
Oponentský posudek na disertační práci Lucie Kostrbové: Mezi Prahou a Vídní. 

Hermann Bahr a J.S. Machar v prostorech (středo)evropského modernismu. 

Můj spíše negativní vztah k českému básníkovi J.S. Macharovi (což je samozřejmě 

věc pohříchu subjektivní), vztah, který by se snad nejlépe dal vystihnout nelichotivými slovy 

Dykovými (citovanými na s. 237): "Macharsimusje neschopnost býti upřímný, prostý, 

neschpnost nadchnout se, negace lyrismu a triumf vtipkaření", či dal vřadit do souvislosti 

s Nietzscheho a Šaldovým chápáním "pravé poezie", "bez idealismu, entuziasmu a imaginace 

vyvěrající z citu, (bez) kontaktu se silami chaotickými, pudovými, podvědomými( ... ) není 

pravé poezie" (K 124 ), se čtením disertační práce Lucie Kostrbové pravda nijak nezlepšil, ba 

po přečtní několika ukázek z Macharovy lyrické tvorby- citovaných v práci -ještě utvrdil 

(zvláště ve srovnání se soudobými, v práci mnohokrát apostorfovanými básníky rakouskými 

Hofmannsthalem, Andrianem, Ber Hofmannem (ten zmíněn není, proč vlastně ne?), Rilkem, 

ba i moravským Schaukalem je Macharova lyrika všechno jiné než dobrá/ krásná/ poetická/ 

nadčasová), přesto jsem práci přečetla s velkým zájmem a oceňuji především její kulturně

historický přínos (vyvěrající z nekonečné, pilné heuristické práce nad prameny i sekundární 

literaturou) k tématu vzájemných vztahů mezi Vídní a Prahou/ Rakouskem a Českými 

zeměmi. 

Vzhledem k tomtuto mému zornému úhlu musí být celkem jasné, že mě kapitoly o 

imanentním literárním vývoji obou protagonistů doktorské práce, Machara a Bahra, o 

proměnách jejich tvorby- tu v závislosti na berlínském či francouzském naturalismu či 

dekadenci, tu v závislosti či nezávislosti na romantické linii 1 máchovské provenience atd. 

příliš nezajímaly, ba měla jsem někdy pocit, že mě odvádějí od podstatné základní linie textu 

(a pro knižní vydání skutečně doporučuji text poněkud "zeštíhlit", oprostit ho od zbytečných, 

s hlavní linií málo souvisejících "exkurzů"). Ctím sice autorčin záměr "oživit skomírající 

zájem o osobnosti a dílo obou autorů" (s. 18) a sdělit ještě neznámá/málo známá fakta 

("Bahrovská literatura není rozsáhlá ( ... )ještě méně početná je ovšem sekundární literatura 

k J.S. Macharovi", s. 16f.), nepovažuji ale- jak pravím- toto obohacení virtuálních 

monografií Hermanna Bahra a J.S. Machara za nejpodstatnější přínos práce. (Kromě toho si 

také skepticky myslím, že "oživování zájmu" o -jakoukoli - literaturu je v dnešní době 

záměr víc než idealistický. Leda by se třeba o Bahrovi či Macharovi natočil rodinný seriál.) 

1 S pojmem "romantismus" se v práci- na můj vkus- zachází trochu příliš nezávazně, obsah pojmuje někdy 
nafukován do neúnosné míry. K tomuto komplexu ještě: Je-li vůbec nutno ironickou nótu Confiteoru vztahovat 
k romantice (viz s. 114-118), pak by fólií jistě nemělo být to, čemu říkali ranní romantikové, zejména bratři 
Schleglové "ironie", nýbrž spíše tón lyriky Heinricha Heineho. 



Zároveň ovšem neupírám těmto "odvádějícím kapitolám" cenné vhledy, vydařené 

interpretace, zajímavé názory: 

- O vzdělanosti, sečtělosti a komparativních schopnostech autorky svědčí její suverénní 

rozhled po literaturách tří jazyků; 

- Potešil mě výklad Hermanna Bahra (v práci ne zcela explicitně formulovaný, leč já jsem si 

to tak "sesumírovala") coby studnice témat a literárních postupů, z nichž pak čerpaly nejméně 

dvě další básnické generace ("oceáničnost" subjektu- Benn, hypertrofované racio - Brod a 

celý expresionismus, sadistická sexualita- Ungar a celý expresionismus, synestetické kvality 

jazyka- Trakl, autonomie umění- celá moderna a expresionismus atd.); 

-Zajímalo by mě, zda by autorka se mnou souhlasila, kdybych vyslovila tezi, že Bahr jakoby 

"přeskočil" od naturalismu (ovšem již pařížsky-vídeňsky zabarveného) přímo 

k expresionismu (ne že by to ale bylo příliš důležité); 

-Víc bych se chtěla dozvědět o závislosti Bahrových- ale i Macharových- "medicínských 

metafor" na Nordauovi, či o Bahrově vtahu k tzv. Heimatkunstbewegung atd. 

Za největší záhadu kolem Hermanna Bahra (tu ale nevyřeší ani Lucie Kostrbová ani já) ovšem 

považuji otázku, jakto že si Bahrovy "koncepce evropanství" dosud nevšimla Evropská unie, 

Rakousko coby člen Evropské unie: Některé Bahrovy výroky by se daly přímo vyšívat na 

vlajky EU. 

Leč k tomu podstanému: Práce začíná a končí (takto umně cyklicky zaoblena, srv. S. 5 

a 295) konstatováním, že existovaly nepřekonatelné překážky na- obrazně řečeno - cestě z 

Prahy do Vídně a věnuje se jednak kulturně-historickým úvahám o zdroji a vývoji těchto 

překážek (přičemž spolehlivě operuje znalostmi politické situace té doby, interpretacemi 

ideologických koncepcí na té i druhé straně, demografickými informacemi o české menšině 

ve Vídni atd.), a jednak sleduje "zvnitření" těchto antagonismů v životě a díle jednoho 

(dobrovolného) českého emigranta, J.S. Machara. Interpretace Macharova vztahu k Vídni (a 

všem jevům, které tato synekdocha zastupuje) patří k nejsilnějším pasážím práce, přičemž je 

zvláště zábavné sledovat, jak Machar- aniž by to ovšem veřejně připustil- pod rouškou 

zhnuseného odsudku Vídně (té dekadentní, biologicky zdegenerované, fajácké, hédonistické, 

"zhýřilé" nevěstky "luzných vnad" a volných mravů)2 si přece jen užíval i výhod svého 

2 K Macharovu obrazu Vídně ještě tyto drobné poznámky pod čáru: 
-Při čtení Macharovy básně Na Kah/enbergu mě napadlo, zda neměl Machar- kromě jiného- před očima i 
nějaký Klimtův obraz. 
-Není možno Macharův obraz velkoměsta -Vídně číst také jako literární komunikaci s tehdy četnými, podobně 
antropomorfizovanými naturalistickými obrazy velkoměsta (srv. např. Julis Hart: Berlín)? 



emigrantského postavení: jisté nezávislosti na žabomyších sporech (bohemisté prominou) na 

české literární scéně, lepšího vhledu do evropské a rakousko-uherské politiky, vlivu získného 

stykem se směrodatnými osobnostmi dlejícími ve Vídni (Albert, Masaryk), jistě i pozice 

"velkého proroka z ciziny" a nakonec také rozkrytí nového literárního tématu (melancholie 

emigranta, vedeta, Ovidiovský vyhnanec). Lucie Kostrbová na rozdíl ode mě (která, jak jsem 

řekla, nemám Machara ráda), tuto dvojakost postoje Macharovi nevyčítá, nýbrž ho objektivně 

registruje. Srovnávat Macharův stylizovaný pohled na Vídeň s pohledem básníků Jung Wien 

je ovšem samozřejmě nesmysl, neboť, ať děláte, co děláte, vždycky "vyjde výsledek", že "k 

porozumění melancholii vídeňské modemy Machar postrádal kulturní kód." (s. 211. Autorku 

omlouvá, že nápad k tomuto srovnání nemá ze sebe, nýbrž od Stefana Simonka- srv. s. 208-

212), podobně nesmyslné - anebo řekněme zbytečně zdlouhavé - mi připadá pátrání po 

motivaci změny Macharova vztahu k domovu, vlasti, národu- i národovectví ve vídeňských 

sbírkách. Kunsttueck: Heimweh. 

Teze a poznatky Lucie Kostrbové o vlivu Vídně (byť negativním, anebo negativně 

popisovaném) na českou kulturu a literaturu let devadesátých i pozdějších3 by zasloužily 

vsadit do širšího kontextu zkoumajícího vůbec vztah "provincie", tedy Čech a Moravy 

k metropoli Vídni. Ovšemže bychom do tohoto vztahu museli zahrnout i "Čechy německé" a 

"Moravu německou", neboť je jasné, že pražští- a ještě úplně jinak moravští- básníci 

německého jazyka vnímali Vídeň zcela odlišně než jejich čeští vrstevníci,4 obsazovali tuto 

synekdochu jinými metaforami a obsahy. V olomouckém Centru pro výzkum moravské 

německé literatury se k takovému velkému projektu již léta chystáme: Lucie Kostrbová bude 

jako první- za bohemistickou stranu- pozvána ke spolupráci. 

-Macharův- Vídní diktovaný, melancholický- Sonet intimní si jistě bere inspiraci ze slavné Hoelderlinovy 
básně Haelfte des Lehens (v obraze "hruše zdrané v středu pustých lad" a v zimním větru: Jabloň by zněla 
mnohem lahodněji, leč u Hoelderlinaje to právě hrušeň. Arci cybí Hoelderlinovy labutě. Inspirace 
Hoelderlinovou básní by nabízela ještě i další interpretační možnosti. 
- Když už se na s. 203 mluví o mnoha literárních zpracováních postavy Přemysla Otokara ll., neměla by ve 
výčtu chybět dramata Grillparzerova a Hornova. 
3 Za zvláště cennou považuji- kromě jného- také dlouhou pasáž o antologii překladů Edaurda Alberta, jež sice 
vychází ze starších studií Manfreda Jaehnichena a Ladislava Nezdařila, leč po zásluze, s vědomím historicko
kulturních souvislostí, reviduje jejich- čistě literárně-estetický- pohled na toto dílo. V souvislosti s několika 
uvedenými autory překladů pro Albertovu antologii mě napadá otázka, zda jmenovaní Bronislav Wellek a 
Leopold Pick měli něco společného s pozdějším známým překladatelem Otto Pickem a pozdějším germanistou 
pražské univerzity a- po emigraci- slavným americkým literárním vědcem René Wellkem? 
4 Typické pro ostentativní bariéru nevšímavost mezi českou a domácí německou literární scénou (jež- jak 
Kosrtrbová přesvědčivě dokládá- začíná získávat právě díky Alberovým/Macharovým organizačním počinům 
trhliny, na jejichž rozšiřování pak o půl generace později účinně a programově pracuje tzv. "pražská německá 
literatura") je například citovaná pasáž z Macharova cyklu Videň, kde Machar do souhrnu vídeňských autorů 
počítá zcela samozřejmě i tzv. "moravské triumviry", Ebner-Schenbachovou, Saara a Davida (s. 213) 



Disertační poráci Lucie Kostrbové považuji za důstojný základ dalšího doktorského 

řízení. 

V Olomouci, 13.9.2008 k:é~f; ř~( 
Prof.Dr. Ingeborg Fialová 
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