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Bakalářská	  práce	  	  je	  solidní	  	  sondou	  do	  krátkého	  života	  a	  tvorby	  	  jednoho	  
z	  pozdějších	  souputníků	  	  symbolismu	  Vladimíra	  Houdka,	  jehož	  současnému	  
čtenáři	  znovu	  představil	  	  Petr	  Fabian.	  	  Sleduje	  zákruty	  životní	  cesty	  toho	  nepříliš	  
šťastného	  důstojníka	  rakouské	  armády,	  analyzuje	  jeho	  dvě	  sbírky	  a	  časopiseckou	  
produkci.	  	  Vlastní	  interpretaci	  doplňuje	  podrobná	  bibliografie,	  která	  zachycuje	  	  
„všechna“	  časopisecká	  vydání	  jeho	  poezie,	  stejně	  jako	  její	  ohlasy,	  recenze	  a	  	  
pozdější	  interpretace.	  Houdku	  poezii	  zasazuje	  do	  historického	  kontextu.	  
V	  poslední	  části	  se	  inspirativně	  táže,	  co	  znamená	  zařazování	  Houdka	  k	  tzv.	  
prokletým	  básníkům,	  jaká	  je	  vlastně	  sémantika	  tohoto	  značně	  flexibilního	  pojmu	  
a	  	  jaké	  to	  pojmenování	  má	  následky.	  	  
V	  práci	  student	  potvrzuje,	  že	  je	  mu	  literárně	  historická	  práce	  vlastní,	  že	  dokáže	  
pracovat	  s	  prameny	  a	  reflektovat	  je.	  	  Dokáže	  také	  kriticky	  nahlédnout	  	  dobové	  
sekundární	  zdroje.	  Větší	  slabinu	  jeho	  práce	  vidím	  v	  části	  analytické,	  pro	  kterou	  
zvolil	  motivický	  popis.	  Sleduje	  několik	  základních	  linií	  Houdkova	  skrovného	  
básnického	  odkazu:	  erotičnost,	  nihilismus,	  smrt,	  náboženství	  a	  vlastenectví.	  	  
	  V	  této	  části	  zůstává	  vlastně	  jen	  i	  u	  registrací	  jednotlivých	  motivů.	  	  Erotičnost,	  
pod	  kterou	  lze	  zahrnout	  i	  Houdkovu	  	  typicky	  dekadentní	  obraz	  ženy	  by	  jistě	  
nabízela	  více	  prostoru	  pro	  interpretaci.	  Inspirací	  by	  mohly	  být	  další	  práce	  
Roberta	  Pynsenta,	  s	  nimž	  jinak	  	  Petr	  Paulus	  často	  pracuje.	  To	  by	  možná	  umožnilo	  
odpovědět	  na	  otázku,	  jaký	  typ	  dekadence	  Houdek	  představuje,	  jak	  se	  v	  jeho	  
poezii	  pracuje	  s	  maskulinitou	  a	  feminitou	  v	  kontextu	  dekadence,	  co	  tyto	  
kategorie	  znamenají.	  Poezie	  Václava	  Houdka	  ve	  své	  robustní	  maskulinitě	  by	  jistě	  
potěšila	  estetika	  druhé	  poloviny	  19.	  století	  Josefa	  Durdíka,	  který	  	  v	  jedné	  recenzi	  
napsal:	  „Obzor	  ženské	  síly	  !!“	  Posud	  se	  mluvilo	  a	  pělo	  o	  ženské	  kráse,	  ženské	  
jemnosti	  atd.,	  síle	  nestane	  se	  nikdy	  popředním	  rysem	  ženy,	  tak	  bezpečně,	  jako	  
z	  ní	  nikdy	  muž.	  Podniknem	  zkoušku	  opaku	  –	  kdyby	  tak	  vyskytl	  se	  mladý	  básník,	  
jenž	  by	  opět	  pěl	  o	  mužské	  jemnosti!“	  
Ale	  s	  tímto	  se	  asi	  dnes	  nemůžeme	  spokojit.	  Dekadentní	  postoj	  	  může	  být	  vnitřně	  
diferencovaný,	  a	  přesto	  je	  vlastně	  kompaktní,	  vyrůstající	  z	  určité	  specifické	  
vědecké	  a	  estetické	  interpretace	  	  sexuality	  tak,	  jak	  ji	  například	  poněkud	  
provokativně	  interpretoval	  Robert	  Pynsent.	  Samozřejmě	  toto	  není	  jediná	  cesta.	  
	  
	  Práci	  doporučuji	  k	  obhajobě.	  Navrhuji	  známku	  velmi	  dobře.	  	  	  	  
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