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 Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.                                                            

 
Posudek na disertační práci Mgr. Lukáše P r o k o p a  

 

„Constructions inachevées“: Smysl literárního fragmentu a nedokončenosti, 
jejich význam v konstrukci lidského já. Stendhal, Deml, Michaux 

 

 

Cílem předkládané disertační práce Mgr. Lukáše Prokopa je zkoumání fragmentárního 

„psaní“ jako specifické strategie moderny – ve smyslu dlouhodobého, transepochálního 

fenoménu –, jež má svůj původ v myšlenkových a estetických experimentech romantismu, 

přesněji v romantické koncepci estetické autonomie, v estetice fragmentu, v ideji estetické 

reflexe a svobody jako jedné ze základních podmínek konstituce moderního subjektu. 

Počínaje romantismem se estetika a teorie fragmentu, diskontinuity, trhliny, parciality atd. 

nadále vyvíjela ve spojení s představou jednotného celku a totality, tedy také s představou – 

jakkoli hypotetické – celistvosti (tvůrčího) subjektu.  

Právě tento moment, napětí mezi fragmentem a celistvostí, destrukcí a konstrukcí, je 

jednou z výchozích a hlavních tezí disertační práce Lukáše Prokopa. Jinými slovy: proces, 

v němž – a jakým způsobem – se (v uměleckém textu) promlouvající subjektivita stává 

„estetickou“ subjektivitou. Do popředí zájmu Lukáše Prokopa se tak dostává transformace 

biograficky chápané individuální identity do identity imaginativní, která však není „čitelná“ 

jako pouhé zrcadlení psychična. To však neznamená, že by promlouvající subjekt „zmizel“ a 

„rozplynul se“ v uměleckém textu, naopak: primární identita je vystupňována do 

„nekonečného“ potenciálu, „nekonečného“ také ve vztahu k neukončitelnosti psaní jako 

procesu, jenž stabilizuje identitu moderního subjektu, ohrožovanou rozpadem „Já“.  

Lukáš Prokop si vytyčil nesnadný úkol a cíl, tím obtížnější, že k explikaci hlavních tezí své 

práce zvolil dílo tří autorů, jejichž vzájemná souvislost se nejdříve jeví jako čistě náhodná, 

motivovaná především estetickou zálibou interpreta, a tím problematická: Stendhal, Jakub 

Deml a Henri Michaux. Je to však právě romantická tradice, již lze podle považovat za jeden 

z úběžných bodů, v němž se všichni tři autoři více či méně setkávají. S tím souvisí jejich 

participace na estetice fragmentu, jejich individuální strategie fragmentárního psaní a 

významové „otevřenosti“ textu. Je to také výše zmíněná, z romantismu pocházející 

imaginace „nekonečna“, která ve dvacátém století dále „přežívá“ a pokračuje v návaznosti na 

romantickou tradici v surrealismu, jenž různým způsobem a v různé míře ovlivnil Demla i 

Michauxe. 

Teoretickou a metodologickou bází předkládané disertační práce je kombinace dvou 

teoretických přístupů, jednak literární teorie a metodologie tzv. Ženevské školy, zejména 
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Jeana Starobinského a jeho hermeneutiky „pohledu“ a „prohlédnutí“, související s dalším 

aspektem tohoto přístupu k literárnímu textu (a uměleckému dílu vůbec): tím je vztah 

k fenoménu povrchu ve významovém napětí povrchu a hloubky, zjevného a skrytého, 

viditelného a neviditelného, substance a prázdnoty. Totiž myšlenka, že také pohled 

literárního badatele je a má být veden úsilím, proniknout pod manifestní povrch textu do 

„hloubkové dimenze“ latentních významů. „Povrch“ je tradičně – ve filozofii (umění) – 

vnímán a interpretován jako něco podezřelého, jako pouhé „zdání“ a klam, zastírající a 

maskující to, co má být obsaženo v hloubce: podstata, esence, význam, pravda. Právě tento 

moment, tento aspekt „podezřelosti“, Lukáše Prokopa zajímá. Povrch nikoliv jako deficitní 

kategorie, nýbrž jako estetický fenomén, jenž neodvádí pozornost od obsahu, ale naopak 

právě a dokonce teprve on mu primárně vtiskuje jeho smyslově-fenomenální dimenzi. Úsilím 

o poznání „povrchu“ Stendhalových, Demlových a Michauxových textů se Lukáš Prokop snaží 

ukázat a prokázat, jakým efektům dává takto chápaný „povrch“ – na pozadí tradičního 

epistématu hloubky – vzniknout.  

S tím souvisí druhé, pro koncepci předkládané práce teoretické východisko, inspirované 

podněty filozofické antropologie. Zde se Lukáš Prokop opírá o chiastický vztah viditelného a 

neviditelného ve fenomenologii Maurice Merleau-Pontyho a o fenomenologii cizího 

(Phänomenologie des Fremden) Bernharda Waldefelse. Základní premisa celé práce zní: 

člověk je viditelný a zároveň vidí. Jeho jedinečné možnosti vizuálního vnímání s sebou však 

nesou riziko nápadné viditelnosti. To zcela mimořádným způsobem ovlivňuje postoj člověka 

ke světu a činí z něj přímo mistra strategií, jež zajímají Lukáše Prokopa a na něž se u všech tří 

autorů soustředí: sebeinscenace, přetvařování, maskování. Ve svém tělesném bytí je člověk 

„neprůhledným“, v doslovném i přeneseném smyslu. Vědomí, že může být viděn, znamená 

pro člověka zkušenost s „cizím“, zároveň mu však dává schopnost sebevztažnosti a reflexe. 

Jestliže ta má svůj původ ve viditelnosti, vede zpět k naší tělesnosti a k našemu vědomí.  

S vědomím vlastní viditelnosti ovšem bezprostředně souvisí také vědomí naší ne-

přirozenosti. Tato teze, jak ji rozvinul již ve dvacátých letech 20. století pronikavým a stále 

podnětným způsobem Helmuth Plessner teorémem o „přirozené umělosti“/„natürliche 

Künstlichkeit“ jako základním modu lidského bytí, má pro Lukáše Prokopa a jeho práci ten 

důsledek, že se zaměřuje právě na ty způsoby, jimiž – a jak – tvůrčí subjekt vyjadřuje svoji 

osobitost, tedy ty strategie, které Lukáš Prokop dále specifikuje, v návaznosti na 

Starobinského hermeneutiku gestické sebezkušenosti a ve vztahu k Stendhalovu egotismu, 

jako dvojí gesto: sebe-poznání i sebe-konstrukce. Také v tomto aspektu navazují všichni tři 

autoři na romantickou tradici konstituce osobnostní identity jako narativní identity ve smyslu 

romantické reinterpretace sokratovského imperativu „poznej sám sebe“ jako „vyprávěj sám 
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sebe“. Lukáše Prokopa zajímá proto literární umělecký text také jako médium „hledání 

přirozenosti a pravdy, jejímž nástrojem je literární dílo, a to i jako vážně míněný 

poznávací/projektivní instrument“ (s. 10), aniž by Prokop ztrácel ze zřetele „přirozenou 

umělost“ člověka, když píše, že i „přirozenost je pro lidskou bytost vědomou volbou a má 

nutně teatrální rysy“ (s. 44). Nelze zapomínat, že role může být stejně tak maskou, jako 

seberealizací a sebetvořením. Nicméně, v kritické reflexi a „dekonstrukci“ mýtu 

„přirozenosti“ není, podle mého názoru, Lukáš Prokop dosti radikální a důsledný (zvláště 

v pasážích o Montaignovi), což souvisí s nedůsledností v rozlišení implicitního a 

autobiografického autora. Tak zůstává Lukáš Prokop místy v pozici implicitního čtenáře. 

Lukáše Prokopa však v této souvislosti zajímá ještě jeden romantický koncept 

(raně)romantické poetiky a romantické antropologie: koncept ne-vědění (zvláště názorně 

explikováno ve stendhalovské kapitole), který sice ve své práci tematizuje více intuitivně než 

teoreticky-reflexivně, nicméně dospívá k plauzibilním a pro koncepci své práce relevantním 

zjištěním a interpretačním závěrům. Jde o to, že romantismus, zejména ve své rané fázi, 

neusiloval (na rozdíl od klasicistické estetiky) o normativnost a o kontrolovatelnost norem, 

naopak konfrontuje člověka s fenoménem ne-vědění. Z tohoto bodu rozvíjí romantismus, 

jako reakci na epistemickou problematiku ne-vědění, celý model sebechápání, také jako 

pokus, rozvinout způsoby a formy zacházení s ne-věděním a s emocemi, jejichž podstatu 

chtěl romantismus prozkoumat a poznat, jež však nelze racionálně řídit a usměrňovat.1 Proto 

se romantismus pohybuje na ostré hranici racionality, tím ostřejší, čím v průběhu 19. století 

narůstá a na významu získává přírodovědné poznání. Prokopovo čtení a interpretace 

Stendhala, Demla a Michauxe prizmatem této epistemické situace romantismu na řadě míst 

jeho práce pěkně ukazuje a dokládá, jak přímo virulentní byla tato tradice ještě ve 20. století. 

Přes prvotní diference, časové, kulturně- a literárně-historické vzdálenosti, jeví se právě 

tento teorém jedním z podstatných spojujících článků všech tří autorů a jejich narativní 

identity. 

S tím bezprostředně souvisejí ta gesta, která se dostávají do popředí interpretačního 

zájmu Lukáše Prokopa: romantická souhra literatury a ne-vědění, zároveň jako 

komplementární sou-hra blízkosti a distance, deiktických a (sebe)skrývajících gest. Pojmy 

jako „touha“, „vzpomínka“, „tušení“, „náhoda“, „snění“ ad., jejichž pozice Lukáš Prokop ve 

své práci sleduje a rekonstruuje, zaujímají důležitou pozici např. u Augusta Wilhelma 

Schlegela v jeho Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur, jako pojmy 

metareflexivních aktů, vztahující se nikoliv na racionální úsudek, nýbrž naopak na 

                                                 
 Jak ukazuje Dieter Thomä: Erzähle dich selbst. Lebensgeschichte als philosophisches Problem. Verlag C. H. 
Beck: München 1998.  
1 Viz Hans Adler – Rainer Godel (eds.): Formen des Nichtwissens der Aufklärung. Wilhelm Fink-Verlag: München 
2010. 
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imaginativní zdroje epiestemické praxe, tedy i na formy ne-vědění. Toto ne-vědění má 

v poetice a antropologii romantismu svůj horizont v podobě utopie celistvosti, také minulého 

a budoucího. 

S tím nakonec souvisí základní téma celé práce, avizované v jejím názvu: téma fragmentu 

a nedokončenosti: podobně jako „ne-vědění“ zůstává také (romantický) fragment, jak píše 

Friedrich Schlegel v Gespräch über die Poesie, otevřeným a nedokončeným, nechávajícím 

prostor pro imaginaci čtenáře, pro tu instanci, kterou Schlegel charakterizuje jako „krásný 

zmatek fantazie“ (schöne Verwirrung der Fantasie). Také moderní zacházení s mýtem/mýty, 

jejich transformace, operuje s kategorií ne-vědění. Pro uměleckou modernu 20. století 

zůstává otevřenost „nedokončených konstrukcí“ výzvou k nekončící participaci na 

uměleckém díle, vzdorujícím totalizaci smyslu, jakkoliv zůstává (přinejmenším ještě pro 

surrealisty) fantazie obnovení jednoty a smíření protikladů utopickým „projektem“, ale právě 

jen utopickým projektem, odkazujícím do hypotetické budoucnosti. 

Okolnost, že celou prací Lukáše Prokopa procházejí pojmy „praxe“ a „praktický“ je 

příznačná pro jeho chápání nejen díla všech tří autorů a jejich esteticko-sebekonstitučních 

strategií, ale uměleckého tvoření vůbec: totiž umění jako reflexivní praxe v rámci lidského 

života a lidského vztahu (a vztahování se) ke světu. Umění jako specifická podoba lidské 

praxe je v tomto pojetí, jak aktuálně ukazuje Georg W. Bertram (Kunst als menschliche 

Praxis. Eine Ästhetik. Suhrkamp Verlag: Berlin 2014) ve své estetice – praxí svobody. 

Závěrem možno shrnout, že i přes uvedené deficity, představuje disertační práce Mgr. 

Lukáše Prokopa ambiciózní pokus o – na řadě míst zdařilou – rekonstrukci a reflexi 

základních esteticko-filozofických a poetologických teorémů a narativních strategií 

romantismu v kontextu literární moderny jako „dlouhodobého fenoménu“, na příkladu tří 

významných autorů moderny. Celkově představuje disertační práce Lukáše Prokopa 

literárně-teoreticky fundovaný esej, jenž vyniká řadou invenčních, z komparativního hlediska 

přínosných postřehů. Zde bych zvláště vyzdvihl nápaditou a neotřelou interpretaci textů 

Jakuba Demla, originální komparativním zakotvením a velmi přínosnou také pro 

literárněvědnou bohemistiku. 

 

Na základě výše uvedeného doporučuji předloženou práci Mgr. Lukáše Prokopa 

jednoznačně k obhajobě. 

 

 

 

Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.                                                           V Praze dne 15. 01. 2015 


