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0ponentshÍ posudek habilitaòní próce v oboru Déiinlr óeské literatury a teorie
literatury s nîzvem Cesqt polemíklt: Promény ùdnru polemibt v éeské literatufe na
pielomu devatenóctého a dvacdtého století.kterou piedloiil pan PaedDr. LttboÉ
Merhaut. CSc.

Dúslednfm pÍepracovóním a obohacovàním jiZ hluboce prostudovan;ich témat
dospél autor k pozoruhodné literórnè-historické a teoretické syntéze.
PiedloZenà próce piedstavuje qfraznli piíspévek k literórní teorii jiZ tlm, jak
pÍesvèdòivè vysvobozuje polemiku z podruóí

literlrní kritiky

a dokazuje

její

àénrovou svébytnost; jednak je mistrnè napsanou literérné-historickou studii

kteró vrhà nové svétlo na období pielomu devatenictého a dvacàtého století,
jako jedno z nejstudovanèj5ích v rimci òeské literórnl historiografie.

Pràci

woií - spolu s'rykladem literórního dèní na pÍelomu 19. a 20. století - sled

dvanàcti kapitol rúzného rozsahu, a dopliují

ji

obrazovA piÍloha, obsahující mj.

faksimile archivních pramenú, seznam pramenú, bibliografic\i seznam, jmennlf

rejstifk

a edióní poznémka. Bohaqf a dokonale

vypracovanf aparét dovoluje

bezpeónou orientaci v bezmàla tÍisetstrànkové pràci, spolu s poznómkami pod
éàrou a s drlslednou rekapitulací hlavní òervené niti studie, tj. téma multiplicitní
a

synkretické povahy polemiky.

Za

pÍednost pràce lze povaZovat,

Ze

novè osvètluje vfznam polemiky jako

specifického literirního Zànru ve vztahu s literórním déním. Proslulí i ménè

znimí literóti jsou zde nahlíZeni z neobvyklé perspektivy (napÍ. je tu osvétlena
role Leandra Òecha), a celkovó dynamika literórního dèní je obohacena o novou
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dimenzi, piióemZ vàitó kliÈé jsou uvedenó na pravou míru. Dlky své vynikajlcí
znalosti létky autor uml dialory a stÍety, z nichZ hojné cituje, iasnè pÍedstavit
v jejich kontextech a nóslednè obiasnit jejich 5ir5í souvislosti. Dr. Merhaut ie

dúvérné obeznómen s literórnè-historichÍrn a kulturné-historickfm kontextem

polemik jednotliqich osobností, nejednou je uvàdí na scénu s plastickou
efektností. Pochopitelné ,,bytostnf polemik" F.X. Salda vystupuje v polemikàch
se svou svébytnou a leckdy nesympatickou povahou, ale tato charakteristika je

vlrazem upÍfmného pochopení pro kritikovu ,,potlebu nezévislosti".
Merhautova price obsahuie éetnó a dúleÍitó obohacenl èes[ich literórnlch
déjin

a

jejich studia; jako pllklad lze uvést peÓlivou rekonstrukci vzniku

manifestu Òeské moderny (v klídové kapitole nadepsané Naíe ,,krize
modernovó'): autorúv podrobnlfl dokonale dokumentovanf a piesnè
komentovanli dklad nablzí jasnou definici qfznamu a podstaty této velmi
znàmé a zàrove èasto dezinterpretované epizody' Také kapitola vénovanà
hilsneriódè (Masaryk lidem ,jen trochu myslícím'), kteró mohla téiit z nesmÍrnè
peèlivé a bohaté Merhautovy vydavatelské pràce na dvou svazcích Spistl TGM

(2019), mi - vedle nikdy nechybéjícího heuristického zàkladu - vysokou

kulturnè-historickou hodnotu tÍm, jak podrobnè rekonstruuje fakta a
stanoviska, literà jsou ien zdónlivè jiZ dobÍe znémi' Kapitolou Promény ohlasu

worby a osobnosti Karla Hynka Móchy autor nejen zprostiedkovóvà a osvètluie
dal5í wàÍ polemiky s jejím vztahem k literérní kritice, ale také nabízl prùvodce a

orientaci po dúleZité fàzi vzniku ,,móchologie".
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Bylo by moiné jeSté dlouho pokraóovat uvódèním pfikladú té ói oné pÍednosti

této qfborné habilitaóní préce: napsal ji ostatné plední a uznÉvanf éeskf

literórnf historik

s

rrynikajlcí mezinÉrodní povéstf a mimo iiné b;fiial1i editor

Lexikonu óeské líteratury.

Na zóvèr si dovolím malou osobnèjSí poznómku: povaZuji za pllznaóné pro

autorovu kompoziènl strategii

aU

vtipné umlstèní ,,teoretické" kapitoly o

polemice (Polemika: spoiení a odlouéení) teprve na konci knihy. Teoretické

dchodiska

nab yvají zpravidla v!'znamu teprve v momentè, kdy je jejich

platnost

prokàzóna, a to tehdy, aZ je filologickf, literérnè-historickf a kritichi vlizkum
dovrSenlf.

Doporuóuji piedloZenou habilitaèní pràci k dalÉlmu ffzenf.
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