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Autorka předkládané práce prokázala invenci již volbou tématu (pasivity postav a aktérů literárních 

děl), které svědčí o zaujaté četbě a schopnosti povšimnout si důležitých a nejen prvoplánových prvků. 

Podobně lze také říci, že k věci přistoupila s metodologickou objevností a ukázala některé ne zřejmé 

aspekty věci. Ve svém hodnocení v zásadě souhlasím s tím, co uvádí vedoucí práce, a nebudu tedy 

opakovat jeho shrnutí. Práci hodnotím také jako výbornou, nicméně s několika metodickými 

výhradami, jimž by se měla věnovat diskuze. 

Lucie Koudelková Jesenská si povšimla jistého typu pasivních postav, které se objevují v 

prózách 19. století (příklady z Melvilla a Gogola), zajímavě je uvedla do souvislosti reflexivními 

prózami (Pessoa, Améry) a performativním uměním 20. století, performance jí pak posloužila také 

jako interpretační rámec celé studie. Autorka vhodně podává několik výměrů pasivity, práci by ale 

prospělo také přesnější odlišení pasivity od jiných, podobných stavů, například receptivity, klidu apod.  

Tezí práce, předpokládám je, že tato pasivita je výjimečná nebo příznaková, nicméně v lidském životě 

jsou pasivní stavy a úrovně celkem běžné a obvyklé – poslouchám, dívám se, odpočívám a na nic 

nemyslím apod. Tím nepopírám relevantnost teze. Dále v této konstelaci textů do jisté míry postrádám 

zřetelnější historické zakotvení a další kontext, ve vztahu próza – performance jasnější odlišení 

obojího po teoretické stránce. Konkrétněji. 

Z práce není jasné, zda u Gogola a Melvilla jde o ojedinělé příklady podobných postav, anebo 

obě prózy reprezentují historicky významnější skupinu či tendenci. Zdá se, že spíše jde o širší 

tendenci, a pak by bylo možné uvažovat o tom, že tyto postavy stojí v jisté opozici vůči tradičnímu 

aktivnímu, epickému hrdinovi. Něco takového můžeme patrně sledovat nejpozději od přelomu 18. a 

19. století. Mnozí „hrdinové“ u Balzaka (Lucien de Rubempré „řízený“ Vautrinem; Rafael v 

Šagrénové kůži), u Flauberta (Fréderic Moreau), nebo Dickense (Pip v Nadějných vyhlídkách) či Poea 

(Muž davu) a řady dalších jsou nesamostatní, někdo jedná za ně nebo trpně podléhají událostem. 

Patrně lze říci, že na rozdíl od Bartlebyho mají nějaký cíl nebo projevují touhu něčeho dosáhnout, 

nejsou ale schopni ji proměnit v jednání. Později například u Dostojevského se objevuje více postav, 

které zjevně navazují na Gogola a u nichž lze o jasném cíli jednání pochybovat. Ve 20. století bychom 

zřejmě našli příkladů celou řadu, za zmínku stojí a v práci by se mohl objevit zejména Franz Kafka. 

Důležité souvislosti najdeme u Kafky jistě v mnoha prózách, připomněl bych zejména Umělce v 

hladovění (Ein Hungerkünstler), povídku opírající se ironicky o skutečný performativní fenomén. Na 

druhé straně by stály za úvahu právě „performativní“ jevy soudobé oběma povídkám – například 

pouliční umění, ale také žebrání a otázka, nakolik se liší jejich estetické a politické rysy od poměrů ve 

20. století. 



Historický kontext pak otevírá další otázku. Jakou povahu má analogie s performativním 

uměním? Na některých místech jako by performativita byla nutným důsledkem („nutně v pozadí 

vyvstává teorie performativity“, s. 11), přitom by bylo na místě hovořit spíše o shodě, a to nutně jen 

částečné, a dále ji interpretovat. Jinde autorka označuje Melvillova Bartlebyho a Gogolova Akakije za 

performery, uvažuje o jejich záměrech. Přitom ale jde o postavy, které jsou podřízené záměru autora. 

Totéž platí o dalších postavách, které na ně reagují: nelze je beze zbytku zaměňovat s publikem 

performance. Povídky se odehrávají v rovině fikce a chování hlavních postav i reakce vedlejších nelze 

v celkové struktuře prózy prostě identifikovat s jistou nepředvídatelností performance. Rozdíl je mimo 

jiné v časovosti, kterou práce také připomíná – povídka, i když jsme ji ještě nedočetli, má daný průběh 

a konec, můžeme se k ní vracet a opakovaně ji číst, zatímco performativní představení nelze s tímto 

způsobem opakovat. – Pokud konstatované shody přijmeme, vyvstává rozdíl žánru či média, který 

není bez důležitosti. Médium, což by stálo na příslušném místě za úvahu, se jako „message“ v 

McLuhanově pojetí, vyjevuje právě tehdy, když srovnáme dvě zdánlivě shodné výpovědi v různých 

médiích. Ve výčtu rozdílů by bylo možné pokračovat – zatímco postavy obou povídek žijí svůj život, 

který v určité chvíli dostává kvalitu performance nebo hry, nicméně oni z ní nemohou vystoupit, 

nemohou ji zastavit atd., prostě „se jim to stalo“, moderní performeři naopak ze hry dělají život a 

konec hry většinou závisí na jejich rozhodnutí nebo záměru. – Domnívám se, že přihlédnutí k širšímu 

kontextu a historickým souvislostem by dovolilo lépe uspořádat zvolené příklady a uvažovat o nástupu 

tendencí, které se projevují v moderní performanci. Nemluvě o pokleslejší rovině tzv. „reality show“. 

Shrnu-li stručně, málokdy bývá odevzdána práce s tak výraznou a ne zcela běžnou myšlenkou, 

analogie pasivních hrdinů s performativním uměním, která tvoří její základ, působí velmi objevně, 

dává řadu podnětných možností, které práce sleduje (odpovídají jim hlavní kapitoly), nicméně místy je 

analogie brána příliš striktně a celá důležitá otázka po její povaze zůstává spíše stranou. Práci v 

každém případě hodnotím jako solidně zpracovanou a především podnětnou – což obnáší i zmíněné 

otázky. Navrhuji hodnocení výborně, a těším se na diskusi. 
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