
Oponentský posudek na disertační práci 

PhDr. Eva Kalivodová: Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních 
situací. 

Předložená práce Evy Kalivodové je výsledkem prolnutí několika dlouhodobých 
profesionálních zájmů autorky, a to o oblast české a anglické literatury 19. století, o 
problematiku překladu a rodových studií (Gender Studies). Toto prolnutí se děje pod zorným 
úhlem rodového pohledu - ovšem autorka poukazuje na to, že rodové změny a překlad mají v 
literární historiografii podobný osud: marginalizaci. Výsledkem je text, který nabízí nové 
čtení či odhaluje nové aspekty ve všech oblastech, které jsou "ve hře". Konkrétní analýzy 
těchto aspektů a souvislostí autorce slouží jako "důkaz" a argument jednak proti představě 
literární historie, psané jako kontinuitní, často lineární, případně vnitřní "logikou" vedený 
příběh (národní) literatury, který většinou ústí v koncept více či méně stabilního (převážně 
mužsky homogenního) literárního kánonu, ale také proti možnosti konstruovat (čistě) ženskou 
literární tradici. Autorka takto plodně vstupuje do diskusí o teoretickém konceptu literárních 
dějin, který se již stal v české literární historiografii předmětem úvah (např. V. Papoušek a D. 
Tureček: Hledání literárních dějin). Obohacuje tuto teoretickou diskusi metodologickou ' 
aplikací konceptu situace, vycházející z představy nelineárního literárního dění, ve kterém se 
dostávají do různých vztahů rozmanité prostorové (odlišné jazykové kultury) a časové (různá 
historická období) kontexty. Eva Kalivodová pak za jeden z důležitých elementů situace 
považuje rodový (genderový) kontext, jehož zohlednění při analýze literatury není zatím 
v našem literárně-teoretickém, ani literárně-historickém zkoumání pravidlem, spíše naopak, 
výjimkou. Právě hra mnohostranných vzájemných působení, mezi kterými autorka nachází 
neočekávaná spojení a kterými dokáže pootočit a nabídnout novému vnímání koncepce, fakta 
a pojmy, tradičně ukotvené v diskurzu zdánlivě oddělených disciplín, činí z daného textu 
téměř dobrodružství. Výsledkem je pak obohacení a prohloubení jak poznání literatury psané 
českými ženami v 19. století, tak problematiky překladu, a v neposlední řadě také konceptu 
rodu v literatuře a metodologie a strategie její interpretace. 

Autorka svá zjištění vyvozuje z detailní znalosti dobových ideových, kulturních a literárních 
souvislostí jak českého tak i anglického kontextu; a její znalosti jsou výjimečné, jak o tom 
svědčí nejen samotný text, ale i rozsáhlý poznámkový aparát a hlavně jeho obsah. Bez ohledu 
na bohatou faktografickou základnu však dikce textu není autoritativní, spíše naopak, Eva 
Kalivodová slovníkem, který je terminologicky přesný a ukotvený v jednotlivých disciplínách, 
nabízí, odhaluje, naznačuje a ponechává domýšlení. ... Nepostupuje od obecného 
k jednotlivému, ale mění tyto perspektivy a střídá ty nejužší kruhy osobní biografie s těmi, 
které reprezentují literární historii, kulturní kontext, až k symbolicko-metaforickému chápání 
ženskosti, přičemž si uvědomuje jejich vzájemnou podmíněnost a vzájemné ovlivňování 
(individuum a jeho tvorbu může ovlivnit, až vyvolat k životu symbolická rovina, až 
mystifikace, jak ukazuje v kapitole o vstupu českých žen do oblasti poezie). Tento přístup 
exemplifikuje její názor, že je důležité pochopit individuální vstup autora/autorky nebo 
překladatele/překladatelky do kontextu trvání literatury jako "autorskou performanci" a ne 
pouhou kombinací z existujících možností, které nabízí "svět textů". 

Ale k východiskům a závěrům textu: autorka svůj koncept "rodu v životě literatury"v zásadě 
odvíjí od takového chápání kategorie rodu, ustalování jehož obsahu se "děje" v dobově 
kontextuální situaci, a ve vzájemném napětí rodů obou. Navíc, uvedení "jinakosti" do 



zkoumaného kontextu české rodové dynamiky kulturních a literárních situací 19. století, a to 
kontextu anglického, zkoumaného v práci na materiále pi~ekladů (ženské "cizí" autorky 
mužem: Browningová a Klášterský, a naopak. mužského ~~cizího" autora ženou: Byron a 
Krásnohorská) nabízí podle autorky dosud nevyužité cesty k uvažování o literatuře. A 
dodejme, že svým textem tuto cestu podnětně otevírá a zapojuje tak do sítě dynamiky 
rodových vztahů také dynamiku domácího a cizího. Právě setkání s "cizím" a proces jeho 
přenesení do domácího kontextu pomůže odhalit limity a povahu našeho vlastního sebe
pochopení, a tedy i sebe-pochopení rodového. 

Předložená práce se zapojuje nejen do mezinárodního genderového diskurzu - autorka 
prokazuje velmi dobrou znalost existující západní literatury -, ale svými sofistikovanými 
konkrétními výsledky, ke kterým dospěla na základě použití svého konceptu rodové analýzy, 
se produktivně zapojuje do diskuse o významu kategorie -rodu a rodové analýzy jako 
analytického nástroje hlavně v našem intelektuálním kontextu~ Její publikace nepochybně 
přispěje k pochopení a akceptaci oprávněnosti a nosnosti tohoto přístupu širší kulturní, 
uměnovědnou a literární komunitou. Velmi cenné je i to, že autorka zdůrazňuje komplexnost 
této kategorie a poukazuje na důležitost rozlišování jejich rovin, které mají podle jejího 
názoru jinou povahu (gender vznikání textu, rodovost konstruovaná textem, genderové 
postoje recepce, atd.). 

Důsledkem propojení výše uvedených kontextů a jejich interpretace z hlediska uvedeného 
metodologického přístupu je však i něco dalšího: již zmíněné promyšlení dosavadního 
převažujícího chápání a výkladu dějin literatury jako posloupného vývoje, ale také změna 
některých dalších teoreticko-interpretačních konceptů a výkonů současné literární teorie. Zde 
mám na mysli např. kritiku prezentace vztahu Elizabeth a Roberta Browningových v existující 
literatuře, re-interpretaci Portugalských sonetů E. Browningové z hlediska jejího celkového 
díla, zdůraznění aspektu recepce a jeho zapojení do konceptu dějin literatury, hledání 
literárních analogií napříč kulturami, vliv mytologizace ženství na literární tvorbu mužů a 
hlavně na literární tvorbu žen (zjištění, jak tato mytologizace paradoxně umožnila prvním 
českým poetkám do literatury vstoupit, ale zároveň jim předem vymezila určené místo) atd. 
Ve výčtu inspirativních momentů textu Evy Kalivodové bych takto mohla dále pokračovat. .. 

Mám jen jednu otázku, která mi vytanula na mysli, když jsem četla autorčin závěr, "že 
originalita tvorby žen velmi úzce souvisí se schopností spojitého rodového a tvůrčího 

"obrazoborectví" v každé jedné literární situaci" (s. 148-149). Platí toto tvrzení obecně, tj. i na 
tvorbu mužů (spojitost mezi rodovým a tvůrčím "obrazoborectvím")? nebo pouze na tvorbu 
žen? nebo je možné jej chápat jako závěr, který platí "pouze" pro autorky, analyzované 
v práci a jmenovitě vyzdvižené v závěru? Bylo by možné najít výjimky z této 
"souvislosti" (mám na mysli autorky, které by dobové rodové konvence "neignorovaly") a 
přesto dosáhly tvůrčí originality? 

Závěr: 
Na základě výše uvedených konstatování doporučuji disertační práci PhDr. Evy 
Kalivodové: Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních situací přijmout 

k obhajobě a autorce udělit titul Ph.D. 

Doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 
Ostrava 28. 5. 2010 


