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Posudok dizertačnej práce Dáše Berackovej Kontexty "estetickej 
mentality" ranej avantgardy 

Dizertačná práca Dáše Berackovej Kontexty estetickej mentality" 
ranej avantgardy sa pohybuje vo viacerých rámcoch. Najširší rámec 
tvorí problém "analytickej a syntetickej avantgardy", ako ho pre 
rusku avantgardu stanovil Aaage Hansen-Love. Užší rámec tvorí 
problém vymedzenia českej literárnej avantgardy dvadsiateho 
storočia. Dáša Beracková sa pohybuje v priestore, ktorý sama 
vyznačuje ako "ranú avantgardu". Týka sa autorov druhého 
desaťročia dvadsiateho storočia, ktorí sa nesformovali do nijakej 
spoločnej skupiny či hnutia, ale jasne sa vymedzili voči českej 

modeme z prelomu devatnásteho a dvadsiateho storočia. Tribúnou 
tejto "zmeny paradigmy" (ako tento proces označuje Daša 
Beracková) sa stal Almanach na rok 1914 a v ňom najma esej 
Vlastislava Hofinana Duch přeměny a prózy Josefa Čapka. Tretí, 
vnútomý rámec dizertačnej práce Dáše Berackovej tvoria 
fenomenologické analýzy prozaických textov Josefa Čapka, 
Bohuslava Reyneka a Richarda Weinera z tohto obdobia. 

Problém syntetickosti ako protipostavenia voči analytickosti 
historickej avantgardy odvodzuje Daša Beracková z troch zdrojov, z 
Bergsonovho konceptu života ako "tvorivého prúdu", z ruského 
akméizmu a v jeho rámci predovšetkým z konceptu "živého slova" 
Osipa Mandelštama a zo Šaldovej koncepcie syntetizmu, ktorá podl'a 
autorky premosťuje v textoch Josefa Čapka, Bohuslava Reyneka a 
Richarda Weinera teóriu syntetickej avantgardy Hansena-Loveho s 
Mandelštamovým princípom apropriácie, živého privlastňovania si 
vecí a kultúmej tradície. 

Autorkino vymedzenie raných textov Josefa Čapka, Bohuslava 
Reyneka a Richarda Weinera na pozadí Almanachu na rok 1914 ako 
textov ranej avantgardy hl'adá implicitne a nepriamo odpoveď na 
základnú otázku dejín českej literatúry dvadsiateho storočia. V 

Philosophische Fakultat II 

Institut fOr Slawistik 

Westslawische Literaturen 

(Tschechische und slowakische 

Literatur) 

Prof. Dr. Peter Zajac 

Dátum: 
7. 1. 2009 

Postanschrift: 

Humboldt-Universitat zu Berlin 

Unter den Linden 6 

10099 Berlin 

Telefon +49 [30) 2093-5176 

Telefax +49 [30] 2093-5171 

peter.zajac@rz.hu-berlin.de 

Sitz: 

DorotheenstraBe 65 

(August-Boeckh-Haus) 

10117 Berlin 

Verkehrsverbindungen: 

U + 5-Bahn FriedrichstraBe 

Bus Linie 100, 157 

Tram Linie 1, 3 

Sprechzeiten: 

Bankverbindung: 

Berliner Bank 

BLZ 100 200 00 
Konto 438 8888 700 



Seite: 2 

rámci súčasne sa rozvíjajúcej diskusie možno vcelku rozlíšiť dve základné hl'adiská, a to podl'a toho, 
či sa avantgarda pokladá v najširšom, syntetickom zmysle slova za "projekt českej literatúry 
dvadsiateho storočia". Tento pojem používa v súvislosti s otázkou "estetickej mentality" (aj keď 
presnejšie by bolo hádam hovoriť o kultúrnej mentalite) polonista German Ritz ako náprotivok 
pol'ského "projektu romantizmu". Rámec tohto projektu by potom mohla tvoriť raná avantgarda 
druhého desaťročia, historická (klasická) avantgarda dvadsiatych (poetizmus) a tridsiatych 
(surrealizmus) rokov a druhá avantgarda piiťdesiatych až osemdesiatych rokov, o ktorej sa rozvinula 
diskusia na kolokviu Druhá avantgarda (in: Česká literatura, 2008, č. 5, s. 666-720). Druhou 
možnosťou je vytvoriť analytický model dejín českej literatúry dvadsiateho storočia, ktorý nebude 
mať povahou trajektórie s dominantou v lineárnej nadvaznosti avantgardy (ranej - rozvinutej -
neskorej), ale štepnej, rozvetvenej trajektórie s vnútome rozmanitými typmi vzťahov, ktorej 
ústredným pojmom by zrejme nebola avantgarda, ale modemá literatúra dvadsiateho storočia. Daša 
Beracková nerieši vo svojej dizertačnej práci tento problém, sk6r hl'adá čiastkovú odpoveď na 
otázku, či patria rané texty Josefa Čapka, Bohumila Reyneka a Richarda Weinera k expresionizmu 
(tak to vymedzil Ludvík Kundera a v súvislosti s Josefem Čapkom Jiří Opelík, Jindřich Chalupecký 
píše v súvislosti s Weinerem ešte o Demlovi a Haškovi). 

Aj keď jej odpoveď nie je jednoznačná a je dost' obozretná, možno ju zhmúť do dvoch bodov: 1. 
Vymedzenie expresionistických konexií v Čapkových, Reynekových a Weinerových textech je u 
Ludvíka Kunderu a Jindřicha Chalupeckého vágne, všeobecné, neopiera sa o texty, ale o vonkajšie 
okolnosti, 2. Ak možno hovoriť v daných textech o expresionistických súvislostiach, treba ich oprieť 
o preukaznejšiu argumentaáciu. Daša Beracková si pri tom pomáha Fellmannovou 
fenomenologickou koncepciou expresioniszmu ako pokusem zjednotiť rozštiepený subjekt 
"prepletením" (interferenciou) subjektu a vecí, podvojnosťou vonkajšieho a vnútomého pohl'adu a 
chiazmom "vlastného" a "cudzieho" pohl'adu. 

V prvom bode možno v značnej miere s názorem Daše Berackovej súhlasiť (niektoré rozlíšenia 
vykonal v tomto smere už Jaroslav Papoušek), fenomenologický pohl'ad na texty Josefa Čapka, 
Bohumila Reyneka a Richarda Weinera sa ukázal pri konkrétnych analýzach ako inovatívny a 
produktívny, do isteju miery som však skeptický v odpovedi na otázku, či možno jej výsledky chápat' 
ako dostatočnú argumentáciu pri zaradení všetkých troch autorov do expresionizmu, a do akej miery 
oprávňujú hovoriť o koncepte ranej avantgardy. Napokon, aj autorka tu osciluje medzi viacerými 
pojmami a konceptami a myslím, že bližší je jej koncept ranej avantgardy, s ktorým potom splýva 
ako fakultatívny pojem expresionizmu. Ako som však už spomenul, nosnost' pojmu raná avantgarda 
bude závisieť od toho, do akej miery sa v bohemistike uplatní v budúcnosti literámohistoricky 
avantgarda ako dominantný pojem dejín českej literatúry dvadsiateho storočia. Od toho bude 
závisieť, či sa pojem avantgardy zúži na historickú avantgardu dvadsiatych a tridsiatych rokov 
(poetizmus a surrealizmus so surrealistickým pokračovaním po roku 1948), alebo či sa bude naopak 
rozširovať oboma smermi (raná avantgrada - neskorá avantgarda) a budú sa do nej začleňovat' aj tie 
javy modemej českej literatúry, ktoré tvorili neskoromodemý pendant historickej avantgardy 
(napríklad práve Richard Weiner a Josef Čapek), alebo sa voči nej vymedzovali, či voči nej stáli v 
priamej opozícii (Skupina 42, existencializmus, nesk6r totálny realizmus, explozionalizmus atd'.). 

Za inovatívne pokladám konkrétne analytické zistenia Dáše Berackovej, vychádzajúce z 
Bergsonovho konceptu života ako "tvorivého prúdu" a fenomenlogickej koncepcie "podvojného 
subjektu". Ukazuje sa, že popri analytickej línii českej literatúry existuje silná tendencia, pokúšajúca 
sa v modemej českej literatúre dvadsiateho storočia preklenúť v rozličných formách a podobách 
karteziánsky dualizmus tela a mysle, emocionality a racionality. Daša Beracková nachádza v 
Čapkových, Reynekových a Weinerových textech ich nezriedka nejasné, rozmazané, a neraz aj 
vedome zahmlené a prekrývajúce sa stopy, skrývajúce tajomstvo podvojných (a dnes by sme už 
mohli povedať aj potrojných a pomnožných) l'udských identít. Narúša tým lineárnu perspektívu, 
vyúsťujúcu teleologicky do postmodemy s jej sebareferenčným príklonom k faktúre textu. 

V súčasnosti sa karteziánsky dualizmus pokúša preklenúť estetika vnímania, zakladajúca sa na 
zmyslovom, synestetickom vnímaní, utvárajúcom atmosféru l'udského rozpoloženia (Befindlichkeit). 
Daša Beracková to hovorí ináč, svojimi slevami, ale v podstate ide o to isté: "Objavenie chiazmu 
'vonkajšku' a 'vnútra' ako produktívneho východiska poznania seba a sveta, frekvencia motívov 
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zraku, pohl'adu prenikajúceho pod povrch, či tematizovanie stratégií zviditel'ňujúcich skryté 
súvislosti sveta, je potom relevantným bodom, ktorý naznačuje, ako sa tieto texty zapájajú do 
diskurzu prehodnotenia pozostatkov karteziánskeho prístupu k svetu, a umožňuje, myslím, 
opodstatnene uvažovat' o nich ako o prejavoch otvárajúcich v kontexte českej literatúry cestu k 
postihnutiu istého filozofického postoja, zásadného pre priblíženie sak charakteru poetík historickej 
avantgardy'' (s. 148). 

Dizertačnú prácu Daše Berackovej Kontexty "estetickej mentality" ranej avantgardy pokladám za 
inovatívny príspevok k výskumu českej literatúry dvadsiateho storočia s osobitným dórazom na 
výskum avantgardy, analýzy textov Josefa Čapka, Bohuslava Reyneka a Richarda Weinera za 
argumenatívne preukazné a odporúčam udeliť Daši Berackovej doktorský titul (PhD). 
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