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Oponentský posudek na diplomovou práci O n dře j e S Ý k o r y 
Literatura a nelidské. 

Texty Alaina Robbe-Grilleta a posthumanistické myšlení o literatuře 

Diplomová práce Ondřeje Sýkory k fenoménu mizení lidského subjektu a fenoménu ne

lidského v prózách Alaina Robbe-Gri1leta je originálním, komparativně koncipovaným 

příspěvkem k aktuální diskusi o vztahu "dědictvÍ avantgard", posthumanistického myšlení a 

literatury (umění vůbec). Práce O. Sýkory však překračuje kontext problematiky "nového 

románu" směrem k širším estetickým a filozofickým souvislostem: ke kritice "odlidštění 

umění" ve eseji Ortegy y Gasseta již z roku 1925, k "ranému" Barthesovi jeho "nulového 

stupně rukopisu", k Deleuzovým úvahám o vztahu literárního a filmového pohledu, 

k Blanchotově interpretaci vztahu smrti a literatury, k Lyotardově teorii "nelidského" a dalším 

kontextům především francouzského myšlení druhé poloviny 20. století. Vytváří tak síť 

myšlenkových vazeb a souvislostí mezi francouzským poststrukturalismem, teorií 

postmodernismu a epistemologií, jejichž společným jmenovatelem je vědomí otřesení a 

zpochybnění karteziánské jistoty poznání. 

Nápaditý je již úvod první části diplomové práce "Pohled na ne-lidský objekt umění", 

v němž se Ondřej Sýkora zabývá povídkou Karla Schulze Zrcadla jako v jistém smyslu 

paradigmatickým textem, tematizujícím cizorodě znepokojující ("unheimlich") zkušenost 

sebeztráty, mizení živého lidského subjektu a na druhé straně stejně tak zneklidňující pocit 

materializace nepřítomného, kdy hladký povrch zrcadle je zároveň plochou, oddělující svět 

člověka od světa věcí. Fenomén zrcadla a zrcadlení má - podobně jako labyrint - pro 

problematiku, kterou se Ondřej Sýkora ve své práci zabývá, skutečně paradigmatický 

význam, uvědomíme-li si, že zrcadlení a oživení neživého zrcadlového obrazu je jedním 

z hlavních motivů antropomorfního obrazu světa již v kultuře manýrismu, baroka, 

romantismu a symbolismu v protikladu k tradici anticko-renesančního antropocentrického 

obrazu světa a člověka. A zároveň je zrcadlo a labyrint jedním z hlavních toposů Robbe

Grilletova "mýtu identity" a "mýtu reprezentace", počínaje jeho prvními romány (čtvrtý 

román se jmenuje explicitně V labyrintu / Dans le labyrinthe,1959) až k autobiografii 

Vracejíci se zrcadlo (Le miroir qui revient, 1984), kde se zrcadlo stává stejně tak místem 
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sebeztráty (ve fikci) jako místem sebehledání (ve vzpomínkách). Právě "nový román" vytváří 

vlastní - textu imanentní - významy tím, že k povrchovým strukturám nepřiřazuje už žádné 

hloubkové struktury. Předměty existují pro "nový román" pouze jako fenomény bez pod 

povrchem skrytého smyslu. Nebo jinými slovy: hloubka se "skrývá" přímo na povrchu.Yelký 

význam pro tuto strategii "nového románu" měl, jak Ondřej Sýkora pěkně ukazuje, pozdní 

objev díla Raymonda Roussela, jehož nejen romány, ale také úvahy o technice (vlastního) 

psaní prostřednictvím homonymie a montáže z rozkládaných částí základního textu, daly 

výrazný podnět novému způsobu psaní a vyprávění v "novém románu"po zásadním 

zpochybnění konsensu mimese. 

Ve své práci a uvažování o "ne-lidském" respektive o odlidštěnosti (moderního) umění 

vycházÍ Ondřej Sýkora podnětným a skutečně prom yš 1 eným způsobem ze známého eseje 

José Ortegy y Gasseta Odlidštění umění (La deshumanización del arte), který vychází ve 

stejném roce (1925) jako Berd'ajevův spis Smysl dějin (Der Sinn der Geschichte). Oba texty 

patří spolu s Dopisy od Comského jezera (1927) teologa a filozofa Romana Guardiniho 

k důležitým kulturně-kritickým a kulturně-skeptickým úvahám v kontextu avantgard 20. let, o 

postupném mizení a zániku "obrazu člověka" v průběhu a následkem vývoje moderní 

technické civilizace, v níž se prosazují stále zjevnější "antihumanistické tendence" (Guardini). 

Nejnápadnější příznak "odlidštění" umění vidí Ortega v "osvobozování umění od lidského", 

v čemž spatřuje výraz odporu proti tradiční interpretaci skutečnosti a procesu "zlidovění 

umění", který započal Francouzskou revolucí. Na tomto místě bych zvláště vyzdvihl vysokou 

úroveň Sýkorovy reflexe Ortegovy myšlenky "odlidštění" ve vztahu k Robbe-Grilletovým 

textům, např. tam, kde uvažuje o statutu metafory ve vztahu lidského subjektu a skutečnosti 

nebo kde se zbývá Ortegovou myšlenkou "transparence" (moderního) uměleckého díla jako 

"skla" (kterou běžný recipient nevnímá) v souvislosti s Duchampovým Velkým sklem. 

Velmi správně si Ondřej Sýkora všímá také současného (a signifikantního) oživení určité 

tendence antimodernistické kritiky, především vztahu "odlidštěného umění" (avatgarardy i 

poválečné postavantgardy) a teroru, která je u autorů jako Jean Clair (nebo Boris Groys) 

zvláště polemicky vyhrocená. Tato kritika má zajímavou tradici a vývoj, jeho "inauguračním" 

textem je - pokud jde o umění - slavná Ztráta středu (Verlust der Mitte, 1947) historika 

umění Hanse Sedlmayra, která se v nejednom podstatném bodě stýká s kritikou moderny u 

Adorna. 

Ve druhé části diplomové práce "Literatura, smrt, technika" se Ondřej Sýkora zabývá 

především tezí o smlii autora a smrtí jako "problémem textu", ale také "podobou" smrti 

v literatuře a soustředí se především na Blanchotovu myšlenku psaní jako "práva na smrt", na 

Foucaultovo "mizení subjektu", "mizení člověka" a na Barthesovu tezi smrti autora. Zde by 
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mohla být podnětná reflexe hermeneutické kritiky myšlenky "smrti subjektu" v pracech 

Manfreda Franka nebo Paula Ricceura, který píše o Foucaultovi jako o "antihumánním 

filozofu". Podnětnou by jistě byla - tam, kde se Ondřej Sýkora zabývá v souvislosti s Ortegou 

y Gassetem a Robbe-Gril1etem metaforou - reflexe Ricceurovy teorie tvůrčího smyslu "živé 

metafory", jak ji Ricceur rozvíjí ve své knize Živá metafora (La métaphore vive, 1975). A 

zajímavá otázkou se jeví také Robbe-Grilletův pozdní příklon k autobiografickým textům 

(podobně jako u Barthese); po kreacích "nového románu" následuje u Robbe-Gril1eta kreace 

nového autobiografického diskurzu, ve kterém se prolínají zlomky vzpomínek s autocitáty. 

Závěrem třeba vyzdvihnout, že diplomová práce Ondřeje Sýkory představuje myšlenkově 

i koncepčně velmi vyzrálý výkon, jehož četné podněty nelze ani v úplnosti v tomto posudku 

diskutovat (např. vztah pohledu/obrazu, obrazu/smrti, obrazu/simulakra), svědčící o 

v yn i k aj í c í obeznámenosti se sledovanou problematikou, o schopnosti teoretické 

konceptualizace a problematizace některých dosud méně reflektovaných aspektů recepce 

Robbe-Gri1letových textů a o vysoké úrovni teoretické reflexe vůbec. Proto může být 

diplomová práce Ondřeje Sýkory zcela nepochybně hodnocena jako výborná (1). 
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