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Eva Kalivodová: 

Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních situací 

Předložená práce se zaměřuje rovnomocně (ve "dvou vrstvách argumentace") na fenomény a otázky 

překladu a rodu, na jejich proměňující se situovanost, na jejich souvislosti s dobovými literárními, 

kulturními a společenskými skutečnostmi a předpoklady. V rozlehlém prostoru od poloviny 

devatenáctého století do první poloviny dvacátého století (s dalšími přesahy) nachází možnosti i 

překážky porozumění literárním textům, usiluje o znovunalézání jejich zprostředkujících funkcí, 

vzájemných vztahů a možností jejich recepce, interpretace a tvorby. 

Eva Kalivodová chápe překlad a překladovost širším i hlubším způsobem, tj. nejen jako 

. převod, ale jako recepci zvýrazňující mnohost a vztahovost interpretací, zároveň jako prostředek k 

postižení literárního života a literárních situací, a to jak v celistvosti, v dobovém kontextu, tak v 

hledání příznačných momentů kontinuálních, multikulturních proměn fenoménu rodu, podstatných 

rysů sílící ženské autorské identity a představivosti. Ukazuje místo překladu jak v literárněhistorických 

obrazech, tak v pozoruhodných návratech do dobových vztahů literatury, kultury a života. 

První dvě kapitoly (Nejen o portugalském sonetu, Česká Eliška Browningová) jsou věnovány 

"genderově jedinečnému" dílu Elizabeth Barrett Browningové a jeho aktualizacím v podání Antonína 

Klášterského a Františka Baleje a - velmi přínosným a zvrstvujícím způsobem - jejich kritickým 

ohlasům, a to v závislosti na proměně dobového recepčního horizontu přelomu století se zvláštním 

zřetelem k podnětům a inspiracím pro chápání fenoménu rodu a posuny jeho souřadnic. Další 

kapitoly (Býti básnířkou, Pomněnky šlechetných duší vlastenců a vlastenek) přinášejí široce založenou 

rekapitulaci předpokladů "konfigurace" novým podnětům otevřeného - raného a rozvíjejícího se -

modernismu, ukazují zrod a postup emancipačního vědomí a uvědomění v liniích ženského psaní, a to 

proti proudu času, na osobnostech, činnosti a estetice: od autorek almanachu Pomněnky přes Sofii 



Podlipskou a další k Elišce Krásnohorské jako básnířce, myslitelce a překladatelce. Od postupně 

skládaného spektra různorodých a vzájemně se doplňujících pohledů v druhé polovině práce 

průzkum postupuje spíše lineárně, s důrazem na vztah životní (rodové) zkušenosti a "textury" 

literárních projevů. 

Předložená práce vychází z širokého materiálového průzkumu, charakterizuje ji promyšlená 

kompozice a živý styl. Autorce se daří problematizovat zdánlivě samozřejmé, inspirovat. Výstižný je v 

tomto ohledu pojem archeologie v názvu práce. Z literárněhistorického hlediska odkazuje k možnosti 

akcentovat mnohost a dynamičnost literárních i mimoliterárních jevů, hledání impulsů, meziprostorů 

a variant realizací. Jednou z otázek, které tato práce klade a jež se mohou stát předmětem diskuse, je 

možnost zpřesnění (metafora i nástroj) a výraznějšího metodologického využití tohoto pojmu. 

Práce Evy Kalivodové se vyznačuje plodným propojením přístupu komparatistického (s 

důrazem především na recepci a překlad) a hlediska genderového (sledujícího proměny možností 

rodu jako tématu a jako autorského principu a jeho sebeuvědomění). Přináší cenné podněty 

vycházející z kritické reflexe dosavadních různorodých - domácích a zahraničních - metodologických 

postupů a výsledků literárněhistorických zkoumání. Svým důrazem na promýšlení vztahů a souvislostí 

mezi literárními, kulturními a společenskými jevy, na jejich bohatství a dynamičnost, jejíž zachycení je 

jedním z významných rysů výkladu, otevírá nové pohledy a významy, zvrstvující mezikulturní přesahy. 

Disertační práci Archeologie básnířky proto doporučuji k obhajobě. 
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