
Posudek práce Jakuba Jehličky Stanislaw Przybyszewski - evropský modernista a česká 

Moderní revue v kontextu české a polské reflexe. 

Práce Jakuba Jehličky je literárně historická práce, která se soustředí na počátky 

časopisu Moderní revue hlavně z perspektivy "polské a německé" účasti na jejím 

formovaní, tedy přesněji, jak název napovídá, roli StanislawaPrzybyszewského v tomto 

procesu. Tato práce není popisná, nezaznamenává jen již známé evidence o tomto 

období, ale pokouší se představit problematiku z perspektivy polských a německých zdrojů 

jak primárních tak sekundárních. Tatovéto posuny jsou vždy velmi cenné. 

Text je hutný, fundovaný a přitom zřetelný a jasný. Podrobný historický kontext, který je 

cele soustředen na vysvětlení místa Stanisava Przybyszewskeho, se tutíž nerozbíhá 

příliš . V práci se postupně plasticky ukazuje konstruování jeho modelu "nahé duše" ze 

zdrojů skandinávských a německých zdrojů a také jeho dotýkání se Karáskovou "gotickou 

duší". Jakub Jehlička sleduje jednak otázku nevědomí, misogynie a války pohlaví, která 

bezprostředně spoluvytváření tento koncept. Osobně se mi nejvíce zdařilou částí práce 

jeví právě ta, která je věnována pouze Przybyszewskému a jeho dílu. Část, která se 

vyrovnává s působením na Jiřího Karáska ze Lvovic je myslím poněkud stručnější a 

tezovitější a zasloužila by si ještě hlubší analýzu, za což jistě může snaha přece jen svoji 

práci omezit, i když autor má evidentně sledované období rád a jeho studium tématu bylo 

velmi extenzivní. Na práci je vidět, že je Jakub Jehlička skutečně důkladně obeznámen s 

problematikou moderny 90. let a nedělá mu obtíže se orientovat se v prostudované 

rozsáhlé sekundární literatuře, která existuje jak v Polsku a Německu, tak i u nás. 

(Skandinávské zdroje Jehlička sleduje jen vyjímečně a to hlavně z důvodů jazykové 

limitace, domnívám se, že pokud by byl Jakub Jehlička schopen číst například švédsky, 

nic by mu nezabránilo, aby se zorientoval i zde.) samozřejmě nebezpečí přílišné extenze 

tu je. 

Protože se baklářská práce se rozprostírá mezi kulturním prostorem českým,polským i 

německým, musel Jakub Jehlička i částečně řešit středoevropský pojmový aparát, 

pracovat s fenomény, které národní literární historie různorodě nazývají a situují. To se 

mu myslím podařilo velmi úspěšně . 

Práce má drobné stylistické nedostatky, chvílemi má Jakub Jehlicka sklony podléhat 

jazykovým klišé, ale i tady je třeba říci, že tento sklon v průběhu práce mizel. 



Ráda bych poznamenala na závěr několik osobních postřehů. Práce s Jakubem Jehličkou 

byla velmi příjemná a skutečně inspirativní. Je pracovitý, vnímavý a velmi samostatný. A 

myslím, že má předpoklady být moderním literárním historikem, který nesbírá jen fakta a 

evidence, ale že je schopen koncepčního myšlení. 

Práci samozřejmě doporučuji k obhajobě . 

Libuše Heczková 
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