkom je zrod subjektu. 

Subjekt, resp. to, čo človek pociťuje ako vlastné „ja“, tak nie je ničím iným než rozkazom, t. j. 

netelesnou transformáciou seba samého na dovtedy nejestvujúci subjekt výpovede. Subjektu 

samého osebe tým pádom niet na telesnej úrovni. Jestvuje iba vo forme výsledku náhleho aktu 

pripísania netelesných atribútov telu. Ide o ideu identifikovateľnú aj u Prigova a preto sa motív 

subjektivácie vracia aj pri analýzach. Je však ďalej diskutovaný hlavne v súvislosti s prácami 

Judith Butler. Ide predovšetkým o kapitoly 8 Koncepcia projektu DAP v postmoderných 

súvislostiach a 12 Re-konštrukcie Dmitrija Alexandroviča Prigova. 

 

5.4.4 Foucault a rečové akty 

Analýzou výpovede s funkciou rozkazu optikou rečových aktov sa Deleuze a Guattari dostávajú 

k etickým a politickým otázkam subjektivácie, čo zároveň predstavuje jednu z ústredných tém 

Foucaultovej filozofie.227 Netelesná transformácia indivídua na subjekt je v Deleuzovej a 

Guattariho práci uskutočňovaná v bežnej reči ako dôsledok jej vtiahnutosti do sféry sociálna. 

Ako ukázala autorská dvojica, tento aspekt sa zviditeľňuje práve v rečových aktoch. Táto 

                                                           
226 Tamže, s. 100. 

227 Vlastné Foucaultove slová, ktoré to potvrdzujú viď M. FOUCAULT: Prečo študovať moc: otázka subjektu. In: E. 

GÁL – M. MARCELLI (eds.): Za zrkadlom moderny. Bratislava: Archa, 1991, s. 42–52. Z anglického originálu Why 

Study Power? The Question of the Subject (1982) preložil M. Marcelli. Podrobnejšie k téme H. L. DREYFUS – P. 

RABINOW: Michel Foucault: Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Praha: Hermann & synové, 2002, s. 

258–279. Z anglického originálu Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics (1982) preložil J. 

Hasala a kol. 
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skutočnosť nasvecuje Foucaultov záujem o subjekt z trocha inej perspektívy. Dobre to 

naznačuje štúdia novozélandského filozofa edukácie Jamesa D. Marshalla.228 

Marshall sa vo svojom texte podujal preskúmať prepojenie medzi viacerými prístupmi 

k performativite – v teórii rečových aktov, u Jeana-Françoisa Lyotarda229 a Foucaulta. Marshall 

si vedno s Foucaultom kladie otázku, ako môže klasifikujúce tvrdenie o indivíduu vyústiť do 

jeho stotožnenia s týmto tvrdením. Svoju otázku situuje do prostredia vzdelávacej inštitúcie, 

školy, čím svoj záujem ohraničuje problematikou známkovania. Marshall interpretuje 

známkovanie ako hodnotiaci súd a tým pádom performatív a nie konštatív, opisujúci stav vecí. 

Keď známkovanie nazýva performatívom, zdôrazňuje, že ide o konštitutívny akt. Týmto aktom 

sa študentskej práci prisudzuje status. Napríklad trojka znamená, že je „dobrá/-ý“ a štvorka 

„dostatočná/-ý“ a pod. Podľa Marshalla sa zároveň s prisúdením práci statusu „dobrá“ či 

„dostatočná“, prisudzuje tento status aj študentovi. 

Takto sa usiluje prepojiť Austinovo a Foucaultovo myslenie. Upozorňuje, že pre oboch 

filozofov sú dôležité okolnosti realizácie výpovede (známkovanie musí prebiehať v rámci 

vyučovania, t. j. v inštitucionálnom kontexte vzdelávania), hovoriaci/známkujúci musí byť 

k tomuto aktu oprávnený (v inštitucionálnom kontexte musí zastávať pozíciu pedagóga), 

študent musí známku akceptovať (musí akceptovať inštitucionálny rád vzdelávania). To, že 

spolu s klasifikáciou práce dochádza aj ku klasifikácii študenta Marshall vysvetľuje tým, že 

známkovanie je ilokučným aktom s perlokučným účinkom. Pod perlokučným účinkom mieni 

študentovo presvedčenie, že nielen jeho práca je „dobrá“, ale aj on takým je. Odvolávajúc sa na 

Foucaulta dodáva, že študentovo presvedčenie zabezpečujú inštitucionálne procedúry, 

normalizujúce jeho status ako „dobrého“. 

Marshall pri tejto svojej interpretácii nevdojak dospieva k otázke o hranici ilokučného 

a perlokučného aktu, ktorú si kládol už Austin. Ak by malo známkovanie ilokučný účinok, 

znamenalo by dohru v medziach konvencionálneho rámca pokusu objektívne zhodnotiť úroveň 

študentskej práce, avšak ak je jeho účinok skutočne perlokučný, tento rámec prekračuje, 

a dôsledky sa môžu skutočne prejaviť aj na pozícii študenta v inštitúcií. Zároveň je však 

známkovanie nástrojom usmerňovaným inštitúciou, čím sa potvrdzuje, že tým istým rečovým 

aktom je súčasne možné realizovať lokučný, ilokučný i perlokučný akt. Po vzore Judith 

                                                           
228 J. D. MARSHALL: Performativity: Lyotard and Foucautl Through Searle and Austin. Studies in Philosophy and 

Education 18, 1999, 5, s. 309–317. 

229 Lyotard problematiku performativity spája hlavne s výkonnosťou a efektivitou (vedeckej) produkcie 

v kapitalizme. 
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Butler230 sa následne žiada poukázať na to, že celý proces „presviedčania“ študenta o jeho 

vlastnostiach na základe oznámkovanej práce môže byť vnímaný ako interpelácia subjektu 

Zákonom, ku ktorému ho tiahne afektívne puto. K tomuto aspektu utvárania subjektu sa 

podrobnejšie čochvíľa dostanem v kapitole 5.5.2 Rozpúšťanie opozície subjekt/objekt 

rozkladom exkluzivity činiteľskej inštancie. 

Marshallov pokus zblížiť Foucaultovo myslenie s teóriou rečových aktov poukazuje na 

dôležitosť motívu performatívnej sily jazyka v postštrukturalistickom myslení pri premýšľaní 

o vzťahu jazyka a „sociálna“. Tento motív bol na rozdiel od Foucaulta u ostatných, 

tu pertraktovaných autorov, prítomný explicitnejšie.  Vonkoncom to však neznamená, že 

postštrukturalistické myslenie je bezvýhradne zaviazané teórii rečových aktov (korelácia nie je 

kauzalita). Dokazuje to skôr to, že v kontexte prác vychádzajúcich z konštruktivistických 

predpokladov nie je ničím výnimočným natrafiť na impulzy či motívy teórie rečových aktov. 

Teórie rečových aktov si všíma potenciál jazyka zasahovať do materiálneho sveta a nebyť tak 

iba jeho reprezentáciou, čím sa otvára priestor klásť si aj závažné eticko-politické otázky. 

 

5.5 Materialita v myslení Judith Butler 

Už som stihol uviesť sebakritickú poznámku Judith Butler o jej tápaní medzi lingvistickým 

a divadelným chápaním performativity. Dôvodom autorkinho tápania je skutočnosť, že „reč 

ako taká je telesným aktom so špecifickými lingvistickými dôsledkami“ a „[p]reto reč nepatrí 

ani výlučne do telesnej prezentácie, ani do jazykovej, a jej postavenie ako slova a skutku je 

nevyhnutne dvojznačné“.231 V eseji venovanej mysleniu Paula de Mana a Reného Descartesa 

autorka v tejto súvislosti vystríha pred rizikom doslovnej interpretácie trópu performativity, 

ktorej sa dopúšťajú autori a autorky, vychádzajúc z konštruktivistických predpokladov.232 Túto 

doslovnú interpretáciu charakterizuje prístup k materiálnym javom nielen ako k formovaným 

jazykom (made by language) na epistemickej úrovni, ale aj ako k sformovaným z jazyka ako z 

                                                           
230 J. BUTLER: Svědomí z nás všech činí subjekty. Filosofický časopis 61, 2013, 2, s. 237–256. Z anglického 

originálu Conscience Doth Make Subjects of Us All (1997) preložil J. Fulka. 

231 J. BUTLER: Trampoty s rodom, s. 25.  

232 Pripomeniem iba, že v rodových štúdiách a feministickom myslení sú tieto predpoklady pevnou súčasťou 

polemiky s esencializmom. Zhrnutie polemiky konštruktivizmus/esencializmus v rodových štúdiách viď 

L. KRIŠTOFOVÁ: Sexualita: Od biológie k politike, slasti a slobode. In: Z. KICZKOVÁ – M. SZAPUOVÁ (eds.): 

Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, 

s. 294–311, tu hlavne s. 299–303. 
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materiálu (made of language). Autorkinou pointou je, že jazyk nemôže uniknúť svojej účasti v 

telesných aktoch. Jazyk a telo sú chiazmaticky prerastené.233 

Radikálne konštruktivistický prístup, pre ktorý je ono zdoslovnenie trópu performativity 

charakteristické, vyúsťuje podľa autorky do jazykového monizmu,234
 a tým pádom vedie i k 

neschopnosti spoľahlivo sa vysporiadať s matériou tela.235
 Radikálne konštruktivistický prístup, 

redukujúci kultúrne formovanie javov na číry verbálny proces, vyúsťuje buď do kultúrneho 

determinizmu, alebo do úsilia pátrať po voluntaristickom subjekte. Kultúrny determinizmus 

postuluje, že človek je tým, čím je, v dôsledku pôsobenia kultúrnych vzorov. Tradičným 

protipólom kultúrneho determinizmu je biologický determinizmus, podľa ktorého je človek 

daný biologickými faktormi, napr. rasou alebo pohlavím.236
 V prípade voluntaristického 

subjektu sa deleguje konštrukcia subjektu na subjekt sám, na jeho vlastné vedomé uváženie. 

Butler v daných prístupoch identifikuje figúru aktívne pôsobiaceho subjektu, ktorý plní funkciu 

teleologickej inštancie v procese konštrukcie. Takýto teleologický subjekt je jedinou príčinou 

a súčasne cieľom celého procesu konštrukcie. Podľa Butler je takéto chápanie dôsledkom 

aplikácie štruktúry gramatiky jazyka na kultúrne procesy. Štruktúra gramatiky totiž 

predpokladá, na počiatku každého deja, aktívne pôsobiace činitele.237
 Zatiaľ čo v prípade 

hľadania voluntaristického subjektu prostredníctvom otázky „kto konštruuje?“ je takáto 

aplikácia gramatiky očividná, v prípade kultúrneho determinizmu dochádza k personifikácii 

                                                           
233 J. BUTLER: How can I deny that these Hands and this body are mine? In: T. COHEN – B. – COHEN – J. H. MILLER 

– A. WARMINSKI (eds.): Material events. Paul de Man and the afterlife of theory. Minneapolis – London: 

University of Minnesota Press, 2001, s. 254–274, tu s. 254. 

234 Pod jazykovým monizmom sa mieni vyššie uvedená predstava, že svet je jazykom formovaný nielen na 

epistemickej úrovni, ale sám svet má jazykovú podstatu a teda mimo jazyka niet ničoho iného. 

235 J. BUTLEROVÁ: Závažná těla: O materialitě a diskursivních mezích „pohlaví“. Praha: Karolinum, 2016, s. 21–

22. Z anglického originálu Bodies that matter: On materiality and discursive limits of „sex“ (1993) preložil J. 

Fulka. 

236 Porovnaj napr. R. BENEDICT: Vzory kultúry. Bratislava: Kalligram, 1999. Z anglického originálu Patterns of 

Culture (1934) preložila M. Dachová. 

237 J. BUTLEROVÁ: Závažná těla, s. 22–23. Žiada sa ešte dodať, že kultúrna antropologička Ruth Benedict vo vyššie 

citovanej práci upozorňuje podobne ako Judith Butler na zásadný vplyv jazykových prostriedkov pri uvažovaní 

o kultúre. Benedict si všíma, že jazykové prostriedky, persofinikujúce mimo-ľudské entity, napr. umelecké smery, 

alebo súbory záväzných tradícií určitého spoločenstva môžu vyvolávať dojem mysticizmu. Akoby jestvovala akási 

vonkajšia rozumom nadelená sila, ktorá manipuluje chodom dejín a ľudským správaním. Viď R. BENETICT: Vzory 

kultúry, s. 44 a 185. 
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kultúry.238
 Kultúra vystupuje ako niekto, kto disponuje vlastnou vôľou a mocou rozhodovať o 

tom, ako bude konštrukcia realizovaná.  

V danom kontexte ma budú zaujímať najmä dve otázky, ktorými sa autorka zaoberá. Po 

prvé, možnosť aktívneho pôsobenia alebo činiteľská inštancia (agency).239 Po druhé, vzťah 

matérie a jazyka. Obe otázky sa v autorkinej filozofii koncentrujú okolo motívu odmietnutia 

tela ako nepopísaného prírodného povrchu očakávajúceho kultúrny zápis. Tento motív je 

pritom zásadný pre autorkinu koncepciu performatívnej identity. Z týchto dôvodov, prv než sa 

budem zaoberať uvedenými dvoma otázkami, pristavím sa pri autorkinej koncepcii 

performatívnej identity, hoci je v českom i slovenskom kontexte relatívne dobre opísaná.240 

 

5.5.1 Performativita rodovej identity 

Základnou tézou autorkinej teórie performatívnej identity je, že „[n]eexistuje žiadna rodová 

identita, ktorá by bola za prejavmi rodu; takáto identita je performatívne konštituovaná práve 

tými ,prejavmi‘, o ktorých tvrdí, že sú jej výsledkami“.241
 Keďže niet rodovej identity samej 

osebe, do ktorej by bolo možné subjekt jednoducho navliecť, ale je kategóriou utváranou v 

                                                           
238 J. BUTLEROVÁ: Závažná těla, s. 25. Dodám ešte, že obdobne ako sa v prípade kultúrneho determinizmu 

personifikuje kultúra, tak sa v biologickom determinizme personifikuje biológia. 

239 S pojmom agency sú spojené prekladateľské patálie. Jana Juráňová ho v slovenskom preklade knihy Gender 

trouble preložila ako schopnosť konať. Josef Fulka sa vo svojom preklad Bodies that matter uchýlil k variabilnému 

kontextuálnemu riešeniu, keď používa rozličné varianty, ako schopnosť aktívneho pôsobenia alebo konania, 

činiteľská inštancia. Obdobne s ním pracujem aj ja. 

240 Známa je najmä vďaka prekladom (knižným i časopiseckým), rozvoji rodových štúdií a sekundárnej literatúre 

od tunajších autoriek a autorov, napr. P. BARŠA: Judith Butlerová: teorie performativního rodu a dilemata 

současného feminismu. Filosofický časopis 47, 1999, 5, s. 772–785; M. GÓRSKA – J. MATONOHA: Popis mnoha 

zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butlerové. Češká literatura 56, 2008, 6, s. 805–829; Z. KICZKOVÁ: 

Problémy s rodovou identitou. In: Z. KICZKOVÁ – M. SZAPUOVÁ (eds.): Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, 

problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, s. 53–80, tu s. 66 – 70;  

Ľ. KOBOVÁ: Čo je materiálne? Rod, sexuálna diferencia a sexualita v materialistických feminizmoch. In: L. 

HECZKOVÁ A KOL.: Vztahy, jazyky, těla: Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: 

ERMAT, 2007 , s. 298–312, tu s. 300–304. Známa je tak najmä medzi odbornou verejnosťou. Nielen idey Judith 

Butler, ale v širšom kontexte i základné predpoklady rodových štúdií či feminizmov sú aj v súčasnosti stále 

častejšie atakované zástancami tzv. tradičných hodnôt. Tieto ataky majú pritom častý pôvod v nepochopení 

základného rozdielu medzi pojmami pohlavie a rod. Symptomatickým je z tohto hľadiska napr. článok M. HANUS: 

Choroba menom gender. Postoj, 23. 10. 2018. [online] <www.pstoj.sk/37419/choroba-menom-gender> [cit. 19. 

2. 2019]. Autor článku sebavedomo zosmiešňuje postuláty konštruktivizmu a vedno s tým i Judith Butler. 

Konštruktivizmus však chápe v perspektívu, ktorú sama Butler kritizuje. V Hanusovom článku tak sú vedľa seba 

všetky vyššie uvedené stereotypy konštruktivizmu, t. j. personifikácie konštrukcie i jazykový monizmus. Hanus 

sa následne dostáva do slepej uličky, keď sa nevie vysporiadať s tým, aký vzťah panuje medzi matériou a jazykom. 

Preto sa mu zdá absurdné, že sa ženami či mužmi nerodíme, ale stávame. K problematike neokonzvervatívneho 

pohľadu na rod viď M. KOS MOTTLOVÁ (ed.): Nebezpečná genderová ideologie v České republice? Monitorovací 

zpráva Social Watch k genderové rovnosti 2019. Praha: Social Watch Česká republika, 2019. 

241 J. BUTLER: Trampoty s rodom, s. 66. 
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prejavoch subjektu, tak nikdy nie je kategóriou definitívne zavŕšenou a celistvou. Znamená to, 

že „v žiadnom časovom bode nie je tým, čím je“.242
 Butler prisudzuje dôležité miesto telesnosti. 

Už v knihe Gender Trouble sa rod chápal ako „opakovaná štylizácia tela, súbor opakovaných 

aktov v rámci veľmi meravého regulačného rámca, ktorý pôsobí ochromujúco, takže vytvára 

zdanie substancie, prirodzeného druhu bytia“.243
 V tejto definícii je implicitne prítomná 

polemika s chápaním tela, a tým pádom aj pohlavia ako biologickej danosti, nepoškvrneného 

prírodného základu. Autorka upozorňuje, že už rodová a kultúrne konštruovaná kategória 

„žena“ kopíruje binárny systém dvoch pohlaví. Diferencia rodu a pohlavia však vedie k 

diverzifikácii rodu, pretože ak je rod kultúrnou konštrukciou, niet príčiny, aby bezprostredne 

vyplýval z pohlavia. Tým sa pre autorku otvára priestor pre postulovanie pohlavia ako kultúrnej 

konštrukcie.244
 Umiestňovaním pohlavia do prediskurzívnej oblasti ako nepopísaného 

prírodného základu očakávajúceho kultúrny zápis rodu, dochádza k zakrývaniu diskurzívnej 

podstaty samého aktu umiestnenia.245 

Pochopiteľnou otázkou je, či sa náhodou aj sama autorka nechytila do pasce 

zdoslovnenia trópu performativity a jazykového monizmu. Znamenalo by to, že ani ona by 

nebola schopná poradiť si vo svojich analýzach s telom a jeho materialitou, pretože by sa javila 

iba ako výsledok verbálneho procesu. Za presvedčivý dôkaz, že tomu tak nie je, považujem 

najmä fakt, že v autorkinej koncepcii dochádza ku konštrukcii nielen rodu, ale i pohlavia 

zvnútornenými vonkajšími telesnými aktmi. Ide o figúru vnútrajškovosti, ktorou Butler 

vysvetľuje, ako sa vonkajšie telesné akty, vrátane túžby, presúvajú do vnútra subjektu, v 

dôsledku čoho sa naturalizuje proces konštrukcie.246 V súvislosti s „prevzatím“ pohlavia 

filozofka píše, že sú tieto vonkajšie telesné akty mobilizované regulačným aparátom 

heterosexuálnej matrice, ktorý zohráva úlohu zákona. Ide tak o zákon, ktorý k činnosti vyzýva, 

no túto činnosť nedeterminuje. V nadväznosti na Derridovo chápanie performativity ako 

citovateľnosti Butler navrhuje o týchto vonkajších telesných aktoch „preberajúcich“ pohlavie 

hovoriť ako o citáciách onoho mobilizujúceho zákona, ktorý by bez citácií ani zákonom 

nemohol byť. To znamená, že zákon nejestvuje pred vlastnou citáciou, ale produkuje sa vďaka 

                                                           
242 Tamže, s. 55. 

243 Tamže, s. 75. 

244 Tamže, s. 43–44. 

245 J. BUTLEROVÁ: Závažná těla, s. 20. 

246 J. BUTLER: Trampoty s rodom, s. 210–218. 
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nej.247 V autorkinej koncepcii sú tým pádom rod i pohlavie akýmisi fiktívnymi originálmi, 

okolo ktorých sa reiteráciou vonkajších telesných aktov usádzajú kultúrne sedimenty, 

metalepticky vytvárajúce efekt prirodzenosti. 

Už v kapitole o Deleuzovom a Guattariho pojatí výpovede ako rozkazu som avizoval, 

že budem nadväzovať v analýzach hlavne na koncepciu Judith Butler. Bude to práve jej 

koncepcia performatívnej identity, na ktorú sa budem pri avizovaných analýzach odvolávať. 

 

5.5.2 Rozpúšťanie opozície subjekt/objekt rozkladom exkluzivity činiteľskej inštancie 

Opísaná autorkina koncepcia vrhá viac svetla na jej kritické chápanie kultúrneho determinizmu. 

Ten pre ňu znamená predstavu akéhosi prvotného hýbateľa, ktorý disponuje neobmedzenou 

schopnosťou konania, a ktorý s konečnou platnosťou určuje podstatu nejakej entity. Z týchto 

príčin odmieta i predstavu o voluntaristickom subjekte. Ten podobne rozhoduje sám o sebe. V 

oboch prípadoch sa konfrontujeme s figúrou Boha, ktorý entity pomenováva, a tým i vytvára 

(„božský performatív“).248
 Dalo by sa povedať, že konštruktivizmus môže v radikálnych 

prípadoch vyústiť do kreacionizmu. Týmto sa otvára možnosť reflektovať prvý z dvoch v úvode 

naznačených problémov. Ide o problém činiteľskej inštancie či schopnosti aktívneho pôsobenia. 

Butlerina koncepcia prekonáva predstavu, že na počiatku konštrukcie musí byť výlučne jeden 

faktor.  

V záverečnej kapitole Gender Trouble vyjadruje filozofka presvedčenie, že jej 

koncepcia podrýva epistemologickú dichotómiu subjektu a objektu.249
 Uvažovanie nemusí mať 

iba tento vektor. Subjekt nemusí bezvýhradne vládnuť nad objektom a nemusia voči sebe 

nezmieriteľne stáť. Rozklad voluntaristického subjektu svojvoľne utvárajúceho vlastnú identitu 

ako svoj objekt v autorkinom myslení sprevádza rozklad personifikácie kultúrneho determi-

nizmu, a teda objektovej pozície kultúrou konštruovaného subjektu. Na tomto mieste sa mi 

žiada pripomenúť, že prehodnocovanie opozície subjekt/objekt je súčasťou metodológie práce. 

Ide zároveň o motív, ktorý je predmetom analýz. Hlavne v kapitole 8 Koncepcia projektu DAP 

v postmoderných súvislostiach, ale aj v kapitolách zaoberajúcich sa medialitou Prigovových 

diel. 

                                                           
247 J. BUTLEROVÁ: Závažná těla, s. 30–33. 

248 Tamže, s. 22, 31, 280. 

249 J. BUTLER: Trampoty s rodom, s. 225–234, tu najmä s. 228–229. 
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K rozkladu uvedených deterministických koncepcií autorka dospieva tým, že chápe 

identitu ako prax označovania prostredníctvom vonkajších telesných aktov. Táto prax síce má 

regulatívne pravidlá založené na iterabilite, no ako som už uviedol, nejde o pravidlá 

determinujúce, ale stimulujúce: 

 

[O]značovanie nie je zakladajúcim aktom, ale skôr regulovaným procesom opakovania, 

skrývajúcim a presadzujúcim svoje pravidlá vytváraním dojmu substancializácie. Označovanie 

sa deje v režime vynúteného opakovania, avšak pravidlá riadiace označovania nemusia iba 

obmedzovať, ale umožňujú tiež nastoľovať nové možnosti...250
 

 

To znamená, že subjekt si síce nemôže zvoliť, či bude pravidlá opakovať, môže si však 

zvoliť, ako bude opakovanie vyzerať, čím sa pravidlá stávajú transformovateľnými (aj toto je 

idea identifikovateľná u Prigova; viď kapitolu 8.1 Deteritorializovaný logos) 

V eseji Conscience Doth Make Subjects of Us All (1997) interpretuje Butler 

Althusserovu teóriu interpelácie. Základnou tézou tejto Althusserovej teórie je, že „ideológia 

interpeluje jedincov ako subjekty“. Táto téza vychádza z predpokladu, že subjekt i ideológia sú 

pre seba vzájomne konštitutívne. Althusser v danej súvislosti uvádza alegorickú (za takú ju 

považuje Butler) situáciu, kedy na ulici policajt zakričí „Hej, ty“ a jedinec sa otočí, lebo 

rozpozná, že ide o neho. Podobnú interpelačnú situáciu Althusser vidí aj v súvislosti s 

nenarodeným dieťaťom, ktoré ešte pred tým, než príde na svet, má už meno a priezvisko a po 

narodení bude zastávať nenahraditeľné miesto, a tak sa z neho stáva subjekt.251 

Butler premýšľa o oslovení ako o túžbe podriadiť sa zákonu (reprezentovanému napr. 

príslušníkom polície) bezprostredným prijatím viny. Otočenie sa na oslovenie je podľa autorky 

akt podmienený jednak zákonom, a jednak reakčnou schopnosťou osloveného, pričom ani 

zákon a ani oslovený nemajú nad otočením absolútnu moc: „K žádnému obrácení by sice 

nedošlo, aniž byl člověk nejprve osloven, ale nedošlo by k němu ani tehdy, kdyby člověk nebyl 

do jisté míry připraven se otočit.“252
 

Autorku na tejto situácii zaujíma najmä to, ako je možné, že je človek nútený otočiť sa 

na volanie zákona skôr, než má možnosť kriticky ho zhodnotiť. Prvotnou podmienkou 
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subjektivácie sa tak javí byť jedincovo stotožnenie s niekým, kto porušil zákon. To znamená, 

že vina predchádza zákon, čo autorka označuje ako „afektivní spjatost se zákonem“.253
 Autorka 

sa v tejto eseji podrobne zaoberá tým, ako je u Althussera človek podmaňovaný zákonom 

prostredníctvom nadobúdania virtuozity jeho ovládania a reprodukcie.254
 Na tomto mieste je 

však dôležité to, ako sa Butler v závere vracia k afektívnemu putu medzi subjektom a zákonom 

a identifikuje v ňom predpoklady umožňujúce subjektu kritiku zákona. Keďže zákon zaručuje 

„bytie“ subjektu, aby mohlo dôjsť ku kritike zákona, subjekt musí oplývať istou vôľou „nebyť“, 

čím by sa monopol „bytia“ v rukách zákona ukázal slabší, než sa javí. Otvorila by sa tak cesta 

pre iné cesty „bytia“ a bolo by možné skúmať, ako zákon a zákony rôzneho druhu využívajú 

vôľu subjektu k „bytiu“ na jeho podmanenie.255 

Miera schopnosti aktívneho konania, ktorú autorka subjektu prisudzuje, má dôsledky aj 

v politickej rovine. Fiktívnu originalitu pohlavia a rodu, a v podstate aj subjektu, ako bol 

opísaný v predchádzajúcom odstavci, prepája Butler s úvahami Slavoja Žižeka o politických 

označujúcich a fantazmatických obsadeniach. Politické označujúce sú slová ako ľavica, sociálni 

demokrati, študenti, ženy a pod. Vymedzujú určité subjektové pozície, no nereprezentujú čosi 

vopred jestvujúce. Sú prázdnymi znakmi, čím sa stávajú nositeľmi rôznorodých 

fantazmatických obsadení. To znamená, že rôzne skupiny ľudí s vidinou vymedzenia vlastnej 

pozície ako politických subjektov, môžu politické označujúce napĺňať rôznym obsahom. 

Obsadenie politického označujúceho je fantazmatickým preto, lebo vyvoláva očakávania 

jednoty, ktorú však nikdy nemožno definitívne dosiahnuť. S odvolaním sa na teóriu radikálnej 

demokracie Ernesta Laclaua a Chantal Mouff vidí Butler v onom neustálom zlyhávaní 

dosiahnutia jednoty významný potenciál pri reartikulácii politických označujúcich, čo je 

základom boja za vlastné práva rôznych skupín.256 

 

5.5.3 Materialita ako prepojenie jazyka a matérie 

Predchádzajúca časť okrem iného poukázala na to, ako rôzne telesné akty subjektu pôsobia 

aktivizujúco voči kultúrnym sedimentom, zoskupujúcim sa okolo týchto aktov v dôsledku 

neustálej reiterácie. Znamená to, že telo nie je subjektu prístupné ako biologická danosť, ale 
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vždy už ako kultúrne či diskurzívne opracované. Signifikantná je nasledujúca pasáž z autorkinej 

knihy Bodies That Matter (1993): 

 

Tělo kladené jako něco, co předchází znaku, je vždy kladeno či vyznačováno jako předchůdné. 

Toto značení coby účinek svého vlastního postupu vytváří právě ono tělo, o němž však zároveň 

prohlašuje, že je odhaluje jako to, co jeho vlastnímu působení předchází. Jestliže tělo, 

vyznačované jako to, co předchází významu, je ve skutečnosti jeho účinkem, potom jazyk, jehož 

mimetický či reprezentační status je postavený na tvrzení, že znaky následují až po tělech jako 

jejich nutné odrazy, nikterak mimetický není. Právě naopak, je produktivní, konstitutivní, dalo 

by se dokonce říci performativní v té míře, v jaké tento akt značení vymezuje a vytyčuje obrysy 

těla, o němž potom tvrdí, že je nalézá před veškerým významem.257
 

 

Autorkina koncepcia teda podrýva reprezentatívnu funkciu jazyka, podľa ktorej je jazyk 

odrazom matérie sveta. V tomto ohľade sa autorkino myslenie pohybuje obdobným smerom 

ako Derridovo, Focaultovo, Deleuzovo a Guattariho, ako som o ňom písal v predchádzajúcich 

kapitolách (a nepochybne i Austinovo a čiastočne i Searlovo). Pripomeňme, že Deleuze 

s Guattarim poukazujú na to, že reč nefunguje na princípe označovania a reprezentácie 

videného v materiálnom svete, ale naopak, na princípe neustáleho sprostredkovávania 

započutých rozkazov, ktoré neinformujú o stave materiálneho sveta, no utvárajú našu predstavu 

o ňom. Vzťah jazyka a materiálneho sveta, resp. jazyka a matérie, sa tak neredukuje na 

zrkadlenie, ale je komplikovanejší. Butler o vzťahu jazyka a matérie premýšľa ako o prepletení. 

Filozofka skúmanie toho, čo je to materialita, začína pri etymológii latinského materia 

a starogréckeho hylé. Upozorňuje, že materia je nielen materiálom pre výrobu ďalších vecí, ale 

označuje aj potravu pre deti a hylé zasa označuje drevo zo stromu pripravené pre ďalšiu výrobu. 

Znamená to, že látka má schopnosť stáť na počiatku niečoho. Okrem materiálnej základne preto 

disponuje aj princípom inteligibility, čo znamená, že je táto materiálna základňa rozumovo 

uchopiteľná, s cieľom byť ďalej spracovaná.258 V danej súvislosti pripomína Aristotelovo 

pojatie duše ako aktualizácie látky, čo znamená, že látka (hylé) sa nikdy nejaví bez svojho tvaru 

(schéma). Butler tým chce povedať, že predmety sa javia v určitom „gramatickom“ tvare, a že 

princíp ich rozpoznateľnosti tak nemožno oddeliť od ich materiálnej podstaty.259 Implicitné 
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prepracovanie tohto Aristotelovho princípu neoddeliteľnosti látky od tvaru vidí autorka vo 

Foucaultových úvahách o duši, moci a tele. Pripomína, že u Foucaulta duša zastáva pozíciu 

nástroja moci kultivujúceho telá. Duša je normatívnym a normalizujúcim ideálom, ku ktorému 

telo pri svojom utváraní vzhliada. Takto chápaná duša je teda tvarom aktualizujúcim látku.260 

Proces materializácie tela u Foucaulta v autorkinej interpretácií prebieha ako účinok moci. Moc 

však nie je vonkajšou silou. Autorka tu znova aktualizuje figúru vnútrajškovosti. 

Pre autorkino pojatie materiality sú teda dôležité mocenské aspekty vzťahu matérie a 

jazyka. V nasledujúcich odstavcoch sa však chcem pristaviť primárne pri semiotickej rovine 

tohto vzťahu, ktorou sa Butler zaoberá na niekoľkých stranách v práci Bodies That Matter.261
 

Na týchto stranách je dobre vidieť autorkino chápanie prepojenia matérie a jazyka.  

Autorka operuje s pojmami označujúce, označované a referent, ktoré však explicitne 

nedefinuje. Vystríha však pred stotožňovaním označovaného s referentom, pretože referent 

podľa nej nikdy nie je v označovanom natrvalo a úplne obsiahnutý. Referent autorka nazýva 

jazykom nezachytiteľnou absenciou. Takáto unikajúca povaha referentu vedie k tomu, že sa 

jazyk znova a znova usiluje o jeho zachytenie. Vo svojom úsilí však neustále zlyháva. Referent 

teda akoby v jazyku súčasne bol i nebol. 

Príčinou zlyhania jazykovej fixácie referentu je odlišný ontologický status matérie a 

jazyka. Ako však už vieme, Butler sa usiluje prekonať dichotómiu medzi jazykom a matériou. 

Odlišný ontologický status jazyka a matérie tak neznamená, že ich nič nespája, alebo naopak, 

že jazyk pohlcuje matériu, a tým pádom niet ničoho mimo jazyka. Ako sme videli už vyššie, 

autorka sa voči takejto koncepcii vymedzuje. Zároveň však filozofka predsa len ukazuje 

nemožnosť vykročiť do materiálneho priestoru, ktorý by stál mimo jazyk, pretože už sama 

jazyková referencia oplýva materiálnou povahou. Znova pripomínam, že nejde o popretie 

existencie matérie ako takej. Ide o to, čo sa s matériou stane, ak o nej začneme hovoriť. 

Neznamená to, že by matéria začala pod ťarchou hovorenia meniť svoje fyzické vlastnosti. Skôr 

máme dočinenia s čímsi ako netelesnou transformáciou v pojatí Deleuza a Guattariho, ktorých 

osobitosťou je, že sú vo vzťahu k telám vnútorné, ako som uviedol vyššie. Hoci sú teda 

netelesné, tiel sa bytostne týkajú. Obdobne pristupuje Butler k problému jazykového uchopenia 

matérie. Znaky sa vyjavujú za pomoci materiálnych prostriedkov, napr. vizuálnych alebo 
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zvukových. Aby mohla matéria nadobudnúť význam, musí byť kontaminovaná jazykom, a na-

opak jazyk sa pri označovaní spolieha na materiálne prostriedky. 

Záverom tejto autorkinej úvahy je, že označujúce a označované sú súčasne späté 

i oddelené, a to prostredníctvom vzájomnej materiálno–jazykovej kontaminácie. Obdobný 

vzťah panuje aj medzi označovaným a referentom, kde dochádza k stretu svetov matérie a 

jazyka. Matéria a jazyk sú chiazmaticky prepletené, jedno v druhom vzájomne ukotvené a jedno 

na druhé neredukovateľné, čo bol zároveň jeden z autorkiných postulátov, ktoré som uviedol 

hneď na začiatku. 

Teraz bude namieste bližšie sa pristaviť pri pojmoch označujúce, označované a referent, 

ktoré Butler používa. Pozrime sa na túto koncepciu cez prizmu dyadického modelu znaku 

Ferdinanda de Saussura. V tomto modeli je znak tvorený označujúcim a označovaným, pričom 

označujúce je akustickým obrazom prítomným v ľudskej mysli a označované je pojmom. Jedno 

druhé pritom recipročne vyvoláva.262 De Saussurovo pojatie znaku teda nevychádza z 

predstavy, že existuje označujúce meno, ktoré je ideálnou reprezentáciou označovaného ma-

teriálneho objektu. De Saussure sa pohybuje v oblasti jazyka, čo je zrejmé už z toho, že hovorí 

o jazykovom znaku a nie o znaku ako takom. Vyššie som uviedol, že Butlerová odmieta 

stotožnenie označovaného s referentom. Zo saussurovskej perspektívy (v ktorej síce referent 

ako tretí člen modelu znaku absentuje) sa dá na jednej strane konštatovať, že referent nie je ani 

pojem, a na druhej strane, že referent nie je ani materiálny objekt. Preto autorka píše o referente 

ako o jazykom nezachytiteľnej absencii, ako o niečom, čo v jazyku súčasne je i nie je. Ak by 

referent bol pojmom, znamenalo by to, že niet ničoho mimo jazyka. Ak by bol naopak 

materiálnym objektom, znamenalo by to utvrdenie dichotómie medzi jazykom a matériou (a 

spolu s tým i reprezentatívnej funkcie jazyka), ktorú sa autorka usiluje zneistiť. To je azda 

problém saussurovskej tradície premýšľania o znaku, kde sú jazyk a veci ležiace mimo jazyka 

spojené iba prostredníctvom referencie či denotácie, pretože jazyk je primárne chápaný ako 

prostriedok komunikácie významu.263 Antropológ Webb Keane sa po kritike tejto tradície 

obracia k modelu znaku Ch. S. Peircea. Oceňuje na ňom procesualitu a možnosť 

konceptualizovať širokú paletu vzťahov medzi znakmi, interpretáciami a materiálnymi 
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objektmi.264 S využitím Peirceovho modelu nakoniec dospieva ku konštatovaniu, že materiálne 

objekty nemožno chápať iba ako prostriedky pre sprostredkovanie inak nevnímateľných 

významov, ale stávajú sa podnetom pre vznik určitého typu konania.265 To sa môže od jednej 

kultúry k druhej líšiť, vzhľadom na „semiotickú ideológiu “ (predpoklady ľudí o tom, čo to 

znaky sú a ako vo svete fungujú),266 ktorá v nej panuje. V koncepcii Judith Butler môžeme 

pozorovať podobný princíp, čo som naznačil v predchádzajúcej podkapitole, kde som 

zdôrazňoval prax tiel, ktorá je v tomto zmysle materiálnym objektom nielen nesúcim význam, 

ale aj stimul pre ďalšie konanie. Práve v tomto spočíva vyššie zmienená pluralizácia činiteľskej 

inštancie. Ťarcha činiteľskej inštancie nie je bezvýhradnou výsadou subjektu. Spolupodieľajú 

sa na nej telá a ich prax s akumuláciou kultúrnych obsahov (podrobnejšie sa pri tom ešte 

pristavím v kapitole 6 Performativita, médiá, sociálne praktiky). 

Pri snahe lepšie pochopiť autorkinu koncepciu materiality a súčasne nadviazať na úvahy 

z predchádzajúcich kapitol, môže byť ešte na záver prínosné obrátiť sa k problematike rečových 

aktov. Francúzska filozofka Shoshana Felman dospieva pri analýze Austinovej teórie rečových 

aktov k podobným záverom ako Butler vo vyššie opísaných úvahách. Felman sa domnieva, že 

Austin prinavrátil do lingvistického diskurzu referent. Podľa autorky nie je pre Austina referent 

prediskurzívnou veličinou reprezentovanou v jazyku, ale objavuje sa ako výsledok pôsobenia 

jazyka.267
 Rečový akt je z tohto hľadiska autoreferenčným, pretože produkuje sám seba ako svoj 

vlastný referent. Jazyk tak má podľa Felman schopnosť presiahnuť sám seba, aktívne vstúpiť 

do materiálneho sveta a modifikovať ho. Nazýva to referenčným presahom výpovede.268
 

Austinova teória podľa Felman predstavuje nový typ materializmu, založený na interakcii 

matérie a jazyka. Vysvetľuje to pomocou fyzikálnej koncepcie hmoty, ktorá nejestvuje sama 

osebe. Hmota je súbor prvkov spojených pôsobením energie. Felman pristupuje k tejto 

fyzikálnej koncepcii hmoty ako k figúre. Hmotu následne prirovnáva k rečovému aktu. V 

rečovom akte matéria jazyka (frázy, fragmenty viet, označujúce) plní funkciu prvkov a ilokučná 
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Stanford: Stanford University Press, 2003, s. 51. Z francúzskeho originálu Le Scandale du corps parlant: Don 
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sila zasa funkciu energie. Rečový akt sa potom javí ako oblasť nerozhodnuteľného recipročného 

pôsobenia matérie a jazyka.269 

Obdobne o rečovom akte uvažovali i Deleuze s Guattarim, keď naň nahliadali ako na 

oblasť stretu jazyka so sférou sociálna,270 čím artikulovali implicitný eticko-politický osteň 

teórie rečových aktov. Sú to práve eticko-politické aspekty procesu konštrukcie, ktoré primäli 

Judith Butler prehodnotiť pojatie materiality. Filozofku zaujímajú mechanizmy konštrukcie. 

Tie sú nemysliteľné bez regulačných rámcov diskurzu a inštitúcií, no súčasne nie sú mysliteľné 

bez aktívne pôsobiacich tiel. Vyššie som ukázal, že Butler činiteľskú inštanciu konštrukcie 

pluralizuje. Hoci subjekt nemá možnosť vyhnúť sa svojej konštrukcii regulovanej diskurzom a 

inštitúciami, môže aktívne participovať na tom, ako konštrukcia prebieha. Uvedené motívy 

budú rezonovať aj v analytických kapitolách. Azda najväčšmi rezonujú v úvahách o ľudských 

a mimo-ľudských činiteľoch Prigovovej výtvarnej a literárnej tvorby v kapitole 9. 

Eticko-politické otázky sa vynárajú vtedy, ak si uvedomíme, že regulačný aparát 

diskurzu a inštitúcií síce napomáha k rozpoznaniu subjektov, avšak zároveň niektoré subjekty 

z rozpoznania vylučuje. Naliehavým sa potom stávajú otázky o tom, ako zaručiť rozpoznanie 

aj menej „vyhovujúcim“ subjektom.271 Hoci som v predchádzajúcich odstavcoch interpretoval 

prístup k vzťahu matérie a jazyku u Butler primárne cez semiotickú prizmu, eticko-politickej 

nástojčivosti tohto vzťahu sa vyhnúť nemožno. Je tomu preto, že autorka kladie do centra 

pozornosti telo, ktorého vonkajšie prejavy sú nevyhnutnou praxou vlastného označovania. 

Takto sa Butler darí preklenúť dichotómiu matérie a tela, spolu s ňou pojatie jazyka ako 

reprezentácie matérie a postulovať znak ako recipročnú kontamináciu matérie a jazyka.  
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6 Performativita, médiá, sociálne praktiky272 

Ako vidno z predchádzajúcej kapitoly, pevnou súčasťou problematiky performativity je 

premýšľanie o vzťahu nadosobných štruktúr a subjektov. Ich vzťah sa kladie ako otázka 

diskurzívnej, resp. sociálnej konštrukcie. Nejde však o vzťah priamočiaro kauzálny, kde 

diskurz, sociálno či iná nadosobná štruktúra zaujíma aktívnu funkciu a subjekt sa javí byť iba 

dôsledkom či objektom jej pôsobenia. Postštrukturalistické myslenie sa usiluje vyhnúť 

inštalácii metafyzických entít do svojej argumentácie a neupadnúť tak do niektorej z podôb 

logocentrického determinizmu. Predovšetkým reflexia prác Judith Butler ukázala, že vyhnúť sa 

týmto nástrahám, je možné pluralizáciou činiteľov konštrukcie. Zároveň tým autorka rozbíja 

binárnu opozíciu subjekt/objekt, ktorá by mohla viesť k reťazeniu ďalších binárnych opozícií. 

Obdobné metodologické princípy budem uplatňovať aj ja. Ako som ale už avizoval, 

v dizertácii sa usilujem prepojiť problematiku subjektu a konštrukcie jeho identity 

s „dielocentrickým“ prístupom k analýze konštrukcie mediálnych produktov. Budem teda 

operovať s pojmom médium, avšak tak, aby sa nestal metafyzickým determinantom. 

Konštrukciu mediálneho produktu budem klásť ako otázku plurality činiteľov tejto konštrukcie, 

kde ľudský subjekt „spolupracuje“ s ďalšími mimo-ľudskými (mediálnymi, sociálnymi, 

diskurzívnymi) činiteľmi. 

 

6.1 Podnety intermediálnych štúdií 

Keď sa Judith Butler venovala vzťahu jazykového znaku a matérie, tak konštatovala ich 

chiazmatickú previazanosť. Citlivosť k vnímaniu tohto vzťahu sa stáva dôležitou 

v intermediálnych štúdiách. Intermediálne orientovaná literárna veda však vo svojich 

počiatkoch, ktoré najlepšie reprezentujú už zmieňované práce Iriny O. Rajewsky a Wernera 

Wolfa, chápala médium najmä ako semiotický a komunikačný systém. Vo Wolfovej definícii 

bolo médium dispozitívom konštituovaným špecifickým využitím jedného či viacerých 

semiotických systémov. Médiom tak bola napr. reč, obraz alebo zvukový film.273 Účelom 

takéhoto média bolo prenášať kultúrny obsah. Intermedialita sa navyše v daných prípadoch 
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Транслит 21, 2018, s. 61–67, tu s. 61–63. 

273 W. WOLF: Intermedialita: široké pole výzkumu a výzva literární vědě, s. 63. 
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usúvzťažňovala s intertextualitou,274 pričom intertextualita sa interpretovala ako 

intramediálny275 vzťah, t. j. vzťah v rámci toho istého média. V danom prípade je oným 

médiom text. 

V aktuálnom diskurze o intermedialite prevláda väčšmi než hľadanie univerzálnej 

definície média, a na takomto základe opísanie odlišností medzi rôznymi médiami, hľadanie 

mediálnej príbuznosti. Intermedialita nie je viac anomáliou, ale skutočnosťou vlastnou 

každému umeleckému dielu nielen zo súčasnosti, ale aj z minulosti. Z tohto hľadiska je 

zásadnou, už takisto zmieňovaná, koncepcia mediálnych modalít Larsa Elleströma.276 Práve 

Elleström vo svojom bádaní načrtáva nielen terminologický, ale aj metodologický rámec, 

vhodný pre pátranie po príbuznostiach medzi médiami. Médium v autorovej koncepcii 

pozostáva z niekoľkých vzájomne prepojených modalít, čo je dôvodom, prečo intermedialitu 

považuje za podmienku lepšieho porozumenia estetickým a komunikačným mechanizmom, nie 

za anomáliu. Z nastolenej perspektívy je zásadné, že si Elleström všíma práve previazanosť 

znakovej a materiálnej roviny. 

V prvom rade je treba uviesť, že Elleström uvažuje o troch variantoch média – 

o základnom, kontextualizovanom277 a technickom. Základné médiá sú tvorené modalitami, 

kontextualizované sú základné médiá ďalej určované kontextuálnym a operatívnym 

kvalifikačným aspektom, teda historickým kontextom svojho vzniku a estetickou funkciou 

utváranou do podoby konvencie. Technické médiá sú fyzickými prostriedkami využívanými 

k mediácii vzhľadom na predchádzajúce dve médiá, t. j. predstavujú technickú infraštruktúru 

a nosiče, v ktorých sa diela ako základné a kontextualizované médiá realizujú.278 

Pozastaviť sa chcem hlavne pri Elleströmovom chápaní základného média ako 

súčinnosti štyroch modalít – materiálnej, zmyslovej, časopriestorovej a semiotickej. Autor 

upozorňuje, že zvyčajne sa médium definuje vzhľadom na jednu z modalít, čo bol práve prípad 

Rajewskej a Wolfa. 

                                                           
274 Porovnaj J. SCHNEIDER: Intermedialita: malá vstupní inventura. In: J. SCHNEIDER – L. KRAUSOVÁ (eds.): 

Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008 s. 5–15, tu s. 9. 

275 Kurzíva v slove sa bežne využíva, aby sa zdůraznil rozdiel od slov intertextualita či intertextuálny. 

276 L. ELLESTRÖM: The Modalities of Media. A Model for Understanding Intermedial Relations. 

277 Ide o preklad Alice Jedličkovej. Viď A. JEDLIČKOVÁ: Intermediální poetika příběhu: úvodem. In: S. FEDROVÁ 

– A. JEDLIČKOVÁ (eds.): Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 5–25. 

278 Definície týchto pojmov porovnaj s A. JEDLIČKOVÁ: Intermediální poetika příběhu: úvodem, s. 11–12 alebo A. 

JEDLIČKOVÁ: Jeden model, různé zájmy: Konvergence a divergence intermediálních studií. Bohemica litteraria, 

20, 2017, 1, s. 98–125, tu s. 100. 
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Materiálna modalita predstavuje „latentné fyzické rozhranie média“.279 Takýmto 

rozhraním je pre text plochý a statický povrch. Divadlo je naopak tvorené kombináciou 

niekoľkých rozhraní – zvukových vĺn, dvoj- či trojrozmerných plôch, ľudských tiel atď.  

Fyzický a mentálny akt percepcie materiálnej modality tvorí zmyslovú modalitu. 

Médium môže komunikovať obsah, iba ak je uchopené aspoň jedným z ľudských zmyslov. 

Preto každý zo zmyslov predstavuje jeden mód danej modality. Je pritom dôležité rozlišovať 

tri úrovne tejto modality. Prvú tvoria „údaje“ pre zmysly, ktoré poskytuje objekt percepcie. 

Ďalšou sú receptory zabezpečujúce pri stimulácii „údajmi“ prenos impulzov do nervového 

systému, čo vedie k vnemom ako výsledkom stimulácie (a ako tretej úrovne zmyslovej 

modality). 

Percepcia však môže nastať iba v prípade, že majú „údaje“ pre zmysly vnímateľnú 

formu, a tým sa dostávam k časopriestorovej modalite, štruktúrujúcej zmyslovú modalitu. 

Existujú štyri rozmery – šírka, dĺžka, hĺbka a čas. Ako ukázala napr. Emma Tornborg, práve 

s využitím tejto modality a predovšetkým rozmeru času je možné hľadať príbuznosti medzi, na 

prvý pohľad, odlišnými médiami – textom a obrazom.280 Elleström podobne ako Butler 

upozorňuje na to, že veci sú nám prístupné výhradne v určitom tvare. V širšom zmysle tak 

upozorňuje na to, že znaky majú vždy materiálny základ, čo nás napokon privádza k semiotickej 

modalite. Ide o oblasť vzniku významu, čo je výsledkom percepcie určitého mediálneho 

produktu v určitom historickom kontexte. 

V Elleströmovej koncepcii by som rád zdôraznil, že znaky (semiotická modalita) sú 

interpretované v závislosti na materiálnej forme mediálneho produktu (materiálna 

a časopriestorová modalita) a percipujúci subjekt (zmyslová modalita). Mediálny produkt sa 

interpretuje ako súhra množiny faktorov. Určiť jeden, ako primárny, sa zdá byť nemožné. 

Významné miesto Elleström prisudzuje ľudským subjektom ako adresátom, čo súvisí s 

autorovým chápaním média ako komunikačného kanálu. V tejto súvislosti sa žiada dodať, že 

existujú literárnovedné práce vychádzajúce z teoretického podložia lingvistickej i divadelnej 

performativity, ktoré využívajú komunikačný model adresant – text – adresát.281 Tento prístup 

ich približuje k intermediálnym štúdiám, resp. literárnovedným reflexiám mediality. 

                                                           
279 L. ELLESTRÖM: The Modalities of Media. A Model for Understanding Intermedial Relations, s. 17. 

280 E. TORNBORG: To podstatné je čas: temporální transformace v ekfrázi. In: A. JEDLIČKOVÁ (ed.): O popisu. 

Praha: Akropolis, 2014, s. 73–93. Preložila O. Richterová. 

281 Porovnaj Е. А. ГОРЛО: Перформативность стихотворного текста. Научный журнал КубГАУ 24, 2006, 8, 

s. 1–12; S. E. LARSEN: „Speak again. Speak like rain“ – The Mediality of Performance. In: L. SAETRE – P. 

LOMBARDO – A. M. GULLESTAD (eds.): Exploring Textual Action. Aarhus: Aarhus University Press, 2010, s. 59–
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6.2 Podnety teórie a filozofie médií 

Postštrukturalistickým podrývaním subjektu výrazne zasiahnutá nemecká teória a filozofia 

médií (Medienwissenschaft) robí ešte o krok viac než intermediálne štúdiá. Obdobne ako 

Elleström, aj v tejto oblasti sa systematicky podrýva chápanie textu ako súboru abstraktných, 

nehmotných znakov. Autori a autorky sa vzpierajú „diskurzivizácii kultúry“.282  To znamená 

presun záujmu zo spôsobov reprezentácie významu k podmienkam reprezentácie samej a najmä 

k ich historickým a technologickým aspektom.283  

Tento prístup však neradno stotožňovať s kultúrnou históriou. Bernhard Siegert uvádza, 

že k prechodu od kultúrnej histórie k mediálnej histórii dochádza, ak sa napríklad o papieri 

začne písať ako o referenčnom bode pre analýzu úradného alebo vedeckého spracovávania 

údajov. V podobnom duchu sa dá uvažovať o teleskope, ak sa z neho stane referenčný systém 

pre analýzu videnia.284 Tieto prístupy k bádaniu sú pokračovaním foucaultovskej 

„archeologickej“ tradície.285 Zatiaľ čo foucaultovskú diskurzívnu analýzu môžeme označiť za 

analýzu epistemického substrátu, z ktorého vyrastajú výpovede, táto vetva mediálnych štúdií 

analyzuje technologické predpoklady epistemických procesov.  

Tento posun dobre ilustruje model kontinuity diskurzu Hartmuta Winklera, ktorý 

rozpracoval v nadväznosti na chápanie monumentu a opakovania ako elementárnych foriem 

v procese zachovania kultúrnej kontinuity v teórii Jana Assmanna.286 Winkler upozorňuje na 

to, že materiálna trvácnosť monumentu dáva vzniknúť stabilným formám opakovania určitých 

činností. Winkler teda tvrdí, že monument vzniká ako výsledok veľmi komplexného procesu 

                                                           
82; O. SLÁDEK: Literatura a performance. In: O. SLÁDEK (ed.): Performance – performativita. Praha: Ústav pro 

českou literaturu, 2010, s. 35–67. 

282 S. KRÄMEROVÁ – H. BREDEKAMP: Kultura, technika, kulturní technika: Proti diskurzivizaci kultury. In: 

K. KRTILOVÁ – K. SVATOŇOVÁ (eds.): Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a 

teorie médií. Praha: Academia, 2016, s. 173–184. Z nemeckého originálu Kultur, Technik, Kulturtechnik. Wider 

die Diskusivierung der Kultur (2003) preložil M. Pokorný.  

283 B. SIEGERT: Introduction: Cultural Techniques, or, the End of the Intelectual Postwar in German Media Theory. 

In: B. SIEGERT: Cultural Techniques: Grids, Filters, Doors and Other Articulations of the Real. New York: 

Fordham University Press, s. 1–17, tu s. 2–3. Z nemčiny preložil G. Winthrop-Young. 

284 Tamže, s. 5. 

285 Porovnaj tamže, s. 5–6 a tiež K. KRTILOVÁ – K. SVATOŇOVÁ: Předmluva: Jak lze myslet média? Východiska 

a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií. In: K. KRTILOVÁ – K. SVATOŇOVÁ (eds.): Medienwissenschaft: 

Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií. Praha: Academia, 2016, s. 7–21, tu s. 9–10. 

286 H. WINKLER: Discourses, Schemata, Technology, Monuments: Outline for the Theory of Cultural Continuity. 

In: A. BRADLEY – L. ARMAND (eds.): Technicity. Prague: Litteraria Pragensia, 2006, s. 129–151. Preložili 

G. Winthrop-Young a M. Wutz. 
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zápisu, ktorý zahŕňa najrôznejšie kultúrne techniky. Ak budeme za monument považovať 

knihu, tak proces zápisu zahŕňa nielen napísanie textu, ale aj redakciu, korektúru, publikovanie 

a distribúciu. Každej z týchto činností pritom predchádzajú kultúrne techniky ako písanie, 

čítanie, kníhviazačstvo a pod. Takto vznikajúci monument sa vpisuje do bežného chodu 

spoločnosti a vplýva na prax jej členov, napr. kniha sa číta vo voľnom čase, vedecky sa 

reflektuje, adaptuje sa pre potreby divadla alebo kinematografie.287 

Špecifické miesto v rámci nemeckej teórie a filozofie médií patrí kultúrnym technikám 

(Kulturtechniken) a ich teoretickej reflexii. Teórie kultúrnych techník sa usilujú pátrať po 

prepojeniach medzi rôznorodými prvkami kultúrnej produkcie, pričom, zjednodušene 

povedané, vychádzajú z (už v úvode citovaného) Kittlerovho princípu „médiá určují naši 

situaci“.288 Kultúrne techniky je možné v stručnosti definovať ako sústavu činností, ktoré 

predchádzajú konceptom a technológiám, a ktoré sú po ich vzniku následne ďalej 

modifikované. V úzkom zmysle sú kultúrnymi technikami kompetencie ovládať systémy 

znakov. Kultúrnymi technikami tak sú predovšetkým čítanie, písanie, počítanie alebo notácia. 

V širšom zmysle kultúrne techniky odkazujú na akúkoľvek súhru medzi ľudskými a mimo-

ľudskými činiteľmi (znakovými systémami alebo nástrojmi).289 Zásadnou črtou kultúrnych 

                                                           
287 Žiada sa poznamenať, že otázka kultúrnej kontinuity zohráva dôležitú úlohu aj v divadelno-antropologickej 

vetve performativity. Milton Singer si vo svojom výskume kultúrnych performancií všímal rôzne spôsoby 

(rozprávania, piesne, recitácie, hry, výstavy a pod.), akými sa v juhoindických komunitách šírili príbehy 

z Máhábháraty a Rámájany. Tieto spôsoby nazýva kultúrnymi médiami, ktoré je podľa neho dôležité skúmať pre 

pochopenie toho, ako väčšinová populácia vníma vlastnú kultúru. Viď M. SINGER: Search for a great tradition in 

cultural performances. In: P. AUSLANDER (ed.): Performance: Critical concepts in literary and cultural studies. 

Vol. 1. London: Routledge, 2003, s. 57–71. Singerovu koncepciu rozvíjal v súvislosti s otázkami liminality, 

liminoidity a sociálnych drám Victor Turner. Viď V. TURNER: The antrhropology of performance. New York: PAJ 

Publications, 1986, s. 21–32. Treba zdôrazniť, že Turner sa už skôr, v inom súbore esejí o liminalite, liminoidite 

a sociálnych drámach, implicitne zaoberal problematikou vzniku modernej kultúry z rituálu. Viď V. TURNER: 

From ritual to theatre: the human seariousness of play. New York: PAJ Publications, 1982. Práve v dialógu so 

Singerom sa však v Turnerových prácach zrejme najhmatateľnejšie objavujú úvahy o súčasnej kultúre a umení 

ako spôsobe uvoľňovania napätia v spoločnosti. Pre Turnerovo myslenie mala veľký význam aj spolupráca 

s Richardom Schechnerom. Význam bol ale recipročný. Podnety z antropologického výskumu Schechner 

zužitkoval napríklad pri prehodnocovaní vzťahu medzi rituálom, divadlom a performanciou a tým aj medzi 

životom a umením. Viď R. SCHECHNER: Performance Theory. New York: Routledge, 2003. Zaujímavým je 

v danej súvislosti aj úsilie Eriky Fischer-Lichte využiť vlastnú koncepciu performancie v širšej perspektíve 

výskumu kultúry. Viď E. FISCHER-LICHTE: Culture as Performance – Developing a Concept of Performance. In: 

L. SAETRE – P. LOMBARDO – A. M. GULLESTAD (eds.): Exploring Textual Action. Aarhus: Aarhus University Press, 

2010, s. 123–140. Ku koncepcii performancie Eriky Fischer-Lichte sa ešte podrobnejšie vrátim v kapitole 11.1 

Materializácia textovej štruktúry. 

288 F. KITTLER: Gramofon. Film. Typewriter. Praha: Karolinum, 2017, s. 7. 

289 Porovnaj B. D. GEOGHEGAN: After Kittler: On the Cultural Techniques of Recent German Media Theory. 

Theory, Culture & Society 30, 2013, 6, s. 66–82, tu s. 67. S kultúrnymi technikami v užšom zmysle pracuje 

napríklad Thomas Macho. Kultúrnou technikou nie je podľa neho každá technika uplatňovaná v kultúre, ale iba 

taká, ktorá zahŕňa symbolické činnosti organizujúce svet a schopnosť týchto techník byť autoreferenčnými. Macho 

tak za kultúrne techniky považuje maľbu, reč, písanie, pretože svojou reprezentáciou súčasne organizujú svet 

a majú schopnosť reprezentovať samé seba. To znamená, že sa dá maľbou tematizovať maľba, alebo písaním 
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techník je ich kladenie ako reťazca činností pred koncepty a technológie. Tieto reťazce činností 

sa však pod vplyvom pôsobenia vzniknutých konceptov a technológií modifikujú. Počítanie 

existovalo pred vynájdením číslic či počítadiel, avšak po ich vynájdení sa prax počítania 

zmenila.290 Takýmto spôsobom sa symbolické systémy interpretujú ako materiálne ukotvené, 

čo však platí aj opačne, t. j. materiálne sa symbolizuje.291 Z uvedeného je zrejmé aj to, že sa 

dôležitá úloha pripisuje rôznym mimo-ľudským faktorom – ľudské konanie je stimulované 

vnútornou technickou „schémou“ objektov.292 Mohlo by sa zdať, že kultúrne techniky ústia do 

technického determinizmu, čo by však bolo rovnako simplifikujúce tvrdenie ako to, že Judith 

Butler postuluje kultúrny či diskurzívny determinizmus. V oboch prípadoch je východiskom 

z deterministických pozícií rozloženie činiteľskej inštancie medzi viacero činiteľov. 

 

6.3 Podnety teórie sociálnych praktík 

Približne od sedemdesiatych rokov minulého storočia dochádza v sociálnej teórii k premenám 

optiky nahliadania na ľudské správanie. Andreas Reckwitz tieto premeny rámcuje ako teórie 

sociálnych praktík. Zaraďuje sem napríklad koncepcie Pierra Bourdieu, Judith Butler, Michela 

Foucaulta, Jürgena Habermasa alebo Bruna Latoura. Praktika v tomto rámci podľa Reckwitza 

predstavuje správanie založené na rutine a pozostávajúce zo vzájomne prepojených telesných 

a mentálnych činností, predmetov a manipulácie s nimi, takisto rôznych druhov vedenia, ktoré 

zahŕňa aj znalosť postupov alebo emocionálne reakcie. Praktika je potom akýmsi vzorom, ktorý 

                                                           
písanie, zatiaľ čo pri zakladaní ohňa či príprave pokrmu tento autoreferenčný potenciál absentuje. Viď T. MACHO: 

Second-Order Animals: Cultural Techniques and Identification. Theory, Culture & Society 30, 2013, 6, s. 30–47, 

tu s. 30–31. Z nemeckého originálu Tiere zweiter Ordnung. Kulturtechniken der Identität (2008) preložil Michael 

Wutz. Podľa Bernharda Siegerta je však Machov prístup redukcionistický. S odvolaním na Clauda Lévi-Straussa 

Siegert argumentuje, že aj pri príprave pokrmov sa komunikujeme kultúrny obsah. Preferenciou varenia na úkor 

pečenia implicitne tematizujeme prípravu jedla ako takú. Viď B. SIEGERT: Introduction: Cultural Techniques, or, 

the End of the Intelectual Postwar in German Media Theory, s. 11–14. 

290 Viď S. KRÄMER: Writing, Notational Iconicity, Calculus: On Writing as a Cultural Technique. MLN 118, 2003, 

3, s. 518–537. Preložila A. McChesney. 

291 Viď B. SIEGERT: Door Logic, or, the Materiality of the Symbolic: From Cultural Techniques to Cybertnetic 

Machines. In: B. SIEGERT: Cultural Techniques: Grids, Filters, Doors and Other Articulations of the Real. New 

York: Fordham University Press, s. 192–205. Z nemčiny preložil G. Winthrop-Young. Ivana Taranenková 

v recenzii na vyššie zmieňovanú antológiu kultúrneho materializmu Texty v oběhu upozorňuje na obdobný aspekt, 

ktorý texty v antológii zdieľajú – „materializácia symbolického a symbolizácia materiálneho“. Viď 

I. TARANENKOVÁ: Literatúra v dynamických konšteláciách. Česká literatura 65, 2017, 6, s. 931–940, tu s. 934. 

292 C. VISMANN: Cultural Techniques and Souvereignty. Theory, Culture & Society 30, 2013, 6, s. 83–93, tu s. 87–

88 Z nemeckého originálu Kulturtechniken und Souveränität (2010) preložila I. Iurascu. Poznamenám ešte, že je 

to tiež zaujímavá korelácia s postulátmi vyššie citovaného antropológa Webba Keanea o „semiotickej ideológii“. 
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sa napĺňa v individuálnom konaní.293 Práve do tohto rámca sa dá zaradiť aj reflexia kultúrnych 

techník. 

Podľa Reckwitza je pre teórie sociálnych praktík charakteristické najmä to, že ich 

najmenšou skúmanou jednotkou je praktika, v ktorej je obsiahnutá sociálna sféra.294 Mojím 

cieľom nie je definovať, čo znamená „sociálna sféra“ alebo „sociálno“. Išlo by znova o redukciu 

činiteľov a cestu k determinizmu. Dôležitým je pre mňa, že ak sú praktiky na rutine založené 

telesné činnosti, potom sú sociálne praktiky výsledkom používania tela určitým spôsobom, 

pričom súčasťou takýchto úkonov sú aj mentálne operácie a takisto manipulácia s predmetmi, 

intelektuálne činnosti ako hovorenie, čítanie a písanie. Pre sociálne praktiky rovnako ako pre 

kultúrne techniky platí, že sú naučiteľné, resp. osvojiteľné.295 Príbuznosť medzi kultúrnymi 

technikami a sociálnymi praktikami vari najlepšie ilustruje fakt, že k „zakladateľským“ textom 

teoretického uvažovania o kultúrnych technikách je zaraďovaná štúdia Marcela Maussa296 o 

„technikách tela“.297 Mauss v tejto štúdii poukazuje na to, že kráčanie nie je iba vecou anatómie 

(prírody), ale aj kultúry, keď osobitne upozorňuje na vplyv kinematografie. 

Ako v prípade sociálnych praktík, tak aj v prípade kultúrnych techník sa pozornosť do 

značnej miery sústredí na interakciu ľudského a mimo-ľudského. V citovanej Reckwitzovej 

štúdii je ešte jeden moment, ktorý v tejto súvislosti stojí za zmienku. Reckwitz ukazuje, že 

sociálne praktiky sú založené na reprodukcii vzorov v individuálnych realizáciách,298 čím sa 

jednak problematizuje autonómia ľudského subjektu, a teda determinizmus na osi subjekt – 

objekt, kde subjekt predstavuje aktívny činiteľ a objekt iba pasívne čaká. Súčasne však 

nedochádza k prevráteniu, v ktorom by vzor prebral činiteľské opraty a ľudský subjekt by 

upadol do pasivity. Vzory, o ktorých Reckwitz píše, nemožno definovať ako vlastnosti 

ľudského subjektu, no súčasne nie sú čímsi vonkajším vo vzťahu k nemu. Dá sa povedať, že sú 

mimo-ľudskými matricami individualizovanými ľudskými subjektmi (porovnaj s koncepciou 

Judith Butler), pričom v procese ich individualizácie zohrávajú nezameniteľnú úlohu predmety.  

                                                           
293 A. RECKWITZ: Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. European 

Journal of Social Theory 5, 2002, 2, s. 243–263, tu s. 249–250. 

294 Tamže. 

295 C. VISMANN: Cultural Techniques and Souvereignty, s. 87.  

296 M. MAUSS: Techniques of the Body. Economy and Society 2, 1973, 1, s. 70–88. Preložil B. Brewster. 

297 Viď napr. G. WITHTROP-YOUNG: Cultural Techniques: Preliminary Remarks. Theory, Culture & Society 30, 

2013, 6, s. 3–19. 

298 Tu si nemožno nepovšimnúť paralelu s vyššie rozoberanými Butlerinými koncepciami. 
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Takto vzniká sieť činiteľov. Pohybujeme sa tak v antropologicko-mediálnej oblasti, pre ktorú 

sa v sociálnej teórii vžilo pomenovanie činiteľsko-sieťová teória (actor-network-theory), 

preslávená najmä Brunom Latourom.299 

 

6.4 Metodologické princípy 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa práca vzďaľuje od otázok performativity a kľúčovými sa 

stávajú otázky mediality. Už vyššie som ale uviedol, že performativita predstavuje komplexné 

pole úzko prepojených problémov, ktoré je možné analyzovať bez neustáleho omieľania slov 

ako performativita, performatívny či performancia. Pri náčrte teoretického podložia výskumu 

(kapitola 5 K „dejinám“ performativity) som sa pridŕžal leitmotívu o (per)formatívnych 

vpádoch reči do sveta tiel a objektov. U pertraktovaných autoriek a autorov som sa orientoval 

na konštruktivistické momenty, kedy jazyku a reči prisudzujú aktívnu úlohu v procese utvárania 

a pretvárania sveta. Najmä myslenie Judith Butler ma napokon priviedlo k tomu, že je potrebné 

sústrediť sa na procesy konštrukcie. Filozofka naznačuje, že proces konštrukcie nie je iba 

záležitosťou jazyka, ale bytostne sa dotýka tiel ako aktívne participujúcich činiteľov v procese 

konštrukcie svojej identity. Preto som sa vyššie usiloval ukázať, že na teórie médií a sociálnych 

praktík je možné hľadieť ako na dve strany rovnakej mince. V oboch prípadoch platí, že sa 

analyzujú procesy konštrukcie materiálnych objektov bez toho, aby sa táto konštrukcia 

redukovala na „čistý“ jazykový problém. Zároveň to ale neznamená, že s teóriami obšírne 

opísanými v kapitole 5 už nebudem ďalej pracovať. Ako som priebežne avizoval, na viacerých 

miestach sa k nim znova vrátim. I preto som im v predchádzajúcej kapitole venoval toľko 

priestoru. Odpadne tým potreba podrobných teoretických digresií pri analýzach. Návraty oných 

teórií súvisia so snahou interpretovať mediálne produkty v rámci projektu DAP, t. j. v ich 

spojitosti so subjektom. 

Pre analýzu Prigovovej tvorby sú uvedené metodologické nástroje vhodné minimálne 

z dvoch dôvodov. Bol intermediálnym umelcom a často uplatňoval obdobné umelecké postupy 

pri tvorbe rôznych mediálnych produktov. Okrem toho bola konštantou jeho tvorby 

problematizácia subjektu, resp. re-konštrukcia vlastnej identity a to nielen prostredníctvom 

jazyka, ale práve aj prostredníctvom iných mediálnych produktov. Teoreticko-metodologické 

hniezdisko, ktoré som sa tu snažil predložiť, považujem za vhodný nástroj, ako prechádzať od 

                                                           
299 Podrobnejšie k tejto teórii viď B. LATOUR: Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. 

Oxford: Oxford University Press, 2007; alebo D. MILLER: Materiality: An Introduction. In: D. MILLER (ed.): 

Materiality. Durham: Duke University Press, 2005, s. 1–50. 
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analýz vybraných diel k analýzam procesu re-konštrukcie Prigovovej identity. Analýzy ako 

také budú realizované s ohľadom na tri princípy (či vari motívy), ktoré vyplývajú z vyššie 

opísanej metodológie, no súčasne by ich identifikácia nebola možná bez interakcie metodológie 

so skúmaným materiálom (problematickosť opozícií subjekt/objekt a teória/prax). Onými 

motívmi sú opakovateľnosť, pluralizácia činiteľov v procese konštrukcie a rôzne módy 

zapájania a prítomnosti tela do procesov konštrukcie, čo úzko súvisí s pluralizáciou činiteľov. 
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7 Spriaznené výskumy 

Metodologický prístup, ktorý som sa usiloval priblížiť v predchádzajúcich kapitolách, má svoje 

paralely v súčasnom literárnovednom bádaní. Rád by som na niektoré spriaznené práce stručne 

upozornil. Okrem toho, že to možno brať ako stratégiu legitimizácie vlastného snaženia, ide 

taktiež o sebareflexiu, ktorá ústi k vedomiu o diskurzívnej podmienenosti vlastného bádania. 

Pokiaľ ide o legitimizáciu, tak ak sa mi doposiaľ nepodarilo preukázať opodstatnenosť môjho 

prístupu argumentačne, odkazy na príbuzné výskumné projekty budú zrejme iba pramálo 

užitočné. 

Postupne priblížim výskumné aktivity švédsko-čínskeho autorského kolektívu, autorov 

spriaznených s petrohradským časopisom Транслит a súčasné bádanie v oblasti 

(post)sovietskeho nonkonformizmu. Nebudem sa venovať českej ani slovenskej literárnej 

teórii. Nie preto, žeby som v nej nenachádzal spriaznené tendencie,300 ale preto, že je pomerne 

dobre reflektovaná domácimi autorkami a autormi. 

Švédsko-čínsky autorský kolektív v projekte Performativity in Literature buduje 

metodológiu výskumu na pokuse o syntézu lingvistickej a divadelnej performativity. 

Významne sa pritom inšpiruje koncepciou performancie Eriky Fischer-Lichte ako jedinečného 

podujatia. Z performancie sa stáva podujatie vďaka fyzickej spoluúčasti divákov a hercov, 

v ktorej zároveň spočíva jej transformačná sila. Aby literárny text mohol byť interpretovaný 

ako takáto performancia, musí byť najskôr aktom, čo znamená, že musí nielen niečo znamenať, 

                                                           
300 Pre poriadok len stručne doplním, že spriaznenosť vidím predovšetkým v dnešnom „materialistickom“ obrate 

u časti českých literárnych vedcov, ktorých prístup je z veľkej časti dotovaný (post)marxistickými podnetmi, no 

tiež sociologickým a mediálnym skúmaním literatúry. Porovnaj R. KANDA: Subjekty a fragmenty: K teoretizaci 

a interpretaci literárního postmodernismu. Česká literatura 65, 2017, 6, 877–901 (Kandova štúdia je súčasťou 

monotematického čísla časopisu venovaného marxizmu); I. LANDA, J. MERVART A KOL.: Imaginace a forma: Mezi 

estetickým formalismem a filosofií emancipace. Praha: Filosofia, 2018; R. MÜLLER, T. CHUDÝ A KOL.: Za obrysy 

média: Literatura a medialita. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Karolinum, 2020;  R. MÜLLER – J. 

ŠEBEK (eds.): Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014; 

K. PIORECKÁ: Psaní na dotek; J. ŠEBEK: Literatura a sociálno. Žiada sa doplniť, že české (znovu)objavovanie 

materialistických prístupov je sprevádzané prekladaním a následnou recepciou diel svetoznámych teoretikov, 

napr. F. JAMESON: Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. Praha: Rybka Publishers – SOK 

– sdružení pro levicovou teorii, 2016, z anglického originálu Postmodernism, or, the cultural logic of late 

capitalism (1991) preložili O. Sixtová a J. Šebek; F. KITTLER: Gramofon. Film. Typewriter a pochopiteľne aj pred 

chvíľou citovaná antológia kultúrneho materializmu. Dá sa teda konštatovať, že situácia je v tomto ohľade 

podobná tej poľskej, ako o nej píše Katerzyna Chmielewská, keď ju charakterizuje ako marxizmus bez marxizmu: 

„Marxův příspěvek dnešku je mnohem skromnější. Hlavní současné směry bádání v oblasti kultury a umění, 

a zejména literatury, si tolik nepůjčují od Marxe, jde-li o pojmy a řešení, jak ose situují v poli, které Marx otevřel. 

Kladou otázky o společenské podmíněnosti kultury, o její ideologické funkci a jejích emancipačních možnostech.“ 

K. CHMIELEWSKÁ: Marxismus bez marxismu: Poznámky k literární vědě a humanistice v současném Polsku. 

Česká literatura 65, 2017, 6, s. 921–930, tu s. 927. Z poľštiny preložil Roman Kanda. 
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ale musí mať schopnosť konať.301 Skúmať performativitu v literatúre tak podľa autorov 

znamená,  že literárny text nie je autonómnou jednotkou umenia, ale je symbolickým konaním 

v rámci určitého kultúrneho kontextu. Znamená to aj to, že literárny text treba posudzovať 

v spojitosti s určitou kultúrnou praxou, ako je písanie a čítanie, a ktorá z neho robí udalosť. Po 

tretie, že ústredným médiom literárneho textu je text, a tým pádom sa výskum musí 

koncentrovať práve na analýzu textu. Pozornosť však treba venovať takým prvkom textu, ktoré 

ho približujú k aktu, napr. prvky akcentujúce participáciu čitateľa, oralitu, simuláciu telesnosti 

a zmyslov a pod.302 Okrem toho ešte osobitne upozorňujú na prípady, kedy je literárny text 

súčasťou performatívneho podujatia v určitom čase a na určitom mieste (napr. autorského 

čítania). Vtedy podľa autorov treba vziať do úvahy ďalšie aspekty. Najmä interakciu medzi 

divákom a performerom so zvýšeným významom recepčného procesu, ktorý privádza 

pozornosť bádateľov k otázkam mediácie textu od performera k divákovi.303 

Z prostredia petrohradského časopisu Translit vyšla pred niekoľkými rokmi iniciatíva 

venovať sa tzv. pragmatickej poetike, resp. pragmatike umeleckého diskurzu (прагматика 

художественного дискурса). V roku 2016 spoločne publikovali sériu štúdií v časopise NLO. 

Metodologicky sa veľmi rôznili. Ako uviedli editori série Pavel Arseniev a Dmitrij Bresler, 

štúdie sa metodologicky nachádzali na priesečníku analytickej filozofie, lingvistickej 

pragmatiky, sociológie literatúry a recepčnej estetiky.304 Autori svoje chápanie pragmatiky 

bližšie nešpecifikujú. Z ich prác je však zrejmé, že tento názov zvolili pre záujem o modality 

vzťahu medzi znakmi a ich užívateľmi (čitateľmi i autormi).305 V roku 2018 vyšla v rovnakom 

časopise ďalšia séria štúdií. Chápanie pragmatickej poetiky sa o čosi zúžilo, čo bol zrejme aj 

dôsledok toho, že editor série bol iba jeden. Bol ním Bresler, ktorý sa dlhodobo zaoberá 

textológiou a textovou genetikou. Štúdie z tejto série sa usilovali transponovať princípy 

textologickej metodológie do oblasti poetiky. Analýzou rukopisov sa autori usilujú odhaliť, ako 

                                                           
301 E. H. AURELIUS – H. CHENZGHOU – J. HELGASON: Performativity in Literature: The Lund – Nanjing Seminars, 

s. 16–17. 

302 Tamže, s. 19. 

303 Tamže, s. 19–20. 

304 П. АРСЕНЬЕВ – Д. БРЕСЛЕР: От составителей. Новое литературное обозрение 138, 2016, 2. [online]. 

<https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/138_nlo_2_2016/article/11866/> [cit. 

10. 1. 2020]. 

305 K možným výkladom pragmatiky viď L. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ: Pragmatika. Studijní příručka. Praha: 

Karolinum, 2014, s. 7–10. 
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spôsoby práce spisovateľov participujú na podobe diela a jeho poetike.306 Treba však uviesť, že 

Arsenievov prístup sa hýbal obdobným smerom. Vari sa dá označiť za „obrat“ k technikám či 

nástrojom písania. Od prvotného metaforického chápania nástrojov307 nabral jeho prístup 

antropologicko-mediálny rozmer.308 

Činnosť autoriek a autorov z okruhu časopisu Транслит aj z projektu Performativity in 

Literature poukazuje na to, že problematika rečových aktov v literatúre sa nemusí obmedzovať 

na ich priamočiaru analýzu v literárnych textoch. Hoci je pravdou, že aj takéto analýzy môžu 

prinášať nové poznatky o poetike individuálnych autorov a autoriek,309 resp. môžu vniesť novú 

perspektívu do uvažovania o literárnych smeroch (a tým pádom i dejín literatúry),310 alebo 

nájsť prekvapivé spojenia v na prvý pohľad nesúvisiacich textoch.311 

V súčasnom výskume (post)sovietskeho nonkonformizmu (v zmysle vedomého 

vymedzovania sa voči štátom uznávanému kultúrnemu kánonu, alebo mainstreamovej kultúrnej 

produkcii podporovanej štátnou kultúrnou politikou; konformizmus je teda konsenzus 

v sociokultúrnej a politickej rovine)312 dochádza v poslednej dobe až k programatickému 

rozkladu sústavy opozícií, ktoré boli s touto témou v posledných desaťročiach pevne späté. Ide 

najmä o opozície moc/podrobení oficiálne/neoficiálne a verejné/súkromné. Takýto 

postštrukturalistický prístup interpretuje kultúrne pole ako sieť zložitých recipročných vzťahov 

(rizóm, rizomatcká štruktúra). V prípade literárnovedného výskumu sa potom môže pozornosť 

bádania orientovať aj na to, ako sa z politického režimu stáva súčasť poetiky diel.313 

  

                                                           
306 Д. БРЕСЛЕР: От составителя. Новое литературное обозрение 154, 2018, 6. [online]. 

<https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/154_nlo_6_2018/article/20397/> [cit. 

10. 1. 2020] 

307 П. АРСЕНЬЕВ: Коллапс руки: производственные травмы письма и инструментальная метафора метода. 

Логос 27, 2017, 6, s. 23–58. 

308 П. АРСЕНЬЕВ: Жест и инструмент: к антропологии техники. Транслит 21, 2018, s. 78–88. 

309 Viď B. JOHNSON: Poetry and Performative Language. Yale Frech Studies 54, 1977, s. 140–158; J. H. MILLER: 

Literature as conduct: Speech acts in Henry James. New York: Fordham University Press, 2005. 

310 Viď A. ESTERHAMMER: The Romantic Performative. Language and Action in British and German 

Romanticism. Stanford: Stanford University Press, 2000. 

311 Viď SH. FELMAN: The Scandal of the Speaking Body. 

312 K. SMOLA – M. LIPOVETSKY: Introduction: The Culture of (Non)Conformity in Russia: From the Late Soviet 

Era to the Present. Russian literature 96–98, 2018, s. 1–11, tu s. 2. 

313 К. СМОЛА: От составителя. Новое литературное обозрение 155, 2019, 1, s. 226–228. 
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8 Koncepcia projektu DAP v postmoderných súvislostiach 

Cieľom nasledujúcej kapitoly je priblížiť filozofiu projektu DAP a v závere ju usúvzťažniť 

s problematikou postmoderny a postmodernizmu. Nielenže je Prigov za postmodernistu 

označovaný v sekundárnej literatúre,314 ale i on sám seba tak vnímal.315 Preto sa mi zdalo 

nevyhnutné pozrieť sa aj na túto súvislosť. Postmodernu chápem ako stav spoločnosti a kultúry 

charakteristický rastúcou pluralitou na všetkých úrovniach. Postmodernizmus je potom úsilím 

o uchopenie tohto stavu. Preberám tak koncepciu Wolfganga Welscha,316 ktorú ďalej rozviniem 

hlavne v nadväznosti na Gianniho Vattima zdôrazňujúceho onú pluralitu ako dôsledok sociálnej 

a mediálnej konštrukcie skutočnosti.317 Sociálna a mediálna konštrukcia skutočnosti je zároveň 

spojená s problémom vzťahu subjektu a objektu, ako už vyplynulo z vyššie uvedených úvah. 

Jean Baudrillard v tejto súvislosti píše, že objekt „môže prinajmenšom viesť vlastný život, 

vystúpiť z pasívosti svojho používania, nadobudnúť určitý stupeň autonómnosti, či možno 

dokonca schopnosti pomstiť sa subjektu, príliš si istého svojou vládou“.318 Ide o motív aktuálny 

aj v prípade Prigova. 

V doterajšej časti práce som už stihol v základných kontúrach projekt DAP priblížiť. 

V úvode i niektorých ďalších kapitolách som uviedol, že Prigov svoju tvorbu koncipoval ako 

celoživotný projekt pomenovaný svojím občianskym menom Dmitrij Alexandrovič Prigov. 

V rámci neho sa usiloval o kvantitu (údajne napísal vyše tridsaťšesť tisíc textov) 

a heterogénnosť, v dôsledku čoho sa problematizuje vzťah mediálnych produktov a autora 

a povaha autorského subjektu. Viacero bádateliek a bádateľov poukazuje na to, že práve 

                                                           
314 Viď napr. В. КУРИЦЫН: Русский литературный постмодернизм. Москва: ОГИ, 2000, s. 103–109; 

Н. Л. ЛЕЙДЕРМАН – М. Н. ЛИПОВЕЦКИЙ: Современная русская литература. 1950 – 1990-е годы. Том 2. 

Москва: Academia, 2003, 422–438; И. СКОРОПАНОВА: Русская постмодернистская литература, s. 210–218. 

Platí to aj pre český, resp. slovenský kontext. Viď napr. O. KOVAČIČOVÁ A KOL.: Slovník ruskej literatúry 11. – 

20. storočia, s. 366 alebo H. ULBRECHTOVÁ: Ruská poezie druhé poloviny 20. století: Úvahy o teorii, literární 

historii a filozofii. Praha: Slovanský ústav, AV ČR, v. v. i., 2009, s. 196. 

315 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 116–117. 

316 W. WELSCH: Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon, 1994, s. 12–16. Z nemeckého originálu Unsere 

postmoderne Moderne (1991) preložili I. Ozarčuk a M. Petříček jr. 

317 G. VATTIMO: Transparentní společnost. Praha: Rubato, 2013. Z talianskeho originálu La società transparente 

(2011) preložil A. Kosík. 

318 J. BAUDRILLARD: Heslá. Bratislava: Hronka, 2016, s. 11–14, tu s. 12. Z francúzskeho originálu Mots de passe 

(2000) preložil P. Sucharek. 
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autorský subjekt je najdôležitejším predmetom projektu DAP.319 V kapitole sa preukáže 

opodstatnenosť podobných tvrdení. 

 

8.1 Deteritorializovaný Logos 

Jednotlivé texty a akékoľvek iné mediálne produkty Prigovovej tvorby sa stávajú 

indexálnymi znakmi projektu DAP. Mám tým na mysli ich fyzické prepojenie s autorským 

subjektom. Autorský subjekt síce fyzicky participuje na vzniku mediálnych produktov, avšak 

niet tu jednoznačnej korelácie medzi subjektom a objektom. To znamená, že kauzálne síce 

autorský subjekt je jedným z činiteľov pri vzniku mediálneho produktu, ale tieto mediálne 

produkty nie sú materializáciou intencie a emócií, ktoré do nich autorský subjekt vložil. Takýto 

autorský subjekt by bol voluntaristický. Objekt by koreloval so subjektom. 

Sám Prigov uvádzal, že jeho mediálne produkty odkazujú do centrálnej fantómovej 

zóny alebo na behaviorálnu rovinu (поведенческий уровень). Používal však aj výrazy ako 

imidž, operatívnosť (операционность, операционный уровень) alebo postava (персонаж, 

персонажнность). Na nestálosť Prigovovej terminológie vo vzťahu k tejto elementárnej črte 

vlastného projektu poukázali už Mark Lipoveckij a Iľja Kukulin.320 Práve v tejto súvislosti sa 

rozhli Lipoveckij s Kukulinom používať pojem performativita, v nadväznosti na ktorý hovorím 

o poetike performativity, zahŕňajúcej komplex stratégií rozohrávania hry s vlastnou identitou 

a destabilizácie literatúrocentrického myslenia. 

Prigov individuálne mediálne produkty považoval za špeciálne prípady (частный 

случай).321 Ak to vezmem prísne terminologicky, špeciálny prípad je pojem z predikátovej 

logiky, kde sa ním označujú prípady, keď A je zároveň B, no B nie je A. Platí napríklad, že 

každý štvorec (A) je pravouholník (B), no nie každý pravouholník (B) je štvorec (A). Štvorec 

možno nazvať špeciálnym prípadom pravouholníka. V aplikácii na projekt DAP to znamená, 

že každý mediálny produkt je znakom (A) projektu DAP (B) a patrí doň, no projekt DAP (B) 

                                                           
319 Viď napr. T. GLANC: The Lord of Self-Removal; H. KOSÁKOVÁ: On Concepts of Subjectivity in Dmitry 

Prigov´s Poetry. In: G. JANECEK (ed.): Staging the Image, s. 33–42; M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN:. „The Art of 

Penultimate Truth“; С. ОРОБИЙ: «Памятники» Д.А. Пригов и форматы их (само)описания. In: Ж. ГАЛИЕВА 

(сост.): Пригов и концептуализм. Москва: Новое литературное обозрение, 2014, s. 173–181; Л. СИЛАРД: 

Проблема автора и авторской личности в литературе постмодернизма: Прелиминарии к теме. Studia Slavica 

Academiae Scientiarum Hungaricae 58, 2013, 1, s. 185–199. Takmer v každej štúdii o Prigovovi však možno 

nájsť zmienky o tejto problematike. 

320 M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN:. „The Art of Penultimate Truth“, s. 190. 

321 Д. А. ПРИГОВ – А. ЯХОНТОВА: Отходы деятельности центрального фантома; Д. БАВИЛЬСКИЙ: Мир. Труд. 

Май. Дмитрий Александрович Пригов отвечает на вопросы Дмитрия Бавильского. 
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nikdy nie je plne obsiahnutý vo svojich individuálnych znakoch (A). Aj z tohto je zrejmé, že 

pre Prigova je charakteristické vytváranie ruptúry medzi autorským subjektom a mediálnymi 

produktmi. Ide o dôsledok odmietnutia metafyzickej koncepcie autora ako génia vedeného 

inšpiráciou.322 Autor ako génius je voluntaristickým subjektom. Je celistvým a zavŕšeným 

monolitom oplývajúcim neobmedzenou možnosťou vložiť svoju intenciu do svojho diela. 

Vďaka tomu v diele dochádza k jednote slova a zmyslu. Preto je potom úlohou recipienta túto 

jednotu identifikovať. Na základe takejto identifikácie potom môže zrekonštruovať subjekt 

a jeho intenciu ako niečo celistvé a zavŕšené. Toto je vyššie spomínaná korelácia medzi 

subjektom a objektom.323 Práve tomuto sa Prigov usiloval vyhnúť, keď zdôrazňoval, že nechcel 

byť stotožňovaný so svojimi textami.324 Je teda namieste hovoriť o ruptúre medzi autorom 

a jeho textami, resp. mediálnymi produktmi. Pri vzniku ruptúry hrá dôležitú úlohu kvantita 

a heterogénnosť, ktoré komplementárne dopĺňajú snahu vyhnúť sa korelácii subjektu 

s objektom. Kvantitu, heterogénnosť a prehodnotenie vzťahu autora a textu považujem za tri 

kľúčové črty projektu DAP, s ktorými sú však späté ďalšie motívy, ako bude vidno z analýz 

v ďalších kapitolách. 

V jednom z už citovaných rozhovorov Prigov uviedol, že projekt DAP sa odvíja v dvoch 

základných rovinách. V rovine celoživotného kvantitatívneho projektu, t. j. vytvoriť toho čo 

možno najviac a to s využitím rôznorodých imidžov. Druhú rovinu tvoria práve jednotlivé 

imidže.325 Pripomeniem, že azda najvýstižnejšie charakterizoval imidž v Prigovovom pojatí 

Mark Lipoveckij, keď uvádza, že ide o „безличный субъект дискурсивной «практики», 

состоящий из набора определенных рутинных риторических жестов, поз, вещей, 

интонаций“.326 Postupne sa stane zjavným, že takýmto imidžom je aj Dmitrij Alexandrovič 

Prigov, ktorý sa formuje ako výsledok projektu DAP, teda ako „zberné“ miesto pre uskladnenie 

nadmerného počtu rôznorodých mediálnych produktov. Budem sa snažiť ukázať, že 

sformovanie Dmitrija Alexandroviča Prigova ako „zberného“ imidžu vzniká nie ako popretie 

                                                           
322 Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным, s. 56; Д. А. ПРИГОВ – Г. БРУСКИН: 

«Главное, чтобы человек выработал свою собственную систему...». In: Е. ДОБРЕНКО – И. КУКУЛИН – М. 

ЛИПОВЕЦКИЙ – М. МАЙОФИС. (ред.): Неканонический классик s. 30–51, tu s. 37. 

323 Porovnaj s racionalizmom Descartesovho seba-vedomého subjektu R. DESCARTES: Rozprava o metodě. Jak 

vést správně rozum a hledat pravdu ve vědách. Praha: Oikoymenh, 2016. Z francúzskeho originálu Descours de 

la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences (1637) preložil K. Šprunk. 

324 Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным, s. 56 

325 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 21–22.  

326 М. ЛИПОВЕЦКИЙ: Практическая «монадология» Пригова, s. 17 
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princípu korelácie subjektu a objektu, ale ako jeho dekonštrukcia, t. j. prehodnotenie zvnútra.327 

Dôležitou je preto skutočnosť, že Prigov pomenúva svoj projekt vlastným občianskym menom. 

Okrem ruptúry medzi autorským subjektom a mediálnym produktom sa tak formuje ruptúra 

medzi empirickým a imidžovým autorom. Z uvedeného vyplýva, že v projekte DAP dochádza 

k prehodnoteniu nielen vzťahu autorského subjektu a mediálnych produktov, ale aj autorského 

subjektu a nadosobných štruktúr, ktoré naň pôsobia.328 

V jednom rozhovore Prigov nazval imidž Logom určitého typu písania.329 Pojem Logos 

siaha vo filozofickej tradícii do antiky. Pochádza z gréckeho légein, čo znamená čítať, zbierať, 

rozprávať, skladať, alebo skladať v reči. Vo filozofii nadobudol niekoľko významov. Okrem 

priamočiarych výkladov ako slovo či význam slova sa okolo pojmu rozvinuli komplexné 

filozofické koncepcie. Logos v nich zastáva miesto komplexnej oblasti ideí a ducha, prvotnej 

príčiny myslenia a konania, a teda organizujúceho princípu fyzického sveta.330 Práve tieto 

koncepcie Derrida označuje za logocentrické (viď kapitola 4 Od literatúrocentrizmu k poetike 

performativity). V tejto súvislosti je zaujímavý najmä Prigovov rozhovor s Vladmirom 

Saľnikovom pre Русский журнал z konca deväťdesiatych rokov.331 Načrtáva v ňom 

pozoruhodnú hierarchickú schému zrodu individuálnej výpovede, ktorá korešponduje so 

spomínaným prehodnocovaním vzťahu nadosobných štruktúr, autorského subjektu 

a mediálnych produktov (prehodnocovanie literatúrocentrizmu). V nasledujúcich odstavcoch 

sa pokúsim Prigovom načrtnutú hierarchickú schému zanalyzovať. 

Na najvyššom stupni hierarchie stojí Logos, ktorý je zároveň počiatkom, resp. centrom 

ďalších procesov. Logos sa prostredníctvom diskurzu pretavuje do výpovede. Preto aj v tomto 

rozhovore hovorí o Logu hovorenia či správania. V rozhovore ďalej Logos nazýva strategémou 

alebo „чистой геометрической схемой“, ktorá naberá konkrétne kontúry až v diskurze. 

Diskurz definuje ako „облачное и энергетическое тело“. Individuálna výpoveď sa objaví až 

                                                           
327 V sekundárnej literatúre je usúvzťažňovanie moskovského konceptualizmu s dekonštrukciou značne 

sprofanované a berie sa ako fakt. Viď napríklad A. ELIÁŠ A KOL.: Ruská literatúra 18. – 21. storočia, s. 186 alebo 

К. ВОРОНЦОВА: Польша в поэзии московских концептуалистов: Деконштрукция культурных мифов. In: 

B. ŻEJMO – I. RZEPNIKOWSKA (eds.): Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej 

rusycystyki. Toruń: Wydawnictwo naukowe Universytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 439–455. 

328 Porovnaj s Jampoľského pozorovaním, že Prigova zaujímal vzťah človeka a hierarchie. М. ЯМПОЛЬСКИЙ: 

Пригов: Очерки художественного номиналиyма, s. 15. 

329 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 20. 

330 W. BRUGGER: FIlosofický slovník. Praha: Naše vojsko, 1994, s. 224. Z nemeckého originálu Philosophisches 

Wörterbuch (1990) preložil L. Benyovszky a kol. 

331 В. САЛЬНИКОВ – Д. А. ПРИГОВ: Мерцание между телом и словом. 
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vo chvíli, keď človek a „energetické telo“ interagujú. Túto interakciu považuje Prigov za 

násilný akt, pri ktorom diskurz človeka hrdúsi, preniká doň, aby skrz neho prehovoril. 

Diskurz je v tomto prípade, podobne ako imidž, akýsi neosobný subjekt oplývajúci 

schopnosťou aktívneho konania (agency). Prigov imidž, Logos aj diskurz personifikuje. Azda 

práve preto nie je prekvapivé, že využíva aj výrazy ako персонаж a персонажность a sám sa 

prirovnáva k režisérovi, ktorý pozoruje interakciu takýchto postáv.332 Či už hovorí o imidži, 

Logu, diskurze alebo postave, vždy ide o personifikáciu komplexných procesov vplývajúcich 

na formuláciu individuálnej výpovede. Z tohto hľadiska má Prigov blízko k Foucaultovmu 

diskurzu či Deleuzovmu a Guattariho kolektívnemu usporiadaniu ako zásadných faktorov 

(nadosobných štruktúr) v procese „individuace výpovědi a subjektivace výpovídání“.333 

Schému, ktorú Prigov v rozhovore načrtáva, je možné terminologicky a koncepčne usúvzťažniť 

so spisom novoplatonika Dionysia Areopagitu (6. stor. n. l.)  O nebeskej hierarchii.334 Na 

Areopagitu sa Prigov explicitne odvolával v sérii textov Имя Бога (1977). Názov série kopíruje 

ďalší kľúčový Areopagitov spis O božských menách. 

Areopagita v diele O nebeskej hierarchii píše o tom, ako všetky súcna pochádzajú od 

Boha stojaceho na vrchu nebeskej hierarchie. Boh je jednotiaca moc, ktorá pôsobí 

prostredníctvom svetla na všetky od neho odvodené súcna, tým pádom hierarchicky nižšie. 

K človeku sa božie svetlo nedostáva priamo, ale iba prostredníctvom nebeských bytostí. Tie 

stoja v hierarchii medzi Bohom a človekom. To znamená, že nebeské bytosti majú k božiemu 

svetlu, a tým pádom i k Bohu, bezprostrednejší prístup než človek. Človek sa pri poznávaní 

Boha a jeho nelátkového nebeského pôsobenia musí spoliehať na svoje zmysly. Preto sa človek 

v procese poznávania Boha orientuje na jeho materiálne symbolické sprostredkovania.335 

V základných kontúrach Prigov Areopagitovu hierarchiu kopíruje. V oboch prípadoch sa 

                                                           
332 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 22; Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные 

манифесты, статьи, интервью, s. 60. 

333 G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, s. 95. Venoval som sa tomu v kapitolách 4.4.1 K Foucaultovmu 

chápaniu výpovede a 4.4.3 Deleuze a Guattari: Výpověď-rozkaz a jej implikácie. Vo vzťahu k Foucaultovi pritom 

existuje aj kritika personifikácie diskurzu, resp. moci a teda ako spôsobu utvrdzovania metafyziky a determinizmu. 

Ako však uvádza Judith Butler, môže ísť iba o dôsledok vlastností jazyka, pretože Foucaultova koncepcia môže 

byť interpretovaná najmä ako podrývanie metafyziky a metafyzického subjektu. Viď J. BUTLEROVÁ: Závažná těla, 

s. 25. K takto mierenej kritike Foucaulta viď napríklad A. BROWN: Foucault. Bratislava: Albert Marenčin – 

Vydavateľstvo PT, 2004, s. 46–48. Z rovnomenného anglického originálu (2002) preložil M. Marcelli. 

334 Mojím zámerom však nie je tvrdiť, že Prigov nevyhnutne pracuje práve s koncepciou tohoto autora. Ide skôr 

o širšie pole filozofickej metafyziky, pre ktoré je charakteristické vytváranie hierarchických (a logocentrických) 

systémov. 

335 DIONYSIOS AREOPAGITA: O nebeské hierarchii. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 55–58. Z gréckeho originálu Peri tés 

úranias hierarchias preložil M. Koudelka. 
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tematizuje vzťah medzi nelátkovým a látkovým svetom. Zatiaľ čo však Areopagita operuje 

s pojmom Boh, Prigov s pojmom Logos. V rámci hierarchie však Boh i Logos zastávajú miesta 

na vrchole hierarchie. Rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ čo u Areopagitu človek ako predstaviteľ 

látkového sveta nemôže ovplyvniť Boha, môže sa ho iba usilovať poznávať, v prípade Prigova 

môže aj látkový svet ovplyvniť prvky hierarchicky vyššie. Látkový, resp. fyzický svet, ako 

ďalej Prigov uvádza v rozhovore, vnáša do schém Logu nepokoj, čím narúša jeho „pôvodnú“ 

harmóniu. V dôsledku toho sa chce Logos ešte väčšmi do fyzického sveta vpísať, aby nastolil 

stratenú harmóniu, čo vedie k strate jeho dištinkčných znakov. Logos sa stáva 

nerozpoznateľným a fyzický svet napokon iba napodobňuje. Znamená to, že výpoveď nie je 

Logom (pôsobiacim skrz diskurz) determinovaná. Ide skôr o recipročný vzťah. Aj výpoveď 

mení Logos. Dokonca by sa mohlo zdať, že napokon je to práve výpoveď, ktorá determinuje 

Logos, pretože ten ju iba napodobňuje. To, čo sa pôvodne zdalo byť prísne hierarchické, sa 

napokon dehierarchizuje. 

Dá sa konštatovať, že Prigov formuluje obdobné závery ako Deleuze a Guattari, ktorí 

problematizovali predstavu o jazyku ako systéme abstraktných pravidiel uplatňovaných v reči 

(viď kapitola 5.4.3 Deleuze a Guattari: Výpoveď-rozkaz jej implikácie). Z inej perspektívy by 

sa dalo povedať, že Prigov poukazuje na to, že sociálne normy vznikajú ako dôsledok 

opakovaného ľudského konania až sa naturalizujú a ako normy nie sú pociťované. Zo vzťahu 

Logu a výpovede navyše vyplýva, že oná naturalizácia nemusí byť interpretovaná iba ako 

normatívnosť. Tým, že výpoveď vplýva na Logos, otvára sa priestor pre slobodné konanie 

subjektu a teda modifikáciu noriem. Azda preto Mark Lipoveckij s Iľjom Kukulinom písali 

o korelácii Prigovovho myslenia s filozofiou Judith Butler.336 

Nazdávam sa, že problematiku vzťahu nadosobnej štruktúry, subjektu a výpovede môže 

byť prínosné historizovať. Z antropologického hľadiska sa touto problematikou zaoberal Alexej 

Jurčak. Vo svojej monografii Everything Was Forever, Until It Was No More (2005) ukázal, 

ako sa v období päťdesiatych až osemdesiatych rokoch štandardizoval autoritatívny jazyk, t. j. 

jazyk oficiálnych dokumentov, vizuálna propaganda, rituálna prax a takisto stranícke či 

komsomolské schôdze.337 Napríklad na príprave prejavov vysokých straníckych funkcionárov 

sa podieľal celý kolektív poradcov. Z takéhoto kolektívneho diela mizla individuálnosť štýlu. 

                                                           
336 M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN:. „The Art of Penultimate Truth“, s. 191–192. 

337 A. JURČAK: Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: Poslední sovětská generace. Praha: Karolinum, 2018, 

s. 53–98, tu s. 79. Z anglického originálu Everything Sas Forever, Until It Was No More: The Last Soviet 

Generation (2006) preložili P. Houda a V. Bránišová. 
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Slangovo sa tento postup nazýval „blokovým písaním“, pretože sa často prenášali celé „bloky“ 

iných textov do ďalších a ďalších, aby sa tak, okrem iného, zamedzilo dvojznačnosti. 

Výsledkom bola vysoká miera štandardizácie jazykovej štruktúry prejavov.338 Podľa Jurčaka 

bolo jedným z dôsledkov zvýraznenie performatívnej dimenzie jazyka (formy) a potlačenie tej 

konštatívnej (významu), čo súčasne otváralo priestor pre tzv. performatívnu zmenu, t. j. vznik 

pôvodne neočakávaných významov opakovaním desémantizovanej formy v nových 

kontextoch.339 Okrem iného Jurčak tento princíp ilustruje na príklade blahoželania k tridsiatym 

narodeninám istého Andreja, tajomníka jednej komsomolskej organizácie. Blahoželanie malo 

formu smernice a kopírovalo jazyk oficiálnych dokumentov. V tomto prípade najmä 

nekrológov publikovaných po úmrtí osôb dôležitých pre režim. Tým, že bol žáner nekrológov 

použitý v blahoželaní k narodeninám, vzniká ironický komentár k autoritatívnemu jazyku.340 

Jurčak napokon spomína aj Prigovov súbor textov pod názvom Некрологи, ktorý vznikol 

v rovnakom období ako zmienené blahoželanie. V súlade so žánrom nekrológu Prigov 

oznamuje úmrtia klasických ruských spisovateľov od Puškina po Dostojevského. Podľa Jurčaka 

ide rovnako ako v prípade blahoželania o „produkt neskorého socializmu“.341 

Bolo by samozrejme možné takúto interpretáciu hodnotiť ako symptomatickú a 

hraničiacu so sociálnym determinizmom. To by však bola priveľmi zjednodušujúca kritika, 

ktorá by navyše obnovovala binárnu opozíciu moc/ľud, resp. subjekt/objekt. Jurčak pritom 

programovo prehodnocuje takýto systém. A ako sa snažím v tejto kapitole ukázať, usiloval o to 

aj Prigov. Relevanciu takejto interpretácie Prigova podporujú aj vlastné autorove názory na 

seba samého vo vzťahu k sovietskemu režimu. Cítil sa byť súčasťou jeho komunálneho tela, 

v ktorom sa „strácal“ (пропадал): 

 

Все-таки общественная синдроматика, которая перерастала из чистых лозунгов в почти 

что действительные, реальные комплексы большого коммунального тела. По рождению 

я – советский тип. Я жил этим коммунальным воздухом, этим коммунальным телом.342 

 

                                                           
338 Tamže, s. 68. 

339 Tamže, s. 42. 

340 Tamže, s. 301–306. 

341 Tamže, s. 308–310, tu s. 310. 

342 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 32. 
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Vráťme sa však nazad k Prigovovej „nebeskej hierarchii“. Pre Prigovovu 

dehierarchizovanú schému je kľúčový ďalší motív, ktorý som doposiaľ príliš nezdôrazňoval. Je 

to motív plurality. Prigov neuvažuje o existencii jedného univerzálneho Logu, ale o ich 

mnohosti. V jeho chápaní má povahu akéhosi lokálneho ohniska, ktoré je navyše decentrované, 

t. j. stráca povahu centra. Aj preto je schéma de-hierarchizovaná. Pluralizácia Logu ide ruka 

v ruke s decentráciou a dehierarchizáciou. Vedno s Deleuzom a Guattarim sa dá uvažovať 

o deteritorializácii pôvodne logocentrickej koncepcie, t. j. praxi aktualizácie únikovej cesty 

z kompaktnej štruktúry, v ktorej má všetko svoje pevné miesto, a to vrátane vypovedajúceho 

subjektu.343 Prigov tak uvažuje spôsobom typickým pre postštrukturalizmus, resp. 

dekonštrukciu,344 keď sa napája na vnútornú logiku a terminológiu určitého typu myslenia, 

v tomto prípade spätého s metafyzikou, a re-konštruuje ho. Prigov tu navyše operuje s pojmom 

diskurz, frekventovaným práve v kontexte postštrukturalizmu (v ruskej tradícii neodmysliteľne 

spätý s Michailom Bachtinom), a interpretuje ho ako oblak alebo energiu, čím z neho robí 

súčasť štruktúry „nebeskej hierarchie“. Stáva sa tak akýmsi anjelským prostredníkom medzi 

Logom a výpoveďou, resp. medzi Bohom a človekom. Pojem diskurz sa stáva súčasťou 

metafyzickej tradície, no nie ako ideologickej orientácie, ale ako rétoriky. V rozhovore 

s Michailom Epštejnom Prigov uviedol, že „[м]етафизика входит в мою работу в качестве 

метафизического дискурса“.345 Táto Prigovova odpoveď na otázku o mieste úprimnosti, resp. 

intencionality v umeleckej tvorbe, dokresľuje predchádzajúce postuláty o prehodnocovaní 

vzťahu autorského subjektu a mediálnych produktov, resp. autorského subjektu ako takého, 

ktorý nemá voluntaristickú povahu. Prigovov subjekt nevychádza do akéhosi vonkajšieho 

metapriestoru, a z tejto pozície vykonáva ničím neobmedzovanú slobodnú činnosť ako dajaké 

božstvo. Slobodne koná v rámci vymedzeného priestoru, hľadá spôsoby pre modifikáciu tohto 

priestoru, pretože si je vedomý, že tento priestor naňho pôsobí. Takto pristupoval 

k metafyzickej „nebeskej hierarchii“, ktorá sa v dôsledku dekonštruovala do 

dehierarchizovanej a decentrovanej podoby.  

                                                           
343 Podrobnejšie k pojmu a praxi deteritorializácie viď G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, s. 399–484. 

344 Porovnaj s charakterom práce Deleuza a Derridu opísaného v kapitolách 5.3.1 Grafématické predikáty 

komunikácia a 5.4.2 Deleuze v dialógu s Foucaultom. 

345 Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным, s. 69. 



105 
 

8.2 Smrť autora aj textu 

Vo svojich úvahách v analyzovanom rozhovore Prigov uplatnil princíp oscilácie 

(мерцательность). V kapitole 3 Myslieť s Prigovom: Predbežné metodologické upozornenie 

som už citoval Prigovovu definíciu tohto pojmu. Na tomto mieste by som rád pripomenul, že 

princíp oscilácie spočíva v dočasnom „ponore“ do vnútra určitého systému myslenia, aby písal, 

resp. konal v súlade s ním, avšak s preventívnym vedomím, že ide o pôsobenia v rámci tohto 

systému, vďaka čomu sa s ním nestotožní a udrží si kritický odstup. Práve toto je podstatou 

v úvode kapitoly spomínanej práce s imidžami, s cieľom vyhnúť sa stotožneniu autorského 

subjektu a mediálneho produktu.  

Komplementárnym k pojmu oscilácie je pojem uviaznutie (влипание). Prigov uvádza, 

že uviaznutie predstavuje  „погружение в определенный стиль или дискурс до полной 

идентификации с ним (как раньше говорили: автор умирает в тексте), в отличии от 

стратегии мерцания (когда текст умирает в авторе)“.346 Azda prvou asociáciou, ktorú táto 

formulácia vyvolá, je Barthesov postulát o „smrti autora“. Barthes vo svojej slávnej eseji 

poukazoval na problém interpretácie literárnych textov cez prizmu biografie autora, t. j. autor 

sa v texte spovedá. Barthes teda poukazoval na obdobný problém, ako keď Prigov akcentoval 

snahu vyhnúť sa stotožneniu autorského subjektu s mediálnymi produktmi. Keď Barthes 

vyhlasuje smrť autora, mieni tým koniec jednej jeho koncepcie. Komentujúc Mallarmého 

tvorbu, uvádza Barthes, že „celá Mallarmého poetika sestáva z vymazání autora ve prospěch 

psaní (což, jak uvidíme, znamená navrácení jeho místa čtenáři)“.347 Písanie vníma Barthes ako 

uskutočňovanie neustále unikajúceho zmyslu, ako priestor pre realizáciu čitateľa. 

Keď Prigov premýšľa o smrti autora v texte, tak odkazuje na dve perspektívy. Na jednej 

strane stoja aspekty opísané Barthesom, t. j. autor ako problém intencionality a 

voluntaristického subjektu. K tejto perspektíve možno priradiť aj citovanú definíciu pojmu 

uviaznutie. Autor sa identifikuje s určitým štýlom až natoľko, že uverí v jeho silu stať sa 

nástrojom pre reprezentáciu významov, ktoré do textu sám vložil. To je podstatou uviaznutia 

a koncepcie, podľa ktorej niet ruptúry medzi autorom a textom. 

Na druhej strane stojí akýsi sociologicko-mediálny pohľad na umenie, keď sa pre 

Prigova stávajú zásadným recepčné aspekty. Poukazuje na rozdiel v pozícii autora vo 

                                                           
346 А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концептуальной школы, s. 192–193. 

347 R. BARTHES: Smrt autora. Aluze 10, 2006, 3, s. 75–77, tu s. 75. Z francúzskeho originálu La mort de l´auteur 

(1967) preložil T. Jirsa. 
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výtvarnom umení (používa výraz „contemporary visual art“) a v iných druhoch umenia.348 

Výtvarné umenie podľa neho dôsledne oddelilo autora od diela, zatiaľ čo v literatúre či 

kinematografii platí smrť autora v texte. Chce tým povedať, že pre výtvarné umenie je autor 

dôležitejší než text. Aby sme pochopili výstup súčasného výtvarníka, musíme poznať spôsob 

jeho práce. Inak sa vystavujeme nebezpečenstvu dezinterpretácie. Obrazy v galérii totiž 

nemusia byť dielom autora, ale ready-made objektmi alebo súčasťou performancie. Naproti 

tomu, do kina ideme na film Quentina Tarantina, a nie vypočuť si jeho vysvetľovanie („ты 

посмотрел текст и ушел, и тебе не нужен Тарантино“). 

Prigov tu implicitne naráža na to, že každé umenie má svoje mediálne špecifiká, ktoré 

sa prejavujú nielen vo výstavbe mediálneho produktu. Tým pádom majú tieto špecifiká dosah 

aj na recepciu prijímateľom, ktorá sa vždy odohráva v konkrétnej historickej situácii.349 Autor 

z tejto perspektívy zohráva úlohu činiteľa v procese kontextualizácie, t. j. stáva sa funkciou, čo 

ho síce zbavuje determinujúcej intencie, no súčasne „dáva znepokojujúcej reči fikcie jednotu, 

puto súvislosti, včlenenia do reality“.350 Obe opísané perspektívy Prigovových postulátov 

o smrti autora v texte sú teda úzko prepojené. Svedčí o tom aj nasledujúci fragment z rozhovoru 

s Irinou Balabanovovou: 

 

Говорят: как у Маяковского. Вот это как! В этом отношении можно, например, сказать 

«как у Сорокина». Но нельзя сказать «как у Пелевина». Потому что это как у Кастенеды, 

как у кого-то, как у многих. Вот это редкое – как – высшая степень художника, когда не 

художник умирает в текстах, а текст умирает в авторе.351 

 

Autor sa pre Prigova stáva synonymom štýlu a nie intencionálnym pôvodcom, čo ďalej 

podporuje i tento citát: 

 

                                                           
348 Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным, s. 66–67. 

349 Porovnaj s Elleströmovým pojmom kontextualizované médium z úvodu kapitoly 5.2 Ladenie metodológie: 

performativita, médiá, sociálne praktiky.  

350 M. FOUCAULT: Rád diskurzu, s. 19. 

351 И. БАЛАБАНОВА: Говорит Дмитрий Александрович, s. 125. 
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Я не ищу истинности, кроме истинности механизма, технологии порождениа текстов, 

которые соответствующим образом дейстуют на людей, не рефлексирующих по поводу 

дискурсов.352 

 

V polovici osemdesiatych rokov Prigov sproblematizoval chápanie konceptuálneho 

písania ako depersonalizovaného písania koncepciou tzv. novej úprimnosti (новая 

искренность). Takto zhodnotil vzťah novej úprimnosti a konceptuálneho písania 

v predbežnom upozornení k zbierke textov Обращения к гражданам (1985 – 1987).353 Práve 

predpoklad, že depersonalizované konceptuálne písanie je zaujímaním metapozície vo vzťahu 

k napísanému, je živnou pôdou pre binárnu opozíciu subjekt/objekt. V zmienenom predbežnom 

upozornení uvádza, že prekonávanie konceptuálneho písania sa v textoch novej úprimnosti 

realizuje s využitím „иррационализма, сентиментализма, элементов экстатики и 

эмоциональности“.354 Z Prigovovej definície novej úprimnosti je však zrejmé, že ide stále 

o konceptualizmus: 

 

НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ – в пределах утвердившейся современной тотальной 

конвенциональности языков искусство обращения преимущественно к традиционно 

сложившемуся лирическо-исповедальному дискурсу может быть названо «новой 

искренностью».355 

 

Z definície vyplýva, že ide o podobný prístup, ako Prigov uplatňoval vo vzťahu 

k metafyzike. V oboch prípadoch môžeme premýšľať o apropriácii diskurzívnych pravidiel 

a o praxi dekonštrukcie. V prípade novej úprimnosti ide o apropriáciu diskurzívnych pravidiel, 

na základe ktorých vznikajú výpovede s efektom emocionality. Nová úprimnosť preto 

nerevitalizuje voluntaristický subjekt, ale naopak, pokračuje v poukazovaní na sociálnu 

a diskurzívnu konštrukciu javov ako emocionalita alebo intencia. Pre novú úprimnosť je stále 

aktuálny konceptuálny princíp oscilácie. Pri písaní nedochádza k absolútnej identifikácii 

s napísaným, ale o písanie v súlade s určitým súborom konvencií. Dobre to osvetľuje predbežné 

upozornenie k zbierke básní Личные переживания (1982): 

                                                           
352 Tamže, s. 111. 

353 Д. А. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день, s. 256. 

354 Tamže.  

355 А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концептуальной школы, s. 64–65. 
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Это не лирические, не духовные, а личные переживания. Может показаться, что 

запечатлены они каким то чуждым, посторонним языком, ходульными фразами, 

непрочувствованными словами. Но именно встреча этих языков, бродячих фраз, 

неприкаянных слов и есть глубоко личное переживание.356 

 

Prigov v citovanom fragmente poukazuje na fakt, že lyrický subjekt v básňach 

neprežíva emócie, ale jazyky, ktoré predstavujú konvencionálne systémy komunikácie. Inými 

slovami, lyrický subjekt neprežíva emóciu, ale dekonštrukciu emocionality.  

 

8.3 Inštalácia autorských subjektivít v esejistike 

Práve podnety z koncepcie novej úprimnosti môže byť vhodné využiť pri analýzach Prigovovej 

esejistiky. Veľmi aktívne sa jej venoval práve od druhej polovice osemdesiatych rokov. 

Organicky v nej pritom nadväzuje na štýl písania, ktorý si vytvoril ešte v predbežných 

upozorneniach. Už pre predbežné upozornenia je charakteristické uplatnenie princípu 

oscilácie.357 Oscilácia je neodmysliteľne spätá so štýlom. Brigitte Obermayr si ešte na konci 

deväťdesiatych rokoch všimla, že ju dosahuje rôznorodými stratégiami naznačujúcimi kontexte 

výpovede (восстановление контекста), resp. perspektívu z akej je vyslovená. K takýmto 

stratégiám patria napríklad poznámky v zátvorkách, anekdoty, zvolania, komplikované zložené 

súvetia s vedeckou lexikou, dialógy a ďalšie.358 Jedna esej či dokonca súvetie tak môžu byť 

komponované z niekoľkých subjektových perspektív, ktoré medzi sebou oscilujú.  

Uvedená črta Prigovovej esejistiky vyplýva zo skutočnosti, že každá jeho teoretická 

výpoveď je súčasne teoretickou výpoveďou i performanciou tohto typu výpovede.359 Znamená 

                                                           
356 Д. А. ПРИГОВ: Монады: Как-бы-искренность, s. 142. 

357 Pre analýzy oscilácie v oboch žánroch viď G. JANECEK: Some Remarks on Prigov´s Prenotifications and 

Flickering a M. RUTZ: D. A. Prigov Playing the Literary Critic: „What I Would Wish to Know about Russian 

Poetry, if I Were a Japanese Student“ and other Theoretical Statements. In: G. JANECEK (ed.): Staging the Image, 

s. 117–144. Sám som sa tejto problematike venoval v dvoch samostatných štúdiách, ktoré v tejto časti kapitoly 

využívam a značne rozširujem: J. KAPIČIAK: Dmitrij Prigov: Suspendácia a performativita textu. In: A. MERENUS 

– I. MIKULOVÁ – J. ŠOTKOVSKÁ (eds.): Text a divadlo. Praha: Academia, 2019, s. 361–378, tu s. 369–371 a J. 

KAPIČIAK: Dmitrij Alexandrovič Prigov a jeho únikové cesty (nielen) z vedeckého diskurzu. Litikon 4, 2019, 2, s. 

105–115, tu s. 110–112. 

358 Б. ОБЕРМАЙР: «У нас теперь не то в предмете...» Послесловие по поводу Приговских предуведомлений, 

s. 318–319. O autorkiných poznámkach na túto tému som sa zmieňoval už v kapitole 6.1 Prigov a literárna teória 

(predbežné metodologické upozornenie). 

359 M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN:. „The Art of Penultimate Truth“, s. 187.  
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to, že sa Prigov vo svojich esejach usiluje niečo vysvetliť, formuluje určité tézy, no súčasne 

opakuje a teda predvádza diskurzívne pravidlá platné pre teoretické výpovede. Prigov využíva 

zložité súvetia, odbornú terminológiu, klasifikácie a neosobné formy vyjadrovania, čím vzniká 

efekt typický pre teoretické výpovede, t. j. zdanie objektivity. Ide o zdanie, že prehovárajú fakty 

samé, čo je artikulované aj desubjektivizáciou výpovede.360 To, že v prípade Prigova ide nielen 

o výpoveď teoretickú, ale aj o jej performanciu, indikujú vyššie spomenuté stratégie 

kontextualizácie, ktoré vedú k zmenám perspektívy vypovedania a k zmnožovaniu 

subjektových pozícií. Príznačné je z tohto hľadiska Prigovove časté pripomínanie skutočnosti, 

že nie je vedec, ale iba básnik. Pred i po takýchto deklaráciách sa pritom v esejach zvyčajne 

nachádzajú pasáže usilujúce o vedecký jazyk. V autorových esejach tak dochádza k oscilácii 

medzi typmi výpovedí a súčasne aj medzi subjektovými pozíciami. Tomáš Glanc tento 

Prigovov postup označuje ako seba-odstraňovanie (self-removal) a definuje ho ako spôsob 

presmerovania perspektívy pohľadu na seba samého, ktorý však nie je metaforou (odlišuje ho 

od formalistického ozvláštnenia; остранение).361 

Uvedené postuláty sa dajú ilustrovať na eseji Третье переписывание мира, ktorej 

obsahu som sa bližšie venoval v kapitole 4 Od literatúrocentrizmu k poetike performativity. 

Táto esej predkladá koncepciu kultúrnej evolúcie. Pre esej je príznačné, že keď už sa začína 

zdať, žeby sme ju mohli považovať za relevantný príspevok do diskurzu humanitných vied 

(kultúrnej teórie, antropológie, dejín umenia a pod.), zrazu sa v nej objaví fragment 

s vnútorným dialógom subjektu. Prigov napríklad trpezlivo vysvetľuje, že predkladanú 

koncepciu štádií prepisu sveta nemožno chápať ako náčrt jednotného lineárneho 

progresivistického vývoja dejín, a v tom sa objaví tento vnútorný dialóg: „Но что мы им 

можем возразить-то? Да ничего. Ничего возражать и не станем. Не наше это дело. 

Займемся своим маленьким скромненьким бизнесом.“362 Po dialógu nasleduje priblíženie 

druhej etapy prepisu sveta, aby hneď za tým relevanciu a autoritu opísaného Prigov poprel 

                                                           
360 K tomuto aspektu jazyka vedy viď H.-J. RHEINBERGER: Smíšené formy vědění. In: In: K. KRTILOVÁ – K. 

SVATOŇOVÁ (eds.): Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií. Praha: 

Academia, 2016, s. 215–231, tu s. 219–220. Z nemeckého originálu Mischformen des Wissens (2001) preložil 

M. Pokorný. 

361 T. GLANC: The Lord of Self-Removal, s. 147. 

362 Д. ПРИГОВ: Третье переписывание мира, s. 206. 
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deklaráciou, že nie je vedcom: „Так ведь мы же и не ученые какие-нибудь там.“363 A hneď 

nato pokračuje vo výklade v súlade s pravidlami vedeckého písania: 

 

Но подобное разделение упомянутых времен даже в нашем нечетком варианте и 

модельное манипулирование ими дает возможность понимания, в каком из них в 

пределах многослойного конкретного исторического существования положена 

актуальная художническая стратегия, о которой, собственно и речь идет.364 

 

Prigovove eseje a rovnako aj predbežné upozornenia sú často označované za 

manifesty.365 Vhodnejšie je však uvažovať o „manifestačnej“ povahe týchto textov. Súčasná 

odborná debata o umeleckých manifestoch dospela ku konsenzu, že manifest je takmer 

nemožné žánrovo vymedziť. Preto sa väčšmi oplatí hovoriť o tom, že niečo (nie nevyhnutne 

text) má funkciu manifestu.366 Táto funkcia spočíva v snahe zviditeľniť zlom v dejinách, 

myslení, tvorbe a pod. Týmto zviditeľnením ho vlastne konštruuje. Platí to aj pre citovaný text 

Третье переписывание мира, v ktorého závere sa Prigov venuje súčasnosti a tomu, čo ju 

odlišuje od minulých etáp prepisovania sveta a čo z toho plynie pre budúcnosť.367 Niečo sa v 

manifeste môže označiť za minulosť, čím vzniká priestor pre konštrukciu niečoho nového. 

Martin Puchner to nazýva performativitou manifestu.368 Preto môže byť manifest označený aj 

za deklaráciu, ktorá, ako som uviedol v kapitolách 5.2 Searlova reklasifikácia ilokučných aktov 

a 5.3.4 Performatívna sila a „mystický základ autority“, konštruuje svoj vlastný referent. 

V širšom kontexte však ide o otázku, do akej miery veda, alebo akékoľvek iné druhy výpovedí, 

svoj predmet nielen opisujú, ale aj konštruujú.369 Odpoveď na ňu, pochopiteľne, na tomto 

mieste neponúknem. Z hľadiska problematiky pertraktovanej v tejto kapitole však vidíme, že 

v Prigovových esejach sa obe dimenzie realizujú súbežne. Dokazuje to Austinove postuláty 

                                                           
363 Tamže. 

364 Tamže. 

365 Viď napr. publikáciu niekoľkých Prigovových textov práve pod označením manifesty Д. ПРИГОВ: Манифесты. 

Wiener Slawistischer Almanach 34, 1994, s. 293–341. 

366 Viď G. YANOSHEVSKY: Three Decades of Writing on Manifesto: The Making of a Genre. Poetics Today 30, 

2009, 2, s. 257–286, tu s. 257–266. 

367 Д. ПРИГОВ: Третье переписывание мира, s. 208. 

368 M. PUCHNER: Manifesto = Theatre. Theatre Journal 54, 2002, 3, s. 449–465. 

369 Podrobnejšie k tejto téme viď G. VATTIMO: Transparentní společnost, s. 30–51. 
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o tom, že konštatívy a performatívy nie sú binárnou opozíciou. V Prigovovom prípade sa 

konštatívna a performatívna dimenzia výpovede realizuje v úzkej spojitosti so subjektom, od 

pozície ktorého závisí ich proporcia. Spojitosť so subjektom okrem toho ukazuje, ako úzko 

spolu súvisia lingvistická a divadelná performativita. 

V Prigovovom myslení sú tieto prepojenia artikulované v postulátoch o konaní autora 

prostredníctvom textu a manifestácii imidžu ako základných spôsoboch tvorby v posledných 

troch desaťročiach. Explicitne o tom písal vo svojich esejach od konca osemdesiatych rokov, 

hoci jeho tvorba svedčí o tom, že preňho tieto aspekty boli aktuálne už oveľa skôr. Najmä 

v deväťdesiatych rokoch túto tézu opakoval v mnohých svojich textoch. Objavovala sa v jeho 

úvahách o pluralizácii sociálneho a kultúrneho poľa po rozpade Sovietskeho zväzu, čo nazýval 

postmodernou.370 Pluralizácia pre Prigova znamenala fluiditu hraníc medzi žánrami a médiami 

a príchod „nových médií“, ktoré v jeho myslení saturovali potrebu vykročiť „za“ text smerom 

ku gestám. Zmienil som sa o tom v súvislosti s už citovanou esejou Третье переписывание 

мира v kapitole 4 Od literatúrocentrizmu k poetike performativity. Uvedené skutočnosti sa dajú 

dobre ilustrovať na eseji Интеграл дрожащий (1994), ktorá vznikla ako odpoveď v ankete 

časopisu Вопросы литературы o stave súčasnej ruskej literatúry. Aj v tomto texte vyjadruje 

Prigov presvedčenie, že súčasná kultúra je založená na manifestácii imidžu, resp. pózy autora. 

Analýzou fragmentu eseje sa pokúsim demonštrovať prepojenie medzi lingvistickou a 

divadelnou performativitou. 

 

Я лично хочу представить простой, наипростейший текст (как и положено, предположено 

мне в качестве простого тела говорения) как свидетельство и материал дальнейших 

рассмотрений, являющий образ и состав нынешнего авторското текстового поведения и 

могущий служить подобному истолкованию, герменевтическому рассмотрению, или, как 

говорят, деконструкции (но не жесткой, а вроде фуковских приемов обнаружения 

механизма и амбиций власти в любом самоманифестирующемся дискурсе), то есть, сам 

текст как эксплицитную тематизацию основного пафоса и обстоятельств нынешней 

литературы (конечно, конечно, нельзя воспринимать это заявление в абсолютной как бы 

его непосредственности и обязательности, имея в виду протеическую сущность 

поэтического существа вообще и акцентированную ныне).371 

 

                                                           
370 Viď napr. Д. ПРИГОВ: Без названия. Искусство кино 60, 1995, 2, s. 76–77; Д. ПРИГОВ: Манифесты; 

Д. А. ПРИГОВ: Счет в гамбургском банке. Новое литературное обозрение 34, 1998, s. 114–119. 

371 Д. А. ПРИГОВ: Интеграл дрожащий. Вопросы литературы 37, 1994, 4, s. 20–26, tu s. 20–21. 
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Na fragmente je nápadné, že ide o súvetie, do ktorého sa v zátvorkách včleňujú 

komentáre k obsahu jednotlivých viet. Ak súvetie prečítame bez komentárov v zátvorkách, 

zistíme, že v ňom autor približuje cieľ a hypotézu eseje. Text je mienený ako svedectvo o stave 

literatúry, pre ktorú je dôležité konanie autora prostredníctvom textu. Súčasne má text slúžiť 

ako materiál pre budúce analýzy (k čomu dochádza práve teraz). Signifikantné je tvrdenie, že 

text predstavuje „эксплицитную тематизацию основного пафоса и обстоятельств 

нынешней литературы“. Možno tomu rozumieť tak, že text nielenže o niečom hovorí, ale 

zároveň je príkladom toho, o čom hovorí. Výpoveď má paralelne explikačnú aj exemplifikačnú 

funkciu. Pokúsim sa vysvetliť, čo tým myslím. 

Ak prečítame súvetie bez zátvoriek, zistíme, že používa relatívne neutrálny jazyk 

a štylistiku pripomínajúcu odborné texty. Zároveň však súvetie začína osobným zámenom („Я 

лично“) a vymedzuje tak základnú perspektívu výpovede ako perspektívu subjektu. Následný 

doplňujúci komentár v zátvorke vymedzuje tento subjekt „в качестве простого тела 

говорения“, ktorý naznačuje desubjektivizáciu výpovede. Uvádza sa, že subjektu je jeho 

činnosť daná („предположено“), čo je ostrý kontrast oproti pôvodne deklarovanej subjektivite. 

Prigov pomocou komentára v zátvorke mení perspektívu výpovede (seba-odstraňovanie) zo 

subjektívnej na desubjektivizovanú, resp. stiera hranicu medzi nimi a uplatňuje princíp 

oscilácie. Keď sú ciele a hypotézy eseje sformulované, dopĺňa Prigov ešte jeden komentár 

v zátvorke. Posilňuje subjektívny osteň výpovede prostredníctvom hovorového „конечно, 

конечно“ a problematizuje neutralitu a objektivitu desubjektivizovanej výpovede. Čitateľov 

a čitateľky upozorňuje, aby brali túto deklaráciu kriticky z dôvodu „protéickej podstaty“ 

básnika, ktorá je v eseji akcentovaná. Protéus je bytosť z antickej mytológie. Morský veštec 

schopný meniť svoju podobu: „Kdo chtěl, aby mu Próteus věštil, musil ho k tomu donutit a 

nebát se ho v jeho nejrůznějších podobách.“372 Podobne ako Próteus, aj subjekt u Prigova je 

premenlivý. 

Pre fikciu je charakteristické zdvojenie ilokučnej platnosti výpovede.373 Pri zdvojení 

ilokučnej platnosti berie recipient do úvahy ako fakt autorovu tvorbu fikcie a zároveň rečovú 

aktivitu rozprávača. Z tohto hľadiska nezáleží na pravdivostnej hodnote. Fikčná výpoveď je 

                                                           
372 KOL. AUTORŮ: Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, 1974, s. 511. 

373 J. KOTEN: K otázce ilokuční charakteristiky fikčního diskurzu. In: O. SLÁDEK (ed.): Performativita / 

performance. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010, s. 69–78, tu s. 73; J. KOTEN: Jak se fikce dělá slovy. Brno: 

Host, 2013, s. 84 a 91–92. 
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deklaráciou374 vytvárajúcou svoje vlastné referenty. Analogicky možno uvažovať 

o analyzovanej eseji. Prigovova esej je deklarácia (manifest) o stave ruskej literatúry na 

začiatku deväťdesiatych rokov. Nezáleží na tom, či je pravda alebo nepravda, že literatúra je 

v danej dobe založená na manifestácii imidžu. Ak by aj nebola, Prigov tento stav v eseji 

konštruuje zmnožovaním subjektu a jeho pozícií v texte. Explikačná a exemplifikačná funkcia 

textu sa dopĺňajú, resp. konštatívna a performatívna dimenzia sa realizujú súbežne. V takýchto 

momentoch sa nenápadne zbližuje lingvistická a divadelná performativita. V momentoch, keď 

sa skutočnosť materializuje v reči. Prepojenie medzi lingvistickou a divadelnou 

performativitou je v prípade Prigova najhmatateľnejším z perspektívy projektu DAP, ktorý 

konštruuje „zberný“ imidž Dmitrija Alexandroviča Prigova práve prostredníctvom 

individuálnych rečových aktov a iných mediálnych produktov počas niekoľkých desaťročí. 

Analýze takéhoto zbližovania bude venovaná nasledujúca kapitola. 

 

8.4 Empirický vs. imidžový Dmitrij Alexandrovič 

V tejto chvíli je ešte potrebné zamyslieť sa nad určitým paradoxom, ktorý vyplýva z názvu 

projektu občianskym menom autora. Na jednej strane Prigov nazval svoj projekt vlastným 

občianskym menom, na druhej strane vyhlasoval, že nechce, aby bol s mediálnymi produktmi, 

ktoré tento projekt tvoria, identifikovaný. Ide o paradox iba na prvý pohľad. Analýzy v kapitole 

dostatočne preukázali, že nestotožnenie autorského subjektu s mediálnymi produktmi bolo 

možné dosiahnuť prekonaním binárnej opozície subjekt/objekt. To znamenalo snahu nájsť nový 

typ subjektu a prehodnotiť jeho vzťah k nadosobným štruktúram a objektom. Tento nový typ 

subjektu je založený na oscilácii a permanentnom seba-odstraňovaní. Prigovovi je tak vlastná 

istá vôľa „nebyť“, ktorá mu otvára nové cesty „bytia“ (parafrázujúc výrok Judith Butler 

uvedený v kapitole 5.5.2 Rozpúšťanie opozície subjekt/objekt rozkladom exkluzivity činiteľskej 

inštancie). 

Oné nové cesty „bytia“ sa materializujú práve v pomenovaní projektu vlastným 

občianskym menom. V tomto pomenovaní, ktoré je autorským gestom nominácie, sa artikuluje 

ruptúra medzi empirickým a imidžovým Dmitrijom Alexandrovičom. Imidžový Dmitrij 

Alexandrovič predstavuje zberné miesto pre rozličné subjektové pozície empirického Dmitrija 

Alexandroviča. Zároveň však medzi imidžovým a empirickým Dmitrijom Alexandrovičom 

nepanuje vzťah kópie a originálu, resp. subjektu a objektu. V každom momente sú totožní 

i rozdielni zároveň. V nasledujúcich odstavcoch sa tieto postuláty pokúsim špecifikovať. 

                                                           
374 J. KOTEN: K otázce ilokuční charakteristiky fikčního diskurzu, s. 73–74. 
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O Prigovovi sa často píše, že striedal masky, k čomu sa on sám staval skepticky.375 

O maskách sa píše aj v českom i slovenskom kontexte.376 Deje sa tak primárne za účelom 

opísania rôznorodosti Prigovovej tvorby. Maska tak nebýva nástrojom dôslednej 

konceptualizácie. Nazdávam sa, že Prigovova nedôvera k maske vyplýva z funkcie masky ako 

prostriedku zakrytia tváre. Vytvára tak živnú pôdu pre binárne opozície. Maska ako prostriedok 

zakrytia tváre môže produkovať asociácie s predstavou, že je pod ňou čosi stabilné a nemenné, 

t. j. akýsi ontologický fundament oplývajúci epistemologickou stabilitou. Myslím si, že 

predchádzajúce strany dostatočne preukázali, že Prigov sa k existencii takýchto apriórnych 

fundamentov staval prinajmenšom skepticky. Vari preto radšej než o maskách hovoril 

o imidžoch, diskurzoch, postavách a Logoch. 

Letmý pohľad do etymológie slova maska však ukáže, že medzi ňou, imidžom 

a postavou predsa len existuje sémantický prienik. V ruštine sa slovo maska (маска) objavilo 

za vlády Petra I. Veľkého práve vo význame prostriedku zakrytia tváre, a úzko súviselo 

s organizovaním maškarných bálov. Slovo bolo zrejme prevzaté z francúzskeho masque.377 

Ruské slovo персонаж má svoj pôvod vo francúzskom personnage, ktoré je pravdepodobne 

odvodené od latinského persona, ktoré sa vo forme персона objavilo v ruštine zrejme 

sprostredkovane cez poľštinu. Slovo персона nadobudlo význam „dôležitá osoba“, hoci 

pôvodne označovalo postavu v divadelnej hre. Okrem toho sa však v podobe парсуна vo 

význame portrét objavilo už v štrnástom storočí.378 Významu postavy divadelnej hry dnes 

zodpovedá slovo персонаж, pričom môže označovať akúkoľvek fikčnú postavu. A napokon 

slovo имидж je dnes asociované najmä s angličtinou a Public Relations (sem zjavne mieri aj 

Prigov), hoci jeho pôvod je v latinskom imago vo význame obraz, a je späté so slovesom imitari 

vo význame imitovať.379 Prienik uvedených slov vidím v motíve iluzórnosti a vzďaľovania sa 

od skutočnosti. Každé zo slov nejakým spôsobom odkazuje k problematike sprostredkovania 

                                                           
375 И. БАЛАБАНОВА: Говорит Дмитрий Александрович, s. 101.  

376 Viď T. GLANC: Poetická rozvědka Dmitrije Alexandroviče. In: D. PRIGOV: Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem, 

s. 271–280, tu s. 272 alebo O. KOVAČIČOVÁ A KOL.: Slovník ruskej literatúry 11. – 20. storočia, s. 366. 

377 Viď П. Я. ЧЕРНЫХ: Историко-этимологический словарь современного русского языка. Том 1. A – 

Патномима. Москва: Русский язык, 1994, s. 512; Г. П. ЦЫГАНЕНКО: Этимологический словарь русского 

языка. Киев: Радянська школа, 1970, s. 257 – 258; A. G. PREOBRAZHENSKY: Etymological Dictionary of the 

Russian Laguage. New York – London: Columbia University Press, 1964, s. 512. 

378 Viď П. Я. ЧЕРНЫХ: Историко-этимологический словарь современного русского языка. Том 2. Панцирь - 

Ящур. Москва: Русский язык, 1994, s. 24; Г. П. ЦЫГАНЕНКО: Этимологический словарь русского языка, s. 

336–337. 

379 Porovnaj s definíciami v slovníkovej databáze Академик. [online] <www.dic.academic.ru> [cit. 22. 7. 2020]. 
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prístupu ku skutočnosti, resp. vzďaľovania sa skutočnosti prostredníctvom nejakého média 

(výtvarné umenie, divadlo, reč). Z tohto dôvodu môžu byť v Prigovovom myslení organicky 

spojené s pojmom diskurz, ktorý odkazuje na historickú premenlivosť „pravdy“, teda na 

závislosť „pravdy“ od pôsobenia nadosobných štruktúr či médií. 

V Prigovovom prípade je pomenovanie projektu vlastným občianskym menom 

spôsobom artikulácie onej iluzórnosti bez toho, aby vznikala ilúzia „pravdivosti“ reprezentácie.  

Pre Prigova oslovenie menom a menom po otcovi plnilo funkciu úcty i odstupu.380 Platilo to 

v osobnom živote. So svojím blízkym priateľom a básnikom Ľvom Rubinštejnom si celý život 

vykali.381 Platí to aj v rámci projektu DAP, kde práve meno po otcovi nesie „оттенок 

официальности, солидности, серзьезности“.382 V kontexte sovietskeho autoritatívneho 

diskurzu takisto plnilo funkciu úcty a odstupu, resp. depersonalizácie, pretože sa využívalo vo 

vzťahu k reprezentantom režimu, či pri diskusiách o klasikoch ruskej a sovietskej ruskej 

literatúry a kultúry. Aj v tomto prípade sa zdá, že sa Prigov napojil na už existujúci systém 

a využil ho vo svoj prospech. Ako som už naznačil, v pomenovaní projektu vlastným 

občianskym menom sa tiež zračí nedôvera v existenciu neutrálnych prostriedkov pre opísanie 

a recepciu skutočnosti. Znamená to, že autorský subjekt nemôže vyjsť mimo svoj projekt 

a zaujať voči nemu vzťah zvonka. Tým sa suspenduje binárna opozícia subjekt/objekt 

i vnútri/vonku. 

Pre Prigova medzi znakom a objektom nikdy nepanuje harmónia. Označovanie je 

väčšmi konštrukciou než neutrálnou reprezentáciou, resp. ide o performatív a nie konštatív 

(hoci ako vieme, tieto kategórie majú k sebe blízko). Michail Jampoľskij v štúdii venovanej 

Prigovovmu románu Живите в Москве (2000) poukazuje na to, že pre Prigova predstavuje 

jazyk autonómny „sociálny organizmus“. To znamená, že nepodlieha vôli subjektu (je 

nadosobnou štruktúrou). Okrem toho jeho autonómnosť znamená, že nie je adekvátne schopný 

opísať objekty. To, že určitý objekt nesie určité meno, je len a len vecou konvencie.383 

                                                           
380 Н. СЕЛИВАНОВА: Дмитрий Александрович ПРИГОВ. Я и старик и подросток. Известия, 24. 4. 1998. 

Porovnaj tiež T. GLANC: Poetická rozvědka Dmitrije Alexandroviče, s. 274. 

381Л. РУБИНШТЕЙН: Работник культуры. [online]. 

<http://www.prigov.org/ru/interview/polnyy_spisok/rabotnik_kul_tury___05.28.14.07.28.03.pm.> [cit. 22. 7. 

2020]. 

382 И. С. СКОРОПАНОВА: Русская постмодернистская литература, s. 211. 

383 М. ЯМАПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма, s. 222–223. 
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Pomenovaním (v procese semiózy) vzniká ruptúra medzi znakom a objektom. Na čosi 

obdobné poukazujú Deleuze s Guattarim v úvodnej kapitole knihy Mille plateaux. Na otázku, 

prečo stále píšu pod vlastnými (občianskymi) menami, odpovedajú: „Ze zvyku, čistě ze zvyku. 

Abychom se i my stali nerozpoznatelnými.“384 Práve nerozpoznateľnosť v dôsledku 

pomenovania sa stáva aktuálnou pre Prigova. Jampoľskij sa v spomínanej štúdii podrobnejšie 

venuje prejavom ruptúry medzi znakom a objektom a uvádza príklady postáv, pri ktorých 

k tomu dochádza. Jampoľskij tieto postavy nazýva typmi (тип). Konštatuje, že typ je 

„реальный человек, пропущенный сквозь призму «стилистики» и утративший 

индивидуальные черты.“385 Takýmto typom je napríklad Milicionár.386 Jampoľskij poukazuje 

na zmieňovaný motív iluzórnosti skutočnosti, resp. zániku skutočnosti ako dôsledku situácie, 

v ktorej jazyk predstavuje jediné médium umožňujúce subjektu vztiahnuť sa k objektu. Prigov 

je obdobne ako typy v jeho poézii a próze derealizovaný. Prigovovu derealizáciu nemožno 

redukovať na dôsledok pomenovania projektu jeho občianskym menom. Toto gesto nominácie 

je, pochopiteľne, dôležité, avšak jeho účinnosť je utvrdzovaná desaťročiami tvorby založenej 

na striedaní imidžov a subjektových pozícií, čo znemožňuje interpretáciu mediálnych 

produktov ako prejavov vnútorného života autorského subjektu. Nestotožnenie autorského 

subjektu a mediálnych produktov teda neznamená popretie autorovej účasti v tvorbe. Prigov, 

práve naopak, akcentoval svoju spätosť (ako indivídua a empirickej bytosti, prežívajúcej 

v určitých spoločensko-kultúrnych podmienkach) s umeleckou tvorbou. Uvádzal, že svoj 

osobný syndróm a psychosomatickú charakteristiku sa usiloval nadeliť kultúrnym obsahom.387 

Definoval sa ako tvorivý organizmus, na ktorom môže s istým odstupom realizovať rôzne 

experimenty.388 Jedným z takýchto experimentov bola aj vlastná derealizácia, v procese ktorej 

zohrávali dôležitú úlohu desaťročia vytrvalej umeleckej tvorby. Explicitne na to Prigov 

poukazuje vtedy, keď o projekte DAP píše, že svojím trvaním vrastá do života („длиной в 

жизнь“).389 

                                                           
384 G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, s. 9 

385 М. ЯМАПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма, s. 226. 

386 Tamže, s. 227–228. 

387 И. БАЛАБАНОВА: Говорит Дмитрий Александрович, s. 105. 

388 Д. ПРИГОВ: Художник. Новая роль в новом искусстве. Inteview. Вестник новой литературы 3, 1991, 

s. 286–291, tu s. 289. 
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Pri recepcii individuálnych mediálnych produktov je potrebné pamätať na to, že 

komponujú projekt DAP. Komponujú ho a zároveň sú ním štruktúrované, no nie sú ním 

centralizované. Projekt DAP predstavuje štruktúru bez centra. Možno ho nazvať rizomatickou 

štruktúrou. Rizóm je pojmom Deleuza a Guattariho. Pôvodne je rizóm označením koreňovej 

sústavy rastlín ako zemiak alebo cibuľa. Deleueze a Guattari ho využívajú v rámci metaforickej 

sústavy typov myslenia. Rizóm dávajú do protikladu k stromu a systému vedľajších korienkov. 

Systém stromu je logocentrický a binárny. Systém vedľajších korienkov síce usiluje o pluralitu 

a vykračuje za systém binárnych opozícií, no ešte stále tiahne k jednote a celistvosti.390 

Rizomatická štruktúra je charakteristická svojou heterogénnosťou a existenciou mnohých 

prepojení – ktorýkoľvek bod môže byť prepojený s ktorýmkoľvek iným. Nejednotnosť a teda 

dehierarchizácia. Túto štruktúru vystihujú dynamickosť, procesualita a neukončenosť značenia. 

Autori píšu o šiestich princípoch rizómu zodpovedajúcim uvedeným vlastnostiam. Píšu 

o princípoch spojenia, heterogénnosti, multiplicity, asignifikantného prerušenia, kartografie 

a dekalkománie.391 

Z rizomatickej povahy štruktúry projektu DAP napokon pramenia problémy pri 

pomenovaní jeho podstaty, pretože tá v zmysle akéhosi vnútorného centra ktoré sa dá odkryť 

nejestvuje, ale podstata spočíva práve v tomto neustálom úniku či odklade, resp. neustálom 

procese diferenciácie a teda i transformácie. Azda i preto Prigov v súvislosti s projektom 

zdôrazňoval jeho trvanie. S pribúdajúcim časom pribúdajú nové znaky poháňajúce proces 

diferencie a odkladu zjednotenia empirického a imidžového Dmitrija Alexandroviča. K tejto 

problematike sa znova vrátim z trocha inej perspektívy v kapitole 12 Re-konštrukcie Dmitrija 

Alexandroviča Prigova. 

 

8.5 Postmoderné súvislosti 

Na predchádzajúcich stranách sa objavili motívy ako pluralita, decentrácia, spochybnenie 

metanaratívov, konvencionalita jazykového znaku a jeho rozštiepenie, zánik reality, 

prehodnotenie subjektu a pod. Ide o motívy tradične spájané s postmodernou 

a postmodernizmom.392 Pojmy postmoderna a postmodernizmus sa často zlievajú pri 

                                                           
390 G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, s. 11–12. 

391 Tamže, s. 13–20. 

392 Porovnaj napr. R. ESHELMAN: Early Soviet Postmodernism. Frankfut am Main: Peter Lang, 1997, s. 14–65; 

Н. Л. ЛЕЙДЕРМАН – М. Н. ЛИПОВЕЦКИЙ: Современная русская литература. 1950 – 1990-е годы. Том 2, s. 

375–381 a 422–425; И. С. СКОРОПАНОВА: Русская постмодернистская литература: Новая философия, 

новый язык. Санкт-Петербург: Невский простор, 2002. 
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označovaní dejinnej etapy vo vývoji kultúry a s touto etapou spätej estetiky a ideológie. 

V kontexte dejín ruskej literatúry dvadsiateho storočia sa utvrdil naratív o priekopníckych 

dielach postmodernizmu. Sú nimi romány Andreja Bitova Пушкинский дом (1971), Venedikta 

Jerofejeva Москва – Петушки (1970) a Sašu Sokolova Дом дураков (1973).393 

Postmodernizmus je tak spájaný primárne s neoficiálnou literatúrou. Okrem zmienených 

autorov sa s ním potom asociujú básnici lianozovskej školy, moskovský konceptualizmus 

a soc-art. Pri takomto výklade je postmodernizmus v ruskej literatúre spojený s určitým 

časopriestorom, estetikou a dokonca aj ideológiou (rezistencia a antitotalitarizmus).394 

Ako som už uviedol v úvode tejto kapitoly, pojmy postmoderna a postmodernizmus 

rozlišujem. Pojem postmoderna vyčleňujem pre označenie stavu spoločnosti a kultúry 

(epochy?) a pojem postmodernizmus pre reflexiu, resp. rôzne druhy reakcií na tento stav. 

Nadväzujem na základný postulát Wolfganga Welscha; práve Welsch definuje postmodernu 

ako stav radikálnej plurality naprieč všetkými oblasťami ľudskej pôsobnosti 

a postmodernizmus ako uchopenie takejto radikálnej plurality.395 Ani Welsch sa však nevyhol 

ideologizácii postmodernizmu, keď za reakciu na stav radikálnej plurality považuje 

uvedomenie si ohraničenosti vlastnej perspektívy a tým pádom antitotalitárne snahy 

o rozširovanie poľa pre slobodné formy bytia a myslenia.396 Preto formuluje koncepciu 

transverzálneho rozumu, ktorý by umožnil nelipnúť na neohraničenej pravdivosti vlastnej 

perspektívy, ale hľadať prechody a spojenia medzi rôznymi perspektívami (racionalitami).397 

Menej ideologické chápanie postmodernizmu, ktoré pritom takisto poukazuje na pluralitu 

postmodernej doby, predstavuje napríklad koncepcia Petra V. Zimu. Zima podobne ako Welsch 

uvažuje o hodnotovom ukotvení postmodernizmu v moderne. Robí tak prostredníctvom troch 

aspektov, ktoré súčasne saturujú diferenciu medzi modernou a postmodernizmom. Sú nimi 

                                                           
393 Viď napr. Н. Л. ЛЕЙДЕРМАН – М. Н. ЛИПОВЕЦКИЙ: Современная русская литература, том 2, s. 375–411. 

Tento naratív zdieľajú aj autori slovenských dejín ruskej literatúry A. ELIÁŠ A KOL.: Ruská literatúra 18. – 21. 

storočia, s. 185 a 206. 

394 Porovnaj s kritikou tohto prístupu v H. ULBRECHTOVÁ: Ruská poezie druhé poloviny 20. století, s. 167–172, 

najmä s. 167–168. Autorka svoju kritiku opiera o Eshelmanove bádanie a tiež o koncepciu nemeckej bádateľky 

Gesine Dornblüth. 

395 W. WELSCH: Naše postmoderní moderna, s. 12. 

396 Tamže, s. 13–14. Preto Welsch spája postmodernizmus s určitým étosom. Viď najmä W. WELSCH: 

Postmoderna – pluralita jako etická a politická hodnota. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 1993. Z nemeckého 

originálu Postmoderne – Pluralität als etischer und politischer Wert (1988) preložil B. Horyna. 

397 W. WELSCH: Naše postmoderní moderna, s. 135–159. 
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mnohoznačnosť, ambivalencia a indiferencia.398 Na tomto základe potom dospieva k štyrom 

modalitám literárneho textu v postmoderne (Welsch reflektuje primárne filozofiu a okrajovo 

tiež architektúru a výtvarné umenie). Tieto modality predstavujú text ako jazykový experiment 

či hru, text s konvenčným naratívom, ideologický text nového hnutia a text deštruktívnej 

revolty.399 

Aj taliansky filozof Gianni Vattimo zdôrazňuje v súvislosti s pojatím postmoderny 

pluralitu. Vattimo stotožňuje postmodernu s tzv. transparentnou spoločnosťou, t. j. 

spoločnosťou všeobecnej komunikácie. Kľúčovú úlohu v takejto spoločnosti zohrávajú 

masmédiá (a spolu s nimi i spoločenské vedy), ktoré usilujú o stransparentnenie, resp. 

sprehľadnenie spoločenských procesov a diania vo svete. Dôsledkom tejto snahy je paradoxne 

vymazávanie reality. Vedno s tým, ako sa stáva skutočnosť transparentnejšou a mala by tak byť 

uchopiteľnejšou, stáva sa skutočnosť iluzórnou. Pozostáva z obrazov, ktoré sa neustále 

zmnožujú. Preto Vattimo píše o derealizácii. Takýmto spôsobom sa rozpadá koncept reality ako 

celku. Vattimo ho spája s rozpadom koncepcie svetových dejín, ktoré sa v dôsledku 

stransparentnenia ukázali byť dejinami jednej ohraničenej perspektívy, pretože sa ukázalo, že 

dejiny sa dajú vyložiť aj z iných perspektív. Jestvujú tak aj iné obrazy dejín a reality.400 Je 

zrejmé, že Vattimo má blízko k mysleniu Jeana Baudrillarda, ktorý takisto postuloval zánik 

reality a jej nahradenie simuláciou v zmysle reality reálnejšie ako realita sama. V súvislosti 

s Vattimovou koncepciou sa mi žiada spomenúť najmä Baudrillardov koncept dokonalého 

zločinu. Dokonalý zločin pre Baudrillarda spočíva práve v stransparentnení reality, t. j. v 

uskutočnení jej opisu a vyslovení konečnej pravdy o nej: „Svet je identifikovaný so sebou, 

identický so sebou samým na základe vylúčenia princípu inakosti.“401 Práve v tejto súvislosti 

Baudrillard uvažuje o konci dejín ako o absencii ich konca.402 

V takejto situácii je pochopiteľne naliehavou otázka subjektu, jeho vzťahu k realite 

a svetu. Práve z tohto hľadiska dáva zmysel Welschovo hľadanie východiska v transverzálnom 

rozume. Welschova koncepcia je ním postulovanou reakciou na radikálnu pluralitu. Obdobne 

                                                           
398 P. V. ZIMA: Modern/Postmodern: Society, Philosophy, Literature, s. 1–17, tu s. 14. 

399 Tamže, s. 203–214, tu s. 213. 

400 G. VATTIMO: Transparentní společnost, najmä s. 15–51. 

401 J. BAUDRILLARD: Heslá, s. 51.. 

402 Tamže, s. 45–48. K problematike konca dejín viď napr. S. SIM: Derrida a konec historie. Praha: Triton, 2001. 

Z anglického originálu Derrida and the End of History (1999) preložila E. Vacková.  
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Vattimo formuluje koncepciu tzv. slabého myslenia (pensiero debole) ako snahy zbaviť sa 

túžby po nájdení absolútnej pravdy.403 Ak budeme vychádzať z predpokladu o postmoderne 

ako stave radikálnej plurality, nemôžeme redukovať postmodernizmus ako reakciu na onú 

pluralitu na jeden typ reakcií, ktoré sú charakteristické antitotalitarizmom. Súčasné 

nacionalistické a neokonzervatistické tendencie usilujúce o návrat pred onen stav radikálnej 

plurality sú toho najlepším dôkazom. Mark Lipoveckij nazýva v ruskom kontexte túto 

tendenciu reakčným postmodernizmom a za jeho predstaviteľov prokremeľských ideológov 

Alexandra Dugina a Vladislava Surkova.404 

Ak sa teraz vrátime späť k literárnemu postmodernizmu, tak je zrejmé, že ho nemožno 

redukovať na predstaviteľov neoficiálnej scény. Keďže ho nemožno redukovať ideologicky, 

nemožno ho redukovať ani esteticky. To znamená, že postmodernizmus nie je vecou štýlu 

a nejde o literárny smer. Sovietsky zväz je ako totalitný štát dávaný do protikladu k možnosti 

plurality. Táto interpretácia je však limitovaná myslením v binárnych opozíciách, akými sú 

v tomto prípade najmä socializmus/kapitalizmus, komunizmus/liberálna demokracia alebo 

represia/ľud. Aby sme mohli uvažovať o pluralite v ruskej literatúre v rámci sovietskeho 

zriadenia, je nevyhnutné túto perspektívu opustiť. Ruská literatúra sa v sovietskom období 

realizovala v troch segmentoch – v zahraničí emigrantmi a v Rusku v oficiálnej a neoficiálnej 

sfére. Žiadny z týchto segmentov však nebol homogénny, ale bol ďalej členený. Súčasťou 

neoficiálnej sféry (a neskôr tiež emigranti) boli spisovatelia blízki disidentskému hnutiu. 

Takými boli napríklad Alexander Solženicyn (1918–2008) a Andrej Siňavskij (1925–1997). 

Ich tvorba vo vzťahu k totalite je odlišná. Ako píše Ann Komaromi, zatiaľ čo Solženicyn 

vystupoval z pozície hlásateľa pravdy a odhaľoval lživosť politického zriadenia, Siňavskij 

postupoval inak. Autorka Siňavského tvorbu interpretuje ako rukavicu hodenú logocentrizmu. 

Dôvodí tým, že Siňavskij sa vo svojich prózach prikláňal k fantastike, a tým pádom i k pluralite 

právd. Takto Siňavskij nielenže podrýval poetiku socialistického realizmu, ale aj predpoklad 

o privilegovanosti mimetickej funkcie jazyka.405 Popritom koexistovala v neoficiálnom 

segmente aj post-avantgardná poetika lianozovskej školy, soc-artu a moskovského 

konceptualizmu. Najmä pre soc-art a moskovský konceptualizmus bola dôležitá kritika vôle 

                                                           
403 Viď D. HRUŠKA – G. VATTIMO: Ja nie som Boh. Filozofia 68, 2013, 3, s. 248–254, tu s. 251–252. 

404 М. ЛИПОВЕЦКИЙ: Псевдоморфоза: Реакционный постмодернизм как проблема. Новое литературное 
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k moci, ktorá nebola nevyhnutne asociovaná s ideológiou Sovietskeho zväzu, ale bola prítomná 

aj v disidentskom hnutí ako vidno z prípadu Solženicyna.406 Post-avantgardná poetika sa pritom 

odlišovala aj od poetiky Siňavského, hoci ich mohol spájať motív podrývania logocentrizmu. 

O pluralite možno uvažovať aj v oficiálnej sfére, kde od päťdesiatych rokov dochádzalo 

k modifikácii socialistického realizmu. Normatívna Ždanovova doktrína sa postupne začala 

uvoľňovať aj vďaka hlasom zvnútra spisovateľskej obce. Spisovatelia kritizovali úpadok 

kultúry, v ktorej sa skutočnosť v dôsledku schematizmu nezobrazovala „pravdivo“. Z tohto 

hľadiska je symptomatický najmä článok Vladimira Pomeranceva Об искренности в 

литературе (1953).407 Táto kritika rozšírila priestor pre modifikáciu poetiky socialisticko-

realistických diel a súčasne umožňovala zachovať ich sociálne-angažovaný osteň, a teda ďalej 

kultivovať predstavu o spisovateľovi ako tribúnovi ľudu a svedomí národa (a tak ďalej 

podporovať literatúrocentrizmus).408 O pluralite napokon najlepšie svedčí to, že sa dnes 

v literárnych dejinách píše o niekoľkých paralelne sa rozvíjajúcich tendenciách v rámci 

oficiálnej sféry, pričom poetika reprezentantov každej z tendencií bola značne 

individualizovaná. 

Pluralita v literatúre bola možná v dôsledku spoločenských a kultúrnych procesov, ktoré 

dobre opísal Alexej Jurčak v už citovanej monografii Everything Was Forever, Until It Was No 

More. Pripomeňme, že Jurčak, v súvislosti s obdobím po smrti Stalina, písal o vysokej miere 

štandardizácie oficiálneho jazyka, vizuálnej propagandy a rituálnych aktov, ktoré zároveň 

otvárali priestor pre tzv. performatívne zmeny, t. j. opakovaním zaužívanej praxe (formy) 

artikulovať nové významy. Obdobné skutočnosti sa Raoul Eshelman usiloval zahrnúť pod 

pojem postmodernej epistémy. Eshelman postmodernú epistému špecifikuje štyrmi príznakmi, 

resp. motívmi. Prvým je zánik dialektiky asociovaný so smrťou Stalina. Smrť diktátora 

Eshelman interpretuje ako stratu centra. Druhým príznakom či motívom je minimalizácia 

subjektu, čo v autorovej interpretácii predstavuje prehodnocovanie voluntaristického subjektu 

a predpoklad, že existujú rôzne druhy nadosobných štruktúr poháňajúcich konanie subjektu. 

Tretím je rozštiepenie znaku a vznik ruptúry medzi znakom a objektom (derealizácia 

a simulácia). Posledným, štvrtým príznakom, je koniec dejín, čo je dôsledkom 

                                                           
406 Porovnaj B. GROYS: Gesamtkunstwerk Stalin, s. 37–39 a s. 92–93. 

407 Porovnaj Н. Л. ЛЕЙДЕРМАН – М. Н. ЛИПОВЕЦКИЙ: Современная русская литература: 1950 – 1990-е годы. 

Том 1, s. 89–96. 

408 Z tohoto hľadiska je zaujímavá napríklad tvorba Jevgenija Jevtušenka alebo Andreja Voznesenského. Viď 

H. ULBRECHTOVÁ: Ruská poezie druhé poloviny 20. století, s. 94–100. 
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predchádzajúceho bodu.409 Na tomto základe potom analyzuje rôzne diela oficiálne vydávaných 

spisovateľov. Poukazuje na to, ako súvisia s onou postmodernou epistémou. Sám fakt, že ju 

v nejakej miere reflektujú, považuje za argument v prospech ich označenia ako 

postmodernistických. Preto napríklad hovorí o dielach dedinskej prózy (деревенщики) ako 

o postmodernistických, avšak s anti-postmoderným zameraním, pretože sa usilujú 

postmodernu prekonať návratom pred ňu, resp. inštaláciou nových centier v decentrovanom 

svete.410 

Ako je vidieť z predchádzajúcich analýz, Prigov je z hľadiska estetiky aj ideológie 

postmodernistom. Pravdou však je, že terminologicky nerozlišoval medzi postmodernou 

a postmodernizmom. Používal iba pojem postmodernizmus (постмодернизм). V rozhovoroch 

i článkoch zdôrazňoval, že ide o „нынешнее состояние культуры“ a nie o štýl alebo smer.411 

Vlastnosti ako „эклектичность, цитатность, отсутствие предпочтительной аксиологии, 

позици и языка,“412 tradične prisudzované postmodernizmu ako literárnemu smeru interpretuje 

ako dôsledky stavu kultúry. Pre tento stav je podľa Prigova charakteristických niekoľko čŕt: 

decentrácia, absencia univerzálneho jazyka (systému pravidiel), rekonfigurácia času 

a priestoru, nárast počtu identít, pluralita kultúrnych foriem a mediatizácia reality 

(simulácia).413 O postmoderne tak uvažuje obdobne, ako som uvádzal vyššie. Prigov však 

upozorňuje aj na to, že o postmoderne možno hovoriť najmä vďaka masmédiám podnecujúcich 

derealizáciu, pretože mnohé z uvedených čŕt bolí prítomné aj v minulosti.414 Konštatuje 

napríklad aj to, že viaceré z nich sú imanentne vlastné ruskej kultúre.415 

Okrem toho, postmodernu ako dejinnú situáciu spája s motívmi konca a krízy. Robí to 

však inak ako Baudrillard. Prigov sa domnieval, že v súčasnosti (začiatkom nového tisícročia) 

                                                           
409 R. ESHELMAN: Early Soviet Postmodernism, s. 14–65. 

410 Autorove analýzy dedinskej prózy viď tamže, s. 81–106. 

411 Napr. Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 87 a Д. ПРИГОВ: Манифесты, s. 301. 

412 Д. ПРИГОВ: Манифесты, s. 301. 

413 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 87–88. 

414 Tamže, s. 88. 

415 Tamže, s. 91; И. БАЛАБАНОВА: Говорит Дмитрий Александрович, s. 113. 



123 
 

dochádza ku koncu jedného veľkého „eónu“,416 pretože sa paralelne završujú tri historické 

projekty, resp. epochy – renesancia, osvietenstvo a avantgarda.417 Tento Prigovov pohľad je 

treba vnímať v kontexte jeho uvažovania o kultúrnej evolúcii. Práve v súvislosti s kultúrnou 

evolúciou uvažoval o veľkých epochálnych projektoch renesancie, osvietenstva, romantizmu 

a avantgardy.418 Hnacou silou zmien pritom bola individualizácia umeleckých diel, resp. zmena 

v koncepcii autora (viď kapitola 4 Od literatúrocentrizmu k poetike performativity). Ako som 

už ukázal na predchádzajúcich stranách, tieto zmeny boli záležitosťou komplexného vzťahu 

medzi indivíduom a nadosobnými štruktúrami. Podľa Michaila Jampoľského Prigova 

zaujímala morfológia evolučných etáp a antropologické typy adaptujúce sa na tieto etapy.419 

Presne v tomto duchu je potrebné vnímať aj vyššie uvedené Prigovove konštatovanie, že sa 

usiloval nadeliť svoj osobný syndróm kultúrnym obsahom. Prigov uvádzal, že pre jeho osobný 

syndróm je charakteristický strach z identifikácie. Ide podľa neho o jednu zo základných 

genetických obáv každého živého organizmu. Práve postmoderná kultúra umožnila naplno 

aktualizovať kultúrny rozmer tejto genetickej obavy a urobiť ju spoločensky relevantnú.420 

Z takéhoto podhubia potom vyrastali Prigovove úvahy o tzv. novej antropológii. Jeho úvahy 

možno interpretovať ako odpovede na motívy konca dejinných epoch, z toho plynúcej kultúrno-

spoločenskej krízy a neustáleho vedecko-technického pokroku, ktorý môže priniesť zmenu 

biológie človeka. Zaujímalo ho, ako to všetko môže zmeniť umenie. Uvádzal príklad, ako môže 

vznik nového zmyslového orgánu zmeniť recepciu obyčajného baletného predstavenia.421 

Z úvah o adekvátnosti umeleckej praxe a dejinnej situácie vyplynula Prigovova 

definícia umeleckého postmodernistu: 

 

                                                           
416 To je výraz, ktorý používal. Pôvod má v gnosticizme, hoci v súčasnosti sa používa aj v geológii 

(geochronologická jednotka). Pôvod v gnosticizme je zaujímavý vzhľadom na vyššie uvedené postuláty o 

apropriácii a dekonštrukcii metafyzickej terminológie a koncepcií. 

417 Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным, s. 61. 

418 M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN:. „The Art of Penultimate Truth“, s. 193–195. 

419 М. ЯМПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма, s. 15. 

420 И. БАЛАБАНОВА: Говорит Дмитрий Александрович, s. 105.  
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Постмодернистский художник не «влипает» ни в один конкретный дискурс, а всегда 

является в соседстве с любым другим или другими дискурсами, актуализируясь в 

текстовом простанстве в виде швов и границ.422 

 

Prigov má svojím chápaním postmoderny a postmodernizmu blízko k Wolfgangovi 

Welschovi. Welsch definoval postmodernu ako stav kultúry a spoločnosti, a následne svoju 

definíciu postmodernizmu spojil s formuláciou preňho adekvátnych stratégií, ako na onen stav 

reagovať. O postmoderne a postmodernizme teda Welsch uvažoval z perspektívy 

postmodernistu. Práve toto spája Prigova s Welschom. Keď Prigov píše o postmodernistovi, 

píše sám o sebe a o svojich stratégiách. Postmodernista je niekým, kto pôsobí v hraničných 

priestoroch a neidentifikuje sa so žiadnou oblasťou, cez ktorú prechádza. Prax postmodernistu 

je tak založená na oscilácii a seba-odstraňovaní. Prigovove a Welschove úvahy sa tak približujú 

aj z hľadiska navrhovaných stratégií. 

Hoci Prigov uvádzal, že postmoderna nie je umelecký smer alebo štýl, ale stav kultúry, 

predsa len postmodernizmus spájal s určitým typom estetickej a ideologickej reakcie. 

Vychádzal pritom z presvedčenia o hľadaní adekvátnej reakcie (praxe) na kontext. V tejto 

súvislosti hovoril o kultúrnej príčetnosti (культурная вменяемость) ako o vedomom úsilí 

„принять (или не принять) то, что делаешь, с параллельным принятием всего 

сопутстувующего и окружающего“.423 Postmodernizmus tak predstavoval etós pritakania 

pluralite a snahu „не абсолютизировать высказанное слово, понимать, что истина бывает 

многоликой“.424 Imanentnou súčasťou Prigovovho myslenia tak bol antitotalitarizmus, zrejme 

ovplyvnený skúsenosťou s totalitou:  

 

Я исходил из того, что любой язык может стать советской властью. [...] А я понял, что 

любой язык, который стремится к господству, поражается раковой опухолью власти. Из 

этой идеи вытекали все мои дальнейшие действия.425 

 

                                                           
422 Д. ПРИГОВ: Без названия, s. 77. 

423 Д. А. ПРИГОВ: Счет в гамбургском банке, s. 119.  

424 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 116–117. 

425 Tamže, s. 95. Podobne sa vyjadril aj v iných rozhovoroch. Porovnaj Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка 

не быть идентифицированным, s. 67 a Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, 

s. 65. 
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Projekt DAP ako rizomatickú štruktúrú heterogénnych a vzájomne prepojených prvkov, 

ktoré odkladajú stretnutie empirického a imidžového Dmitrija Prigova, má zmysel označovať 

za postmodernistický. Možno ho za taký označiť v kontexte Prigovových úvah o postmoderne 

a postmodernizme, ale aj z hľadiska západnej filozofickej tradície (Baudrillard, Deleuze 

a Guattari, Derrida, Foucault, Vattimo, Welsch a ďalší). Dá sa tak ale označiť aj 

v neutrálnejšom rámci, a to ako reakcia na fenomény postmodernej doby charakteristickej 

derealizáciou a z toho plynúcim nárastom plurality, čo zároveň nemožno oddeliť od špecifickej 

skúsenosti so sovietskou totalitou a postsovietskou transformáciou. Prigov síce na projekte 

DAP pracoval celý život, no ako projekt DAP ho však začal vnímať v deväťdesiatych rokoch,426 

kedy v Rusku dochádzalo k nebývalej pluralizácii spoločenského i kultúrneho poľa 

sprevádzaného nárastom vplyvu masmédií. Prigov v predchádzajúcom citáte prirovnal 

ašpiráciu každej aktivity k moci a formovaniu koherentných celkov k sovietskej vláde. 

Leitmotívom autorovej tvorby v sovietskom i postsovietskom období tak bolo úsilie podrývať 

akúkoľvek mocenskú ašpiráciu. To napokon, podľa Prigova, odlišuje umelca od politika alebo 

športovca, ktorých aktivity v dobe rastúceho vplyvu masmédií smerujú k budovaniu vlastného 

imidžu.427 Cieľom umelca totiž má byť „явление абсолютной Свободы“.428  

                                                           
426 А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концептуальной школы, s. 193. 

427 Д. А. ПРИГОВ: Разнообразие всего. Москва: ОГИ, 2007, s. 76. 

428 Tamže, s. 77. 
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9 Ľudské a mimo-ľudské činitele projektu DAP 

Táto kapitola si dáva za cieľ preskúmať vzťah medzi výtvarným umením a literatúrou 

v Prigovovej tvorbe. Tento vzťah bude sledovaný v kontexte projektu DAP. Snahou kapitoly 

preto nebude skúmať intermediálne referencie, resp. výskyt obdobných motívov či tém 

v autorových vizuálnych aj literárnych dielach.429 Bude ma zaujímať, ako spolu výtvarné 

umenie a literatúra súvisia vzhľadom na autorovu snahu vytvoriť si „vlastný systém“,430 

aplikovateľný naprieč mediálnymi oblasťami, a ktorý by spĺňal jeho „ašpiráciu 

k univerzalizmu“.431 

 

9.1 Princíp rutiny432 

Prigov odmietal koncepciu umelca-génia a sám seba radšej označoval za kultúrneho 

pracovníka. V predchádzajúcej kapitole som koncepciu umelca-génia spojil s 

problematikou prehodnocovania voluntaristického subjektu. Umelecká prax génia je okrem 

toho podľa Prigova závislá na metafyzickej kategórii inšpirácie, zatiaľ čo jeho vlastná na 

rutine.433 Prigov dokonca svoju literárnu tvorbu chápal ako analógiu spôsobu práce 

výtvarníka.434 Čo však takéto prirovnanie a protiklad inšpirácie a rutiny znamenajú? 

Pre výtvarné umenie je charakteristický rozvinutý vzdelávací systém odovzdávania 

a nadobúdania remeselných a technických postupov a zručností. Výtvarníkom sa stáva ten, kto 

si osvojí sústavu zručností, ktoré môže následne uplatniť vo vlastnej tvorbe. Z tohto hľadiska 

sa z výtvarného umenia vytráca závislosť na metafyzike inšpirácie. Výtvarné umenie sa stáva 

vecou osvojenia remesla, a teda záležitosťou interakcie ľudského subjektu a mimo-ľudských 

činiteľov reprezentovaných nástrojmi a semiotickými systémami. 

                                                           
429 Na takéto prepojenia poukazuje väčšina autorov a autoriek, preto som nepovažoval bližšie sa tým zaoberať. 

Beriem to ako zjavnú skutočnosť. Porovnaj napr. Е. ДЕГОТЬ: Пригов и «мясо пространства». In: Е. ДОБРЕНКО 

– И. КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический классик, s. 617–629, tu s. 618. 

430 Д. А. ПРИГОВ – Г. БРУСКИН: «Главное, чтобы человек выработал свою собственную систему». 

431 T. GLANC: The Lord of Self-Removal, s. 146. 

432 K formulácii princípu rutiny som smeroval už vo svojej diplomovej práci, avšak menej argumentačne dôsledne 

a viac intuitívne. Viď J. KAPIČIAK: Intermediálne aspekty tvorby D. Prigova. Diplomová práca. Univerzita 

Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, 2016, tu s. 39–52. 

433 Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным, s. 56. 

434 Tamže. 
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Bernhard Siegert sa z tejto perspektívy zaujímal o výtvarnú techniku rozvrhovania (z 

talianskeho disegno), resp. načrtávania, zaznamenávania a rozvíjania nápadov architektmi 

a výtvarníkmi. V období renesancie bola technika rozvrhovania interpretovaná ako dôkaz 

o autonómnosti subjektu (voluntaristický subjekt, génius). Brala sa ako dôkaz o jeho 

výnimočnej kreativite. Technika rozvrhovania, ktorú subjekt architekta či výtvarníka používa, 

je však historicky podmienenou činnosťou a predstavuje výsledok pôsobenia diskurzívnych, 

technických a inštitucionálnych faktorov: 

 

Svoboda kreslení rukou, otevřenost rozvrhu, by tak měla být – hegelovsky řečeno – pojímána 

nikoliv jako to, co je nejbezprostřednější, nýbrž jako to, co je nejvíce zprostředkované, nikoliv 

jako to, co bezprostředně stojí na počátku utváření obrazů, staveb či strojů, nýbrž jako to, co 

stojí na konci dlouhodobého procesu disciplinace, diskursivizace a kódování vztahu medzi 

rukou a okem.435 

 

V Prigovovom prípade možno o rutine uvažovať obdobne ako o praxi delegácie časti 

kreativity z ľudského subjektu na mimo-ľudské činitele. Tieto mimo-ľudské činitele nie sú 

niečím nehmatateľným a voči subjektu vonkajším, ako to bolo v prípade inšpirácie. Sú, naopak, 

od subjektu neoddeliteľné, pretože sú od neho závislé, rovnako ako je subjekt závislý od nich. 

Z tohto hľadiska sú vždy materiálne. Tým, že sa deleguje časť zodpovednosti za kreatívny 

proces na mimo-ľudské činitele, prisudzuje sa im schopnosť aktívneho pôsobenia (agency). 

Ľudský subjekt je teda iba jedným z článkov v celom procese. 

Práve tieto skutočnosti umožňovali Prigovovi uvažovať o anestetizujúcich účinkoch 

rutiny, resp. o minimalizácii či suspendácii aktívneho pôsobenia ľudského subjektu, kedy sa 

subjekt necháva viesť mimo-ľudskými činiteľmi. Mimo-ľudské činitele tak plnia funkciu toho, 

čo som v predchádzajúcej kapitole nazval nadosobnou štruktúrou. Zároveň sa ďalej potvrdzuje, 

že nadosobné štruktúry nepredstavujú niečo vonkajšie a determinujúce. Uvedené možno dobre 

ilustrovať na Prigovových poznámkach o rutine vykonávania bežných činností, k akým patrí 

napríklad umývanie riadu: 

 

                                                           
435 B. SIEGERT: Bílá místa a temná srdce: Od symbolického řádu světa k řádu rozvrhu světa. Přeložil Petr Mareš. 

In: K. KRTILOVÁ – K. SVATOŇOVÁ (eds.). Medienwissenschaft. Východiska a aktuální pozice německé filozofie 

a teorie médií. Praha: Academia, s. 232–276, tu s. 237. Z nemeckého originálu Weiße Flecken und finstere Herzen. 

Von der symbolischen Weltordnung zur Weltenwurfsordnung (2009) preložil P. Mareš. 
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Я знаю только, что всякая рутина мне давалась легко, и я впадал в нее. Это род почти 

монашеского, медитативного делания. Я до сих посуду мою с каким-то пропаданием в 

этом занятии. [...] Любая рутина мне нравится.436  

 

Obdobne uvažoval o rutine v súvislosti s výtvarnou praxou. Aj ju spájal 

s anestetizujúcimi účinkami a prirovnával ju k meditácii.437 Prigov dokonca rutinu nazýval 

spásonosnou:  

 

СПАСИТЕЛЬНАЯ РУТИНА – продолжительная художественно-экзистенциальная 

практика, имеющая целью не порождение текстов, но посредством производимых 

текстов выстраивание художественного организма, способного почти спонтанно, 

самопроизвольно в любой момент порождать артефакты.438 

 

Je dobre známe, že Prigov pracoval veľmi disciplinovane. V postsovietskom období 

jeho ideálny pracovný harmonogram vyzeral nasledovne. Počas prechádzky alebo cestou 

metrom písal poéziu. Dve alebo tri hodiny sa na počítači venoval próze alebo esejistike a v noci 

kreslil.439 Výtvarnej činnosti bol však schopný venovať sa aj počas rozhovorov s priateľmi, 

alebo pri sledovaní televízie.440 Rutinizáciu výtvarnej činnosti možno interpretovať podobne 

ako snahu nebyť identifikovaným, t. j. ako úsilie aktualizovať osobný syndróm kultúrne 

a spoločensky relevantným obsahom. Princíp rutiny sa stáva dôležitým aspektom projektu DAP 

ako projektu prepájajúceho život a tvorbu („длиной в жизнь“). Prigov v rámci svojej snahy 

                                                           
436 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 41. 

437 Д. А. ПРИГОВ – Г. БРУСКИН: «Главное, чтобы человек выработал свою собственную систему», s. 38. 

Prirovnávania výtvarnej praxe k meditácii nebolo medzi neoficiálnymi výtvarníkmi v období päťdesiatych až 

osemdesiatych rokov ničím výnimočným. Koreluje so záujmom o východné myslenie, ktoré bolo aktívne 

recipované aj umelcami na Západe. Viď И. КАБАКОВ: 60-е – 70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. 

Wien: Gesselschaft zur Förderung slawistischer Studien, 1999, s. 50–51. 

438 А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концептуальной школы, s. 193. Úvahy 

obdobného charakteru sa nachádzajú napríklad v predbežnom upozornení k zbierke Стихи двадцати лет опыта 

(1974–1977). V odôvodnení, prečo sa rozhodol aj tentoraz napísať predbežné upozornenie odkazuje na 

„спасительную инерцию-балласт труда, известную прозаикам и представителям прочих искусств с 

основательным технологическим пластом“ (Д. А. ПРИГОВ: Монады: Как-бы-искренность, s. 54). I tu Prigov 

prepája problematiku rutiny s ovládnutím technických, resp. remeselných zručností. 

439 Д. А. ПРИГОВ – А. ЯХОНТОВА: Отходы деятельности центрального фантома, s. 72; Д. БАВИЛЬСКИЙ: Мир. 

Труд. Май. Дмитрий Александрович Пригов отвечает на вопросы Дмитрия Бавильского. 

440 K. GURSHTEIN: The Eloquent Spaces of Silence: D.A. Prigov´s Visual Art. Russian Literature 76, 2014, 3, s. 

309–338, tu s. 327. 
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stať sa tvorivým organizmom a plochou pre experimenty nesledoval iba vlastnú derealizáciu, 

ale aj istú mieru suspendácie svojej kreativity. Práve takto sa dá chápať oná mimovoľná 

produkcia umeleckých artefaktov z definície spásonosnej rutiny. Na inom mieste túto 

mimovoľnú produkciu prirovnáva k know-how technológie, „где стихотворение есть 

единица производства выхода технологии, которая подтверждает истинность этой 

технологии“.441 O relevancii princípu rutiny pre projekt DAP a takisto pre literárnu činnosť 

svedčí i nasledujúci citát: 

 

Всякие стихи после завершения моего проекта являются как бы посмертными и суть 

материализация рутины, которая является в данном случае неким метастихом, уже 

обращая мало внимания на сами стихи с их конкретным содержанием.442 

 

V nasledujúcej podkapitole sa budem zaoberať sériou kresieb s názvom Бестиарий. 

Urobím tak najmä prostredníctvom eseje О бестиарии (1992), v ktorej Prigov pojednáva 

o koncepcii tejto série a približuje svoje chápanie akademickej kresby. V akademickej kresbe 

sa vari najlepšie materializuje princíp rutiny. Prigov práve tejto technike prikladal kľúčovú 

úlohu pre svoju tvorbu. Svedčí o tom už sám fakt, že sa jej venoval každý deň, a samu činnosť 

považoval za samostatné umelecké dielo: 

 

Я рисую все время; что значит все время? – каждый день, без каких-либо перерывов. У 

меня было два инфаркта. Я лежал в реанимации и спросил порисовать, а мне доктор 

сказал: «Нельзя». Я сказал, что если я не буду рисовать, я буду нервничать, и он мне 

разрешил. Я рисую каждый день, то есть каждую ночь, точнее, с 10 или 11 вечера до 5 

утра, даже здесь, в Питере. Во всех гостиницах, в дороге – везде у меня с собой рисование, 

и я рисую. И в этом отношении сам процесс рисования уже есть тип художественного 

поведения как тип художественного произведения [kurzíva Prigovova].443 

 

Bližším pohľadom na techniku akademickej kresby a jej význam pre Prigova bude 

možné lepšie porozumieť autorovmu prirovnaniu vlastnej literárnej tvorby k praxi výtvarníkov. 

 

                                                           
441 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 83. 

442 Д. А. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день, s. 567. 

443 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 676. 
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9.2 Ľudské a mimo-ľudské činitele série Бестиарий: Princíp rutiny vo výtvarnom umení 

Kresby série Бестиарий predstavujú portréty konkrétnych ľudí. Zo samotných kresieb je to 

zjavné iba vďaka tomu, že je na každej z nich uvedené konkrétne meno. Podobnosť 

s predobrazom z empirickej reality by sa hľadala iba ťažko. Možno tak vylúčiť, že ide 

o vizuálne reprezentácie fyzického zovňajšku konkrétnych ľudí. Nejde ani o alegorické 

zobrazenie ich povahových vlastností.  Prigov tieto portréty situuje do roviny potenciality. 

Uvádza, že  

 

[...] данные портреты являются изображением метафизических прототипов своих 

реальных воплощений, которые из полного набора значений могут, да и так оно и есть, 

реализовать в своих последующих инкарнациях лишь какую-то ограниченную их 

часть.444 

 

Z citácie vyplýva, že hoci portréty nereprezentujú empirickú realitu, čosi predsa len 

reprezentujú. Reprezentujú „metafyzické prototypy“. Pri hľadaní odpovede na otázku, čo 

„metafyzické prototypy“ vlastné sú, sa treba pristaviť pri tom, ako Prigov pristupoval ku kresbe 

a tiež pri tom, aká bola genéza kresieb zo série Бестиарий. Prigov svoju kresliarsku prax 

charakterizoval ako 

 

[...] перенесение любого (подчеркиваю: любого!) слова [...], вычленяемого из любого 

случайного контекста [...] в абстрактно-визуальное пространство, таким образом, что оно, 

слово, воспринимается только как имя этого пространства, и не только как имя этого 

пространства, но как некое существо-обитатель этого пространства, им же и 

порождаемого.445 

 

Ďalej uvádza, že to platí pre všetky druhy jeho „portrétnych“ kresieb, ktorým sa začal 

systematicky venovať v roku 1977. Spočiatku išlo o kresby všedných predmetov, napr. 

konzervy, kvety, tenisky, ktoré sa neskôr zredukovali do formy gule (шарик), resp. slova. 

                                                           
444 Д. А. ПРИГОВ: О бестиарии. In: В. ЗАХАРОВ – М. ПОРУДКОМИНСКАЯ (ред.): Пастор: сборник избранных 

материалов опубликованных в журнале Пастор 1992–2001. Вологда: Pastor Zond Edition, 2009, s. 25–31, tu 

s. 31. 

445 Tamže, s. 26. 
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Vzhľadom na to, že cieľom kresieb bolo „skúmať“ vzťah medzi slovom a abstraktným 

priestorom, začal sa Prigov zaoberať tým, akú povahu by mal mať okolitý priestor.446 Ako už 

vieme, zobrazený predmet nemal byť reprezentáciou predmetu z empirickej reality, ktorú 

autorský subjekt pozoruje. To však nevylučuje, že zobrazené predmety nemohli vznikať na 

základe modelu z empirickej reality. Pri prenose do nového priestoru (semióze) však dochádza 

k spretŕhaniu pôvodných väzieb. Takto sa zo zobrazeného predmetu stáva to, čo Michail 

Jampoľskij v nadväznosti na Williama Ockhama nazýva menom druhotnej impozície. Takéto 

meno sa vzťahuje k znakom označujúcim veci a nie k veciam samým.447 Ide o problematiku, 

ktorou som sa zaoberal v súvislosti s pomenovaním projektu občianskym menom autora (viď 

kapitola 8.4 Empirický vs. imidžový Dmitrij Alexandrovič). V nadväznosti na Jurija Lotmana 

možno povedať, že ide o záležitosť prechodu z jednej semiosféry do inej.448 Lotman semiosféru 

opisuje ako semiotické kontinuum pozostávajúce zo semiotických útvarov rôzneho typu 

a patriacich na rôznu úroveň hierarchie tohto kontinua.449 Pri prechode z jednej semiosféry do 

inej dochádza k prekódovaniu, pretože hranica semiosféry má povahu filtra. Prechodom cez 

filter sa javy prekódujú (preložia, prepíšu) do jazyka platného v novej semiosfére.450 Prigov 

obdobne uvažoval v eseji Третье переписывание мира (viď kapitola 4 Od literatúrocentrizmu 

k poetike performativity). V eseji označuje pomenúvanie sveta (nominácia) za hlavnú úlohu 

básnika (z pohľadu spoločnosti), avšak toto pomenúvanie má v dejinách vždy podobu prepisu 

(prekódovania) už existujúcich mien. 

Zobrazením predmetu v kresbe teda dochádza k jeho prepísaniu v súlade s pravidlami 

jazyka kresby. Viac o týchto pravidlách prezradí nasledovný citát, v ktorom Prigov opisuje 

prostredie, v akom sa zobrazované predmety ocitajú: 

 

                                                           
446 Giada Dalla Bontà upozorňuje, že zárodky tohto prístupu sú prítomné ešte v skoršej Prigovovej výtvarnej tvorbe 

z rokov 1973–1974. Konkrétne poukazuje na prítomnosť kruhových ”priezorov” do iného sveta. Viď G. DALLA 

BONTÀ: Bestiaries and Stikhogrammy as the Core of the „D.A.P. Project“, s. 79. 

447 М. ЯМПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма, s. 11–12. 

448 Na príbuznosť v myslení Lotmana a Prigova už upozornili M. LIPOVETSKY – I. KUKULIN:. „The Art of 

Penultimate Truth“, s. 195–197 a nepriamo aj G. DALLA BONTÀ: Bestiaries and Stikhogrammy as the Core of the 

„D.A.P. Project“, s. 83–84. 

449 Ю. М. ЛОТМАН: О семиосфере. In: Ю. М. ЛОТМАН: Избранные статьи в трех томах. Том 1. Статьи по 

семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992, s. 11–24, tu s. 11–12. 

450 Tamže, s. 13. 
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Перекомпоновалась и светотеневая трактовка, то есть свет и тень не фиксировал некий 

источник света, а как бы некий пристальный внимательный взгляд, высвечивающий 

своим вниманием наиболее близкие к нему поверхности и как бы спасающий предмет от 

полного поглощения чернотой, как бы кислостой (поскольку рисунок и есть в самом 

общем смысле просто борьба тьмы и света, в переводе на нравственно-метафизический 

словарь – борьба добра и зла), позволяя ей непозволительно (по сравнению с нормативно 

пластическим решением подобного рода изображений) глубоко прожигать предметы в 

местах, где их внутренняя структура не сопротивляется, не имеет силы внутренне 

противостоять.451 

 

Prigov v citovanom fragmente opisuje kresbu ako priestor modelovaný podľa 

symbolických pravidiel súboja svetla a tmy (znova sa napája na rétoriku metafyziky). Uvedený 

fragment však zároveň naznačuje, že pri vzniku portrétov mohla zohrať zásadnú úlohu sama 

technika akademickej kresby. Oveľa explicitnejšie tento náznak potvrdzuje skutočnosť, že pre 

Prigova 

 

[o]сновным принципом рисования, рисовальным поведением стала длительность, 

монотонность, скрупулезность самого процесса, не могущего быть форсированным, 

когда маленький рисунок мог и должен был отнимать месяц упорной работы.452 

 

Prigov uvádzal, že k technike akademickej kresby sa obrátil okrem iného preto, lebo 

išlo o techniku plastického umenia, ktorú už ovládal, a mohol ju využiť pre potreby svojej 

konceptuálnej tvorby.453 Uvedené skutočnosti naznačujú, že Бестиарий je potrebné 

interpretovať v prepojení na princíp rutiny. To znamená, brať do úvahy rozmer interakcie 

ľudského subjektu a mimo-ľudské činitele, a podobne ako v prípade techniky rozvrhovania, 

zvažovať faktory disciplinovania ruky, oka a imaginácie. 

V roku 1957 vyšla v Moskve učebnica akademickej kresby. Procesy disciplinovania sú 

v nej relatívne podrobne opísané. Je pravdepodobné, že sa Prigov pri osvojovaní princípov 

akademickej kresby počas svojich štúdií v sochárskom ateliéri (1959–1967) riadil podobnou 

metodikou. Pre analýzu však nehrajú tieto biografické súvislosti rozhodujúcu úlohu. Skôr ma 

                                                           
451 Д. А. ПРИГОВ: О бестиарии , s. 27. 

452 Tamže, s. 28. 

453 Tamže, s. 27. 
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bude zaujímať to, či je možné aj v Prigovových kresbách vysledovať podobný systém 

technických postupov, ktoré mohli ovplyvniť podobu kresieb. V žiadnom prípade tu nechcem 

tvrdiť, že sa Prigov s danou učebnicou skutočne stretol. 

Koncepcia kresby v uvedenej učebnici vychádza z tradícií realistického umenia. Kresba 

teda bola „специфическим способом изучения предметного мира с точки зрения 

возможностей его изображения“.454 Pri vyučovaní sa preto kládol dôraz na to, aby „каждое 

прикосновение карандаша к бумаге не было случайно но было обосновано законами 

построения, перспективы и анатомии“.455 Hlavnou zásadou bolo brať do úvahy zobrazovaný 

predmet ako celok. Jednotlivé prvky zobrazovaného predmetu museli byť v súlade so sebou 

navzájom a so zobrazovaným celkom. Preto sa zdôrazňovala znalosť konštrukcie 

zobrazovaného predmetu. K osvojovaniu si konštrukcie dochádzalo sériou cvičení 

disciplinujúcich oko a ruku a spolu s tým sa disciplinovala aj predstavivosť. Práve 

predstavivosť spolu s vytrénovaným okom a rukou umožňuje zobraziť jednotlivé časti 

zobrazovaného predmetu proporčne. 

Ideálny postup pri kresbe preto vyzeral nasledovne:  

 

Выполняя задание по рисунку, студент вначале размещает изображение на листе бумаги, 

определяет движение, пропорции и форму модели при помощи линий и основных 

светотеневых отношений.456  

 

Dôležitým pri modelovaní objemu a plastickosti predmetu a tiež jeho okolia, bolo 

venovať pozornosť práci so svetlom a tieňom.457 Sú to šerosvit a odtieň, ktoré naznačujú, kde 

je zdroj svetla dopadajúci na povrch predmetu. Prezrádzajú tak čo-to o povahe prostredia 

obklopujúceho predmet. Z vyššie uvedeného Prigovovho citátu vyplýva, že práve podobné 

otázky si autor pri modelovaní predmetov v kresbe a neskôr zoomorfných bytostí série 

Бестиарий, kládol. 

Nie je to však jediný zrejmý princíp akademickej kresby prítomný v tejto sérii. V knihe 

Разнообразие всего boli popri rôznorodých textoch publikované aj náčrty kresieb zo série 

                                                           
454 М. И. СОЛОВЬЕВ И ДР.: Рисунок в высшей художественной школе. Москва: Искусство, 1957, s. 7. 

455 Tamže, s. 6. 

456 Tamže, s. 8. 

457 Tamže, s. 12–14. 
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Бестиарий. Tieto náčrty naznačujú, že Prigov pri kresbe postupoval podobne, ako navrhuje 

učebnica (obr. 2 a 3). O potrebe metodickosti postupu pri akademickej kresbe Prigov písal 

podrobne v eseji Метафизика академического рисунка (1999).458  

Okrem toho, každá kresba predstavuje celok, ktorého jednotlivé prvky sú vo vzájomnom 

súlade. Pokiaľ ide iba o zobrazené bytosti, súlad spočíva najmä v plynulosti ich telesnej 

konštrukcie, ktorá je súhrou šerosvitu prepojená s prostredím. Súlad kresby ako celku je však 

ďalej akcentovaný systémom znakov, ktorý Prigov prirovnáva k heraldike (obr. 4). Ide o systém 

diferenčných znakov umožňujúcich rozlíšiť jednotlivé portréty osôb, resp. ich „metafyzické 

prototypy“. Zoomorfné bytosti nie sú reprezentáciami empirickej reality, preto by diferencia 

medzi jednotlivými portrétmi na základe kritérií podobnosti s „predlohou“, bola nemožná. 

Diferencia je možná vďaka “heraldickému“ systému. V roku 1992 zahŕňal tento systém vyše 

dvadsať znakov, avšak ich počet podľa Prigovových slov stále narastal. „Heraldický“ systém 

predstavuje ďalšiu vrstvu pravidiel semiosféry tejto konkrétnej série kresieb, na základe ktorých 

je do nej predmet prenášaný. Tieto pravidlá spoluurčujú znakovú podobu kresieb, ktoré zároveň 

aktualizujú intramediálne [kurzíva moja] prepojenia s tradíciami byzantského umenia alebo 

stredovekého žánra beštiára, čo z celej série robí komplexnú semiotickú hru.459  

Ovládnutie remesla akademickej kresby vedno s postupným formovaním ustálenej 

„heraldiky“ série, umožnilo reorganizáciu miery aktívneho pôsobenia ľudského subjektu 

a mimo-ľudských činiteľov, a v istom zmysle viedlo k suspendácii autora: 

 

Но высшая стадия – ровно наоборот, когда вы уже все знаете, за плечами у вас огромный 

опыт, через час рисования вы теряете контроль, и когда вы выходите из рисунка, вы точно 

не можете даже воспроизвести, каких мест вы касались, – но вот это состояние самое 

истинное, состояние соприродности этому действию рисования.460 

 

                                                           
458 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 668–677, tu s. 669 

459 Viď G. DALLA BONTÀ: Bestiaries and Stikhogrammy as the Core of the „D.A.P. Project“, s. 81–84. 

460 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 672. 
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V Prigovovom pojatí akademickej kresby hrá dôležitú úlohu princíp rutiny, vďaka 

ktorému svoju výtvarnú činnosť prirovnáva k meditácii. Pre tento prístup je dôležitý moment 

suspendácie autora, resp. seba samého. Azda z týchto príčin Prigov hovoril o svojej literárnej 

tvorbe ako o analógii práce výtvarníkov. V nasledujúcej podkapitole sa pokúsim identifikovať 

podobné motívy v autorovej poézii. Treba však pamätať, že pôjde o analógiu a nie o totožnosť, 

čo súvisí s mediálnymi špecifikami literatúry a výtvarného umenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 2. Portrét V. Žirinovského zo 

série Бестиарий. Zdroj: prigov.ru 

 

 

Obr. 3. Náčrt k portrétu V. Žirinovského. 

Zdroj: Д. А. ПРИГОВ: Разнообразие всего 

 

 

Obr. 4. Prigovov náčrt semiotického systému kresieb zo série Бестиарий. 

Zdroj: Д. А. ПРИГОВ: О бестиарии 



136 
 

9.3 Ľudské a mimo-ľudské činitele sérií Стратификации a Назначения: Princíp rutiny 

v poézii 

Podľa Alexandra Skidana spočíva osobitosť Prigovovej tvorby „в поэтическом способе 

производства“ a ďalej konštatuje, že „его логико-поэтические машины пришли на смену 

«живому труду» традиционного лирического высказывания“.461 Z tejto perspektívy sa 

Skidan zaoberá príbuznosťou medzi Prigovom a Warholom, ktorá spočíva v orientácii oboch 

autorov na hotový materiál (apropriácia, ready-made). Pre Warhola sú ním znaky masovej 

kultúry, komiksy, reklamy, etikety, fotografie z bulváru, a pre Prigova zasa sovietska ideológia 

v jej „domestikovanej“ podobe.462 Skidan poukazuje na to, že v Prigovovej poézii je prítomná 

logika strojovej seriality spojená s oslabovaním prítomnosti intencie subjektu. Vo svojej štúdii, 

žiaľ, Skidan neprekračuje rovinu deklarácií. K podrobnejším analýzam sa neodhodlal. Tak či 

onak, autor správne identifikuje v Prigovovej poézii prítomnosť nejakého mechanizmu (mimo-

ľudský činiteľ), ktorý participuje na zodpovednosti za kreativitu, t. j. za konštrukciu básne.  

Skidan nie je jediným, kto poukazuje na tento aspekt Prigovovej literárnej tvorby. 

Brigitte Obermayr a Georg Witte ho nazývajú generatívnou gramatikou.463 Gerald Janecek 

prirovnáva serialitu Prigovovej poézie k formulárom s preddefinovanou štruktúrou a časťou 

sémantiky.464 Michail Jampoľskij si zasa na Prigovovom románe Живите в Москве všíma 

reťazenie asociácií poloautomatizovaným, resp. takmer nevedomým spôsobom.465 Všetci 

uvedení autori a autorka poukazujú na prítomnosť pôsobenia nejakej nadosobnej štruktúry 

v procese tvorby. Inými slovami, princíp rutiny a snaha o zdieľanie aktívneho pôsobenia 

s mimo-ľudskými činiteľmi sa dá identifikovať nielen v Prigovovej výtvarnej tvorbe, ale aj 

v literárnej. Argumentáciu sa pokúsim konkretizovať analýzou textov, ktoré vznikli aplikáciou 

osvojiteľných pravidiel formalizovaných systémov466 na verbálny materiál. Prigovove texty 

tohto typu sa nachádzajú najmä v knihe Исчисления и установления: стратификационные 

                                                           
461 А. СКИДАН: Пригов как Брехт и Уорхол в одном лице, или Голем-совиетикус. In: Е. ДОБРЕНКО – 

И. КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический классик, s. 123–144, tu s. 123. 

462 Tamže, s. 132. 

463 Б. ОБЕРМАЙР – Г. ВИТТЕ: Роман из стихов: «Живите в Москве» и художественный проект Д. А. Пригова, 

s. 22–24. 

464 ДЖ. ЯНЕЧЕК: Серийность в творчестве Д.А. Пригова. In: Е. ДОБРЕНКО – И. КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ 

– М. МАЙОФИС (ред.): Неканониеческий классик, s. 501–512, tu s. 502–503. 

465 М. ЯМПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма, s. 239–244, tu s. 240. 

466 Mám tu na mysli formalizované systémy nie v úzkom zmysle logiky alebo matematiky, ale v širšom zmysle 

ako akýkoľvek abstraktný systém, v ktorom sú známe prvky a ich funkcie. 
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и конвертационые тексты (2001). Využijem texty zo sérií Стратификации (1995) a 

Назначения (1996). 

V sérii Стратификации Prigov pracuje s koeficientmi (v zmysle ukazovateľov 

pomeru vzájomnej závislosti prvkov).467 V každom z textov série je zvolenému prvku priradený 

koeficient 1 na základe vybraného kritéria. Voľba prvku pre koeficient 1 usmerňuje výber 

ďalších prvkov, s ktorými je ten prvotný usúvzťažňovaný. Prvky totiž pochádzajú z rovnakej, 

resp. príbuznej oblasti vedenia (usporiadania), napr. národnosti, národné literatúry, potraviny, 

zvieratá a zvieracie mláďatá a pod. Takto vyzerá verzia s národnosťami: 

 

Датчане смеются как люди, и если их принять за 1, то англичан можно обозначить как 

0,9, французов – как 0,8, швейцарцев немецкоговорящих – как 0,6, немцев – как 0,2, 

итальянцев же опять как 0,85, русские могут потянуть на 0,5, а китайцы уже 1,2, демоны 

их -8, демоны остальные -5, вампиры, оборoтни, сосуны и вонючки -2. Про ангелов не 

говорится. Святые, наверное, где-то на абсолютном нуле, но в иной классификации.468 

 

Text začína výrokom o Dánoch a ich smiechu. Výrok uvádza tvrdenie o tom, že Dáni 

sa smejú ako ľudia a tým sa im priraďuje koeficient 1. Smiech sa stáva kritériom pre posúdenie 

miery príslušnosti k ľudskému rodu. Po úvodnom výroku nasleduje reťazec usúvzťažnení 

Dánov s inými národmi. Keďže sa však smiech stal určujúcim kritériom pre mieru príslušnosti 

k ľudskému rodu, vzniká tým priestor pre usúvzťažnenie Dánov ako reprezentantov ľudstva 

s mimo-ľudskými bytosťami (démonmi, upírmi, vlkolakmi atď.). Keď sa teda v texte 

prisudzuje Francúzom koeficient 0,8, znamená to nielen ich odlišnosť od Dánov, ale aj od 

ľudského rodu. Text takýmto spôsobom reorganizuje vzťahy medzi národmi, resp. prepisuje 

zaužívané klasifikácie štátov podľa socio-ekonomických alebo politických ukazovateľov, na 

základe ktorých sa formujú štandardné predstavy o prosperite alebo demokratickosti toho-

ktorého národa a štátu. Prigov v texte aktualizuje funkciu básnika ako toho, kto sa účastní na 

pomenúvaní, resp. prepisovaní, re-klasifikácii sveta a prvkov, z ktorých pozostáva. Text 

odkrýva konvencionalitu, arbitrárnosť, tým pádom i určitú nezáväznosť medzi označujúcim 

                                                           
467 Д. А. ПРИГОВ: Исчисления и установления: стратификационные и конвертационные тексты. Москва: 

Новое литературное обозрение, 2001, s. 5–9. 

468 Tamže, s. 6. 
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a označovaným a medzi znakom a objektom.469 Ukazuje sa, že pri zmene kritérií klasifikácie 

môže dôjsť k zmene celej oblasti vedenia (rozlišovanie ľudí podľa národnosti). 

V inkriminovanom texte viedla zmena kritéria klasifikácie k usúvzťažneniu jednotlivých 

národov a mimo-ľudských bytostí. Teraz spolu tvoria novú oblasť vedenia. 

Pozícii v rámci štruktúry klasifikácie zodpovedá funkcia. Platí, že Francúzi 

s koeficientom 0,8 sú viac ľuďmi než upíri s koeficientom -2, no zároveň sú upíri ľudskejší než 

démoni s koeficientom -5. Priradenie pozície tak mení funkciu prvku. Tento aspekt je kľúčový 

v sérii Назначения.470 Prigov preberá hierarchickú štruktúru pozícií v štátnej administratíve. 

Aj túto štruktúru aplikuje na rôzne oblasti vedenia (ekosystém, anatómia, administratívne 

členenie Moksvy, gramatika, medziľudské vzťahy, násilná smrť, humanitné vedy a pod.). 

Obzvlášť príznačným sa mi vidí nasledovný fragment: 

 

Президент – это я 

Премьер-министр – это ты 

Первые замы – это он, она и оно 

Совет безопасности – это мы 

Министры – это вы 

Все остальные – это они471 

 

Pozície štátnej administratívy sú zoradené od najvyššej (prezident) po najnižšie 

(ostatní). Tieto pozície sú prisúdené osobným zámenám zoradeným od „ja“ po „oni“, ako tomu 

bežne býva v príručkách gramatiky. Prigov v citovanom texte konfrontuje dva systémy 

klasifikácie (vedenia). Rovnako tak robí aj v nasledovnom prípade, kde sa väčšmi než 

v predchádzajúcom prípade akcentujú funkcie, ktoré z priradenia prvku na určitú pozíciu 

vyplývajú: 

 

Если местного волка назначить премьер-министром 

То ситуация обнищания полей по глубокой осени будет выглядет как советник 

президента по государственной безопасности 

                                                           
469 K problematike arbitrárnosti znaku všeobecne viď V. GVOŽDIAK: Základy sémiotiky 2. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2014, s. 8–20. 

470 Д. А. ПРИГОВ: Исчисления и установления: стратификационные и конвертационные тексты, s. 56–63. 

471 Tamže, s. 59. 
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А березняк при сем будет явно министром внутренних дел 

Ворон – военный министр 

Зайцы – конструктивная оппозиция 

А министр финансов? – а министр финансов улетел! Он – перелетный472 

 

Pozície v štátnej administratíve sú spojené so zodpovednosťou za správu určitého 

segmentu štátu a spoločnosti. Obdobne plnia určité funkcie vlk, brezový háj, havran, zajac 

a vtáky v rámci ekosystému poľa. Funkcie, ktoré plnia jednotlivé prvky ekosystému sú 

stotožnené s funkciami v štátnej správe. Vlkovi je prisúdená ako predátorovi pozícia premiéra, 

čím sa zdôrazňuje mocenský rozmer tejto štátnej pozície. Podobne mocenský rozmer pozície 

premiéra aktualizuje predchádzajúci fragment, keď na túto pozíciu priraďuje „ja“, ktoré sa 

v jednom z textov série ukazuje ako to, ktoré o rozdeľovaní pozícií a funkcií rozhoduje. V „ja“ 

sa kumulujú pozície a funkcie od tých najvyšších (prezidenta a premiéra) až po tie marginálne 

z hľadiska dosahu na správu štátu:  

 

Я бы отдал себе посты 

1. Президента 

2. Премьер-министра 

[...] 

15. Начальника пограничной и таможенной служб 

16. Председателя Госбанка 

17. Директора всех частных банков и объединений 

18. Директора Большого и Малого театров 

19. И солиста Госфилармонии473 

 

V tomto fragmente sa objavuje motív subjektu ako „zberného“ miesta pre pozície 

a funkcie. Ide o motív, ktorý je prítomný na makroúrovni projektu DAP i na mikroúrovni básne. 

S týmto motívom je spätý motív autorského subjektu ako režiséra zodpovedného za interakciu 

hercov (postáv) na scéne. V citovaných prípadoch zo série Назначения sú týmito postavami 

rôzne klasifikácie či oblasti vedenia. Pozíciu autora ako režiséra možno v sérii identifikovať 

vďaka predbežnému upozorneniu, ktoré predchádza textom. Práve ono indikuje rozdvojenie 

                                                           
472 Tamže, s. 58. 

473 Tamže, s. 60–61. 
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autorskej pozície na tvorcu a režiséra.474 Režisérska pozícia je však artikulovaná aj kvantitou 

textov zaradených do série, pretože ukazujú, že na scéne môžu byť konfrontované rôzne 

systémy vedenia, a teda, že autorský subjekt nepreferuje žiadny z nich. Referencie k „ja“ možno 

interpretovať ako indikátory vedomia o podmienenosti vlastnej autorskej pozície, ktorej je 

priznaný mocenský charakter. Podobne ako v sérii Стратификации, aj v sérii Назначения 

dochádza k zvýrazňovaniu konvencionality, arbitrárnosti a poukazovaniu na nezáväznosť. 

Spomedzi textov série Назначения je zvýraznenie konvencionality a arbitrárnosti realizované 

v básni, kde sú pozície v štátnej správe prisudzované prvkom nepochádzajúcim z jednej oblasti 

vedenia, ale sú vyberané akoby náhodne, bezprostredne z vôle autorského subjektu. Efekt 

náhodnosti a bezprostrednosti vychádza z použitých jazykových a štylistických prostriedkov 

(dialóg a frázy ako „да хотя бы“, „Дай подумать!“, „А почему бы не“, „Ну, может быть“): 

 

Кого бы нам назначить на пост премьер-министра? – Да хотя бы нашу квартиру! – 

Хорошо! 

А кого бы на первого зама? – Да хотя бы велосипедиста! – Хорошо! 

А военный министр? – Дай подумать! А почему бы не четверг! Хорошо! 

А советник президента по экономическим вопросам? – Да будильник! – Хорошо! 

А последнее? – Последнее? Ну, может быть, все остальное! – Хорошо!475  

 

Prigov v analyzovaných textoch oboch sérií apropriuje existujúce formalizované 

systémy, čo samé osebe znižuje potrebu aktívneho konania ľudského subjektu (autora) 

v procese konštrukcie básne. V analyzovanej básni zo série Стратификации rozbieha prvotná 

axióma „Датчане смеются как люди, и если их принять за 1“ reťazec usúvzťažnení. Axióma 

vymedzuje pravidlá pre paradigmatickú os výberu a tiež pravidlá pre syntagmatickú os 

kombinácie. Vzniká relatívne obmedzená množina pre výber usúvzťažňovaných prvkov a je 

známy spôsob ich usúvzťažňovania. Časť kreativity sa týmto presúva na mimo-ľudské činitele, 

t. j. systém usúvzťažňovania, vymedzovania pozícií a funkcií. Ľudský subjekt aj mimo-ľudské 

činitele participujú na spracovaní dát do podoby básne. Produkcia básní sa týmto spôsobom 

automatizuje, resp. poloautomatizuje, pretože ľudské i mimo-ľudské činitele disponujú určitou 

mierou autonómie. 

                                                           
474 T. GLANC: Poetická rozvědka Dmitrije Alexandroviče, s. 271. 

475 Д. А. ПРИГОВ: Исчисления и установления: стратификационные и конвертационные тексты, s. 59. 
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Podobne to prebieha v textoch série Назначения. Kombinujú sa dva systémy vedenia, 

v ktorých konkrétne prvky zaujímajú určité pozície a plnia tak príslušné funkcie. Pri ich 

kombinácii dochádza k vzájomnému prepisu pozícií a funkcií. Videli sme napríklad, ako sa 

z prezidenta, resp. premiéra stal vlk alebo „ja“, čím boli pozície prezidenta, resp. premiéra 

naplnené špecifickým obsahom. Keď zasa vlk zaujal pozíciu premiéra, transformovalo sa 

vedenie o ekosystéme poľa z niečoho prirodzeného na záležitosť mocenských vzťahov. Aj 

v tomto prípade dochádza k vymedzeniu kritérií pre paradigmatickú i syntagmatickú os, a tým 

pádom k delegácii časti zodpovednosti za kreativitu na vzniknutý systém. To, že nejde 

o vymazanie pôsobenia ľudského subjektu, vari najlepšie dokazuje prítomnosť textu, v ktorej 

boli do pozícií nominované náhodné prvky bez príslušnosti k špecifickej oblasti vedenia. 

Na rozdiel od kresby, nie je princíp rutiny v analyzovaných dielach spojený 

s meditatívnosťou. To, čo umožňuje aj v súvislosti s takýmito textami hovoriť o rutine, je motív 

suspendácie, resp. minimalizácie ľudského subjektu. 

 

9.4 (Polo)automatizované prepisovanie 

Prípad série Назначения veľmi dobre poukazuje  na to, že (polo)automatizácia produkcie básní 

úzko súvisí s problematikou nominácie (назначение), t. j. pomenovávaním ako základnou 

funkciou básnika. Touto súvislosťou sa zaoberal Georg Witte. Autor poukazuje na to, že motív 

nominácie je pre Prigovovu tvorbu kľúčový.476 Podotýka však, že postupom času sa povaha 

tohto motívu menila. Zatiaľ čo v ranej tvorbe bol primárne spojený práve s mýtopoetikou  

pomenovávania sveta, neskôr sa spája s „premiestňovaním“ predmetov medzi taxonómiami 

a vytváraním nových vzťahov.477 Witte tiež poukazoval na to, že to, čo som tu nazval 

(polo)automatizáciou produkcie, je spojené s Prigovovým kultivovaním imidžu grafomana, 

a teda s nadprodukciou jeho literárnej i výtvarnej tvorby.478 Aj z hľadiska nadprodukcie píše 

Witte o ranej a neskoršej tvorbe. Ranú tvorbu podľa bádateľa charakterizuje „rétorika 

hromadenia“ (риторика накопительства) a neskoršiu „mánia zámeny“ (мания обмена).479 

                                                           
476 Poukazujú na to aj М. ЯМПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма а М. РЫКЛИН: 

«Проект длиной в жизнь: Пригов контексте московского концептуализма, s. 91. 

477 Б. ОБЕРМАЙР – Г. ВИТТЕ: Роман из стихов: «Живите в Москве» и художественный проект Д. А. Пригова, 

s. 22. 

478 Г. ВИТТЕ: «Чего бы я с чем сравнил»: поэзия тотального обмена Д.А. Пригова. In: Е. ДОБРЕНКО – 

И. КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. МАЙОФИС (ред.): Неканониеческий классик, s. 106–122, tu s. 111. 

479 Tamže, s. 114. 
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Rétorika hromadenia časovo koreluje s funkciou nominácie ako mýtopoetickým 

pomenovávaním sveta, zatiaľ čo mánia zámeny s premiestňovaním predmetov medzi 

taxonómiami. Witte akoby teda nepriamo postuloval, že Prigov si najskôr musel svet okolo 

seba pomenovať, resp. prepísať ho sám pre seba a tým ho uchopiť, a v ďalšej fáze s ním 

slobodne manipulovať. Takáto formulácia nevdojak odkazuje k princípu oscilácie, o ktorom 

som v kapitole 8.2 Smrť autora aj textu písal ako o písaní „zvnútra“ určitého systému s cieľom 

jeho deteritorializácie, t. j. prepísania. Princíp oscilácie však nebol charakteristický len pre ranú 

Prigovovu poéziu. Preto by azda bolo vhodnejšie vnímať Witteho členenie Prigovovej tvorby 

nie ako etapy tvorby, ale ako komplementárne tendencie konštantne sa vyskytujúce v tvorbe 

ranej i neskoršej. Koniec koncov, sám Witte zmieňuje Азбуки ako „transformátor“ rozpúšťajúci 

mýtopoetiku nominácie do podoby elementárnych jazykových operácii, čím sa vytvára priestor 

pre slobodnú zámenu.480 

Žiada sa pripomenúť Prigovom zdôrazňované motívy antitotalitarizmu, slobody 

a mocenských ambícií (viď kapitola 7.5 Postmoderné súvislosti), vďaka ktorým sa 

mýtopoetická nominácia mení na premenovávanie a prepisovanie. Prigovova básnická tvorba 

sovietskeho obdobia sa orientovala na „язык советского мифа“.481 Prigov teda prepisoval 

texty napísané týmto jazykom, avšak s použitím tohto jazyka a jeho pravidiel. Prepisovaním 

dochádzalo k tomu, čo Alexej Jurčak nazýval performatívnou zmenou (viď kapitola 8.1 

Deteritorializovaný logos). Po smrti Stalina bola podľa Jurčaka pre sovietsky autoritatívny 

jazyk charakteristická snaha o monosémickosť slov, t. j. aby slová zodpovedali presnému 

významu.482 Tomuto jazyku tak bola vlastná snaha o mýtopoetickú nomináciu, hoci 

z perspektívy vedeckosti (porovnaj s Groysovou metaforou Stalina ako umelca). Pre Prigovovu 

reflexiu spomenutých motívov je charakteristická najmä zbierka Культурные песни (1974), 

v ktorej sa objavil prepis piesňového textu Vasilija Lebedeva-Kumača Песня о Родине (1936): 

 

Широка страна моя родная – от 20° долготы к востоку от Гринвича до 80° долготы к 

западу от Гринвича, 

Много в ней лесов – 25 млн. га, полей – 36,5 млн. га, и рек – 2653 шт., 

Я другой такой страны среди 82 стран Европы, 67 стран Африки, 92 стран Азии и 121 

страны Южной и Северной Америки я не знаю 

                                                           
480 Б. ОБЕРМАЙР – Г. ВИТТЕ: Роман из стихов: «Живите в Москве» и художественный проект Д. А. Пригова, 

s. 23–24, tu s. 24. 

481 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 60. 

482 A. JURČAK: Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: Poslední sovětská generace, s. 61–70, tu s. 69–70. 
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Где так вольно – сказывается свежий воздух и наличие большого числа курортов на 

побережьях Крыма, Кавказа и Прибалтики – дышит человек.483 

 

Prigov vo svojej verzii textu radikalizuje snahu autoritatívneho jazyka o exaktnosť a 

presné pomenovanie stavu sveta. Zároveň tak aktualizuje vo svojej tvorbe mýtopoetické 

princípy nominácie a teda jednu z tradičných funkcií básnika.484 Práve tu sú zárodky 

kvantitatívneho rozmeru projektu DAP, t. j. snahy napísať do roku 2000 dvadsaťštyritisíc básní 

a realizovať program „ideálneho básnika“,485 ktorý svet zapĺňa slovami.486 Znova sa ukazuje 

tesné prepojenie hromadenia a nominácie, ktorá sa v Prigovovom pojatí stáva činnosťou 

prepisovania, čo je, ako dokázali predchádzajúce analýzy, aktivita (polo)automatizovaná. 

Prepisovanie sveta je okrem toho činnosťou vedúcou ku konštrukcii imidžu Dmitrija 

Alexandroviča. V tejto súvislosti je zrejmejšie, čo Prigov myslel, keď o svojom kreslení 

vyhlásil, že „сам процесс рисования уже есть тип художественного поведения как тип 

художественного произведения“ [kurzíva pôvodná].487 Obdobne to platí aj pre písanie. Ide 

o prechod na tzv. operatívnu alebo behaviorálnu úroveň, t. j. na úroveň projektu DAP a s ním 

spätého imidžového Dmitrija Alexandroviča, kedy sa básne (a iné mediálne produkty) stávajú 

indexálnymi znakmi autorovej aktivity a jeho imidžu: „[В] местной культуре основной мой 

имидж – поэт. И как-то надо не писать стихи, но имидж поддерживать. Вот основная моя 

задача.“488 Na tento aspekt odkazuje tiež už citovaný Prigovov komentár k tomu, že po 

prekročení istej kvantity sú ďalšie napísané texty iba materializáciou rutiny písania. 

Komplementarita nominácie, (polo)automatizácie a zameniteľnosti sa veľmi zreteľne 

prejavuje v knihe Три грамматики (2003), pozostávajúcej z troch sérií textov. Na 

demonštráciu som vybral fragment zo série s názvom Сравнения по подобию, равенству и 

контрасту: 

 

                                                           
483 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов, Том 1, s. 174. 

484 Na tento aspekt poukazuje napr. ДЖ. ЭДМОНД: Дмитрий Пригов и межкультурный концептуализм. Новое 

литературное обозрение 118, 2012, 6. [online] 

<https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/118_nlo_6_2012/article/19076/> [cit. 7. 8. 

2020]. 

485 А. ДОЛИН: «Я идеальный поэт своего времени...» Итервью Дмитрия Александровича Пригова. Арт – 

Азбука, 20. 10. 2004. [online] <http://azbuka.gif.ru/critics/ideal/> [cit. 7. 8. 2020]. 

486 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 21. 

487 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 676. 

488 А. ДОЛИН: «Я идеальный поэт своего времени...» Итервью Дмитрия Александровича Пригова. 
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Что может сравнится с глазом? –  

По подобию – любая мощность 

По равенству – любой волосок 

По контрасту – меховая шкура. 

 

Что может сравнится с меховой шкурой? –  

По подобию – скрытая массa Вселенной 

По равенству – могила 

По контрасту – ясное и чистое вербное воскресенье в аккуратном пригороде 

 

Что може сравнится с пригородом? –  

[...]489 

 

V uvedenom fragmente som tučným písmom zvýraznil prvky, ktoré sa v celej sérii 

obmieňajú. Zvýrazňuje sa tým aj preddefinovaná štruktúra celej série. V prvom štvorverší je 

ústredným prvkom porovnania „глаз“. Štvrtý verš deklaruje, že „глаз“ sa dá podľa rozdielnosti 

porovnávať so „шкурой“. „Шкура“ sa potom stáva ďalším porovnávaným prvkom 

v nasledujúcom štvorverší. Podľa rozdielnosti je porovnávaným prvkom „ясное и чистое 

вербное воскресенье в аккуратном пригороде“, aby sa napokon „пригород“ stal prvkom pre 

ďalšie porovnania v nasledujúcom štvorverší. Takto je zreťazená celá séria.490 

Ak sa však na sériu pozrieme z hľadiska prehodnocovania aktívneho pôsobenia 

ľudského subjektu a mimo-ľudských činiteľov v procese produkcie básne 

([polo]automatizácie), stane sa zrejmým, že báseň nemožno interpretovať ako reťazenie 

originálnych metafor (hoci možno súhlasiť s Geraldom Janeckom, že sa tu prejavuje Prigovova 

originálna predstavivosť).491 Zrejmejším sa to stane ešte viac, ak vezmeme do úvahy motívy 

nominácie a zameniteľnosti. Inkriminovanú sériu ale možno skutočne s problematikou 

metafory spojiť. Indikuje to už názov série Сравнения по подобию, равенству и контрасту, 

ktorý je zjednodušenou a kondenzovanou definíciou metafory.492 Názov odkazuje na 

                                                           
489 Д. А. ПРИГОВ: Три грамматики. Москва: Логос-Альтера, 2003, s. 7–33, tu s. 13. 

490 Takto som o danom texte písal v štúdii J. KAPIČIAK: Dmitrij Prigov: Suspendácia a performativita textu, s. 365–

366. Na tomto mieste formulácie z uvedenej štúdie preberám. 

491 ДЖ. ЯНЕЧЕК: Серийность в творчестве Д.А. Пригова, s. 508. 

492 Porovnaj napr. „[metafora] je významovou konfrontáciou dvoch lexikálnych jednotiek vyvolávajúcich 

detenzívny zážitok totožnosti rôzneho“ (P. VALČEK: Slovník literárnej teórie. Bratislava: Literárne informačné 
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konštruktívny princíp metafory, kde je konštruktívnym faktorom podobnosť, zhoda 

a rozdielnosť rôznych javov a materiálom lexika.493 V Prigovovej sérii však dochádza 

k radikalizácii konštruktívneho faktora (ktorá ide ruka v ruke so zapojením mimo-ľudských 

činiteľov). Deje sa tak vďaka kvantite a zreťazeniu štvorverší. S rastúcou kvantitou napísaného 

rastú aj vzájomné prepojenia. Výsledkom je však entropia a stav, kedy prestáva byť jasné, čo 

sa na čo podobá, čo je s čím totožné, čo sa odlišuje. V celej sérii tak rastie arbitrárnosť vzťahov 

medzi prvkami, ktoré sa stávajú vzájomne zameniteľné. Georg Witte v podobnej súvislosti píše, 

že prvky strácajú svoju identitu a stávajú sa štrukturálnymi funkciami.494 Preto som uviedol, že 

dochádza k radikalizácii konštruktívneho faktoru, a tým i k jeho „obnaženiu“ (porovnaj 

s formalistickým „obnažením postupu“; обнажение приема). 

Séria sa stáva strojom na metafory. Metafora je však založená na mimetickom 

predpoklade. Ako som už ukázal napríklad v kapitole 8.4 Empirický vs. imidžový Dmitrij 

Alexandrovič, Prigov tento predpoklad programovo podrýva. Navyše, v súvislosti so sériou 

Бестиарий sme sa už stretli s tým, že v procese semiózy dochádza k vzďaľovaniu znaku 

a objektu. Ak teda Prigov pracuje so slovami, ide o znaky, ktoré sú od objektu už odštiepené. 

Pri opätovnom použití týchto znakov, navyše, za účelom ich usúvzťažňovania s inými znakmi, 

dochádza iba k ďalšiemu vzďaľovaniu znaku a objektu. Práve preto Prigov uvažuje 

o prepisovaní sveta. Podľa Michaila Jampoľského to súvisí s charakterom ruskej kultúry, 

v ktorej absentuje pojatie objektu a je tak apriórne konceptuálnou.495 Menej špekulatívnym sa 

mi však vidí spojiť absenciu objektu s postmodernou, ako som o nej písal v kapitole 8.5 

Postmoderné súvislosti, a najmä s fenoménom derealizácie významne prítomným i v sovietskej 

                                                           
centrum, 2006, s. 222) alebo „někteří badatelé metaforu považují za přirovnání [kurzíva pôvodná]. Ve skutečnosti 

ovšem metaforické pojmenování nepřirovnává jeden jev k jinému , ale na místo pravého pojmenování se použije 

pojmenování patřící do jiné smyslové oblasti, a to na základě podobnosti, vzhledu, velikosti, množství, stavu 

apod.“ (L. PAVERA – F. VŠETIČKA: Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 223). 

493 Konštruktívny princíp je formalistický pojem, pomocou ktorého prekonávali opozíciu formy a obsahu a teda, 

že „žádný mimokonštruktivní materiál neexistuje“, ako to formuloval Jurij Tyňanov. Konštruktívny princíp 

Tyňanov chápe ako vzťah konštruktívneho faktora a materiálu. V prípade poézie sú konštruktívnym faktorom 

rytmus a materiálom lexika. Viď J. TYŇANOV: Literární fakt. In: J. TYŇANOV: Literární fakt. Praha: Odeon, 1987, 

s. 125–142, tu s. 132. Z ruského originálu Литературный факт (1977) preložil L. Zadražil. V súvislosti s mojou 

prácou sa žiada podotknúť, že v súčasnej literárnej teórii začína panovať zhoda v tom, že formalistické koncepcie 

sú organicky integrovateľné s mediálnou problematikou. Porovnaj napr. П. АРСЕНЬЕВ: Техно-формализм, или 

Развинчивая русскую теорию с Латуром. Новое литературное обозрение 159, 2019, 5 

<https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/159_nlo_5_2019/article/21532/> [online]. 

[cit. 14. 11. 2019] alebo B. LVOFF: Shlovsky and Marshall McLuhan: Beyond Common Sense. New Zealand 

Slavonic Journal 49–50, 2015–2016, s. 1–29. 

494 Г. ВИТТЕ: «Чего бы я с чем сравнил»: поэзия тотального обмена Д.А. Пригова, s. 119–120. 

495 М. ЯМПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма, s. 12–13. 
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kultúre. O relevancii práve tejto súvislosti svedčí aj vlastné Prigovove hodnotenie stavu kultúry 

v liste Ry Nikonovovej z 12. septembra 1982:  

 

[Н]аша сегодняшняя культура с ее отсутствием идеи предмета и его качественности есть 

культура идеологическая, где предмет заменен языком его описания, а язык описания 

предмета (свойственный предметной культуре) – языком описания языка описания 

предмета, представительствующего предмет.496 

 

Ak teda máme uvažovať o sérii Сравнения по подобию, равенству и контрасту vo 

vzťahu k metafore, skôr by sa žiadalo hovoriť o meta-metafore, hoci aj to nie je veľmi presné.497 

Nejde totiž o vytvorenie novej metafory. Predmetom série je totiž mechanizmus, akým 

metafory vznikajú. Preto považujem za trefné konštatovanie Holta Meyera, že Prigov je 

autorom, ktorý vystavuje výstavy, t. j. nie artefakty, ale procesy, ktoré z artefaktov artefakty 

v našom vnímaní robia.498 To je, napokon, konštatovanie aplikovateľné aj na série 

Стратификации а Назначения analyzované v predchádzajúcej podkapitole. Je však 

aplikovateľné aj na sériu kresieb Бестиарий, v štruktúre ktorých je takisto možné identifikovať 

autoreferenčné momenty. To je, pochopiteľne, jedna z vlastností konceptualizmu. Už Boris 

Groys písal v eseji Московский романтический концептуализм (1979) o tomto aspekte 

konceptualizmu. Píše o potrebe konceptuálneho diela byť transparentným ohľadom podmienok 

vlastnej existencie, aby mohlo byť opakovateľné.499 Táto vlastnosť konceptualizmu umožňuje, 

aby dielo nebolo závislé na svojom autorovi, ktorý si tak od neho zachováva odstup. Analýzy 

v kapitole ukázali, že Prigov si odstup od svojich diel zabezpečoval nielen predbežnými 

upozorneniami (identifikácia podmienok diela), ale aj aktivizovaním mimo-ľudských činiteľov 

v procese konštrukcie diel.  

                                                           
496 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 535. 

497 Navyše by mohli vzniknúť asociácie s tzv. metametaforizmom reprezentovaným napríklad Alexejom 

Parščikovom. Porovnaj Н. Л. ЛЕЙДЕРМАН – М. Н. ЛИПОВЕЦКИЙ: Современная русская литература. 1950 – 

1990-е годы. Том 2, s. 426 a 465. 

498 Х. МАЙЕР: Буквы с выставленной выставки. Е. ДОБРЕНКО – И. КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ 

– М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический классик, s. 630–654. 

499 Б. ГРОЙС: Московский романтический концептуализм. [online]. 

<http://www.mmoma.ru/press/articles/boris_grojs_moskovskij_romanticheskij_konceptualizm/>. [cit. 8. 8. 

2020]. 
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10 Poézia (do omrzenia) opakovateľných modelov 

V predchádzajúcej kapitole som sa usiloval identifikovať v Prigovovej tvorbe mechanizmus, 

vďaka ktorému by bolo možné lepšie pochopiť Prigovovu nadprodukciu v transmediálnej 

perspektíve. Inými slovami, aké postupy viedli ku konštrukcii projektu DAP ako mediálne 

heterogénnej a kvantitatívne presýtenej rizomatickej štruktúry. Onen mechanizmus som 

prezentoval ako zapájanie mimo-ľudských činiteľov do procesu produkcie mediálnych 

produktov. V prípade poézie som to demonštroval primárne na sériách básní z deväťdesiatych, 

resp. nultých rokov. Pochopiteľnou by preto bola kritika, že to, čo platí pre poéziu 

analyzovaného obdobia, nemusí vonkoncom platiť pre autorovu skoršiu tvorbu. Niečo také som 

tvrdiť nemienil. Cieľom bolo demonštrovať prítomnosť princípu spoločného pre autorovu 

výtvarnú i literárnu tvorbu. Preto som sa obmedzil na jeden typ textov, ktoré som považoval za 

najvhodnejšie pre demonštráciu. 

V analýzach som však naznačil, že existuje kontinuita a komplementarita medzi 

rovinami kvantity a heterogénnosti (Witteho terminológiou hromadením a zameniteľnosťou). 

Okrem iného som sa odvolával na Alexandra Skidana, podľa ktorého je inovatívnosť 

a osobitosť Prigova „в поэтическом способе производства“.500 V nasledujúcej kapitole sa 

pokúsim pokračovať v analýzach z nastolenej perspektívy. Analýzam podrobím širšie spektrum 

básnického materiálu. Cieľom bude lepšie pochopiť, ako Prigov tvoril básne, a ako boli tieto 

básne organizované v rizomatickej štruktúre projektu DAP. Zameriam sa preto na Prigovov 

„zvyk“ písať a organizovať básne do zbierok (сборник) a pritom vybrané texty podrobnejšie 

analyzovať. 

 

10.1 Abstrahovanie konštruktívneho princípu cyklu 

Ešte v úvodnej kapitole dizertácie som uviedol, že Prigov svoju poéziu usporadúval do malých 

knižiek s približným formátom A6. Nazýval ich zbierkami (сборники) alebo strojopisnými 

knižočkami (машинописные книжечки). V predbežnom upozornení k jednej z takýchto 

zbierok s názvom Циклы (1977) je vidno, aké funkcie tomuto útvaru autor prisudzoval: 

 

Самой свободной, нежесткой формой единства стихов является книга, сборник. Эта 

форма необязательно и вольно обходится как со сквозным содержательным, так и 

конструктивным моментами, иногда существуя как форма только благодаря 

единовременности и естественной единообразной ограниченности полиграфического 

                                                           
500 А. СКИДАН: Пригов как Брехт и Уорхол в одном лице, или Голем-совиетикус, s. 123. 
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акта. В основном же конструктивное единство книги проступает, скорее, как некое 

поляризующее поле.501 

 

Výrazy zbierka a kniha predstavujú v citovanom fragmente synonymá. Budem používať 

pojem zbierka, aby nevznikali zbytočné nedorozumenia, pretože neskôr sa u Prigova kniha 

prepája s problematikou knihy ako objektu (v kapitole 11 Medzi textom, objektom a 

performanciou). Vrátim sa však k citovanému fragmentu. Je zrejmé, že základná funkcia 

zbierky je v kontextualizácii básní. Kontextualizáciou dochádza k intenzifikácii prepojení 

medzi básňami, v dôsledku čoho vzniká efekt jednoty. Ako však vidno, miera prepojenia, a teda 

i jednoty, môže byť rôzna. Úlohu v tom zohráva sémantická príbuznosť i konštruktívne 

princípy básní. Existujú však prípady, kedy je jednota básní výsledkom ich materiálneho 

(priestorového) ohraničenia („ограниченности полиграфического акта“).  

Vzhľadom na problematiku prepojenia a jednoty básní usúvzťažňuje v inej časti 

citovaného predbežného upozornenia zbierku s poémou a cyklom. V poéme ako žánrovej 

forme sú prepojenia a jednota najvýraznejšie. V tomto zmysle stojí poéma a cyklus na opačnom 

póle rovnakého spektra. Cyklus je zasa kdesi v strede. Prigov uvádza, že básne cyklu sa dajú 

čítať samostatne, avšak mimo rámec cyklu prichádzajú o „драматичность, вернее, 

драматургичность“.502 

Z uvedeného vyplýva, že zbierka ako spôsob materiálneho ohraničenia textov môže 

zahŕňať aj cykly. Demonštruje to, napokon, aj sama zbierka Циклы. Ide o zbierku cyklov. 

V predbežnom upozornení definuje sujetovosť (драматичность/драматургичность) ako 

kľúčový aspekt cyklu. Oná sujetovosť má podľa autora „trichotomickú“ povahu. Mieni tým 

výskyt triád, napr. časovej (minulosť – prítomnosť – budúcnosť) alebo priestorovej (dole – 

v strede – hore), v ktorých sa sujet rozvíja.503 Preto cykly v zbierke tvoria vždy tri básne, pričom 

každá reprezentuje jeden prvok triády a sujetu. Veľmi dobre viditeľná je časová triáda v cykle 

s názvom Любовь. Špecifikom však je, že prítomnosť prvej a poslednej básne je iba naznačená 

„vybodkovanými“ štvorveršiami. Postupuje tak podobne ako Puškin v Eugenovi Oneginovi, 

kde takisto „masu slov [...] zastupuje dynamický znak, který k nim odkazuje; místo určité 

sémantické váhy neurčitý, záhadný sémantický hieroglyf, který činí následujúcí strofy a verše 

                                                           
501 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 3, s. 266. 

502 Tamže. 

503 Tamže, s. 266–267. 



149 
 

složitějšími a sémanticky bohatšími,“ ako Puškinov postup okomentoval Jurij Tyňanov.504 Vo 

forme textu je tak prítomná iba druhá báseň, ktorá naznačuje sémantiku zvyšných dvoch. 

Sémantické naplnenie prvej a poslednej básne ohraničuje skutočnosť, že má ísť o súčasť triády. 

Dá sa teda zistiť, že prvá báseň sa má vzťahovať k minulosti a tretia k budúcnosti, pretože druhá 

reprezentuje prítomnosť: 

 

Что было, было! Как пришло, возникло –  

Все в первом опусе назначенного цикла 

Я описал. А все что было дальше 

Я в третьем опишу без фальши505 

 

V zbierke sú ešte ďalšie dva cykly s názvom Любовь. V zbierke v poradí druhý 

reprezentuje primárne priestorovú triádu a metaforický pohyb na osi dole – hore. Je však 

legitímne interpretovať ju aj ako pohyb na časovej osi minulosť – prítomnosť, kedy sa zo 

sklamaného subjektu stáva básnik povznesený nad prízemné city. Prvá báseň cyklu pojednáva 

o vyhasnutí lásky lyrického subjektu k žene: „Вот женщину ты отлюбил и отложил в 

сторонку“.506 Druhá báseň už nepojednáva o „prízemnej“ láske k žene. Zaznamenáva pohyb 

o úroveň vyššie, keď sú predstavy o láske personifikované do americkej herečky Bette Davis, 

resp. jej obrazu v televízii: 

 

Вот женщина глядит с экрана 

Фамилия ее Бетт Дэвис 

[...] 

Как вечная большая рана 

Любви 

она глядит с экрана507 

 

                                                           
504 J. TYŇANOV: O kompozici Evžena Oněgina. In: J. TYŇANOV: Literární fakt. Praha: Odeon, 1987, s. 316–348, 

tu s. 325. Z ruského originálu О композиции Евгения Онегина [1977] preložil L. Zadražil. 

505 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 3, s. 269. 

506 Tamže, s. 282. 

507 Tamže. 
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V poslednej básni „cyklu“ napokon vystupuje lyrický subjekt v pozícii básnika, ktorý presahuje 

akékoľvek ľudské city vrátane lásky, pretože reprezentuje priam princíp života: 

 

Да, я певец мужской натуги 

И потому всегда всегдашний 

Ровесник смерти...508  

 

V poradí tretí cyklus o láske, zaradený do zbierky, je kombináciou predchádzajúcich 

dvoch cyklov. Prvá báseň je vynechaná a prítomná iba ako „vybodkované“ štvorveršie. Druhú 

báseň tvorí štvorveršie z prvého cyklu („Что было, было! Как пришло, возникло...“) a tretiu 

zasa prvá báseň o vyhasnutí ľúbostného citu z druhého cyklu („Вот женщину ты отлюбил и 

отложил в сторонку“). Báseň, ktorá bola pôvodne súčasťou priestorovej triády, je teraz 

jedným z prvkov časovej. 

Prigovovu zbierku cyklov bude prínosné čítať na pozadí teórií lyrického cyklu (preto 

bude nevyhnutná menšia digresia). Bude tak možné zviditeľniť špecifikum Prigovovho prístupu 

k cyklu v danej zbierke a usúvzťažniť tento prístup s analýzami z predošlej kapitoly. 

Približne od šesťdesiatych rokov sa v medzinárodných kruhoch literárnovednej 

slavistiky začalo so systematickým výskumom básnických, resp. lyrických cyklov,509 ktoré 

viedli k formulácii teórií lyrického cyklu.510 Medzi teoretičkami a teoretikmi lyrického cyklu 

panuje zhoda, že cyklus je zjednotením autonómnych básnických textov. Polemiky však 

nastávajú pri úsilí definovať, z čoho jednota cyklu vyviera.511 V širšom zmysle predstavuje 

cyklus ľubovoľnú množinu básní pod spoločným názvom. V užšom zmysle sa zdôrazňuje 

prepojenie básní na sémantickej úrovni, čo môže byť sprevádzané prepojeniami na ďalších 

                                                           
508 Tamže, s. 283. 

509 K dejinám výskumu viď S. ULBRECHT: Strukturální analýza lyrického básnického cyklu: Blokovy cykly Stichi 

o prekrasnoj dame a Karmen. In: H. ULBRECHTOVÁ (ed.) – M. KUSÁ (spolupráce): Ruská poezie 20. století: 

recepční, genologické a strukturně analytické pohledy. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2007, s. 57–73, tu s. 57–

59 a podrobnejšie od rovnakého autora S. ULBRECHT: Das literarische Verfahren der Zyklisierung in der 

Germanistik. Mit einem Ausblick auf die slavische Philologie sowie Ansätze einer europäischen Zyklusforschung. 

Weimarer Beiträge 54, 2008, 4, s. 612–623. 

510 K vývoju ruských teórií lyrického cyklu viď М. Н. ДАРВИН – В. И. ТЮПА: Циклизация в творчестве 

Пушкина. Новосибирск: Наука, 2001, s. 14–29. 

511 Viď М. Н. ДАРВИН: Проблема цикла в изучении лирики. Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 1983, s. 7–8; R. IBLER: Hlaváčkova Mstivá kantiléna jako lyrický cyklus. Česká literatura 45, 1997, 

4, s. 340–359, tu s. 340 (od Iblera potom podrobnejšie R. IBLER: Textsemiotische Aspekte der Zyklisierung in der 

Lyrik: dargestellt am Beispiel ausgewählter Gedichtzyklen Karel Tomans. Neuried: Hieronymus, 1988); D. A. 

SLOANE: Aleksandr Blok and the Dynamics of the Lyric Cycle. Columbus: Slavica Publishers, 1988, s. 17. 
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úrovniach textovej štruktúry. V dôsledku takýchto prepojení sa oslabuje autonómnosť každej 

básne a zvyšuje sa jej závislosť na usporiadaní vyššej úrovne, t. j. cykle.512  

Básne si v teóriách lyrického cyklu zachovávajú relatívnu nezávislosť od cyklu. Preto 

sa zdá, že cyklu akoby bol imanentne vlastný pohyb k rozrušovaniu vlastnej jednoty. Jeden 

z popredných ruských teoretikov lyrického cyklu Michail Darvin, nesmelo naznačuje, že 

vymedzenie lyrického cyklu ako žánru či metažánru nemusí potvrdzovať platnosť analógie, že 

báseň je pre cyklus niečo podobné ako strofa či verše pre báseň. Darvin pritom vychádza 

z predstavy o texte ako jednotnej štruktúre, mimo ktorej nemôže jestvovať žiadny jej prvok.513 

Vari preto sa Darvin v štúdii o Baratynského cykle Сумерки priklonil k zúženiu definície cyklu. 

Pre cyklus sa stáva určujúcim motív kolobehu (круговорот), čím sa posilňuje štrukturálna 

závislosť básní na cykle. Aby bol cyklus cyklom, zásadnými sa stávajú sémanticko-ideologické 

aspekty textov, ktoré ho konštituujú.514 Túto modifikáciu je možné vnímať aj ako dôsledok 

Darvinovho implicitného situovania básnických textov a teda i cyklov do područia intencie 

subjektu. Podľa Darvina, akoby práve v intencii spočíval prapôvod jednoty cyklu. Dobre to 

ilustruje pasáž z autorovej monografie, v ktorej operuje s analógiou poézie a filmu. Uvádza, že 

film i poézia sú založené na technike montáže. Vo filme sa striedajú zábery a v cykle zase 

básne. Záber i báseň sú autonómne jednotky integrované do vyššieho celku. V prípade cyklu je 

integračným mechanizmom lyrický subjekt. Cyklus tak podľa Darvina nepredstavuje montáž 

rôznorodých prvkov, ale prvkov zjednotených svetonázorom lyrického subjektu 

stotožňovaného s autorom.515 

Americký rusista David Sloane sa naproti tomu zaobchádza bez odkazu na zjednocujúcu 

silu intencie. Zdôrazňuje, že vzťahy medzi básňami v cykle majú intertextuálnu a kontextuálnu 

povahu. Sloane sa odvoláva na sémantickú teóriu informácie, podľa ktorej funkcia kontextu 

spočíva v obmedzení produkcie významov mechanizmami značenia v správe. To znamená, že 

cyklus chápaný ako kontext, aktualizuje predovšetkým významy slov relevantné pre celok. 

Zároveň to neznamená, že by boli ostatné významy suspendované. Práve naopak, čím je jednota 

cyklu väčšia, tým vznikajú ďalšie a ďalšie prepojenia medzi textami (intertextualita), čo vedie 

                                                           
512 Viď М. Н. ДАРВИН: Проблема цикла в изучении лирики, s. 10; D. A. SLOANE: Aleksandr Blok and the 

Dynamics of the Lyric Cycle, s. 17–19. 

513 М. Н. ДАРВИН: Проблема цикла в изучении лирики, s. 12–14. 

514 М. Н. ДАРВИН: Поэтика лирического цикла («Сумерки» Е. А. Баратынского). Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 1987, s. 50–52. 

515 М. Н. ДАРВИН: Проблема цикла в изучении лирики, s. 29–30. 
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k sémantickej nasýtenosti cyklu.516 Jednotu pritom možno hľadať napríklad prostredníctvom 

lexikálno-sémantickej analýzy, pri ktorej sa vyčlení sústava v básni sa opakujúcich lexém.517 

Sloane teda argumentuje podobne ako Wolfgang Iser v úvahách o miestach nedourčenosti 

v literárnych textoch. Podľa Isera je snaha o presnejšiu reprezentáciu objektu vždy sprevádzaná 

vznikom nových miest nedourčenosti, pretože ide o reprezentáciu z určitej perspektívy, ktorá 

nikdy nie je komplexná.518 Z tohto hľadiska platí, že v štruktúre cyklu je vždy prítomný princíp 

différance, t. j. princíp neustáleho vzniku diferencií a odkladu významu. Ako však ukázal 

prípad Michaila Darvina, pri teoretickom uchopovaní cyklov môže dochádzať 

k zneviditeľňovaniu différance. Môže sa tak diať napríklad pomocou intencie subjektu, resp. 

autora. Deleuze s Guattarim v obdobnej súvislosti píšu o reteritorializácii a deteritorializácii. 

V každej štruktúre sú podľa filozofov prítomné momenty deteritorializácie, t. j. narúšania jej 

kompaktnosti. Nie vždy však dochádza aj k ich aktualizácii. Môže, naopak, nastať proces 

reteritorializácie, pri ktorom je narúšanie kompaktnosti nahradené vznikom iného typu 

kompaktnosti.519 Sloane nezávislosť básní, resp. cyklu od intencie subjektu či iných absolútne 

zjednocujúcich mechanizmov, dokazuje experimentom so študentmi. Úlohou študentov bolo 

hľadať jednotiace prvky v cykloch zostavených Sloanom, a to z básní rôznych autorov, pričom 

im túto informáciu zatajil. Napriek tomu, že išlo o rôznych autorov, študenti nachádzali 

motivicko-tematické a sujetové prepojenia.520 

V súvislosti s uvedenými teoretickými prístupmi k cyklu je možné Prigovovu zbierku 

cyklov označiť za prístup aktualizujúci princíp différance a teda deteritorializujúci cyklus. 

Uvedené príklady troch „ľúbostných“ cyklov poukazujú na to, že cyklus má, podobne ako 

zbierka (v Prigovovom pojatí), kontextualizujúcu funkciu. Videli sme, že ten istý prvok (báseň, 

vynechaná báseň) môže v rôznych kontextoch zaujímať rôzne pozície a tým plniť aj inú funkciu 

v rámci cyklového sujetu. Navyše, zjednocujúci sujet nie je niečím pre texty imanentným, ale 

objavuje sa ako dôsledok ich juxtapozície. Jednota cyklu je preto iba vecou konvencie. Je 

                                                           
516 D. A. SLOANE: Aleksandr Blok and the Dynamics of the Lyric Cycle, s. 21–24. 

517 Sloane takto analyzuje Puškinovu tvorbu. Tamže, s. 26–39. 

518 W. ISER: Apelová struktura textů: Nedourčenost jako podmínka účinku literární prózy. In: M. SEDMIDUBSKÝ – 

M. ČERVENKA – I. VÍZDALOVÁ (eds.): Čtenář jako výzva: Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: 

Host, 2001, s. 39–61, tu s. 44–47. Z nemeckého originálu Die Appelstruktur der Texte (1975) preložili I. Vízdalová 

a M. Červenka. 

519 G. DELEUZE – F. GUATTARI: Tisíc plošin, s. 579. 

520 D. A. SLOANE: Aleksandr Blok and the Dynamics of the Lyric Cycle, s. 39–43. 



153 
 

záležitosťou rozhodnutia básnika, ktoré túto konvenciu zakladá (motív nominácie; porovnaj 

s kapitolou 9.4 [Polo]automatizované prepisovanie). Keďže je záležitosťou rozhodnutia, nie je 

večne záväznou normou. Možno ňou manipulovať. Nezáväznosť sa stáva zjavnou nielen 

v dôsledku prenášania prvkov z jedného cyklu do druhého, ale tiež vďaka opakovaniu. 

Prigov v zbierke Циклы uchopuje cyklus ako žánrovú formu, z ktorej možno 

abstrahovať konštruktívny princíp a využiť ho ako model pre produkciu vlastných súborov 

básní. Konštruktívny faktor tu predstavuje trojčlennosť cyklu saturujúcu sujet. Materiálom sú 

zasa básne. V tomto prípade sa potvrdzujú výsledky analýz z predchádzajúcej kapitoly. 

Cyklický model, ktorý Prigov používa, je spomínaným mimo-ľudským činiteľom. Je 

opakovateľným a umožňuje vytvárať nové a nové texty, čím sa odkazuje na cyklický model 

a odkrýva sa jeho konvencionalita. Zbierka Циклы je tak autoreferenčnou. Jej cieľom nie je ani 

tak vytvoriť originálne cykly básní, ale preskúmať podmienky, za ktorých sa o cykloch uvažuje. 

Znova máme dočinenia, parafrázujúc Holta Meyera, s inštaláciou inštalácie a teda 

dekonštrukciou. 

 

10.2 „Demokratizácia“ poézie 

Gerald Janecek v Prigovovej poézii rozlišuje cyklus a sériu, hoci upozorňuje, že takáto 

dichotómia nemá absolútnu platnosť. Pre cyklus je podľa Janecka charakteristické tematicko-

formálne prepojenie básní, hoci formálne prepojenie môže mať rôznu mieru intenzity a 

striktnosti a nemusí byť vždy také, ako napríklad v sonetovom venci. Sériu Janecek prirovnáva 

k ankete, resp. formuláru, kde je preddefinovaná štruktúra a čiastočne i sémantika. Autor či 

ktokoľvek iný iba vypĺňa prázdne miesta v tejto štruktúre a môže tak robiť v podstate do 

omrzenia. V sérii sa preto akcent prenáša na tie časti, ktoré podliehajú variáciám.521 

Z Janeckovej perspektívy by sme mohli označiť Prigovovu zbierku Циклы za sériu. Variuje 

cyklický model, resp. napĺňa ho konkrétnou sémantikou. Básne, ktoré však cykly z Prigovovej 

zbierky tvoria, už za sériové považovať nemožno. Ide o moment narúšajúci Janeckom 

navrhovanú dichotómiu, podľa ktorej sú texty sérií a cyklov založené na principiálne 

rozdielnych konštruktívnych princípoch. Je namieste znova pripomenúť pozorovania viacerých 

bádateľov, že Prigovova básnická tvorba je založená na generatívnych metódach (viď zmienku 

na začiatku kapitoly 9.3 Ľudské a mimo-ľudské činitele v sérii Стратификации а Назначения: 

Princíp rutiny v poézii). Inými slovami, Prigovova básnická tvorba je založená na princípoch 

rutiny. Nejde o činnosť básnického génia (voluntaristického subjektu), ale o činnosť „dělníka 

                                                           
521 ДЖ. ЯНЕЧЕК: Серийность в творчестве Д.А. Пригова, s. 502–503. 
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poezie“ spojená so štylizáciou do polohy „reprezentanta populárního vědomí“.522 Pre takýto 

spôsob práce je charakteristický určitý étos: 

 

V tomto étosu se nevylučují na jedné straně profesionalismus a s ním spojené ambice – 

produkovat umění zrcadlící aktuální dění a odpovídající uměleckému image autora, a na druhé 

straně pohrdání jakoukoli formou perfekcionismu.523 

 

V tejto súvislosti je vhodné spomenúť najmä predbežné upozornenie k zbierke 

s názvom Первенец грамматики (1978). Veľmi dobre sa tu ukazuje, čo v praxi znamená 

realizácia Prigovovho étosu. V predbežnom upozornení k zbierke označuje Prigov pravidlá  

verzifikácie za „сословные барьеры, отделяющие простого стихотворного человека от 

возможности перехода из холопства в другие сословия“.524 Štylizuje sa tu do úlohy 

zástupcu ľudu, ktorý chce demokratizovať básnenie. Za týmto účelom uvádza spôsoby, ako sa 

môže ktokoľvek vysporiadať s prekážkami verzifikácie. K Prigovom navrhovaným spôsobom 

patrí vkladanie rovnakých slov na koniec verša s cieľom dosiahnuť efekt rýmu, dodržanie 

veršového rozmeru buď skrátením slova alebo jeho rozšírením o ďalšie slabiky, či dokonca 

zopakovanie celého verša, aby mala báseň dostatočnú dĺžku. Takéto zjednodušovanie ho 

nakoniec vedie k tomu, že v niektorých veršoch zbierky necháva voľné miesta a zo slov 

ostávajú iba sufixy, resp. slová vo verši píše bez medzier, čím sa zbavuje zodpovednosti za 

rytmus.525 Výsledok môže vyzerať napríklad takto: 

 

ГрядетвеликийСоблазнитель 

Который уже тем велик 

Что Он не только ...тель 

Но и ...тель, как мы 

 

Тогда в ..ах не будет толку 

Не будет силы в ..ах 

                                                           
522 Viď G. HIRT – S. WONDERS: Dmitrij A. Prigov jako dělník poezie. In: D. PRIGOV: Můj milý, jdeš-li v létě 

Ruskem, s. 281–295, tu s. 286. Autormi článku sú Sabine Hänsgen a Georg Witte. Ide o ich pseudonymi.  

523 Tamže, s. 286. 

524 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 4, s. 91. 

525 Tamže, s. 92–94. 
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Я все это увидел в щелку 

И сам не ...., ах!526 

 

S obdobným dôrazom na konvencionalitu písania básní sa možno stretnúť aj v zbierke 

s názvom Сборище стихов не попавших в предыдущие и последущие сборники (1977). 

V predbežnom upozornení Prigov píše o tom, že zvolený názov je v rámci jeho básnickej tvorby 

„nekanonický“. Je to dané tým, že básne v tomto „zhromaždisku“ nie sú prepojené ani 

tematicky, ani konštruktívnym princípom ako iné zbierky527 (hoci v predbežnom upozornení 

k zbierke Циклы autor uvádzal, že takéto prepojenie nie je nevyhnutné). Básne sú tu zjednotené 

primárne „общей почвой их возникновения“, t. j. autorom.528 Zároveň však uvádza, že básne 

sú z hľadiska použitého jazyka, obraznosti a verzifikácie v súlade s tradíciou, čo básnikovi, ako 

zdôrazňuje Prigov, umožňuje „жить в уже утвержденной и чужой (но не чуждой) поэтике“, 

čím vzniká pocit slobody (hoci iba zdanlivý).529 Tu sa Prigov dotýka problematiky 

voluntaristického subjektu a intencionality písania, ktoré sú v jeho tvorbe spojené s pojmami 

oscilácia (мерцательность) a najmä uviaznutie (влипание). Podrobnejšie som o nich písal 

v kapitole 8.2 Smrť autora aj textu. Pripomeňme, že Prigov uviaznutím mienil identifikáciu 

autora s určitým štýlom, resp. poetikou natoľko, že ju považoval za neutrálny spôsob pre 

reprezentáciu svojich myšlienok a emócií vkladaných do textu. V tomto prípade je autor 

voluntaristickým subjektom presvedčeným o tom, že disponuje schopnosťou vidieť svet taký, 

akým je. Básne zbierky Сборище стихов не попавших в предыдущие и последущие 

сборники pokračujú v línii básní reagujúcich na autoritatívny jazyk usilujúci o monosémickosť 

(podrobnejšie viď začiatok kapitoly 9.4[Polo]automatizované prepisovanie). To, čo ich 

s týmito básňami spája je podrývanie literatúrocentrizmu (logocentrizmu), vyvierajúce 

z nedôvery k voluntaristickému subjektu. V tomto konkrétnom prípade však možno básne čítať 

v intertextovej súvislosti s dedinskou prózou, resp. tichou lyrikou530 a ich snahou o mravnú 

                                                           
526 Tamže, s. 100. 

527 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 3, s. 192. 

528 Tamže.  

529 Tamže, s. 193. 

530 K tichej lyrike viď Н. Л. ЛЕЙДЕРМАН – М. Н. ЛИПОВЕЦКИЙ: Современная русская литература. 1950 – 

1990-е годы. Том 2, s. 47. 
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obnovu návratom k tradíciám (vrátane návratu k tradičným veršovým formám). Ilustrovať sa to 

dá na básni, v ktorej sa lyrický subjektu odvoláva na ľud, ktorý svojím jednoduchým spôsobom 

života smeruje k transcendencii a môže tak byť preňho vzorom: 

 

Хочу быть прочно тихим, как народ, 

Который в жизни спрятан без натуги 

На рынке взяку зелезнь прод- 

ает и видит дня итоги 

Не осмысляя это в траги- 

ческих словах на фоне явной смерти 

И не оправдываясь верти- 

кальной причастности Богу 

Хочу я в жизни числиться лишь прогу- 

льщиком531 

 

Obe uvedené zbierky dobre ilustrujú Prigovov tvorivý étos, pre ktorý je charakteristické 

chápanie poézie ako „práce“. Práce v zmysle remesla spätého s princípom rutiny a práce 

v zmysle profesie, resp. poslania, a preto ide o činnosť smerujúcu k ľudu, t. j. lyrický subjekt 

týchto básní sa štylizuje do pozície básnika, ktorý sprostredkúva „vysoké“ idey ľudu. Táto 

tendencia je hádam najlepšie reprezentovaná Prigovovými básňami o Milicionárovi. Lyrickým 

subjektom v nich je básnik ospevujúci Milicionára („И я пою его в восторге / И лиры не 

передаю“)532 a dokonca snívajúci byť ako on: 

 

Хочу кому-нибудь присниться 

В мундире, в сапогах и в кобуре 

Посланцем незапамятной Милицьи 

И представителем ее серьезных дел533 

 

                                                           
531 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 3, s. 197 

532 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 4, s. 8 i 45. 

533 Tamže, s. 51. 
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Napokon, Milicionár je vzorom pre každého („И станут братия все люди / И каждый – 

Милиционер“).534 Lyrický subjekt teda sprostredkúva ľudu obraz Milicionára, ktorý 

reprezentuje nielen štát, ale štátnosť samu („той незримой / Он зримый высится пример / 

Государственности“)535, pretože svojou podstatou je bytosťou medzi Nebom a Zemou 

(„Милицанер константен меж землей и небом“).536 

Pohyb na vertikálnej osi od „vysokého“ k „nízkemu“ je charakteristický aj pre štylistiku 

básní, čo naznačuje už názov azda najznámejšej zbierky básní s milicionárskou tematikou 

Апофеоз Милицанера (1978), kde sa kombinuje knižné slovo „апофеоз“ s hovorovou formou 

slova „милиционер“.537 V básňach Prigov používa „demokratizačné“ postupy, ktoré radí 

v predbežnom upozornení k zbierke Первенец грамматики. Predovšetkým však ide 

o opakovanie rovnakého slova na konci verša s cieľom zachovania rýmovej schémy básne, 

resp. opakovania celých vetných konštrukcií a tiež skracovanie slov (najmä prídavných mien), 

okrem iného  za účelom zachovania veršového rozmeru. Vidno to napríklad v básňach „Когда 

здесь на посту стоит Милицанер...“, „Был Милицанером столичным...“, „Пока он на 

посту стоял...“, „Страна, кто нас с тобой поймет...“, „В буфете Дома Литераторов...“ 

a iných.538 „Demokratizačné“ postupy dopĺňajú motív básnika ako prostredníka medzi 

„vysokým“ a „nízkym“. Vznešené v postave Milicionára sa usiluje odovzdať spôsobom 

zrozumiteľným ľudu, t. j. podobne ako je tomu v Areopagitovej nebeskej hierarchii, kde sú 

božské formy ľuďom sprostredkovávané pre nich vnímateľnou formou (porovnaj kapitolu 

8.1 Deteritorializovaný Logos). „Vysoké“ a „nízke“ v zbierke teda predstavujú štylistickú 

apropriáciu existujúcich diskurzívnych modelov, t. j. „vysokej“ reči poézie a „nízkej“ reči 

každodennosti. Zároveň s apropriáciou týchto diskurzívnych modelov dochádza k apropriácii 

imidžov, ktorých sú tieto modely súčasťou (porovnaj Lipoveckého definíciu imidžu uvedenú 

v úvode i kapitole 8.1 Deteritorializovaný Logos). Lyrický subjekt tak môže byť súčasne 

                                                           
534 Tamže, s. 53. 

535 Tamže, s. 63. 

536 Tamže, s. 65. Porovnaj tiež s nasledovnou Prigovovou charakteristikou: „МИЛИЦАНЕР – носитель идеи 

небесного государства и государственности и медиатор между государством земным и небесным, 

поскольку идеи небесной государственности в пределах земного государства невоплотимы, он есть герой 

культурный, страдающий.“ А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концептуальной 

школы, s. 194. 

537 Porovnaj R. HODEL: Apofeoz Milicanera. In: R. IBLER – A. UHLIG – V. BEIKEL (Hrsg.): Der russische 

Gedichtzyklus: Ein Handbuch. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2006, s. 536–541, tu s. 536–539. 

538 Viď Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 4, s. 43, 47, 49, 52, 55. 



158 
 

básnikom-prorokom i ľudovým básnikom. Dá sa preto konštatovať, že lyrický subjekt prebýva 

„в уже утвержденной и чужой (но не чуждой) поэтике“, resp. dvoch dopĺňajúcich sa 

modeloch, čo suspenduje prítomnosť intencie autora.539 Analýzy poukazujú na variabilitu 

spôsobov zapájania mimo-ľudských činiteľov do procesov tvorby. Variabilita pritom vyplýva 

z toho, že hľadanie mimo-ľudských činiteľov je snahou o hľadanie univerzalizmu, ktorý sme 

videli napríklad v autorových úvahách o Logu (znova viď kapitolu 8.1 Deteritorializovaný 

Logos). Aj v súvislosti s autorovými úvahami o Logu sa žiada pripomenúť, že univerzalizmus 

tu neznamená (vy)nájdenie jednotného princípu usporiadania sveta. Svet je, naopak, 

usporadúvaný pluralitou takýchto princípov. 

Preto možno súhlasiť s Tomášom Glancom540 a Markom Lipoveckým,541 ktorí 

upozorňujú na to, že dôležitým pojmom v Prigovovom myslení bola monáda (do roku 1994 sa 

datuje aj rovnomenná Prigovova zbierka básní).542 Teda filozofický pojem označujúci základnú 

substanciu bytia, pričom svet je zložený z množiny takýchto substancií. Ako pripomína 

Lipoveckij, monáda ako kľúčový pojem Leibnizovej filozofie, našla svoje uplatnenie aj 

v myslení postmodernizmu.543 V prípade Prigova je možné usúvzťažniť záujem o monadológiu 

práve s úvahami o pluralite Logov, tvoriacich relatívne izolované a ucelené oblasti vedenia, 

resp. písania a vypovedania. Práve preto tiež Tomáš Glanc uvažuje o tom, že sám Prigov so 

svojím imidžom Dmitrija Alexandroviča bol monádou, a boli nimi aj jeho básne vznikajúce 

z hry s imidžami.544 Glanc si zároveň všíma, že toto Prigovove tiahnutie k univerzalizmu (aj 

cez pojem monády) je spojené s aporetickosťou.545 Uvedené je aktuálne aj pre milicionárske 

básne. Vyššie som o nich písal ako o prepojení dvoch rozdielnych diskurzívnych modelov, 

resp. imidžov. Ak by boli tieto modely a imidže monádami v Leibnizovom pojatí, ich 

prepojenie by nebolo možné. Už Lipoveckij si všimol, že monády u Prigova sú síce samostatne 

jestvujúce entity, avšak schopné vzájomnej komunikácie, čo dokladá aj citáciou veršov „Лечу, 

                                                           
539 Porovnaj R. HODEL: Apofeoz Milicanera, s. 540. 

540 T. GLANC: The Lord of Self-Removal, s. 158–160. 

541 М. ЛИПОВЕЦКИЙ: Практическая «монадология» Пригова, s. 10–15, tu hlavne s. 10–11. 

542 Viď Д. А. ПРИГОВ: Монады: Как-бы-искренность, s. 50–52. 

543 М. ЛИПОВЕЦКИЙ: Практическая «монадология» Пригова, s. 11. 

544 T. GLANC: The Lord of Self-Removal, s. 159. 

545 Tamže, s. 161. 
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и что-то там жужжу / Какой-то там другой монаде“.546 Práve vďaka tomuto komunikačnému 

momentu sa objavujú prepojenia a Prigovov univerzalizmus sa stáva aporetickým.547 

Ak sa posunieme od jazyka filozofických pojmov späť bližšie k literárnej teórii, tak 

môžeme problematiku monád a Prigovových milicionárskych básní uchopiť nasledovne. Tým, 

že ide o básne apropriujúce existujúce diskurzívne modely, potvrdzujú sa moje skoršie tvrdenia 

o Prigovovom odmietnutí existencie pre-diskurzívnych javov (viď hlavne kapitolu 8 Koncepcia 

projektu DAP v postmoderných súvislostiach). Preto je týmto básňami programovo a apriórne 

vlastná intertextualita, čo z nich robí textové štruktúry otvorené pre nové prepojenia 

a aktualizáciu princípu différance. 

Deväť básní zbierky Апофеоз Милицанера (1978)548 je možné čítať aj na pozadí 

Prigovovho pojatia cyklu v zbierke Циклы, t. j. ako formácie rozvíjajúcej sujet korelujúci 

s pohybom po univerzálnej časovej alebo priestorovej osi. Prvé básne zbierky uvádzajú 

Milicionára ako hlavného hrdinu básni (А вот стоит милицанер...). Upresňujú tiež účel básní 

– chvála Milicionára (Он жив, он среди нас как прежде...). Nasledujú básne 

o Milicionárových skutkoch. Najskôr ide o skutky pozemské, akými sú záchrana ženy pred 

znásilnením alebo nežnosť vo vzťahu k prírode i deťom (Был Милицанером столичным..., 

Пока он на посту стоял..., Не чужды ему ни заботы...). Nasleduje báseň, ktorá poukazuje 

na to, že síce má aj on ľudské pocity, vďaka vidine vyššieho cieľa presahuje pozemský svet 

(Он тоже ведь не из куска...). To ho predurčuje k tomu, aby mohol čeliť nadpozemským 

silám v básni Когда придут годины бед... a brániť život pred smrťou (Он жизнь 

предпочитает смерти...). Poslednú báseň С тремя он ранами приходит... napokon možno 

čítať ako Milicionárovu smrť, pretože „Кругом находит только смерть“, no rovnako môže 

ísť aj o výraz jeho snahy eliminovať zárodky smrti ako rozkladného princípu. V zbierke-cykle 

Апофеоз Милицанера tak akoby bol zachytený Milicionárov posun po vertikálnej priestorovej 

línii zo Zeme k Nebesiam, ktorý je zároveň pohybom metaforickým. Možno konštatovať, že 

ide o zbierku-cyklus, v ktorej Prigov skonštruoval postavu Milicionára ako prostredníka medzi 

Zemou a Nebom. 

                                                           
546 М. ЛИПОВЕЦКИЙ: Практическая «монадология» Пригова, s. 10. 

547 Zaujímavá je aj ruská tradícia recepcie Leibnizovej monadológie, pre ktorú je charakteristická práve vzájomná 

komunikácia monád. Viď napr. S. FRANK: Ruský světový názor. In: F. PELIKÁN (ed.): Současná ruská filosofie. 

Sborník statí. Praha: Nakladatelství České grafické unie, 1929, s. 36–58. Z nemeckého originálu Die russische 

Weltanschauung (1926) preložil F. Pelikán. 

548 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 4, s. 3–15. 
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Postavu Milicionára a v prípade zbierky Милицанер и другие (1978) dokonca celé 

básne zo zbierky Апофеоз Милицанера prenáša do nových kontextov. V presunoch je možno 

vidieť aktualizáciu princípu différance. Usporiadanie básní v zbierke Милицанер и другие 

retrospektívne narúša kompaktnosť cyklického sujetu zo zbierky Апофеоз Милицанера. 

Milicionár sa objavuje aj v ďalších básňach v zbierkach z nasledujúcich rokov a dokonca je mu 

venovaná aj samostatná kapitola v románe Живите в Москве (2000). Dalo by sa povedať, že 

nielenže vznikajú básne o Milicionárovi a Milicionár sám na priesečníku existujúcich 

diskurzívnych modelov, sám Milicionár sa takýmto opakovateľným modelom stáva. 

 

10.3 Sám sebe redaktorom? 

Vyhľadávanie univerzálnych schém, resp. modelov, ktoré by boli opakovateľne použiteľné pri 

tvorbe je teda charakteristickým príznakom Prigovovej poézie. Táto pracovná metóda je 

neodmysliteľne spojená s fenoménom nadprodukcie. V priebehu desaťročí si stanovoval nové 

a nové kvantitatívne ciele. Už v roku 1980 v zbierke Пятая тысяча или Мария Моряк 

Пожарный Еврей и Милицанер uvádza, že v daný moment napísal štyri tisíc básní a básňami 

zbierky začína piatu tisícku.549 O tri roky neskôr v zbierke Исчисленные стихи uvádza, že si 

dal za cieľ napísať desať tisíc básní, čo by vzhľadom na tempo písania mohol dosiahnuť okolo 

roku 1990.550 Vyššie som už uviedol, že v deväťdesiatych rokoch hovoril o projekte „ideálneho 

básnika“ s cieľom napísať dvadsaťštyri tisíc básní, z ktorých by bolo publikované po jednej 

básni na mesačnej báze počas nasledujúcich dvoch tisícročí.551 Dnes sa možno takmer 

v každom texte o Prigovovi dozvedieť, že je autorom viac než tridsiatich šiestich tisícov básní. 

Nie je však dôležité konkrétne číslo. Dôležitý je sám fakt kvantity napísaného, pretože básne 

(aj iné mediálne produkty) sa práve vtedy stávajú indexmi písania, resp. rutiny písania 

a kultivujú tak Prigovov imidž ako básnika (alebo výtvarníka). Tieto súvislosti analyzujem 

taktiež v kapitole 12 Re-konštrukcie Dmitrija Alexandroviča Prigova. 

Pokiaľ ide o kvantitu napísaného, nemožno sa nezamyslieť nad tým, ako boli autorove 

básne usporadúvané do rizomatickej štruktúry projektu DAP. Tým sa zároveň vraciame 

k problematike zbierok pertraktovanej už v úvodnej podkapitole. Z predbežného upozornenia 

k zbierke Циклы bolo zrejmé, že Prigov jej pripisuje kontextualizujúcu funkciu. Ide o funkciu 

                                                           
549 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 5. No 846–1142. 1979–1981. Wien – München: Gesselschaft zur 

Förderung slawistischer Studien, 2009, s. 89–141, tu s. 90–91. 

550 Д. A. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день, s. 575–583, tu s. 575. 

551 А. ДОЛИН: «Я идеальный поэт своего времени...» Итервью Дмитрия Александровича Пригова. 
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intenzifikujúcu intertextualitu básní v rámci ohraničeného celku. Sám akt kontextualizácie 

pritom mohol byť podľa Prigova motivovaný príbuzným konštruktívnym princípom básní 

alebo ich tematicko-motivickým zameraním. Okrem toho však kontextualizujúcu funkciu 

zbierky vnímal aj v súvislosti s jej materialitou. Zbierka ako zviazané listy papiera materiálne 

ohraničuje vybrané básne, t. j. vkladá ich do spoločného priestoru, a môže sa tak diať bez 

ohľadu na príbuznosť konštruktívnych princípov alebo tematicko-motivického zamerania. 

Prigovove úvahy je možné čítať v kontexte doby ich vzniku, kedy autor nemal legálne možnosti 

byť publikovaný, a svoju poéziu šíril najmä pomocou strojopisných knižočiek (zbierok). 

Zároveň sa ale dá nájsť kontinuita medzi touto taktikou z núdze a vydavateľskou praxou 

počínajúc deväťdesiatymi rokmi. Základné kontúry vydavateľskej praxe Prigovovej poézie som 

priblížil už v kapitole 1.1 Primárna literatúra. Pripomeniem teraz niektoré fakty.  

Vedno s tým, ako sa v deväťdesiatych rokoch objavili Prigovove prvé publikácie jeho 

aktuálnej produkcie, vychádzali i výbery z jeho poézie, ktoré v knižnej podobe 

sprostredkovávali básne dovtedy vychádzajúce iba samizdatovo či tamizdatovo. Takou je 

publikácia Написанное с 1975 по 1989. V rovnakom období ako Написанное с 1975 по 1989 

začalo v rámci knižnej edície časopisu Wiener Slawistischer Almanach chronologické a navyše 

faksimilné vydávanie Prigovovej poézie od polovice šesťdesiatych rokov. V deväťdesiatych 

rokoch sa objavili aj ďalšie obdobné publikácie ako Сборник предуведомлений к 

разнообразным вещам (1996),  Советские тексты (1997) alebo Подобранный Пригов. 

Стихи 1978 – 1993 гг. (1998). Táto tendencia mala svoje pokračovanie aj v nultých rokoch 

v publikáciách Книга книг: Избранные (2003) alebo Разнообразие всего (2007)552 a v istom 

zmysle vyvrcholila v súčasnosti päťzväzkovým projektom vydavateľstva NLO. Ide o rozsiahle 

publikácie, ktoré usúvzťažňovali vybrané texty na základe rôzneho kľúča – chronologického, 

tematického, žánrového a pod. Najzásadnejším však je, že o týchto výberoch platí to, čo Prigov 

napísal v ešte v roku 1977 v predbežnom upozornení k zbierke Сборище стихов не попавших 

в предыдущие и последущие сборники. Ako som už vyššie uviedol, konštatoval vtedy, že 

básne sú tu zjednotené primárne „общей почвой их возникновения“, t. j. autorom. 

Pripomeniem ešte, že nejde o autora v zmysle zjednocujúcej intencie, ale skôr o autora vo 

foucaultovskom pojatí funkcie diskurzu. Tieto vydania teda Prigovovi napomáhajú v budovaní 

jeho imidžu básnika. Dokonca by sa dalo povedať, že sa spoliehal na inštitucionálne 

uchopovanie vlastnej tvorby:  

                                                           
552 Viď bibliografiu М. АХМЕТЬЕВ – Е. ДЕГОТЬ – Д. КУЗЬМИН – И. КУКУЛИН – А. УРИЦКИЙ (сост.): Указатель 

литературных, визуальных, театральных, кинематографических и иных работ Д.А. Пригова, s. 711 – 713  
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Венское славистическое общество и Мюнхенский университет собираются их [básne – 

pozn. moja] издать, кроме того, у меня есть читатель – известный филолог Максим 

Шапир. Значит, есть один читатель, один издатель, и будущее у меня есть.553 

 

Rok po vydaní publikácie Написанное с 1975 по 1989 vyšla vo vydavateľstve NLO 

publikácia Написанное с 1990 по 1994,554 ktorej názov naznačuje, že má ísť o priame 

pokračovanie predchádzajúceho vydania. Pri bližšom pohľade na usporiadanie básní v knihe 

Написанное с 1990 по 1994 však zistíme, že dochádza k posunu oproti výberu zo 

sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Tvorba z rokov 1975–1989 bola usporiadaná 

motivicko-tematicky, resp. formálne a žánrovo. Tvorilo ju šesť častí: Домашнее хозяйство, 

Отношения с животными и частями тела, Законы литературы и искусства, Органы 

власти, Взаимоотношения с высоким a Нерифмованная и не проза.555 Tvorba z rokov 

1990–1994 je už usporiadaná striktne chronologicky. To znamená, že kniha je rozdelená do 

niekoľkých častí podľa rokov vzniku textov. Jednotlivé časti sú ďalej členené na to, čo Prigov 

označoval ako zbierky. Do zbierok sú texty združené na základe konštruktívneho princípu alebo 

na základe ich príslušnosti k autorovi a roku vzniku. Takto je na začiatku každej 

z chronologických častí umiestnená zbierka s názvom Всякое. Ide o pokračovanie spôsobu 

zostavovania zbierok, ktoré sa objavilo v autorovej básnickej tvorbe ešte v druhej polovici 

sedemdesiatych rokov, a pozvoľna pokračovalo. Symptomatickým je i názov zbierky z roku 

1989 Обо всем, kam, ako upozorňuje autor v predbežnom upozornení, sú zaradené básne 

vznikajúce popri práci na „špecializovaných zbierkach“.556 V roku 1993 zasa zostavil zbierku 

Первый московский сборник. Jej súčasťou sú básne, ktoré vznikli v Moskve (alebo aspoň ich 

finálna podoba), no, ako hneď vzápätí v predbežnom upozornení dodáva, moskovské referencie 

môžu čitatelia nájsť vďaka názvu zbierky, hoci ani autor o ich prítomnosti nemusí nič vedieť.557 

Uvedené prípady zbierok iba väčšmi zdôrazňujú vzdialenosť textov od intencie, keď sa 

stáva zásadným kontext, v akom prebieha recepcia. Je to práve nový kontext básní v zbierke 

                                                           
553 А. ДОЛИН: «Я идеальный поэт своего времени...» Итервью Дмитрия Александровича Пригова. 

554 Д. А. ПРИГОВ: Написанное с 1990 по 1994. 

555 Д. А. ПРИГОВ: Написанное с 1975 по 1989.  

556 Д. A. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день, s. 201. 

557 Tamže, s. 470–471. 
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Первый московский сборник, vďaka ktorému sa v nich môžu aktualizovať moskovské 

referencie. Dôraz na (re)kontextualizáciu recepcie súvisí s Prigovovým chápaním autora ako 

režiséra a organizátora interakcií. Ide o obdobu motívu nominácie, ktorý je, ako sme už viac 

ráz videli, vždy v nejakej podobe dopĺňaný motívmi suspendácie autorského subjektu ako 

výhradného činiteľa a motívmi zameniteľnosti. Tentoraz je však potrebné o týchto motívoch 

uvažovať nie na úrovni individuálnych textov, ale na úrovni zbierok a napokon i projektu DAP 

s jeho cieľmi nadprodukcie a heterogénnosti, teda i nestotožnenia autora s mediálnymi 

produktmi. Na úrovni zbierok i projektu DAP dochádza v tejto súvislosti k realizácii 

Prigovovho hesla o smrti textu v autorovi. Autor je funkciou, pod ktorú spadajú texty, a zároveň 

je aj niekým, kto organizuje procesy, aby mohli byť texty s ním prepojené, avšak nie s jeho 

intenciou. 

Zaraďovaním vzájomne nijako nesúvisiacich textov do rovnakých zbierok vystupuje 

Prigov v úlohe organizátora (motív nominácie). Súčasťou zbierok by mohli byť akékoľvek 

texty. Záleží iba na rozhodnutí Prigova (motív zameniteľnosti). Akonáhle sú však texty 

súčasťou zbierky, začína zohrávať úlohu aktívneho (mimo-ľudského) činiteľa kontext. Zbierky 

sú však stále súčasťou projektu DAP ako indexy písania Dmitrija Alexandroviča (autor ako 

funkcia). Spojenie s autorom pretrváva. Kontext zbierky nie je determinujúci. Znova ide 

o súhru ľudských a mimo-ľudských činiteľov. Spojenie individuálnych textov s autorom 

umožňuje Prigovovi presúvať ich z jednej zbierky do inej. Stále sú totiž súčasťou projektu 

DAP. Z perspektívy projektu DAP strácajú texty svoju individuálnu identitu. Sú iba 

jednotkami, ktoré plnia funkciu v rámci štruktúry projektu,558 t. j. sú ďalším znakom 

poháňajúcim différance. Presne takýto bol Prigovov postoj k vlastnej básnickej tvorbe zo 

šesťdesiatych rokov. Nepublikoval by ju, ak by ju nepovažoval za súčasť svojho 

kvantitatívneho cieľa.559 

Obávam sa, že by vyššie napísané mohlo vzbudiť dojem, že spôsoby vydávania 

Prigovovej poézie mali len podobu akýchsi rozsiahlych sumarizujúcich vydaní. Nie je to 

vonkoncom pravda. V deväťdesiatych, resp. nultých rokoch, stále vydával svoju aktuálnu 

produkciu vo forme zbierok zjednotených konštruktívnym princípom textov. Platí to pre 

zbierky Пятьдесят капелек крови (1993), Явление стиха после его смерти (1995), 

                                                           
558 Georg Witte píše o rovnakom procese na úrovni štruktúry individuálnych textov. Jeho úvahy tu rozširujem 

o úroveň vyššie. Viď Г. ВИТТЕ: «Чего бы я с чем сравнил»: поэзия тотального обмена Д.А. Пригова, s. 119–

120. 

559 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 74. 
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Исчисления и установления: Стратификационные и конвертационные тексты (2001) 

alebo Три грамматики (2003). Každá z uvedených zbierok predstavuje relatívne kompaktný 

celok. Relatívne kompaktným preto, lebo básne (a ich ilustrácie tobôž) aktualizujú princíp 

différance vďaka prítomnosti opakovateľných modelov v ich štruktúre. 

Pokúsim sa to ilustrovať na knihe Пятьдесят капелек крови560 pozostávajúcej z dvoch 

sérií textov – Пятьдесят капелек крови в абсорбирующей среде а В смысле. Každej sérii 

predchádza predbežné upozornenie. Prvá séria pozostáva zo štyridsiatich piatich básní 

sprevádzaných šestnástimi ilustráciami. Druhú tvoria tri desiatky básní a štrnásť ilustrácií. 

V predbežnom upozornení k sérii Пятьдесят капелек крови в абсорбирующей среде 

sa uvádza, že básne sú na priesečníku haiku, aforizmu, asociatívnej poézie a soc-artu, resp. 

konceptualizmu.561 Básne možno označiť za koláže z fragmentov štylisticky pripomínajúce 

uvedené žánre, pričom samu formu koláže možno vnímať primárne ako konštruktívny princíp 

soc-artu, resp. konceptualizmu, hoci by bolo možné identifikovať ho v určitej forme v každom 

zo žánrov. Prigov aj tu abstrahuje opakovateľný model pre produkciu. 

 Koláže z tejto série sa do značnej miery spoliehajú na jednu spoločnú črtu poetiky 

haiku, aforizmu a toho, čo Prigov nazýva asociatívna poézia.562 Je ňou snaha vypovedať skrytú 

„pravdu“ ležiacu „za“ textom bez toho, aby ju priamo pomenovala. Vo svetle Prigovových 

básní sa však takáto „pravda“ javí byť primárne výsledkom žánrových konvencií. Nebyť 

konceptuálnej oscilácie, aj tieto básne by mohli ašpirovať k vypovedaniu skrytej „pravdy“. 

Znova tu však máme dočinenia s vystavovaním výstavy, resp. „obnažovaním postupov“. 

Najexplicitnejšie to vidno v autoreflexívnych veršoch poukazujúcich na svoju vlastnú 

arbitrárnosť. Tá je artikulovaná slovným spojením „почему-то вспоминаются“. V sérii sú dve 

takéto básne: 

 

* 

Картина незабвенного Фридриха 

Почему-то вспоминаются всякие глупости 

Честь мужчины все-таки на полях сражений 

                                                           
560 Д. А. ПРИГОВ: Пятьдесят капелек крови. Москва: Текст, 1993. 

561 Tamže, s. 7. 

562 Bližšie k charakteristike jednotlivých žánrov viď D. MOCNÁ, J. PETERKA A KOL.: Encyklopedie literárních 

žánrů. Praha – Litomyšle: Paseka, 2004, s. 11–15 (aforizmus) a s. 447–450 (pásmo ako príklad asociatívnej poézie) 

a Haiku. Encyclopaedia Britannica. [online]. <https://www.britannica.com/art/haiku> [cit. 29. 5. 2020]. 
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Возвращение из обморка возле капельки крови, почерневшей от проведенного времени563 

 

* 

Интеллигибельный зверь отмщения Уатцриор 

Почему-то вспоминаются балетные тапочки Анны Павловой 

Капелька крови за ушком плюшевого медвежонка564 

 

Slovným spojením „почему-то вспоминаются“ sa do básní implementuje lyrický 

subjekt oplývajúci mocou nominácie. Ide tak o lyrický subjekt v pozícii režiséra, manipulátora 

či mediátora, ktorý ustanovuje a reorganizuje (prepisuje) vzťahy medzi znakmi. Okrem toho 

však fráza „почему-то вспоминаются“ odkazuje na arbitrárnosť výskytu obrazov či slovných 

spojení, ktoré po nej nasledujú. Aj v tejto sérii tak vidíme komplementaritu motívov nominácie, 

(polo)automatizácie a zameniteľnosti, ktoré sú sprevádzané podrývaním intencie ako 

centralizujúcej sily štruktúry textu. 

Пятьдесят капелек крови в абсорбирующей среде spája so sériou В смысле práve 

snaha pracovať s konvenciami literárnych žánrov a postupov usilujúcich o reprezentáciu 

skrytých „právd“. Aj v sérii В смысле sa dá vypozorovať spomínaná komplementarita motívov 

nominácie, (polo)automatizácie a zameniteľnosti. 

Séria В смысле pozostáva z komplementárnych dvojíc, ktorej prvý člen je 

zvukomalebné „zaklínadlo“ a druhý ho napĺňa „racionálnym“ významom:  

 

Илья лелеял Лилю 

В смысле, весна и расцвет возможностей 

Борис сбросил брус 

В смысле, осень и ожидание смерти 

Дмитрий омертвил митру 

В смысле, все! зима! но что-то теплится565 

 

Na rozdiel od futuristického zaumného jazyka, ktorý smeroval k hľadaniu 

univerzálnych základov komunikácie, zdôrazňujú Prigovove verše arbitrárnosť a moment 

                                                           
563 Tamže, s. 17. 

564 Tamže, s. 18. 

565 Tamže, s. 71. 
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nominácie významu autorom, čím sa akcentuje rozštiepenie označujúceho a označovaného. 

Prigovove „zaklínadlá“ môžu znamenať v podstate čokoľvek, hoci v citovanom fragmente sa 

ich význam odvíja od motívu ročných období. V básni sa tak posilňuje zdanie celistvosti. Vo 

väčšej či menšej miere to platí pre všetky básne série. Na význame „zaklínadiel“ participuje 

určitý spoločný motív, resp. pri prideľovaní významu sa prihliada k tomu, aby „náhodné“ 

slovné spojenia, ktoré spolu sémanticky nijako nesúvisia, nadobudli význam z rovnakej 

diskurzívnej oblasti. V citovanom fragmente sa tak v sémantickej rovine „zaklínadiel“ rozvíjajú 

konvenčné predstavy asociované s jednotlivými ročnými obdobiami. Jar ako prebúdzanie 

potenciálu. Jeseň ako predzvesť konca a zima ako koniec, hoci nie úplný, pretože po nej 

nasleduje jar, ktorá znova prebudí veci k životu. Ak teda píšem o arbitrárnosti vo vzťahu medzi 

označujúcim a označovaným, nejde o výsledok bezbrehých iracionálnych procesov, ale ide 

o racionálnu operáciu, ktorá v jednotlivých prípadoch túto arbitrárnosť akcentuje, avšak 

neupadá do ničím neriadenej náhodnosti. 

Obe série najväčšmi spája motív reprezentácie „skrytého“ zmyslu. Aj v tomto prípade 

však platí, že ide o reprezentáciu tejto reprezentácie. Inými slovami, ide o dekonštrukciu 

spôsobov reprezentácie „skrytého“ zmyslu, ktoré sa tým pádom začínajú javiť ako záležitosť 

konvencie. Súdržnosť knihy posilňuje jej grafické spracovanie a najmä ilustrácie sprevádzajúce 

oba súbory textov. V prípade ilustrácií k prvému súboru textov ide o intervencie do 

apropriovaných fotografií či obrazov. Prigov do nich dokresľuje kvapkajúcu či stekajúcu krv 

a tiež čierne kruhovité priezory, cez ktoré do fotografií a obrazov vstupujú nové slová či 

objekty, resp. mená-objekty. Sériu В смысле sprevádzajú alegorické kresby z už analyzovanej 

série Бестиарий. Z analýz vieme, že práve problematike reprezentácie a semiózy boli tieto 

kresby (ale aj intervencie do fotografií a reprodukcií) venované. Z analýz takisto vieme, že pre 

kresby série bol dôležitý prvok opakovateľnosti, ktorý súvisel s ovládnutím techniky. 

Kompaktnosť knihy potom spočíva v tom, že textová a grafická zložka sa motivicky dopĺňajú.  
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11 Medzi textom, objektom a performanciou 

V nasledujúcej kapitole by som rád pokračoval v poukazovaní na intermedialitu Prigovovej 

tvorby a transmedialitu jeho metódy, ktorú som predtým opísal ako prácu s opakovateľnými 

modelmi vychádzajúcu z princípu rutiny. Budem sa venovať tomu, ako sa z textu stáva 

otvorená štruktúra prehodnocujúca vzťah autora, textu a čitateľa. Zaujímať ma tiež budú 

spôsoby materializácie textu, vďaka čomu sa stáva objektom a môže aktualizovať svoje 

performatívne rozmery (lingvisticky i divadelne). 

Zaoberám sa obdobnými otázkami, aké nastoľujú výstavy Poézia a performancia: 

Východoeurópska perspektíva, ktoré organizujú naprieč Európou Tomáš Glanc a Sabine 

Hänsgen (vždy v spolupráci s odborníkom z krajiny konania výstavy).566 Výstavy tieto otázky 

nastoľujú najmä juxtapozíciou rozličných diel. Výstavy však, pochopiteľne, nie sú priestorom 

pre dôkladnú vedeckú reflexiu javov, ktoré prezentujú. Predkladaná kapitola je tak jednou 

z možných odpovedí na otázky nimi nastoľované. 

 

11.1 Materializácia textovej štruktúry 

V kapitole 10.2 „Demokratizácia“ poézie som v súvislosti so zbierkou Первенец грамматики 

letmo upriamil pozornosť na báseň, v ktorej boli zámerne spájané alebo vynechávané slová. 

V predbežnom upozornení k danej zbierke Prigov spájanie slov odôvodňoval cieľom, „дабы 

читатель сам  по своему выбору мог поделить эти стихотворные объединения на нужные 

ему блоки“.567 Autor operuje s predstavou o implicitnom, resp. modelovom čitateľovi básní, 

a zdôrazňuje význam recepcie. Od prvopočiatku sú básne zbierky koncipované ako otvorené 

textové štruktúry vyžadujúce aktívnu recepciu, v ktorej by sa završovali. Ešte v kapitole 8.2 

Smrť autora aj textu som citoval Barthesovu slávnu esej Smrť autora. Barthes v nej prisudzuje 

zásadné miesto recepcii, avšak nie ako aktivite rekonštruujúcej autorovu intenciu a dešifrujúcej 

textu imanentný význam. Ide, naopak, o samostatnú aktivitu, ktorá text od intencie autora 

vzďaľuje a v ktorej sa význam textu realizuje ako niečo dočasné a prchavé. Ide o aktivitu 

závislú na vlastnostiach textovej štruktúry, neobmedzene generovateľných kontextoch 

                                                           
566 Viď napr. С. ЗАССЕ: «Неслучаен факт, что именно в автократиях художники так много 

экспериментировали с языком.» Беседа с Сабиной Хэнсген и Томашем Гланцем о перформативном 

измерении поэзии. Colta.ru, 22. 1. 2019. [online] <https://www.colta.ru/articles/literature/20289-nesluchaen-

fakt-chto-imenno-v-avtokratiyah-hudozhniki-tak-mnogo-eksperimentirovali-s-yazykom> [cit. 10. 9. 2020]. 

567 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 4, s. 94. 
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a skúsenostiach čitateľa.568 K obdobnej problematike odkazujú zmienené pojmy implicitný 

a modelový čitateľ používané Wolfgangom Iserom a Umbertom Ecom.569 Iný Iserov pojem, 

miesta nedourčenosti, som spomínal v súvislosti s problematikou cyklu. V prípade básní zo 

zbierky Первенец грамматики má znova svoje uplatnenie. Dá sa povedať, že miesta 

nedourčenosti sú v nej priam materializované v spájaní a vynechávaní slov, pretože sú 

recipovateľné iba vďaka svojmu grafickému znázorneniu. 

Veľmi dobre sa materializácia miest nedourčenosti prejavuje v dvanástich básňach 

zbierky Сборище стихов не попавших в предыдущие и последущие сборники. Ide o básne 

Звенигород (pozostáva z dvoch samostatných básní), Я отрубил все гордости грядущего..., 

Тучи в лужах отразились..., Чужая кровь не липнет к телу..., Не я суров – но жизнь 

сурова..., Я часто удивляюсь сам себе..., За окошком ходит тьма..., Лодка легкая 

летает..., Когда б меня скульптура не кормила..., Вот женищина сидит в метро... a 

Погода, надо сказать, ведь чистый срам.... Básne spája skutočnosť, že v nich dochádza 

k enjambementu (veršovému presahu) rozdelením slova na konci verša a teda k prenosu slabík 

koncového slova z jedného verša na začiatok toho nasledujúceho. V enjambemente sa 

materializujú miesta nedourčenosti textovej štruktúry. Enjambement otvára priestor pre 

recepciu, ktorou sa re-konštruuje textová štruktúra. V predbežnom upozornení Prigov uvádza, 

že enjambement „служит подтверждением версификационной схемы, показывая, как 

жеткость регулярного стиха может себе в угоду переломать, подобно прутику, 

вывернуть, выплостить и переиначить слово“.570 Enjambement predstavuje pre Prigova 

spôsob artikulácie „násilia“ verzifikačných pravidiel na lexike. Je súčasťou básní preto, aby bol 

dodržaný veršový rozmer a skonštruovaný rým. Enjambement ako taký vždy zvýrazňuje 

posledné slovo vo verši a v syntaktickej konštrukcii saturuje dodatočnú pauzu, ktorú nie je 

schopné vytvoriť žiadne interpunkčné znamienko.571 V Prigovovom prípade však 

s enjambementom súvisí i presun prízvukov v slovách. Presun sa realizuje v procese recepcie. 

Pokúsim sa to demonštrovať podrobnejším rozborom nasledujúcej básne. Ide o jednu časť 

básne Звенигород: 

                                                           
568 Porovnaj J. CULLER: Krátký úvod do literární teorie, s. 66–79. 

569 Viď U. ECO: Šesť procházek literárními lesy: Přednášky na Harvardově univerzitě ; W. ISER: Apelová struktura 

textů: Nedourčenost jako podmínka účinku literární prózy. 

570 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 3, s. 193. 

571 В. Е. ХОЛШЕВНИКОВ: Основы стиховедения: Русское стихосложение. Ленинград: Издательство 

Ленинградство университета, 1972, s. 138. 
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Дом человеческий стоит 

К нему дорожка подбегает 

И радио вдали полит- 

ический довод воздвигает 

А после – горькое танго 

Вдали, а рядом на приго- 

рке что-то курит чей-то дед 

Вот память посльвоенных дет- 

ствий572 

 

Báseň pozostáva z deviatich veršov napísaných štvorstopovým jambom. Prvé 

štvorveršie má striedavý rým (стоит/полит- a подбегает/воздвигает), druhé združený 

(танго/приго- a дед/дет-), posledný verš stojí samostatne. Tvorí ho jedna slabika. Ide o prípad 

tzv. prigovovského verša, ktorý je charakteristický narušením metrickej schémy zvyšku básne, 

a to buď skrátením alebo predĺžením rozmeru posledného verša. 

Aby uvedené rýmové dvojice neboli iba grafické, ale aj fonetické, je nevyhnutné, aby 

v nich dochádzalo k posunom prízvuku. Slovo „политический“ má v bežnej reči prízvuk na 

tretej slabike (-ти-). Aby však zaznel rým, je nutné preniesť prízvuk na druhú slabiku (-ли-). 

Fragment pôvodného slova „ический“ je umiestnený na začiatku nasledujúceho verša. 

Sémanticky a syntakticky je tento fragment stále súčasťou slova „политический“, avšak 

z metrického hľadiska ide o samostatný prvok. Preto môže uvedený fragment nadobudnúť 

prízvuk na svojej druhej slabike (-чес-), resp. štvrtej, vzhľadom na pôvodné slovo. Fragment 

„ический“ tak plní metrickú funkciu, čím vzniká napätie vo vzťahu k sémantike i syntaxi. 

Spolu s Georgom Wittem možno povedať, že tento fragment plní čisto štrukturálnu funkciu573 

v rámci veršového rozmeru. 

Obdobné procesy prebiehajú aj v ďalšom štvorverší, kde sa prízvuk v slove „танго“ 

posúva na druhú slabiku. Deje sa tak pod vplyvom veršového rozmeru a tiež potreby 

skonštruovať rým s lexikálnym fragmentom „приго-“, ktorého posledná slabika („рке“) sa 

presúva do nasledujúceho verša, kde plní metrickú funkciu rovnako ako fragment „ический“ 

v predchádzajúcom štvorverší. Fragment „рке“ stojaci takto samostatne dokonca nemožno 

                                                           
572 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 3, s. 196. 

573 Porovnaj už viackrát citované stúdiu Г. ВИТТЕ: «Чего бы я с чем сравнил»: поэзия тотального обмена 

Д.А. Пригова, s. 119–120. 
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považovať za sému. Je iba neprízvučnou časťou jambickej stopy. Z tohto hľadiska by miesto 

nej mohla byť ľubovoľná skupina hlások. To, že je práve tento fragment prvou slabikou 

jambickej stopy verša je však dôsledok lexikálno-sémantických a syntaktických vzťahov básne. 

Zaujímavé procesy prebiehajú aj v posledných dvoch veršoch. Ako som už uviedol, 

záverečný prigovovský verš je charakteristický narúšaním veršového rozmeru básne. Z tohto 

hľadiska bolo možné slovo „детствий“ ponechať v jednom verši a neskracovať slovo 

„послевоенных“ pomocou mäkkého znaku na „посльвоенных“. Posledný verš by tak bol 

o jednu stopu dlhší než zvyšné. Nevznikol by ale rým medzi siedmym a ôsmym veršom. 

Rozdelenie slova dáva zmysel práve z tohto hľadiska. Toto riešenie navyše radikalizuje 

odlišnosť záverečného verša od zvyšku básne. Zároveň nie je posledný verš miestom, kde báseň 

vyvrcholí pointou, ale tvorí ju iba desémantizovaný fragment s primárne metrickou funkciou. 

Obdobným spôsobom Prigov využíva enjambement v záverečných veršoch vo zvyšných 

jedenástich uvedených básňach zbierky. 

V kontexte analýz z predchádzajúcich kapitol je možné túto analyzovanú báseň vnímať 

ako ďalší variant oslabenia intencionality písania zapojením inej než autorskej inštancie do 

procesu konštrukcie. Autor znova vystupuje v úlohe režiséra či organizátora pozorujúceho 

interakciu rôznych systémov či oblastí vedenia. Tentoraz je ale primárnym spúšťačom recepcia 

a teda prístup modelového čitateľa k textu. Práve v procese recepcie sa začína realizovať 

systém verzifikačných pravidiel uplatňovaný v básňach tohto typu. Vtedy dochádza 

k preskupovaniu prízvukov, zachovávaniu veršového rozmeru a konštrukcii rýmov, a teda ku 

konfrontácii medzi pravidlami poézie a pravidlami bežnej reči, ktoré vystupujú v úlohe toho, 

čo Prigov nazýval imidžom alebo postavou (персонаж). Adekvátnosť uvedených úvah 

posilňuje aj vlastné autorovo stanovisko, z ktorého vyplýva, že v centre pozornosti 

konceptualizmu bol práve vzťah autora, textu a čitateľa: 

 

[К]онцептуализм в его московском варианте предполагал некое постулирование и 

акцентированное авторское поведение. Это, прежде всего, не текст, а разыгрывание 

пространства жития текста и некая заранее предполагаемая драматургия текста, читателя 

и автора.574 

 

Pre ďalší posun v úvahách považujem za produktívne bližšie sa pozrieť na stratégie 

používané iným konceptualistom – Ľvom Rubinštejnom (1947). Rubinštejn je známy najmä 

                                                           
574 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 12. 
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ako autor poézie na kartotečných lístkoch. Osobitá materiálna forma textu artikuluje roviny, 

ktoré by inak zostali v úzadí. Veľmi dobre o tom svedčí i súčasná vydavateľská prax. 

Z praktických dôvodov je Rubinštejnova poézia na kartičkách vydávaná v tradičnej knižnej 

väzbe. Namiesto očíslovaných kartičiek sú v takýchto vydaniach za sebou radené očíslované 

verše.575 Tieto vydania sú menej nákladné. Do jednej publikácie môže byť navyše zahrnuté 

väčšie spektrum textov. Edície zachovávajúce pôvodný formát na kartičkách sú náročnejšie na 

produkciu. V roku 2017 vyšla v českom preklade Aleny Machoninovej Rubinštejnova 

kompozícia Мама мыла раму (1987). Kompozícia pozostáva z osemdesiatich troch kartičiek 

uložených do malej škatuľky.576 Jedno vydanie tak zahŕňa iba jednu báseň. Rovnaká báseň 

vyšla v slovenskom preklade v rámci Viktorom Jerofejevom zostavenej knihy Русские цветы 

зла vo forme číslovaných veršov a zabrala iba skromné množstvo strán z celej knihy.577 

Vydania zachovávajúce pôvodnú materiálnu formu zároveň zachovávajú recepčné 

špecifiká originálu. Modifikácia kartičiek do podoby očíslovaných veršov v tradičnej knižnej 

väzbe akcentuje linearitu čítania. Je pravdou, že aj v originálnej forme sú kartičky očíslované, 

avšak ide o lístky voľne uložené do škatuľky. Škatuľka sa môže rozsypať a kartičky pomiešať. 

Z tohto hľadiska sa v kartičkách materializuje krehkosť a nezavŕšenosť celej kompozície, 

v ktorej sa lineárne usporiadanie navrhované autorom môže javiť nezáväzným, pretože je iba 

jedným z možných. Celá kompozícia sa tak de-centruje, t. j. stáva sa nezávislou od autorovej 

intencie a „pôvodného“ usporiadania. Miroslav Olšovský výstižne píše, že každý čitateľ si 

môže vytvoriť vlastný labyrint.578 Kartičky iba ďalej rozvíjajú to, čo je Rubinštejnovmu textu 

vlastné od samého začiatku. Kompozície totiž predstavujú koláž z fragmentov cudzej reči, resp. 

kvázicitátov.579 Už tento postup problematizuje intencionalitu textov, pretože autor si podobne 

ako čitateľ vytvára svoj vlastný labyrint. 

                                                           
575 Viď napríklad posledné súborné vydanie týchto Rubinštejnových prác v ruštine Л. РУБИНШТЕЙН: Большая 

картотека. Москва: Новое литературное обозрение, 2015. 

576 L. RUBINŠTEJN: Máma myla mísu. Havlíčkův Brod: Petrkov, 2017. Z ruského originálu Мама мыла раму 

(1987) preložila A. Machoninová. 

577 L. RUBINŠTEJN: Mama myla misu. In: V. JEROFEJEV: Ruské kvety zla. Bratislava: Belimex, 2005, s. 333–335. 

Z ruského originálu Мама мыла раму (1987) preložil J. Andričík. 

578 M. OLŠOVSKÝ: Kartotéka je kartotéka. Konceptuální poezie Lva Rubinštejna. A2, 12, 2018. [online] 

<https://www.advojka.cz/archiv/2018/12/kartoteka-je-kartoteka> [cit. 15. 4. 2020]. 

579 Gerald Janecek ich nazýva kvázicitátmi preto, lebo Rubinštejn síce deklaruje, že pracuje s prevzatým 

materiálom, ale v skutočnosti je často sám autorom tohto materiálu. Viď G. JANECEK: Citationality in Lev 

Rubinštejn´s „Šestikrylyj serafim“. Russian Literature LXVI, 2009, 1, s. 37–50. O kvázicitátoch sa však bežne 

uvažuje aj v súvislosti s tvorbou Prigova. 
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Treba však uviesť, že mnohé z Rubinštejnových kompozícií sú do značnej miery závislé 

na linearite čítania, pretože rozvíjajú naratívnu situáciu. Platí to napríklad pre kompozíciu 

Маленькая ночная серенада (1986).580 Na prvých kartičkách sú dvojveršia, v ktorých sa 

rýmuje dvojica slov  „соловей“ a „ветвей“. Po kartičkách s dvojveršiami nasleduje kartička 

s nápisom „Аплодисменты“ a hneď za ňou kartičky s dialógom o predtuchách. Podľa Geralda 

Janecka Rubinštejn na kartičkách načrtáva situáciu autorského čítania poézie, po ktorom 

nasleduje potlesk a rozhovor dvoch divákov z publika. Janecek zdôrazňuje najmä význam 

kartičiek s potleskom. Interpretuje ich ako indikátory toho, že ide o scénu autorského čítania.581  

Počas Rubinštejnovho autorského čítania sa napokon tieto kartičky stávajú autoreferenčné 

a autoreflexívne. Z tohto pohľadu sa Rubinštejnova kompozícia stáva tým, čo som po vzore 

Holta Meyera označoval inštaláciou inštalácie, resp. reprezentáciou reprezentácie. Zaujímanie 

takejto „nezávislej“ (porovnaj s konceptom oscilácie a seba-odstraňovania z kapitol 8.2 Smrť 

autora aj textu a 8.3 Inštalácia autorských subjektivít v esejistike) autorskej pozície je 

Rubinštejnovi ako konceptualistovi vlastné už od sedemdesiatych rokov, čo azda najlepšie 

vidno na kartotečnej kompozícii Программа работ (1975).582 Rubinštejn v nej používa 

„pseudonym“ Autor. Spätne to komentoval tak, že bol preňho „важным принципиальный 

разрыв между наличием Автора и предельно неавторским стилем текстов“.583 Ruptúra 

medzi autorstvom a neautorstvom bola ďalej akcentovaná sémanticky. Kompozícia je totiž 

koncipovaná ako inštrukcie pre čitateľov. Autor je skôr režisérom či organizátorom 

performancie čitateľskej recepcie podobne ako Prigov vo vyššie analyzovanej básni. 

V Rubinštejnovom prípade je vhodnejšie uvažovať o performancii recepcie než len o recepcii 

(ako dočasného zavŕšenia významu). Rubinštejn totiž vyzýva čitateľov, aby aktívne 

participovali na zamýšľanom projekte: „Ваши предложения должны быть переданы лично 

Автору или направлены по адресу...“584 Pokračuje v stratégii, ktorú využil už v jednej z častí 

                                                           
580 Л. РУБИНШТЕЙН: Большая картотека, s. 366–379. 

581 G. JANECEK: Lev Rubinstein´s Conceptualism: Theory and Practice. Canadian-American Slavic Studies 36, 

2002, 4, s. 435–445. 

582 Л. РУБИНШТЕЙН: Большая картотека, s. 130–137. 

583 А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концептуальной школы, s. 24.  

584 Л. РУБИНШТЕЙН: Большая картотека, s. 134. 
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kompozície Новый Антракт (1975).585 Kompozícia je koncipovaná ako séria inštrukcií pre 

čitateľa: 

 

18 

– Остановитесь на несколько секунд; 

– Переверните страницу; 

 

19 

– Подумайте; 

– Перерните страницу 

 

[...] 

 

25 

– Читайте: 

 

26 

– Читайте следующее: 

«Вторгнутые в сферу поэтического восприятия вещи становятся знаками поэтического 

ряда».586 

 

Rubinštejnove kompozície transformujú proces recepcie z čisto mentálnej operácie na 

telesnú činnosť. Recepcia nie je len „virtuálnym“ prehrávaním znakov textu v mysli recipienta. 

Inštaláciou textových fragmentov na kartotečné lístky je nevyhnutná telesná participácia vo 

forme pretáčania lístkov („переверните страницу“). Niežeby recepcia ako taká bola 

mysliteľná bez telesnosti. Ide skôr o to, že Rubinštejnove kompozície túto telesnú (materiálnu) 

stránku zvýrazňujú.587 Ešte väčšmi to vidno v kompozícii Программа совместных 

переживаний (1981).588 Recepcia predpokladá účasť aspoň dvoch ľudí, pretože každý 

                                                           
585 Tamže, s. 83–93. 

586 Tamže, s. 86–87. 

587 Porovnaj s Glancovým postulátom o teatralizácii básní. T. GLANC: Povaha písma, jeho meze a nosiče. Výpisky 

a poznámky k historickým aspektům mediální dimenze psaní a literární komunikace, s. 849. 

588 Л. РУБИНШТЕЙН: Большая картотека, s. 186–192. 
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z lístkov „по прочтении передается из рук в руки“.589 Ide o kompozíciu priam závislú na 

verejnom čítaní, pri ktorom dochádza k fyzickej interakcii medzi autorom a recipientom (preto 

i názov Программа совместных переживании). V praxi takéto verejné čítanie vyzerá tak, že 

Rubinštejn si sám pre seba prečíta lístok a podá ho ďalšiemu človeku, ktorý s ním urobí to isté, 

až sa všetky lístky dostanú späť k autorovi, a tým čítanie skončí.590 O Rubinštejnových 

čítaniach je preto vhodné uvažovať ako o performanciách. Pre performanciu je podľa nemeckej 

teoretičky Eriky Fischer-Lichte charakteristických niekoľko vlastností. Vďaka fyzickej 

prítomnosti performera a divákov na jednom mieste v určitý čas ju charakterizuje interaktivita. 

S tým je spojená ďalšia vlastnosť. Je časovo obmedzená, no otvorená pre absorpciu rôznych 

prvkov ako svojej súčasti. Preto tiež nemožno jej význam obmedziť na intenciu performera. 

Význam performancie vzniká v procese realizácie. Performancia je preto podľa Fischer-Lichte 

prchavá udalosť rozrušujúca binárne opozície a destabilizujúca normy.591 V Rubinštejnovom 

prípade je jednou z takýchto opozícií autor/čitateľ. Tí sa stávajú rovnocennými partnermi. 

Počas performancií dochádza k najintenzívnejšej materializácii otvorenosti štruktúry 

kompozícií. Ilustrovať sa to dá na Rubinštejnovom verejnom čítaní, ktoré sa uskutočnilo 

3. októbra 2017 v pražskej galérii tranzitdisplay pri príležitosti vydania spomínaného českého 

prekladu básne Мама мыла раму.592 Prechod od jedného verša k druhému sa akcentoval 

prechodom z jedného lístka na druhý. Prechod preto nebol pohybom očí o riadok nižšie, ale bol 

spojený s fyzickým gestom výmeny lístkov, čo viedlo k dlhším pauzám pri čítaní. Dĺžka pauzy 

bola pritom závislá aj od toho, že autor otáčal kartičky lícom dolu a ukladal ich jednu na druhú 

na spoločnú kôpku. Zároveň sa však tempo a intonácia menili podľa sémantiky čítaného 

fragmentu. Do čítania navyše vstupoval šum. Pauzy medzi čítaním textu z kartičiek boli 

vypĺňané jednak šuchotom kartičiek, no tiež ďalšími vzruchmi z okolia. Pôvodné 

Rubinštejnove kompozície sa tak dopĺňali o ďalšie fragmenty reči (a nielen reči). Tieto 

fragmenty, na rozdiel od tých na kartičkách zostávali efemérne. Neboli ničím fixované. 

Dokonca by sa dali označiť za „nekatalogizovateľné“. 

                                                           
589 Tamže, s. 186. 

590 Rubinštejnovej performancie s touto kompozíciou som sa zúčastnil 8. 10. 2018 v Mníchova v rámci konferencie 

Приговские чтения: Производство – документация – интервенция. 

591 E. FISCHER-LICHTE: Culture as Performance – Developing a Concept of Performance, s. 124 a ďalej s. 124–

138. 

592 Pozvánku na podujatie viď Lev Rubinštejn: A tak jsem tady! [online]. 

<http://cz.tranzit.org/cz/prednasky_diskuse/0/2017-10-03/autorske-cteni-a-debata-se-lvem-rubinstejnem-a-tak-

jsem-tady> [cit. 20. 8. 2020]. 
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Analyzované práce Prigova a Rubinštejna charakterizuje ruptúra medzi autorom 

a textom, čím sa suspenduje intencionalita. Autor sa stáva režisérom či organizátorom textovej 

situácie. Keď sa autor a čitateľ ocitajú v spoločnej situácii, prehodnocuje sa ich vzťah a ukazuje 

sa, že ide iba o pozície v konvenčne chápanej štruktúre recepcie. Zaujatie týchto pozícií sa 

otvára variabilite. Z týchto dôvodov som vyššie navrhol uvažovať o performancii recepcie, 

resp. o recepcii ako o performancii. Pojem performancia totiž zdôrazňuje interaktivitu, z ktorej 

vyplýva dynamizácia dovtedy pevne obsadených štrukturálnych pozícií. Najmä Rubinštejnov 

prípad zviditeľňuje materialitu, resp. telesnosť takéhoto procesu. Platí to však aj pre 

analyzovaný prípad Prigovovej básne. Dá sa povedať, že bez telesnej účasti vo forme 

vyslovovania veršov by nebola re-konštrukcia textovej štruktúry možná. Za výstižné 

považujem najmä konštatovanie Sabiny Hänsgen, podľa ktorej Prigov k textom pristupuje ako 

k partitúram.593 Autorka to síce konštatovala primárne v súvislosti s Prigovovými vlastnými 

performanciami opierajúcimi sa o texty. Vzhľadom na to, že medzi autorom a textom existuje 

ruptúra a neplatí tak medzi nimi intencionálna väzba, dá sa povedať, že Prigov v týchto 

performanciách nevystupuje ako autor, ale ako svoj vlastný modelový čitateľ. To je spomínané 

prehodnotenie opozície autor/čitateľ. 

Vari najlepšie to možno demonštrovať na sérii Азбуки, ktorých od roku 1980 vytvoril 

niekoľko desiatok. Začiatok každého verša je určovaný poriadkom abecedy. Neskôr sa stali 

súčasťou jeho orálnych performancií. Napríklad na začiatku nultých rokov s nimi vystupoval 

po boku hudobného zoskupenia Три «О».594 Partitúrna povaha v týchto textoch je však často 

artikulovaná už v rovine písomných znakov. Ide najmä o viacnásobné opakovanie rovnakého 

písmena, ktoré simuluje (naznačuje) dĺžku znenia. Charakteristickým príkladom je Третья 

азбука z roku 1983. V predbežnom upozornení k nej autor uvádza, že si dáva za cieľ  

 

[...] явить динамику буквенно-мыслительного процесса, процесса болезненного, 

выматывающего, имеющего своим концом, вернее, своей конечной целью артикуляцию, 

освобождение мысли от плоти, звука, переход ее на другой, внетекстовой уровень.595  

 

Verše majú preto takúto podobu: 

                                                           
593 С. ХЭНСГЕН: Поэтический перформанс: Письмо и голос, s. 464. 

594 Viď napr. ТРИ «О» И ОДИН Д. А. ПРИГОВ: Запись выступления в клубе «Дом» (Москва) 7 апреля 2000 г. 

Москва: CHOR records, 2002. [online] <http://conceptualism.letov.ru/Prigov.html> [cit. 21. 8. 2020]. 

595 Д. А. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день, s. 651. 
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А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а 

А-а-а-а-а-а-а-А на хуй! 

 

Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б 

б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-Бородино!596 

 

Zmienené príklady z Prigovovej i Rubinštejnovej tvorby ďalej poukazujú na spätosť 

konštrukcie ruptúry medzi autorom a textom s materiálnou modalitou média. Vzhľadom na 

materiálnu modalitu dochádza k posunu od textu ako uzavretej a virtuálnej textovej štruktúry 

k materiálnemu objektu, ktorý otvára cestu aktualizácii jeho performatívnych dimenzií (v 

lingvistickom i divadelnom zmysle). Lepšiemu pochopeniu uvedených procesov môže 

napomôcť ich historizácia a ďalšie analýzy. Pokúsim sa o to v nasledujúcich podkapitolách. 

 

11.2 Samizdat: Núdzou k inovácii 

V období odmäku (оттепель) sa stáva pevnou súčasťou kultúrneho a spoločenského poľa 

v Sovietskom zväze samizdat.597 Súčasné bádanie v tejto oblasti sa okrem historiografie 

samizdatových periodík a edícií598 orientuje aj na materiálne osobitosti samizdatových vydaní. 

Dôsledky tejto orientácie sú i v metodológii výskumu. Samizdat sa z tejto perspektívy začína 

javiť ako médium, čo znamená, že sa naň nazerá ako na spôsob produkcie, uchovávania 

a distribúcie obsahov.599 Mediálne špecifiká samizdatu z neho robia platformu so zvýšenou 

singularitou, t. j. s intenzifikovanou artikuláciou vlastnej genézy. Zvýšená singularita je 

                                                           
596 Tamže. 

597 Všeobecnú charakteristiku samizdatu v sovietskom Rusku viď А. В. БЛЮМ: Как это делалось в Ленинграде: 

Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки 1953 – 1991. Санкт-Петербург: Академический проект, 

2005, s. 79–87. 

598 Viď napr. А. КОМАРОМИ – Г. КУЗОВКИН: Каталог периодики самиздата: 1956 – 1986. Москва: 

Международный Мемориал, 2018 alebo niektoré z kapitol kolektívnej monografie F. KIND-KOVÁCS – J. LABOV 

(eds.): Samizdat, Tamizdat, and Beyond: Transnational Media During and After Socialism. New York: Berghahn 

Books, 2015.  

599 Viď napríklad T. GLANC: Samizdat jako médium. Souvislosti 23, 2013, 3, s. 183–193 alebo A. KOMAROMI: 

Samizdat as Extra-Gutenberg Phenomenon. Poetics Today 29, 2009, 4, s. 629–667. Komaromi uvedenú štúdiu 

neskôr zaradila do monografie Uncensored: Samizdat Novels and the Quest for Autonomy in Soviet Dissidence. 

Evanston: Northwestern University Press, 2015. Na tomto mieste budem odkazovať na pôvodnú časopiseckú 

publikáciu. 
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najlepšie vidno na samizdatových textoch napísaných na písacom stroji,600 ktorý bol kľúčovým 

nástrojom pri vzniku i distribúcii takýchto textov nielen v Sovietskom zväze, ale i v ďalších 

krajinách socialistického bloku, Československo nevynímajúc.601 Tomáš Glanc v súvislosti 

s písacím strojom uvádza, že genéza textu je artikulovaná silou úderov, kvalitou pásky, typom 

stroja, riadkovaním či prípadnou ručnou korektúrou. Uvedené prvky minimalizujú vzdialenosť 

medzi producentom a produktom: 

 

V tom případě můžeme mluvit o textu jako fyzické extenzi autorova těla, jeho ruky 

a performance, kterou představuje psaní. I když je opisovatelem někdo jiný než autor, zůstává 

jeho blízkost, jeho přítomnost téměř hmatatelná.602 

 

K uvedenému autor ďalej dodáva: 

 

„Událostní“ fyzická naléhavost samizdatového díla a zároveň zvýrazněná přítomnost jeho 

autorství pak obracejí dodatečnou pozornost na konkrétní materiální provedení každé publikace, 

které je zvykem v běžné knižní produkci připisovat spíše podružný význam. Kvalitu písma, 

papíru, typ a detailní vlastnosti obalu a podobné vlastnosti knihy se většinou nepovažují za 

bezprostřední součást jejího ,obsahuʻ, v případě samizdatu dochází ke dvěma zdánlivě 

protikladným jevům: jednak se text emancipuje od nositele, který je a priori nouzový, jednak se 

tento jeho stav nouze stává součástí smyslu a mnozí čtenáři i po desítkách let zážitek ze čtení 

spojují s hmotnými atributy exempláře, který měli k dispozici, což je jistě možné u každého 

textu, ale v případě samizdatu se zdá být fenoménem častějším, výraznějším 

a motivovanějším.603 

 

Citácia nevdojak naznačuje aj to, prečo sa Glanc domnieva, že medzi pozíciou knihy 

v samizdate a avantgarde panuje príbuznosť v mediálno-typologickej rovine. V oboch 

                                                           
600 T. GLANC: Samizdat jako médium, s. 186. 

601 Viď napr. М. MACK: Schreibmaschine und Kohlepapier: Die Eroberung des öffentlichen Raums. In: W. 

Eichwede (ed.): Samizdat: Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre. Bremen: Edition 

Temmen, 2000, s. 106–114 alebo М. PŘIBÁŇ ET AL.: Český literární samizdat 1949–1989: edice, časopisy, 

sborníky. Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, s. 44–53. 

602 T. GLANC: Samizdat jako médium, s. 186. Samizdatové texty tak sú aj svedectvom o svojich producentoch, na 

ktorých sa takisto môže sústreďovať výskum a môže viesť k lepšiemu pochopeniu dobových kontextov. Viď 

A. KOMAROMI: Samizdat as Extra-Gutenberg Phenomenon, s. 658–659. 

603 T. GLANC: Samizdat jako médium, s. 190. 



178 
 

prípadoch bolo v hre hľadanie vhodného média, avšak zatiaľ čo pre avantgardu išlo o otázku 

inovácie, v samizdate išlo o východisko z núdze.604 V oboch prípadoch hral dôležitú úlohu 

faktor „sémantizácie“ formy. Znamená to, že médium je nedeliteľnou súčasťou zmyslu diela, 

o čom som sa zmieňoval už v kapitole 6 Performativita, médiá, sociálne praktiky a najmä 

v súvislosti s Elleströmovou koncepciou mediálnych modalít. Z koncepcie vyplýva, že bez 

materiálnej modality diela by nebola možná ani jeho recepcia a teda ani vznik významu. 

Už citovaný fragment z Glancovho článku naznačuje, že orientácia na materialitu 

samizdatových textov nemusí byť len vecou ontológie, t. j. definovania vlastností 

samizdatových textov vzhľadom na ich materialitu. Tým, že materialita takýchto textov 

zasahuje aj do ich sémantiky, dôležitými sa stávajú aj epistemologické aspekty. To je základné 

východisko uvažovania kanadskej slavistky Ann Komaromi. Prílišná orientácia na ontológiu 

často vedie k fetišizácii strojopisnej typografie v reedíciách pôvodne samizdatových textov, 

čím sa vlastne simuluje ontológia samizdatu.605 Najširšie akceptovanou tendenciou je podľa 

Komaromi tendencia prisudzovať samizdatovým textom status „pravdivých“, na rozdiel od 

apriórne „lživých“ oficiálne vydávaných textov.606 Ide o dôsledok nekritickej akceptácie toho, 

čo znamenal samizdat pre disidentov. Je to značne obmedzujúci pohľad. Pravda a lož sú z tejto 

perspektívy väčšmi vecou morálky než objektívneho pátrania. Pravdivosť, resp. nepravdivosť 

sa apriórne určuje podľa zdroja. Z kriticky epistemologickej perspektívy predstavuje samizdat 

alternatívu voči modernej gutenbergovskej knižnej kultúre. V samizdate neexistuje systém 

redakčných kontrol, texty nie sú štandardizované, v dôsledku čoho ten istý text môže mať 

niekoľko verzií. S tým súvisí aj nikomu nepodliehajúca distribúcia. Obe skutočnosti vedú 

k tomu, že texty nemajú fixnú podobu ani miesto, kde ich možno bezpečne dohľadať.607 Aj 

z týchto dôvodov bola „pravdivosť“ obsahu samizdatových textov problematická. Niet 

„definitívnej“ verzie textu. Samizdatové texty preto najlepšie vystihuje „epistemologická 

nestabilita“.608 To je perspektíva, ktorú autorka aplikovala pri komparatívnych úvahách 

o tvorbe Solženicyna a Siňanvského. Zdôrazňovala v nich najmä Siňavského podrývanie 

logocentrizmu (viď kapitola 8.5 Postmoderné súvislosti). 

                                                           
604 Tamže, s. 187–188. 

605 A. KOMAROMI: The Material Existence of Soviet Samizdat, s. 600. 

606 A. KOMAROMI: Samizdat as Extra-Gutenberg Phenomenon, s. 630–631. 

607 Tamže, 632–638. 

608 Tamže, s. 632. 
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Motív podrývania logocentrizmu je prítomný aj v špecifickej umeleckej forme 

povojnového umenia – knihe ako objekte. Táto forma sa rozvíjala v západnom umení približne 

v rovnakom období ako sa stával samizdat dôležitým fenoménom v krajinách socialistického 

bloku. Vznik a rozvoj knihy ako objektu sa interpretuje ako hľadanie nových mediálnych 

možností vo výtvarnom umení a usúvzťažňuje sa s rastúcim významom masmédií a nových 

médií. Experimenty s knihou ako objektom boli v znamení intervencií zvýrazňujúcich niektorú 

z jej partikulárnych rovín na úkor tej textovej. Kniha, resp. text sa tým de-sakralizovali.609 Do 

popredia sa tým pádom dostávala materiálna modalita média knihy. Text ako primárny nositeľ 

významu sa naopak marginalizoval (logocentrizmus ako literatúrocentrizmus). 

V sovietskom umeleckom undergrounde dochádzala k prepájaniu prehodnocovania 

statusu knihy a samizdatu v úsilí hľadať spôsoby pre prezentáciu vlastnej tvorby. Toto úsilie 

napokon viedlo k estetickým inováciám, čo veľmi dobre ilustruje príklad Rubinštejnovej poézie 

na kartotečných lístkoch. Obdobne sa možno dívať aj na činnosť skupiny Коллективые 

действия (ďalej KD). Ako naznačuje už názov skupiny, svoje akcie koncipovali ako výsledok 

kolektívneho úsilia. Od polovice sedemdesiatych rokov organizovali výlety za mesto (поездки 

за город), kde svoje akcie realizovali. Následne ich veľmi dôkladne dokumentovali (písomne, 

fotograficky a neskôr aj audiovizuálne) a zostavovali z nich samostatné zväzky s prostým 

autoreferenčým názvom Поездки за город.610 Situovanie akcií do neinštitucionalizovaných 

„neviditeľných“ priestorov bol v praxi skupiny sprevádzaný ešte jedným momentom 

„zneviditeľňovania“. Spoluzakladateľ a popredný teoretik skupiny Andrej Monastyrskij 

o akciách uvažoval ako o „prázdnom akte“ (пустое действие).611 Akcie ako také akoby neboli 

dôležité. Dôležitým bola situácia, ktorú vytvárali. Išlo o situáciu očakávania toho, čo príde. 

Prvoradá tak je recepcia, ktorá v prípade mnohých akcií KD akoby bola totožná s očakávaním 

saturujúcim vnímavosť k okoliu. Veľmi dobre to vidno v akcii Выход  (1983). Organizátori 

požiadali účastníkov nastúpiť do trolejbusu, kde im počas jazdy rozdali lístky s nápisom „НА 

СЛЕДУЮЩЕЙ ВЫХОДИМ. Коллективные действия“. Pri výstupe z dopravného 

                                                           
609 J. GERŽOVÁ: Kniha ako objekt. In: J. GERŽOVÁ (red.): Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia 

druhej polovice 20. storočia. Od abstraktného umenia k virtuálnej realite. Idey – pojmy – hnutia. [S. l.]: Kruh 

súčasného umenia PROFIL, 1999, s. 131–135, tu s. 131–132. 

610 Коллективыне действия. Описательные тексты, фото, видео и фонограммы акций. [online] 

<http://conceptualism.letov.ru/KD-actions.html> [cit. 21. 8. 2020]. 

611 Viď А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концептуальной школы, s. 75.  
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prostriedku im potom iná časť organizátorov rozdala lístky s informáciou o ich účasti v akcii 

Выход.612 Obdobne bola koncipovaná už prvá akcia skupiny Появление (1976).613  

Teoretik performativity Philip Auslader poukazuje na komplementárny vzťah medzi 

dokumentáciou a performanciou (akciou). Performancia podľa neho potrebuje fotografiu, ktorá 

by zdokumentovala a potvrdila jej realizáciou a zároveň predstavuje performancia pre 

fotografiu ontologický základ.614 Obdobne to platí aj pre zmienené akcie skupiny KD. 

Potvrdenia o účasti, ktoré organizátori z KD rozdávali boli potvrdením, že sa performancia 

uskutočnila. Zároveň by ale rozdávané potvrdenia nemali ontologický základ bez fyzickej 

realizácie akcie. Ide o zaujímavú perspektívu, z ktorej sa možno dívať aj na vyššie analyzovanú 

Prigovovu báseň Звенигород. Báseň sa dá interpretovať nielen ako partitúra pre recepciu 

modelovým čitateľom, ale aj ako dokumentácia performancie takejto recepcie. Nie je pritom 

dôležité, či vôbec niekedy k performancii recepcie došlo. Dôležitá je sama dokumentácia, ktorá 

nielen dokumentuje, ale aj konštruuje (porovnaj s Austinom postulovaným stieraním hranice 

medzi konštatívom a performatívom). To je aj Auslanderom analyzovaný prípad performancie 

Yvesa Kleina Leap Into the Void (1960), ktorá sa v podobe, ako ju zachycuje fotografia, nikdy 

neuskutočnila.615 Uvedené prípady potvrdzujú, že existuje zvláštne spojenie medzi 

performatívnymi rozmermi textov (opäť lingvisticky i divadelne) a materiálnou modalitou ich 

média. 

Nápomocným pre pochopenie opísaných procesov môže byť Derridovo pojatie 

komunikácie dekonštruované figúrou písma (viď kapitola 5.3.1 Grafématické predikáty 

komunikácie). Derrida zdôrazňuje aspekt neprítomnosti charakteristický pre komunikáciu, t. j. 

text odkladá stretnutie autora a čitateľa, čím sa súčasne text vzďaľuje od intencie autora. 

Neznamená to však zánik väzby textu na autora. Autor len prestáva byť intencionálnou 

inštanciou a figuruje väčšmi v pozícii funkcie diskurzu (ako princíp usporiadania určitej 

množiny textov; režisér či organizátor). Vyššie zmienené akcie, básne a textové kompozície 

Prigova, Rubinštejna a skupiny KD, operujú práve v tomto móde, čo im umožňuje rozmývať 

hranice medzi pozíciami autora a čitateľa, resp. organizátora a účastníka. Autor je tu 

organizátorom zastrešujúcim nielen vybranú skupinu textov či mediálnych produktov, ale aj 

                                                           
612 Коллективыне действия. Описательные тексты, фото, видео и фонограммы акций. 

613 Tamže. 

614 P. AUSLANDER: The Performativity of Performance Documentation. PAJ 28, 2006, 3, s. 1–10, tu s. 2. 

615 Tamže, s. 1 a 7. 
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existenciu jedného konkrétneho textu či mediálneho produktu. Nie je však intencionálnou 

zárukou. Všetky texty či mediálne produkty sú koncipované ako otvorené štruktúry, ktorých 

materialita sa zviditeľňuje v procese recepcie a recepcia sa môže napokon stať performanciou. 

Performerom sa však môže stať rovnako autor ako aj čitateľ, pretože aj autor môže plniť rolu 

čitateľa a naopak. 

V kapitole 10 Poézia (do omrzenia) opakovateľných modelov som spomínal, že Prigov 

svoju poéziu usporadúval a distribuoval prostredníctvom strojopisných zbierok. Rozdával ich 

účastníkom undergroundových literárnych večerov. Treba pamätať na to, že strojopis 

singularizuje text a posilňuje tak väzby medzi producentom (v tomto prípade totožným 

s autorom) a textom, čím si aj čitateľ buduje intímnejší vzťah k textu a producentovi (autorovi). 

Anna Komaromi sa v tejto súvislosti obracia k Maussovým antropologickým analýzam daru. 

Bádateľka upozorňuje na to, že samizdatové texty je možné vnímať ako dary posilňujúce 

sociálne väzby v komunite, ale aj naprieč hranicami.616 V Prigovovej tvorbe je toho dobrým 

dôkazom séria knižných objektov Гробики отрынутых стихов. Ide o papierové „rakvičky“, 

v ktorých sú uložené roztrhané papierové listy s Prigovovou poéziou. V roku 1989 tieto 

rakvičky rozdával americkým spisovateľom počas konferencie Язык – Сознание – Общество. 

Rakvičky sa opierajú o fetišizáciu samizdatu ako krehkej formy s drahocenným obsahom 

a súčasne ich možno čítať v kontexte globálneho trhu s umením, na ktorom by s textami 

v ruštine autor iba ťažko prerazil.617 Z tohto hľadiska rakvičky slúžili ako nástroj pre budovanie 

autorovho imidžu. Sú materializáciou jeho existencie ako básnika a umelca. Rakvičky 

predstavujú dokumenty o jeho básnickej a umeleckej činnosti. 

Rozmývanie hraníc medzi autorom a čitateľom zvýraznením materiálnej modality 

média textu v Prigovovej tvorbe by nebolo kompletné bez toho, aby som spomenul jeho esej 

Книга как способ нечитания (1997/1998). Usiluje sa v nej opísať svoju koncepciu knižných 

objektov. Prigov teoreticky uchopuje otázku variability funkcií knihy, keď definuje knihu ako 

jednotku oscilujúcu na priesečníkoch časovej, priestorovej a inteligibilnej osi. Každá os 

predstavuje jednu z rovín knihy, ktoré ju formujú ako celok. Časová os predstavuje 

konštruktívno-manipulačnú rovinu, priestorová vizuálno-grafickú a inteligibilná textuálno-

metaknižnú rovinu. Každá z rovín podľa Prigova koreluje s určitou meditatívnou praktikou. 

                                                           
616 A. KOMAROMI: Samizdat as Extra-Gutenberg Phenomenon, s. 656–658. 

617 ДЖ. ЭДМОНД: Дмитрий Пригов и межкультурный концептуализм alebo aj ДЖ. ЭДМОНД: Глобальный 

проект Д.А. Пригова в контексте глобального концептуализма. In: Ж. ГАЛИЕВА (сост.): Пригов и 

концептуализм. Москва: Новое литературное обозрение, 2014, s. 263–270, tu s. 266–268. 
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Konštruktívno-manipulačná s triedením vecí, napr. kamienkov, vizuálno-grafická 

s kontempláciou nad materiálnym objektom a textuálno-metaknižná s mlčaním.618 Tieto 

skutočnosti ďalej potvrdzujú moje postuláty o aktualizácii performatívnych rozmerov textov 

a mediálnych produktov vďaka obratu k ich materiálnej modalite. 

Prigov poukazuje na to, že kniha sa v jednotlivých rovinách „rozvíja“, pričom medzi 

jednotlivými rovinami dochádza k recipročným prienikom.619 Inými slovami, jednotlivé roviny 

na seba vplývajú. Ak sa niektorá z rovín intenzifikuje, iné sa môžu utlmiť. Prigov na rôznych 

miestach takýto proces opisuje ruským slovom „развертывание“. Ide o pojem využívaný 

v ruskom formalizme na popis procesov konštrukcie literárnych textov.620 Napríklad Jurij 

Tyňanov uvažoval o básní ako o dynamickej konštrukcii formujúcej sa pod vplyvom 

recipročného pôsobenia rôznych faktorov, z ktorých niektoré sa stávajú dominantnými 

a deformujú ostatné. Preto je pre Tyňanova umelecké dielo pohyb.621 Prigov podobne uvažuje 

o poézii už v sedemdesiatych rokoch. Dobrým príkladom je zbierka Преобразования (1977). 

V predbežnom upozornení prirovnáva poéziu k hokejovému zápasu ako výsledku 

mikrosúbojov medzi hráčmi a formáciami.622 Poéziu v zbierke potom nazýva poéziou 

„ужесточения одного из компонентов стихотворства“.623 Takýto radikalizovaný 

(ужесточенный) komponent predstavuje v zbierke proces sémantizácie. V predbežnom 

upozornení Prigov uvádza, že základnou jednotkou tradičnej poézie je slovo s intenciou 

sformovať vetu. Podobne však aj písmeno či slabiky majú inherentnú túžbu stať sa slovom.624 

Básne zbierky sú potom pokusom o zobrazenie tohto procesu stávania sa (развертывание). 

Podoba básní je tak nasledovná. Východiskový text Prigov postupne rozkladá na slabiky, ktoré 

sa ďalej rozkladajú na hlásky. Následne sa celý proces opakuje a vzniká nový text. Takto sa 

napríklad štvorveršie 

 

                                                           
618 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 395.  

619 Tamže, s. 396. 

620 Viď О. А. ХАНЗЕН-ЛЕВЕ: Развертывание, реализация. Критика и семиотика 17, 2016, 2, s. 9–40, tu s. 13–

33. 

621 Ю. ТЫНЯНОВ: Проблема стихотворного языка. Ленинград: Academia, 1924, s. 7–13 

622 Д. А. ПРИГОВ: Собрание стихов. Том 3, s. 178–181. 

623 Tamže, s. 174. 

624 Tamže, s. 174–175. 
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Принадлежность онтологическая 

Нас временности не лишая 

Закономерность не историческая 

Но закономерность высшая625 

 

zmení na 

 

ПОНЛ 

НВНЛСШ 

ЗНИРР 

НЗВМШ626 

 

a napokon sa transformuje do štvorveršia, ktoré sémanticky s tým pôvodným súvisí nanajvýš 

v rovine konotácií: 

 

Прекрасная осень наследует лету 

Не в ней ли сокрыты шаги 

Зовущие нас и разуты раздеты 

Не здешние в мире шаги627 

 

Prigov teda pri svojich úvahách o knihe a jej funkciách organicky nadväzuje na svoju 

predchádzajúcu tvorbu a jej nemimetickú povahu (inštalácia inštalácie; reprezentácia 

reprezentácie). Nie je to prekvapivé ani vzhľadom k tomu, že som o jeho poézii písal ako 

o poézii opakovateľných modelov. V eseji Книга как способ нечитания navyše Prigov 

explicitne potvrdzuje, že knihu vníma ako objekt, ktorý je v protiklade k funkcii mimetického 

textu.628 Kniha ako objekt sa viac nečíta, ale aktualizuje iné aspekty tohto média: „Вот, 

собствено, и все отговорки, чтобы книгу не читать, но просто признать ее 

существование.“629 

                                                           
625 Tamže, s. 184. 

626 Tamže, s. 185. 

627 Tamže, s. 186. 

628 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 395. 

629 Tamže, s. 396. 
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Dobrým príkladom tohto prístupu sú už spomínané Гробики отрынутых стихов. 

Potreba ich „nečítania“ je veľmi výraznou súčasťou ich materiálnej modality. Listy papiera 

s básňami sú rozstrihané a okrem toho sú „uväznené“ v papierovej rakvičke. Z pohľadu 

Prigovovej terminológie rakvičky intenzifikujú najmä vizuálno-grafickú rovinu knihy, keď má 

čitateľ (alebo skôr divák) pred sebou iba materiálny objekt vhodný na kontempláciu. Zničenie 

básní a ich zapečatenie v papierovej rakvičke zatláča do úzadia textuálno-metaknižnú rovinu. 

V úzadí je na prvý pohľad aj konštruktívno-manipulačná rovina. Čitateľ však eventuálne môže 

„exhumovať“ fragmenty ukryté v rakvičke a pokúsiť sa ich roztriediť, čím by sa aktualizovala 

konštruktívno-manipulačná rovina s príslušnou meditatívnou praktikou. Ak by sa k tomu 

čitateľ odhodlal, do úzadia by sa zasa dostala pôvodne dominantná vizuálno-grafická rovina 

a zároveň by aktualizoval textuálno-metaknižnú rovinu. 

Vyššie uvádzané skutočnosti poukazujú na rôzne spôsoby podrývania logocentrizmu, 

resp. ruského literatúrocentrizmu (viď kapitolu 4 Od literatúrocentrizmu k poetike 

performativity). Rozpad literatúrocentrizmu sa prejavuje viacerými spôsobmi. Text prestáva 

plniť mimetickú funkciu a nie je ani komorou naplnenou autorovou intenciou a teda definitívne 

dešifrovateľným významom. Keďže autor nie je intencionálnym garantom textu, otvára sa mu 

priestor, aby bol sám sebe (modelovým) čitateľom. Dochádza k prelínaniu pozícií medzi 

autorom a čitateľom. Autor je funkciou zjednotenia určitej množiny textov a iných mediálnych 

produktov a tiež tým, kto „organizuje“ situácie, v ktorých je zásadná recepcia. Texty sú tak 

akýmisi partitúrami pre performanciu recepcie. Texty sa zároveň materializujú, čo iba posilňuje 

ich vzďaľovanie sa od mimetickej funkcie. 

Základnou jednotkou autorovho diela tak nie je text. Stáva sa ňou gesto či operácia.630 

V Prigovovej praxi tento prechod vedie k cieľavedomému budovaniu vlastného imidžu. 

Literárny text je iba jednou mediálnou možnosťou pre spisovateľa. Písanie textov či tvorba 

knižných objektov sa môže stať médiom pre artikuláciu umeleckého gesta. Tak tomu bolo aj 

v prípade Гробиков отринутых стихов. Prigov texty napísal „len“ preto, aby ich mohol zničiť 

a zapečatiť do papierového obalu, ktorý napokon niekomu daroval. Táto séria knižných 

objektov slúži primárne na to, aby ním Prigov kultivoval, resp. prezentoval svoj status básnika 

a umelca. Okrem toho sa ukazuje variabilita funkcií knižných objektov v Prigovovej tvorbe, 

keď sa môže zmeniť z média na vizuálny objekt, ktorý však môže byť súčasťou performancie. 

V mnohom však ide stále iba o závery, ktoré môžu pôsobiť predbežne. V nasledujúcich dvoch 

podkapitolách sa preto pokúsim podrobnejšími analýzami dodať záverom na presvedčivosti. 

                                                           
630 Viď Д. ПРИГОВ: Третье переписывание мира, s. 208 
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11.3 Performancia rečových aktov: Обращения к гражданам 

Osobité miesto v Prigovovej tvorbe zaujímajú Обращения к гражданам (1985–1987). Ide o 

súbor niekoľkých stoviek krátkych textov vo forme výziev „Dmitrija Alexanyča“ k občanom 

na ústrižkoch papiera. Výzvy neboli mienené ako texty pripravené na knižnú publikáciu. Išlo 

primárne o textové objekty, ktoré Prigov rozlepoval po ulici, alebo rozdával ľuďom na rôznych 

spoločenských a kultúrnych podujatiach. V predbežnom upozornení k zbierke výziev sa 

dokonca píše, že texty boli nielen napísané, ale i realizované, a teda oscilujú „между жизнью 

текста как такого и перформансно-акционным жестом“.631 Práve „realizácia“ výziev vo 

verejnom priestore viedla k Prigovovmu zatknutiu a niekoľkodňovej nútenej internácii 

v psychiatrickej liečebni. Na úvod je ešte treba dodať, že Prigov svoje výzvy začleňuje do tzv. 

novej úprimnosti, s koncepciou ktorej prišiel v osemdesiatych rokoch v úsilí modifikácie 

poetiky konceptualizmu (podrobnejšie viď kapitola 8.2 Smrť autora aj textu). 

Výzvy v sebe zahŕňajú dve roviny performativity – lingvistickú i divadelnú. Ako ukážu 

nasledujúce analýzy, obe roviny sú veľmi tesne prepojené. Výzvy sa dajú uchopiť cez prizmu 

teórie rečových aktov. V kapitole 5.2 Searlova reklasifikácia ilokučných aktov som uviedol, že 

J. R. Searle vymedzil na základe troch kritérií niekoľko druhov ilokučných aktov. Zvolenými 

kritériami boli cieľ ilokúcie, vzťah reči a sveta a psychologický stav. Okrem toho som uviedol, 

že Searle prisudzuje kľúčovú úlohu intencii hovoriaceho, ktorú adresát dešifruje. Searlovu 

koncepciu považujem za podnetnú pre vlastné analýzy, hoci sa to môže zdať paradoxným, 

pretože neustále zdôrazňujem, ako Prigov a ďalší konceptualisti suspendovali intencionalitu 

vlastných textov. Keďže sú ale Prigovove výzvy realizované v „štýle“ novej úprimnosti, 

súčasťou ich konštruktívneho princípu intencia je. Nie však ako resuscitácia princípu 

intencionality, ale vo forme simulácie uskutočňovanej vďaka jazykovým prostriedkom 

spojovaným s emocionálnou bezprostrednosťou subjektu a výpovede (porovnaj s kapitolu 8.3 

Inštalácia autorských subjektivít v esejistike). 

Výzvy ako celok môžeme vzhľadom na Searlovu klasifikáciu označiť za direktívy. 

V prípade direktívov sa hovoriaci usiluje niekoho primať ku konaniu a prispôsobiť tak svet 

slovám. Uvažovať o výzvach týmto spôsobom je možné vďaka úvodnému osloveniu 

„Граждане!“, ktorého cieľom je získať niečiu pozornosť (a prejavená pozornosť konaním je). 

Stredná časť každej výzvy je variabilná a špecifikuje, k akému konaniu má čitateľovo konanie 

smerovať po tom, ako si „Дмитрий Алексаныч“ získal jeho pozornosť. Záverečný podpis 

zdôrazňuje autorstvo a teda intenciu hovoriaceho, ktorá je však iba zdanlivou. Ako som už 

                                                           
631 Д. А. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день, s. 256. 
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uviedol, ide o intenciu ako dôsledok štylistickej konvencie (simuláciu). Stredná časť výzvy 

sama osebe predstavuje samostatný rečový akt. Najčastejšie ide o asertív alebo expresív, no 

možná je tiež kombinácia direktívu s asertívom alebo expresívom. Asertívy opisujú stav sveta, 

preto ich možno posudzovať z hľadiska pravdivosti. Vyslovené slová sa v asertívoch 

prispôsobujú svetu a vyjadrujú presvedčenie o pravdivosti svojho obsahu. V expresívoch zasa 

hovoriaci vyjadruje psychologický stav reflektujúci svet. 

Uvediem teraz niekoľko demonštratívnych príkladov, ktoré potom bližšie rozoberiem: 

 

Граждане! 

Оглянитесь окрест себя! – сколько всего трогательного и доверчивого распространено 

вокруг нас! 

Дмитрий Алексаныч 632 

 

Po úvodnom oslovení vyzýva Dmitrij Alexanyč čitateľov, aby sa vôkol seba rozhliadli 

(direktív), aby uvideli „сколько всего трогательного и доверчивого распространено вокруг 

нас“, čo je samostatný rečový akt opisujúci svet z pohľadu presvedčenia Dmitrija Alexanyča. 

Môžeme ho označiť za asertív. Danú výpoveď môžeme zároveň interpretovať ako expresív. 

Uvedený opis okolitého sveta môže predstavovať aj dojatie hovoriaceho subjektu nad tým, čo 

vidí, a vyjadrovať tak jeho psychologické, resp. citové rozpoloženie. Obe interpretácie majú 

rovnako blízko i ďaleko k pravde. Pre nájdenie odpovede by sme museli poznať zámer 

hovoriaceho. Ako však už vieme, Prigov sa samotnou existenciou intencie ako miesta 

prítomnosti zmyslu (povedané spolu s Derridom) zaoberá, akoby išlo o jazykovú konvenciu. 

Obdobne sa možno dívať i na nasledujúce príklady. Aj oni sú poznačené subjektivitou 

hodnotenia sveta. Ide o spôsob, ako Prigov v texte posilňuje emocionalitu, z ktorej je 

intencionalita odvodzovaná: 

 

* 

Граждане! 

Несколько слов утешения – и все снова обретет вид устойчивости! 

Дмитрий Алексаныч 633 

 

                                                           
632 Tamže, s. 257. 

633 Tamže. 
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* 

Граждане! 

Поверьте мне, любить друг друга –  

это все же самый простой выход из всех нам предлагаемых! 

Дмитрий Алексаныч634 

 

* 

Граждане! 

Окна вымыты, обед готов, гости за столом – а ты еще сомнений полон! 

Дмитрий Алексаныч635 

 

Searle v nadväznosti na Austina považoval rečové akty realizované v literatúre alebo 

ako súčasť iného umeleckého výstupu za nevážne, resp. nulitné (viď kapitola 5.3.2 

Problematické miesta Austinovho myslenia podľa Derridu). Nevážne a tým pádom neúspešné 

rečové akty sú takými preto, lebo sú citáciami bežnej reči. V danej kapitole som uviedol 

Derridove postuláty o tom, že takáto citovateľnosť je vlastná každému rečovému aktu, aj tomu, 

ktorý je vyslovený v bežnej reči. V prípade, že by každý rečový akt oplýval bezbrehou 

singularitou, komunikácia a porozumenie by boli komplikované, ak nie nemožné. Platí teda, že 

každý rečový akt je v istom zmysle citáciou, ktorému je vlastná iterabilita, čo mu umožňuje 

objavovať sa v nových kontextoch bez toho, aby bol determinovaný intenciou svojho prvého 

výskytu. Aj tieto aspekty sú prítomné v Prigovových výzvach. Ak by sme ich interpretovali cez 

prizmu intencionality, mohli by sme ich označiť za nevážne, a tým pádom za neúspešné rečové 

akty. Prigov prístupom k intencionalite ako k jazykovej konvencii vytvára simulakrum 

intencionality. To znamená neodlíšiteľnosť imitácie od originálu. Preto je neudržateľné 

uvažovať o výzvach ako o nevážnych, a teda neúspešných. Hoci sú aj výzvy nevážne, stále sú 

výzvami, preto môžu mať ilokučné i perlokučné účinky. Dá sa povedať, že platí Austinovo 

pozorovanie, že každým rečovým aktom niečo vykonávame. Aj konštatácia je rečovým aktom, 

ktorého ilokučným účinkom je jej pochopenie (viď kapitolu 5.1.3 Od lokučných, ilokučných 

a perlokučných aktov späť k performatívom a konštatívom). 

To, že nejde len o teoretické postuláty, možno dokazuje skutočnosť, že čitateľmi výziev 

boli aj orgány štátneho represívneho aparátu. Ako je vidno z citovaných ukážok, výzvy apelujú 

                                                           
634 Tamže, s. 258. 

635 Tamže, s. 262. 
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na svedomie a emocionálne prežívanie čitateľov. Ich ilokučným účinkom by bolo 

prehodnotenie vlastných postojov. Platí to vtedy, ak by čitateľ bral texty ako autentické 

výpovede a nie ako konceptuálny typ textu. Vzhľadom na simuláciu intencionality vo výzvach 

by bol takýto prístup prirodzený. Zásah represívnych orgánov proti Prigovovi môže súvisieť 

práve s takýmto prístupom k výzvam. Orgány výzvy vyhodnotili ako autentické výpovede 

subjektu a preto potenciálne nebezpečné. Potvrdzuje sa tým klasický feministický axióm, že 

„osobné je politické“.636  

Galerista Marat Geľman pri spomienke na Prigovovu nútenú internáciu uviedol, že pri 

prepúšťaní sa ho spýtali, ako majú rozlíšiť umelca od blázna a disidenta. Prigov vraj odvetil, že 

jediným spôsobom je poznať mená umelcov, pretože umelci sú aj blázni aj disidenti.637 

Autenticitu takéhoto rozhovoru treba brať samozrejme s nadhľadom. Diferencia medzi 

umelcom a psychiatrickou diagnózou a disidentstvom je však zaujímavá s ohľadom na 

problematiku intencionality v dobových súvislostiach. Podnetnými sa mi zdajú byť postuláty 

Marka Lipoveckého o tom, že Prigovov projekt novej úprimnosti vychádza zo širšej tendencie 

v sovietskej spoločnosti, ktorá sa rozvíjala už od Stalinovej smrti. Počiatky tejto tendencie 

reprezentuje článok Vladimira Pomeranceva Об искренности в литературе (1953). 

Lipoveckij túto tendenciu nazýva „esencializovaným antikomunizmom“. Podľa autora 

vyvrcholila počas perestrojky, kedy Prigov svoje výzvy realizoval. Esencializovaný 

antikomunizmus spočíval v tom, že existujúci sociálny poriadok sa vnímal ako neprirodzený 

a politický režim ako apriórne lživý. Východiskom z takejto situácie bol opätovný návrat k 

„úprimnosti“ a „pravde“.638 Boli to práve disidenti, kto v samizdate odhaľoval „pravdu“ 

o režime (porovnaj tiež s epistemologickou modalitou samizdatu a disentu rozoberanou vyššie 

a v kapitole 8.5 Postmoderné súvislosti). Na druhej strane, psychiatrická diagnóza môže 

vystupovať v úlohe činiteľskej inštancie ľudského konania. Človek tak koná „autenticky“, 

                                                           
636 Viď napr. Ľ. KOBOVÁ: Feministické je politické: Problémy feministickej politickej teórie. In: Z. KICZKOVÁ – 

M. SZAPUOVÁ (eds.): Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011, s. 273–293, tu s. 274–275. 

637 Дмитрий Пригов: стихограммы, динозавры и крик кикиморы. Афиша Daily, 19. 5. 2014. [online]. 

<https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/art/dmitriy-prigov-stihogrammy-dinozavry-i-krik-kikimory/> [cit. 2. 7. 

2020]. 

638 Lipoveckij o tom hovoril vo svojom príspevku na mníchovskej konferencii Приговские чтения: 

Производство – документация – интервенция v roku 2018. Zmieňujem sa o tom v správe z podujatia 

J. KAPIČIAK: Podoby súčasného výskumu neoficiálnej kultúry Sovietskeho zväzu, s. 90. Lipoveckého štúdia by 

mohla byť súčasťou publikačného výstupu z konferencie, ktorý sa pripravuje na vydanie v roku 2021 – Production. 

Documentation. Intervention. Art Practices in Unofficial Soviet Culture (1960s-1980s). Boston: Academic Studies 

Press. 
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a teda „pravdivo“ v súlade s vnútornou logickou svojej diagnózy, čo však môže byť v rozpore 

s akceptovateľnými sociálnymi normami.639 

Prigovovu nútenú internáciu možno z hľadiska teórie rečových aktov označiť za 

perlokučný účinok. Ako som už uviedol, ilokučným účinkom by bolo prehodnotenie postojov 

čitateľmi. Jedným z problémov uvedenej interpretácie je privilegovanie textu. Interpretácia 

naznačuje, že primárnym dôvodom represie bola sémantika textov. Texty výziev však boli 

súčasťou performancie vo verejnom priestore. Práve počas nej k represii došlo. Na tomto mieste 

sa žiada pripomenúť charakteristiky performancie tak, ako ich definovala Erika Fischer-Lichte, 

t. j. ako podujatia intenzifikujúceho telesnú blízkosť performera a diváka, z ktorej plynie 

interaktivita a otvorenosť performancie. Zmienený perlokučný účinok Prigovových výziev je 

tak dôsledkom toho, že išlo o performanciu. Jej súčasťou sa stali pôvodne neplánovaní diváci 

z radov represívnych orgánov. Práve vďaka ich aktívnemu vstupu sa zvýraznil problém 

prítomnosti intencie vo výzvach. 

 

11.4 Post-samizdatový prepis Puškinovho kanonického „románu vo veršoch“ 

Prigovom vyzdvihované „nečítanie“ kníh neznamená koniec recepcie. Znamená to len iný typ 

recepcie. „Nečítanie“ nemusí nevyhnutne znamenať ani suspendáciu kultúrnej techniky čítania. 

Bez nej by sa čitatelia, resp. diváci naďalej nezaobišli a nemohli by plnohodnotne recipovať 

také mediálne produkty, ktorých jednu z vrstiev tvorí text. Dobrým príkladom sú Prigovove 

intervencie do novinových stránok denníka Правда. V jednej z prác z roku 1977 vypĺňal 

písmenami všetky prázdne miesta, ktoré zostali medzi stĺpčekmi pôvodného novinového 

článku. Hustota textu na stránke sa tak intenzifikukje do takej miery, že na nej niet voľného 

miesta a text sa stáva prakticky nečitateľným. Stáva sa skôr vizuálnym artefaktom.640 

Transformácii textu na vizuálny artefakt však predchádza pokus o jeho prečítanie. Kultúrna 

technika čítania je tak jednou zo zložiek recepcie. 

 Keď Prigov uvažuje o „nečítaní“, má na mysli skôr suspendáciu mimetickej funkcie 

textu, ako to napokon naznačil už vyššie uvedený citát z jeho eseje o knižných objektoch. To 

okrem iného potvrdzuje, že pre Prigova nepredstavuje text spoľahlivé médium reprezentácie 

aktuálneho sveta, tobôž nie intencie. Viackrát som v tejto súvislosti spomínal konštatovanie 

                                                           
639 Azda takto by sa dala opísať logika, ktorá stála za zneužívaním psychiatrie pre likvidáciu politických oponentov 

v Sovietskom zväze, hoci v kontexte perestrojky a glasnosti mohlo ísť aj o zotrvačnosť existujúcej represívnej 

praxe. Porovnaj Карательная психиатрия в России. Москва: Международная хельсинская федерация, 2004, 

s. 115–121. 

640 B. OBERMAYR: Many-many-many Newspapers, s. 67–69, tu najmä s. 67–68. 
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Holta Meyera o Prigovových prácach ako o reprezentáciách reprezentácie. Meyer sa svoju tézu 

usiloval demonštrovať funkciou Puškina v rámci Prigovovej tvorby, pričom jedným z jeho 

záverečných postulátov je prisúdenie mu role pokračovateľa ruskej autofilologickej 

(autoreferenčnej a autoreflexívnej) tradície započatej Puškinom v románe Eugen Onegin.641 

Prigovovo špecifikum spočíva v tom, že je táto autofilológia nečitateľná. Meyer operuje 

s termínom nečitateľnosť, resp. nerozhodnuteľnosť (нечитабельность – unreadability, resp. 

неразрешимость – undecideability) s odkazom na Paula de Mana.642 Nejde tak o pojmy 

bezprostredne spojené s kultúrnou technikou čítania. Meyerov terminologický a metodologický 

aparát je pomerne zložitý (a azda i zbytočne; výrazne ovplyvnený francúzskym 

postštrukturalizmom).643 Nečitateľnosť puškinskej autofilologickej tradície644 však znamená 

najmä to, že Prigov nepracuje priamo s Puškinom, ale s Puškinom ako výsledkom kanonizácie 

sovietskou filológiou, ktorá Puškinovu hravú autofilologickosť potlačovala.645 

Meyer touto optikou pristupuje k Prigovovmu strojopisnému prepisu Eugena Onegina. 

V tomto prepise substituuje vybrané slová vo veršoch za lexémy „безумный“ a „неземной“. 

Prigov v predbežnom upozornení tvrdí, že tak robí za účelom lermontovizácie pôvodného 

Puškinovho textu. Lermontovizáciu chápe ako víťazstvo lermontovovskej tradície v ruskej 

kultúre.646 Ako ukázal Michail Jampoľskij, táto tradícia je v Prigovovej koncepcii založená na 

nadvláde desémantizujúceho afektu.647 Pre Puškinov román to pri prepise znamená, že nie je 

dôležitý pre svoje kvality, ale pre svoju kanonickú funkciu v rámci ruskej (sovietskej) kultúry. 

Kanonizácia je v tejto perspektíve formou automatizácie, pri ktorej sa text desémantizuje 

                                                           
641 Х. МАЙЕР: Буквы с выставленной выставки, s. 642. 

642 Tamže, s. 639–640. 

643 Táto väzba Meyera na francúzsky postštrukturalizmus je badateľnejšia v jeho štúdii o Haškovej 

autofilologickosti. H. MEYER: Čtení Haška s Deleuzem: Devenir-animal a česká autofilologická deteritorializace. 

In: L. JUNGMANNOVÁ (ed.): Česká literatura rozhraní a okraje: IV kongres světové literárněvědné bohemistiky. 

Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, 2010, s. 341–350. Obe citované 

autorove štúdie boli vydané v rovnakom roku a pravdepodobne tak vznikali súbežne. 

644 K bližšej charakteristike toho, čo Meyer nazýva autofilológiou, viď najmä Lotmanove analýzy Puškinovho 

románu. Ю. М. ЛОТМАН: Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Тарту: Тартуский государственный 

университет, 1975. 

645 Х. МАЙЕР: Буквы с выставленной выставки, s. 642. 

646 Д. А. ПРИГОВ: Воспроизведение самодельной книги Дмитрия Александровича Пригова «Евгений Онегин 

Пушкина» с рисунками на полях работы Александра Флоренского. Санкт-Петербург: Миткилибрис – 

Красный Матрос, 1998. Viď tiež Д. А. ПРИГОВ: Места: Свое / чужое, s. 564. 

647 М. ЯМПОЛЬСКИЙ: Пригов: Очерки художественного номинализма, s. 157–184. 
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a stáva sa z neho primárne artefakt afektívneho pôsobenia. Preto Prigov uvažoval 

o Puškinovom románe ako o „mantre vysokej ruskej kultúry“, teda ako o formule, ktorej 

opakovaním môžeme dosiahnuť zmenený stav vedomia. Súčasne táto formulácia odkazuje 

k tomu, že Puškinov román je niečo, čo sa v procese opakovania desémantizuje. Kanonizovaný 

Puškinov text nie je dôležitý pre svoje vlastné kvality, ale pre sám fakt, že je dielom Puškina. 

Primárnou je jeho znaková hodnota.648 K obdobným aspektom odkazuje aj Meyer v úvahách 

o nečitateľnosti. V lermontovizácii vidí nečitateľnosť či vari zneviditeľnenie puškinskej 

autofilológie. Podľa Meyera to najväčšmi vidno v strofách, v ktorých umiera Lenskij, a ktoré 

sú v origináli charakteristické využívaním sentimentalisticko-romantického slovníka 

ironizovaného Puškinom. V Prigovovom prepise táto časť ako niečo špecificky autofilologické 

zaniká, pretože aj všetky ostatné strofy sú preplnené takýmto slovníkom (zredukovaným na 

lexémy „безумный“ a „неземной“).649 

Brigitte Obermayr sa na rozdiel od Meyera zaoberala priamo otázkou „nečítania“ 

Prigovovho prepisu. Autorka poukazuje na to, že pôvodný názov prepisu hovorí o tom, že ide 

o dielo Puškina. Znie totiž Евгений Онегин Пушкина. Pod prepisom je však podpísaný Prigov. 

Vzniká tak problém s autorstvom predloženého textu.650 Na rozdiel od Obermayer som pri 

svojich analýzach nepracoval s pôvodným Prigovovým rukopisom, ale s jeho faksimilným 

vydaním z roku 1998,651 ktorého celý názov znie Воспроизведение самодельной книги 

Дмитрия Александровича Пригова «Евгений Онегин Пушкина» с рисунками на полях 

работы Александра Флоренского. 

                                                           
648 Tu sa ukazuje, že otázka kánonu je otázkou politiky a moci, na čo poukazuje už feministická literárna veda. 

Viď E. FARKAŠOVÁ: „Ženské písanie“ z pohľadu feministickej literárnej teórie. In: Z. KICZKOVÁ – M. SZAPUOVÁ 

(eds.). Rodové štúdiá: súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, s. 

363–380. V Puškinovom prípade sú potom symptomatické napríklad oslavy stého výročia jeho úmrtia v roku 1937 

(viď S. SANDLER: The 1937 Pushkin Jubilee as Epic Trauma. In: K. M. F. Platt – D. Brandenberger (eds.): Epic 

Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda. Madison: The University of Wisconsin 

Press, 2006, s. 193–213), no aj sám proces básnikovej kanonizácie (viď А. МЕЙЕР-ФРААТЦ: Развенчание мифа 

или сотворение нового? «Освобождение Пушкина» из литературно-исторической канонизации 

А. Битовым, или, «что надо знать о зайце». In: Н. В. КОВТУН (ред.): Кризис литературоцентризма: 

Утрата идентичености vs. новые возможности. Москва: ФЛИНТА – Наука, 2016, s. 44–68, tu s. 47–50). 

649 Х. МАЙЕР: Буквы с выставленной выставки, s. 646–649. 

650 B. OBERMAYR: Dmitrij Prigovs Eugen Onegin (Evgenij Onegin). Thesen zur Ökonomie des Samizdat, s. 293–

297. 

651 Mal som navyše k dispozícii iba fotokópiu publikácie. 
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Obermayr vo svojej štúdii ďalej upriamuje pozornosť na Prigovovu deklaráciu 

z predbežného upozornenia, že sa zrejme nikomu nebude chcieť prepis čítať.652 Ako navyše 

autorka upozorňuje, Prigov vyhotovil niekoľko exemplárov svojho prepisu s využitím 

uhľového papiera. Keď jej v roku 1993 jeden takýto exemplár daroval, text sa nedal prečítať.653 

Tento exemplár tak skutočne suspenduje text a potrebu jeho recepcie čítaním. Primárne sa stáva 

materiálnym objektom a umeleckým artefaktom. Obermayrin exemplár sa dá interpretovať 

podobne ako Гробики отрынутых стихов, t. j. ako reakcia na fetišizáciu samizdatu a spôsob 

komunikácie s medzinárodným publikom a tiež ako nástroj pre artikuláciu autorovho statusu 

ako básnika a umelca. Navyše, k intenzifikácii fetišizácie a artikulácii autorovho statusu 

dochádza v zmienenom faksimilnom vydaní. Názov vydania zdôrazňuje nie len to, že ide o 

„rukopis“, ale zdôrazňuje taktiež, že je to „rukopis“ Dmitrija Alexandroviča Prigova. 

Práve faksimilné vydanie zvýrazňuje potrebu čítania Prigovovho prepisu, pretože text 

v ňom je čitateľný. Čitateľ tak môže naplno vnímať, že nejde o reprodukciu Eugena Onegina, 

ale o prepis s viditeľnými zmenami. Faksimilné vydanie tak zachováva sémantické i vizuálno-

grafické aspekty (nimi je artikulovaná súvislosť so samizdatom) prepisu. Vizuálno-grafické 

aspekty prepisu sú naopak oslabované pri jeho vydaní v rámci štvrtého zväzku výboru 

z autorovho diela z produkcie NLO.654 Štandardizovaná tlač oslabuje vzťah prepisu so 

samizdatom. V tejto podobe zostáva prítomný iba vďaka zmienke v predbežnom upozornení.655 

Analyzovať faksimilné vydanie som sa rozhodol napriek tomu, že je iba fragmentom z celého 

prepisu. Tvorí ho niekoľko posledných strof piatej kapitoly a šiesta kapitola. Považoval som za 

dôležité pracovať s faksimilnou verziou práve z dôvodu zachovania materiálnych osobitostí 

prepisu. Zmienená reedícia prepisu vo štvrtom zväzku z dielne NLO dokazuje, že Prigov 

skutočne prepísal celý Puškinov román. Aj táto reedícia však nie je kompletnou publikáciou 

prepisu, ale iba vybraných fragmentov. 

Vo svojej analýze sa chcem zamerať na zmeny v prepise a spôsob, akým k nim 

dochádza. Aj tu Prigov pracuje s opakovateľnými modelmi absorbujúcimi časť činiteľskej 

inštancie. Navyše, v predbežnom upozornení k prepisu sa Prigov podobne ako v prípade 

kresby, odvoláva na monotónnosť prepisovania, a prirovnáva ju k praxi stredovekých mníchov. 

                                                           
652 B. OBERMAYR: Dmitrij Prigovs Eugen Onegin (Evgenij Onegin). Thesen zur Ökonomie des Samizdat, s. 293. 

653 Tamže, s. 297. 

654 Д. А. ПРИГОВ: Места: Свое / чужое, s. 563–591. V tomto zväzku bol publikovaný aj obdobný Prigovov 

prepis Puškinovej poémy Медный всадник, s. 532–544. 

655 Tamže, s. 563–564. 
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Podobne ako kresba, aj strojopis je výrazne fyzickou aktivitou, ktorá vyžaduje disciplinovanú 

participáciu tela – sedenie za písacím stolom, čítanie pôvodného textu, stláčanie klávesov stroja. 

Takže aj strojopisný prepis (ako kultúrna technika) je jedným z mimo-ľudských činiteľov tohto 

diela. Pokiaľ ide o mimo-ľudské činitele opakovateľných modelov, tieto modely sú už 

spomínaná lermontovizácia a veršový systém Puškinovho originálu. Ako som už uviedol, 

lermontovizácia spočíva v substitúcií slov za lexémy „безумный“ a „неземной“. Dôležité je 

však uviesť, že k substitúcii nedochádzalo neregulovane. Regulátorom tu bol práve veršový 

systém pôvodného textu. V nasledujúcich odstavcoch sa tieto regulácie pokúsim bližšie opísať. 

Puškinov „román vo veršoch“ je napísaný štvorstopovým jambom. Práve od čias 

Puškina ide o základný a najneutrálnejší veršový rozmer v ruskej poézii.656 Puškin písal 

primárne v jamboch. Zhruba 84 % jeho veršov je takto napísaných.657 Z toho asi polovica práve 

štvorstopovým.658 Neprekvapí preto rozhodnutie Borisa Tomaševského použiť Puškinov román 

ako základný materiál pre analýzu štvorstopového jambu. Tomaševskij vo svojej analýze 

poukazuje na pravidelnosti rozmeru, ktoré považuje za dôsledok „rytmického návyku“ 

(ритмический навык) a nie básnikovej voľby (intencie).659 Podľa zistení Tomaševského sú 

najčastejším rytmickými variantmi štvorstopového jambu Eugena Onegina alternatíva s treťou 

pyrrhickou stopou (takmer v polovici veršov) a plne iktová alternatíva (asi v štvrtine veršov).660 

V Tomaševského práci je ešte jedno zaujímavé pozorovanie, na ktoré by som rád nadviazal. 

Rytmus verša je spoluutváraný nielen abstraktnou schémou zvoleného rozmeru, ale aj lexikou. 

Podľa pozície v prízvuku rozlišuje Tomaševskij slová na jambické, trochejské, amfibrachické 

a pod. Pre každý rozmer je preto možné vypočítať pravdepodobnosť výskytu slov určitého 

rytmického typu. Takto Tomaševskij dospel k zisteniu, že pre každý rozmer je charakteristický 

                                                           
656 М. Л. ГАСПАРОВ: Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. Москва: 

Наука, 1984, s. 106–108. 

657 Н. В. ЛАПШИНА – И. К. РОМАНОВИЧ – Б. И ЯРХО: Метрический справочник к стихотворениям 

А. С. Пушкина. Москва – Ленинград: Academia, 1934, s. 23–24. 

658 М. Л. ГАСПАРОВ: Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика, s. 107; Н. В. 

ЛАПШИНА – И. К. РОМАНОВИЧ – Б. И ЯРХО: Метрический справочник к стихотворениям А. С. Пушкина, s. 

23. 

659 Б. ТОМАШЕВСКИЙ. О стихе. Ленинград: Прибой, 1929, s. 131. 

660 Tamže, s. 106. 
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častejší výskyt slov určitého rytmického typu.661 Podľa Tomaševského zistení tvoria slová 

jambického (U –) a amfibrachického (U – U) typu zhruba polovicu z použitej lexiky románu.662 

Ak si začneme všímať pozíciu prízvuku v substituovaných lexémach, substitúcie sa 

ukážu v novom svetle. Trojslabičné tvary ako „безумный“, „безумной“, „безумны“, 

„безумно“, „безумец“, „безумство“ sa dajú po vzore Tomaševského označiť z rytmického 

hľadiska za amfibrachické. Štvorslabičné tvary ako „безумница“, „безумное“, „безумные“, 

„безумствовать“ majú prízvučnú druhú slabiku a dajú sa tak rozložiť na jambickú a pyrrhickú 

stopu.663 Z rytmického hľadiska tak môžu byť všetky zmienené tvary lexémy „безумный“ 

umiestnené takmer na akejkoľvek pozícii vo verši. Nebudú narúšať veršový rozmer. Prigov ich 

najčastejšie využíva na začiatku verša. Viac než 40 % veršov z analyzovaného fragmentu sa 

začína práve jedným z uvedených tvarov lexémy „безумный“.664  

Druhá substituovaná lexéma „неземной“ je rytmicky anapestickým typom (U U –), 

resp. prízvučnou je tretia slabika. Môže sa tak zdať rytmticky menej vhodným slovom než 

„безумный“. Aj Puškin tento typ v Eugenovi Oneginovi využíva iba v 6 % prípadov.665 Výskyt 

lexémy „неземной“ je aj v Prigovovom prepise výrazne menej častý než lexémy „безумный“. 

Bližší pohľad na pozície, v akých sa lexéma „неземной“ v prepise vyskytuje, prezradí, že 

nasleduje často za lexémou „безумный“, či iným slovom či slovným spojením 

amfibrachického typu. Lexéma „неземной“ sa v analyzovanej časti prepisu objavuje 

dvadsaťosem ráz. Dvadsaťtri ráz z toho jej predchádza slovo s amfibrachickým rytmom. 

Príkladom nech je fragment strofy XXXVII (uvádzam prepis i Puškinov originál): 

 

                                                           
661 Tamže, s. 100. 

662 Tamže, s. 103. 

663 Neuvádzal som všetky tvary v ktorých sa lexéma „безумный“ v prepise objavuje. Väčšina spadá práve do 

zmienených dvoch kategórií. Sú však aj výnimky ako napríklad tvar „обезумев“, no z hľadiska frekvencie ide 

o výnimočné prípady. 

664 O Prigovom prepise je možné uvažovať aj v súvislosti s neustále sa vracajúcimi polemikami o vzťahu rytmu, 

resp. metra a sémantiky medzi ruskými verzológmi (i básnikmi). Súčasťou týchto polemík boli i bádateľské 

experimenty so zmenou metra Eugena Onegina z jambu na trochej, ktoré mali dokazovať závisloť sémantiky od 

metra. Azda najznámejším z týchto experimentov je experiment Sergeja Bondiho, na ktorý sa v sekundárnej 

literatúre často odkazuje. Viď napr. В. В. КОЖИНОВ: Как пишут стихи. Москва: Просвящение, 1970, s. 149–

157, tu hlavne s. 150–152. Pre český kontext ruské polemiky priblížila H. ULBRECHTOVÁ: Ruská poezie druhé 

poloviny 20. století, s. 45–46 a tiež s. 52–53. Z novších ruských prác na túto tému viď napr. О. Н. ГРИНБАУМ: К 

вопросу о единстве ритма и смысла пушкинского стиха. Челябинский гуманитарий. Филология и 

искусствоведение 12, 2010, 3, s. 43–53. 

665 Б. ТОМАШЕВСКИЙ. О стихе, s. 103. 
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* 

Для славы неземной рожден 

Безумно-неземная лира 

<...> 

Безумно-неземная тень666 

 

* 

Иль хотя для славы был рожден; 

Его умолкнувшая лира 

<...> 

Его страдальческая тень667 

 

Z hľadiska verzifikácie je ďalšou dôležitou konštantou Eugena Onegina strofa. Tzv. 

oneginská strofa predstavuje v štruktúre románu sémantickú a rytmickú jednotku. Oneginská 

strofa pozostáva zo štrnástich veršov. Podľa rýmu a klauzuly (mužskej, resp. ženskej) ju tvoria 

tri štvorveršia a jedno dvojveršie: AbAb + CCdd + EffE + gg.668 Práve oneginská strofa 

predstavuje popri veršovému rozmeru dôležitý regulátor substitúcií. V analyzovanej časti 

prepisu je iba dvadsaťtri zmien na konci veršov. Znamená to, že Prigov zachovával pôvodné 

zakončenia. To mu pomáhalo zachovávať štruktúru oneginovskej strofy a tiež pôvodný 

štvorstopový jamb, hoci aj s rytmickými zmenami. Zmeny na konci veršov súvisia so zmenami 

gramatických kategórií rodu a čísla a sú dôsledkom zmien v predchádzajúcich častiach verša. 

Je vidno, že Prigov sa usiloval, aby bol verš gramatický korektný. Hoci sú aj verše sémanticky 

redukované, stále sú dodržiavané základné gramatické pravidlá. To znamená, že verše sú síce 

sémanticky redukované, nie sú však úplne desémantizované a predpokladajú aktívne čítanie. 

Uvedené zmeny môžu viesť k vzniku nepresných rýmov, avšak nepresné rýmy sú plne v súlade 

s ruskými básnickými tradíciami.669 

                                                           
666 Д. А. ПРИГОВ: Воспроизведение самодельной книги Дмитрия Александровича Пригова «Евгений Онегин 

Пушкина» с рисунками на полях работы Александра Флоренского. 

667 А. С. ПУШКИН: Полное собрание сочинений в десяти томах. Том 5. Евгений Онегин. Драматические 

произведения. Москва: Издательство Академиии наук СССР, 1957, s. 135. 

668 М. И. ШАПИР: Строфа. In: Н. И. МИХАЙЛОВА (ред.): Онегинская энциклопедия. Том 2. Л – Я, A – Z. 

Москва: Русский путь, 2004, s. 551–555. 

669 Viď В. Е. ХОЛШЕВНИКОВ: Основы стиховедения: Русское стихосложение, s. 89–91. 
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Niektoré zmeny v koncovkách sú síce iba preklepmi, no sú dôležité z materiálno-

mediálneho hľadiska. Predstavujú indexy strojopisnej techniky, resp. procesu prepisovania. 

Nielen preklepy, ale akékoľvek chyby či zmeny oproti originálu, sa dajú takto interpretovať. 

Tým sa dostávame k tomu, čo je typické pre proces prepisovania. Dmitrij Lichačov, vo svojom 

krátkom úvode do textológie, rozdeľuje proces prepisu na štyri fázy. Najskôr si prepisovateľ 

musí prečítať prepisovaný fragment. Potom si prečítaný fragment musí zapamätať. Nasleduje 

vnútorný diktát zapamätaného fragmentu a bezprostredne po tom už nasleduje prepis.670 

Preklepy a ďalšie chyby sa vyskytujú v každej fáze. Pre každú fázu sú typické určité druhy 

chýb. Typickou chybou vo fáze čítania je nesprávne prečítanie dlhého slova, čo môže viesť 

k nesprávnemu prepisu jeho strednej časti a sémantickému posunu. V strofe XL v prepise 

Prigov zamenil slovo originálu „извились“ [zvýraznenie moje] na „излились“ [zvýraznenie 

moje]. Môže ísť o preklep, hoci písmená „в“ a „л“ nie sú na ruskej klávesnici vedľa seba, alebo 

môže ísť o dôsledok nesprávneho prečítania predlohy či zlyhanie pamäti z dôvodu fonetickej 

blízkosti slov. Naproti tomu sú zmeny slova „Татьяны“ v strofe II na „атьяны“ a „с 

изумленьем“ na „с из умленьем“ (s medzerou po „из-“) v strofe XXVI zrejmými preklepmi. 

Zaujímavým prípadom je zmena v strofe XXVII, kde bolo slovné spojenie „monsieur 

Guillot“ zmenená na „мусье Жилье“. Transkripcia má jednoduchý dôvod. Na ruskej klávesnici 

nie sú latinské písmená. Z rovnakého dôvodu sú rímske číslovky, pôvodne písané latinkou, 

reprodukované pomocou ruských písmen tvarovo pripomínajúcich latinku. Občas je tiež 

použitý rukopis. Na zmienenom prípade je však zaujímavá zámena písmena „G“ vo 

francúzskom priezvisku Guillot. Počiatočné „g“ sa totiž nevyslovuje ako „ž“ ale ako „g“. Ruské 

slovo „жилье“ znamená bývanie alebo obydlie a prepis je tak obohatený o dovtedy neprítomnú 

sémantickú rovinu. Priezvisko Guillot sa pritom v pôvodnom Puškinovom texte objavilo 

v ruskej transkripcii iba niekoľko strof predtým. Preto ide v Prigovom prípade buď o vtip, alebo 

o chybu, v dôsledku neznalosti pravidiel francúzskej výslovnosti. 

Substitúcie zachovávajúce verzifikačné špecifiká Puškinovho originálu i nevedomé 

chyby robia z aktu prepisu nielen fyzickú aktivitu reprodukcie, ale i prepis v zmysle 

prekódovania a prechodu z jednej semiosféry do inej (porovnaj s kapitolou 7.2 Ľudské a mimo-

ľudské činitele série Бестиарий: Princíp rutiny vo výtvarnom umení). Ide o prepísanie 

Puškinovho „románu vo veršoch“ do semiosféry samizdatu, avšak už v období, kedy viac 

neplatilo členenie ruského spoločenského a kultúrneho poľa na gosizdat – samizdat – tamizdat, 

resp. oficiálnu a neoficiálnu sféru. Preto predstavuje Prigovov prepis expozíciu ontológie 

                                                           
670 Д. С. ЛИХАЧЕВ: Текстология: Краткий очерк. Москва: Наука, 2006, s. 41. 
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a epistemológie samizdatu (inštaláciou inštalácie; reprezentáciou reprezentácie). Ako expozícia 

sa artikuluje najmä v pôvodnej strojopisnej verzii a jej faksimilnom vydaní. Brigitte Obermayr 

správne upozornila na význam problematiky autora, ktorú prepis nastoľuje. Vďaka 

substitúciám a ďalším zmenám je Prigov autorom novej verzie Eugena Onegina. Zároveň je 

ale i čitateľom Puškinovho originálu. Bez čítania by ho nebolo možné prepísať. Prigov je však 

autorom nielen novej verzie, ale je aj autorom-producentom materiálneho objektu. Funkcia 

tohto objektu spočíva v sprostredkovaní imidžu Dmitrija Alexandroviča Prigova ako básnika 

a umelca vychádzajúceho z ruských a undergroundových tradícií. K aktualizácii tejto funkcie 

dochádza predovšetkým v geste darovania nečitateľných exemplárov zahraničnému publiku 

(ako na to spomínala Obermayr). Darovacie gesto je Prigovovou performanciou, ktorej je text 

vo forme objektu súčasťou.  
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12 Re-konštrukcie Dmitrija Alexandroviča Prigova 

V tejto kapitole sa chcem znova venovať projektu DAP. Znova sa budem zaoberať najmä 

otázkou, ako sa Prigov vyhýbal stotožneniu svojich mediálnych produktov s autorskou 

intenciou. Analyzovať pritom budem mediálne produkty, v ktorých je hlavnou postavou sám 

autor. Znova sa vrátim k priebežne zmieňovanému postulátu o mediálnych produktoch ako 

indexoch práce „kultúrneho pracovníka“. 

 

12.1 Esejistická re-konštrukcia 

V tejto podkapitole sa bližšie pozriem na esej Три дня заточения в Ленинграде, ktorú Prigov 

napísal pre časopis Новое литературное обозрение v roku 1996. Esej je venovaná autorovej 

skúsenosti s natáčaním filmu Хрусталев, машину! (1998). Text pozostáva z troch častí. Každá 

z nich je stručným sumárom jedného z dní, kedy bol Prigov prítomný v Petrohrade pre potreby 

natáčania filmu. To, že Prigov Petrohrad nazýva Leningradom sa dá interpretovať hlavne ako 

odkaz na „leningradský underground“, do kontaktu s ktorým Prigov sám seba v eseji inštaluje, 

k čomu sa počas analýzy dostanem. 

Každá z troch častí eseje končí opisom Prigovho návratu do hotela, kde sa venoval 

svojej rutine – nočnej kresbe. V týchto pasážach v kondenzovanej podobe objasňuje základné 

princípy svojho prístupu k akademickej kresbe (kapitola 9.2 Ľudské a mimo-ľudské činitele 

série Бестиарий: Princíp rutiny vo výtvarnom umení). Opis priebehu jednotlivých dní napokon 

uzatvára básňou údajne napísanou v daný deň. 

Všetky tri publikované básne zobrazujú výjav z okolia zastávok hromadnej dopravy, 

kde sa vždy nejaká sociálne marginalizovaná postava (invalid, starenka, chlapec)671 snaží získať 

drobné, buď žobraním alebo spievaním. V závere každej z básní k marginalizovaným postavám 

z nebies zíde nadpozemská bytosť (Panna Mária, anjel, Boh v podobe starca). Básne 

sú variáciou na Prigovovu obľúbenú konfrontáciu „vysokého“ a „nízkeho“ v jazykovo-

štylistickej, priestorovej i metaforicko-symbolickej rovine. Básne sa napájajú na tradície ruskej 

sociálnej poézie a mysticizmu. Znova ide o poéziu opakovateľných modelov realizovaných 

Prigovovými osvedčenými prostriedkami (záverečný prigovovský verš, skracovanie slov, 

opakovanie veršov a pod.). Pre ilustráciu uvediem jednu z básní: 

 

                                                           
671 Ide azda o varianty malého človeka (малеьнкий человек) ako tradičnej postavy ruskej literatúry. Viac k tejto 

problematike u Prigova viď А. БАРАШ: «Да я ведь что, да я с любовью...»: Пригов как деятель цивилизации. 

In: Е. ДОБРЕНКО – И. КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. МАЙОФИС. (ред.): Неканонический классиk, s. 263–

278. 
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Возле станцьи подземной Владимирская 

Неухоженный пел инвалид 

Неприглядный и дикий на вид 

Пел он песни про страсти Христовые 

 

Пел он песни про страсти Христовые 

Не рассчитывая на успех 

И известная Матерь Владимирская 

Опускалася прямо при всех 

К нему672 

 

Analyzovaná esej, podobne ako aj iné Prigovove eseje alebo predbežné upozornenia, 

disponuje funkciou manifestu. Ako som ukázal v kapitole 8.3 Inštalácia autorských subjektivít 

v esejistike, znamená to, že text (či iný mediálny produkt) konštruuje (a demonštruje) to, o čom 

hovorí. Vytvára svoj vlastný referent podobne ako fikcia. Otázkou ale zostáva, čo je touto 

konkrétnou esejou konštruované (a demonštrované). Odpoveď sa pokúsim nájsť 

v nasledujúcich odstavcoch. Hoci aj tentoraz sa budem venovať problematike autora, nebudem 

ju analyzovať prostredníctvom rozboru oscilácie lingvistického subjektu, ako tomu bolo v 

spomínanej kapitole 8.3. Zaujímať ma bude, ako sa motív nominácie dopĺňa s kultúrnou 

a sociálnou praxou, ktoré, ako sa ukáže, sú podobne ako akt nominácie, praxou označovania. 

V úvodnej časti eseje čítame, ako Prigov  

 

долго, годами, ходил за Алексеем Юрьевичем Германом и канючил: «Ну, возьми на роль! 

Ну, возьми! Я же неиствестен как актер и тем неизмеримо привлекателен! Все-таки я – 

поэт! Я – личность! Я имею, в высшем смысле, право на мелкие слабости в своей родной 

стране!»673 

 

Autor ďalej uvádza, že situácia sa nakoniec obrátila a bol to režisér Alexej German, kto 

prosil Prigova, aby si zahral vo vedľajšej úlohe v jeho filme. Na Germanove prosby Prigov 

odpovedá rétorickou otázkou: „С чего бы это я губил свой устоявшийся имидж лидера 

                                                           
672 Д. А. ПРИГОВ: Три дня заточения в Ленинграде. Новое литературное обозрение 19, 1996, s. 295–300, tu 

s. 296. 

673 Tamže, s. 295. 



200 
 

авангарда какой-то второстепенной ролью?“674 S podobným pátosom a superlatívoch o sebe 

Prigov píše i v ďalšej časti eseje, kde prehlasuje: „Я даже и есть это самое, как называют 

люди – авангардист! концептуалист! постмодернист!“675 Na inom mieste zasa opisuje 

rozhorčenie nad požiadavkou ochrankára vo filmovom štúdiu, aby sa legitimizoval: 

 

Я был возмущен: артист, медленно и мучительно вживающийся в роль, полностью 

погруженный в драматургию, почти до конца идентифирировавшийся со своим 

персонажем, временем и обстановской своего нынешнего фантомного обитания, должен 

занимать свой ум всей этой оскорбляющей бюрократической возней.676 

 

Všetky citované fragmenty spája referent, ktorým je autor. Prigov sám seba nazýva 

básnikom, umeleckou osobnosťou, lídrom avantgardy, avantgardistom, konceptualistom, 

postmodernistom. Nie je to nič iné než nominácia. Prigov prideľuje sám sebe mená a tým 

i funkcie na spoločenskom a kultúrnom poli. Tým pochopiteľne i symbolický kapitál. Všetky 

mená, ktorými sa Prigov v eseji nazýva, predpokladajú určitý typ tvorivej alebo intelektuálnej 

činnosti. Každá takáto činnosť predstavuje súbor sociálnych praktík, prostredníctvom ktorých 

dochádza i k označovaniu tela subjektu. Vykonávaním týchto praktík tak subjekt nadobúda 

identitu, ktorá však, ako to vyplýva z prác Judith Butler, nikdy nie je celistvá, ale založená na 

princípe différance (viď kapitolu 5.5.1 Performativita rodovej identity). Pre Prigova je v danej 

súvislosti špecifické, že performativitu svojej identity radikalizuje. Znamená to, že všeobecne 

platný princíp konštruovania identity ako performatívnej, radikalizuje množstvom mien, 

ktorými sa usiluje opísať. Aby som však nezostal iba v rovine deklarácií, bude potrebný 

analytickejší pohľad. 

Bolo by zjednodušením postulovať, že k všetkému vyššie uvedenému dochádza iba 

prostredníctvom niekoľkých viet, v ktorých autor sám seba nejako nazýva. Svoj postulát však 

nezakladám iba na fakte nominácie. Argumentom v prospech jeho opodstatnenosti môže 

poslúžiť to, v akých situáciách autor sám seba opisuje. Primárne v eseji opisuje svoje kontakty 

s ďalšími ľuďmi z oblasti kultúry. Okrem už spomínaného režiséra Alexeja Germana sú to aj 

umelci Sergej Bugajev Afrika, Timur Novikov, básnici Josif Brodskij, Andrej Černov, Oleg 

Chlebnikov, Iľja Kutik, alebo hudobník, skladateľ a performer Sergej Kuriochin. Ide 

                                                           
674 Tamže. 

675 Tamže, s. 299. 

676 Tamže, s. 298. 
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o osobnosti leningradskej (petrohradskej) kultúrnej scény (pôvodne undergroundovej).677 Ich 

vážnosť a súčasne „objektivitu“ ich vážnosti zdôrazňuje Prigov tým, že väčšinu z nich oslovuje 

nielen menom a priezviskom, ale používa i meno po otcovi (oficiálnosť, rešpekt, odstup). 

Každú z uvedených osobností navyše charakterizuje prostredníctvom krátkej epizódy. V týchto 

epizódach Prigovovi nejde o verný opis empirickej bytosti a reality. Ide o podobný prípad ako 

so sériou kresieb Бестиарий, resp. s označovaním projektu občianskym menom. V kapitolách 

8.4 Empirický vs. imidžový Dmitrij Alexandrovič a 9.2 Ľudské a mimo-ľudské činitele série 

Бестиарий: Princíp rutiny vo výtvarnom umení som konštatoval, že Prigova zaujímalo, čo sa 

stane s predmetmi z empirickej reality pri semióze. Predmety pretŕhajú (alebo aspoň 

rozvoľňujú) svoje pôvodné väzby a prepisujú sa do kódu novej semiosféry. Epizódy v eseji 

slúžia k tomu, aby prezentovali imidž daných osobností, majú „являть образ“, ako o tom 

Prigov písal ešte v roku 1977 v predbežnom upozornení k básní Одно стихотворение.678 Prv 

než podrobnejšie rozoberiem, čo znamená v danom kontexte prezentácia imidžu, uvediem 

fragment z analyzovanej eseje, kde Prigov opisuje svoje stretnutie s básnikmi Iľjom Kutikom 

a Josifom Brodským: 

 

Он [Кутик – pozn. moja] шел с нобелевским лауреатом и, приближаясь к воде, столь 

распространненой в Голландии, вдруг неожиданно страстно воскликнул: «Я ненавижу 

воду!» – «Отчего же?» – вяло возразил Иосиф Александрович и почти машинально стал 

перечислять некоторые видимые достоинства поруганной стихии. «Нет, – восклицал 

поэт, – я написал про нее все и теперь ненавижу!» Бродский в ответ выдвигал некоторые 

возможности примирения с безвыходной ситуацией. После продолжительного 

внимательного вслушивания поэт победоносно вскрикнул: «Да, я с вами абсолютно 

согласен!»679 

 

Kutik používa v citovanom fragmente radikálne a provokatívne vyhlásenia, ktoré 

odvodzuje zo svojej subjektívnej skúsenosti s písaním poézie. Brodskij naproti tomu vystupuje 

ako umiernený bard, prekypujúci skúsenosťami a múdrosťou, ktoré nadobudol tiež pri písaní 

poézie, a ktoré sú navyše oficiálne potvrdené ziskom Nobelovej ceny za literatúru. Z tejto 

                                                           
677 Podrobnejšie k niektorým z uvedených umelcov viď T. GLANC – J. KLEŇHOVÁ: Lexikon ruských avantgard 20. 

století. 

678 Д. А. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день, s. 41–44. 

679 Д. А. ПРИГОВ: Три дня заточения в Ленинграде, s. 299. 
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pozície potom Brodskij pôsobí na Kutika ochotného akceptovať prakticky čokoľvek, čo mu 

Brodskij predloží. Z mimetickej perspektívy sa dá povedať, že ide o karikatúru. Pre Prigova 

však mimetická perspektíva nehrá zásadnú úlohu, resp. všíma si, ako sa predmet pri svojom 

zobrazovaní sám od seba vzďaľuje. Zaujíma ho, kto alebo čo je básnik bez svojich básní, ako 

to formuloval v spomínanom predbežnom upozornení k básni Одно стихотворение. Inými 

slovami, zaujíma sa o „imidžové správanie“ (имиджевое поведение), ktoré predstavuje 

„ожидаемое культурное поведение в конвенционально-фиксированной, ожидаемой 

культурной ситуации“.680 Ak sa teda básnik správa „imidžovo“, znamená to, že svojím 

konaním napĺňa určitý konvencionálny model. Nazýva to „поза поэзии в социально-

поведенческом мире“.681 V predbežnom upozornení k básní Одно стихотворение prejavy 

onej básnickej pózy ilustruje na epizóde s Jevgenijom Jevtušenkom, ktorý pri vstupe do Domu 

literátov náročky prevrhne stolík, aby si všetci prítomní všimli, že prišiel. Josif Brodskij, ktorý 

sa objavuje v analyzovanej eseji, podľa Prigova predvádzal iný typ pózy: 

 

Сам же тип поэтического поведения, избранный и отыгранный Бродским, был уже 

привычным банально-возвышенным типом русского поэта [...] Да, скончался последний, 

пожалуй, большой российский поэт. Последний не потому, что нет больше надежды и 

оснований рассчитывать на появление столь же одаренной личности. [...] Просто время 

сняло с этой позиции в культуре и обществе черты былой значительности и насущной 

необходимости.682  

 

Ako však Prigov dopĺňa, básnická póza, resp. imidž, je premenlivý, preto vyčleňuje 

niekoľko fáz básnikovho „бытия в поэзии“,683 pričom posledná „социально-

олицетворительная“684 môže vyústiť až do toho, že básnik „есть сам и воплощенный миф о 

себе“.685 Práve na takýchto predpokladoch je založené Prigovove zobrazovanie Kutika 

s Brodským a ďalších osobností leningradskej kultúry. To iba ďalej potvrdzuje, že Kutik, 

                                                           
680 А. МОНАСТЫРСКИЙ (сост.): Словарь терминов московской концептуальной школы, s. 192. 

681 Д. А. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день, s. 42. 

682 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 393. 

683 Д. А. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день, s. 42 

684 Tamže, s. 43. 

685 Tamže. 
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Brodskij a ďalší zobrazení v eseji, nie sú reprezentáciami empirickej reality. Sú tým, čo Prigov 

i ďalší konceptualisti686 označovali ako „персонаж“, t. j. postava (porovnaj s kapitolou 8.4. 

Empirický vs. imidžový Dmitrij Alexandrovič). Pre pochopenie mechanizmu vzniku postáv 

z ich empirických náprotivkov a ich pozície a funkcie v eseji bude produktívne znova sa obrátiť 

k problematike rečových aktov.  

Hoci patrí J. R. Searle k zástancom parazitickej koncepcie fikcie (porovnaj s kapitolou 

5.3.2 Problematické miesta Austinovho myslenia podľa Derridu), nemôže nesúhlasiť s tým, že 

referencia k postave v rámci textu fikcie vedie k jej vzniku.687 Prigov však nevytvára úplne 

novú postavu. Kutik i Brodskij predsa v empirickom svete existovali. Aj empiricky jestvujúca 

bytosť môže byť postavou par excellence,688 k čomu odkazuje Prigovova tretia fáza básnikovho 

bytia, kedy už básnik zosobňuje svoj vlastný mýtus a je teda postavou samého seba. Jeho 

hlavnou úlohou je „являть образ“. Empirická bytosť môže byť postavou vďaka imidžovému 

správaniu, teda v dôsledku konania v súlade s očakávaným modelom.  

Nevdojak sme sa tak znova dostali k problematike, ktorú skúmala Judith Butler 

v súvislosti s rodovými identitami, ktoré nie sú reprezentáciami pre-existujúcich vzorov, ale 

konštrukciou týchto vzorov a ich imitáciou (viď kapitola 5.5.1 Performativita rodovej identity). 

Tak ako je podľa Judith Butler pohlavie regulačným ideálom realizovaným vonkajšími 

telesnými aktmi, tak ním môže byť aj básnik. Kategória básnika sa podobne ako kategória 

pohlavia javí byť fikciou, čo neradno stotožňovať s absenciou jej ilokučného, perlokučného 

účinku, či nebodaj s neexistenciou. Kategória básnika ako imidžu vždy vzniká okolo 

konkrétneho tela a má formu kultúrnych a sociálnych sedimentov na jeho povrchu i vo vnútri. 

                                                           
686 Porovnaj napr. so sériou inštalácií Iľju Kabakova s názvom «Как» и «где» я стал персонажем самого себя 

(1988–1992). V sprievodnom texte k celej sérii opisuje, ako k nemu do ateliéru prišla kontrolná komisia a bál sa, 

že jeho maľby vyhodnotia ako protirežimové, čo by preňho mohlo mať nepríjemné dôsledky (od straty ateliéru až 

po väzenie). V ateliéri mal uskladnené aj obrazy s „komunálnou“ tematikou, napr. rozpis vynášania smeti a pod., 

v ktorých aproprioval zaužívaný jazyk a sociálnu prax v komunálnych bytoch. Tieto obrazy náročky vystavil 

dopredu a komisii iniciatívne začal objasňovať, že ide o zákazky pre správu domu. Chcel tým demonštrovať, že je 

súčasťou rovnakého systému: „Я – персонаж, со вполне готовой и известной ролью, человек из ЖЭКа, что-

то вроде столяра или слесаря, существо из нижних уровней общественной иерархии, мелкое, забытое, на 

которое не стоит обращать внимание.“ И. КАБАКОВ: Тексты. Вологда: Библиотека Московского 

Концептуализма, 2010, s. 68–306, tu s. 73. 

687 J. R. SEARLE: The logical status of fictional discourse. In: J. R. SEARLE: Expression and meaning: Studies in the 

theory of speech acts. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, s. 58–75, tu s. 71. Je to, pochopiteľne, 

zložitejšie. Vyššie som spomínal napríkald zdvojenú ilokučnú platnosť výpovede vo fikcii, t. j. môže referovať 

súčasne k fikčnému i aktuálnemu svetu. Porovnaj napr. L. DOLEŽEL: Identita literárního díla. Brno: Ústav pro 

českou literaturu AV ČR, 2004. 

688 Ide pochopiteľne o problematiku, ktorá je frapantne prítomná najmä v autobiografickom písaní a je tak dôležitá 

aj v iných historických obdobiach. Pre Prigova sa stáva obzvlášť aktuálnou vo vzťahu k fenoménom derealizácie 

v postmoderne. Porovnaj kapitolu 6.5 Postmoderné súvislosti. 
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Keď teda Prigov pristupuje ku Kutikovi alebo Brodskému ako k postavám, napája sa na už 

jestvujúcu fikciu (imidž) sprevádzajúcu oboch básnikov. 

V analyzovanej eseji však Prigov pristupuje aj sám k sebe ako k postave. Ako som už 

naznačil vyššie, k artikulácii tohto prístupu dochádza referenciou na rôznorodé vlastné pozície 

a funkcie, t. j. nomináciou. Artikuluje sa však už tým, že je Prigov situovaný do prostredia 

obývaného inými postavami, napr. Kutikom, Brodským a ďalšími osobnosťami leningradskej 

kultúrnej scény. Toto prostredie ale netvoria iba postavy. Prigov opisuje miesta, kde sa 

stravoval, prípravu a priebeh natáčania. Dôležitou súčasťou sú tiež opisy nočného kreslenia a 

(na)písania básní. Prigovova esej je tak fikciou života „kultúrneho pracovníka“, resp. fikciou 

kultúrneho poľa.  

Fikcia má podobne ako manifest schopnosť vytvárať svoje vlastné referenty, resp. 

prepísať empirickú realitu do svojej semiosféry. Prigovova esej tým pádom osciluje medzi 

fikciou a manifestom, ktoré konštruujú Prigovov imidž „kultúrneho pracovníka“. Prigov ako 

postava eseje koná v súlade s týmto imidžom. Imidž „kultúrneho pracovníka“ znamená 

stretnutia s inými osobnosťami kultúrneho poľa i participáciu na kultúrnej produkcii. V eseji je 

onou participáciou nielen natáčanie filmu, ale aj kreslenie a písanie básní. Básne zaradené na 

záver každej z častí eseje zohrávajú úlohu indexálnych znakov odkazujúcich k činnosti básnika. 

Inými slovami, sú dokumentáciu performancie role básnika. Podobne ako v iných prípadoch, 

aj tu Prigov rozohráva komplexnú semiotickú hru. Tentoraz však zameranú na seba samého. 

Keď teda o eseji uvažujeme ako o fikcii, resp. manifeste, uvažujeme o tom, ako re-

konštruuje Prigovovu identitu Dmitrija Alexandroviča ako „kultúrneho pracovníka“. O re-

konštrukcii píšem najmä preto, lebo jeho identita nevzniká na nepopísanom liste papiera. Nie 

je iba vecou nominácie. Vzniká ako citácia fiktívnych identít, imidžov, ktoré počas 

predchádzajúcich desaťročí básnickej i výtvarnej činnosti svojmu telu pripisoval. V tomto 

zmysle sú básne (i iné mediálne produkty) pre Prigova dôležité ako indexy činnosti  kultúrneho 

pracovníka. Predstavujú fyzické dôkazy o jeho činnosti, potvrdzujúce, že koná v súlade 

s očakávaniami imidžu, ktorý zároveň svojou činnosťou vytvára. Preto je jeho identita 

diferenčná a javí sa ako pluralitná. 

 

11.2 Re-konštrukcie v obrazoch 

Už z kapitoly 8 Koncepcia projektu DAP v postmoderných súvislostiach vieme, že re-

konštrukcia vlastnej identity bola jedným z kľúčových cieľov projektu DAP. Prigov sa totiž 

usiloval vyhnúť svojej identifikácii vo vlastných textoch. Vyhýba sa jej dokonca aj vtedy, keď 

píše o sebe ako o postave. Ako ukázala predchádzajúca analýza, ani v tomto prípade nie je 
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proces tvorby v područí intencie. Keď sám seba opisuje ako postavu „kultúrneho pracovníka“, 

opisuje svoje konanie ako konanie v súlade s existujúcim modelom. Aj v štruktúre týchto úvah 

je tak prítomný opakovateľný model. V tejto podkapitole sa budem zaoberať najmä 

krátkometrážnym „dokumentárnym“ filmom Maxima Gurejeva z roku 2007 s názvom 

Москвадва.689 

Dvadsaťjeden minútový film Maxima Gurejeva pozostáva z dlhých záberov na Moskvu 

sprevádzaných hudbou a zo záberov s Prigovom. Zábery s Prigovom sú dvojaké. Na časti z nich 

vystupuje ako sprievodca po moskovských stavbách, tak či onak spojených s klasickou ruskou 

kultúrou devätnásteho storočia. Na druhom type záberov, umiestnených na samom konci filmu, 

sledujeme jeho prípravu pred výstupom (s umelými anjelskými krídlami na chrbte) na strechu 

s výhľadom na Kremeľ, kde zarecituje fragment z Lermontovovej poémy Сашка. Tento druhý 

typ záberov je sprevádzaný zvukovou stopou, na ktorej Prigov spomína, kde všade ako dieťa 

v Moskve býval. 

Na záberoch, kde Prigov vystupuje ako sprievodca, rozpráva so vzletnou dikciou 

populárno-náučných dokumentárnych filmov o klasickej ruskej kultúre. Po niekoľkých 

záberoch a rozprávaniach o Dostojevskom či Turgenevovi sa Prigov ocitá na sídlisku v 

Beľajeve pred vchodom do paneláku, kde ako súkromná osoba desaťročia býval. Rovnakým 

spôsobom ako predtým komentoval súvislosti medzi budovami a predstaviteľmi klasickej 

ruskej kultúry, komentuje teraz aj panelák v Beľajeve: 

 

В этом доме, номер двадсать пять, корпус два, по улице aкадемика Волгина, проходящего 

там, в шестом подъезде, на седьмом этаже, в зеленном и самоотдельном районе Бeляева, 

в этой своей необыкновенной самоотдельности, могущим быть даже названным 

герцогство Беляево, сорок лет, да-да, в наш необыкновенно мобильный век, сорок лет, 

безвыездно, проживает Пригов, Дмитрий Александрович.690 

 

Prigov, ktorý divákov sprevádzal po Moskve, zrazu hovorí sám o sebe v tretej osobe 

ako o Dmitrijovi Alexandrovičovi. 

Vráťme sa teraz k už citovanej štúdii Tomáša Glanca, v ktorej píše o seba-odstraňovaní. 

Seba-odstraňovanie predstavuje osobitý spôsob presmerovania perspektívy pohľadu na seba 

                                                           
689 Москвадва. [online] <https://www.culture.ru/movies/765/moskvadva> [cit. 20. 2. 2020]. 

690 V čase 9:37–10:10. 
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samého, ktorý však neústi do metafory.691 Seba-odstraňujúci efekt je vo filme očividný vo 

chvíľach pred a po natáčaní (keď scény ešte nezačali, resp. už skončili a kamera zostáva bežať). 

Scény sú súčasťou filmu. Prigov sa na nich zhovára s filmovým štábom o praktických otázkach 

natáčania. S vážnou tvárou hovorí o hluku z okoloidúcich áut a čaká kým trocha ustane, aby 

plynule prešiel k svojmu komentáru o Dostojevského rodnom dome.692 Obdobne sa po krátkom 

komentári k vlastnému bydlisku v onom vzletnom populárno-náučnom štýle spýta štábu, či je 

to všetko, a či sa poberú ďalej. V „priamom“ prenose je divák svedkom štiepenia Prigovovej 

identity. Práve tu dochádza k seba-odstraňovaniu, kedy sa mení perspektíva. Prigovova identita 

sa stáva oscilujúcou a nie je možné určiť presnú totožnosť autora. Pred divákom je Prigov 

mnohý a predsa jeden. Celistvým je vďaka telu. Mnohým vďaka pozíciám, ktoré telo zaujíma. 

V záverečnej časti filmu sa najskôr presúvame (zrejme) do Prigovovho bytu, kde 

sledujeme jeho prípravu na poslednú scénu. Popri tom znejú Prigovove spomienky na rôzne 

moskovské miesta. V týchto chvíľach akoby sa pred divákom odhaľoval „autentický“ Prigov, 

ktorý si však vzápätí oblečie čierny habit a nasadzuje umelé anjelské krídla, aby v tomto 

prestrojení vyšiel na strechu budovy neďaleko Kremľa. S výhľadom na Kremeľ potom recituje 

Lermontovove verše o Moskve, čím sa z „autentického“ Prigova stáva Dmitrij Alexandrovič 

Prigov, dedič klasickej ruskej kultúry, vojvoda z Beľajeva, líder avantgardy, konceptualista, 

postmodernista... Naznačuje tak svoju kanonizáciu do nadpozemskej ríše klasikov ruskej 

kultúry. Ide o alegorickú performanciu vstupu básnika do fázy, v ktorej je zosobnením svojho 

vlastného mýtu. 

V celom filme sa pred divákmi prezentuje niekoľko modalít Prigovovej identity, pričom 

nie je možné rozhodnúť, ktorá z nich je tou „pravou“. Istým však je, že každá z nich bola 

sprístupňovaná vonkajšími telesnými aktmi. Tieto telesné akty reiterovali kultúrne sedimenty 

usadené v Prigovovej telesnosti, a to  vďaka iným telesným aktom vykonávaným v priebehu 

predchádzajúcich desaťročí. Boli nimi písanie básní, kreslenie, performancie a pod. Žiadna 

z týchto aktivít nebola činnosťou samou osebe. Bola praxou označovania tela, ktorá 

potvrdzovala Prigovove gestá nominácie, keď o sebe prehlasoval, že je básnikom, umelcom, 

avantgardistom, postmodernistom... Dôsledkom je, že i banálna Prigovova konverzácia, 

zachytená na kameru, nadobúda seba-odstraňujúci účinok, keď sa z nej stáva spôsob artikulácie 

„autentického“ Prigova. Film kultúrne sedimenty pluralitnej a oscilujúcej Prigovovej identity 

aktualizuje, a necháva ich simultánne pôsobiť. „Nezávislosť“ Prigovových identít od jeho 

                                                           
691 T. GLANC: The Lord of Self-Removal, s. 147. 

692 V čase od 4:20. 
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intencie je nielen vecou koncepcie projektu DAP, ktorý by bol iba re-konštruovanou podobou 

intencie, t. j. prebral by jej funkciu, akú zohráva pre voluntaristický subjekt. Dôležitým je 

v danej súvislosti najmä skutočnosť, že ide o filmový „dokument“ o Prigovovi. Ide o dielo 

niekoho iného. Predsa sa udržiavajú v platnosti princípy projektu DAP. Rizomatická povaha 

štruktúry projektu DAP a jeho systém založený na princípe différance sa dopĺňajú s mediálnymi 

osobitosťami filmu, ktoré, neprekvapivo, v jednom rozhovore Prigov aj okomentoval: 

 

У людей нет «нормального» поведения, но есть – социально-имиджевое. Берут человека, 

что снимают в нем? То, что он сам предлагает перед камерой в данный момент. Уже акт 

вмешательства в континуальность нарушает целостность «реальности».693 

 

Do popredia sa tak znova dostáva Prigovove pojatie autora ako organizátora situácie, 

v ktorej nevystupuje ako intencionálny garant, ale ako jeden z participantov. 

V nultých rokoch začal Prigov spolupracovať so skladateľkou Iraidou Jusupovovou. 

Spoločne vytvorili niekoľko videí, ktoré označovali ako „медиа-опера“ (ďalej mediálna 

opera). Zvolené označenie malo pravdepodobne odkazovať na použitie „nových médií“. 

Z tohto hľadiska je ich spolupráca typickým prejavom „novomediálneho“ umenia, resp. umenia 

„digitálnej revolúcie“, kedy boli dynamicky sa rozvíjajúce technológie pociťované ako niečo 

radikálne odlišné, čo ešte len čaká na svoje uchopenie ľuďmi (o dnešku sa, naopak, uvažuje ako 

o postdigitálnej či postmediálnej dobe).694 Mediálne opery sú záznamom Prigovových 

performancií, nie však tak, ako tomu bolo v prípade skupiny KD. Performancie sa realizujú 

vzhľadom na „novomediálne“ možnosti umenia. Znamená to, že sa realizujú vzhľadom na 

skutočnosť, že záznam bude ďalej upravovaný.  Platí to aj v prípade mediálnej opery 

Донжуанский список Дон Жуана.695 Prigov v nej chodí so zoznamom hostí k sochám ruských 

spisovateľov umiestnených v moskovských uliciach, a pozýva ich k sebe domov na večeru: 

„Эй! Слышишь! Приходи ко мне на ужин! Завтра, в семь. Придешь? Хорошо. Жду!“ 

Takto osloví napríklad sochy Dostojevského, Gogoľa, Majakovského a samozrejme Puškina. 

                                                           
693 Д. А. ПРИГОВ: Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью, s. 71. 

694 Porovnaj K. PIORECKÝ: Česká literatura a nová média, s. 21 a s. 247–250 a J. HORÁKOVÁ: Konec dějin nových 

médií: Softwarová studia. In: M. FLAŠAR – J. HORÁKOVÁ – P. MACEK A KOL.: Umění a nová média. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011, s. 156–179. Veľmi dobre je rozdiel medzi digitálnou a postdigitálnou dobou (cez 

prizmu generácií) uchopený Michelom Serresom. Viď M. SERRES: Palečka: Esej o digitální revoluci. Praha: 

Karolinum, 2019. Z francúzskeho originálu Petite Poucette (2012) preložila M. Otterová. 

695 Донжуанский список Дон Жуана. [online] <https://www.youtube.com/watch?v=3MCOsKPYqQQ> [cit. 

31. 8. 2020]. 



208 
 

Dôležitým sa tu stáva strih a radenie záberov za sebou. Nevidíme napríklad cestu metrom za 

sochami, ale iba príchod k nim, pozvanie a odchod (preto trvá celé video ani nie sedem a pol 

minúty). Okolité zvuky pritom nepočuť, pretože ich nahradila hudba Iraidy Jusupovovej. 

Z rovnakého dôvodu nepočuť ani Prigovove rozhovory so sochami. Obsah rozhovorov 

sprístupňujú titulky (ruské i anglické). 

Po pozvaniach nasleduje scéna s prestretým stolom, za ktorým sedí v bielej rozhalenej 

košeli Prigov. Nalieva si víno a púšťa sa do jedla. Scéna už nemá plynulý pohyb ako tie 

predchádzajúce. Je realizovaná štýlom, resp. technikou stop motion. Scéna končí zamrznutím 

obrazu. Dívame sa na Prigova spredu. Akoby išlo o portrétnu fotografiu. Zrazu Prigova v bielej 

rozhalenej košeli nahradí socha Puškina, ktorú predtým pozýval na večeru. 

V mediálnej opere Донжуанский список Дон Жуана sa objavujú konštanty legendy 

o Donovi Juanovi, v ktorých Don Juan pozýva k sebe na večeru sochu muža, ktorého zabil, čo 

vyústi do jeho zatratenia v pekelných plameňoch (pyká za všetky svoje hriechy). V obmenách 

sa táto scéna objavuje u Tirsa de Molinu (1630), Molièra (1665), Puškina (1830) i v librete 

Lorenza De Ponte k Mozartovej opere Don Giovanni (1787). V mediálnej opere však Prigova 

nepohltí pekelný oheň, no zmení sa na sochu Puškina. 

Socha umiestnená vo verejnom priestore nie je reprezentáciou reálne jestvujúceho 

básnika, ale primárne reprezentáciou statusu, ktorý v kultúre a spoločnosti získal. Je 

potvrdením jeho kanonizácie. Je tak reprezentáciou reprezentácie. Presne v tejto podobe sa 

objavuje v mediálnej opere Prigova a Jusupovovej. Puškinova podobizeň sa zmocňuje svojho 

hostiteľa, podobne ako sa zmocnili plamene Dona Juana v pôvodnej legende. Ide o vizualizáciu 

motívu prítomného už v Prigovovej poézii sedemdesiatych rokov. Keďže je jeho poéziou 

reprezentácia reprezentácie, ani jeho básne, v ktorých sa objavujú básnici, nie sú básňami 

o týchto básnikoch, ako, napokon, preukázali aj analýzy eseje Три дни заточения в 

Ленинграде. Prigovova orientácia na reprezentácie reprezentácií je spojená aj s problematikou 

moci a totalitarizmu, na čo som poukázal už v kapitole 8.5 Postmoderné súvislosti. 

Signifikantným je v daných súvislostiach Prigovov komentár k povahe Anny Achmatovovej 

v jeho poézii: „Я не описываю ни Ахматову, ни Исаева, я пытаюсь определить границу, 

за которой их язык и поведение становится тоталитарным, они превращаются в 

монстров.“696 Problém moci a totalitarizmu v citovanom fragmente spája s motívom 

monštruóznosti. Pohltenie Prigova Puškinovou sochou je možné interpretovať práve ako 

                                                           
696 Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 96. 
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vizualizáciu monštruóznosti diskurzivizácie, kedy Puškin prestáva byť autorom básní, ale stáva 

sa „naším všetkým“,697 ktoré všetko pohlcuje a všetkého sa zmocňuje. 

Azda by však bolo možné záverečnú scénu interpretovať aj ako alegóriu vlastnej 

kanonizácie. Teda ako procesu, pri ktorom sa človeka zmocňuje obraz nepodobný jemu 

samému a stáva sa tak monštrom.698 V súvislosti s motívom monštruóznosti potom vzniká 

prepojenie so sériou Бестиарий, kde mali portréty slávnych osobností podobu netotožnosti, 

keď predstavovali „metafyzické prototypy“ svojich predlôh. 

 

12.3 Autopoietický systém projektu DAP 

Predchádzajúce podkapitoly ukázali, že projekt DAP predstavuje komplexnú 

viacúrovňovú semiotickú hru, výsledkom ktorej je re-konštrukcia pluralitnej identity 

autorského subjektu. Oná re-konštrukcia znemožňuje pripísať telu empirického autora výlučne 

jednu identitu. Možno mu pripísať iba celú množinu vzájomne sa diferujúcich identít. V tejto 

súvislosti sa projekt DAP, ako snaha empirického autora zostať neidentifikovaným, javí byť 

semiotickým problémom a najmä otázkou semiózy, t. j. procesu, kedy sa predmet stáva 

znakom. Viackrát som sa už obrátil k Lotmanovmu pojmu semiosféra a s ním spätej 

problematike prechodu, resp. prepisu správy z jednej semiosféry do inej, resp. z jedného 

znakového systému do iného. Obdobne sa dá uvažovať aj o re-konštrukcii pluralitnej identity 

Dmitrija Alexandroviča, pri ktorej dochádza k označovaniu tela empirického autora. Už 

kapitola 9 Ľudské a mimo-ľudské činitele projektu DAP ukázala, že Prigovove mediálne 

produkty sú konštruované „spoluprácou“ viacerých faktorov, čím sa nevdojak ukázalo, že telo 

empirického autora nie je „prírodninou“ ležiacou v diskurzívne, kultúrne a sociálne sterilnom 

prostredí. Ako píšuca či kresliaca bytosť autor, pochopiteľne, nemôže byť „prírodninou“, keďže 

písaniu a kresleniu predchádzajú procesy disciplinácie.  Keď autor píše, alebo kreslí, ide vždy 

o historicky podmienené činnosti, ktoré okrem spôsobu, akým sú vykonávané, predpokladajú 

určitú funkciu v kultúrnom a sociálnom poli. Zjednodušene povedané, prv než sa Prigov stane 

básnikom, umelcom, či kultúrnym pracovníkom, je sociálnou bytosťou. Jeho telo už vtedy 

prešlo procesom označovania. Písaním básní, účasťou na literárnych večeroch v undergrounde, 

                                                           
697 K obdobnej interpretácii funkcie Puškina v ruskej kultúre porovnaj Б. М. ГАСПАРОВ: Поэтический язык 

Пушкина как факт истории русского литературного языка. Санкт-Петербург: Академический проект, 

1999, s. 14–20. 

698 Porovnaj túto interpretáciu s analýzami posthumanizmu v Prigovových kolektívnych performanciách 

V. PARISI: Performing the Posthuman: The Prigov Family Group. In: G. JANECEK (ed.): Staging the Image, s. 105–

116. 
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kreslením a vystavovaním, dochádza potom k re-konštrukcii autorovej identity ako básnika 

a umelca (nominácia). 

Projekt DAP sa stáva priestorom slobody re-konštrukcie. Stáva sa systémom, ktorý 

umožňuje pátrať po možnostiach úniku z normatívnosti. Ide dokonca o systém, ktorý umožňuje 

unikať z determinizmu vlastnej intencionality, ako som viac ráz zdôraznil. Tento aspekt 

projektu DAP vníma Sergej Orobij skôr ako nedostatok, pretože Prigov stratil kontrolu nad 

vlastnou posmrtnou kanonizáciou.699 S tvrdením, že Prigov ako empirická bytosť po svojej 

smrti nemá dosah na interpretáciu vlastných diel, nemožno nesúhlasiť. Môžeme to však 

hodnotiť aj tak, že Prigovovi sa ako empirickému subjektu podarilo zostať neidentifikovaným. 

Chcem tým povedať, že projekt DAP sa vyhol totalizujúcemu pôsobeniu intencie autorského 

subjektu. Ide o dôsledok pluralizácie procesu konštrukcie mediálnych produktov, keď každý 

mediálny produkt predstavuje systém sám osebe. Z množiny takýchto systémov potom vyrastá 

systém projektu DAP. Namieste sú preto otázky, ako chápať slová o systéme a takisto, v akom 

vzťahu je systém projektu DAP i jednotlivých mediálnych produktov k času a priestoru, v 

ktorom vznikli. Odpoveď na uvedené otázky sa pokúsim nájsť s využitím teórie systémov 

Niklasa Luhmanna. 

Luhmann premýšľa o systéme v intenciách autopoiesis. Význam pojmu autopoiesis 

preberá od chilského biológa Humberta Maturanu.700 Autopoiesis znamená, že systém generuje 

svoje vlastné operácie prostredníctvom celej siete takisto vlastných operácií.701 V systéme sú 

teda prítomné operácie, ktoré pôsobia výhradne v jeho rámci. Preto Luhmann nazýva systém 

operačne uzavretým. Operačná uzavretosť systému vedie k jeho oddeleniu od prostredia. Medzi 

systémom a prostredím však pochopiteľne existujú väzby. V systémoch značenia 

(Sinnsysteme), k akým bezpochyby patrí aj umenie a literatúra, dochádza k vzťahu medzi 

systémom a prostredím výhradne na úrovni značenia. Systémové operácie tak nemajú 

nevyhnutné kauzálne dôsledky v prostredí.702 Luhmann zdôrazňuje, že nikdy nevzniká vzťah 

                                                           
699 С. ОРОБИЙ: «Памятники» Д. А. Пригова и форматы их (само)описания. 

700 Viď napr. H. R. MATURANA – F. J. VARELA: Strom poznání: Biologické základy lidského rozumu. Praha: Portál, 

2016, s. 41–45. Zo španielskeho originálu El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del entendimiento 

humano (1984) s prihliadnutím k nemeckému a anglickému prekladu preložil Š. Zajac. 

701 N. LUHMANN: Introduction to systems theory. Cambridge – Malden: Polity Press, 2015, s. 76–77. Z nemeckého 

originálu Einführung in die Systemtheorie (1991–1992) preložil P. Gilgen. 

702 Tamže, s. 66. 
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medzi systémom a prostredím ako celkom, ale iba medzi vybranými štruktúrami.703 

Prostredníctvom väzieb medzi vybranými štruktúrami systému a prostredia do systému, prúdia 

z prostredia informácie, ktoré ho dotujú stimulmi potenciálne podnecujúcimi premeny 

systému.704 Zásadným však je, že informácia sa stáva informáciou iba vo vnútri systému. 

Luhmann informáciu chápe v pojatí Gregoryho Batesona ako diferenciu vedúcu k diferencii. 

To znamená, že diferenčné možnosti, ktoré informácia so sebou prináša, nie sú aktuálne 

v prostredí, ale iba v rámci systému.705 

Projekt DAP vykazuje známky operačnej nezávislosti systému od prostredia. 

O uzavretosti môžeme hovoriť najmä vďaka súhre ľudských a mimo-ľudských činiteľov 

v procese konštrukcie mediálnych produktov. Veľmi dobre však nezávislosť systému od 

prostredia dokazuje skutočnosť, že sa projekt DAP realizoval na obdobných princípoch 

v sovietskom aj postsovietskom období. Operačný systém projektu DAP spracúval z hľadiska 

významu informácie z rozličných prostredí – sovietskeho i postsovietskeho. Nové prostredie 

dotovalo operačný systém projektu DAP novými diferujúcimi informáciami. Aj takto je možné 

vysvetliť prítomnosť princípu différance v projekte DAP a tiež jeho rizomatickú štruktúru.  

                                                           
703 Tamže, s. 86. 

704 Tamže, s. 88–89. 

705 Tamže, s. 90–91. Luhmann k tejto koncepcii dochádza po tom, ako prehodnotil dovtedajšie teórie systémov, 

ktoré boli podľa neho založené na ideách rovnováhy a kauzality (tamže, s. 25–43). 
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Záver 

Prigovovu poetiku performativity som hneď na začiatku práce charakterizoval ako množinu 

postupov podrývajúcich ruský literatúrocentrizmus (chápaný ako variant logocentrického 

myslenia). Podrývanie literatúrocentrizmu znamená podrývanie predpokladu a s ním spätého 

myslenia o texte ako ustanovujúcom činiteli sociálneho poriadku, z čoho pre autora ako 

intencionálneho pôvodcu a garant takto chápaného textu plynie symbolický kapitál. Najmä 

vďaka tomuto symbolickému kapitálu môže autor vystupovať aj ako svedomie národa. Analýzy 

ukázali, že toto Prigovove podrývanie literatúrocentrizmu nie je jeho odvrhnutím či snahou 

o jeho vymazanie. Ide o jeho dekonštrukciu. Prigov sa na literatúrocentrické myslenie nápaja, 

sleduje podmienky a logiku jeho fungovania, a v istom momente sa od neho emancipuje. Pre 

autorovu poetiku performativity je charakteristická snaha o reprezentáciu oných podmienok 

a logiky fungovania. Za touto snahou leží autorov systém reprezentácie systémov reprezentácie. 

Jeho podstatou je pluralita faktorov ovplyvňujúcich produkčný proces a konštrukciu 

mediálnych produktov. Prigov sa ako ľudský činiteľ produkčného a konštrukčného procesu 

spolieha na už existujúce systémy reprezentácie. Tieto systémy reprezentácie možno označiť aj 

ako kontextualizované médiá a to napríklad vtedy, keď Prigov píše poéziu „demokratizujúc“ 

pritom postupy písania veršov, ale taktiež vtedy, keď akademickou kresbou zhotovuje 

„metafyzické prototypy“ v sérii Бестиарий. To zároveň potvrdzuje, že Prigovova metóda má 

univerzálnu transmediálnu povahu. 

Bez náležitého osvojenia príslušných kultúrnych techník by však spomenuté systémy 

reprezentácie nemohli byť zrealizované. Systémy reprezentácie, na ktoré sa Prigov spolieha, 

tak predstavujú opakovateľné modely, na ktorých reiterácii participujú ľudské i mimo-ľudské 

činitele. Vďaka tomu medzi Prigovom, ako autorským subjektom, a mediálnymi produktmi 

vzniká ruptúra. Mediálne produkty nie sú za svoju existenciu bezvýhradne zaviazané intencii 

autorského subjektu, hoci medzi nimi a autorským subjektom existuje väzba materiálnej 

povahy. Ide tak o špecifický druh ruptúry. Nesuspenduje väzby medzi autorským subjektom 

a mediálnym produktom. Vari najlepšie o tom svedčí Prigovov dȏraz na rutinu, pri ktorej sa 

intencionalita suspenduje a telo autorského subjektu je „len“ jedným z článkov v reťazci 

činnosti. Dôležitým aspektom prechodu od literatúrocentrizmu k poetike performativity je i 

mediálna diverzita autorovej tvorby, ktorá saturuje intermediálne prepojenia medzi 

individuálnymi dielami. Preto je, ako som už naznačil, potrebné vnímať mediálnu diverzitu 

Prigovovej tvorby v kontexte univerzálnej aplikovateľnosti jeho metódy. 
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Dôsledkom ruptúry medzi autorom a dielom je, že Prigovove mediálne produkty sú 

otvorenými štruktúrami. V analýzach som uvedenú skutočnosť dokazoval najmä na literárnych 

textoch. Otvorenými štruktúrami sú nielen z hľadiska svojho významu aktualizovaného 

v recepcii. Sú nimi aj vďaka svojej náchylnosti k prepojeniam a mobilite z jedného kontextu do 

iného (sémanticky i mediálne). V prípade textov je napríklad dané, že sa môžu stať objektmi 

využiteľnými pri neskoršej performancii. Pre všetky mediálne produkty ale platí, že predstavujú 

indexy odkazujúce k činnosti empirického autora Dmitrija Alexandroviča. Akonáhle spustia 

proces semiózy (a tým nominácie), empirický Dmitrij Alexandrovič sa derealizuje, stáva sa 

imidžovým Dmitrijom Alexandrovičom, ktorý svojou činnosťou iba napĺňa konvencionálny 

model básnika či umelca. Telo empirického autora sa stáva plátnom pre stále sa množiace 

polohy imidžového Dmitrija Alexandroviča. Neprestajným zmnožovaním a vnášaním nových 

„informácií“ dovnútra projektu DAP sa zabezpečuje neustála diferencia a odklad (princíp 

différance) zavŕšenia identity, imidžového a tým i empirického Dmitrija Alexandroviča. Tu sa 

ukazuje ďalšie špecifikum väzby medzi autorským subjektom a mediálnym produktom. 

Mediálny produkt je tým, čo vyznačuje identitu autorského subjektu. Na jednej strane existuje 

empirický autor ako činiteľ produkčného procesu, ktorého výsledky sú následne aktmi 

konštruovania imidžového autora. Znova sa tak žiada pripomenúť univerzalizmus Prigovovej 

metódy. Umožňuje nielen mediálnu diverzitu, ale aj kvantitatívnu hypertrofiu, čo ešte väčšmi 

umocňuje diferenčný odklad konštruovanej identity autorského subjektu (imidžového autora). 

Pokiaľ ide o otázku vzťahu autorského subjektu a mediálneho produktu v rovine 

produkcie, bolo by potrebné podrobnejšie preskúmať ďalšie výtvarné i literárne diela 

a zaoberať sa tým, aké kultúrne techniky sú v procese produkcie aktualizované. V predloženej 

práci som sa týmito otázkami zaoberal hlavne v súvislosti s kresbami a strojopisnými prepismi. 

Obzvlášť zaujímavou by mohla byť analýza Prigovových kresieb z cyklu fantómových 

inštalácií, ktoré boli neskôr realizované na výstavách. Aj tieto práce majú vlastnú ustálenú 

„ikonografiu“ a zobrazované objekty sú situované do priestoru „bielej kocky“. Ponúka sa 

interpretácia z hľadiska mediálnej a sociálnej funkcie onoho priestoru vo vzťahu k objektom, 

ktoré sú doň situované, a vo vzťahu k objektom a priestorom, od ktorých tieto objekty oddeľuje. 

Na priestor „bielej kocky“ je možné nahliadať ako na priestor galérie, divadelnú scénu alebo 

byt, pričom každý z týchto priestorov sa spája s celou škálou kultúrnych techník a sociálnych 

praktík. 

Zvolený monografický formát dizertácie mi umožnil venovať sa relatívne podrobne 

tvorbe vybraného autora. Umožnil mi tiež sústrediť úvahy v teoreticko-metodologickej oblasti 

na ich využiteľnosť pre špecifiká skúmaného materiálu. Teoreticko-metodologické úvahy preto 
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boli spoluurčované skúmaným materiálom, ktorý tým pádom nebol len v pozícii pasívneho 

objektu, ale aktívne na úvahách participoval. To, čo možno považovať za devízu zvoleného 

formátu, môže byť však zároveň jeho slabinou. Legitímnou je hlavne otázka o aplikovateľnosti 

zvolenej metodológie za hranicami skúmanej oblasti. Náznaky dôkazov aplikovateľnosti je 

možné nájsť v analytických kapitolách, a to hlavne na miestach, kde Prigovovu tvorbu 

usúvzťažňujem s ďalšími moskovskými konceptualistami. Výzvou do budúcnosti tak je 

pokúsiť sa preukázať aplikovateľnosť prístupu aj na iný typ materiálu. Preukázať by sa dala 

najmä ďalšou orientáciou na výskum plurality činiteľov v procese konštrukcie mediálnych 

produktov, medzi ktorými figuruje aj autorský subjekt. Skúmať by sa dal, podobne ako 

v predloženej práci, vzťah mediálnych produktov s autorským subjektom nielen v rovine 

produkcie, ale aj v rovine identity autorského subjektu, ktorá vzniká pôsobením mediálnych 

produktov. Zdá sa, že orientáciou na medialitu je možné sa vyhnúť vulgárnym sociologizujúcim 

záverom. 

S ohľadom na dizertáciu by bolo vhodné zo zvolenej perspektívy pokračovať vo 

výskume moskovského konceptualizmu a zaoberať sa špecifikami jednotlivých autorských 

poetík (performativity). Na túto problematiku by bolo, samozrejme, možné sa pozrieť aj 

v diachrónnej perspektíve. V práci som naznačil najmä to, že môže existovať (dis)kontinuita 

medzi historickou avantgardou, post-avantgardnými stratégiami moskovského 

konceptualizmu, resp. soc-artu, a súčasným politickým umením. Ďalší výskum tejto 

problematiky by mohol byť kladený aj ako otázka umenia v pre-digitálnej a post-digitálnej ére, 

alebo tiež ako problém vzťahu umenia a masmédií (problematika imidžu autorského subjektu). 

Pre český a slovenský kontext by bola, pochopiteľne, zaujímavá komparatívna perspektíva – 

aké paralely existujú medzi moskovským konceptualizmom a soc-artom a medzi neoficiálnym 

umením a literatúrou v Československu. 

Pokiaľ ide o výskum Prigovovej tvorby, dizertácia zanalyzovala iba obmedzené 

množstvo textov a iných mediálnych produktov. Z takto zvolenej perspektívy by sa dali 

analyzovať i ďalšie, čo som načrtol vyššie. Prigovova orientácia na opakovateľné modely ale 

naznačuje, že výsledky analýz by boli obdobné (najmä ak by boli interpretované vzhľadom na 

projekt DAP). Dizertácia však neumožnila dostatočne dôkladne sa venovať ďalším aspektom 

Prigovovho myslenia. V tejto súvislosti je zaujímavá najmä otázka o epistemológii Prigovovej 

tvorby. Inými slovami, bolo by možné uvažovať o Prigovovej tvorbe v kontexte tzv. 

umeleckého výskumu (artistic research). Špecificky by sa mohla táto problematika skúmať na 

materiále autorových teoretických textov. Podrobnejšie by bolo potrebné sa venovať nielen 

výkladu jeho estetických či esteticko-antropologických koncepcií (dejiny kultúry ako premena 
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funkcie autora, nová antropológia v kontexte trans- a post-humanizmu), ale i jeho štýlu, pretože 

práve štýl v mnohom štruktúruje myslenie. V práci som sa tejto problematike čiastočne 

venoval. Bolo by však vhodné, bližšie sa zamyslieť nad paralelou medzi pohybom Prigovovho 

myslenia (i pohybom myslenia moskovského konceptualizmu) a medzi postštrukturalistickým 

myslením. 

Na záver mi už len zostáva vyjadriť presvedčenie, že práca nielenže odpovedala na 

otázky o vzťahu medzi mediálnymi produktmi a autorskými subjektom, ale taktieže otvorila 

priestor pre kladenie nových otázok. 
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