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Název DP práce Markéty Holanové vyžaduje upřesnění - například podtitulem, 
který by zněl: Ve světle vybraných literárních časopisů a revue. Je notoricky 
známo, že literární situaci zhruba od vystoupení předválečné čapkovské generace 
po sklonek dvacátých let, tedy literární situaci období, které předložená DP 
charakterizuje jako "avantgardní", vyznačuje cosi jako "pohyb k periferii", zájem 
o živou lidovou kulturu nikoli v pojetí romanticko-folklorním, ale o nejrůznější 
projevy naivní umělecké tvorby, umělecké tvorby primitivů, městský folklor - a 
také o tu oblast zábavně didaktické literární či umělecké produkce, které dnes 
označujeme za součást literatury nebo kultury populární. Tento "pohyb 
k periferii" můžeme sledovat ve vlastní umělecko-esejistické tvorbě literárních 
tvůrcll druhé poloviny 10. a 20. let (Čapek, Váchal, Klíma, hnutí proletářské 
kultury, Devětsil); jeho reflex můžeme sledovat v kulturní politice (diskuse o 
zákonu na ochranu proti pornografii a literálnímu braku, viz známá brožura 
z roku 1927). Předložená práce chce k poznání tohoto "pohybu k periferii" přispět 
tím, že systematicky mapuje, nakolik a v jaké podobě se témata spojená 
s "pohybem k periferii" vepsala do struktury literárních či kulturních periodik 20. 
let - do hierarchie jejich témat, do jejich vizuální podoby (obrazová příloha) i do 
toho, jaké otázky a v jaké formulaci stavěly uvedené časopisy do centra dobové 
diskuse. Cílem práce není nově definovat povahu onoho "pohybu k periferii", 
tedy pojmenovat vztah elitní kultury ke kultuře populární jako integrování, 
akceptaci, anexi či ještě jinak - v tomto směru autorka cituje různé dosavadní 
literárněhistorické interpretace (Strohsová, Janáček, Bílek). Rovněž není jejím 
cílem korigovat či prohloubit dosavadní výklady expresionismu, civilismu, tzv. 
proletářského umění, poetismu jako variant či etap avantgardního modelu. Jde o 
práci převážně materiálovou, jejím cílem je popsat, na jakých příkladech, v jaké 
podobě a s jakými důsledky pro formulaci vlastního uměleckého programu byl 
"pohyb k periferii" tematizován v kriticko-esejistické i beletristické složce 
časopisiL Interpretační úsilí autorky se tak zaměřilo k hledání toho, co tříšť 
mnoha zachycených článků, pasáží či (v menší míře) beletristických textů 
spojuje, úsilí pojmenovat strukturu uvažování o oné "periferii" v periodikách 
avantgardního hnutí. Hlavní interpretační teze obsahuje paradoxně jedna 
z úvodních kapitolek, nazvaná "Materiál" (část 4) - zde se pojmenovávají dvě až 
čtyři základní otázky, které "pohyb k periferii" v poezii sledovaných umělců a 
publicistů implikoval: Co je ne-literatura dnes? Je třeba ji eliminovat a proč? Ke 
komu mluví, pro koho je psána literatura dnes? Je třeba jejího adresáta změnit - a 
jak? Tyto otázky umožňují dobovou diskusi, která je dále popisována v pořádku 
daném povětšinou chronologií jednotlivých časopiseckých tribun, strukturovat a 
vyložit jako celek. - V závěru předložená DP soustřeďuje pohled na několik 
protagonistů dobové diskuse a shrnuje jejich stanoviska k "pohybu k periferii" 



v průběhu sledovaného období. Tyto monografické kapitolky nabývají na 
významu s vědomím dalšího tvůrčího vývoje jmenovaných osobností, respektive 
jejich pozdějšího úsilí zaměřeného k podobným problémům - viz případ Bedřicha 
Václavka, u nějž jeho práce o "lidové slovesnosti" (kramářské písně ad.) 
"v českém vývoji literárním" z let třicátých představují patrně vrchol osobního 
díla vědeckého. - Jen v několika izolovaných případech vtahuje předložená práce 
do výkladu beletristické texty: je to např. indiánská kvazipovídka Jaroslava 
Seiferta z Proletkultu, jednak román Ivana Olbrachta o "Anně, rusé proletářce" 
z Reflektoru. Začlenění těchto textů do proudu dobové diskuse o literární periferii 
i jejich relativní (na stránkách časopisů) unikátnost navozuje nový pohled na tyto 
texty jako výjimečné experimenty, transformující úvahy o "nové" literatuře a 
"novém" čtenáři z roviny kritické rozpravy do roviny beletristické tvorby. Další 
úvaha o těchto experimentech však vyžaduje vzít v úvahu rovněž dobovou 
beletristickou produkci knižní. 
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