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Halasova Potopa patří dlouhodobě k obtížným textům české literatury. Přitahuje jednak 

nejasným textovým stavem, jednak svým zvláštním a obtížným jazykem. S tím se Jakub 

Vaněk pokusil vypořádat po svém, a součástí jeho práce bylo také hledání způsobu jak na to. 

Po formální stránce práce splňuje požadavky. Dlužno dodat, že byla psána v době 

mírně „výjimečného stavu“, se ztíženým přístupem k pramenům. Výsledek je podnětný, 

představuje zajímavý přístup k Halasovu textu a svědčí o důkladném promýšlení. Vytknout 

lze častější překlepy a to, co autor sám v závěru uznává – místy poněkud sugestivní 

interpretace básní či pasáží z nich. Nesouhlasím zcela s tezemi, že u Halase není podstatné 

odkazování k jiným textům: tam by bylo třeba diferenciovat a ukázat, že Halas spíše pracuje s 

destrukcí kultury než s navazováním na tradici, což ji ale stále předpokládá. Bylo by to dobré 

východisko k dalším úvahám. 

Za velmi podnětný pokládám úvod, v němž Jakub Vaněk uvažuje o možnostech 

„docelení“ fragmentárního souboru a o tom, jak je neukončenost do textu vepsána. Střední 

část práce konfrontuje Potopu s vybranými díly české literatury. Z hlediska čtení Potopy jako 

básně nebo básní s sebou nese otevřený problém – autor k sobě leckde přiřadí část básně a 

určité téma (výklad je především tematický) a již se tolik nezabývá opodstatněností takového 

přiřazení a tím, zda a jak Halas téma posouvá. Neplatí to vždy, někde pěkně ukazuje, jak je 

Halas například víceznačný ve srovnání se Zahradníčkem apod. Mnohde se ale nelze ubránit 

dojmu, že jde spíše o diskurzivní čtení, které báseň příliš nahrazuje jejím výkladem, jaksi 

fixuje určité významy. V té souvislosti je přínosné srovnání s Kolářem, u nějž jde eminentně o 

problém řeči a v tom směru má k Halasovi nejblíže. Tady by konfrontace s autory mimo 

českou literaturu byly možná přínosnější – např. se zmíněným Celanem, u nějž řeč leckde 

„koktá“, lze-li to tak říci, nebo s postupy poválečné konkrétní poezie, která patrně na podobné 

podněty reaguje svým způsobem. 

Nicméně i tato střední část práce je inspirativní. Osobně mám pocit určité neshody 

mezi tímto centrem práce a úvodní a závěrečnou kapitolou, které jsou podnětné zase jiným 

způsobem úvahy. Jako by tady ani tak nešlo o Halasovu Potopu, ale spíše o básnické a 

konceptuální pole, v němž vznikala a působila. Čteme-li kapitoly, práce, v nichž Jakub Vaněk 

konfrontuje Halase s jinými autory, jako svébytnou úvahu o autorech a textech, které se 

střetávají, vynořuje se před námi velmi zajímavá a dosud málo zpracovaná oblast 

apokalyptického myšlení, jejíž kontury Jakub Vaněk pěkně načrtává a pro niž je Potopa 

prvním a otevírajícím projevem. Leccos ze závěrů neplatí jen pro Potopu, ale také pro další 

zmiňované texty; leckterý z uvedených motivů možná s Potopou tak úzce nesouvisí, ale 

zároveň utváří diskurzivní pole, na němž se Potopa významně podílí. Přínosem této práce je, 

že na ně poukazuje. V této konfrontaci nakonec není tou hlavní osou Potopa, ale autorovy 

vlastní myšlenky, které se snaží rozvíjet v setkání s různými, ale zároveň souvisejícími texty. 

Téma, které se tu rýsuje, by stálo za důkladnější zpracování. 

  



Práci považuji za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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