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Posudek diplomové práce Lucie Koudelkové Jesenské 

Hrdinové tichého vzdoru. Poetika pasivity v moderní literatuře 

 

Ústřední téma diplomové práce Lucie Jesenské tvoří fenomén pasivity ve vybraných 

moderních a postmoderních textech světové literatury, jejichž odlišnou poetiku 

spojuje narativní expozice nečinného, z vnějšího pohledu apatického či zcela 

nesrozumitelného subjektu. Hlavní ambicí práce bylo dokázat, že pasivita, která je 

v humanitních disciplínách většinou vnímána jako projev nečinnosti, stagnace či rezignace, 

může v literární podobě nabýt přesně opačné funkce a stát se aktivním tvořivým principem i 

svébytnou performancí, která má nejen formující vliv na okolní fikční svět, ale rovněž vede 

k přehodnocení binárních opozic, v jejichž rámci rozdíly mezi kategoriemi aktivity a pasivity 

uchopujeme. Základní hypotézou, kterou se daří diplomantce prokázat jak v analytických 

sondách do díla Nikolaje Vasiljeviče Gogola, Hermana Melvilla, Fernanda Pessoy a Jeana 

Améryho, tak v obecnější teoretické diskusi obohacené o exkurzy k představením 

performerky Mariny Abramovič, je, že „hrdinové a subjekty daných textů jsou díky své 

pasivitě paradoxně zdrojem určité, často radikálně intenzivní akce, ať už je orientovaná 

směrem k okolí, nebo k jejich vlastnímu já“ (s. 7). Hned na úvod proto předesílám, že jak 

analytický cíl spočívající v osvětlení konkrétních postupů, skrze něž se „pasivní performance“ 

v přítomných textech projevuje, tak cíl teoretický, a sice rozpracovat kulturně-antropologické 

a estetické koncepty liminality, estetické nákazy, patosu a mediality v rámci literárního 

materiálu, se podařilo nejen naplnit, ale rovněž inspirativním způsobem přesáhnout. 

Základní argumentační postup autorky, a sice převrácení pasivity ve tvůrčí, 

performativní princip – kontrastující jak s psychologizujícím chápáním pasivity jako opaku 

smysluplné aktivity ve smyslu duševní patologie, tak s politickým diskurzem „pasivní 

rezistence“ – vychází z teze, že specifická pasivita daných literárních subjektů spočívá 

v jejich liminální situovanosti do časoprostoru „mezi“ životem a smrtí, tělem a textem,  

divákem a aktérem. To, co spojuje protagonisty zkoumaných textů, Akakije Akakijeviče 

z Gogolova „Pláště“, Melvillova písaře Bartlebyho, Pessoovo alter ego Bernarda Soarese 

z Knihy neklidu a implikovaného autora Jeana Améryho z eseje Vztáhnout na sebe ruku, je 

právě pobývání v nerozlišeném, řečeno s Rolandem Barthesem, „neutrálním“ prostoru mezi 

bytím a nebytím. V návaznosti na antropologický výzkum rituálu Victora Turnera nazývá 

autorka daný prostor „mezi a uprostřed“  a ukazuje, že vykazuje mnoho společných rysů 

s vrcholně afektivní „patickou“ situací. Stejně jako je podle Josefa Vojvodíka patos ve smyslu 

krajní pasivity současně radikálně zasahující, náhlou událostí stejně jako responzí na daný 
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zásah, stává se i zkoumaná pasivita zdrojem aktivity. Analýza této performativní pasivity je 

pak promyšleně strukturována kolem čtyř základních os, jež odpovídají základním 

konstantám současné teorie performativity: materialita-medialita, prostorovost-tělesnost, 

zvukovost a časovost-opakování. 

Argumentace se však zdaleka neopírá jen o provedené textuální analýzy, nýbrž o 

ucelený metodologický a inspirativně interdisciplinární aparát, který čerpá jak z teorií 

performativity (zejm. Erika Fischer-Lichte), tak z kulturně-antropologických výzkumů 

v oblasti přechodových rituálů (Victor Turner), Austinovy teorie řečových aktů, 

fenomenologických postulátů pozdních prací Maurice Mearleau-Pontyho a současné filozofie 

médií (zejm. Sybille Krämer a Dieter Mersch). Jakkoli může na první pohled teoretický rámec 

autorky působit eklekticky, velkou předností její práce je pravidelné zdůvodňování 

konkrétních pojmů a konceptů. Metodologická poctivost se pak projevuje v důsledné 

obeznámenosti se sekundární literaturou a schopnosti ji srozumitelně prezentovat (zde bych 

vyzvedl především pojem „performativního mlčení“ vypracovaný na základě Susan Sontag či 

koncept „tělesnosti médií“ Sybille Krämer), ale rovněž tak, že i poutavé digrese, kupříkladu 

do oblasti tělesných performancí Mariny Abramovič, je schopna podepřít autoritativními 

zdroji. Neméně zásadní metodologickou kvalitu pak představuje autorčina schopnost 

polemiky, a to jak s proslulými badateli, jakými jsou Hannah Arendt a její teze o 

podmíněnosti činu a řeči – které za doprovodu Austina, Bartlebyho a Akakijeviče jednoduše 

oponuje, že „také nic neříkat může znamenat vykonání činu“ (s. 64) –, tak s kanonickými 

psychologickými příručkami, jež pasivitu nahlížejí v intencích poruchy osobnosti, chronické 

lhostejnosti, bezmoci či ztráty životní síly. 

Nemělo by valného smyslu sumarizovat zde precizně členěné kapitoly a části, jež na 

sebe koherentně navazují, proto se omezím na stručný výčet a charakteristitku hlavních kvalit, 

jež autorčinu práci doprovází: 

1. Komparativní přístup a schopnost detailního „close reading“. Ty jsou patrné 

zejména při analýze jednotlivých replik Akakijeviče a Bartlebyho, překypujících 

asémantickými výrazy, i jejich významotvorných odmlk, přičemž autorka přesvědčivě 

dokazuje, že právě „Bartlebyho mlčení je čirým konáním“ (s. 67). Komparativní zřetel se 

naplno projevuje taktéž v organickém rámování práce předestřenými koncepty liminality, 

patosu a mediality, které jsou průběžně propojovány a vysvětleny. 

2. Argumentační důslednost a schopnost klást pertinentní otázky. Navzdory odlišným 

poetikám a kontextům zkoumaných textů se autorce daří zdůvodnit jejich provázanost na 

základě konceptu pasivního přebývání v meziprostoru, ať už v případě Akakijeviče, který 
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„byl stvořen v textu a pro text jako čirá pasivita vůči každodennímu světu“ (s. 19), tak u 

Améryho, jehož postavy se „nacházejí v intenzivní liminální situaci, v níž už neplatí pravidla 

života, ale ještě ani pravidla smrti“ (s. 41). Co se promyšleně kladených otázek týče, fungují 

zde nejen jako povinná rétorická figura, nýbrž opakovaně míří k relevanci vlastních, průběžně 

rozvíjených argumentů: „Jaký význam hraje v těchto textech zhroucení binárních opozic? 

Nachází se poetika pasivity právě v tomto mezním prostoru? Je možné na Bartlebyho či 

Akakije pohlížet jako na performery? A pokud ano, jakým způsobem nám tento pohled 

pomůže v jejich interpretaci?“ (s. 12). 

Sluší-li se uvést na adresu diplomantky alespoň nějaké výhrady, zmínil bych mírně 

samoúčelnou pasáž o negativní teorii médií Dietera Mersche, která je příliš krátká na to, aby 

náležitě opodstatnila analogii mezi zkoumanými texty a Merschovou koncepcí mizejícího 

média. Místy se objevuje mírně rozvleklý výklad postulátů Merleau-Pontyho, dokázána je 

však spíše jejich sugestivnost než potřebná aplikovatelnost pro zkoumaný problém. Poněkud 

disproporčně se pak jeví nepoměr mezi hojnými analýzami Gogolova a Melvillova textu na 

jedné straně, a méně explikovanými texty Pessoy a Améryho na straně druhé; nutno však 

dodat, že daná disproporce je v úvodu náležitě vysvětlena. Uvedené nedostatky jsou však 

spíše kosmetického, nikoli koncepčního či metodologického rázu, kvalitu práce proto 

nesnižují. 

Diplomová práce Lucie Jesenské je ze všech výše uvedených důvodů originální, 

důkladně vyargumentovanou a koncepčně ucelenou prací, jež kromě splněných cílů nabízí 

pozoruhodné impulsy k interdisciplinárně zaměřenému zkoumání moderní literatury. Proto 

tuto diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 

 

Mgr. Tomáš Jirsa. Ph.D. 
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