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Cílem předložené práce bylo registrovat historická, literárněvědná a umělecká východiska

tvorby Václava Tilleho a především postihnout funkci pohádkových prvků a postupů

a projevy symbolistní poetiky v autorových beletristických textech. V těchto intencích

Barbora Vlčková svou práci přehledně a logicky strukturovala a dospěla k relevantním

závěrům.

V Úvodu zdůraznila stylovou proměnu, již přineslo období přelomu 19. a 20. století

a která významně – v konfrontaci s folklorní tradicí – poznamenala i tvorbu Václava Tilleho.

V následující kapitole představila osobnost Václava Tilleho prostřednictvím jeho vybraných

literárněhistorických prací (o Tainovi, Maeterlinckovi a zejména o Boženě Němcové), jeho

vztahu k folkloru a především jeho osobitého a inovativního – v porovnání s předchůdci

a souputníky – badatelského přístupu k pohádkám a konečně prostřednictvím jeho

umělecké činnosti (pod pseudonymem Václav Říha). Autorka se přitom úspěšně a účelně

zaměřila na momenty podstatné pro její další výklad a ukázala, jak se zmíněné oblasti

u Tilleho „navzájem doplňovaly a spoluutvářely. Umělecká tvořivost často formulovala

a určovala projev a podání vědeckých děl. Naopak vědní obor přinesl Tilleho slovesnému

umění řadu námětových podnětů a byl mu užitečným inspiračním zdrojem“ (s. 19).

Na tento solidní (spíše popisný) základ promyšleně navazují následující tři

analyticko-interpretační, tedy stěžejní kapitoly. První a nejrozměrnější z nich přináší

typologii autorových pohádek (s důrazem na novátorské, osobité transformace klasických

pohádkových námětů a postav, s osvětlením, v čem spočívalo a jak bylo realizováno Říhovo

nové pojetí vypravěče a fenoménu vypravěčství). Druhá hledá souvislosti symboliky

v pohádkách Václava Říhy se symbolismem, resp. – v přesazích k výtvarnému umění – se

secesí přelomu 19. a 20. století (vhodně zaměřuje pozornost na symboliku postav

princezny, potulného rytíře, strašidel a nadpřirozených postav a zaznamenává stylové

souvislosti stejně jako prostupování tvorby pro děti a pro dospělé u Tilleho). Následující

a navazující kapitola je věnována estetice v autorových pohádkách (secesní ornamentální

dekorativismus, barevnost, zaměření na detail, rytmizované, resp. veršované pasáže).

Závěr se oproti výkladu jeví jako poněkud lakonický, mohl explicitněji shrnout poznatky



předchozích pozorování a interpretací, skládajících obraz poetiky pohádkových textů

Václava Tilleho, a tím také podtrhnout inovativnost předložené práce.

Za cenné pokládám, že se autorce podařilo soustředit nebývalou pozornost na

pozoruhodný materiál, oživit v několika rovinách vztahy a paralely mezi tradičním

pohádkovým prostorem a světem moderního umění, mezi idealizací a estetizací v tvárných

a významových posunech. Diskutovat by bylo možné nad vymezením a užíváním některých

termínů: S pojmem secese se autorka (inspirující se především pojetím Petra Wittlicha)

vyrovnala se ctí, nicméně vědomí jeho rozdílného literárněhistorického fungování a jisté

uhýbavosti v zastřešení dosti rozlehlého období mohla uplatnit důsažněji. Stal se jí účelným

nástrojem pro pojmenování určitých specifických jevů, ve vztahu k sledovaným textům by

bylo možné více rozlišit devadesátá léta a následující desetiletí, kdy byly pohádkové

momenty využívány přece jen jinak, často právě polemicky vůči předchozí dekadenci (ta je

tu vlastně omezena na „morbidnost“, příliš úzké je podobně chápání „literární stylizace“

jen jako několika zmíněných formálních postupů); šlo by rovněž mluvit o secesnosti jako

o určité podobě mnohostranně uplatňovaného syntetismu (obdobně místo „estetiky“

v pohádkách V. Ř. o „estetizaci“ či – ostatně užívaném – „estetismu“). Autorka prokázala

jistotu v práci s prameny a s reprezentativním výběrem sekundární literatury; formálně by

mohla být pečlivější, rušivě působí především občasné pravopisné chyby a hlavně

stylistické neobratnosti, např.: „V druhém příběhu je navazováno na ten první“ (s. 26).

Celkově lze konstatovat, že Barbora Vlčková ve své diplomové práci splnila zadání

a stanovený cíl, podařilo se jí soustředěně a přínosně interpretovat pohádkovou tvorbu

Václava Tilleho ve vztazích k symbolistním a estetizujícím tendencím a zároveň jako

inspiraci pro rozvoj žánru moderního pohádky, a to s náležitým literárněhistorickým

zřetelem k dobovému kontextu. Práci Pohádka v díle Václava Tilleho – Říhy doporučuji

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře (podle průběhu obhajoby).

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

V Praze 25. ledna 2015


