
Posudek na disertační práci Jakuba Hankiewicze Podoby předmětů v moderní lyrice 

 

Předkládaná disertační práce magistra Jakuba Hankiewicze, zaměřená na podoby předmětů v 

moderní lyrice, představuje zajímavý a místy originální komparativní pokus. Je ovšem 

otázkou, zda autorovi výsledky vždy vychází tak, jak byly naplánovány: někdy je přání větším 

otcem myšlenky, než by se mohlo zdát. Podotýkám, že zde uváděné případné výhrady a 

námitky jsou spíše nahlas formulovanými otázkami, které předkládaná – jinak poctivá a 

dobrá! – práce přináší. 

Jistý (a dodejme že autorem trvale chtěný a pro něj i určující) je pro mne již problém struktury 

celé práce a zařazení některých podkapitol. Chápu, kam kolega Hankiewicz směřuje a co chce 

říci, ale v jistém momentu mi přijde, že přece jen příliš skáče od jednoho období do druhého, 

aby zakotvil ve volnějších úvahách nad tím, co to vlastně ony „předměty“ nebo „věci“ vlastně 

jsou a co on v nich spatřuje. A to nejen v případě „nejdřív Holub a Białoszewski a až pak 

Blatný“, ale i v jisté repetitivnosti, která lehce potvrzuje (dodejme že víceméně zbytečně) již 

řečené. Příkladem může být kapitola 1.5, která nám opět říká víceméně stejnými slovy to, co 

se děje, co čteme, i co se bude dít a co budeme nadále číst. Stejně tak v charakteristikách 

Vrchlického, Hlaváčka, Nezvala a Wolkera nalézáme časté opakování toho, co už jsme viděli 

a četli chvilku u předešlých autorů. 

To se týká i města a jeho periferie, což přece jen k samotnému původně subtilnějšímu 

vymezení věcí samotných lze vztahovat spíše z hodně vysoké perspektivy. Z tohoto důvodu 

se mi zdá, jako kdyby kapitola o městě a tvorbě Ivana Blatného působila jako z trochu jiné 

práce – ne špatné, ale přece jen jiné, jinak zaměřené. Toto odbíhání („Ještě před podobami 

předmětů je proto třeba stručně pojednat o některých rysech města v tvorbě těchto autorů“) 

bych chápal zajímavé pro velkou komparativní práci o česko-slovensko-polské poezii od 

války do poloviny šedesátých let: ne však ve chvíli, kdy se zde jen něco konstatuje 

s potvrzením základní literatury ke Skupině 42 a ponechává se pak svému osudu. Ostatně – 

(velko)město jako téma by snad mohlo fungovat, ovšem ne jenom na ukázkách z Blatného 

(Kolářův i Kainarův svět autor skoro opomíjí, i když by mohl pomáhat právě jednolitost a 

zdánlivou uzavřenost Blatného nabourat). 

Lehce bych pak doporučil autorovo posunutí k většímu ozřejmění kontextů (a to na obou 

stranách): klíčovou roli hraje nejen druhá světová válka, ale v českém případě například 

Vladimír Holan (v případě jeho Snu) a zejména František Halas, stejně jako bych viděl trochu 

určitěji pojmenovat kontext Května a třeba polské generace pryszczatych a toho, co se děje po 

Chruščovově odhalení kultu osobnosti. A též bych třeba připomenul Nezvalovu knihu pro děti 



Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti (1953). S konkrétnějším případem na straně druhé se 

autor vypořádává o dost lépe (když už tu a tam připomene Czechowicze, Tuwima a 

Różewicze), ovšem asi by měl maličko přidat i zde (u nás třeba s výrazným vlivem 

Nałkowske u Kolářových Prométheových jater). 

Nedocházelo by pak k převážení a pojmenování některých zjevností a úsměvností: od 

zadumaných poloh typu „Verše o tom, že ani smrt nevyrve předmět, který není, odkazují k 

toposu nesmrtelnosti umění“ po úvahy jako „Vysoké umění je v kontextu poválečné Varšavy 

spící, umrtvené“ až po své vlastní (a dodejme že generační) zjednodušené objevování dějin: 

„Utrpení bylo pro Herbertovu generaci, která dospívala během druhé světové války a většinu 

života prožila v komunistické diktatuře, součástí každodennosti“ nebo „Odhalení kultu 

osobnosti, které v Čechách umožnilo vystoupení autorů okolo časopisu Květen“, směřující ve 

výsledku celkem nutně k vyslovování banalit: „Obraz, který vzniká přesně uprostřed básně, 

evokuje zátiší a odkazuje tak na výtvarný žánr, kterému se v Nizozemsku, kde v šestnáctém 

století vzniká, říká ,stilleven‘, nehybný nebo zastavený život. Rozšířenější francouzská 

terminologie pak zátiší označuje ,nature morte‘, mrtvá příroda“ případně nic neříkajících 

zjevností, které zaplňují místo: „Mléko, které z nás dělá savce a pomáhá nám přežít, tu souvisí 

s věcmi, bez kterých se neobejdeme.“ 

To pak směřuje k tradičním klišé „Červenou nití práce…“, tu a tam diskutabilním skloňování 

(Baudelairova ,Albatrose‘), mířící až k trochu problematičtějším tvrzením jako je „což v sobě 

obsahuje i oxymóron ,pozdě k ránu‘ evokující dobu přechodu“ (řekl bych, že „pozdě k ránu“ 

opravdu nelze označit za oxymóron) nebo k evidentně bojující a přesvědčené jednostrannosti 

generačního modu, charakterizovanou typem: „(…) skupina autorů okolo časopisu Květen a 

je příznačné, že její nejvýznamnější představitel, Miroslav Holub (…)“. Můžeme samozřejmě 

zařazovat Miroslava Holuba různě, ale i tak si myslím, že ho charakterizovat jako 

„nejvýznamnějšího“ představitele Květňáků je vůči Šotolovi nebo Šiktancovi trochu nefér. 

Každopádně když se kolega Hankiewicz pustí do samotného čtení jednotlivých básní, 

můžeme s ním leckdy sice nesouhlasit, ale pokaždé on sám dokáže svým zatnutým a 

intenzivním čtením udržet naši pozornost celou dobu. Sice dle mého názoru příliš často věří 

„jen“ slovu a nejde hlouběji do podstaty významu, eufonie, kontextu nebo estetiky, sice občas 

přísahá až příliš na Cullera a Browna – aniž by dal možnost třeba dobovým výsledkům 

Steigerovým nebo zásadním studiím vycházejícím z Tartuské školy, která se právě věcmi 

v poezii zabývala také, případně aby se podíval po okolních přístupech. Za všechny lze 

jmenovat třeba to, jakým způsobem pracuje ve svých interpretačních textech slovenský 

badatel Fedor Matejov. Někdy dojde jen k nahození a konstatování; to když použije 



Brownovy výsledky bádání ohledně napětí mezi banalitou a každodenností předmětů, 

případně zmíní jen tak mimochodem freudovsko-lacanovské unheimliche / uncanny a 

nerozvinul ho dál. Někdy je to na škodu věci – pokud sám kolega Hankiewicz připomene 

Cullerovu tezi o unikátním efektu lyriky vycházejícím ze zvukové stránky básně, mohl by ji 

docela zdařile použít ve jím neviděné zvukomalbě v Holubově básni Budík, která napomáhá 

básníkovi v rytmu (jeho opakované „teď teď“, nebo „teď – já“, čteme jasně jako „tik – tak“). 

Stejně tak vidím trochu na škodu nevyužití zjevných kontextů: už jen Vrchlického Lampa, 

připomenutá a čtená hned na počátku práce, evokuje desítky dalších významů a kontextů, 

které by šly zaměřit přes Wolkera (viz jeho Těžká hodina: „Milenčin dopise, lampo, kniho 

kamarádova, věci zrozené z lásky, světla a víry, dnes při mně stůjte a třikrát mi věrnější 

buďte“) až k Hanzlíkovi (sbírka s názvem Lampa) a Wernischovi. To samé v případě Wolkera 

a jeho „miluji věci, mlčenlivé soudruhy“ – zde by zase mohla být paralela s Grušou a jeho 

„nenávidím věci – mlčenlivé soudruhy“ ze Světlé lhůty (1964). 

Někdy mám dojem, že trochu autor utíká od pravého významu věcí. Někdy jen podle mého 

názoru špatně čte a lehounce si ohýbá kontext pro sebe: píše-li právě u Wolkera „Poezie má 

společenskou funkci a vědomí tohoto úkolu, které Wolker nazývá tendencí, je ,zorným úhlem 

uměleckého vidu‘ “, musíme si uvědomit, že celá věta v kontextu Wolkerovy přednášky zní: 

„U Smetany, Alše a Nerudy nacionální tendence je zorným úhlem uměleckého vidu. Taková 

bude internacionální tendence umění proletářského.“ A to dost mění to, co chce říci Wolker a 

co tvrdí Hankiewicz. Podobně pak (leckdy spíše nesouhlasně) trochu pozdvihnu obočí a s ním 

zdviženým bych na autorově místě relativizoval jeho gesto snad až příliš radikální. Pokud píše 

u Holuba o „sklerotických cévách města“, nechápu čtení kolegy Hankiewicze, že jde o něco 

úpadkového, ale tak, že sklerotizace cév je formou léčby (metoda odstranění křečových žil). 

Tedy že jde o ozdravující proces města. Stejně bych byl opatrnější v případě úvah nad 

Holubovým „klidem“ z posledního verše básně Poledne („verš báseň převrací z idylična do 

napětí. /…/ Klid z posledního verše citovaného úryvku se tak proměňuje v klid před bouří.“) 

Musíme si uvědomit, že to co nám Holub píše není v intencích Kainarova „už mu to začlo“ a 

v ohrožení protektorátní nocí, ale že to lze v celkové náladě Holubovy básně číst i v duchu 

výrazně optimističtejším. Relativizoval bych tyto hrany, které v práci jsou (krysa prý 

zobrazuje „všední realitu a ošklivost“ atd.), i za cenu některých škrtů; věřím že by mohly 

práci prospět spíše k lepšímu výsledku. 

Rád bych na závěr těchto krátkých úvah položil i několik otázek, týkající se celku autorova 

výzkumu: proč není v případě českého kontextu zmíněn zcela evidentní vliv Prévertův? 

Minimálně v Holubových básních s dětskými hrdiny a jejich perspektivou je to do očí bijící, a 



připomínám jen, že Kroupovy překlady (i přes problémy s nevydaným překladem Slov v roce 

1948) hrály velmi významnou roli pro celé generaca (od Macourka až po následníky Skupiny 

42 v normalizační linii tzv. Pětatřicátníků). Dále bych potřeboval vysvětlit, co přesně autor 

myslí Białoszewského prací s polysémií (z ukázek a ohledávání textů to nejsem schopen 

zahlédnout ani pochopit důkladně). A do třetice spíše drobnější úvaha, kam dál jít a co ještě 

projít – nakolik je v případě Herbertových básní blízká inspirace taoismem, resp. nakolik je 

právě ta „východní“ situace jedinečná a přiznaná v kontextu polském? Opět by se nabízelo 

srovnání s Kolářovým Mistrem Sunem, rozšiřující zase společné proudy středoevropské 

poezie o další a neméně významný prvek. 

I přes všechny drobné výhrady a otázky si myslím, že předkládaná práce splňuje všechny 

požadavky na ní kladené a předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěl. 
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