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Anna Melicharová předložila soustředěnou vyzrálou studii o tvorbě španělského básníka a 

esejisty J. A. Valenteho (1929–2000), který v českém prostředí není příliš známý, přestože zde 

vyšel v překladu výbor jeho poezie. Diplomová práce se vyznačuje spojením všestranných 

kvalit: důkladná příprava, promyšlená struktura práce, přesný jazyk a myšlení, múzičnost, 

zažité odborné prostředky, pečlivá redakce. 

Diplomantka považovala za potřebné v úvodní kapitole stručně nastínit politické a 

biografické pozadí díla tohoto básníka, jenž v době frankismu žil v zahraničí a i po návratu do 

Španělska pracoval na zahraničních univerzitách. Z informativního hlediska by to nebylo 

nezbytné, ale už touto první kapitolou a dále pak druhou kapitolou věnovanou myšlenkovým 

souvislostem Valenteho estetiky (Heidegger, Chillida, Tàpies) autorka nejen začleňuje jeho dílo 

jak do evropského, tak do španělského kontextu, ale ukazuje duchovní Španělsko jako 

evropské. Širokého ducha mu v zatuchlé diktatuře dávalo právě dílo umělců jako Valente a dva 

uvedení výtvarníci.  

Samo dobře zvolené, pronikavé téma prohlubuje zmíněná druhá kapitola  „Tři pohledy 

na viditelné a neviditelné“. Heideggerova filosofie je zde pojata v těsné blízkosti k Valentemu, 

jeho pojetí „řeči jako prostoru zjevení“ je shrnuto s porozuměním a je precizně formulované. 

Jeden příklad: „Ryzí, anonymní  řeč neboli poezie, souzvon ticha, otevírá hlubinu bytí, ale také 

nechává promlouvat samy věci.“ (s. 21) Spojitost řeči a ticha, stejně jako prázdna a viditelného 

prostoru v reflexi baskického sochaře Eduarda Chillidy, nebo v dalším výkladu beztvarosti a 

formy, se vztahuje k životnímu tématu Valenteho: zkušenost tvorby samé. „Vidění“ v ní má 

ústřední místo, význačné pro psaní, pro dotyk s výtvarným uměním  a s mystikou. 

Toto pojetí poezie anticipoval už modernismus, práce také v souvislosti s 

Valenteho odkazem na Mallaerméa zdůrazňuje symbolistické východisko autonomie poezie, 

oproštění jazyka od služebnosti. Anna Melicharová má vnímavost pro spojení abstrakce a 

smyslové konkrétnosti, tělesnosti a „zjevování“ slova. Sleduje ji ve Valenteho esejistické 

reflexi, ve vývoji jeho poezie a v intepretaci jeho básní. V kapitolách „Vizuální 

charakteristiky“, „Pohled“, „Viditelné a neviditelné“ velmi bohatě a odstíněně komentuje 

klíčové motivy (světlo, barvy, tvary, sám motiv vidění) ve vybraných básních a také 

intertextově ve více básních. Má interpretační nápady, například když spojí text španělského 

básníka s Dürerovou „Melancholií“ (mimochodem, blízkou Halasovi, na něhož, například, 

můžeme při četbě této práce často pomyslet – což jen opět dokládá, jak se zde autorka hluboce 



dotýká jádra poezie). Závěrečná interpretace Valenteho poezie a esejů v kontextu mystické 

tradice španělské literatury, na niž jeho básně výslovně odkazují, chápe Valenteho prožitek 

posvátna jako samu poezii. Není náhodné, že v intertextových aluzích zazní i jméno Franze 

Kafky, výsostného tvůrce.  

Anna Melicharová pracuje zcela profesionálně s mimořádně rozsáhlou odbornou 

literaturou. Má přirozeně zažitou literárněvědnou terminologii. Nelehké komentování esence 

poezie a filosofických souvislostí formuluje výborně. Oceňuji také pečlivé dobré překlady 

citátů z esejistiky a podstročníky citovaných veršů. 

Práce Anny Melicharové zcela splňuje nároky kladené na diplomovou práci, doporučuji 

ji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 
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