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Předloženou diplomovou práci hodnotím ve srovnání s předchozí verzí, která byla odevzdána 

v září 2010, a tudíž v souvislosti s tehdejšími připomínkami. Hned v úvodu mohu konstatovat, 

že práce je daleko sevřenější, je podstatně lépe strukturovaná, jednotlivé kapitoly jsou logicky 

propojené a srozumitelně naplňují záměr práce – jímž je, explicitně řečeno, zmapovat síť 

kontaktů mezi jednotlivými osobnostmi evropského umění konce 19. století. V tomto ohledu 

si cením i vysvětlení diplomanta, proč došlo k posunu cíle práce oproti původnímu zadání, 

což je naprosto obhajitelné, protože teprve při hlubším zkoumání problematiky lze objevit 

dříve netušené souvislosti a na základě nových poznatků zvolit adekvátnější zaměření. Bylo 

by ale podle mého názoru vhodné to uvést přímo na začátku vstupní kapitoly a formulaci cíle 

upravit. „Toto pojednání si klade za cíl prozkoumat recepci a vliv skandinávské symbolisticko-

dekadentní literatury a umění na českou literaturu na pozadí evropského kulturního 

prostředí… Existují dva hlavní přístupy, které lze při takovémto zkoumání uplatnit…“  Cílem 

práce je však zmapování kontaktů „mezi jednotlivými osobnostmi a popřípadě jejich díly…“. 

Bez ohledu na tuto drobnost je však úvod k metodě a přístupu k recepci literárních děl dobře 

podaný a promyšlený, a to platí i o nástinu nadnárodního kontextu kulturních vztahů na 

přelomu století, kde diplomant dochází k závěru, že jde o skupiny individualit mimo národní 

hranice. Velmi dobrý je i samotný závěr práce, kde diplomant shrnuje vzájemný vliv a 

propojení těchto individualit, a úctyhodný je rozsah primární a sekundární literatury. Kromě 

několika výjimek (překlad Hanssonovy básně, str. 67) a omylů (viz dále), jsou velmi solidní i 

překlady cizojazyčných citací a ukázek do češtiny. 

 

Ke struktuře diplomové práce: Ústřední a zároveň nejobjemnější část je věnována Stanislawu 

Przybyszewskému jako centrální postavě evropské dekadence, zejména z hlediska české 

kultury, pro niž představoval zprostředkovatele mimo jiné i skandinávské literatury. V rámci 

této kapitoly je pojednán také August Strindberg. Tady se diplomantovi podařilo výborně 

spojit všechny volné nitky navzájem propletených vztahů do jednoho bodu. Druhou ústřední 

kapitolou je stať o Olovi Hanssonovi, která se především věnuje Hanssonově roli při 

seznamování Německa/Čech s Friedrichem Nietzschem. Další dvě kapitoly se v podstatně 

kratším rozsahu věnují čtyřem dalším skandinávským autorům, kteří byli publikováni na 

stránkách Moderní revue nebo s ní byli v kontaktu a přispěli k šíření skandinávské literatury u 

nás. V tomto ohledu by se asi slušelo věnovat víc místa (relativně neznámému) Aagemu 

Matthison-Hansenovi jako básníkovi, protože v Moderní revue jsou publikovány jeho básně, 

ne básně z antologie přinášející literaturu konce století. 

 



K práci mám obecně dvě připomínky. Jedna se týká jazyka, druhá argumentace a práce 

s citáty. Pomineme-li mírně archaizovaný styl, zřejmě ovlivněný jazykem konce minulého 

století (str.: 68: Hansson zkoumá pohlaví způsobem vědeckým, … vysvětluje, proč se i zde drží 

tématu pohlavního… Hanssonův smysl pro chorobnou, krystalicky neorganickou a neplodnou 

krásu, jež vychází ze zániku a je mu též předurčena, zakládá svou podstatu na vědecké teorii o 

průbojnosti genů…) setkáme se zde opět s velmi nejednotným pravopisem. Na jedné straně: 

positivní, poesie, autorisace, okkultismus, fysiognomie oproti současnému pravopisu, a to 

někdy i na téže stránce. Nepochopitelné je použití tvaru jména Juell, který si Dagny v mladém 

věku změnila na Juel, a tudíž by se nemělo nikdy vyskytnout ve spojení Juel-Przybyszewska. 

Nepoužívala to ani ona, ani dostupné prameny. K jazykovým nedokonalostem patří 

neobratnosti jako vyšinutí z vazby: str. 69 nevěnuje se ženě jako bytosti hnanou silou 

individua pudu nebo krkolomná vyjádření jako na str. 41: jeho nahlížení literatury, str. 44: po 

drtivém rozchodu, str. 45: po přátelském uvítání Hanssona a Marholm – rozuměj: když ho 

Hansson a Marholmová přátelsky uvítali, str. 45: nenávistník žen, str. 78: chtěl se s ním sejít 

pod dojmem jeho herecké performance a řada dalších. 

 

Druhá a závažnější připomínka, bohužel stejně jako to bylo u první verze této diplomové 

práce, se týká zkratkovitých či unáhlených závěrů, ale možná jde také o špatně citovanou 

nebo mylně pochopenou literaturu. Z celé řady příkladů vybírám: (str. 34) Diplomant na 

základě citátů z 1. dílu knihy České teorie překladu, str. 187-193, v níž se rozebírá zápas o 

překladatelskou metodu v letech 1890-1920, zcela neopodstatněně konstatuje, že práce 

překladatele přestala být vnímána jako řemeslo a začalo se na ni postupně nahlížet jako na 

umění, a tedy začala dávat větší prostor překladateli ve volbě uměleckých prostředků a 

koneckonců i ve výběru překládaného díla. Prosím při obhajobě o vysvětlení těchto závěrů. 

Stejně tak prosím o hlubší vysvětlení (str. 90), jak se Masaryk v citovaném úryvku 

z Moderního člověka a náboženství dopouští zobecňování, že „dekadentní a symbolistická 

literatura je v první řadě výplodem snah o revoluci, vzpouře jedné generace vůči druhé“? A 

jak souvisí závěr, že „oba [Masaryk a Krejčí] nahlížejí na literaturu z hlediska 

sociologického…” se vstupní premisou, že “Východisko ztráty filozofického středu a systému 

hodnot je podle Masaryka víra“? U této kapitoly (Recepce Umdlených duší v českých 

zemích) rovněž postrádám závěr. Citát z Garborga ohledně Umdlených duší (str. 93, odkaz 

172) je nadto chybně přeložen a zřejmě tudíž i mylně pochopen, takže v překladu postrádá 

smysl: Překlad „Takže kniha asi nakonec nebyla k ničemu.“ ve skutečnosti zní „Takže ta 

kniha nakonec přece jen užitečná byla.“ 

 

Další dotazy k obhajobě: 

 

Str. 33: Nutno ještě dodat, že se díky těmto osobním vazbám do záběru Moderní revue občas 

dostala i díla jinde zavrhovaná a opomíjená – Můžete rozvést nebo alespoň uvést, která díla 

máte na mysli? 

Str. 74: Závěr obsáhlé kapitoly pojednávající o Przybyszewského tvrzení „že Hansson 

seznámil Německo s Friedrichem Nietzschem, je sice přímočaré a odvážné, zároveň je však 

přinejmenším diskutabilní“ končí shrnutím: Hanssonovo dílo se navzdory nařčením zdá být 



původní a nic nenasvědčuje možnosti plagiátorství, z čehož vyplývá, že Hansson není o nic 

méně Nietzscheho přední apoštol než Brandes, alespoň co se recepce v českých zemích týče“.  

 

Kapitola Recepce Hermana Banga (prostřednictvím nekrologů) naopak závěr postrádá, 

ačkoliv už je k němu částečně nakročeno. „I zde je Bangův obraz značně zkreslený“ – takové 

konstatování by jistě v kontextu Moderní revue stálo za hlubší úvahu. 

 

Navzdory výše uvedeným nedostatkům, které by se jistě bývaly daly napravit při průběžných 

konzultacích, pokud by diplomant na rady a upozornění dbal (některé z výhrad v předchozím 

posudku zde opakuji znovu), doporučuji práci k obhajobě a doporučuji hodnocení velmi 

dobře. 
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