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Eliška Dana Härtelová se pustila do zajímavého projektu zmapování básní o věcech v české 

poezii. Za východisko zvolila text Kurta Opperta, který uvedl pojem Dinggedicht do rozpravy 

o poezii a představuje také jednu z prvních úvah na toto téma v moderní době. Pro českou 

literaturu je otázka zajímavá v tom, že vyjma surrealismu (který představuje zvláštní 

kapitolu), není poezie věcí v české literatuře výrazně zastoupena – tím myslím především 

programově a soustavně. Lze ale říci, že věcnost nastupuje do poezie po symbolismu jako 

jedna z důležitých a určujících tendencí. V české literatuře nenajdeme básníky jako Rilke, 

Williams nebo Zbigniew Herbert, kteří by systematičtěji uvažovali o otázce věcí a věcnosti, 

nicméně je tu řada bání, které tuto tendenci reprezentují. 

Koncepce práce doznala v průběhu několika změn, při nichž autorka prokázala 

schopnost uvažovat v širších souvislostech, a dospěla k výkladově velmi přehlednému 

uspořádání, které postihuje dobře komparativní a historické souvislosti i postupný nástup 

věcnosti v české poezii. 

V úvodních kapitolách práce probírá problematiku věcné básně v německé poezii, 

zejména u Rilka a v souvislosti s Oppertovou studií a uvádí problematiku do vztahu s 

filosofickým zájmem o věc. V dalších kapitolách se zabývá otázkou subjektu ve věcné básni a 

předchůdci Dinggedicht ve francouzské poezii, zejména Baudelairovou básní Mršina, k níž se 

v této souvislosti hlásil také Rilke. Autorka velmi vhodně pracuje na úrovni jednotlivých bání 

(nikoli básníků, sbírek nebo dobových směrů), což dává prostor k výběru básní u různých 

autorů a stanovení určitých prototypů věcných básní, o něž se může opírat další analýza. Což 

velmi dobře funguje pro český kontext, kde většinou nevznikají nové typy věcných básní, ale 

spíše se projevují starší vzorce a celková tendence. 

Část zaměřená na českou poezii začíná u Vrchlického, u nějž lze najít vliv zejména 

francouzské poezie, kterou také do českého prostředí překladatelsky uváděl, a pokračuje až k 

Wolkrově poezii a poetismu, jímž práci uzavírá. Tato část dobře ukazuje, jak věcnost, spíše 

než přímo věc, vstupuje do české poezie a že zde lze hledat paralely s vývojem evropské 

poezie. Zároveň se ale také ukazuje, jak byla poezie věcí spojena také s výrazným autorským 

vkladem, který v tomto případě přes náznak u Jiřího Wolkera v české poezii přítomný není. 

Za připomenutí tu stojí báseň Richarda Weinera Jean Baptiste Chardin, která se skrze svůj 



německý překlad zapsala do širšího kontextu jako pravděpodobný vzor Eichovy známé básně 

Inventura. 

Práce Elišky Dany Härtelové, abych shrnul, velmi dobře podává zvolenou 

problematiku a přináší také zajímavý a dosud neuskutečněný pohled na českou poezii. Je 

třeba připomenout, že jde o komparatistickou práci: bez úvodních kapitol, které přinášejí 

historický a teoretický kontext, by nebylo možné tímto způsobem české básně číst. Práci 

hodnotím jednoznačně jako výbornou. 
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