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Předkládaná práce, jak je zjevné z názvu, se zabývá problematikou regionu. Téma je, 

domnívám se, v současné době živé ve více rovinách, protože, jak autor také připomíná, 

pojem regionu je relativní vzhledem k hledisku či měřítku. Z jednoho pohledu je regionem 

Ostravsko, z jiného Střední Evropa a ještě z jiného také západní kultura vůči ostatním a 

naopak. Zdá se, že zakotvenost v jisté kulturní oblasti, je člověku vlastní, jakkoli její rámce 

mohou být velmi různé. Tadeáš Dohňanský se ve své práci zaměřil především na ten zřejmě 

základní pojem regionu, tedy k menšímu měřítku konkrétního kraje jako je Valašsko či 

Ostravsko. 

Jako vedoucí práce bych v tomto případě především zdůraznil samostatnost, s níž 

Tadeáš Dohňanský svůj text vypracoval. Tím nemyslím ani tak četnost konzultací, která bývá 

u diplomových prací různá, nýbrž schopnost problém samostatně promyslet. Téma je autorovi 

blízké, vychází z jeho osobní zkušenosti, což by nemělo upozadit důkladnou znalost 

materiálu, tedy české a polské poezie, z níž vybírá příklady.  

Důležité je poznamenat, že pro poezii je region možná významnější než pro prózu, už 

z toho důvodu, že mluvčí básně je zcela jiná kategorie než vypravěč prózy a jeho určení 

osobní zkušeností je podstatnější a v tom směru je volba poezie logická. 

Za ústřední moment práce považuji propojení úvah o daném regionu s tematicko-

strukturní stránkou – a to v návaznosti na pojetí „šťastného místa“ u Gastona Bachelarda. 

Neboť region v jistém smyslu je domov. Odtud tematicky vymezené kapitoly věnované 

domu, cestě, hranici či městu. V nich se spojuje konkrétní lokalita s místem, které má spíše 

obecnou či v rovině obraznosti archetypální platnost. To dovoluje uvažovat o roli čtenáře této 

regionálně vázané poezie. Označení konkrétními místními názvy a vztah k nim, což pokládám 

za klíčový znak regionu, dělá z kraje, krajiny, pro čtenáře cizí, v něčem neznámé území. Už 

to, že je třeba i známé toponymum vysloveno z jiné perspektivy, místo odcizuje. Toto 

neznámé má ale báseň nějakým způsobem prostředkovat, což jak Tadeáš Dohňanský ukazuje, 

se může dít právě tam, kde se s lokálním stýká archetypální. 

Další přínos práce spatřuji v tom, že při daném omezeném rozsahu, otevírá celou řadu 

otázek, kterými by bylo možné navázat. Jednou z nich, jak jsem naznačil na začátku, je 

relativnost regionality. Jednak tu jde o čtenářský dosah daného autora, který může region 

přesahovat, ale také o to, že celá řada autorů se silně vztahuje ke konkrétním místům, ale o 



regionálnosti bychom při vší problematičnosti pojmu u nich asi neuvažovali, protože 

například svůj kraj objevili, píší o něm z pohledu návštěvníka a cizince apod. Možná právě 

určitá domáckost je právě tím důležitým příznakem. Otázkou ovšem zůstává její přesná 

definice. Váchalovu Šumavu nebo Královu Zprávu o místech zřejmě nebudeme číst jako 

regionální literaturu. Podobně autoři, kteří putují z místa na místo. Zde by patrně byla 

zajímavá typologie vztahů k místu jako domorodec, návštěvník apod., k níž lze najít celkem 

rozsáhlou literaturu. A samozřejmě vztažení k cestopisným žánrům. 

Jiní autoři, jako například Czesław Miłosz nebo Seamus Heaney jsou slně spjati s 

určitým krajem, ale vnímáni jsou jinak než čistě regionální básníci pro svou relativní známost. 

Hraje tady například roli ono propojení lokálního a archetypálního a jeho konkrétní podoba? – 

A ve výčtu podnětů by bylo možné pokračovat. 

Práce má i některé drobné nedostatky, především po formální a stylistické stránce by 

zasloužila důkladné pročtení a revizi, něco z teoretizujících úvah by mohlo být promyšleno 

důkladněji. V jádru jde ale o dobře zpracovaný a inspirativní text a tedy navrhuji hodnocení 

výborně. 
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