
Posudek na rigorózní práci Petra Kotyka

Projekt Authentic

Práce Petra Kotyka mapuje časosběrná natáčení Literárního archivu PNP v letech 1990–2009. 

Představuje je v souvislosti fónických a ekranických (tj. zjednodušeně řečeno 

audiovizuálních) sbírek LA PNP budovaných od konce sedmdesátých let dvacátého století, a 

sleduje je jako literárněhistorický pramen k dějinám dvacátého století.

Projekt Authentic vznikl v červnu roku 1990 a Petr Kotyk se stal nejen jeho 

původcem, ale také hlavním nositelem. Při otevření literárního života po pádu totalitního 

režimu se daly do pohybu struktury, které tištěná média nestačila reflektovat, resp. to ani 

v silách těchto médií nebylo. Osobní svědectví, vybavování paměti, specifická stylizovanost 

mluvního projevu, sám řečový akt vzhledem k publiku (ať už je tvořilo přihlížející a 

naslouchající auditorium, nebo jeden tazatel s puštěnou kamerou či 

magnetofonem/diktafonem), to vše se stávalo paralelním jevem k projevům dosud 

zapisovaným (memoáry, deníky apod.). LA PNP právě v osobě Petra Kotyka začal veřejné

akce jako autorská čtení, besedy, literární konference  systematicky monitorovat. Kotyk se 

navíc věnoval i projevům neveřejným, kdy vyhledával autory i pamětníky, kteří zůstávali 

z nejrůznějších důvodů stranou obecného literárního dění, a formou videozáznamů uchovával 

v nesestříhaných záznamech i taková svědectví.

Rigorózní práce podává chronologický výklad o předpokladech a vzniku projektu

Authentic, o jeho postupné realizaci a náplni. Prostý seznam jmen, členěný dle let 1990–2009 

(s. 12–16), stejně jako soupis pořadů a konferencí o životě a díle básníků, spisovatelů a 

literárních kritiků, historiků a teoretiků, kulatých stolů apod. (s. 17–22), není pouhou 

evidencí, ale také a především jistou chronologií osobní prezence, témat, aktivit apod. 

v posledních dvaceti letech.

Jako partner v interview, jejichž vybrané redigované výstupy jsou součástí 

předkládané práce (s. 27–231, mj. S. Rothová, J. Kolář, P. Tigrid, J. Hiršal, E. Juliš atd.), není 

Kotyk pasivním naslouchajícím, ale vystupuje vždy v roli znalce tvorby, jejímž původcem je

tázaný, a vede hovor nebo člení vzpomínky vždy směrem, který zůstával literární historii 

nepovšimnut, nebo přímo skryt. Zaznamenáno nebo zveřejněno představuje takové svědectví 

nejen nedocenitelný literárněhistorický pramen, ale také specifickou modelovanou 

vzpomínku, konfesi nebo postoj, jenž je pokračováním literárního díla „jinými prostředky“.

Nesmírně cenný je soupis osobních fondů souvisejících nebo vzešlých z projektu.



Nepatří to do žánru posudku, ale přesto je třeba konstatovat, že zastavení projektu

v létě 2009 – tedy ve chvíli, kdy začínají být zveřejňovány první zpracované výstupy z něho, 

jež stvrzují nepostradatelnost a přínos projektu (mj. jako jeden z mála operativních a 

hmatatelných „výstupů“ LA PNP vzhledem k veřejnosti – je ze strany vedení LA PNP 

nepochopitelný akt.

Rigorózní práci Petra Kotyka rád doporučuji k obhajobě.
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