
Posudek disertační práce Mgr. Lukáše Prokopa: „Constructions 

inachevées“: Smysl literárního fragmentu a nedokončenosti, jejich význam 

v konstrukci  lidského já. Stendhal, Deml, Michaux 

 

     Vlastní analýze tří výjimečných spisovatelů předchází obsáhlý Úvod, jehož 

smyslem je představit stěžejní kontury a témata problematiky, vyložit nebo 

zdůvodnit metody, které budou následně a průběžně uplatňovány. Postulují se tu 

dva podstatné předpoklady či sémantické rámce toho, na co se práce zaměří a 

kam bude velmi detailně směřovat : 1) vztah (sepětí) „lidské identity a literární 

tvorby“ (s. 8), tedy vlastně to, oč usiluje Rousseau (a tato osobnost je logicky 

pro kol. Prokopa příkladným východiskem) v Les Confessions; a souběžně  2) 

„projekce/tvorba určité identity“ (tamtéž) psaním (i tady by Rousseau mohl být 

vhodným příkladem, protože si v některých textech vytváří novou identitu 

člověka zavrženého společností).  ‒ Permanentní metodologickou inspirací jsou 

představitelé Ženevské školy,  tematologové (G. Poulet), fenomenologové aj. 

Autor disertace se pravidelně obrací zvláště ke koncepci lidského oka 

ustavujícího prostor nebo ke Starobinského teorémě  o pohledu, který sám 

vyžaduje pokračování v řeči. Metodologickou oporou je rovněž romantické 

pojetí osobnosti a tvorby (autor mj. využívá formulací F. X. Šaldy ‒  zde je 

možné připomenout určitý paradox: Šalda se totiž s romantismem, jehož 

dualismus mu byl cizí, vyrovnával celoživotně a obtížně), německá romantika, 

resp. transcendentální idealismus; stranou inspirace nezůstávají ani čeští literární 

vědci, a to nejen při rozborech díla J. Demla, ale i jako podněty pro teoretickou 

linii práce . – Zdá se ovšem, že stěžejní osobností, hlavní referenční „strukturou“ 

je  v Prokopově práci  Jean Starobinski, původně lékař psychiatr,  s nímž autora 

spojuje hned několik rovin. Už zmíněná tematika a motivika pohledu, téma 

masky, dualita bytí a zdání (viz Starobinského kniha l´Œil vivant), dále pak 

detailní analytický přístup k Montaignovi, Rousseauovi, Stendhalovi, ústředním 

postavám francouzské literatury i filozofie, vyhraněně zaměřeným na vnitřní 

život subjektu i na smysl jeho komunikace s vnějškem, na autobiografickou 

upřímnost.  

     Rozsáhlou oblast lidské existence, identity, realizace a sebe-tvorby jak 

v korelaci s žitou zkušeností, tak s psaním textu vztahuje kolega Prokop k tzv. 

intimistické tvorbě, především k formě literárního fragmentu, jehož výměry a 

možnosti, a to už v načrtávaných souvislostech s vybranými a vzápětí podrobně 

zkoumanými autory, pečlivě shrnuje a komentuje s přispěním různých autorit. 

(Jestliže se dovolává německé romantiky jakožto jednoho ze zdrojů svých úvah, 

tak mi tu poněkud chybí Novalisova podstatná definice fragmentu nebo aspoň 

přiblížení významu Fragmentů z Athenea; krom toho velmi pregnantně definuje 



fragment J. Mukařovský v jedné méně známé přednášce o Máchovi /ed. M. 

Jankovič a J. Janáčková, 1991/, jehož dílo je, jak známo, z valné části fakticky i 

příznačně fragmentární.) Z hlediska celkového pojetí práce je pertinentní a 

oprávněné, že její autor spíná fragment s emocionalitou, s citovým prožitkem, 

ale bylo by možná vhodné zároveň explicitně integrovat do této perspektivy i 

romantické chápání fragmentu jako indexu neúplného lidského údělu nebo 

nehotového poznání. O takovém  „suplementu“ ostatně, jak se mi zdá, 

vypovídají samy Prokopovy analýzy a reflexe konkrétních děl. ‒ Při úvahách o 

pojmu identity, opírajících se o práci A. Mucchielliho, je oprávněně 

připomínána také jeho historicita, podmíněnost dobovým a filozofickým 

kontextem, přičemž L. Prokopa pochopitelně zajímá nejvíce ta podoba identity, 

kterou bychom mohli nazvat sebestvrzením. (Na fatální proměnu tohoto 

individuálního  a subjektivního pojmu v pojem kolektivní, ve skupinovou 

kategorií, ve formu, jíž jsme v dnešní době definováni především vnějškem, ve 

svých pracích významně poukazuje např. Pierre Nora).   

     Po systematické prezentaci východisek a tematik následuje už jakási 

bezprostřední ouvertura k jádru práce. Tvoří ji závěrečné kapitoly Úvodu, 

reflexivně shrnující představy o lidské stálosti a proměnlivosti: od sv. 

Augustina, přes Montaigne k Rousseauovi a romantismu. Úvod uzavírají 

kapitoly o formě deníku a pojednání-shrnutí o německém idealismu (hlavní 

referencí je tu kniha Milana Sobotky) se zaměřením na pojetí lidského já, na 

vědomí v jeho výjimečnosti, relacích a konkrétnosti.   

     Triptych o třech autorech, tak vzdálených v čase i jazykem, přesto tematicky 

a ideově sbližovaných, mj. dokládá zásadní inspiraci jak transhistorickou 

poetikou (např. transhistorickým pojetím romantismu – zvl. patrné u Demla), tak 

fenomenologií. Představuje trpělivou analytickou práci s textem (jakkoli se 

určité významové segmenty někde opakují a autor se často podobnými slovy 

vrací k už vysvětleným konceptům), soustředěnou kolem profilování a 

charakteristik fundamentálních motivů a vektorů-pohybů v textech formujících 

jedinečnost psaní i autorů. Mgr. Prokop přitom neztrácí souvislost s obecnější 

rovinou, již si vytyčil. Vždy je totiž víceméně patrná anebo navozovaná 

souvislost s intimistickou literaturou, s fragmentem, se sebe-tvorbou aj. V tomto 

kontextu pak dokáže L. Prokop s účinným zapojením známých a dobře 

prozkoumaných Stendhalových zdrojů, inspirací (mj. relativistický a analytický 

senzualismus „ideologů“; důraz na citový život) a idejí přítomných v denících, 

esejích, kronikách i románech (např. Francie x Itálie, měšťáctví x vášnivost) 

formulovat další aspekty a „performance“ Stendhalova proslulého egotismu ‒ 

tohoto projektu jedince jakožto tvůrce sebe sama, energického a intenzivního ve 

své zvláštnosti. Mgr. Prokop rozebírá fáze a postupy toho, čemu říká 

Stendhalova „konstrukce identity“, uskutečňující se v základní konfiguraci, z níž 

práce vychází: autor a jeho dílo jako sebepoznávání a sebeformování. Zdařile 

charakterizuje styl Stendhalova psaní (s. 98 an.). 



     Otázky k stendhalovské kapitole. ‒ Jak L. Prokop tvrdí, pravdivá je blízkost 

fikčního a reálného světa v Stendhalově tvorbě. Nebylo by však ještě příhodnější 

neutralizovat dnes až dogmatizovanou dichotomii fikčního a aktuálního světa, 

v řadě případů ostatně nefunkční, tím, že budeme „jednoduše“, ale konkrétně 

zjišťovat, že u Stendhala životními a společenskými podmínkami prostupuje 

„román“ (individuální pravdy hrdinů, velké ideje, city, činy) jako estetický i 

heroický svět ukazující k horizontům člověka a umění? Dále: tam, kde se 

doktorand v souvislosti s postulovanou fragmentarizací Stendhalova díla 

dovolává autorit (M. Crouzet, I. Erenburg), zdá se být poněkud matoucí, že týž 

Balzac (viz citát z Erenburga vztahující se k Balzakovým návrhům, aby 

Stendhal román více formálně ucelil ‒ s. 33) ve své proslulé recenzi zdůrazňuje, 

jak skvěle autor dokázal vymyslet, zosnovat a proplést (a zase rozplést) zápletky 

a intriky. Nesvědčilo by to naopak o bravurní kompozici (ucelenosti) románu? 

     Také interpretace Demlova díla výslovně navazuje na metodiky a styl 

Ženevské školy, a v tomto případě, řekl bych, ještě působivěji a 

s originálnějšími vývody než u Stendhala, zřejmě i proto, že podobnou optikou 

nebyl Deml doposud nahlížen, nebo aspoň ne do té míry jako Stendhal (viz 

Starobinského analýzy). Znovu jsou sledovány leitmotivy sebepoznání, sebe-

tvorby, fragmentárnosti, dialektika pohledu, sítě vztahů subjektu a autentická 

ontologie, tentokrát vzhledem k Demlově úhelné tematice  krajiny-rodného 

kraje, předmětů, rostlin, květin jako vizualizací ducha. Při charakteristikách 

Demlovy tvorby, jejího vývoje a jejích ústředních motivů (např. práce, zpěvu, 

daru, peněz) Prokop případně a prohloubeně  odkazuje  k romantické tradici 

(Rousseau, Leopardi), využívá i Lévinasovy filozofie, či spíše etiky (tvář 

druhého), a dalších důležitých referencí. 

     Kapitola o Michauxově poetice vřazuje autora do linie romantické tradice 

(naléhavost i nepostižitelnost subjektivity, jedinečnost času), montaignovské a 

pascalovské introspekce, ale i do souvislostí s moderní filozofií, která je ovšem 

charakterizována spíše obecně nebo paušálně (nepřesvědčivá či nejasná je pro 

mě zvl. charakteristika M. Foucaulta  ‒ mj.  „jazykové diskurzy“? ‒, a to i 

v citacích z J. Fulky). Jistou apodiktičností i nepropracovaností úvod 

k Michauxovi vytváří poněkud sporný kontext díla. K následujícímu rozvrhu 

michauxovské monografie v rámci vybrané tematiky a k precizním analýzám, 

které mi mj. osvětlily přínos Michauxových cestopisných textů, nemám 

připomínky.  

     V Závěru je zdůrazněn, nikoli neoprávněně, iniciátorský počin Montaignovy 

koncepce a praxe přirozenosti. S tím ovšem také vyvstává otázka, do jaké míry 

může literatura zachytit (transponovat) autentičnost nitra, jeho právě probíhající 

dění, rousseauovskou transparentnost srdce. Necháme-li teď stranou nespornou 

otevřenost i bezprostřednost Montaignova hlasu, je přece známo, že si je autor 

Esejů rovněž vědom toho, že pro literaturu objevil kouzlo vady, chybujícího 



člověka. Rousseau, při psaní Vyznání, chce bezprostředně vypsat „své srdce“, 

posléze si však uvědomuje, že psaní je v této věci vždy nedostačivé nebo pozadu 

za „mluvou“ srdce (viz též výrok „nikdy se nedoženu“ u L. Sterna), že také jeho 

text je nakonec literatura, dílo estetiky (ostatně si myslím, že to autor dis. práce 

přinejmenším tuší ‒ viz např. s. 264). Domnívám se, že při úvahách o 

Montaignově eseji o kanibalech by bylo výhodnější přihlédnout k interpretaci T. 

Todorova (kniha Nous et les autres ‒ uvedena v seznamu literatury) a ke 

zvláštní úloze mýtu nebo filozofické hypotézy „ušlechtilého divocha“  

v evropské kultuře, mýtu, který ukončil až C. Lévi-Strauss.  

     Tyto poznámky a otázky (překlepy, ojedinělé nekongruence a stylistické 

nedotaženosti v textu nechávám stranou) nijak neumenšují promyšlenou 

koncepci práce, přesvědčivou, nápaditou kompozici jejích oddílů a v nich 

především zdařilé, velmi přínosné analýzy i interpretace.  

    Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 4. 1. 2015                             prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 
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