
Oponentský posudek disertační práce Michala Charypara: Karel Sabina -

epigon a tvůrce. Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání o 

Sabinově díle a jeho vztazích k dílům jiných autorů, zvláště K. H. Máchy 

život a dílo Karla Sabiny nepřestávají být výzvou české literární vědě, ačkoli 

zároveň mohou odrazovat. Pro obojí jsou tu známé důvody, které není třeba 

zvlášť připomínat. Přinejmenším některé by však mohly být zmíněny: Sabina 

jako přední český romantik a zároveň jeden z nejerudovanějších českých literátů 

19. století, Sabina jako autor rozsáhlého díla, na němž už tradičně ulpívají četná 

podezření z epigonství a eklekticismu. Figura tak obecně známá, autorská 

osobnost konkrétně tak málo známá ... Kolega Charypar, vybaven detailními 

znalostmi díla a sabinovské literatury (neustále zvažuje i přehodnocuje její fakta 

a hypotézy), tuto výzvu přijal s oprávněnou ambicí vytvořit monografii Karla 

Sabiny sui generis, a to s neskrývaným vědomím, že musí obsahovat určité 

polemické aspekty a může také vyvolat diskusi. Jen tak lze totiž znovu otevřít

vzhledem ke známým hodnotícím i paušálním názorům, které se na Sabinovi 

navršily - nepředpojatou diskusi o významu a přínosu díla, zřejmě už ovšem 

neoddělitelného od životního běhu autora v rámci české společnosti 19. století. 

Sporné, kontroverzní téma (pokud j de o Sabinu - v českém národním a 

intelektuálním prostředí po mnoho desetiletí navíc takřka symbolické), 

předpokládá odvahu a připravenost k opravdu vědeckému postupu. Michal 

Charypar obojí prokazuje, aniž by jeho práce, sestávající z promyšlených 

minuciózních sond se značnou výpovědní hodnotou, usilovala o úplnost (může 

si však vůbec nějaká výzkumná práce nárokovat úplnost? Nespočívá její cena 

také ve formulování otázek vyplývajících z nekanonického čtení, po nichž ani 

nemohou následovat jednoznačné odpovědi?). Co se týče metodologických 

nástrojů, autor se velmi příhodně inspiruje teoriemi intertextovosti (zvl. H. 

Bloom a M. Otruba), do níž se promítají subtilní problémy kontinuity a 

diskontinuity tvorby. Na základě speciálních i širších pojetí intertextovosti M. 



Charypar vytváří, případně rekonstituuje své vlastní pojmové pole, přičemž 

rozlišuje mezi intertextualitou imanentní a příznakovou (toto pojmové rozlišení 

mi není úplně jasné) a jako klíčový operativní koncept pro svou práci volí 

"interstrukturu", vyjadřující vztahy mezi texty nebo i komplexy textů - od 

segmentů po žánry (a možná až po českou dobovou "epistému"?). - K tomu 

nutno dodat, že sama analýza intertextuality může také výhodně nuancovat její 

různé podoby nebo stupně (citace, stopa, extenze, redukce ... ) 

Hlavním cílem Charyparovy práce je přispět k poznání vnitřní organizace 

Sabinovy tvorby, a koneckonců i kjejí celkové rehabilitaci, nehledě na známá a 

už po delší dobu sledovaná autorova díla. To ovšem předpokládalo analyzovat 

nejen řadu próz různorodé kvality, vlastně znovu objevovat zapomenuté 

hodnoty, ale také tyto prózy intertextově porovnat se sériemi textů Sabinových 

předchůdců a současníků. Tak se mimo jiné osvětluje Sabinova komunikace 

s literárním a kulturním univerzem (návaznost, rozvíjení, pastiše, editace, 

"metapoezie" aj.), její zvláštní originalita, její smysl, jenž přesahuje banální 

epigonství; jak říká autor, zmnožuje se tím kupř. "náš pohled na Máchu i na 

Sabinu" (s. 33), otevírá se tím mnohem širší oblast, do níž Sabina autorsky 

zasahoval. A také se v řadě aspektů doplňuje mozaika české kulturní praxe. 

Na tomto místě bych chtěl podtrhnout jednu důležitou okolnost - a autor na 

ni rovněž několikrát naráží. Sabinovu spisovatelskou, "intertextovou" činnost 

není možné zcela oddělit od nepominutelných sociologických aspektů, které ji 

do značné míry podmiňují. Tuto skutečnost uveďme do širších souvislostí. 

Třicátá a následující léta představují v Evropě rozkvět žurnalismu a s ním 

spojený zrod literáta-profesionála, živícího se pouze a jenom svým perem. 

Z tvůrce se namnoze stává "literární nádeník". Celá generace francouzských 

"malých romantiků", jimž tisk poskytoval obživu, byla doslova přikována 

k pravidelné žurnalistice - a tím také nucena přejímat, napodobovat osvědčené 

postupy nebo módní tematiku, kompilovat, obměňovat a přepisovat texty cizí i 



svoje vlastní (o tom svědčí např. Nervalovo dílo). Způsob Sabinova psaní 

souvisí i s tímto fenoménem. 

Michal Charypar svou dis. prací krom jiného rozšiřuje jednak obzor, jednak 

praxi českého literárního romantismu (obdobný nově akcentovaný zájem by si 

zasloužil Nebeský). Jeho monografie je nejen koncepčně původní, ale také 

kultivovaně napsaná. Pro její kvality ji plně doporučuji k obhajobě. 
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V Praze 10. května 2007 doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 


