
Posudek na bakalářskou práci Barbory Hušákové 

 

Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem: srovnáním Nezvalových básní 

z dvacátých let s jejich verzí v Nezvalově Díle po únoru 1948. Jde o první 

svazek Díla nazvaný Básně 1919-1926, který vyšel ve dvou jen málo odlišných 

verzích 1950 a 1957, a druhý svazek Básně s nepřesnou datací 1921-1929 

(1952). Autocenzurních zásahů, který Nezval v Díle oproti původním verzím 

básní provedl, byly stovky, i když autor sám mluvil eufemisticky o několika 

básních a verších. Nešlo jen o dílčí úpravy, rušení nepohodlných dedikací apod., 

ale také o eliminaci celých básní a dokonce i oddílů sbírek. 

 

Barbora Hušáková nejprve nastiňuje kulturní a sociální pozadí Nezvalovy 

tvorby ve dvacátých letech, soustřeďuje se na poetismus a stručně charakterizuje 

autorovo dílo. Další kapitolka se věnuje poúnorové kulturní politice a zejména 

referátům Ladislava Štolla a Jiřího Taufera na konferenci svazu spisovatelů 

v lednu 1950. Tyto části práce jsou nutně kusé, protože připravují kulisy pro 

podstatné kapitoly práce: vlastní textová srovnání. Zde Barbora Hušáková 

nejprve konstatuje zásahy do žánrové struktury jednotlivých sbírek (v Díle 

vypadly scénické útvary, eseje, básně v próze), potom přechází k edičnímu 

vývoji jednotlivých sbírek od Mostu k Básním noci a sleduje změny grafické 

úpravy (včetně dalších vydání mezi prvním knižním zněním a zněním poslední 

ruky v Díle). Potom přechází k jednotlivým změnám, které rozděluje do sedmi 

skupin: biblické a mytologické obrazy, obrazy odkazující k avantgardě, obrazy 

tělesnosti a žen, alkohol a drogy, obrazy cizích a exotických míst, (na pohled 

paradoxně) obrazy tíživé sociální situace, pravopisné a puristické změny (např. 

odstranění interpunkce, nahrazování cizích reálií a výrazů domácími). 

 

Ve stručném závěru se Barbara Hušáková zdržela obecnějších úsudků, pouze 

konstatuje, že Nezval autocenzurní změny neprováděl důsledně. Tady je 

samozřejmě prostor otevřený k dalším úvahám a srovnáním. Těžiště práce však 

nespočívá v obecně reflexivní rovině, ale v pečlivé heuristické práci, srovnávání 

několika verzí stovek textů. Je třeba zdůraznit, že šlo o první takto rozsáhlé a 

důsledné srovnávání, které může být využito při edicích Nezvalových básní. 

Barborka Hušáková prokázala dobrou orientaci v literární historii 20. století a 

schopnost pečlivé textologické analýzy.  

 

Doporučuji, aby její práce byla postoupena k obhajobě. 

 

10.6. 2011                                                                                         Jiří Holý  

  

 

  

 

  

  


