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V Praze dne 14. 1. 2022 

 

 

Jakub Hanikewicz: Podoby předmětů v moderní lyrice, FF UK, 2021 

posudek školitele 

 

 

Jakub Hankiewcz předkládá po čtyřech letech k obhajobě svou disertaci na téma věcí v 

moderní poezii. Jako školitel bych na tomto místě chtěl jednak shrnout průběh studia Jakuba 

Hankiewicze, jednak se vyjádřit k práci samotné, a to především z pozice čtenáře, který její 

vznik průběžně sledoval, kriticky se k ní v různých fázích vyjadřoval, a nyní na tomto základě 

může zhodnotit výsledek; tedy do jisté míry také osobně. Mé hodnocení by proto nemělo 

předjímat posudky oponentů, ani výsledek obhajoby. 

 Jakuba Hankiewicze jsem poznal v době jeho magisterského studia jako aktivního 

studenta se zájmem o věc. Z jednoho semináře, který se týkal věcí v poezii také postupně 

vzešlo téma Jakubovy disertační práce. Druhým setkáním byla diplomová práce, u níž jsem 

zastával roli oponenta, a nutno říci oponenta poměrně nespokojeného, což se projevilo také v 

hodnocení práce. Zde je nutno říci, že Jakub Hankiewicz velmi vstřícně a trpělivě přijímal 

kritiku svých textů a na má neustále opakovaná slova „To je složitější, Jakube“, reagoval 

opětovným přepracováním textu, ať už šlo o článek nebo kapitolu disertace, a podobně byl 

schopen promyslet a zpracovat také nedostatky své diplomové práce. 

 Během doktorského studia jsem Jakuba Hankiewicze poznal jako velmi pečlivého a 

spolehlivého studenta, který se dokáže práci věnovat s neobvyklým nasazením a soustavností. 

Z průběhu studia bych rád zmínil projekt GAUK na téma věcí v poezii, v jehož rámci se 

konala zajímavě obsazená mezinárodní konference a z níž vzešla také kniha s názvem Věci v 

básních. Jakub Hankiewicz se na knize podílel jednou kapitolou, mimoto se ale podstatnou 
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měrou podílel na přípravě a organizaci konference. A dále několik seminářů, které jako 

doktorand vedl na Filozofické fakultě, mj. o naratologii a současné polské poezii. 

 K práci samotné je třeba říci, že všechny kapitoly v ní prošly několikerým čtením a 

přepracováním a při srovnání s výchozí podobou textů, je z nich patrný výrazný posun k jasné 

formulaci a promyšlenému uspořádání. 

 Téma věci a věcnosti v poezii se těší průběžnému zájmu teoretiků a historiků žánru i 

například filosofů, kteří z poezie často čerpají příklady. Faktem přitom je, že pro českou 

literaturu věcnost nijak výrazně tematizována nebyla. To může mít více důvodů, tím hlavním 

patrně bude skutečnost, že v české poezii na první pohled nefiguroval či nefiguruje nějaký 

výrazný či soustavný proud zájmu o věcnost, který by se projevil také programovými básněmi 

či texty. Jinak je tomu v německojazyčné či anglofonní, frankofonní ale také polské poezii – 

kde je věcná tendence zřetelnější, vznikaly programové básně a věcnost se stala explicitním 

tématem. Jistou výjimku v tom představuje český surrealismus, který je ale tradičně vnímán 

jako zvláštní proud a čten spíše v kontextu mezinárodního surrealismu. Přínos práce Jakuba 

Hankiewicze spočívá mimo jiné v tom, že problematizuje tento „první pohled“ a ukazuje, jak 

komparativní přístup dokáže odhalit téma, které zprvu není tak zjevné. V tomto druhém 

pohledu se ukazuje jednak to, že v české poezii se příklon k věcnosti následující v západní 

poezii po symbolismu odehrál také, jednak tento pohled upozorní na méně čtené básně (jako 

je například Weinerova báseň Jean Baptiste Chardin, která je v tomto kontextu čtena v oblasti 

německé literatury), a nakonec i zdůrazní roli Wolkerovy básně Věci, která se v tomto 

pohledu může jevit spíše jako projev širší tendence než jen báseň na zvláštní téma u jednoho 

autora. Konečně se tu otevírají i podněty k tomu, jak vlastně psát dějiny české, či vůbec 

národní literatury, nebo poezie v tomto typu transnacionálního literárního pole, kde nejde jen 

o přímé vlivy. 

 Kromě toho, že uvádí nebo zvýrazňuje téma věcí v české poezii, přináší práce 

zajímavé srovnání s poezií polskou. Zde bych vyzdvihl také Jakubovu obeznámenost s 

polskou poezií (během studia jí také věnoval výběrový seminář) a dobrou orientaci v polské 

sekundární literatuře. Výsledkem je inspirativní komparace, která má několik rovin: někde jde 
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spíše o typologické shody, jinde lze uvažovat určité míře vlivu (například polské poezie na 

poezii Miroslava Holuba). Přitom je zřejmé, že dané období v obou literaturách spadá do 

širšího rámce a bylo by zajímavé uvažovat také v tomto směru.  

 Určité náznaky v práci jsou, zejména tam, kde autor shrnuje historické pozadí věcnosti 

v poezii, a také, když se opírá o teoretická východiska. Polsko-česká či česko-polská 

komparace v tomto bodě otevírá otázku, do jaké míry můžeme hovořit o koherenci a alespoň 

rámcově propojeném historickém pohybu západní, případně světové poezie. Pro region 

středovýchodní Evropy jsou tyto problémy v současné době, myslím, velmi podnětné a stále v 

nich zůstává přítomná problematická polarita centra a periferie. 

 

Práci Jakuba Hankiewicze pokládám za celkově přínosný a zdařilý text. Bezpochyby s ním 

lze polemizovat a vytýkat mu určité nedostatky, což je v této chvíli úkolem oponentů. Práce 

podle mého názoru splňuje požadavky kladené na disertační práci, jako školitel ji doporučuji 

k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení prospěl. 
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