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Jedním z mo  zájem autorky o intertextualitu Martenových 

souvislosti s 

analýzou dobových diskuzí o plagiátech se v ní autorka brání diskvalifikaci 

funkci 

intertextuality v Martenových textech z okruhu Moderní revue i 

 

V centru její pozornosti je , tedy komponovaný soubor novel, 

ve vydání z roku 1925 (redakce z roku 1917 je 

). Otázky intertextuality se tak 

kladou u eneze tohoto díla. Zvolená utorku 

vede také k tomu, aby Cyklus zkoumala t s ohledem na Martenovy juvenilie publikované 

ého díla v t . Vedle otázky 

produkce si ale autorka klade i otázku recepce, tj. jak je dílo   

konkretizováno v dobové kritické recepci, 

 charakterizovaných nakonec jako 

Cyklu implikují, zda a a v 
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jakých textových pozicích jsou signalizovány, jakou funkci v 

textech mají nství, 

 a iniciace jeho kritického 

, charakterizace postav  , analytická fragmentalizace 

zobrazeného e diskursního 

 utvá reflexivního stylu. Konkrét u Cyklu jako svého druhu pokusu o 

moderní dekadentní román á fragmentarizace a ztráta 

(autorka ve své práci 

 Dostojevského z roku 1907, v 

reflektuje  quasi mimeticky zobrazuje  smrti Boha. Tím se 

(svých hodnotovým relativismem 

) k . Dekadentní 

pasivního dekadentního antihrdinu situuje v m narativu

nenásleduje vykoupení (a 

nesmrtelnost), ale naopak úpadek/rozklad (a smrt), 

opozice s narativy ( -

157).   

ur : 

vedle novel i jejich varianty a jejich reflexe v egodokumentech, dobové konkretizace 

Martenových i pretexty, k 

, s cílem rozkrýt jejich 

dobovou kontextualizaci a rekonstruovat jejich modelového autora (scholar artist) i a 

 (scholar   

konkretizacích v dobových kritikách nebo egodokumentech typu soukromé 

korespond  se 

v kontextu teorií intertextuality.  

jak teorii, tak hodnocení intertextuality. 

Zde ou odbornou literaturu vymezuje základní pojmy 

 (text pretext, typy intertextuality jako archi-, meta- a 

intertextovost, citát aluze, typy a funkce aluzí 

intertextualita intermedialita, intertextualita interdiskurzivita ). Metaforikou výkladu 

autorka nechává unést k metaforickému 

výkladu , co tím myslí. 

Pokud jde o (dobové) hodnocení intertextuality pak autorka s odkazem na M. Foucaulta a 
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J. Linka argumentuje enství 

reflexe v 

eklektického, epigonského, plagiovaného v debatách mezi zastánci národního a 

 i ého proudu literární 

moderny.  

pak autorka s odkazem na H. 

Booma poukazuje zformování 

moderního originálního subjektu aj.). dobovými 

plagiátovými aférami  na pozadí dobových text  ( Masarykova textu 

, 

jeho textu  nebo Nordauova 

textu Entartung z roku 1892 aj.)

 (s. 72). Autorka 

jak na 

sebestylizaci 

kultury na sklonku své existence (s. 59), se specifickou funkcí aluzí jako dekadentního 

intertextu. Ten je kritiky dekadence 

zatímco  v ní 

programaticky v a základ 

nového stylu  reflexivního stylu syntetizujícího epiku a esejistiku v 

postavách, kompozici .  

Na tuto kapitolu autorka na tomto 

pozadí kritickým konkretizacím Martenovy beletrie, tedy recenzím Martenova Cyklu 

ve vydání z roku 1907  a Cortigiany (1911) a  (1913)  a z 

roku 1917 reflektujícím osobnost a dílo M. Martena. Ty autorka chápe jako o 

dobového m aluzím i smyslu dekadentního intertextu

toto výrazové  jako  nového svébytného dekadentního stylu 

. í dobové kritické reflexe Martenova 

d interpretaci autorkou s íl postihnout 

dobovou kontextualizaci jeho aluzivního potenciálu, nejeví jako chyba, ale jako 

 podniknutý s cílem proniknout ke dobovému smyslu 

dekadentnímu intertextu. Tento tah 

mechanického postupu po jednotlivých recenzích  i bez 

explicitního propojení í a následnou kapitolou.  
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postupné 

interpretaci Martenových juvenílií publikovaných y. Autorky v ní nicmé

 (s. 110) k text  a 

poetice dekadentních Moderní revue, rekonstruuje 

pasivní dekadentní typ intelektuála rezonujícího literaturou a . 

 é monografie intermezza 

s autorka s odkazy na Martenovy texty naopak nabízí 

pozoruhodnou teristiku dobového filozofického, kulturního a textového 

. P kapitola 

á 

anti . Z

kapitoly é juveniliím  smrti (1907) 

není 

novému, modernímu románu.  

výkladu v následující kapitole, kter  

dekadentního románu a dekadentního ení e i na to, nakolik 

Marten naplnil í nového románu a nakolik 

Cyklu. 

podává 

vymezuje dekadentní narativ, dekadentního  antihrdinu...), ale zde i v následující kapitole 

intertextu  významech a funkc . Výklad 

tak pro jeho i schopnost 

propojit je analyticky s interpretací vlastního materiálu 

 

Jistá fragmentalizace j

smrti  

ím  (zelená barva ba fialové barvy, 

jako farmakon...), 

shrnutími, které jsou s to propojit texty Cyklu v ideový celek. Tak 

vidí vývojových, 

komparatistických a intertextových souvislostech

dobových 

. Autorka v tomto intermezzu s odkazem na 

dobovou primární i odbornou sekundární literaturu dále rozkrývá významy incestu (krize 

morální revolta, infantilní regres...) a jeho funkce 

 destruující dosavadní utvá ející v 
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nietzscheán je postavena 

) i specificky v Martenových textech (konkretizace dekadentního 

narativu rozkladu antihrdiny pocitem viny 

né obrody v nového   a schopností  

anulovat svou svobodymyslností spáchaný ).  

ch jednotlivé texty a charakteristické pro Martenovu prózu 

jako celek, resp. pro moderní , jak ji Marten a jiní reflektují ve svých 

kritických textech. 

dosavadního výkladu ého dosud na Martenových literárních a 

nyní t kritických textech jeho a v rámci monografie 

vede k opakování. N -

, 

...) aj. to kapitol, jejich  kompozice se neopírá o materiál (sled juvenílií, 

bylo 

výkladu   

Z formálného hlediska by pak stálo za úvahu zda by 

Nutné bude odstranit 

opakované  odstín  písma, které v textu   jde o 

opomenutí é formální revizi textu. Místy se 

o stylu a v detailu 

otupilo jasnost jejího výkladu ne zcela srozumitelných t 

( D  lze chápat jako lad stylu  s. 66), 

redundantní výrazy ( vztahu k principu reality  s. 109) a terminologickou 

nejasnost metaforickými hybridními  s. 109) a  

tautologie (  ve smyslu mocensko-politické síly   s. 135). S ohledem na 

 

né 

situuje 

dekadentní literatury, 

Tím p vydává i ectví o 

kterou 

své  

 organizovaných v rámci Graduate 

School for East and Southeast European Studies (Munich/Regensburg). Proto její práci, 
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(Marek Nekula)  


