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Předkládaná bakalářská práce popisuje a hodnotí dobové ohlasy prvotin 

dvou významných českých básníků a generačních vůdců druhé poloviny 19. století, 

Jana Nerudy a Josefa Svatopluka Machara. Cílům, které si Martin Šplíchal velmi 

jasně a koncepčně klade (s. 7 n), ve své práci dostojí.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí: první oddíl s názvem 

„Interpretace“ shrnuje dosavadní bádání. Martin Šplíchal se už v této části snaží 

zasadit obě básnické sbírky také do širšího, evropského kontextu, což dobře funguje 

především v Macharově případě: bakalářská práce konkrétními citacemi dokládá 

vazby na Lermontova, Musseta a Heina, postulované Z. Pešatem v jeho macharovské 

monografii (s. 12 nn). V Nerudově případě práce odkazuje na H. Heina, tato paralela 

má ovšem obecnější charakter než u Machara: zmíněné je především ladění Heinovy 

poezie, její ironie, citová nezúčastněnost, příp. aforistická pointa, tedy rysy, které 

v Nerudově případě v českém kontextu 50. let 19. století působily překvapivě až 

pózovitě, tedy pro dobové čtenáře nestravitelně. Heinovo jméno pak v nerudovských 

dobových ohlasech slouží vlastně jako podpůrný argument, že psát literaturu lze i 

takto. Pro postižení spřízněné pozice obou sbírek v dobových kontextech práce sahá 

ke kunderovskému označení „lyrický věk“ (s. 14 a 21), které se coby konceptualizace 

pro romantismus typického rozporu mezi absolutizací sebeprožívání na straně jedné a 

nutkavou potřebou odvolávat se na „ideály“, zakotvené ovšem mimo subjekt, na 

straně druhé ukazuje jako funkční. Tento „lyrický věk“ obě sbírky „překonávají“ ve 

prospěch odstupu od bezprostředního prožívání a ve prospěch již zmiňované ironie. 

Pro úplnost doplňme dva dílčí postřehy: 1. z hlediska literární historie – Kunderovo 

hledisko, rozehrané v románu Život je jinde, bychom snad nejspíše označili jako 

esejistické – není ironii možné z romantismu „vykázat“, připomeňme často ironický 

pohled vržený právě na každodennost rámcující lidskou existenci ať už v Puškinově 

Evženu Oněginovi či Hoffmannových povídkách; 2. titul „interpretace“ je lehce 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=52fd776c9e52f99f2fcda0519648de8b&tid=8&redir=sezn_ucit&kod=44176


zavádějící a hodil by se spíše pro třetí část práce, věnovanou fikčním světům. 

Rozdílná míra zakotvení obou sbírek v širším evropském kontextu, o které 

byla řeč v první části, předznamenává zřetelný posun v požadavcích na národní 

literaturu a vůbec v bohatosti českého kulturního života, k němuž za těchto třicet let 

došlo. Posun zřetelně vysvítá z dobových ohlasů na obě sbírky, jimiž se zabývá druhá 

část práce. Mezi recenzemi na Macharovu sbírku zaslouží v tomto směru pozornost 

především recenze Vrchlického a Herbenova (s. 52): „Herben na tomto místě oceňuje 

především básně z prvního oddílu, k čemuž přidává pozoruhodnou úvahu: soudí, že 

‚romantikové a pseudoklasikové‘ se obávají, že nastupující realismus se svou snahou 

o realističtější a střízlivější motivy bude na úkor intimní poezie, avšak – paradoxně – 

‚Machar, jenž jako by si byl na svou sbírku napsal útočné heslo proti romantismu a 

tzv. klassicismu, vystupuje před nás s básněmi skoro vesměs milostnými, 

intimními.‘“ Na jiném místě Šplíchal dodává (s. 64): „Do diskuse o zahraničních 

inspiracích vstoupil polemickou poznámkou Herben v Času, který byl toho názoru, že 

by Machar snad lhostejněji snesl výtky proti metrice a jazyku, ‚nežli by snesl 

poznámku, že silně ještě vyznívá z veršů jeho četba Musseta a Heina‘. Z toho je 

patrné, že Herben smýšlí o Macharovi jako o samostatné individualitě, což předesílá 

jeden z dalších hlavních srovnávacích okruhů, a sice téma individuality ve vztahu ke 

statusu básníka.“ V této druhé části bakalářské práce si Martin Šplíchal dobře poradil 

také s nelehkým úkolem strukturovaně seznámit svého čtenáře s masou kritických 

ohlasů především na Macharův Confiteor; kapitola je přehledná, nezjednodušuje a 

kupodivu je i poutavá. Účelně je zde využita metodologie recepční estetiky. 

 Třetí část práce se zaobírá fikčními světy obou sbírek; pojetí vychází 

z Fikčních světů lyriky M. Červenky. Nerudovský „městský“ hřbitov, již dříve 

vymezený vůči hřbitovu idylickému i romantickému (s. 10–11), je nyní promýšlen 

dynamicky: stává se středobodem fikčního světa, hovoří se o jeho „dostředivosti“ (77 

n). Prostor hřbitova zde tedy není kulisou, ale naopak klíčem k porozumění světu. 

Fikční svět Confiteoru se pak ve srovnání ukazuje jako zásadně jiný a 

mnohovrstevný, a to především v prvním oddílu sbírky, příznačně nazvaném 

„Kapitoly z mého románu“, kde nacházíme výrazný epický moment, když 

v jednotlivých básních, jak jdou za sebou, čteme „román“ lyrického subjektu. 

Společenský život a jeho konvence, jimiž tento oddíl sbírky rezonuje, M. Šplíchal 

komentoval už v souvislosti s obviněním z nihilismu, jehož se Macharovi opakovaně 

dostalo od kritiků (s. 71). Autor zde upozorňuje na původní citovost lyrického 

subjektu, „jež je [však] zásadní pro jeho následnou proměnu“ (s. 80). V souvislosti 

s budováním fikčního světa nepostrádá ani druhý oddíl sbírky„Harmonie“ dynamický 

prvek plynoucího času: v proudu přírodního koloběhu čtenář sleduje měnící se nálady 

subjektu; druhý oddíl končí „inscenovaným pohřbem lyrického hrdiny, na němž se 

sejdou jeho bývalé přítelkyně“ (s. 82, tato báseň je v souvislosti s obdobným 

motivem u Heina zmiňována také v první části). Třetí oddíl sbírky „Disonance“ se 

„odehrává“ opět ve městě, lyrický subjekt se ale spíš než aktérem stává 

pozorovatelem, a řada básní se nese v duchu společenské kritiky. Zajímavý je 

Šplíchalův postřeh, že „pohyb“ sbírky v rámci tří oddílů (město – venkov – město) 

nacházíme také v Mussetově Zpovědi dítěte svého věku (s. 85). Dodejme nicméně, že 

„nihilismus“ a „blazeovanost“ macharovského subjektu zůstává za zhýralostí, 



vyprahlostí a bezpočtem milostných dobrodružství Mussetova romantického hrdiny o 

hodně pozadu: libertinská tradice, se kterou Musset líčení rozmařilého života svého 

mladíka z doby restaurace vlastně konfrontuje, v českém kontextu chybí. Srovnáme-li 

tedy také výstřelky v životech obou literárních postav, míru jejich nevázanosti, jeví se 

pruderie české konzervativní kritiky vůči Macharově sbírce o to úzkoprsejší.  

Předkládaná práce má vysokou jazykovou a stylistickou úroveň, ze které 

lehce vybočuje jen kapitola „Závěr“ (srv. s. 84: „při samotném počátku myšlenky“, 

„kritická rezonance ohledně Hřbitovního kvítí“). Svým rozsahem i šíří rozhledu práce 

výrazně převyšuje nároky kladené na bakalářskou práci. Na závěr patří zmínit 

několik málo formálních připomínek: mezi jednotlivými odstavci se často objevuje 

zbytečná mezera, způsob psaní titulů básní zbývá sjednotit (nejlépe všechny do 

uvozovek), názvy periodik kurzívou, tituly studií do uvozovek, odkaz Haman 2011 

na s. 62 nefiguruje v bibliografii, na s. 85 Gustave místo Octave, tvary jména 

Lermontov chybně (dat. Lermontovovi; lermontovovský apod.), na Leconta de Lisle 

odkazovat celým jménem (pseudonym má charakter příjmení), Homér („Můj 

Homer“) u Machara nefunguje jako kulturní reference, ale překvapivě právě prostě 

jako nějaká stará knížka, kam subjekt zakládá sentimentální vzpomínky, další 

jednotlivosti jsem vyznačila v exempláři práce.  

 

Doporučuji k obhajobě. 
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