
Posudek diplomové práce Lucie Satinské Dunaj: cesta, pamäť, mesto a smrť

  Již z úvodu práce je jasné, že si diplomantka předsevzala nelehký úkol: sepsat literárně 

kulturní antropologii Dunaje. Současně se netají osobní fascinací podunajskou kulturou. 

Esejistický úvod skvěle předznamenává stylistickou, metodologickou i obsahovou podobu 

práce. Ta je komponována do čtyř souměrných kapitol – Cesta, Paměť, Město, Smrt. Každá 

z kapitol pracuje s určitou interpretační perspektivou, specifickým výběrem textů, hledá 

aspekty dunajské kultury.

V kapitole Dunaj je cesta. Alebo? se diplomantka zaměřuje na motiv cesty, na podobu 

dunajských cestopisů a cestovatelů. Interpretace primární i sekundární literatury vede nejen 

k analýze zvolených motivů a principů, ale k charakteristice obecnějšího rámce, v němž se 

následně bude celá práce pohybovat. Autorka demonstruje, jak se Dunaj podílí na 

konceptualizaci středoevropské kultury a současně i dílčích národních identit. Analýza rovněž 

směřuje k definování dunajského literárního kánonu, jenž je zároveň zpochybňován 

a problematizován. Diplomatka například konfrontuje kanonický Dunaj Magrisův s pojetím 

Pétera Esterházyho. Výsledkem je nejen předpokládaná snaha a potřeba středoevropských 

spisovatelů vyrovnat se s Magrisem, ale i uvědomění si specifické podoby středoevropské 

intertextuality – na což sice autorka primárně neupozorňuje, neboť to není ambicí této 

kapitoly, ale z jejích interpretačních sond to přirozeně vyplývá. Interpretace také sleduje 

komparaci dunajských a „nedunajských“ (Verne) spisovatelů  píšících o Dunaji a vytváří nové 

čtenářské kontexty (Píseň o Niebelunzích coby dunajský epos).

V následující kapitole Pamäť Dunaja analyzuje autorka formování kolektivní paměti 

dunajského prostoru. Inspirována Simonem Schamou a jeho konceptem imaginací 

konstruované krajiny, interpretuje Dunaj už nikoli jako literární motiv, ale jako kulturní jev. 

V rámci kuturněantropologické perspektivy se autorka zaměřuje na analýzu míst a postav 

paměti, ale i na proces paměti a zapomínání jednotlivých dunajských národů. Diskursivní 

pestrost analyzovaných „textů“ – pamětní místa, historické osobnosti, pověsti, lidové balady, 

sochy, jazyková učebnice či personifikovaná osoba Dunaje – dovedla autorka smysluplně 

uspořádat a vytěžit z ní popis nejen procesu (de)konstruování kulturní, krajinné i osobní 

paměti skrze konkrétní i personifikovaný Dunaj, ale i procesu heroizace kulturních postav 

a události. Členění kapitoly navíc akcentuje i historický popis a postupné utváření kulturního 

palimpsestu dunajského prostoru.

Další kapitola, Duša dunajského mesta, se inspiruje fenomenologickým čtením krajiny 

a architektury, interpretovaným textem se tentokrát stávají dunajská města. Autorka se 



soustřeďuje na Bratislavu, Vídeň a Budapešť. Analýza městského prostoru i jeho kulturních 

a literárních obrazů směřuje k hledání společných rysů „dunajské metropole“, jako jsou 

například hraničnost nebo požitkářství. Autorka popisuje a interpretuje genius loci 

jednotlivých dunajských měst, ale současně si všímá i dílčích urbanistických či 

sociologických aspektů nebo mediálních sebeprezentací a stereotypů. Vedlejším, ovšem nikoli 

nepodstatným, výsledkem rozumějícího čtení je zachycení toho, jak obraz Dunaje utváří 

velkoměstkou lidovou slovesnost (ve škále od středověkých městských pověstí až po 

současnou popkulturu).

V poslední části, kterou autorka věnuje tématu smrti, se Dunaj proměňuje 

v mytologickou řeku. Metodologickou ispiraci diplomantka tentokrát nalezla v Bachelardově 

fenomenologii snění. Skrze bachelardovské vodní metafory, jejichž repertoár imaginace 

Dunaje funkčně obohacuje, autorka analyzuje různé podoby dunajské smrti (například smrt 

baladická, mučednická). Analýza těchto obrazů vede k deskripci jakési dunajské mytologie 

a mytologických postav.

V závěru práce autorka píše, že jejím cílem bylo poskládat mozaiku dunajské kultury. 

Myslím, že se jí to skutečně podařilo. Díky kulturní, jazykové, žánrové i historické pestrosti 

textů se navíc autorce podařilo sestavit antologii dunajských textů, což rozhodně nesnižuje 

badatelskou úroveň diplomové práce. Naopak dokazuje, že diplomantka je schopná aplikace 

literárněteoretických i kulturněantropologických metod. Vážím si též osobního zaujetí 

tématem a literaturou vůbec, jímž je celá práce prostoupena – ostatně sama autorka 

zmiňovala, že touto prací píše i „osobní vyznání“. V neposlední řadě je třeba vyzvihnout také 

stylistickou, esejistikou podobu práce (včetně fotografické přílohy), její výrazná literárnost

vychází funkčně vstříc analyzovaným literárním a kultruním textům a poskytuje, pro 

diplomovou práci nebývalý, čtenářský zážitek. Diplomou práci Lucie Satinské tedy s radostí 

doporučuji k obhajobě.

V Praze 21. ledna 2011

Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.




