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Eva Svatoňová si vybrala obtížné téma. V české poezii patrně není vedle Holanových 

básní dílo, které by bylo interpretačně neschůdnější než tvorba Karla Šiktance počínaje 

druhou polovinou šedesátých let. Jestliže ovšem k Holanovi dnes už existují relevantní 

studie, o Šiktancovi to zdaleka v takové míře neplatí. Kromě Červenkových statí se lze 

opřít jenom o nedávno vydanou monografii Petra Hrušky, jinak máme k dispozici více 

méně příležitostné články (a samozřejmě i knižně vydaný rozhovor Karla Šiktance 

s Jaromírem Slomkem). 

 

Proto je třeba předně ocenit odvahu Evy Svatoňové, s kterou se pustila do analýzy čtyř 

Šiktancových sbírek, časově vymezených druhou polovinou let šedesátých a lety 

sedmdesátými. Stejně tak si cením její schopnosti, číst, interpretovat a formulovat, 

která přesahuje běžnou úroveň bakalářských prací. Autorka vychází nejen z prací 

literárněvědných, ale i filozofických, evidentně se inspirovala tradicí fenomenologie a 

hermeneutiky (Bergson, Gadamer, Heidegger aj.) a také mýtopoetikou (Frye, Eliade, 

Bachelard, Assmann), což je pro Šiktancovu poezii dobrý interpretační nástroj. Už 

samo vymezení pěti konstituent Šiktancovy poezie, jen zdánlivě samozřejmé, svědčí o 

velmi dobré orientaci. Totéž platí o většině analýz. Jako příklad uvedu jen jeden 

skvělý postřeh: na straně 36 se píše o tom, že čtenář Šiktancova Českého orloje 

nevstupuje do neznámého a nového časoprostoru… 

 

Je možné této práci něco vytknout? Pokud jde o literaturu, je sice uvedena Červenkova 

stať Mýtus a dialog, ale není tu jeho Výklad Adama a Evy (knižně Obléhání zevnitř) 

ani studie Verš a řádek (knižně Styl a význam), která není identická s Mýtem a 

dialogem. Postrádám práce Kateřiny Ondřejové Machové, která se zabývá folklorními 

souřadnicemi Šiktancova díla (např. ve sborníku ze světového kongresu bohemistů 

Česká literatura v intermediální perspektivě), což je jedno z dílčích témat bakalářské 

práce Evy Svatoňové. Další její minitéma, totiž Šiktanc a baroko, zpracovala 

Gertraude Zand (její studie ovšem vyšla německy). Asi úplně mimo hru je italské 

zvláštní číslo časopisu Hebenon (vzpomněl jsem si proto, že jsem tam napsal cosi o 

Českém orloji a sám vedoucí práce sem taky přispěl).  

 

Mrzí mě některé nepřesnosti. Například v abstraktu se píše, že se práce zabývá „poezií 

K.Š. vydanou v období mezi druhou polovinou šedesátých a počátkem sedmdesátých 

let“. Jednak nesedí to „vydanou“ (ani v samizdatu Šiktanc začátkem sedmdesátých 

myslím nepublikoval), zadruhé není správné ani „počátkem sedmdesátých let“. 

V anglickém abstraktu stojí „between 1966 and 1977“, v úvodu jsou datace pěti sbírek 

od roku 1966 do roku 1975. V úvodu se píše o historickém vývoji, práci s dějinami, 

později se mnohem přesněji uvádí, že kolektivní paměť v Šiktancově poezii má 

nehistorický charakter (s. 24). Dále není jasně vymezen pojem „řeč“. Nejspíš je to 

synonymum k jazyku, ale místy se zdá, že jde o dialogy nebo vůbec promluvy 

v Šiktancových básních. Na s. 37 „básník vzpomíná“ musí být nahrazeno „lyrický 

subjekt“ nebo podobně. Text práce někdy působí tak, že autorka má malý odstup od 

citovaných názorů vědců a kritiků (včetně Šiktancových autointerpretací) nebo že 



příliš rychle přechází od nich k svému textu, možná by to chtělo stručný komentář. A 

konečně se sem tam objevují gramatické nebo pravopisné chyby (czech poetry, svých 

prvních sbírek, panna Marie, Assman). Není jich mnoho. 

 

Všechny tyto připomínky nemění nic na zásadně pozitivním hodnocení v prvních 

odstavcích. Bakalářská práce Evy Svatoňové je výborná a tuto známku jí také jako 

oponent navrhuji. 

 

17.8.12                                                                                                             Jiří Holý 

 

 

 


