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Rozsáhlá monografie Lucie Kořínkové vychází příkladně z důkladného a spolehlivého 

materiálového studia. Autorka zúročila precizní ediční práci, jíž se podílela na přípravě 

Kritické hybridní edice díla Františka Gellnera. Podtitulem upozorňuje na komplexní 

založení výzkumu, operujícího v několika vzájemně provázaných rovinách, 

uplatňujícího zdařile a objevně několik možností pohledu. Usiluje o nový výklad 

Gellnerovy tvorby – s vědomím specifických obtíží a otázek, jež materiál obnáší, 

a potřeb i tradovaných očekávání, které podmiňují jeho interpretaci. Pozornost věnuje 

i pracím zapomenutým, nečteným, resp. časovým, se snahou „zkusit jim znovu dopřát 

hlasu, potažmo hledat, zda mezi nimi a texty třeba i notoricky známými nelze nalézt 

nové spojitosti, a ptát se, zda objevené nějak nepromluví do toho, jak vnímáme 

Gellnerovo dílo jako tvůrčí celek“ (s. 12). Kriticky reflektuje dosavadní stav poznání, 

pozoruje „cesty ustavování a proměňování obrazu autora v kulturní paměti“ (s. 13). 

Analyzuje Gellnerovy texty „z různých dob (včetně jejich dosud sekundární literaturou 

prakticky nereflektované rukopisné historie)“, doplňuje další prameny a směřuje 

k zobecnění, jež jsou „pozorovatelná na rovině tendencí v Gellnerově díle jako celku“ 

(s. 14). 

 Textologický fundament, „zvýšený zájem o konkrétní detail či jednotlivost“ se 

jeví jako vskutku účelný. Umožňuje „otevírání Gellnerova díla novým možnostem 

rozumění tím, že je daný text (či obraz) vtažen do souvislostí nového interpretačního 

horizontu. Postupně se tak práce zabývá ideologickými, společenskými a kulturními 

kontexty, z nichž některé jsou očekávatelné, tj. mající ve výkladech Gellnerova díla své 

pevné místo (byť dle mého soudu ne vždy dostatečnou hloubku), jiné jsou nové“ (s. 16). 

Metodologická sebereflexe se v tomto ohledu může zdát – jakoby v očekávání výtky 

nejednotnosti či aktuální ne-modernosti – až poněkud (a zbytečně) omluvnou. 

Soustředění na interpretaci konkrétního je poctivé a produktivní a logicky „s sebou 

nese i značnou heterogennost metodologickou: aniž by cílem byla vždy pravověrná 

čistota přístupu“; autorka může s klidem konstatovat: „podle potřeby hledám inspiraci 

v konkrétních případech mj. v sociologizujících přístupech v literatuře, novém 

historismu, kulturálních studiích i základním zájmu genetické kritiky o vznik a vrstvy 

autorských rukopisů“ (s. 16). Ve vztahu k materiálu a jeho selekci postupuje obezřetně, 

probírá Gellnerovu tvorbu v proměnách, v souvislostech chronologie jeho životaběhu, 

přitom z proměnlivé perspektivy a s novými akcenty textovými a kontextovými. Pět 

kapitol tak skládá vrstevnatý a přesvědčivý obraz. Omezím se dále na několik 

poznámek k pozoruhodným momentům (též pro účely diskuse).  

 Kritická reflexe dosavadní literatury předmětu, „ustavování konstant 

autorského obrazu“, včetně „redukce a zapomínání“ dobových souvislostí, zahrnuje 

i analýzu způsobů dobového hodnocení (včetně způsobu vydávání Gellnerova díla). 



Sleduje nejen vhodné inspirace, ale umožňuje i poukázat na obecný problém, v tomto 

případě dosti dobře demonstrovatelný, který by přineslo mechanické hledání 

biografického klíče k rozumění uměleckému dílu. Častá bývá projekce životních příhod 

– zvláště od pamětníků – do výkladu literárních textů, nebo naopak výklad osobnosti 

s jejich pomocí; srov. např. v daleko větší a v mnohém již nerozlišitelné míře případ 

Jaroslava Haška, k jehož autostylizaci měla ta Gellnerova docela blízko, byť 

nepřekročila hranici antiliterátské nevážnosti, dobově ovšem obtížně registrovatelné 

(což dokládá mj. Voborníkova recenze zmíněná na s. 34–35, týkající se i Májových 

výkřiků). V této souvislosti lze poznamenat, že jistě není náhodné, že v obou případech 

sehrál roli často citovaného odsuzujícího konzervativního kritika Arne Novák; 

vzpomínku G. R. Opočenského (pozn. na s. 199) je myslím nutno číst méně „vážně“, 

především ve znamení haškovské ironie (k níž se ostatně blíží citovaná Gellnerova 

vzpomínka na Syrinx). 

 Analýza básně Konečně je to možná věc... (a autorovy „Afriky“) charakterizuje 

poetiku, symboliku a stylizovanost Gellnerovy lyrické poezie, odpovídajícím způsobem 

vrací jeho veršům humoristický a groteskní rozměr i některé kontextové významové 

možnosti. Jako produktivní se při hledání proměn, členění, předělů Gellnerova díla jeví 

čtení a srovnávání rukopisných textů (Přístav manželství v mnoha verzích jako 

„neuralgický“ bod, znamení snahy o změnu). Tento nadhled zpřesňuje určení 

Gellnerovy metody i jejích kvalitativních mezí, jež se projevily v pozdější tvorbě, 

v prózách a v publicistice, která již svou nesoustředěností představuje právě problém 

nesnadného hledání jednotících rysů, resp. výkladových možností. Na ně se autorka 

posléze zaměřuje s neobvyklou důsledností, především v politické satiře. – Citovaná 

Martenova psychologizující interpretace cynismu (s. 41) může navádět k otázce, zda lze 

mluvit jedním dechem o kontrastu Gellnerovy poetiky a „lyriky lumírovských epigonů 

a vrcholící vlny symbolistně-dekadentní orientace“ (s. 37), když je zároveň naznačena 

vazba na koncept Moderní revue (blízký v té době ostatně Novému kultu). Jednoduše 

řečeno: bylo by na místě pojmenovat důsažněji nejen rozdíly, ale i společná 

(modernistická) východiska poetiky dekadentně symbolistní a anarchisticko-

bohémské, jejich prostupování, nejen vymezování nového vůči staršímu. 

 Samostatná kapitola je věnována otázce nacionální identity, Gellnerovu 

židovství a antisemitství zároveň, a to s vědomím, že tyto otázky pravidelně podléhají 

tendenčnosti, dané společensko-politickými proměnami a očekáváními i etickými 

hledisky, plynoucími mj. ze stanoviska mluvčího. Autorka nahlíží problém 

„z netradiční strany“, analyzuje inkriminované výroky v dobových souvislostech, 

především nacionálních diskusí, hledá jejich důvody a funkci v politických tendencích 

a souřadnicích; vyhýbá se automatismům a mechanickému poměřování. Ukazuje 

Gellnerovy texty jakou součást dobových názorových střetů, polemik mezi periodiky 

jako reprezentanty určitých politických názorů využívajících rozličným způsobem 

protižidovské rétoriky. Rozlišuje navíc Gellnerovo „české nacionální a liberálně 

asimilační přesvědčení“ v období Nového kultu a Lidových novin. 

 Z perspektivy časopisů a novin jako publikačních platforem a významotvorných 

kontextů nahlíží Gellnerovu tvorbu (politickou satiru) další kapitola. Přínosné je již 



dynamické pojetí periodika jako svébytné instituce, prostoru, v němž se setkávají 

a ovlivňují různorodé subjekty, intence a síly různého charakteru, tedy jako sítě vztahů. 

Autorka charakterizuje poetiku Gellnerových textových a obrazových příspěvků 

v závislosti na obsahu a názoru jednotlivých listů, ve vztahu k jeho hledání 

publikačních, tvůrčích možností i praktického prosazení a zajištění – zejména v Novém 

kultu, Šibeničkách, Krameriovi, Karikaturách a v Lidových novinách (opět 

s bohatstvím příkladů a s využití vzpomínek a korespondence). Snaha postihnout 

dobový význam politických karikatur vede k obecnějším výkladům o fungování novin 

a podstatě karikatury jako žánru.  

 Cenné je, že v případě prací, jež byly součástí polemických výměn, autorka 

registruje (nebo dokonce cituje) potřebné související texty, v případě polemického 

žánru pro pochopení nezbytné. Při výkladu Gellnerových praktických i ideových vazeb 

s periodiky autorka zmiňuje mj. polemiku z roku 1900. Zjišťuje typické znaky 

podobných rozměrných polemik – „propletenec motivací ze sféry hodnot kulturních, 

sociálních i ryze ekonomických“ (s. 231). Nebudeme-li polemiku nahlížet toliko jako 

parazitní formu komunikace, ale i jako svébytný žánr, můžeme vedle praktických 

motivů uplatnění, obživy a nezávislosti mladé generace zdůraznit rovněž odkazy 

k hlubším tématům a motivacím, k příznakové rozepři o kompetence a pozice 

v hodnocení modernismu: Tedy zmiňované otázky identity a nezávislosti umělecké 

osobnosti ve světle bilance práce generace devadesátých let a kritiky současného stavu 

literární tvorby jako zásadní a zároveň za výchozí téma a věcný počátek polemiky 

(odkazující na dřívější polemiky uvnitř generace), která se charakteristicky „zacyklila“ 

v mocenských sebeprojekcích a projekcích protivníka, jakmile převážilo téma 

vypočítavosti kritického stanoviska a pseudonymů, jimiž Šalda v Literárních listech 

měl krýt své negativní kritiky, zatímco kladná hodnocení stejných autorů (v pozdějších 

šaldovských polemikách se ujalo označení „vedlejší možnosti“). Lze též poznamenat, že 

blízkost Moderní revue a Nového kultu v posledních letech 19. století (již naznačená) 

poněkud zpochybňuje oddělování „progresivity na poli esteticko-literárním“ 

a „progresivnosti politické“ (s. 199); jinými slovy dekadence a tzv. etický (nebo 

„intelektuální“) anarchismus byly v této době značně spojitými projevy krajního 

individualismu, což také polemika v roce 1900 dokládala (byť Procházkův pseudonym 

Mortuus v jejím průběhu nebyl odhalen). K diferenciaci došlo v letech následujících, 

kdy se Nový kult vyhraňoval prakticky politicky a již s ním spolupracoval Gellner 

(proměnu od subjektivity k angažovanosti autorka názorně ukazuje). 

 V Závěru Lucie Kořínková vyznačuje Gellnerovu osobitost v nové situaci 

desátých let, shrnuje proměny jeho tvorby, byť poněkud gellnerovsky roztěkaně. 

V předložené práci odlišuje časové výtvory, reagující na aktuální společenskou 

a politickou situaci, a díla s nadčasovou živostí, tedy vlastně skutečně „literární“. I přes 

vědomí nebezpečí zahlcení materiálem se zdá, že s narůstajícím množstvím stránek 

přece jen roste míra odtud pramenící rozbíhavosti, především v kulturně- či politicko-

historických odbočkách, ředících koncentraci a linii výkladu.  

 Knižní vydání předložené práce bude nesporně přínosem pro poznání nejen 

osobnosti a díla Františka Gellnera, ale vzhledem k širokému záběru rovněž některých 



podstatných dějů a momentů české literatury prvních dvou desetiletí 20. století. Pro 

tento účel ještě několik námětů: Časová osa (vlastně kalendárium) by myslím lépe 

posloužila v úvodu, mezi přílohami se poněkud ztrácí. Důkladnost v dokladech a využití 

poznámkového aparátu jsou rozhodně přínosem, nicméně bylo by možné uvážit 

omezení citací tam, kde víceméně jen opakují, co autorka již sama řekla nebo 

parafrázovala (hlavně ze sekundární literatury, např. z B. Svozila na s. 145–146). 

Ojedinělé nepřesnosti (televizní inscenaci Radosti života v roce 1983 režíroval Evžen 

Sokolovský – nikoli Sokol), překlepy a některé formulační či stylistické zádrhele (kupř. 

klišé: na jedné straně je vskutku mnohé „zajímavé“, co to však znamená?, na druhé 

straně – možná právě proto – v takřka hustém „provozu“) standardní redakce jistě 

napraví. 

 Autorka v úvodu své práce deklarovala: „Výsledkem by měl být hlavně o něco 

vrstevnatější a vnitřně propojenější obraz autorského díla (mj. v jeho literární 

a výtvarné části) v porovnání s tím, jakého ‚Gellnera‘ známe z jeho nejznámějších 

souhrnných interpretací; cílem bylo uvidět bohatší významové vrstvy jak u jednotlivých 

textů, tak u celku díla“ (s. 16–17). Tento cíl se jí podařilo přesvědčivě naplnit. Stejně 

úspěšné bylo i její úsilí „naznačit možné nové cesty k uchopení tvorby jediného autora 

s občasnými průhledy ke kulturním horizontům šířeji sdíleným v českém prostoru 

v časech postupně (a nereflektovaně) nadcházejícího sklonu monarchie“ (s. 18). 

 

Nadstandardně zdařilou literárněhistorickou disertační práci Lucie Kořínkové 

doporučuji k obhajobě, která bude – předpokládám – úspěšně završena. 
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