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Předložená disertační práce Jakuba Kapičiaka Píšem, teda (nie) som: Poetika performativity Dmitrija 
Prigova si klade za cíl uchopit problematickou roli autora v díle ruského experimentálního a 
konceptuálního básníka a umělce Dmitrije Prigova, a to právě v souvislosti s jeho svébytným dílem, pro 
které je paradoxně v jeho nejvyhrocenější podobě charakteristické popření autora, případně jeho 
rozpuštění v díle. Kapičiak rozplétá složité předivo vazeb mezi mediálními produkty a různými 
modalitami autora, od empirického, přes autorský subjekt až po imidžového autora v tzv. DAP, jakémsi 
Prigovově uměleckém projektu na vytvoření mediálního autora Dmitrije Alexandroviče Prigova, jehož 
jméno by nebylo vnímáno jako odkaz k empirickému autorovi, ale spíše k mediálnímu obrazu či značce 
autora, a ukazuje, jak se v Prigovově tvorbě problematizuje autorská intence a jak se intencionalita u 
Prigova stává jedním z druhů konvence. A je nutno říct, že se mu to až na občasné nedostatky, které 
ještě zmíním a které v kontextu celé problematiky jsou spíše nepatrné, velmi daří. 

Prigovovu tvorbu pan Kapičiak výstižně charakterizuje jako mediální, což podle něj znamená přechod 
od „dílocentrického“ pojetí tvorby ke „kontextutálnímu“ (s. 15). Podle něj je to nejmarkantnější právě 
na pokusu ruského umělce o vytvoření projektu DAP, kterému jsou všechny mediální produkty od 
textových až po vizuální podřízeny a teprve utvářejí obraz autora, který je jakousi projekcí všech 
mediálních produktů. Mediální produkty se tak stávají indexálními znaky projektu DAP a samotný DAP 
„sběrným místem“ (s. 99) pro uskladnění nejrůznějších mediálních produktů , ale i autorských rolí, tzv. 
„imidžů“. Vytvoření DAP znamená vytvoření mnohorozměrného, resp. „sběrného imidže“ (s. 11). 

Kapičiak ve své práci velmi detailně rozebírá vztah autorského subjektu k mediálnímu produktu. 
Jednou ze spojnic mezi oběma se mu stává intencionalita jako neustálá ne/přítomnost subjektu v díle, 
jako jakási hranice, která dílo/mediální produkt láme a znovu „jinak“ konstruuje tak, že jej překódovává 
a přemisťuje do jiného prostředí/média. Podle něj je charakteristikou projektu DAP právě „vymazávání 
subjektu“, a to skrze mediální produkty, neboť jedním z cílů projektu bylo pro Prigova zůstat 
„neidentifikovaným“. 

Kapičiak ukazuje na Prigovově tvorbě nejen barthesovskou „smrt autora“, ale i „smrt textu“ (s. 105), 
derealizaci a problematiku nominace, kdy mezi znakem a objektem vzniká „trhlina“ (Apofeoz 
Milicioněra). Zabývá se principem rutiny ve výtvarných projevech Prigova, ale i v jeho poezii, čímž se 
dostává k problematice série a básnického cyklu. Rovněž sleduje pomezní tvorbu projektu DAP, která 
se nachází mezi textem, objektem a performancí, tedy  intermediální výstupy Prigova v souvislosti s již 
naznačenou rutinou. Dále rovněž rozvíjí reflexi samizdatu jako řekněme autorské knihy či mediálního 
objektu (pěkná část se týká Prigovova strojopisného přepisu Puškinova Evžena Oněgina). V poslední 
kapitole se vrací k projektu DAP v souvislosti „autorskou intencí“ a dostává se ke Glancovu pojmu 
„sebe-odstraňování“ (Self-Removal, s. 109). Projekt DAP se nakonec ukazuje jako „re-konstrukce 
pluralitní identity autorského subjektu“ (s. 209). 

Prigovův projekt DAP se vyznačuje podle Kapičiaka především Prigovovým cílem zůstat v tvorbě 
neidentifikovaný; literaturocentrismem, panem Kapičiakem chápaným jako varianta logocentrismu 
(„literatúrocentrizmus je možné uchopiť ako logocentrizmus v derridovskom zmysle“, s. 42), k tomu se 
ještě s výhradami vrátím; derealizací, kdy se mediální produkty stávají indexy, které odkazují k 
empirickému autorovi a zároveň jej derealizují a překódovávají (proměňují) v imidžového autora, a to 
díky procesu semiózy: změny předmětu ve znak. 



Někdy mi však přijde – zvláště v některých proklamacích, týkajících se metodologie či reflexe své vlastní 
disertace, že pan Kapičiak zbytečně zdůrazňuje některé známé věci („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,“ s 214); klade si 
zbytečné otázky ohledně „aplikovateľnosti zvolenej metodológie za hranicami skúmanej oblasti,“ s. 
214, když to již dávno bylo uskutečněno, stačí připomenout např. Derridovo čtení Kafkovy povídky Před 
zákonem anebo jmenovat ty studie, které sám Kapičiak ve své disertaci zmiňuje; anebo, že se příliš 
detailně zaobírá předpoklady, které jsou zejména akademické obci poměrně známé, mám na mysli 
rozsáhlou II. část, ve které Kapičiak sleduje problém performativity a s ním související pojem 
intencionality od Austina, přes Searla (řečové akty), Derridu (mystický základ autority), Foucaulta, 
Deleuze s Guattarim, až po Butler a k intermedialitě Elleströma či k sociálním praktikám Reckewitze. 
Mnohé pasáže jen opakují známá tvrzení a bylo by záhodno je podstatně zkrátit. Nestačilo by dát to 
všechno prostě jen do poznámek? Škrtání by disertaci jedině prospělo. 

Vůbec se mi někdy zdá, jako by se autor disertační práce trochu zbytečně bál, jestli bude jeho 
metodologický přístup přijat, a tak jej nejen neustále vysvětluje, ale dokonce se někdy na můj vkus drží 
zbytečně při zemi: „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“ (s. 41), tedy kapitolách, které 
jsou, jak jsem již naznačil, podle mě trochu zbytečné. Navíc já bych takové nebezpečí nikde neviděl a 
když pominu fakt, že jistá bezbřehost či amorfnost je dokonce rysem některých Deleuzových a 
Guattariho prací jako právě Tisíc plošin, což není vůbec na škodu, ale je spíše jejich významotvorným 
rysem, rozhodně jsem je v předložené disertaci nikde nezaznamenal. 

Trochu větší problém podle mě nastává v momentech, kdy Kapičiak trochu nekriticky přebírá některé 
termíny, to se děje především, kdy s odvoláváním na ruského kulturologa Michaila Berga uplatňuje 
myšlenku o ruském literaturocentrismu a dává jej do souvislosti s Derridovým logocentrismem. Jednak 
Kapičiak ve své disertaci nikde neuvádí, že to, co popisuje Berg, se týká Ruska hlavně od 18. století a 
dál, stejně jako nezmiňuje, že jako literaturocentristickou vnímá Berg i Evropu, a to od 19. století do 
50. – 60. let 20. století, jen pro to uvádí jiné příčiny (sekularizace, profesionalizace literatury, školní 
vzdělávání), jinak ji charakterizuje (světská kultura se neutvářela podle církevní jako v Rusku; oproti 
sakrálnímu a magickému vztahu ke slovu, jaké převládalo v Rusku, je pro Evropu typická spíše 
popularizace, masovost, veřejné mínění; hlavním žánrem není poezie jako v Rusku, ale román), jenže 
v Kapičiakově disertaci to vypadá, jako by literaturocentrismus byl podle Berga vlastní jen Rusku; ale 
především Kapičiak dává do souvislosti oba pojmy, literaturocentrismus a logocentrismus, trochu 
zkratkovitým způsobem, který připomíná „oslí můstek“: „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“. Aj táto skutočnosť naznačuje, že literatúrocentrizmus je možné uchopiť ako logocentrizmus v 
derridovskom zmysle…“ (s. 42). Domnívám se, že pravda, kterou zabezpečuje a fixuje 
literaturocentrismus v ruské verzi, je něco jiného než pravda jako dění smyslu v hermeneutice, kterou 
skrze Nietzscheho kritizuje Derrida. Na některých stranách (namátkou s. 48, 50, 155) klade dokonce 
logocentrismus do závorky za literaturocentrismus, jako by šlo o nějaká libovolně zaměnitelná 
synonyma. Podle mě by se oba pojmy měly trochu více rozlišit, ne že by oba jevy nemohly spolu 
souviset a je pravda, že se v Bergově knize Derrida objevuje, ne však v takovém krátkém a krkolomném 
spojení. Předně je třeba říct, že logocentrismus v Derridově pojetí souvisí s fonocentrismem, tedy s 
privilegiem, jaké se od Platóna přisuzovalo hlasu oproti písmu. Dále by mělo ohledně dekonstrukce 



logocentrismu zaznít, že se tu jedná především o problém v rámci filosofie, jde o znejistění víry, že by 
věci ve světě šlo adekvátně vyjádřit v jazyce, že by je šlo do jazyka přeložit a že je tedy jazyk adekvátním 
překladem „jsoucen“ a „entit“ ve světě. Tedy jde o znejistění víry, že by pravda anebo smysl 
označovaného byly nezávislé na označujícím. Tato kritika jazyka chce mít obecnější platnost, kdežto 
literaturocentrismus minimálně v Bergově pojetí, o které se opírá Kapičiak, je přece jen trochu něco 
jiného, jedná se především o stav ruské společnosti, pro kterou je charakteristický sakrální/magický 
vztah ke slovu, jímž se podle Berga liší od evropského literaturocentrismu v daném období. Ostatně 
citát z Berga, který pan Kapičiak ve své práci uvádí (s. 42), o těsném vztahu mezi abecedou a sociálním 
řádem, je sice zahrnut v evropské tradici, jak píše Kapičiak, a sahá až k Platónovi, ale nikde se už 
nedozvíme, že tuto tradici podle Berga aktualizovala právě Byzanc a Rusko, a ne Evropa. 

Zatímco část o performativitě mi přijde nadbytečná a mohla by sloužit jako pěkný úvod do její 
problematiky pro univerzitní studenty, historické pozadí mi v disertační práci trochu chybí. Kontext 
moskevského konceptualismu je sice ještě jakž takž v předložené disertaci naznačen, i když i tady bych 
ocenil, kdyby třeba význam takového Běljajeva pro ruskou neoficiální scénu byl trochu více objasněn 
(proč tu např. není v této souvislosti zmínka o významné akci „buldozernaja vystavka“, která se 
uskutečnila v Běljajevu v roce 1974?), zato zcela chybí historické souvislosti s jinými světovými 
uměleckými díly podobného ražení, s díly konceptualistů, lettristů a performerů Kossutha, Cagea, 
Kleina, Bena, Beuyse, Isoua, Kaprowa, Warhola (zde nemyslím pouze jeho Spánek, ale i to, že pokud 
Kapičiak poukazuje na Prigovovův záměr vytvořit kvantitativně co nejvíce heterogenních produktů (s. 
11), objevuje se to bez souvislosti na Warhola), ale také jejich předchůdců – Joyce, Duchampa, 
Becketta, Bělého, Maleviče, Kručonycha apod., neříkám, že by měly být jejich díla nějak detailně 
rozpracována, ale snad by stačilo aspoň některá z nich naznačit tak, aby vytvořila jakési srozumitelné 
pozadí a ukázala Prigovovo dílo zasazené do uměleckého kontextu. 

Na závěr mých drobných výhrad jen upozornění na jedno přehlédnutí – Sokolovův román se nejmenuje 
Dom durakov (s. 118), ale Škola dlja durakov. 

Jinak je Kapičiakova disertační práce podána velmi srozumitelně a přehledně – čtenář má tak možnost 
sledovat krok za krokem narůstající trhlinu mezi mediálním produktem a intencí v Prigovově tvorbě. 
Tak se stává podle Kapičiaka pro dílo důležitý kontext, kde probíhá recepce (např. s. 162 dole, 165, 167 
dole, 170, 186 dole), až k chápání intencionality jako jazykové konvence a k vytváření simulakra 
intencionality např. v díle Obraščenija k graždanam (s. 187) apod. 

Jako jeden z důležitých přínosů Kapičiakovy práce vidím např. prolínání Vattimovy derealizace s 
Glancovým pojmem Self-Removal. Jen bych měl k pojmu Self-Removal malou poznámku, je škoda, že 
historii toho pojmu Kapičiak nikde nezmiňuje, jedná se totiž vlastně o jakousi Glancovu aktualizaci 
základního pojmu moskevských konceptualistů „otstraněnije“, který najdeme v různých variantách a 
kontextech nejen u Prigova, ale třeba i u Monastyrského. 

Přestože Kapičiakova disertační práce nepřináší zásadně nový pohled na Prigovovu poetiku – je spíše 
hlubším ponorem do určité problematiky Prigovovy tvorby, a přes některé mé výhrady, které jsou 
podle mého soudu jen drobnými nedostatky, ji hodnotím velmi kladně. Předloženou disertační práci 
předběžně klasifikuji jako prospěl. Podle mě Mgr. Jakub Kapičiak ukázal, že jeho práce Píšem, teda (nie) 
som: Poetika performativity Dmitrija Prigova splňuje požadavky kladené na disertační práci a plně stačí 
k dosažení doktorského titulu, a proto ji velmi rád doporučuji k obhajobě. 
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