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VRCHLICKÝ, WHITMAN A ŠALDA OBSYPANÍ PAPOUŠKY 

Cesta Ondřeje Skovajsy k tématu diplomové vedla oklikou: původní nápad psát ji na katedře 

anglistiky a amerikanistiky a věnovat se poezii Wa1ta Whitmana v českém kontextu přivedl 

pochopitelně diplomanta nejprve k Jaroslavu Vrchlickému. Vzhledem k tomu, že jeho 

hodnocení V rchlického překladů amerického básníka se diametrálně rozcházelo 

s přetrvávajícím, vesměs negativním posuzováním tohoto translatologického počinu, rozhodl 

se napřít svou badatelskou pozornost tímto směrem. A tady se dostávám k prvnímu uzlovému 

bodu Skovajsovy práce: nesmírně si vážím opravdovosti a nasazení, s nímž vytáhl do boje 

proti řadě opakovaných a ne vždy relevantních odsudků a s nímž se pokouší revidovat obraz 

Vrchlického - překladatele i básníka - v dějinách české poezie. 

Domnívám se, že důležitým úkolem literárního vědce je vytrhovat petrifikované 

názory z dobových souvislostí a očišťovat je ode všech mimoestetických nánosů, které na 

sebe přirozeně v různých historických epochách nabalují. Skovajsa při tomto svém 

apologetickém tažení prokázal, že umí zacházet s prameny, že je schopen uvádět zjištěné 

skutečnosti do souvislostí a originálně je interpretovat. Na druhé straně se ve svých závěrech 

často uchyluje k podobným pravdám okamžiku a zkratkovitým závěrům, které sám -

především třeba F. X. Šaldovi - vytýká. Občas to zavání jakýmsi "hledáním jediného pravého 

viníka" a nastolováním vlastní pravdy, které lze do jisté míry chápat a tolerovat jako projev 

rytířství k milovanému básníkovi, ale které se může zvrtnout přesně v to "ideologizování", 

proti kterému diplomant brojí. Cítím ze Skovajsova psaní skutečně svobodného ducha, který 

"vane, kam chce", občas dělá zbytečný průvan, ale každopádně odevšad vynese přinejmenším 

nějaký originální postřeh. 

Na první pohled působí práce poněkud roztěkaně a nesourodě, při hlubším pohledu se 

však v její celkové kompozici obráží postupné ohledávání problému Vrchlický, který má 

skutečně řadu vrstev, přičemž rezignovat na jednu z nich znamená uhnout od vytyčeného 

úkolu. Skovajsa se pokusil sevřít celou práci do jakési vrchlicko-whitmanovského rámce. 

Začíná výkladem Vrchlického sonetu Wa1t Whitman na pozadí Whitmanovy básně Excelsior 

(skvělý postřeh o "poetice novoanglického slabikáře New England Primer), přičemž 

zamyšlení nad poetikami amerického básníka a Vrchlického tvoří spolu kapitolou o plagiátech 

Emanuela z Lešehradu až druhou část práce. Ta první je pak věnována vzniku, proměnám a 



ustavování kritických soudů i literárněvědných hodnocení překladatelského a básnického díla 

Jaroslava Vrchlického. 

Za velmi přínosnou považuji kapitolu, v níž Ondřej Skovajsa sleduje, genezi pojmů 

"dilletantismus" a "eklekticismus", a rovněž detailní analýzu sledující, jak Šaldovy odsudky 

z 90. let ještě v nedávné minulosti modelovaly názory odborné veřejnosti na Jaroslava 

Vrchlického (využitím teorie performativ na tuto problematiku prokázal i schopnost aplikovat 

teoretická východiska na konkrétním materiálu). Zároveň však považuji některé diplomantovy 

vývody v první části práce za problematické či dokonce neudržitelné. Mám na mysli 

především výklad o antisemitských motivacích Šaldových odsudků Vrchlického poezie a 

poněkud zjednodušující interpretaci vztahu Masaryk-Šalda-Vrchlický. Myslím, že by si měl 

Ondřej Skovajsa uložit větší kázeň v hodnocení a emocionálních vznětech a posilnit svou 

argumentaci o nepředpojatou interpretaci Vrchlického díla, která, jak sám píše, skutečně 

chybí. Zároveň však musím ocenit - v oblasti diplomního psaní ne příliš obvyklou - vtipnost, 

s níž se diplomant vypořádává se svými protivníky: "Vyčítá-li Masaryk Vrchlickému, že je 

filosofický impresionista, může stejně tak třeba Březinovi vyčítat, že v jeho básních postrádá 

detektivní zápletku collinsovského typu či zdravou millerovskou erotiku." 

Diplomová práce Vrchlický, Whitman a Šalda obsypaní papoušky vybočuje ze 

zaběhaných představ o tomto žánru. Svým esejistickým stylem, živelností, s níž se vrhá na 

každou autoritativní "pravdu", osobním zaujetím pro vyvoleného básníka a občasnými 

výkřiky na jeho obranu tam, kde by se slušelo poněkud více argumentovat, se Ondřej 

Skovajsa často vystavuje nebezpečí, že bude rozcupován těmi, kdo jsou pro podobné střety 

lépe odborně vyzbrojeni. Do jeho dalšího bádání a psaní mu radím větší uměřenost, ale nikoli 

opatrnost. Doporučuji ubrat ve vyjevování emocí, ale neudusit schopnost mít je a pracovat 

s nimi ve věcech umění. A v neposlední řadě jemu i Jaroslavu Vrchlickému přej u, aby ve 

svém tažení na obranu básníka neustal. Protože: "Nezáleží na tom, jak dlouho běžíte za tím, 

na čem vám záleží. Utíkejte!" 

V této práci je co obhajovat, proto ji doporučuji k obhajobě. Hodnotím ji jako výbornou. 

V Praze 4. února 2006 Markéta Kořená Ph.D. 


