
Posudek práce Michaely Horynové Petr Borkovec: básník formy. 

 

Práce Michaely Horynové věnovaná současnému básníkovi Petru Borkovcovi je zralá práce, 

která svědčí o zaujetí tématem, dobré schopnosti kritické reflexe básnických i teoretických 

textů. Studentka si své téma vybrala sama, stejně tak samostatně postupovala v celé 

bakalářské práci.  

Práce se soustředí k prvním básníkovým sbírkám a ozřejmuje kořeny jeho poetiky. Vychází 

nejen vlastních sbírek, ale také z manifestu Skrz, který Borkovec vydal společně s Martinem 

Putnou, z překladů a rozhovorů.  Přesvědčivě ukazuje tři zdroje poetiky, které spatřuje 

v expresionismu, akméismu a křesťanství.  Zvláště reflexe akméismu, kterému se Borkovec 

blížil i svými překlady,     přinesla studentce mnoho inspirativních impulsů.  Autorka práce  se 

totiž musela vyrovnat s historickou básnickou školou a s jejími významnými zahraničními a 

domácími teoretickými  reflexemi.  Horynová úspěšně se utkala s pojmem klasicismu 

v kontextu moderní poezie. Zde jí byl nápomocen pojem syntetické avantgardy, který 

Hansen-Löve užil právě pro charakteristiku akméismu.  Originálně pojem potom aplikovala 

na poezii Petra Borkovce, který specificky na tradici avantgardy navazuje. Studentka také 

naznačila pozoruhodnou možnost pohledu na dvě linie české básnické tvorby 90. let, dvě 

různé reakce na (dovolím si říci) až tíživé dědictví avantgardy reprezentované  Na jedné 

straně Petrem Borkovcem a na straně druhé Jaromírem Typltem.  Dalším pozoruhodným 

momentem v práci je využití Poetiky kompozice Borise Uspenského pro popis a vysvětlení 

zvláštní estetiky odcizeného tolik příznačné pro Borkovcovu poetiku, která se manifestuje 

také v precizně zvládnut é formě.  Horynová logicky využívá také Borkovcových překladů, aby 

se přiblížila formě a smyslu původní poezie a našla tak co nejpřesnější nástroje k jejímu 

popisu. Že se jí předběžná teoretická a historická příprava zdařila, dosvědčují její analýzy 

jednotlivých sbírek. které jsou podrobné, originální a argumentačně silné.  (Rozhodně se 

v tomto smyslu liší od většiny textů napsaných o Petru Borkovcovi v poslední době.) 

Horynová rozebírá čtyři první sbírky,  nachází kromě již výše zmíněných spojitosti  s lidovou 

slovesností, ozřejmuje vazby s poezií Jan Skácela, Bohuslava Reynka.  Velmi důležitou 

součástí Borkovcovy „klasičnosti“ vidí nikoliv jen křesťanském tónu, ale hlavně ve vizuálním 

charakteru jeho veršů.  Studentka se nebojí užívat teorií a užívá jich, jak jsme již předeslala, 

přirozeně, bez nesnází a smysluplně.       

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.            
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