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Autor zvolil téma v estetice velmi málo frekventované, o to však 
zajímavější. V celém toku textu, umně skloubeném z interpretací celé řady 
filosofů a estetiků, od Platona, Kanta, Hegela, Shaftesburyho po Greenberga, 
Freuda, Lyotarda či Ranciera sleduje chápání entuziasmu v jeho základním 
vymezení a paradoxu jako singulární zkušenosti, zážitku, přenositelného na 
druhé. Nosné jsou zejména pasáže o politickém rozměru Kantovy 
transcendentální iluze, aplikace a propojení Lyotardovy Rozepře a větných 
režimů (diskursivních žánrů) s afektivitou. Relativně obsáhlé pojednání o 
Rancierov~ konceptu estetického nevědomí je využito jako kritika Lyotarda i 
poukaz na "slepotu" (v Paul de Manově smyslu) analyzovaných autorů samých. 
Autor přesvědčivě traktuje entuziasmus u Kanta jako nejzazší vznešeno, aby pak 
použil tento koncept (mimo jiné) pro kritický rozbor Lyotardových tezí o 
prezentaci neprezentovatelného. V tomto (časovém) ohledu však, domnívám se, 
plně nevyužil odkaz, který sám provádí, totiž k § 23 Kritiky soudnosti o 
zabrzdění životních sil. Následné Kantovo o to energičtější vzedmutí by 
umožnilo ještě plastičtěji vyložit zvláštní časový charakter před/po, simultaneitu 
či (s Bachelardem) vertikální časové vrstvení přitažlivosti a odpudivosti 
v prožitku vznešena (srov. kolosální vznešeno v Derridově La vérité en 
peinture). V souvislosti s vizí života jako umění se nabízí Foucaultův pozdní 
projekt života jako uměleckého díla a ontologické reflexe, která by z jiné strany 
doložila přetíženost afektivity u Lyotarda. 

Souhrnně jde o práci velmi poučenou, vnášející do hry, tedy do 
přesvědčivé argumentace, mnohdy zdánlivě disparátní myšlenkové směry a 
autory, které však autor dokázal propojit do velmi konzistentního a 
argumentačně čistého textu. Nedokázal by to bez kritického odstupu od 
analyzovaných textů, kterým ,,nekřivdí" a nepřizpůsobuje je předem hotovým 
závěrům. Shledávám práci výbornou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 
stejný stupeň hodnocení. 
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