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Charakteristiky básní o věcech, soustředění k izolovanému předmětu a unikavost, se 

často zmiňují u světových autorů spojovaných s obratem k předmětu v první polovině 

dvacátého století: u Rilka, Pounda, Ponge nebo amerických modernistů. Cílem mojí práce je 

poukázat na projevy této tendence v české a polské lyrice. V Čechách je v tomto ohledu 

významné vystoupení Skupiny 42. Na rozdíl od Polska se u nás nicméně po válce poezie věcí 

příliš nerozvinula. Na zájem Skupiny 42 navázala pouze skupina autorů okolo časopisu Květen 

a je příznačné, že její nejvýznamnější představitel, Miroslav Holub, se setkal s velice odlišnou 

recepcí u nás a ve světě. Česká lyrická scéna jako by tento způsob psaní, proud poezie 

přimknuté ke světu nepřijala v poválečné době z různých důvodů za svůj.  

V Polsku naopak pojí po druhé světové válce zájem o předmět básníky napříč hlavními 

vývojovými proudy nastupující generace: z debutujících neoavatngardistů nazývá Miron 

Białoszewski svoji prvotinu příznačně Oběhy věcí. Vedle neoavantgardy je v takzvané 

„generaci současnosti“ výrazný proud označovaný jako „klasický“ či jako proud „filozofické 

reflexe a pokus rekonstrukce hodnot“. Mezi těmito autory píše o předmětech Wisława 

Szymborská, například v básních „Muzeum“ a „Rozmluva s kamenem“, nebo Zbigniew 

Herbert, který stejně jako Białoszewski zdůrazňuje zájem o předměty v názvu jedné ze svých 

sbírek, Studium předmětu. Ne náhodou byli českými překladateli Herberta „Květňáci“ Miroslav 

Holub a Vlasta Dvořáčková.  

Přes výraznou přítomnost předmětu v polských básních po druhé světové válce ale 

ucelený popis této tendence chybí. Barańczakova kanonická interpretace díla Zbigniewa 

Herberta je založená především na snaze vyvrátit zploštělé čtení jeho poezie, a proto si za 

primární cíl klade ilustrovat složité dichotomie a paradoxy díla. Místo analýzy fungování 

předmětu v Herbertově poezii se Barańczak soustředí na věcnost zejména jako na protipól 

abstrakce (srov. například Barańczak 1994: 97–104). Z díla Mirona Białoszewského zase 

zůstala „dosud přesně neinterpretována“ báseň „O obězích věcí“, přestože ji Marian Stala 

označuje za první vtělení přesvědčení o nestabilitě obrazu světa. Cílem této práce je tedy zařadit 

české a polské básníky do světové tendence věcné poezie a zároveň poukázat na specifika obou 

odlišně se vyvíjejících literatur. 

Vystoupení Skupiny 42 a tvorba autorů seskupených okolo časopisu Květen, který 

vycházel v letech 1955–1959, v Čechách a opožděné debuty básníků generace současnosti 

v Polsku vytyčují časové rozmezí pro tuto práci. V období čtyřicátých a padesátých let je v 

tvorbě těchto okruhů básníků v české i polské poezii každodenní předmět nejvýrazněji v centru 

zájmu. Neznamená to, že by byl zájem o předmět jediným nebo primárním motivem poezie 

těchto autorů. Lze u nich ovšem nalézt výrazné množství básní soustředících se k věcem 
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samotným tak, jak bylo popsáno výše. U řady autorů, kterým se věnuje tato práce, je fascinace 

věcí základním přístupem k okolnímu materiálnímu světu. Jejich tvorba vychází ze zájmu o 

každodennost a materialitu. 

V práci pak zkoumám způsoby, jak zaměření pozornosti k předmětu uchopenému 

básnickými prostředky ilustruje to, co Brown nazývá „nadbytkem v objektech“, skutečnost, že 

předmět sám sebe neustále přesahuje. Jednotlivé kapitoly práce popisují různé způsoby 

proměnlivé nebo unikavé povahy předmětů v básních. Jádrem každé z nich je vždy interpretace 

několika básní z vytyčeného období čtyřicátých a padesátých let. Vedle způsobu nadbytku se 

snažím u každého okruhu básní vyzdvihnout poetické prostředky, kterými básník poukazuje na 

záhadnost všedního, na věcnost předmětů. Jde o charakteristické prvky lyriky a popisem jejich 

fungování se snažím ilustrovat, čím může poezie rozšiřovat naše vnímání okolní každodennosti 

nejen v básních o předmětech.  

Zapojení dvou národních literatur také otevírá dveře možnostem srovnávání. 

Komparativní přístup založený na usouvztažňování příbuzných motivů napříč českou a polskou 

tvorbou umožňuje jemnější a přesnější popis sledovaného tématu než pohled čistě zevnitř 

národní literatury. Výrazný příklad je tvorba Skupiny 42 ve srovnání s poezií Mirona 

Białoszewského. Polského básníka pojí s českými autory řada společných motivů a některé 

tvůrčí techniky. V rámci národní literatury je Białoszewski obdobně jako autoři okolo Skupiny 

42 vnímán jako básník města, jeho periferie, ten, který zůstal věrný „tradicím periferie, 

varšavským čtvrtím a ulicím“.1 Je svědkem periferie „vyvoleným k tomu, aby předával její 

zkušenost“.2 Při srovnání způsobu práce s motivem předměstí ale kapitola věnovaná cyklu 

„Ballady peryferyjne“ z Białoszewského prvotiny Oběhy věcí naráží na podstatné rozdíly mezi 

polským experimentátorem a českými básníky: zatímco u autorů Skupiny 42 jsou předměty 

periferie spojené především s temporalitou, pro Białoszewského jsou podnětem k 

intelektuálnímu zkoumání a otázkám, proč je předměstská kultura považována za méněcennou 

a okrajovou. 

V neposlední řadě pak srovnání práce s každodenním předmětem v české a polské lyrice 

zkoumaného období ukazuje na obecnost předmětu výzkumu. Tendence, které práce popisuje, 

 
1 V originále: „W latach powojennych Miron Białoszewski kontynuuje try życia, do jakiego przywykł za okupacji 

[…] dochowując wierności swym peryferyjnym tradycjom, dzielnicom i ulicom warszawskich“ (Sandauer 1985b: 

363). 

2 V originále: „Białoszewski jest nie tyle tej warstwy członkiem, co jej świadkiem, wybrańcem powołanym do 

przekazania jej doścwiadczeń“ (Sandauer 1985b: 364). 
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se neomezují na poetiku konkrétní skupiny nebo skupin, ale ukazují principy fungování 

věcnosti v básních napříč moderní lyrikou. Tyto způsoby rozdělené do jednotlivých kapitol 

nevyčerpávají možné podoby věcnosti v moderní lyrice, ale jde o hlavní tendence vystupující 

ze zkoumaného období.  

Zaměření na motiv věcnosti v lyrice byl základním kompozičním faktorem práce: 

v kapitole následující po úvodu chci ukázat básně, které nejvýrazněji ilustrují unikavost 

předmětů, a vytvořit tak určitý referenční rámec pro celou práci. Následují dvě spolu související 

kapitoly o předmětech válečných a poválečných předměstí a práci uzavírá opět obecnější 

kapitola, která se věnuje tomu, proč mohlo téma záhadného každodenního předmětu ve 

čtyřicátých a padesátých letech tak silně rezonovat. Tuto kapitolu jsem umístil na závěr práce, 

protože do značné míry sjednocuje či zastřešuje jednotlivé předchozí exkurzy. 

Sledování věcnosti jako primární organizační princip určil také to, na co bylo při psaní 

třeba rezignovat. Za prvé to bylo chronologické uspořádání práce. Vzhledem k tématu mi přišlo 

podstatnější sledovat logickou argumentační linku a klást vedle sebe básně, které spolu souvisí 

především po stránce práce s předmětem spíše než časově (to platí zejména pro první kapitolu). 

Z toho důvodu práce začíná u básní z padesátých let a teprve ve třetí kapitole se věnuje Skupině 

42.  

Druhým aspektem, který opomíjím na úkor soustředění se na ústřední téma věcnosti, je 

snaha pojednat o skupinách autorů, které v práci zmiňuji, v jejich celku a šíři. V práci kladu 

důraz na výběr několika momentů podstatných z hlediska práce s předmětem a ty podrobněji 

interpretuji. To vede k výrazné selektivnosti, takže u Skupiny 42 se zabývám primárně Ivanem 

Blatným a k ostatním autorům pouze odkazuji. Obdobně u autorů z okruhu časopisu Květen 

píši jen o Miroslavu Holubovi z důvodů, které později vysvětluji. Z Polské literatury se 

zabývám Herbertem a Białoszewským, stranou zůstala například Wisława Szymborská, která 

se rovněž zmiňuje jako významná básnířka věcné poezie (viz například Zientała 2014: 15), 

nebo Jerzy Harasimowicz. 

Kapitola následující po tomto úvodu tedy interpretuje básně, které ukazují předmět jako 

vždy otevřený, jako něco, co je při každém setkání jiné, větší a hlubší, než se v libovolném 

daném okamžiku může zdát. Tyto básně se většinou netýkají konkrétní věci, ale věcí nebo 

předmětu obecně. Často mají ve sbírkách významné postavení, pojmenovávají oddíly sbírek 

nebo sbírky samotné. V kapitole půjde o to popsat, co mají tyto básně společného a jaké 

prostředky používají k navození otevřenosti předmětu. 

Ve třetí kapitole se práce věnuje básním, v nichž jsou předměty něčím, na čem ulpívá 

stopa člověka. Nadbytkem věci je tu neviditelný otisk toho, kdo předmět držel v ruce dříve. 
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Tím se z všední každodenní věci stává tajemný objekt s neznámou historií: „Na co to bylo Co 

to měla“ (Blatný 1995: 123), zaznívá v Blatného básni „Podzimní den“. Předměty 

poznamenané dotyky těch, kteří jsou nyní někde jinde, zároveň zviditelňují i zpomalují 

všudypřítomnou pomíjivost, když se lze skrze předmět setkat s někým, kdo tu není. Básnickou 

technikou, která koresponduje s matným setkáním se s druhým člověkem v předmětu, je 

útržkovitost veršů a jejich skládání do koláží.  

Čtvrtá kapitola se zabývá básněmi, v nichž se soustředění k obyčejnému předmětu 

charakteristické pro Dinggedichte klade do souvislosti s vnímáním uměleckého díla. Způsob 

soustředění k předmětu má blízko k pohlížení na předmět, jako by to bylo umělecké dílo, což 

pozorovaný všední předmět zasazuje do kontextu západní kulturní tradice. Čtení básně pak 

propůjčuje tento (nutno podotknout ironický) pohled na skutečnost a vyzývá k revizi hodnot a 

ustálené hierarchie, k zamyšlení se nad tím, co znamená vysoké umění. Básně tohoto typu 

využívají možnost básnického obrazu spojovat na první pohled nesouvisející k rozšiřování 

prostoru pro „prvek odporu“,3 který je nevyhnutelně přítomen v každém umění. 

Závěrečná kapitola pojednává o napětí mezi abstraktní myšlenkou a konkrétní 

hmatatelnou věcí. Abstrakce – ať už je jí pojem, idea nebo filozofický systém – zobecňuje; 

vychází od konkrétního ke schematickému, čímž nevyhnutelně určité aspekty konkrétního a 

jedinečného opomíjí. Básník, který zdůrazňuje svoji pozornost k malému a nepatrnému, který 

„slyší to, co jiní neslyší“, toto opomíjení připomíná právě soustředěním se k hloubce 

konkrétního předmětu. 

  

 
3 Obrat si vypůjčuje Theodor Adorno od Maxe Horkheimera, zde citován podle Culler 2020: 402.  



6 

 

Primární literatura 

Białoszewski, Miron (1988): M’ironie (Praha: Odeon). 

Białoszewski, Miron (2015): Utwory zebrane 2: Teatr Osobny 1955–1963 (Varšava: 

Państwowy Instytut Wydawniczy). 

Białoszewski, Miron (2016): Utwory zebrane 1: Obroty rzeczy. Rachunek zachciankowy. Mylne 

wzruszenia. Było i było (Varšava: Państwowy Instytut Wydawniczy). 

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad (Praha: Biblická společnost 

v ČSR). 

Blatný, Ivan (1995): Verše 1933–1953 (Brno: Atlantis). 

Celan Paul (2015): Černé vločky (Zlín: Archa). 

Engelking, Leszek (2016): Muzeum dětství a jiné básně (Ostrava: Protimluv). 

Herbert, Zbigniew (1965): Studium předmětu (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a 

umění). 

Herbert, Zbigniew (2008): Węzeł Gordyjski in téhož Węzeł Gordyjski oraz inne pisma 

rozproszone 1948–1998. (Varšava: Biblioteka „Więzi“), s. 77–84.  

Herbert, Zbigniew (2011): Wiersze zebrane (Krakov: Wydawnictwo a5). 

Herbert, Zbigniew (2012): Zátiší s udidlem (Zblov: Opus). 

Herbert, Zbigniew (2016): Labyrint u moře (Zblov: Opus). 

Herbert, Zbigniew (2000): Epilog bouře (Praha: Mladá fronta). 

Holub, Miroslav (1958): Denní služba (Praha: Československý spisovatel). 

Holub, Miroslav (1960): Achilles a želva (Praha: Mladá fronta). 

Holub, Miroslav (1961a): Slabikář (Praha: Československý spisovatel). 

Holub, Miroslav (1961b): Jdi a otevři dveře (Praha: Mladá fronta). 

Holub, Miroslav (1963): Kam teče krev (Praha: Československý spisovatel). 

Holub, Miroslav (1987): K principu rolničky (Praha: Melantrich). 

Holub, Miroslav (2002): Náš všední den je pevnina in Přibáň, Michal ed. Z dějin českého 

myšlení o literatuře 2 1948–1958: Antologie k Dějinám české literatury 1946–1990 (Praha: 

Ústav pro českou literaturu AV ČR), s. 550–554. 

Hanč, Jan (2016): Události (Praha: Torst). 

Hauková, Jiřina (2000): Básně (Praha: Torst). 

Hlaváček, Karel (1958): Básně (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění). 

Iljašenko, Marie (2019): Sv. Outdoor (Brno: Host). 

Kainar, Josef (2018) Básně (Brno: Host).  



7 

 

Kolář, Jiří (1992): Křestný list. Ódy a variace. Limb a jiné básně. Sedm kantát. Dny v roce. 

Roky v dnech (Praha: Odeon). 

Melecki, Maciej (2016): Prask (Ostrava: Protimluv). 

Miłosz, Czesław (2011): Wiersze wszystkie (Krakov: Znak). 

Miłosz, Czesław (1990): Mapa času (Praha: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění). 

Neumann, Stanislav Kostka (1972): Kniha lesů, vod a strání (Praha: Odeon). 

Nezval, Vítězslav (2012): Básně II: Žena v množném čísle. Praha s prsty deště. Absolutní 

hrobař (Brno: Host). 

Różewicz, Tadeusz (2004): Mezi apokalypsou a… (Praha – Litomyšl: Paseka). 

Seifert, Jaroslav (1957): Dílo II: 1929–1944 (Praha: Československý spisovatel). 

Shakespeare, William (2007): Sonety (Brno: Altantis). 

Słowacki, Julius (1950): Lilla Weneda: Tragedie (Praha: Československý spisovatel). 

Szymborska, Wisława (1985): V Hérakleitově řece (Praha: Odeon). 

Vrchlický, Jaroslav (1921): Poutí k Eldoradu (Praha: J. Otto). 

Weiner, Richard (1997): Básně (Praha: Torst). 

Wolker, Jiří (1954): Z díla (Praha: Naše vojsko). 

 

Sekundární literatura 

Bachelard, Gaston (2009): Poetika prostoru (Praha: Malvern). 

Balcerzan, Edward (1993): Polska Mirona Białoszewskiego in Głowiński, Michał, Łapiński, 

Zdzisław Eds. Pisanie Białoszewskiego: Szkice (Varšava: Wydawnictwo Instytutu Badań 

Literackich), s. 23–33. 

Balcerzan, Edward (1982): Poezja polska 1939–1965: Część I. Strategie liryczne (Varšava: 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne).  

Barańczak, Stanisław (1994): Uciekinier z Utopii: O poezji Zbigniewa Herberta (Wrocław: 

Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej). 

Barańczak Stanisław (2016): Język poetycki Mirona Białoszewskiego (Vratislav: Ossolineum). 

Bauer, Michal (1994): Vztah vědy a umění v teoretických článcích Miroslava Holuba in Svozil, 

Bohumil ed.: Časopis Květen a jeho doba: Sborník materiálů z literárněvědné konference 36. 

Bezručovy Opavy (15. – 16.9. 1993) (Praha – Opava: Ústav pro českou literaturu – Slezská 

univerzita v Opavě), s. 32–35. 

Blatný, Ivan (1999): Texty a dokumenty 1930–1948 (Brno: Atlantis). 



8 

 

Bolewski SJ, Jacek (2012): „Święta chwila poczęcia“: Kreacyjne światła płynące z twórczości 

Zbigniewa Herberta in Halkiewicz-Sojak, Ruszar, Sioma eds. Między nami a światłem: Bóg i 

świat w twórczości Zbigniewa Herberta (Toruń – Krakov: JMR Trans-Atlantyk), s. 71–93. 

Breton, André (2005): Manifest surrealismu in téhož Manifesty surrealismu (Praha: Herrmann 

& synové), s. 11–64. 

Brown, Bill (2015): Other Things (Chicago – Londýn: The University of Chicago Press). 

Brown, Bill (2020): Teorie věcí in Hrdlička, Josef, Pšenička, Martin, Snelling, Alena Eds. Věci 

v básních: Od Achilleova štítu po hyperobjekty (Praha: Vydavatelství FF UK), s. 9–31. 

Burt, Stephen (2016): The Poem Is You: 60 Contemporary American Poems and How to Read 

Them (Cambridge, Massachusetts – Londýn: The Belknap Press of Harvard University Press). 

Culler, Jonathan (2020): Teorie lyriky (Praha: Karolinum). 

Dan-Bruzda, Stanisław (1961): O "Obrotach rzeczy" Mirona Białoszewskiego in Pamiętnik 

Literacki 52/4, s. 425–476. 

Engelking, Leszek (2020a): Tvorba básníků Skupiny 42 a literatura anglického jazyka in téhož 

Komu múza přeje: Od Máchy k Topolovi. Výbor ze Studií (Praha: Karolinum), s. 67–91. 

Engelking, Leszek (2020b): Lidská existence: filozofický základ programu a tvůrčí praxe 

Skupiny 42 in téhož Komu múza přeje: Od Máchy k Topolovi. Výbor ze Studií (Praha: 

Karolinum), s. 92–120. 

Engelking, Leszek (2020c): Jiřina Hauková: Ženský hlas in téhož Komu múza přeje: Od Máchy 

k Topolovi. Výbor ze Studií (Praha: Karolinum), s. 121–136. 

Franaszek, Andrzej (2018a): Herbert: Biografia I. Niepokój (Krakov: Znak). 

Franaszek, Andrzej (2018b): Herbert: Biografia II. Pan Cogito (Krakov: Znak). 

Freud, Sigmund (2003): Něco tísnivého in téhož Spisy z let 1917–1920 (Praha: 

Psychoanalytické nakladatelství), s. 171–204. 

Friedman, Albert (1974): Ballad in Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (Princeton: 

Princeton University Press), s. 62–64. 

Fryčer, Jaroslav (1988): Neznámý Parnas (Praha: Odeon). 

Gadamer, Hans-Georg (2010): Pravda a metoda I: Nárys filosofické hermeneutiky (Praha: 

Triáda). 

Gąsiorowski Krzysztof (1976): Otwarte koło in Poezja 1976, nr.2, s. 39–45. 

Głowiński, Michał (1993): Białoszewskiego gatunki codzienne in Głowiński, Michał, Łapiński, 

Zdzisław Eds. Pisanie Białoszewskiego: Szkice (Varšava: Wydawnictwo Instytutu Badań 

Literackich), s. 144–151. 

Gombrich, Ernst Hans (1997): Příběh umění (Praha: Argo) 



9 

 

Grossman Jan (1991): Virtuozita nové lyriky in téhož Analýzy (Praha: Československý 

spisovatel), s. 48–52. 

Hájek, Jonáš (2017): Ale antibiotikum amikacin je jen jedno: Editorial in Souvislosti 4/2017, s. 

99–100. 

Hamburger, Michael (2007): The Truth of Poetry: Tensions in Mondernist Poetry since 

Baudelaire (Londýn: Anvil Press Poetry). 

Härtelová, Eliška (2020): Věci v poezii Jiřího Wolkra in Hrdlička, Josef, Pšenička, Martin, 

Snelling, Alena Eds. Věci v básních: Od Achilleova štítu po hyperobjekty (Praha: Vydavatelství 

FF UK), s. 201–217. 

Heidegger, Martin (2016): Původ uměleckého díla (Praha: OIKOYMENH). 

Heidegger, Martin (2018): Bytí a čas (Praha: OIKOYMENH). 

Chalupecký, Jindřich (1999): Svět, v kterém žijeme in téhož Cestou necestou (Jinočany: H&H), 

s. 24–29. 

Klimešová, Marie (2011): Věci umění, věci doby. Skupina 42 (Řevnice – Plzeň: Arbor vitae – 

Západočeská galerie). 

Kolář, Jiří (2013): Snad nic, snad něco in Krátká, Eva ed. Česká vizuální poezie: Teoretické 

texty (Brno: Host), s. 164–167. 

Křivánek, Vladimír (2007a): Interference na způsob pimprlového divadla, absurdní grostesky 

či negativního exempla in téhož: Kolik příležitostí má báseň: Kapitoly z české poválečné poezie 

1945–2000 (Brno: Host), s. 236–240.  

Křivánek, Vladimír (2007b): Kdo s básní zachází: Obraz básníka v zrcadlech poválečné české 

poezie in téhož: Kolik příležitostí má báseň: Kapitoly z české poválečné poezie 1945–2000 

(Brno: Host), s. 278–352.  

Kubínová, Marie (2020): Časoprostor lyriky (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR). 

Kwiatkowski, Jerzy (2012): Dwudziestolecie międzywojenne (Varšava: Wydawnictwo 

Naukowe PWN) 

Kwiatkowski, Jerzy (1964): Potop i posąg in téhož Klucze do wyobraźni: Szkice o poetach 

współczesnych (Varšava: Państwowy Instytut Wydawniczy), s. 7–30. 

Nezval, Vítězslav (2004): Surrealismus v ČSR in téhož Zvěrokruh 1. Zvěrokruh 2. Surrealismus 

v ČSR. Mezinárodní bulletin surrealismu. Surrealismus (Praha: Torst). 

Pešat, Zdeněk, Petrová, Eva eds. (2000): Skupina 42: Antologie (Brno: Atlantis). 

Pešat, Zdeněk (2000): Literární Skupina 42 in Pešat, Zdeněk, Petrová, Eva eds. Skupina 42: 

Antologie (Brno: Atlantis), s. 430–449. 



10 

 

Petrová, Eva (2000): Skupina 42 in Pešat, Zdeněk, Petrová, Eva eds. Skupina 42: Antologie 

(Brno: Atlantis), s. 409–429. 

Platón (2017): Ústava (Praha: OIKOYMENH). 

Pound, Ezra (1968): A Retrospect in Hollander John Ed. Modern Poetry: Essays in Criticism 

(London – Oxford – New York: Oxford University Press), s. 3–14. 

Ruszar, Józef Maria (2012): Apollo i Dionizos: Źródła mądrości poezji i filozofii in Halkiewicz-

Sojak, Grażyna, Ruszar, Józef Maria, Sioma Radosław eds. Między nami a światłem: Bóg i 

świat w twórczości Zbigniewa Herberta (Toruň – Krakov: JMR Trans-Atlantyk), s. 159–181. 

Rymkiewicz, Jarosław Marek (1970): Krzesło in Twórczść 1970, nr 1, s. 50–88. 

Sandauer, Artur (1985a): Ewolucja polskiej poezji 1945–1968 in téhož Studia o literaturze 

współczesnej (Varšava: Czytelnik), s. 315–357. 

Sandauer, Artur (1985b): Poezja rupieci: Rzecz o Mironie Białoszewskim in téhož Studia o 

literaturze współczesnej (Varšava: Czytelnik), s. 358–392. 

Sławiński, Janusz (2001a) Białoszewski: być sobie jednym in téhož Przypadki poezji: Prace 

wybrane Tom V. (Krakov: Universitas), s. 226–235. 

Sławiński, Janusz (2001b) Miron Białoszewski: epigramaty na leżąco in téhož Przypadki 

poezji: Prace wybrane Tom V. (Krakov: Universitas), s. 251–262. 

Soma, Radosław (2017): „Przedmiot którego nie ma“: Herbert – Miłosz (z Mallarmém w tle) 

in téhož Krzesło i zmięta serweta. Szkice o twórczosći Zbigniewa Herberta (Krakov: JMR 

Trans-Atlantyk), s. 115–126. 

Soukupová, Klára (2015): Místa melancholie in Hrdlička, Josef, Soukupová, Klára, Špína, 

Michal, eds. Básně a místa: eseje o poezii (Praha: Vydavatelství FF UK), s. 88–92. 

Srbová, Jitka (2017): A není na tom nic racionálního: Stručná úvaha o Miroslavu Holubovi in 

Souvislosti 4/2017, s. 152–156. 

Stala, Marian (1993): Czy Białoszewski jest poetą metafizycznym? In Głowiński, Michał, 

Łapiński, Zdzisław Eds. Pisanie Białoszewskiego: Szkice (Varšava: Wydawnictwo Instytutu 

Badań Literackich), s. 96–113. 

Svozil, Bohumil (1971): Vůle k intelektuální poezii: O básnické tvorbě Miroslava Holuba 

(Praha: Československý spisovatel). 

Typlt, Jaromír (2020): Odrzlost věcí v českém surrealismu šedesátých let in Hrdlička, Josef, 

Pšenička, Martin, Snelling, Alena Eds. Věci v básních: Od Achilleova štítu po hyperobjekty 

(Praha: Vydavatelství FF UK), s. 341–351. 



11 

 

Waters, William (2020): Unikavost věcí v Rilkových Dinggedichte in Hrdlička, Josef, 

Pšenička, Martin, Snelling, Alena Eds. Věci v básních: Od Achilleova štítu po hyperobjekty 

(Praha: Vydavatelství FF UK), s. 145–160. 

Zientała, Anna (2014): Poeci urzeczeni: Przedmioty w poezji polskiej (1890–1939) (Krakov: 

Księgarnia Akademicka). 

Żebrowski, Rafał (2012): Religijność Zbigniewa Herberta: Miscellanea in Halkiewicz-Sojak, 

Grażyna, Ruszar, Józef Maria, Sioma Radosław eds. Między nami a światłem: Bóg i świat w 

twórczości Zbigniewa Herberta (Toruň – Krakov: JMR Trans-Atlantyk), s. 13–38. 

 


