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Posudek na diplomovou práci Bc. Radky Divíškové 

„Bezdrátová obrazotvornost“: 
poetologické manifesty F. T. Marinettiho 

a jejich poetistické realizace (Seifert, Nezval, Biebl) 
 

 Diplomová práce Radky Divíškové sleduje téma, které bylo v dosavadním zkoumání 

české básnické avantgardy sice zmiňováno, ale dosud mu nebyla věnována soustavnější 

analytická pozornost: totiž reflexe koncepcí obrazotvornosti a teorie básnického obrazu 

v poetologických manifestech Filippa Tommasa Marinettiho z let 1912–1913 (Distruzione 

della sintassi. Immaginazione senza fili. Parole in libertà). 

V prvních dvou kapitolách se autorka zabývá kulturně-historickým a recepčně-

historickým kontextem. Mapuje jednak vzájemné vztahy českého a italského prostředí, 

jednak propojeností české a italské kultury, především recepci Marinettiho manifestů v 

prostředí Devětsilu (ale také, ještě před devětsilskou avantgardou, např. u Tvrdošíjných).  

Jádrem práce je metodická a interpretační kapitola. Zde se Radka Divíšková vztahuje 

k teorii dialogické intertextuality Renate Lachmannové, zvláště k jejímu uvažování o 

palimpsestu a „palimpsestickém“ psaní. Zároveň však rozšiřuje intertextualitu jako 

fenomén estetiky produkce i recepce o komplementární pojem intermediality ve smyslu 

transformace látky nebo obsahu o jiného média a v interpretační kapitole práce je tato 

intermediální vazba stále reflektována. 

Radka Divíšková se nejdříve zabývá Seifertovou sbírkou Na vlnách TSF, jejíž samotný 

název evokuje Marinettiho koncepci „bezdrátové obrazotvornosti“ (Immaginazione senza 

fili). Jde o důsledně kombinatorní techniku, také v tom smyslu, že teorie básnického 

obrazu je postavena na myšlení v analogiích, přičemž při vymýšlení nových překvapivých 

metafor je důležitá maximální vzdálenost a nepodobnost, provokující efekt úžasu a 

ohromení. Telegrafické obrazy, které produkuje „bezdrátová obrazotvornost“ mají být 

výsledkem nejvzdálenějších představ a přirovnání, zprostředkovaných okamžitě i přes 

maximální vzdálenosti díky zákonům moderní rychlosti. Na principu „bezdrátové 

obrazotvornosti, na souvztažnosti všech médií smyslového vnímání, na optických 

asociacích a důsledném propojení verbality a vizuality s asociativním působením na 

ostatní smysly jsou založeny typografické obrazové básně sbírky Na vlnách TSF i Bieblovy 

sbírky S lodí, jež dováží čaj a kávu, jimiž se Raka Divíšková zabývá. 
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V interpretacích jednotlivých básní ukazuje, že spojovacími články mezi Marinettiho 

technicistickou a aviatickou estetikou dynamizace stylu a Seifertovou, Bieblovou i 

Nezvalovou poetikou je jednak okouzlení výdobytky moderní civilizace, jednak estetická 

kategorie simultánnosti jako nová performativní výrazová forma. Autorka ukazuje, v čem 

především spočívá efekt Marinettiho poetologického konceptu: v tom, že princip 

simultánnosti vyžaduje po recipientu čtení obrazové básně při souběžném vnímání nejen 

vizuálních prvků, ale také akustických i olfaktorických, jak to ostatně proklamují také 

Teigeho manifesty poetismu, jako jednotu a maximum estetických emocí „poezie pro 

všechny smysly“.  

Do koncepce intertextové dialogičnosti Renete Lachmannové zapadá i ten aspekt 

interpretovaných textů, který Radka Divíšková specifikuje jako mytologizující rovinu 

intertextovosti. Již motto Seifertovy sbírky Na vlnách TSF, které je parafrází veršů 

Máchova Máje, tuto intertextově dialogickou strukturu Seifertových básní 

předznamenává, stejně tak jako programová vstupní báseň Guillaume Apollinaire. 

Ludistickou hříčku inverze Máchových veršů možno číst, jak Radka Divíšková vystihuje, 

jako indicii romantické tradice a intertextového spojení s představou lyrizace světa poezií 

jako jedním ze základních principů romantického básnictví vůbec. Ten je také bází Teigeho 

programu „poezie pro všechny smysly“ s jeho vazbou na baudelairovský model 

„souvztažností“ (sonet Correspondances), ale také na Rimbaudovy Samohlásky a 

Mallarméův Vrh kostek. Autorčiny krátké, ale pregnantní sondy do jednotlivých básní 

Seifertovy a Bieblovy sbírky ukazují i to, že i navzdory vlivné inspiraci Marinnettiho 

poetologickými manifesty si poetika českého poetismu zachovávala odstup od 

obrazoborectví a agresivní rétoriky italského (nebo i ruského) futurismu. Stejně tak i pro 

Nezvalovu poetiku je charakteristický rozchod s konvencí, nikoli však s tradicí, k níž ovšem 

přistupuje inovativním způsobem.  

Závěrem bych shrnul, že diplomová práce Radky Divíškové je koncepčně i 

interpretačně vyzrálým výkonem, mapujícím působení poetologických koncepcí italského 

futurismu na poetiku poetismu. Práce přesvědčuje jednak v každém ohledu solidním 

zpracováním kulturně historického, literárně historického kontextu, ale také recepčně 

estetického horizontu, a p ř e d e v š í m  osobitými a imaginativními interpretacemi 

jednotlivých sbírek a básní. 

 

Proto navrhuji hodnocení výborně (1). 
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