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Předložená práce je věnována tématu, jež přirozeně zahrnuje "širší kontext umělecké 

moderny ve středoevropském prostoru" a jemuž česká literární historie ještě mnohé dluží: 

vztahům Stanisfawa Przybyszewského a českého modernismu. Z širokého rejstříku 

možností průzkumu relací mezi modernistickými osobnostmi a uskupeními ve zmíněném 

prostoru na přelomu 19. a 20. století vybral autor vhodně a úměrně (i s ohledem na rozsah 

práce) k podrobnějšímu průzkumu Przybyszewského pojetí tzv. nahé duše a jeho vliv na 

autory spojené s časopisem Moderní revue na příkladu próz Jiřího Karáska ze Lvovic z konce 

století. 

Úvodní kapitoly práce přinášejí nárys klíčových faktů, kontextových vztahů i pojmů, 

zdůvodňují zvolený úhel pohledu, včetně provedených - a účelných - redukcí. Autor 

naznačuje základní momenty v proměnách dobového (vědeckého) myšlení, brání se však 

bezbřehému nebo zjednodušujícímu hledání vazeb mezi uměním a filozofií či psychologií 

(Nietzsche a Freud) , ovlivnění a následností, je si vědom mnohoznačností spjatých 

s dynamikou jevů a pojmů, soustředěně postihuje především jedinečnosti a vyhraněnosti 

dušezpytných textů Stanisfawa Przybyszewského a Jiřího Karáska (ze Lvovic). Črtá výstižný 

portrét Przybyszewského osobnosti a díla, obraz jeho přístupu k lidské psychice, 

uměleckého konceptu a jeho ozvuků především u klíčových osobností Moderní revue 

(včetně rozdílů - v pojetí ženy a užití metafory ženství). V karáskovské kapitole pak shledává 

příznačné inspirace, momenty korespondence i odlišnosti (s důrazem na jeho dekadentní 

stylizaci vydělení i úniku do krajiny duše i nevědomí). 

(Středo)evropské hledisko, které práci charakterizuje, je cenné. Otevírá možnosti 

dalšího, hlubšího průzkumu spojitostí a rozdílů mezi modernami fin de siede v Praze, Vídni, 

Berlíně, Krakově aj. Toto odhodlání ostatně Jakub Jehlička explicitně vyjadřuje, což lze jen 

uvítat. Již proto, že např. Bahrova koncepce modernismu se v mnoha aspektech významně 

odlišovala (a tak i proměňovala), což se projevovalo mj. i ve vztahu k textům 

Przybyszewského, které zmiňovaný časopis Die Zeit v některých ohledech i cenzuroval. 



Jen je škoda, že po formální stránce práce vykazuje nedostatky: často chybí tečka za 

větou, vložené závorky nejsou odlišeny, najdeme též chyby ve jménech a názvech (např. 

Huysmansovo Au reboirs, spr. A rebours, s. ~4 a 28), vedle občasných vyšinutých vazeb 

najdeme i sdělení, že bychom "chca nechca vkročili na půdu filosofie dějin v nejširším 

smyslu" (s. ~2) ... Že "Gothická duše" vyšla v dalším vydání jako "Gotická duše", není změnou 

názvu (s. 3~), nýbrž prostě dokladem dobové změny pravopisné normy (a tu dnešní by podle 

běžného úzu měl při přepisech ctít i literární historik). 

Závěrem a souhrnně lze konstatovat, že bakalářská práce Jakuba Jehličky vychází 

z bezpečné znalosti dobových textů a souvislostí a orientace v (nejen domácí) literatuře 

předmětu, je přehledně a logicky komponována a přináší samostatnou a promyšlenou 

rekapitulaci zásadních momentů spjatých s osobností a dílem Stanisfawa Przybyszewského, 

ale i cenné podněty pro další zkoumání a hlubší poznání dobových dušezpytných koncepcí a 

výkonů. 
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