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Posudek disertační práce Lucie Kořínkové František Gellner.  Text – obraz – kontext. 

Disertace kolegyně Kořínkové je literárně historickým výkonem soustředěným, materiálově 

mimořádně bohatě zajištěným (pracuje se s širokou množinou dokladů časopiseckých, 

dokumentů PNM, literárně historických soudů a stop další provenience) i dobře 

promyšleným. Již svým zacílením zaplňuje jedno z desiderat bohemistiky a zároveň podstatně 

přispívá ke korekci, případně k eliminaci zjednodušujících klišé, která se kolem Gellnera 

nakupila zejména interpretacemi Františka Buriánka a jejich setrvačností ve školské literární 

výchově.  

První oddíl disertace, věnovaný recepci Gellnerova díla, není jen prostou evidencí, ale 

především „kritickým čtením kritik“. Na metodologické margo dodejme: při postižení 

dosavadních hodnotících a interpretačních stereotypů, soustředěných na biografický aspekt 

věci, by se bylo možno i záhodno opřít o širší sekundární literaturu; kromě citované práce P. 

A. Bílka by se dala doporučit alespoň kniha Tomáše Horvátha Rétorika histórie, Bratislava, 

Veda 2002. Zkoumáním dobové recepce Gellnerova díla ale Lucie Kořínková především 

přesvědčivě postihla vnitřní napětí mezi cynismem a sentimentem, které bylo v Gellnerově 

díle shledáváno již od počátků kritické reflexe a zároveň tvořilo úběžník různorodých čtení. 

Při interpretaci jednotlivých recepčních aktů se ale někdy – byť v jednolitostech - kolegyně 

Kořínková přeci jen nechává příliš vést svým stanoviskem, totiž pochopitelnou i oprávněnou 

snahou demonstrovat dobové uznání Gellnerova díla i ze strany velmi oficiální kritiky a 

eliminovat tak jednostranně stereotypní obraz buřiče, zcela nekompatibilního s oficiózní 

kulturou. Tak na s. 34 čteme o kladném, ba oceňujícím posudku Lierově, ale citace 

v poznámce pod čarou č. 38 vyznívá přeci jen spíše kriticky. A také ve znění německé 

recenze (viz s. 35) se autorka soustředí na ocenivé slovo, ale pomíjí, že vyrůstá podmínečně, 

parciálně ze stanoviska zřetelně kritického (viz jen spojení „es findet doch auch“ + 

sémantický aspekt členění výpovědi na téma a réma).  Nevyužit přitom zůstal jeden po mém 

soudu nikoli nepodstatný podnět: jestliže některé z dobových kritik upozorňují na tradičnost 

Gellnerových sexuálních motivů (viz Lierova vyjádření, citovaná na s. 34), bylo by možno 

vytipovat pretexty, které podobné soudy určovaly, a zároveň se pokusit postihnout povahu 

modifikací, jaké Gellnerovy verše přinášely. Svým způsobem se totiž v příslušných reakcích 

na Gellnerovy básně replikovala a modifikovala diskuse spojená v sedmdesátých a 

osmdesátých letech s verši Vrchlického. Parnasistní poezie tak nemusela představovat jen 

kontrastní pandán, o němž autorka píše, a mozaika vztahů by se mohla vyjevit 

v komplikovanějším i ještě zajímavějším světle. Ojediněle by se chtělo s autorkou 
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nesouhlasit: nepřesvědčivé se třeba zdá být tvrzení „svou smrtí se tak Gellner paradoxně v 

recepci svého díla stal osobně přítomnějším“ (s. 49).  Nebyla již prvotní recepční vlna spojena 

s motivy personální povahy, jak kolegyně Kořínková přesvědčivě ukázala na předcházejících 

stránkách? A nejedná se tedy spíše o modifikaci identické myšlenkové figury s – pravda- 

zcela odlišnými důsledky? Jde ovšem jen o záležitost formulační, snad o přesnější domyšlení 

teze, a odejme – stejně jako v případě jiných komentářů k práci kolegyně Kořínkové – stále se 

pohybujeme velmi, velmi vysoko nad pomyslnou „čarou ponoru“. Pohled do ediční a 

interpretační praxe za hranicí prvotní recepční vlny, který autorka podnikla v další části své 

práce, je také velmi solidní, kritický, argumentačně přesvědčivý. Bylo by jej samozřejmě 

možno ještě rozšiřovat: tak stručný odstavec na s. 87, věnovaný jediné čítance, otevírá 

samostatnou otázku postavení a funkce Gellnerových textů ve středoškolské literární výchově.  

Druhá část práce není systematickým výkladem úhrnného materiálu, ale představuje 

několik případových studií, jejichž prostřednictvím se kolegyně Kořínková pokouší o 

„resuscitaci alespoň některých souvislostí“ (s. 89) Gellnerovy tvorby. Nejprve je pozornost 

soustředěna ke „gorilí“  básni s incipitem Konečně je to možná věc. Při nutné a užitečné 

rekonstrukci její recepce autorka nejednou opakuje a snad i nadbytečně in extenzo cituje 

pasáže, uvedené již v předcházejícím textu, na něž by bylo možno jen odkázat, nebo je 

resumovat. Podnětně se zato jeví autorčin důraz na humorné momenty Gellenova textu a jeho 

produkce vůbec. Otevře se pak i možnost podnětného shledávání možných pretextů 

v časopisecké produkci či dokonce ve společenském zpěvu. Cenné a inspirativní pro další 

bádání jsou přitom i postřehy intermediální: spoluutváření významových reprezentací na půdě 

slovesného a výtvarného umění bylo pro druhou polovinu 19. století mimořádně produktivní 

záležitostí a ustanovilo kognitivní i imaginativní rámce, jejichž setrvačnost hluboce přesáhla 

do věku následujícího, což také Lucie Kořínková na svém materiálu přesvědčivě i průkazně 

demonstruje. Bylo by ale přece možno vzít v úvahu i jiné typy tradice, které přitom 

potencionálně přicházely ke slovu: tak v případě motivu sebevraždy, obsaženého jako hořká 

pointa čísla XXXV z Radostí života – Gellner tu typově navazoval přinejmenším na skepsi 

Schauerovu, stejně jako na rezignaci Jana Nerudy z osmdesátých let. Africká lokalizace 

přitom nemusela mít jen osobní konotace, které by tak jak tak zůstávaly většině dobového 

čtenářstva skryty, ale v každém případě znamenala poměrně radikální přeznačení orientalismu 

romantiků i parnasistů. Výsledné mixtum tedy mohlo už pro současníky mít více ingrediencí, 

než kolik se jich bere v disertaci v úvahu. Na druhou stranu je ale potřeba složit poklonu 

textologické facetě práce: pohled do rukopisu analyzovaných Gellnerových veršů přináší 
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podstatné objevy a interpretační možnosti, kterých autorka svedla dobře využít na rovině 

motivické, genologické i sémantické.    

Oddíl věnovaný textu Přístav manželství je od svého úvodu opřen o problematiku 

periodizace, viděné ku prospěchu nikoli z pozice realistické, ale konstruktivistické.  Zároveň 

dokládá nesporné odborné kompetence uchazečky nejen na poli specificky textologickém, ale 

i literárně historickém. K ruce by jistě bylo ještě možno vzít teorii dramatu, zejména 

dramatické komiky (alespoň práce Lukešovy a Veltruského). Pozornost by se pak mohla 

stočit i na způsob, kterým text buduje a rozvíjí dramatické situace, dramatické napětí, do jaké 

míry je vůbec otevřený inscenaci (kupříkladu existencí, povahou či naopak absencí poznámek 

a vůbec druhotného textu dramatu), jak vůbec vypadá dialog a jak textace eventuelně vychází 

vstříc spíše normám prozaického humorného obrázku, jak jej pěstovala dobová humoristická 

periodika. Produktivní by mohla být i pozornost věnovaná autorské volbě jmen, především 

osobních, navazující zjevně na tradici již klicperovskou. A konečně se naskýtá i otázka, 

jakému typu komedie – viděnou optikou dobového divadelního provozu – se Gellnerův text 

nejvíce přibližoval (v úvahu by bylo možno vzít především starší komedie Štolbovy). Lucie 

Kořínková se ovšem vydala jiným, a oprávněným směrem: hledá i v dramatickém textu 

příznaky specifického způsobu Gellenrovy tvorby jako takové a přesvědčivě je nalézá v práci 

s detailem, jednotlivým motivem, pointou. Přesvědčivě i zajímavě také ukazuje putování 

těchto osnovných elementů napříč dílem, od básně k fejetonu a odtud k dramatu či zpět do 

poezie. 

Třetí oddíl případových studií je nesen směrem k problémům kompozice a 

dokladovým materiálem se stává Gellenrova pozdní tvorba.  Východiskem je literární historií 

tradovaný a podle autorky oprávněný soud o atektonicitě Gellnerových prací. Argumentováno 

je nejprve z pole žurnalistiky. Zde by snad mohlo být s prospěchem přihlédnuto 

k problematice fejetonního stylu vůbec, zvláště pak Nerudova: právě Neruda přeci rozbil 

fejetonní styl do mozaiky, často i provokativně atektonické. To také mohl být kontext 

podstatný z hlediska dobové recepce. Srovnávací pohled do dobové publicistiky by možná 

také přinesl více, než poměrně obsáhlý exkurs ke Gellnerovu libretu pro Leoše Janáčka. 

Jakkoli se i tu mohou jistě vyjevovat obecné příznaky autorského typu, přeci jen jde o 

problematiku velmi specifickou. Jako by tu Lucie Kořínková podléhala svodu a úskalí kritické 

hybridní edice, na které se podílela: je nutno snést maximum možného k autorovi, což 

z časového a energetického ohledu může bránit pohledu přes autorskou hranu do 

kontextuálních řad. V následujících oddílech, věnovaných problematice Gellnerova 

antisemitismu a poté otázce zakotvení jeho tvorby v dobové publicistice, autorka postupovala 



4 
 

odlišným způsobem: akcent položila právě na velmi široce pojatý a bezpečně materiálově 

ukotvený kontext, utvářející plastický obraz dobového kulturního pole. Kolegyně Kořínková 

si přitom svedla všímat i specifických funkcí jevů, tak třeba konkurenčních vztahů 

jednotlivých žurnálů, které v důsledku spoluurčovaly nejen volbu témat, ale i způsoby jejich 

zpracování. Jako cenné se přitom jeví zejména postřehy o Gellnerově působení v Novém 

kultu, kde se formovaly rysy autorského stylu, příznačné později i v jeho poezii.  Autorka 

v příslušných analýzách svedla vzít v úvahu i sémantické funkce dílčích prvků autorské 

poetiky, tak třeba slovesné modality. Podnětná jsou ale i obecná konstatování překladové 

povahy českého literárního anarchismu. Je dobré, že literární anarchismus není viděn ani 

ideograficky, ani biograficky, ale jako specifická textová strategie, získávající svou hodnotu 

až v síti dobových poetik a textových strategií jiné povahy. Lucie Kořínková se tu navíc 

svedla odpoutat od úzce pojatého gellnerovského východiska a dospět k podstatnému přesahu 

nejen směrem k dobovému kontextu, ale i k obecným otázkám kultury, tak když konstatovala 

paralelnost někdejších antisemitských debat s dnešními debatami zamřenými proti islámu či 

uprchlíkům.     

Kvalitní a přínosná se jeví být část nazvaná Postupné mnohočetné hledání možností 

(od s. 239). Autorka tu přesvědčivě podala obraz proměn Gellnerova psaní nikoli jako lineární 

následnosti (jak ji vnímal i podával třeba František Buriánek), nýbrž jako různorodého 

pohybu uvnitř vnitřně složitého pole, jako postupné ustalování a opětné rozrušování pomyslné 

rovnováhy. Přístup tu nejen odpovídá procesuálnímu myšlení, ale především vyjevuje 

literaturu jako živé dění, neredukované na taxonomická a vývojová schémata. Pozornost je 

přitom více soustředěna k vnějším koordinátám, než k poetice a tematice Gellnerovy tvorby.  

Jde ale o vytvoření bezpečného zázemí, které by teprve dovolovalo a ukotvovalo pohled 

„vnitřně textový“.  Výklady o působení autora v Karikaturách (od s. 249) by snad mohly 

přihlédnout k  tradici polytematické causerie v nerudovském duchu. Pasáže o Gellnerově 

brněnském žurnalistickém působení jsou zajímavým příspěvkem ke zmapování specifik 

předválečného literárního života města; Gellner sám zprvu poněkud ustupuje do pozadí, 

ovšem pečlivé vytvoření kontextu jeho tvorby není od věci a brání zjednodušujícím soudům, 

jakým nejednou podléhalo dosavadní bádání. Textová analýza pak znovu přichází ke slovu od 

s. 280 a vrcholí pasážemi dotýkajícími se základních principů Gellnerovy satiry. Kolegyně 

Kořínková tu svedla propojit mikroanalytický pohled s velmi podrobnou rekonstrukcí 

funkčního kontextu a její teze vyznívají přesvědčivě. Možná by stálo za to poněkud 

odhlédnout od proudu dobových politických jednotlivin, respektive je doplnit literárním 

kontextem; tak na s. 326 a na stránkách přilehlých, kde kolegyně Kořínková velmi podrobně 
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analyzuje Gellnerův výpad proti Vikové- Kunětické. Zejména pasus citovaný s odkazem pod 

stránku č. 133 je velmi nápadnou variací starších postupů Nerudových, přítomných již 

v Žertech, hravých a dravých (satira na ženy lékařky etc.) a teze o Gellnerově inovaci se tak 

dostávají do poněkud odlišného světla.     

Poznámku nemohu nepřičinit k jazyku práce. Je ve svém celku sice kultivovaný, 

v některých pasážích dokonce svižně odlehčený (vizme jen půvabnou stylizaci „Ve svých 

krátkých básních umí takový banální detail výborně využít, rozvinout a někdy pouze na něm 

postavit výsostnou lyrickou výpověď, která za kulisou všednosti ohledává propast ne-li 

nicoty, tedy alespoň nicotnosti“; s. 137), ale přeci jen v mnohém přinášející úskalí. Jako 

stylisticky neobratný se vinou hromadění genitivů kupříkladu jeví pasus na s. 44: „obsáhle se 

zabýval edicí M. Majerové Gellnerova Dona Juana“. Někdy by bylo potřeba vyjasnit obsah 

slovních spojení, jakým je „časová recepce“ (s. 46); jedná se o recepci prolongující v čase, 

nebo o recepci soudobou, platnou v jedné chvíli? I tvrzení na s. 50 „o živých se píše jinak než 

o mrtvých“ by uplatněno na gellnerovské nekrology snad mělo znít „o pohřešovaných, a tedy 

stále ještě potencionálně živých“. Problematická je i pasáž, v níž Gellnerova smrt „vytvořila 

ideální podhoubí pro vznik snad až něčeho blízkého urbánním legendám, jež máme z 

pozdějšího období doloženy především sekundárně“ (s. 52).  Čeho se týká ono „sekundární 

doložení“? Chýrů o Gellenorvě konci? Nebo urbánních legend jako žánru? Při klasifikaci 

tohoto žánru folklorní prózy by se ostatně bylo možno s prospěchem opřít jak o starší práce 

Bohuslava Beneše, tak o novější edice a koncepty Petra Janečka. Zjednodušení a pročištění by 

si ale rozhodně zasloužila autorčina syntax. Jako pars pro toto upozorněme na souvětí, 

táhnoucí se na přelomu stran 37-38: zasloužilo by si rozčlenění na kratší, přehledněji 

formulované a jazykově pročištěné úseky.  Čtenář by tak nebyl vystavován nutnosti probíjet 

se sítí vedlejších vět a vsuvek, text by se celkově projasnil a argumentačně zpřesnil. Jiným 

dokladem budiž pasus ze s. 37:  „Domnívám se, že posledně zmíněný jev lze interpretovat 

coby doklad toho, že dobová síla účinku byla u současníků do poměrně značné míry 

zvýrazněna kontrastem Gellnerovy poetiky na pozadí lyriky lumírovských epigonů“. Zde se 

snoubí anakolut s nekorektní vazbou. Obecně lze vytknout nadužívání vedlejších vět 

předmětných se spojkou že, které by se daly snadno eliminovat pomocí nevětných vazeb, což 

by posílilo povahu odborného stylu i zpřehlednilo plynutí textu. Vadí-li mi užití parazitního a 

dnes morovitě rozšířeného„jakoby“ na třetím řádku druhého odstavce strany 73, jde zato už 

jen o příznak mé vlastní presenilní popudlivosti. Ovšem pozor na chybu koncovky ve shodě 

substantiva a adjektiva na s. 81! Namísto „skrze zábavu zvýšit“ (s. 258) bych také raději psal 

„prostřednictvím zábavy“ nebo „zábavností“ atd. atd. Budování individuálního odborného 
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stylu je ale jistě záležitostí dlouhodobou a právě pronesená poznámka nemá nijak snižovat 

stávající kompetence paní kolegyně. Spíše nadějně poukazuje do budoucna. Okamžitou 

jazykovou revizi by si ale text zasloužil v případě brzkého knižního vydání, které bych jinak 

ze srdce doporučoval. Drobné nejednosti grafické nechám stranou, jen ad illustrandum: bylo 

by dobré sjednotit způsob uvádění titulů či incipitů – tak na s. 72 je ve třetím řádku incipit 

v uvozovkách kurzívou, o osm řádek níže bez obojí grafické úpravy.  

 Úhrnně praveno, práce Lucie Kořínkové dosvědčuje autorčinu náležitou odbornou 

kompetenci, a to na úrovni heuristické, textologické, analytické i interpretační. Jde o výkon 

nadějné literární historičky a textoložky s velkým potencionálem do budoucna. Pokud 

bychom měli poznámky k proporčnosti jednotlivých pasáží, případně k jistým desideratům 

(zkoumání Gellnerovy poezie by se nemělo vyhnout problematice jeho verše, zejména ne 

rýmu), hovořili bychom také už o práci nikoli disertační, ale habilitační. Práci rád a 

jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.  

 

V Českých Budějovicích, 9. července 2015 
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