
Posudek disertační práce 

Lucie Kostrbová: kfezi Prahou a Vídní. Hermann Bahr aJ S. Machar v prostorech 

(středo)evropského modernismu 

Témata modernistických hnutí přelomu 19. a 20. století procházejí- nejen v bohemistice, ale i 

v germanistice či rakouských studiích - v posledních dvaceti letech novou vlnou interpretace, 

jež doplňuje, obohacuje, mnohdy však i podstatně reviduje představu, která se o fenoménech 

fin de siecle utvářela na základě výzkumu v humanitních oborech od přelomu padesátých a 

šedesátých let. Tato revize v)'chází na straně jedné z přezkoumání materiálové báze 

dosavadního výzkumu a z jejího rozšíření, na straně druhé z odlišných teoreticko

metodologických vý·chodisek a motivů, než jaké přinesly práce, které analýzu přelomu století 

v šedesátých letech iniciovaly. V sepětí obojí roviny se pak v mnohých publikacích z nedávné 

doby ukazuje nejen přínos pro poznání příběhu rané modemy, nýbrž i obecný podnět pro 

literární vědu v její historické složce. Předložená disertační práce se do této debaty zapojuje s 

vědomím, že bohemistické východisko nutno rozšiřovat hlediskem komparatistickým, že pro 

dobrou srovnávací analýzu nepostačuje všeobecný přehled a odkaz, nýbrž že průzkum 

modernismu v českých zemích vyžaduje dobrou prarnennou orientaci v modernistických 

hnutích evropských. 

Kromě Soldanovy monografii z r. 1974 představuje poslední celistvou interpretaci díla 

J. S. Machara v české literární historiografii kniha Zdeňka Pešata J S Machar- básník z r. 

1959, dnes již tedy téměř padesátiletá. Disertace L. Kostrbové zahrnuje dvě monografické 

sondy, jejím jádrem je ovšem- jak rovněž plyne z úvodu- část věnovaná osobnosti 

Macharově. Nejde v ní zdaleka jen o aktualizaci Macharovy tvorby, nýbrž především o 

otevření dosud málo připomínaných či vůbec nezmíněných kontextů, které v důsledku 

přinášejí mnoho nových podnětů literárně- i kulturněhistorickému hodnocení období konce 

19. a počátku 20. století v někdejším Předlitavsku. 

Východiskem práce jsou otázky, jež vyvolává úvaha o významu setkání J. S. Machara 

a Hermanna Bahra ve Vídni r. 1892 a o charakteru jejich následné diskuse, která, jak se 

ukazuje, měla zejména pro českou stranu mnohé důsledky. Text však, po úvodu, počíná 

kapitolou věnovanou osobnosti Hermanna Bahra, jeho studiím v Berlíně v osmdesátých 

letech, dále jeho pařížskému pobytu a přesídlení do Vídně a zejména formování 

modernistického programu pro tzv. mladou Vídeň v letech devadesátých. Srovnávací 

analytické pasáže se zaměřují na román Die Gute Schule ve vztahu k dílu Zolovu, ale i 

Huysmansovu či Bourgetovu, dále pak představují Bahrajako kritika, kulturního ideologa a 
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jeho program spolupráce modernistických hnutí ve střední Evropě jakož i jeho koncepci 

regionalistickou. 

Struktura práce je záměrně rozvolněna, kapitola bahrovskáje hlavnímu oddílu 

macharovskému předřazena- její význam vychází najevo až na samém konci práce, kde 

jednotlivé, dílčím způsobem pojednané motivy nacházejí znovu své místo v celkové představě 

o potencialitě vztahu mezi Prahou a Vídní jako středisky lokálních modernistických hnutí. 

Kapitola věnovaná J. S. "tvfacharovi zabírá dvě třetiny práce a potvrzuje tím její bohemistické 

těžiště. Analýzou Macharových básnických knih z konce osmdesátých a první poloviny 

devadesát~·ch let 19. století na straně jedné a básníkova "osvětí" na straně druhé dospívá práce 

k popisu vztahů, jež formovaly pojetí českého moderního hnutí ze vzdáleného, a přece 

příbuzného stanoviska vídeňského, k popisu snah o rozšíření a pozvednutí lokálních polemik 

a debat na úroveň evropskou. Prostřednictvím osobností J. Vrchlického, E. Alberta, T. G. 

Masaryka a opět H. Bahra jsou představeny prvky křížení, prolínání a diferenciace názorové a 

životní perspektivy podmiňující rozsah a dosah úseků dráhy, již Machar spolu s nimi 

formoval jako příklad pro českou moderní společnost. Neopomenuta je reciprocita hledisek

hlavní pozornost se sice soustředí na obrazy Vídně a prameny k Macharovu "vídeňskému 

životopisu" jakož i na roli časopisu Die Zeit v pokusu o prolomení pražsko-vídeňské 

vzájemné izolace, doprovodný důraz je však položen i na recepci vídeňské modemy v 

Čechách. Tato reciproční linie interpretace, kde nezbývá než konstatovat, že pokus o 

přiblížení v devadesátých letech nakonec nenaplnil představy svých iniciátorů, je dovedena až 

před první světovou válku, tedy do období, kdy se v rámci proměny situace evropské mění i 

povaha vzájemnosti pražsko-vídeňské. O situaci por. 1900 však je pojednáno pouze v 

základním obrysu. neboť období, jemuž je práce zasvěcena, je omezeno zhruba polovinou 

osmdesátých let zdola a koncem století shora. Periodizační předěly jsou dobře zvoleny jak 

vzhledem k problémům Bahrova a Macharova působení, tvorby a interakce, tak s ohledem na 

proměny celkové situace moderního hnutí v Čechách a v Rakousku, resp. Německu (od 

počátků a vymezení po diferenciační diskuse a vyhranění). 

Je nyní třeba podotknout, že práce představuje pro výzkum rané modemy v Čechách, 

ale i pro pochopení extenzí Bahrova modernistického projektu značný přínos, a to především 

svým materiálovým záběrem a analýzou osobních, kontextových a intertextových vazeb 

jednotlivých pojednávaných osobností a jejich tvorby. Jde především o mnohé dokumenty 

archivní povahy, zejména o nevydanou korespondenci a osobní záznamy, které dosud nebyly 

podrobeny tak rozsáhlé analýze a- především v případě Macharově- poukazují často k 

dosud nezohledněn)·m motivacím básníkova jednání hlavně v první polovině devadesátých 
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let. Účinně vedená pramenná kritika konfrontující texty vydané a nevydané, texty různých 

žánrů přispívá k diferencovanějšímu názoru na zdroje, funkce, významy, jež Macharovo dílo 

a osobnost představovaly jak v rámci moderny české/rakouské, tak v situaci vídeňské české 

literatury. Ani kapitolu bahrovskou, přestože tvoří- jak zdůrazněno v úvodu- spíše 

kontextový doprovod pro oddíl macharovský, nelze brát na lehkou váhu. Osobnost H. Bahra 

je- na rozdíl od osobností typu H. von Hofmannsthala, A. Schnitzlera, K. Krause, ale i P. 

Altenberga, L. Andriana, R. Beer-Hofmanna a jiných představitelů fenoménu "Vídně přelomu 

století" - podrobena soustavnému výzkumu a ediční pozornosti teprve od sedmdesátých let 

(předjímající úlohu měl výbor z Bahrových kritik z r. 1968, ed. G. Wunberg) a teprve od 

konce osmdesátých let lze mluvit o systematické aktivitě spojené především se jmény R. 

Farkase. M. Csákyho, L. Mayerhofera a naposledy i K. Ifkovitse. Dnes se můžeme opírat o 

velkorysou edici Bahrových spisů včetně korespondence a dokumentů jakož i o vynikající 

Farkasovu monografii. Stranou pozornosti nezůstalo ani téma H. Bahr a Čechy- L. 

Kostrbová tak navazuje na práce M. Jahnichena, S. Simoneka, ale i F. Černého. Přesto je její 

analý·za Bahrovy iniciativy a rané prózy a programové esejistiky přínosná právě v 

kontextovém propojení a konfrontaci s Macharovými způsoby sebevymezení a hledání 

orientace napříč soudobými ideologickými tlaky a literárními diskusemi. V následujících 

několika margináliích tudíž v žádném případě nejde o poukaz na nedostatky předložené 

disertace, nýbrž o podněty k diskusi, kterou nad prací tohoto druhu nutno vést, případně o 

náměty pro knižní vydání, k němuž by rozhodně mělo dojít. 

První poznámka se týká pojmosloví. Setkáváme se zde nejprve s termíny, jež jsou 

ponechány jaksi svému osudu- tak již podtitul práce zmiňuje "prostor (středoevropského) 

modernismu", nicméně jednotlivé složky tohoto sousloví nejsou upřesněny, jakkoli jde o 

problémové kategorie s dlouhou historií (podobně pojem zkušenosti v názvech kapitol). 

Podstatnější je ovšem metodologické východisko vytčené v úvodu: "Místo hlediska časového 

(chronologického, vývojového) je upřednostňováno hledisko prostorové, jde především o 

kontexty, vztahy, autostylizační postupy a literární reprezentace, které se mnohdy zdají 

protikladné, přesto však koexistovaly a byly propojeny oběma osobnostmi [ ... ]"(s. 7). 

Poněkud zmatečné oddělování kategorií času a prostoru lze přejít, avšak ani poté není příliš 

jasné, proč by pojmy chronologie (absolutní? relativní?) či vývoje musely být protikladné s 

pojmy citovaného výčtu- jde o termíny jiné úrovně, či spíše by jejich vztah a jeho jiné pojetí 

než "tradiční" muselo být upřesněno. Vlastní text práce ovšem v podstatě chronologicky 

postupuje a i svou digresivní povahou dokazuje časový charakter historické kategorie 

prostoru. Některé z užitých pojmů jsou převzaty z dobové debaty, nicméně vyžadují 
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současnou teoretickou reflexi -tak zejména klíčový pojem romantismu, který slouží jak k 

pojmenování proměn v rámci díla obou analyzovaných osobností na konci osmdesátých let 

19. století, tak jako obecné pojmenování epochy a pojetí subjektu, jež tuto epochu provázelo. 

Hovoříce o konci 19. století, literární historikové užívají různých zdánlivých upřesnění tohoto 

pojmu- předpony neo-, novo- či sousloví pozdní romantismus. Spor o romantismus, jak se 

objevuje např. v osmdesátých letech, je však spíše příznakem umělecké modemy vůbec jako 

kritiky 19. století a poukazu na rozporné založení moderní evropské civilizace. Je ovšem 

rovněž možné zohlednit pojetí tzv. dlouhého 19. století a dlouhé moderny, jak je např. rozvijí 

práce S. Vietty, totiž založení estetiky moderního umění v rané německé filozofické 

romantice. Problémy, jež z toho plynou, se objeví především v analýze poezie, kde se 

zejména ve snaze o utřídění autostylizačních postupů a typů mluvčích setkáváme s 

kategoriemi jako "oněginovské já'', jež vyvolávají spíš další otázky, místo aby diferencovaly a 

orientovaly (z dalších pojmů, jež třeba, dle mého soudu, pro knižní vydání upřesnit: kategorie 

"nervů··, "reprezentace", vztah "vnitřní-vnější"- s. 134 a n., "umělecká pozice", "dekadentní 

imaginace" -jde o pojetí J. Pierrota?). 

Druhá poznámka se týká povahy interpretace, pro niž autorka čerpá podněty 

především ze sociologického díla P. Bourdieua. V obecné rovině jde jistě o impulsy, které v 

práci vedou k pružnému propojení životopisu s literárněhistorickou interpretací textu, 

nicméně na některých místech jako by politické pojetí tvorby vedlo k interpretačním 

jednostrannostem, resp. tato "politika subjektu" není teoreticky reflektována či alespoň pod 

čarou vysvětlena. Jde jistě o přístup, který staví Macharovu poezii do nového světla, nicméně 

jde o přístup v mnohém polemický (očekával bych, že se autorka vyrovná přinejmenším s 

Pešatovou monografií), zaměřený k těm aspektům básnického díla, jež lze sledovat i v jiných 

typech textů. V místy poněkud technickém jazyce této interpretace se pak projeví problémy s 

aplikací původně sociologické inspirace- to, co je v rovině životopisné produktivní, nemusí 

být ku prospěchu věci, jde-li o poezii (srov. s. 109 a n.). V případě H. Bahrajako kritika by 

bylo třeba navést čtenáře blíže k pochopení vztahu program-hodnocení, na jehož základě by 

vynikla Bahrova schopnost pojmenování tematické modernosti v dílech jeho vídeňských 

současníků (opět- politickou dimenzi lze upřednostnit, nicméně je zároveň nutno upozornit 

na to, že tato dimenze může interpretovi zakrýt jiné, neméně podstatné prvky a dosah kritické 

aktivity). 

Autorka si je vědoma kritiky, jíž byl v posledních dvaceti letech podroben dominantní 

kulturněhistorický výklad fenoménů Vídně přelomu století C. E. Schorskeho o estetické 

kultuře psychologického člověka jako úniku z krize buržoazního liberalismu. Schorskeho 
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pojetí si však, jak se zdá, stále uchovává svoji orientující schopnost. Jakkoli např. S. Bellerovi 

a jiným jde o revizi Schorskeho z hlediska dějin Židů ve střední Evropě, ne lze opomenout 

druhý, v našem připadě podstatnější aspekt této kritiky, která má svůj původ v Johnstonových 

intelektuálních dějinách Rakouska a Janíkovy a Toulminovy knihy Wittgenstein 's Vienna: 

především o tzv. "selhání liberalismu" podle současných historiků nelze při zohlednění 

problémů integrované vídeňské židovské komunity v univerzálním smyslu mluvit a zároveň 

jde o to, že tzv. estetická kultura se z hlediska tvorby a zázemí kritických umělců a myslitelů 

typu K. Krause, L. Wittgensteina, ale i H. von Hofmannsthala či A. Schnítzlera, nemluvě o S. 

Freudovi, jeví jako veřejná aktivita sui generis, jako kultura etická, jako kritika zaklínadel 

moderní doby, že teze odpovídající spíše určitému typu publika nemožno vztáhnout na 

umělce samé, resp. že na jejím základě nelze činit univerzální závěry ani o mladé Vídni a o 

jejím "terapeutickém nihilismu" (Johnston). 

Poslední drobná poznámka či námět- práce se nedotýká tématu, jež k Vídni 

neodmyslitelně patří, totiž kultury kritického fejetonu, kritické žurnalistiky a její moci. A 

přece by tento motiv mohl poskytnout další významové možnosti oběma kapitolám- nejen 

fejetonista Bahr, ale i aktivita osobností jako Ludwig Speidel, Eduard Hanslick, Julius 

Korngold, Theodor Hertzka, Felix Salten by mohla tvořit další vídeňský kontext včetně 

krausovské kritiky fejetonistického jazyka- tentokrát Macharovy- fejetonistiky, samozřejmě 

spolu s tradicí českou, ale i zdroji francouzskými (srov. mísení tradic fejetonu v tvorbě P. 

Altenberga). 

Závěrem nutno konstatovat: disertační práce L. Kostrbové vychází ze široké znalosti 

pramenů a literatury, je tematicky a materiálově, jakož i v kritickém zpracování, svým 

komparatistickým zřetelem a ve své otevřené struktuře prací podnětnou, kvalitou bezesporu 

přesahující požadavky kladené na práce tohoto druhu a měla by po drobných úpravách vyjít 

knižně. Obohacuje naši představu o proměnách a prostupování soudobých kontextů, o povaze, 

členitosti, zdrojích a možnostech modernistických hnutí v Praze a Vídni, klade dosud 

nepoložené otázky a v diskusi vztahu politiky a poezie rozvijí potenciál historické situace 

konce 19. století vtělené do poezie Macharovy. 

Disertační práci Lucie Kostrbové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji autorce přiznat titul 

Ph.D. 

Praha 28. července 2008 
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