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Oponentský posudek diplomové práce Radky Divíškové „Bezdrátová obrazotvornost“: 

poetologické manifesty F. T. Marinettiho a jejich poetistické realizace (Seifert, Nezval, Biebl)  

 

Radka Divíšková v předkládané práci volí zajímavé téma vlivu futuristických textů a poetiky 

F. T. Marinettiho na vybrané práce českých poetistů, které tu jako jistá synekdocha 

reprezentují celé české hnutí. Práce je poměrně přehledně rozdělena na tři hlavní části, 

přičemž první mapuje futuristické dílo a aktivity F. T. Marinettiho a jeho působení, druhá se 

zabývá kontakty mezi italskou a českou kulturou a třetí interpretacemi poetistických textů 

(Seifert: Na vlnách TSF; Biebl: Zlatými řetězy; Nezval: Papoušek na motocyklu) s ohledem 

na možné futuristické vlivy.  

Po formální stránce bych vytkl občasné překlepy a nekorektní vazby nebo nevhodně 

zvolená slova (např. „a jako značně revolučním žánrem“, k. 2.1.4; rámec „převyšuje“ místo 

„přesahuje“ v závěru práce) a stylistické nedostatky, zejména časté opakování týchž slov 

(např. v kap. 2.1 se v krátkém odstavci třikrát opakuje totéž sloveso „věnovat“). Text by měl 

projít jazykovou a stylistickou revizí. – Použitá sekundární literatura víceméně odpovídá 

pojetí práce, byť lze litovat, že autorka nepracuje s italštinou. 

Pokud jde o první dvě části, poměrně dobře zachycují kontext, nicméně jim lze 

vytknout občasnou zkratkovitost při shrnovaní obecnější jevů, historické situace apod. Pro 

uvedení je postup víceméně dostatečný, místy by bylo dobré zpřesnit. Příklad: autorka bez 

komentáře cituje výrok o tom, že Marinetti objevil žánr manifestu pro umění (k. 2.1.4, s. IX), 

byť by bylo jistě vhodné připomenout Manifest české moderny (1896) a ptát se na jeho vzory. 

Zmíněn by mohl být Manifeste du symbolisme Jeana Moréase z roku 1886, zveřejněný stejně 

jako pozdější Marinettiho manifest v deníku Le Figaro (a mimochodem také francouzština 

jako řeč manifestů). V tomto kontextu pak lze podtrhnout Marinettiho inovaci žánru a posun k 

výrazněji básnickému textu. 

Základem práce je ale třetí, interpretační a komparativní část. V ní Radka Divíšková 

dobře dokládá přítomnost futuristických podnětů v českém poetismu. Problematika takových 

vlivů není jednoduchá. Italský futurismus se objevuje před první světovou válkou a v lecčem 

je signifikantní pro atmosféru své doby, včetně signálů nadcházejících událostí. Není mu cizí 

agonální až vojenská rétorika a na rozdíl od dalších avantgardních hnutí a nepříznačně pro 

avantgardu tíhne k pravé části politického spektra. Tím vším se také liší od poetismu, a proto 



jsou pochopitelné také výhrady k němu ze strany levicově orientovaných poetistů, kteří 

naopak vystupují po první válce, vstupují do zcela jiné atmosféry a také jejich program je v 

tomto směru znatelně odlišný. V podobném případě patrně nelze hovořit o masivním vlivu 

nebo o záměrném navazování, ale spíše o dílčích vlivech, které mohou být také 

zprostředkované. V tomto ohledu Radka Divíšková celkem přijatelně staví na analýze 

jednotlivých básní a textů a ty vztahuje k předchozí rekapitulaci Marinettiho Osvobozených 

slov, jejichž překlad příznačně vyšel ve 20. letech minulého století. Ze tří analyzovaných textů 

je futuristický vliv nejlépe patrný v Seifertově sbírce, která už svým názvem k Marinettimu 

víceznačně odkazuje. Tady se ale otevírá také jistá metodologická námitka. 

Autorka příhodně zvolila dobře strukturovanou teorii intertextuality německé 

badatelky Renate Lachmannové a uvedla rozlišení tří modelů intertextuality – participace, 

tropiky a transformace (s. XLIX). Celkem trefně pak intertextualitu ilustruje na máchovských 

aluzích u Seiferta, v nichž je přítomné jak navazování, tak distancování se od Máchy a 

transformace jeho motivů. V případě Marinettiho už ale tak důkladná není a spíše vypočítává 

shody s jeho poetikou, které odpovídají prvnímu z modelů. Ty jsou poměrně průkazné a tuto 

rovinou práce lze akceptovat. Slušné analytické práci ale chybí doplnění, které by postihlo 

pozadí komparace a dovolilo by postihnout také odlišnosti, pak teprve lze jasně popsat, jaké 

strategie poetisté používají. Jedním ze základních momentů je v tomto případě časový odstup 

– pokud by poetisté přejali poetiku Osvobozených slov beze změny, v zásadě by popřeli jeden 

základní moment futurismu – totiž odstřižení se od tradice. Mají-li být v něčem originální a 

zároveň přejímat, nutně musejí pracovat s nějakou proměnou původních impulsů, tedy ve 

druhém nebo třetím modelu R. Lachmannové. 

Jakkoli je poetismus hravý a zdánlivě spontánní, jeho autoři tento problém 

přinejmenším intuitivně vnímají. Co je na první pohled odlišuje od Marinettiho Osvobozených 

slov je i v Seifertově případě zachování tradičních formálních prvků. Jakkoli Seifertova sbírka 

graficky inovativní, zároveň nerozbíjí syntax (což je jeden z Marinettiho principů) a uchovává 

dokonce pravidelný a rýmovaný verš i v graficky výrazných básních. Zatímco Marinetti tedy 

aktivně uvolňuje a rozbíjí tradiční formy poezie, poetisté spíše přejímají některé prvky a 

podřizují je zavedeným formám. V tom ohledu je jejich práce ironická a využití futuristických 

prvků má v sobě humor zcela cizí futurismu. 

Předkládaná práce, abych shrnul, představuje velmi slušnou sondu do problematiky a 

výbornou analytickou práci, nicméně také vykazuje určité formální nedostatky a jen 

naznačuje možnosti, které rozhodně nepřesahují její rámec a stály by za rozvedení. Hodnocení 

navrhuji velmi dobře nebo výborně na základě průběhu obhajoby. 



 

 

Josef Hrdlička        V Praze, 11. 06. 2019 


