
Posudek oponentky disertační práce Mgr. Jakuba Kapičiaka 

“Píšem, teda (nie) som: Poetika performativity Dmitrija Prigova” 

předkládané v roce 2020 na Ústavu východoevropských studií FF UK 

 Disertační práce Jakuba Kapičiaka zpracovává téma aktuální a v kontextu české 

literárněvědné rusistiky nesporně velmi užitečné. Tvorbě Dmitrije Prigova česká rusistika, 

s výjimkou Tomáše Glance, věnuje poměrně malou pozornost. Ještě v roce 2007, v článku 

reagujícím na Prigovovo úmrtí, konstatovala Alena Machoninová, že v českém kulturním 

prostoru D. A. Prigov zcela absentuje. Od té doby se situace o něco zlepšila, v roce 2014 byl ve 

Slovanské knihovně uspořádán Prigovovi věnovaný workshop, v r. 2016 rezonovala v českém 

kulturním prostoru výstava Havel – Prigov a česká experimentální tvorba. V r. 2017 byl vydán 

rozsáhlý výbor z Prigovova díla, na překladech se podílely vedle Tomáše Glance také např. 

Hana Kosáková a Alena Machoninová, které reflexi Prigovovy tvorby věnovaly i odborné 

studie. Kromě dílčích studií a slovníkových hesel tedy v českém prostředí není dostupná 

komplexní práce věnovaná Prigovovu dílu, ve slovenském prostředí je, jak uvádí autor 

disertace, situace obdobná. V tomto směru je Kapičiakova disertační práce průkopnická. 

K jejím kladům patří dále úctyhodný objem zpracované literatury, teoreticko-metodologická 

ukotvenost, formulační důslednost, díky níž vznikl rozsáhlý a přitom konzistentní text, a zjevná 

badatelská poctivost. 

 

 Práce je přehledně a promyšleně strukturována, je rozčleněna do tří základních celků. 

První blok kapitol zpracovává aktuální stav bádání v oblasti Prigovovy tvorby, zároveň 

upozorňuje na současné ruské umělce, kteří ve své tvorbě na Prigova odkazují, a to jednak 

světoznámou skupinu Pussy Riot, jednak mnohem méně známého autora Romana Osminkina. 

Druhý blok je věnovaný teoreticko-metodologickým východiskům, třetí pak analýzám 

konkrétních zvolených Prigovových děl, přesněji částí projektu DAP. Disertační práce je 

poměrně rozsáhlá, autor pracuje s velkým množstvím primárních a sekundárních zdrojů, jeho 

výklad je velmi hutný, argumentace důkladná, navíc velmi často, a nutno ocenit, že zcela 

v souladu s žánrem disertační práce, autor využívá odkazy mezi kapitolami, pečlivě 

zdůvodňuje výběr primárních zdrojů pro analýzu. Obdobně důkladně zdůvodňuje volbu 

sekundární literatury, jednak odborných studií, zabývajících se Prigovovým dílem, jednak 

teoretických (filozofických, literárněteoretických) prací, na jejichž základě formuluje 

teoreticko-metodologická východiska. J. Kapičiak prokazuje ve své práci poctivost a 

systematičnost, které mu umožňují zpracovat velké množství literatury, tvůrčí přístup a 

dostatečný nadhled, díky kterým dokáže zpracovávané zdroje uvést do souvislostí, vysvětlit 

své předpoklady, svá směřování, vést konzistentní a odborně fundovanou argumentaci. 

Prokazuje také schopnost kritického čtení sekundární literatury. 

 

 Konzistentně nahlíží autor Prigovovu tvorbu jako projekt DAP, jako základní cíl disertační 

práce deklaruje analýzu modalit vztahů mezi mediálními produkty a autorským subjektem. Při 

analýzách vychází z bohaté sekundární literatury, orientované na dva okruhy, performativitu 

a medialitu. Linii  performativity cíleně vede od Austinovy koncepce mluvních aktů až ke 



konstruování identity u Judith Butler. Oceňuji také inspiraci komplexním pojetím mediality 

Larse Elleströma, včetně velmi efektivního převzetí pojmu mediální produkt. Problematika 

performativity a mediality (intermediality), v souvislosti s oběma také různé aspekty materiality, 

stejně jako otázky identity autorského subjektu jsou nesporně aktuální. V kontextu současného 

zkoumání mediality by bylo zajímavé rozvíjet úvahy předestřené v disertační práci 

v konfrontaci pre-digitální a post-digitální tvorby, což je jeden z možných budoucích 

výzkumných směrů, které v závěru disertace J. Kapičiak zvažuje. 

 Autor uvádí, že jeho cílem bylo „přemýšlet s Prigovem, nechat ho při analýzách působit, 

ale zároveň se dokázat od tohoto působení emancipovat“. Je možné konstatovat, že se mu 

daří jak „přemýšlení s Prigovem“,  tak nezbytné „poodstoupení“ od něj. Je patrné, že dlouhou 

dobu s Prigovem nejen přemýšlel, ale že svým tématem intenzivně žil.  

  

 Také formální úroveň práce je vysoká, zcela výjimečně se vyskytují překlepy, ojediněle 

anakolut. Na str. 119 je chybně uveden název románu Saši Sokolova z r. 1973 - Дом дураков, 

správně má být Школа для дураков. Autor důsledně cituje, do poznámek pod čarou umísťuje 

nejen odkazy na literaturu, ale také doplňující komentáře, vždy citlivě volené, relevantní a 

rozsahem odpovídající. Jediná kritická připomínka se týká způsobu uvádění autorů v seznamu 

literatury, oproti obvyklému formátu PRIGOV, D. autor zvolil variantu D. PRIGOV, která 

prohlížení abecedního seznamu poněkud znesnadňuje. To je však v kontextu celé práce 

naprosto marginální nepříjemnost. 

 

 V závěru práce si autor klade otázku po aplikovatelnosti zvolené metodologie za 

hranicemi zkoumaného objektu. Ráda přiznávám, že čtení disertační práce pro mě bylo právě 

ve smyslu metodologickém velmi zajímavé, a to i vzhledem k mému zájmu o tvorbu Romana 

Osminkina, kterou se snažím soustavně sledovat. Domnívám se, že právě v tomto případě by 

bylo velmi podnětné Kapičiakem vypracovanou metodologii s jistými modifikacemi využít.  

 Kromě toho, že Jakub Kapičiak napsal odborně fundovanou, teoreticky bezpečně 

ukotvenou, precizně argumentovanou a metodologicky tvůrčím způsobem uchopenou 

disertaci, prokázal také velký potenciál k další vědecké práci. To koneckonců dokládají i jeho 

dílčí publikace, které v disertační práci cituje. Prokázal schopnost tvůrčím způsobem uchopit 

zvolené téma, rozvíjet ho, napsat rozsáhlý konzistentní text, a především klást (si) inspirativní 

otázky. 

 

 V 2. kapitole v souvislosti se současnými ruskými autory a jejich vztahem k Prigovovi, píše 

autor o politickém umění. Označuje také Osminkinovu politickou angažovanost za méně 

zřetelnou než tvorbu feministické skupiny Pussy Riot. Ráda bych při obhajobě slyšela 

podrobnější komentář k pojmu „politického umění“. Jde mi o to, že tento pojem bývá chápán 

často velmi zjednodušeně, prvoplánově, což bývá patrné i v některých odborných článcích a 

na konferenčních vystoupeních, a poškozuje to obraz právě takových autorů jako jsou Prigov 

nebo Osminkin. Nepochybuji o tom, že pojetí J. Kapičiaka je sofistikovaně promyšlené a 

mnohovrstevnaté, podobně jako jeho pojednání o medialitě a performativitě.  

 V závěrečné kapitole se autor poměrně zběžně věnuje teorii systémů N. Luhmanna, dává 

ji do souvislosti s principem différance v projektu DAP a také s rizomatickou strukturou projektu. 



Uvádí: „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.“ (str. 211) Domnívám se, že tato pasáž práce by si zasloužila podrobnější 

komentář, stejně jako otázka, do jaké míry bylo sovětské a postsovětské prostředí pro operační 

systém projektu odlišné, resp. jaké odlišnosti můžeme považovat z hlediska projektu DAP za 

signifikantní. 

 

 

Předložená disertační práce Mgr. Jakuba Kapičiaka splňuje požadavky kladené na disertační 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěl. 
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