
Posudek doktorské práce Mgr. Kateřiny Bláhové Česká historiografie 
přelomu století v dialogu s Evropou. 

Ve své práci K. Bláhová usiluje o dvě věci: vysledovat v období konce 

19. a začátku 20. století konstituci české historické vědy jako sa
-

mostatného vědního oboru se vším, co k tomu náleží,a současně s tím 

i cesty, jež vedly k emancipaci české. literární historie jako oboru 

vymaňujícího se z globálně pojímané filologie. 

V duchu svého úkolu nezkoumá tedy samy posuny historického bádání, 

jak se projevovaly ve stěžejních dílech doby, nýbrž děje, jež vedly 

k ustavení svébytné disciplíny: vznik univerzitního semináře a od

borného časopiisu, soustavnější reflexe zahraniční literatury a její 

vlivy ( za jejího reprezentanta si zvolila Hippolyta Taina), pře

klady významných děl, zahraniční\ sty badatelů jako prostředek od

borného růstu ad. Koncentrací na tyto průvodní, někdy i jen materi

ální jevy,se jí úspěšně zdařilo podat názorně nástin zásadních pod

mínek ovlivňujících vlastní proměny historického zkoumání v daném 

období snad i více než sledováním samotných původních prací. Ales

poň pro mne jako literárního historika jsou cenné náčrty diferencia

c ezi Athenaeem, ČČM a ČČH nebo mezi V. Vlčkem a T.G. Masarykem 

(zejména Vlčkovo soustavné,i když jen naznačené odmítání tisnout Q k: 

Masaryka), reciepce H. Taina mezi historiky {jeho volba jako repre

zentanta pozitivistického sociologismu je pro historiografii velice 

případná, zatímco pro literární historii by takovým reprezentativním 

typem byl nejspíš E. Hennequin a jeho estopsychologie),možnost čes

kého ministra vídeňské vlády ovlivňovat udělování stipendií atd. 

Poznámky ke zdařilé práci bych měl jen dvě: při vylíčení celého 

procesu mi poněkud schází stručně podaná předehra; přechod od časů 

konce 18. století, kdy vědeckou komunikaci prostřednictvím latiny 

nahradily živé jazyky a jen heslovitá charakteristika předcházející 
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přiPad;řponěkud příliš zkratkovit4, jestliže j vyslovenJ bez 

jediného poukazu na stav oboru a jeho případné instituce za časů 

Palackéhol Tomka, Gindelyho a dalších (samotné pojednání o ČČM 

to nemůže obsáhnout). S tím mi rovněž trochu chybí maximálně struč

né zhodnocení role zahraničních bohemistů (L. Legera a z éna E. 

Denise v průběhu tohoto dění a u nás ještě L. Čecha. Druhá poznámka 

má možná osobní zabarvení, protože ji vyslovuji i píšu kudy chodím, 

leč marně; ba spíše naopak. A je to užívání pojmu modernismus.Jeho 

obsah zvláště v českých poměrech je příliš" vágní. Myslí se tím Čes

ká moderna, ale co pak s J.S.Macharem, V. Mrštíkem, F.V. KrejčímX 

nebo se tím reflektují všechny novodobější směry počínaje impresio

nismem? To by ovšem z enalo, že přistupujeme na stanovisko větši

ny sovětské vědy o umění a na postoje oněch marxistických pansofů 

typu R. Garaudyho, E. Fischera, G. Lukácze a u nás do jisté doby 

J. Hájka, pro něž slovo modernismus znamena  úpadek hodný obecného 

odsouzení. Po věcné stránce jen upozorňuji na malý rozpor na str. 

90., kde se praví, že uvá.dění k nám Taina M. Tyršem souviselo se 

snahou etablovat u nás jako vědní obor estetiku a hned v následují

cím odstavci zase, že Tyrš tím sledoval cíle popularizační (viz 

krácení textu jeho vydání v Ženské bibliotéce v rámci ženského hnu

tíl . 

Na analýzu stavu české historiografie navazuje v práci nárys geneze 

české literární historie. I její emancipace vyrůstala ze stejného 

společenského podhoubí jako česká historie. Autorka k tomu přesvěd

čivě poukázala na rozhodující roli dvou osobností Jaroslava Vlčka 

a Jana Jakubce a zase nikoli prostřednictvím jejich klíčových Dějin, 

ale nástinem mravenčí práce, často méně úspěšné než jaká se dařila 
!0

historikům, o to však záslužnější. S stávalá z úsilí o samostatný 
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odborný časopis vymaňující se z područí Listů filologických, jakož 

i oboru z přímé závislosti na filologii, hledání inspirace v pracích 

zahraničních (německých a francouzských) a v zahraničních pobytech 

(Jakubec v Německu)HxRHXBBBXH* , ustavení literární historie jako 

oboru na pražské české univerzitě doprovázené snahou obou o habili

taci, přípravy edice českých spisovatelů 19. století, ne příliš zda

řilý náčrt české literat#ury 19. století. Na tato pojednání navazuje 
v 

též záslužná edice vzájemné korespondence mezi Vlčkem a Jakubcem,ča

sovgQmezená na . úsek, o němž se píše (1898-99) a objasňující mj. J 
+ 

vztah obou k T.G. Masarykovi, náročné a přesto pro oba 

úsilí o vznik listu Obzor literární a umělecký aj. Pro případné 

knižní nebo časoPJisecké vydání (pokud o tom autorka uvažuje) bych 

se přimlouval za uspořádání celé vzájemné korespondence. K tomu 

pak zbývá jen povzdech nad tím, jak bohatá je již publikovaná 
../.

korespondence historiků z tohoto údobí, zatímco literární historie ,4 

v.-jt'd, 

s výjimkou F.X. Šaldy nemá skoro nic. Opravil bych jen dvě nedoro
,-I)zumění: na str. l66\Vlčkovu zmínku, že nemá čím by oplatil Jakubcův 

"pěkný referát", autorka reaguje tak, že hledá nějaký zvláštní neznámý 

Jakubcův text - ve skutečnosti jde o pře cházející Jakubcův dopis, 
'u,  

v něm živě vypisuje život ve vídeňsk komunitě. V poznámce na str. 

171 pak K. BLáhová praví, že Macharova studie o F.K. Čelakovském 

v Naší době nevyšla. Ve skutečnosti ji Naše doba přinesla 20.2. 
'>\. ,)qO tftf frr.,., ) I 

l899.a Machar ji přetiskl v Knize fejetonů 1. Zbývá ještě upozor

nit na dvě místa, jež jsou málo srozumitelná a žádala by si kontrolu: 
1/ 

na str. 93 (Tyto kruhy byly • • • •  ) a v korespondenci na str. 176 je 
II 

zřejmě zkomolená věta "Ostatně jsem poznal nedávno • • •  " . 

Disertační práce Kateřiny Bláhové úspěšně podala situaci, za níž 

se odbývalo jedno přelomové období v dějinách české historiografie 
l 
í:v'll a vůbec poprvé se dotkla dění kJstitují  českou literární historii 

jako obO rejí přínos spočívá v originalitě výběru ne často frekven
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tovaného tématu i ve volbě postupů, vybočujících z rámce 8vyklýCh 

analýz (alespoň z hlediska literárněvědného). Přitom jde o téma i 

postupy důležité nebot popisují úsek dějin vědy, v němž se zrodila 11.41-u:c 

c,,  
t':ť-ilAttrvalejší podoba celých českých společenských věd. Výsledkem je věc

ný, objektivní obraz proměny české hi ie i historie literární. 

Navíc práce je napsána velice čtivě, ač odborná/široce pří tupným 

jazykem. Splňuje tak podmínky kladené na uskutečnění doktorského 

řízení a proto doporučuji ji k němu přijmout. 




