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ABSTRAKT 

 

Následující práce sleduje tvorbu básníka Petra Borkovce v průběhu devadesátých let. První část 

tvoří nástin několika zdrojů Borkovcovy poetiky a zaměřuje se především na kulturologii ruského 

akméismu. Důsledněji pracuje s pojmem „klasického“ směřování v kontextu moderní ruské poezie, 

neboť právě zmapování tohoto pojmu, může vytvořit dobrý základ pro čtení Borkovcových děl. 

Druhá část práce obsahuje interpretace sbírek sledovaného autora, v chronologickém pořadí, tak jak 

vycházely v průběhu devadesátých let. Snaží se problémy ohledané v první části práce nacházet v 

konkrétních projevech díla a nastínit na tomto základě vývoj autorovy poetiky.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: poezie, akméismus, expresionismus, hledisko, prostor, avantgarda  

 

 

ABSTRACT 

 
The following paper describes the literary work of the poet Petr Borkovec during the nineties. 

The first part contains a summary of sources for the poetics of Borkovec, dealing primarily with the 

culturology of russian acmetism. It consistently keeps to the terms of the "classical" current in 

context of modern russian poetry, since this context serves as a good basis for reading Borovec's 

poetry. The second part contains interpretations of the author's poetic collectons in chronological 

order, as they were published during the nineties. It attempts to seek out the issues the first part 

deals with in the actual literary works and thus sets out to show the development of the poetics of 

Borkovec. 
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1 Úvod 

 

Tématem této práce je básnické dílo a vývoj poetiky básníka Petra Borkovce, konkrétně ve 

sbírkách vydaných v průběhu 90. let, počínaje prvotinou Prostírání do tichého (1990), přes sbírky 

Poustevna, věštírna, loutkárna (1991), Ochoz (1994), Mezi oknem, stolem a postelí (1996) a konče 

sbírkou Polní práce (1998). Práci bych chtěla započít krátkým exkurzem do stavu porevoluční 

české poezie a zdůraznit v něm směřování sledovaného autora v rámci mladé, křesťansky 

orientované básnické generace a na pozadí jím napsaného programového textu Skrz. Borkovcovy 

texty chci nahlížet optikou několika literárních tendencí a směrů, které autor zpřítomňuje ve vlastní 

tvorbě, ke kterým se navrací a vědomě na ně navazuje. V kontextu českém se v Borkovcově díle 

projevuje návrat k určitým tradičním textům české poezie dvacátého století. V kontextu jeho 

překladů můžeme pozorovat vědomé budování uměleckého díla, které si v čase „podává ruku“ s 

moderními směry, v jejichž estetické koncepci se nějakým způsobem zpřítomňuje „klasická“ nebo 

„klasizující“ tendence, a to mnohdy jako protiváha moderních avantgardizujících směrů. Mým 

cílem je sledovat, jak se tento příklon k určitým tradičním formám prohlubuje v průběhu 

devadesátých let v koncepci, kterou můžeme pojmenovat jako „překladatelský typ poezie“, a 

zhodnotit na tomto základě vlastní texty Petra Borkovce. Jednak na pozadí některých konkrétních 

textů zabývajících se ruským akméismem a dále na pozadí jistého výběru „hermeneuticky“ se 

orientujících literárněvědných prací Gastona Bachelarda, Emila Steigera a práce Borise Uspenského 

vycházejícího z ruské formální školy. Při interpretaci vybraných textů chci důsledněji sledovat 

proměny některých podstatných témat Borkovcovy poezie, jakými mohou být například 

intertextualita, vztah k prostoru a předmětnosti či spirituální motivy básní.  
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2 Dílo Petra Borkovce 

Petr Borkovec se narodil 17. dubna 1970 v Louňovicích pod Blaníkem. V této vesnici strávil 

také velkou část svého dětství. Shodou okolností zde bydlely jeho tři babičky (matka se provdala 

dvakrát za muže z téže vesnice), v jejichž domech a hlavně v prostoru mezi jejich domy trávil autor 

svůj volný čas. Borkovec se často o dětství v Louňovicích zmiňuje v pozdějších rozhovorech a 

považuje toto období jakožto i svět a jazyk svých babiček za důležitý inspirační zdroj vlastních 

básní,1 vzpomínky na dětství se promítají do několika sbírek z přelomu devadesátých let a jsou 

později ústředním tématem sbírky A. B. A. F. (2002) a Needle-Book (2003) „Při středoškolských 

studiích na Gymnáziu Jana Keplera silně ovlivnilo jeho směřování setkání s profesorkou češtiny 

Danielou Vojtěchovou, která ze dvou Borkovcových básní otištěných ve školním časopise vycítila 

básnický talent a (i přes nevoli Borkovcovy matky, která si přála mít ze syna lékaře) začala usilovat 

o vylepšení rodícího se talentu. Borkovec se začal systematicky zabývat literaturou, četl medailony 

ve slovnících spisovatelů, setkal se s antologií akméistické poezie Ústa slunce, četl texty Skácelovy 

apod. Jeho čtenářské zkušenosti se prohloubily při studiu českého a ruského jazyka na Filozofické 

fakultě UK, kde se seznámil například s texty Ivana Wernische.“ (Placák 2001: 52–55). Studium 

nedokončil. V roce 1992 se stal redaktorem Souvislostí, časopisu vznikajícího v pražské skupině 

křesťansky orientovaných intelektuálů, nesoucí podtitul Revue pro křesťanskou kulturu. Začal se 

živit jako redaktor novin a kulturních časopisů. Byl redaktorem deníku Mladá fronta, dva roky 

pracoval v Nakladatelství Lidové noviny, kde po dobu jednoho roku vedl přílohu Umění a kritika, 

poté pracoval v redakci Literárních novin.  

Od poloviny devadesátých let se Petr Borkovec soustředěně věnuje překladatelské činnosti. Je 

spolupřekladatelem antologie ruské emigrační poezie U řek babylonských (1996). Spolu s lingvisty 

spolupracuje na překladech textů z dalších jazyků. S religionistou Matyášem Havrdou přeložil 

Sofoklovo drama Král Oidipús (1999) a s týmž autorem spolupracoval také na překladu Aischylovy 

Oresteie pro nastudování v pražském Národním divadle (2002). Za překlad Oresteie byla autorům v 

roce vydání udělena prestižní překladatelská cena Prémie Tomáše Hrácha. Ve spolupráci s 

koreanistou Vladimírem Puckem přeložil Antologii klasické korejské poezie Jasná luna v 

prázdných horách (2001). Soustředěně se věnuje překladům textů ruských básníků. Spolu s 

Jaroslavem Kabíčkem vydal překlady básní Vladimira Nabokova Ut pictura poesis (2002). Přeložil 

básně, eseje a stati Vladislava Chodaseviče pod názvem Těžká lyra (2003), za níž v tomtéž roce 

získal hlavní tvůrčí odměnu Ceny Josefa Jungmanna. Dalšími přeloženými sbírkami jsou Verše do 

alba ruského básníka Jurie Odarčenka (2005) a sbírka Bylo byli byla byl... básníka Jevgenija Rejna 

                                                 
1 Viz například: Placák, P.: Kádrový dotazník, Praha (Babylon: 2001) s. 51–59;  a dále Balaštík, M.: „Jsem pro cechy 

básníků…“: rozhovor s Petrem Borkovcem, in Host 19, 2003, č. 10, s. 5–9. 
 Samostatná stať Petra Borkovce o tomto tématu Borkovec, P.: Ženský rod, in Souvislosti 15, 2004, č. 1, s. 79–85.  
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(2005).  

Mezi lety 1993–1996 spolupracoval s Václavem Vokolkem na polobibliofilské edici Turské 

pole, v níž samostatně sestavil Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Slavíka (1995). Přispíval a 

přispívá do Akordu, Arkády, Iniciál, Katolického týdeníku, Kavárny AFFA, Lettre Internationale, 

Literárních novin, Lidové demokracie, Perspektiv, Proglasu, Souvislostí, Tvaru, Tvorby, Velehradu, 

Revolver Revue, Listů, Hostu, Plavu, A2 aj. 

V současné době se kromě publikační a překladatelské činnosti zabývá výukou tvůrčího psaní 

na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Od roku 2006–2009 byl šéfredaktorem periodika 

Rukopis, časopisu o tvůrčím psaní. Pracuje jako redaktor nakladatelství Fra a spolupracuje se 

stejnojmenným kavárensko-kulturní prostorem, kde organizuje čtení současné české poezie.  

Petr Borkovec je autorem básnických sbírek: Prostírání do tichého (Pražská imaginace 1990), 

Poustevna, věštírna, loutkárna (MF 1991), Ochoz (MF 1993), za níž mu byla udělena Cena Jiřího 

Ortena, dále sbírky Mezi oknem, stolem a postelí (ČS 1996), Polní práce (MF 1998), A. B. A. F. 

(Opus 2002), Needle-Book (Paseka 2003), výboru Vnitrozemí (Fra 2005) zahrnujícího upravené 

básně z předchozích šesti sbírek i nové básně, kratších prozaických textů Berlínský sešit / Zápisky 

ze Sant-Nazaire (Fra 2008) a zatím poslední publikované sbírky Milostné básně (Fra 2012). Kratší 

prozaické texty publikoval například v Revolver Revue (Jedna věta). Jeho texty byly přeloženy do 

mnoha evropských jazyků, knižně publikoval v Německu, Rakousku, v Itálii a ve Velké Británii. 

Německý překlad sbírky Polní práce získal v roce 2001 Cenu Huberta Burdy a jihotyrolskou Cenu 

Norberta C. Kasera. Přeložila ji Borkovcova dvorní překladatelka do němčiny Ch. Rothmeierová, 

která rovněž vydala výbory Borkovcovy poezie (dvojjazyčný výbor Ze tří knih / Aus drei Büchern a 

dvojjazyčný Přívoz / Überfuhr, Fünfter November und andere Tage). Do angličtiny přeložil 

Borkovcovy básně J. Quinn pod názvem From the Interior.  
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3 Mladá básnická generace 90. let 

Chceme-li vidět směřování poetiky sledovaného básníka, musíme na začátku práce hledat jeho 

místo v nově se etablující básnické generaci 90. let, jejíž zrod byl poznamenán zvláštní kulturní 

situací porevoluční doby. Podle dělení Miroslava Balaštíka se v české literatuře této doby „v rámci 

tzv. konvergentního pohybu kromě jiného jedná o splynutí paralelních okruhů, které zastupovali 

autoři exilové, samizdatové a oficiálně vydávané literatury“. (Balaštík 2010: 12) 

Další součástí konvergentního vývoje je zadruhé fakt, že se do literatury navrací a stávají se 

náhle její součástí autoři, kteří z ní byli v totalitním období vykázáni. Tento návrat označuje 

Balaštík jako „míšení generací“. (tamtéž, s. 12) Nejmladší básnickou generací vstupující do české 

poezie počátku 90. let byli autoři narození v šedesátých a sedmdesátých letech, jejichž umělecké 

směřování se rozvíjelo na poetikách rozvinutých v minulých obdobích.  

Jednak to byli básníci z okruhů undergroundu, například Jáchym Topol, J. H. Krchovský, 

Luděk Marks, Petr Placák a Vít Kremlička. Podle Petra Hrušky „je jim společný syrový, neuhlazeně 

autentický pohled na realitu, kritický despekt vůči společenským normám, mnohdy ostrá ironie 

nebo přímočaře konstruovaný vztah k Bohu“. A Hruška dále doplňuje, že „řada autorů se pomocí 

ironické a sebeironické reflexe, drzosti výrazu i témat odklání od pojetí básně jako okouzleného 

lyrického zpěvu, odmítá roli zasněného poety“.  (Hruška 2008: 45) Tento způsob chápání světa se 

podle Hrušky obráží především v jisté „depatetizaci“ poezie, která se „projevuje v mnoha textech 

devadesátých let a poznamenává také tvorbu spirituálně zaměřených básníků“. (Hruška 2008: 53) 

Další důležitou skupinou jsou katolicky orientovaní básníci, rovněž přináležející ke generaci 

autorů narozených kolem roku 1960, kteří se počátkem 90. let sešli ve skupině Portál, sdružené 

kolem revue Souvislosti; vůdčí osobností této skupiny se stal jejich redaktor, básník Jiří Hauber. 

Neformální sdružení bylo blízké staršímu uskupení křesťanských literátů Skupině XXVI, společně 

organizovali literární pořady a autoři Portálu publikovali v almanaších Skupiny. K Portálu 

přináleželi Pavel Kolmačka, Jiří Hauber, Pavel Rejchrt, Ewald Murrer nebo Bohdan Chlíbec. 

Mezi křesťansky se orientující básníky mladé generace, tedy autory narozené kolem roku 1970 

patří také Petr Borkovec vedle Pavla Petra, Petra Čichoně, Tomáše Reichla nebo Miloše Doležala. 

„Jejich poetika je zaměřena k tichému ponoru, znenápadnění autorského subjektu v prostředí básně. 

Takoví básníci jsou vzdáleni prostorům postmoderních her, nevázaností a všeobecné relativizace a 

ve svých verších hledají znamení pevného řádu, nadosobní autority.“ (Hruška 2008: 55) 

Jako jistý protipól křesťansky orientované literatury může být chápána tendence k „prudké 

dynamice promluvy, vypjatosti básnického gesta, jež má čtenáře vyburcovat, jako v poezii Jaromíra 

Typlta, Martina Langera nebo Pavla Ctibora“. (Hruška 2008: 55) O zásadních rozdílech mezi 

křesťanskou (tradiční) a moderní avantgardně založenou poezií se zmíním v příštích kapitolách, při 
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popisu základů obou uměleckých směřování.  

Podle dělení Petra Hrušky můžeme jmenovat ještě některé další „směry“, jimiž se nejmladší 

básnická generace ubírala. Ať už je jím poezie „meditativní a kontemplativní, jejíž představitelé se 

hlásí především k odkazu Vladimíra Holana (Robert Fajkus, Věra Rosí, Norbert Holub, Viola 

Fišerová) nebo například typ poezie imaginativní, navazující na poetiku poválečných autorů 

Vratislava Effenbergra a Zbyňka Havlíčka, jejíž neosurrealistický proud se spojuje ve znovu 

ustavené Skupině českých a slovenských surrealistů a obnovuje vydání surrealistického časopisu 

Analogon (František Dryj, Alena Nádvorníková, Josef Janda)“. (Hruška 2008: 53)  

Znamením doby je, že nová básnická generace není ve svém programovém směřování nijak 

ucelená. Naopak, „program, který se snaží vytvořit, je záležitostí okruhů autorů (kolem časopisu 

Host, Iniciály, Souvislosti, Modrý květ), jednotlivých individualit, sbírek, jakož i dílčích textů“. 

(Kožmín-Trávníček 1998: 257) Právě pojem tradice a způsob navazování na různé kulturní odkazy 

se stává na počátku 90. let problémem, se kterým se nejmladší básnická generace musí vyrovnat, je 

„příznakem zpřítomňování dědictví předchozích uměleckých děl, které se stává jakýmsi 

interpretačním klíčem. Nejde zde už jen o inspiraci vlastní poetiky, ale také o snahu najít kontext, v 

němž má být určitému dílu rozuměno“. (Balaštík 2010: 139)  
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4 Tři zdroje poetiky Petra Borkovce 

Sledujeme-li Borkovcovu tvorbu v průběhu 90. let, můžeme vytyčit několik uměleckých směrů, 

estetických koncepcí, které autorovu tvorbu ovlivňují. Na textech jiných autorů s důrazem na 

pochopení všech historických i estetických aspektů díla prohlubuje a tříbí Borkovec poetiku vlastní. 

Zejména v souvislosti s prvními dvěma sbírkami (Prostírání do tichého a ve sbírce Poustevna, 

věštírna, loutkárna) můžeme pojmenovat první z těchto podkladových linií jako linii křesťanskou, v 

níž autor velmi výrazně, způsobem spíše napodobivým, navazuje na autory křesťanské provenience 

(Skácel, Slavík, Zahradníček, Reynek).  

Jako druhou linii jmenujme v souvislosti s druhou sbírkou inspiraci expresivní a především 

experimentální poezií generace 60. let (Wernisch, Gruša) a ve sbírce třetí (Ochoz) a čtvrté (Mezi 

oknem, stolem a postelí) poté linii expresionistickou, sledující stopu německého expresionismu 

(literárního i výtvarného) a stopu svébytné „české“ křesťansky expresionistické poetiky (Reynek).  

Třetí velmi podstatnou linií tvarující dílo sledovaného autora hned na několika rovinách je 

kulturologie ruského akméismu, zastoupená nejen představiteli Cechu básníků, ale především 

básnickým dílem a esejistickou tvorbou jeho dvou představitelů, Osipa Mandelštama a dědice 

akméistické kultury Josifa Brodského. Tři zmíněné linie, křesťanská, expresionistická a 

akméistická, do Borkovcovy tvory nevstupují v chronologickém pořadí, například akméismus 

ovlivňoval autora již od jeho uměleckých počátků,2  spolu s expresionismem nabývají v díle autora 

různých podob a vystupují v různých akcentech napříč jeho tvorbou. Samozřejmě také tendence 

křesťanská, tedy spirituální základy Borkovcovy poezie, se promítají jako autorův světonázor do 

všech jeho textů, ačkoli je toto téma do každé jeho sbírky zapracováno jiným způsobem.   

V naší práci se budeme ze tří sledovaných témat nejzevrubněji zabývat linií akméistickou, 

neboť se na jejím základě formuje pro naši práci důležitý pojem „klasického“ uměleckého 

směřování. Je důležité upozornit na fakt, že jmenovaná „umělecká východiska“ nejsou přenášena do 

tvorby básníka jako koncept, aktualizace směrů není programovým uplatňováním historicky 

odeznělé poetiky, ale jsou, jak bylo již zmíněno výše, základem, na nějž jsou pozdější Borkovcovy 

texty nanášeny jako „další rastr“. Vzájemné dotyky a průniky mezi dílem „klasickým“ a 

„moderním“ mezi „původním“ a „přeloženým“ mezi poetikou „vlastní“ a „cizí“ jsou nakonec tou 

nejdůležitější a do důsledku propracovanou konturou Borkovcovy poezie.  

                                                 
2 O své četbě děl básníků ruského akméismu (například výboru Ústa slunce) a o silném ovlivnění touto poetikou se 

zmiňuje Borkovec ve dvou rozhovorech: Placák, P.: Kádrový dotazník, Praha, Babylon 2001, s. 51–59,  
     s. 54 a 57.  
     Justin Quinn, An interview with Petr Borkovec (by e-mail between January and May 2002), http://www.transkript-

review.org/sub.cfm?lan=&id=1503; 12. 3. 2014. 
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4.1 Linie křesťanská 

 

Na nově vzniklou situaci porevolučního stavu české literatury reagovala právě se etablující 

mladá básnická generace 90. let, jak bylo zmíněno výše, různým způsobem. Většinou reakce 

probíhala v návaznosti na předcházející literární tradice, především na svobodně se projevující 

tvorbu šedesátých let, jejíž vývoj byl násilně pozastaven léty normalizace. Přesto mladí básníci 

často necítili mezi sebou navzájem generační nebo skupinové souznění. „Kolem sebe žádné lidi, o 

kterých bych mohl jako o své generaci mluvit, necítím. […], proto zatím inklinuji k lidem starším, 

jako je Ivan Slavík, Karel Eichler, Vladimír Vokolek,“ řekl v rozhovoru v roce 1991 Petr Borkovec. 

(Bílek 1991: 8) Přihlásil se tak vědomě již na začátku své umělecké tvorby k tradici křesťanské 

poezie, jejímž „východiskem a úběžníkem jsou nadosobní hodnoty, které zakládají křesťanský 

postoj ke světu a pomáhají jej hierarchizovat“. (Hruška 2008: 54)  

Mladá generace spirituální poezie se v Čechách na počátku 90. let formovala jednak kolem 

brněnského vydavatelství Host, zadruhé v Praze kolem revue pro křesťanskou kulturu Souvislosti 

založené roku 1990, do níž byl Petr Borkovec roku 1992 přijat jako člen redakce.  

Borkovec hledal v intencích křesťanské tradice nejen osobní literární vzory, ale především se 

hlásil ke křesťanskému způsobu nazírání na svět a vztahu k umění. V témže rozhovoru řekl k 

moderní poezii psané Antošovou nebo Typltem, že jí vůbec nerozumí a působí na něj jen jako 

„mladická, zjitřená obrazotvornost“.3 (tamtéž, s. 8) Borkovec inklinuje ke křesťansky orientovaným 

básníkům nejen z důvodů víry, ale také hledá v nasměrování spirituálních autorů jistý pevný řád, 

vědomé navazování na kulturní dědictví, jež se obráží v čisté formě oproštěné od osobní básnické 

výbojnosti charakterizující avantgardní směry. V úvodu rozhovoru, který Borkovec vedl s Ivanem 

Slavíkem na stránkách časopisu Iniciály, cituje autor dosti obšírně dopis Richarda Weinera Maurici 

Henrymu, v němž Weiner upozorňuje mladého básníka, že „se musí cvičit v úsilí nevěřit v 

neomylnost prvního okamžiku inspirace“.  A za sebe autor v rozhovoru dodává: „Všude je 

spoléhání na cosi. Náhodný výběr a náhodná koláž. Náhodná snadná sousedství. Ono to něco 

udělá. […] Schází mi zádrhel, […] vůle k tvaru i obsahu.“ (Borkovec 1993b: 57) Protiváhu k této, ať 

již právem či neprávem, kritizované nahodilosti spatřuje Borkovec právě v textech křesťansky 

orientovaných básníků, jejichž dílo kromě hluboce osobního prožitku víry obsahuje také pokoru 

spojenou s neustálým hledáním něčeho, co nás přesahuje. „Jde přece o to uvěřit v Tajemství, být k 

němu upřen, věřit Tajemství […], které mě přesahuje, které nikdy nemohu obmyslet, jež nemohu 

interpretovat, […]. Každá skutečná báseň je pak takovou nezdařenou interpretací, ne ovšem 

marnou. “ (tamtéž, s. 58) Borkovec se cítil nejblíže spřízněn s nejstarší křesťansky orientovanou 

generací a nejvíce byl oslovován „prostě a přímo vyslovovanou poezii“ Ivana Slavíka. (Hruška 
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2008: 54)   

Inklinaci k čistému, prostému stylu s křesťanskými a folklorními motivy můžeme spatřovat 

také v dalším důležitém zdroji inspirace Borkovcovy první sbírky, v poezii Jana Skácela.  

Ve svém úsilí zaktualizovat texty často neprávem zapomenutých, křesťansky orientovaných 

básníků spolupracoval Borkovec mezi lety 1993–1997 s Václavem Vokolkem na edici Turské pole, 

v níž v roce 1995 vyšel Borkovcem sestavený Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Slavíka. Mimo 

jiné zde také o rok dříve vyšel výbor z prvních tří sbírek Borkovce pod názvem Posledních dvacet. 

Ivanu Slavíkovi a Vladimíru Vokolkovi také autor věnoval v časopise Tvar medailon, kde je 

pojmenoval jako opomenuté a po revoluci ještě nedostatečně doceněné básníky. Právě rané dílo 

Vladimíra Vokolka vedle díla Bohuslava Reynka patří k osobitému druhu spíše expresionisticky 

laděného proudu katolické poezie, vycházejícího z přímého nebo pozdějšího dědictví florianovské 

Staré Říše. V tomto smyslu se křesťanská linie, z níž vyrůstá Borkovcova tvorba, prolíná s linií 

expresionistickou. Z reynkovského dědictví čerpá Borkovec především v místech, kde je sám 

Reynek ovlivněn rakouským expresionistou Georgem Traklem, a rozvíjí osobitou odnož 

„expresionismu venkovského statku“, jak Reynkovu poetiku popsal M. C. Putna, v opozici vůči 

tradičnímu expresionismu evropských velkoměst. „Dílo Georga Trakla, přeložené Reynkem (Básně, 

1913 – česky 1917, Šebestián ve snu, 1915 – česky 1924), je založeno na smyslu pro většinou 

chmurný, drastický detail a přivede Reynka k tendenci osamostatňovat a zrovnoprávňovat barvu 

vůči předmětu a k pěstování slovní artistnosti.“ (Putna 2010: 997) 

V tomto ohledu se ovšem již linie křesťanská dotýká druhé linie expresionistické. 
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4.2 Linie expresionistická 

 
Poezie Petra Borkovce je ovlivněna hnutím německého expresionismu, básnického i 

výtvarného. Autor mluví například o „ovlivnění představiteli výtvarné skupiny Der blue Reiter a 

dále básníky Traklem, Heymem, Bennem“. (Quinn 2000) Expresionismus se promítá do autorovy 

poezie především jako druh odpovědi na určitý životní pocit. V tomtéž smyslu také proměnil poezii 

básníků křesťanské orientace, či básníků ruské emigrace. Jeho postupy korespondují se základním 

existenciálním pocitem moderního člověka. „Na stylové souvislosti německého expresionismu s 

českými lyriky a prozaiky Bohuslavem Reynkem, Richardem Weinerem nebo Jakubem Demlem 

upozornil v předmluvě k antologii expresionistické poezie Haló, je tady vichr–vichřice! již Ludvík 

Kundera. Styčnou plochou českého a německého expresionismu vidí především v základním 

existenciálním, tragickém životním pocitu, který ústí do existenciálního strachu a rozpadu 

osobnosti. Expresionismus jakožto umělecký směr vzniká z myšlenkové a ideové nejistoty, 

vyvěrající z obecné nejistoty životní na počátku 20. století, zapříčiněna je především prudkým 

rozvojem směrem k industriální společnosti a pochybnostmi o platnosti zásad osvícenské teorie 

poznání a osvícenského výkladu světa.“ (Fialová-Fürstová 2000: 30) Expresionismus jakožto směr 

vyrůstající z tragiky dějinných událostí dvacátého století vystihují slova prvního eseje o 

expresionismu z pera Hermanna Bahra. Expresionismus je podle něj „úzkostné volání člověka po 

duši, doba prvních desetiletí dvacátého století jediným výkřikem zoufalství a samo umění v ní volá 

jen po duchu“. (Kundera 1969: 6–7) 

Hlubší postižení problému expresionistického umění samozřejmě překračuje meze této práce.  

Pro čtení děl Petra Borkovce se v rámci expresionistické estetiky jeví jako nosné především jeho 

postupy ve výtvarném umění. „V expresionistickém výtvarném umění zastoupeném malíři skupiny 

Die Brücke a Der blaue Reiter je patrná tendence k rozbíjení základních regulativních kategorií 

formy, mnohdy k odmítnutí perspektivy jako základního pořádacího principu, směřování k 

amimetickému autonomnímu umění se pak projevuje odmítnutím předmětných a figurálních 

zobrazení. Na místo detailního zrcadlení reality, na místo zobrazení těl a předmětů vnějšího světa 

nastupují nyní barevné plochy, výrazné linie, geometrické obrazce s vlastním významovým 

potenciálem.“ (Fialová-Fürstová 2000: 32–33)  

Ludvík Kundera dále odkrývá hlubší smysl této tendence, když říká, že „program skupiny se dá 

redukovat na tíhnutí k prazákladům malířství, k tvarovému a barevnému prazážitku kompozice a 

konstrukce, v němž malíři hledají niterné ticho uprostřed zběsile hřmotícího světa“. (Kundera 1969: 

12) „Expresionistické východisko založené na představě, že umění nespočívá v napodobování 

skutečnosti, nýbrž ve vyjadřování pocitů pomocí barev a linií, se v maximální míře projevila v 

koncepci ruského malíře Vasilije Kandinského, on stejně tak jako mnozí další malíři této doby 
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neholdoval hodnotám pokroku a toužil po regeneraci světa pomocí nového umění ryzí ‚niternosti‘. 

Ve své knize O duchovním v umění (1912) zdůrazňuje psychologické účinky čisté barvy.“ (Fialová-

Fürstová 2000: 33) Barvou malířského expresionismu se stala modrá, podle Kundery „odkazující 

k německé či ruské romantizující tradici a k mysticismu. Stává se také erbovní barvou děl 

Gottfrieda Benna a Georga Trakla“. (Kundera 1969: 12) „Malířské“ postupy k posílení obrazného a 

vizuálního plánu básní se objevují v díle Petra Borkovce. Stejně tak jsou barvy stále se navracejícím 

motivem, nepřehlédnutelným prvkem sbírky Polní práce je například právě tematizace modré. Jiné 

znaky expresionistické poezie nejsou do Borkovcovy tvorby přejímány bezvýhradně. Průniky 

můžeme snad nacházet v expresionistické snaze „prozkoumat jazykový materiál, rytmus věty i 

verše, která v tomto směru vedla k dynamičnosti a tedy zvýšenému napětí básní“. (Kundera 1969: 

20) Ludvík Kunera mluví v této souvislosti o „rychlosti, simultaneitě a napětí jako o hlavních 

znacích hnutí. Předpokladem je sevřenost, hutnost, jakýsi filmový sestřih. Dynamika pohybu může 

být zprostředkována dvojím způsobem. Jednak koncentrací, která je založena na metodě redukce 

(oproštění na základní prvky, vypouštění mluvnických skupin a tvarů, redukce slovníku i syntaxe), 

jíž se zakládá dojem fragmentárnosti. A na druhé straně decentrací, tedy odstředivým pohybem, 

inspirujícím se tokem mluvy“. (tamtéž, s. 21) 

Výše zmíněné umělecké prostředky expresionismu můžeme v různých podobách vnímat v 

poezii Petra Borkovce, konkrétně se o nich zmíníme při výkladu jednotlivých sbírek.  
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4.3 Linie akméistická 

 

Dílo Petra Borkovce je od samého počátku silně ovlivněno kulturou ruského akméismu a dílem 

básníků ruské emigrační poezie.4 Jak bylo řečeno výše, kultura ruského akméismu není ovšem jen 

inspiračním zdrojem Borkovcovy poetiky, je spíše jejím základem, neboť autorovi zprostředkovává 

ve své estetické koncepci jistý druh onoho hledaného řádu, který umělec ve své době postrádá a 

snaží se jej vědomě ve svém díle zpřítomnit.  

 Odpověď na evropskou poválečnou krizi se formuje v ruské emigrační poezii v jiném smyslu, 

než je tomu v případě avantgardně založených směrů té doby nebo v samotném expresionismu, 

přesto se cesty obou směrů akméismu i expresionismu spojily, a to v Berlíně, v útočišti ruských 

básníků opustivších svou vlast. Léta 1920–1923 označovaná jako léta ruského Berlína navazují na 

slavné „desetiletí expresionismu (1910–1920)“.5 

„Po válce vycházejí sebrané spisy básníků raného expresionismu Augusta Stramma, Georga 

Trakla, Georga Heyma, roku 1920 vychází reprezentativní antologie hnutí Soumrak lidstva. 

Expresionismus se stává populárním paradoxně právě v tom momentu, kdy přestává být literárním 

hnutím, ale je spíše způsobem pojmenování obecného životního pocitu člověka počátku 20. století. 

Ruští básníci se v exilu cítili jako cizinci, vyvrženci, bezdomovci, snad proto porozuměli vzrušené, 

přerývané a patetické řeči německého expresionismu jako své vlastní.“ (Putna 1996: 22–24). 

„Vladislav Chodasevič, jeden z ruských emigračních básníků, byl prvním, kdo dokázal poetiku 

doznívajícího expresionistického hnutí převést na ruskou půdu, tuto inspiraci využil ve svébytně 

konstituovaném básnickém světě své první sbírky Těžká lyra. Chodasevič se stává duchovní 

autoritou ruské emigrační poezie, ačkoli už nikdy žádnou další sbírku nevydal, nadále působil svým 

kritikami, statěmi o klasické ruské literatuře, a tak se pozvolna stal ze zakladatele ruského 

expresionismu zakladatelem ruského neoklasicismu.“ (tamtéž, s. 35) „Evropský novoklasicismus, 

jak jej reprezentuje dílo S. Georga, P. Valéryho a T. S. Eliota a mnoha dalších, má se všemi 

dřívějšími klasicismy společné tíhnutí k antice, jakožto absolutní estetické normě, a k vrcholným 

                                                 
4    V několika rozhovorech se autor zmiňuje o četbě básní ruského akméismu ve výboru Ústa slunce, sám se také 

podílel na překladu antologie ruské emigrační poezie U řek babylonských (1996) a soustředěně se od počátku 
devadesátých let zabývá překladem básníků z tohoto okruhu. Zřejmé ovlivnění díly určitých jejích zástupců, 
nejvýrazněji např. díly Vladislava Chodaseviče, Josifa Brodského nebo Jevgenie Rejna, se explicitně projevuje v 
díle Polní práce a především ve sbírce Needle-Book, do níž Borkovec dokonce zařadil oddíl s názvem Později 
narozený obsahující volné překlady obdivovaných ruských básníků. 

5    Kulturní předpoklady, z nichž vyrůstá německý expresionismus, se s kulturologií ruského akméismu prolínají. O 
těchto souvislostech píše M. C. Putna v předmluvě k Antologii ruské emigrační poezie U řek babylonských. „V roce 
1918 vyšel první a roku 1922 druhý díl knihy Osvalda Spenglera Zánik Západu, kniha v ruském prostředí hojně 
diskutovaná a rozpoznaná jako znamení času. Spengler v ní vymezuje dvě fáze kulturního vývoje. Jedna se nazývá 
kulturou, obdobím tvoření a rozkvětu, druhá je fází tzv. civilizace, v níž dochází ke střetu s vlastní minulostí a 
jediným cílem se stává udržení sebe sama. Nic opravdu nového se v této fázi nevytváří. Ruští básníci počátku 
dvacátého století sdíleli stejně tak jako jejich němečtí expresionističtí souputníci jistotu, že Evropa se nachází v bodě 
civilizace.“ (Putna 1996: 22) 



 17 

obdobím národních literárních dějin. Vyzdvihuje vědomou, racionální a zkázněnou tvorbu oproti 

nespoutané a neartikulované imaginaci a tradici proti experimentu. Důraz klade na dokonale 

zvládnutou formu, coby vůbec první předpoklad básnění, a chápe samotného básníka jako součást 

nadosobního řádu. Akméismus bývá označován za ruskou variantu evropského neoklasicismu.“ 

(tamtéž, s. 37–38) 

Některé, pro naši práci zajímavé, rysy estetické koncepce ruského akméismu budeme citovat z 

práce německého profesora Hansena-Löveho, který v rámci studie zaměřené primárně k dotekům 

akméistické kultury s pracemi Jana Mukařovského mimo jiné vykládá „teoretizaci směru 

postsymbolistické avantgardy, jakou byl akméismus v protikladu k analytismu futuristické 

avantgardy“. (Hansen-Löve 1994: 453) Důležitým bodem výkladu je skutečnost, že obě tendence, 

syntetická i analytická, jsou tendencemi avantgardními a obě cílí k moderní odpovědi na krizi 

symbolismu. „Nechápeme-li dějiny horizontálně, ale vertikálně, jako archeologické vrstvení, pak 

musí revoluce vést ke klasicismu‘.“ (tamtéž, s. 455) Je zajímavé uvědomit si, že „argumentace zde 

probíhá ve dvou rovinách, existuje zde harmonický základní řád, který se ovšem zároveň pohybuje 

v rámci estetiky ozvláštnění, zastávaném modernou a postsymbolismem. Odvolání se na klasiku 

zde má hodnotu instrumentální, nikoli hodnotu konfese“. (tamtéž, s. 456) Hansen-Löve uvádí, cituje 

Lachmanovou, že „v opakování ,konvencionalismus akméistického modelu kultury využívá 

avantgardních strategií: mnohohlasosti, polyisotopismu, intertextuality‘.“ (tamtéž, s. 457) Ve druhé 

části studie se autor zaměřuje na některé podstatné rozdíly mezi oběma zmiňovanými směry, 

avantgardou analytickou a syntetickou. Jednak je jím dialogičnost, která vychází z „kritiky 

syntetického směřování vůči analytickému principu, jenž chce přenést personální a psychické znaky 

individuální do děl a textů. Syntetici postulovali navracení personality individuím přesně obráceně, 

v esteticko-uměleckém procesu, zatímco texty povýšily na konstitutivní součást předmětného světa. 

Jde především o text umělý-životní, jakožto text kulturní. Pro analytickou avantgardu existuje 

ovšem kultura jen jako objekt dekonstrukce, ne jako všezahrnující hodnota a stavební řád světa. 

Ve vztahu k textům jiných autorů nejde jen o fakt vcítění se a introspekce, ale požaduje se 

přechod k systematickému pochopení autora a jeho hlasu. Ten vstupuje jako „symptom“ pro 

„kongeniální reprodukování recipienta“, který proniká do „intimního vědomí“ autora. Estetický 

vztah k osobnosti autora jde skrze překonání sympatického porozumění této osobnosti a etabluje jej 

jako „estetický předmět“. (tamtéž, s. 465)  

„Avantgarda analytická je dále orientovaná iniciálně a staví počátek do centra inovační estetiky 

(tedy plození, rození, kreativita). Akméismus je orientován finálně, na dokončení a uzavření. Do 

světové kultury vstupuje jen to, co je dovršeno, co dosáhlo nejvyšší míry identity –  a zároveň 

typičnosti pro všechny myslitelné následující kulturní epochy“. (tamtéž, s. 472) 
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„Pociťování světa je pro analytickou avantgardu především hodnotou o sobě, která míří proti 

zautomatizovanému vnímání a úsudkům a je tedy polemicky vyhrocena vůči (znovu)poznávání, 

vůči afirmativnímu chování. Jako další rozdíl mezi oběma avantgardami uvádí autor studie svobody 

hodnot versus vázanosti norem. Skrze akméismus byly do díla integrovány světonázorové, 

hodnotové a normově orientované řády. Prvky díla byly rozděleny na analyticko-statické, které jsou 

přístupné rekonstruktivní analýze, a synteticko-dynamické elementy poznatelné jen celostně. 

Nominativní významy, věcnost, předmětnost a semiologie, které jsou umístěny v rovině hodnotící a 

osobní zkušenosti, se v dialogickém nabývání smyslu z pasivního pociťování předmětného světa 

stávají aktivním trvalým prvkem. Na místo stupňování senzibility jakožto předpokladu pro 

rozšiřování vědomí v analytické avantgardě vstupuje vidění.“ (tamtéž, s. 470)  

Význam versus smysl je další opoziční hodnotou obou zmíněných směrů. Jde o to, že v 

syntetické avantgardě je „slovo obraz, přičemž tento obraz není optickou představou, ale existuje 

jako logicko-sémantická figura, která není záležitostí fantazie, ale myšlení. Obrazné myšlení se tedy 

nachází mezi představou a pojmem a je nutné ho důrazně odlišovat od čistě psychologické 

představy. Obraz se v tomto pojetí nachází v intencionálním vztahu ke svému předmětu. Akméisté 

směřovali k prohloubení předmětnosti. Proces tvorby je přetváření esteticky lhostejné řady v cosi 

esteticky významného, v umělecké dílo“. (tamtéž, s. 483) „Organicky kompoziční princip 

akméismu je protikladem k technologii montáže a konstrukce artefaktů analytické avantgardy. 

Oběma směrům je sice blízká apollinská záliba v řádu (stroji), struktuře textu a jeho autonomii, 

rozdílné jsou ovšem důsledky, které z toho vyplývají. Analytická avantgarda nahrazuje pojem 

kompozice pojmem konstrukce, akméisté postupují zcela opačně, postup není mechanický, nýbrž je 

organicky celistvý. Je založen na klasicistickém uspořádání částí v celek. Akméismus neredukuje 

estetické prožívání na nahou senzitivitu „pociťování“ (jak to dělá analytická avantgarda), ale 

prožívání je pro tvůrčí strukturu imanentní.“ (tamtéž, s. 473).  

Tolik v krátkosti charakteristika estetické koncepce akméismu v porovnání s analyticky 

založeným avantgardním směřováním. Na základě estetické koncepce ruského akméismu, 

především v návaznosti na jistý druh „synteticky“ pojaté klasičnosti, můžeme sledovat tvorbu Petra 

Borkovce a číst ji jako snahu o nalézání řádu a znovuoživování textů kultury skrze poezii vlastní. 
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5 Manifesty Skrz a Jitro akméismu 

Zmíněné tři proudy ovlivňující Borkovcovu poetiku dostaly coby autorovo estetické 

nasměrování nejjasnější kontury v manifestačním článku Skrz, který vyšel v roce 1993 na stránkách 

časopisu Souvislosti a jehož autory byl Petr Borkovec a Martin C. Putna, básníkův spolupracovník z 

revue Souvislosti, znalec české katolické literatury a ruské literatury, překladatel ruské emigrační 

poezie. 

Autoři v manifestu používají pojem, kterým můžeme výše uvedené tendence pojmenovat 

jedním zastřešujícím pojmem, tedy jako „tendenci klasickou“. „[…] cítit v zádech tradici. Ne jako 

závazný vzor, ani jako každému přístupné skladiště použitelných motivů, ale jako tíži, která zavazuje 

(…). V tomto smyslu je možno opatrně, u vědomí rizika možných asociací, vyřknout slovo klasický. 

(…) Klasický pohyb není pohybem dozadu, ale směrem do středu, neboť to je jediný směr, který se 

nám v našem zorném poli otevírá.“ (Borkovec – Putna 1993: 120) Pokud chceme termínu klasický 

porozumět v celé jeho šíři, musíme vzít v potaz hlubší provázanost tohoto manifestačního textu a 

tradice, na kterou vědomě navazuje. Tedy především vyložit některé jeho myšlenky v estetických 

pojmech ruského akméismu. Můžeme srovnat text manifestu Skrz s jiným v době zrodu 

akméistického směru vzniknuvším textem Osipa Mandelštama Jitro akméismu (Utro akméisma, 

1919), neboť právě v tomto textu pracuje autor mimo jiné s pojmem neoklasičnosti, jakožto 

svébytného estetického konceptu. Domnívám se, že oba texty o pojmu klasický uvažují v 

podobných intencích.  

Formalisté a akméisté věnovali pozornost nejprve samotnému základu literatury – slovu. 

Smyslem poezie bylo, aby zviditelňovala skryté vlastnosti slova, iniciovala jeho „vzkříšení“.6 Slovo 

se dostává v koncepci ruského akméismu do pozice výsostně estetického elementu, stavebního 

prvku, kamene básně, se kterým umělec pracuje s uvážlivostí a přesností. Trefně vyjádřil toto 

chápání slova vně verše Roman Jakobson, když napsal: „[…] v čem se projevuje básnickost? – V 

tom, že slovo je pociťováno jako slovo, a nikoli jako pouhý reprezentant pojmenovávaného 

předmětu nebo jako výbuch emoce. V tom, že slova a jejich skladba, jejich význam, jejich vnější a 

vnitřní forma nejsou lhostejnou poukázkou na skutečnost, nýbrž nabývají vlastní váhy a hodnoty.“ 

(Jakobson 1995: 31). „Akméismus vyzýval umělce ‚učinit z poezie zase jen poezii‘ a považovat 

svrchovanou dokonalost básnického řemesla za jednu z nejvýše dosažených met.“ (Zadražilová 

1995: 163) Osip Mandelštam píše k tomu v textu Jitro akméismu považovaném za manifestační spis 

                                                 
6 „Koncepce znovuoživení slova jako základního stavebního kamene uměleckého textu je koncepcí veskrze 

estetickou. Souvislosti, do nichž je slovo uváděno, mají své opodstatnění v rámci uměleckého textu a v intencích jeho 
mikrokosmu, přičemž cílem je sugerovat možnost, že „označované“ lze vyzvednout ze sféry pragmatických postojů do 
jiné polohy vnímání.“ (Svatoň 2012: 126)  
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směru: „[…] vnímání světa je však umělci nástrojem a prostředkem, stejně jako kladivo v rukou 

kameníka, a jedinou realitou je samo dílo. […] Budeme-li tedy smysl považovat za obsah, musíme ve 

všem, co ve slově je, vidět pouhý mechanický přívěšek, který jen ztěžuje rychlé předání myšlenky. 

‚Slovo samo‘ se rodilo pomalu. […] Tato nepotřebná úcta Logu jen škodí; Logos nevyžaduje víc než 

rovnoprávnost s ostatními elementy slova.“ (Mandelštam 1992: 183) Realita vnímání slova se tedy 

musí dít na několika úrovních, na rovině pragmatické, sémantické i estetické. „Mandelštam 

navrhuje hermetický svět, tj. takový, který je uzavřen vůči všem účelovým vazbám, jež 

neodpovídají jeho vlastní telelogii.“ (Hansen-Löve 1994: 471) 

V manifestu Skrz se o slovu hovoří v podobných intencích. „Skutečně musíme rezignovat na to, 

že by dílo mohlo být SLOVEM, jež prolamuje hradby starých světů, starých obrazů a starých 

textů?“ (Borkovec – Putna 1993: 120) Není náhodou, že je slovo v textu také graficky zvýrazněno, 

nejedná se tu totiž stejně jako v koncepci akméistů o jazykový prvek, který plní svou pragmatickou 

a sémantickou funkci, ale o slovo, které vstupuje skrze umění do estetického kontextu. Na jiném 

místě manifestu čteme: „Každé písmeno bude mikrokosmem, obrazem kosmu velikého a 

neznámého.“ (tamtéž, s. 120) V souvislosti s tímto vnímáním slova jako slova-kamene se klade v 

textu Mandelštamově a také v manifestu Skrz akcent na vědomou, přesnou práci s jazykovým 

materiálem. „Ve tvorbě akméistů je kladen důraz na silnou účast racionálního, především racionálně 

řídícího a pořádajícího elementu, jak v jejich recepci skutečna, tak v jejich umělecké metodě.“ 

(Honzík 1985: 19–20) „Již M. Kuzmin naznačil ve své stati Nádherná jasnost (jeden z 

programových článků akméismu, předcházející Mandelštamově Jitru akméismu) ideál přesně 

propočítaného a pečlivě zbudovaného chrámu, respektujícího zákony symetrie i vztahy částí a 

celku. O této přehlednosti architektonické konstrukce mluví později v hlubších souvislostech také 

Mandelštam.“ (Zadražilová 1995: 165) „Ve snaze postihnout hlavní stavební kámen poezie a řeči 

obecně a v celé jeho říši se obrátil pohled umělců nejen k významové stránce slova, ale také k jeho 

zvukové rovině.“ (Svatoň 2012: 125) Slovo tak mělo být pochopeno jako samostatná entita, měly z 

něj být odstraněny nánosy navrstvených významů a znovu mělo zaznít ve své původní podobě, 

důraz byl kladen na jeho zvukovou, fonetickou a grafickou podobu. „Akméismus je pro toho, kdo – 

inspirován duchem stavitelství – neodmítá malomyslně svoji tíhu, ale radostně ji přijímá, aby 

probudil a využil síly, architektonicky v ní spící.“ (Mandelštam 1992: 185) „Analogie procesu 

vzniku básně se stavbou a stavitelstvím se odehrává také na rovině aluze ke gotickým stavitelským 

cechům, jež se staly akméistům paralelou k jejich vlastnímu úsilí. Začali tedy budovat po vzoru 

středověkých řemeslných cechů také cechy básnické.7 Autorův příklon k této estetické koncepci 

                                                 
7 „Většina akméistických básníků (někteří, například Chodasevič, do Cechu ovšem nikdy nepatřili) vzešla z Cechu 

básníků, tj. z dílny v původním, středověkém významu řemeslnického cechu jako profesního sdružení. Mělo svou 
přísnou hierarchii, své ‚stanovy a rituály‘, svůj systém výchovy ‚učedníků‘ a ‚tovaryšů‘, své přísné a náročné Mistry 
(syndiky), své zvyky i svou kastovní čest. V Cechu se usilovně pracovalo na zvládání technických problémů poezie, 
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můžeme najít explicitně vyjádřen v rozhovoru s Petrem Borkovcem z roku 2003, nazvaném 

příznačně „Jsem pro cechy básníků“. (Balaštík: 2003, 9–13) A můžeme číst také v tomto smyslu 

slova manifestu Skrz: „Hmoždit se s těmi slovy, trpělivě přikládat jedno k druhému, posté, až se 

najde to pravé spojení dvou. Dosáhnout takového tvaru, který bude těžký, který bude vážit 

mnohokrát více než prvky, z nichž je složen, i než princip složení tohoto tvaru.“ (Borkovec – Putna 

1993: 120)  

Krajní nedůvěřivost je v obou manifestačních textech zaujímána k emocionalitě jako k 

hlavnímu inspiračnímu zdroji básní a vůbec k práci s jazykem, která právě namnoze zvýrazňuje 

pragmaticko-sémantickou stránku jazykového znaku. Autoři v manifestu Skrz píší, že „přistupují 

opatrně, až nedůvěřivě k podvědomí, k intuici, imaginaci, fantazii, náhlému hnutí mysli, nápadu“. 

(Borkovec – Putna 1993: 120)  

„Současně s programem formální dokonalosti probíhal v akméistickém programu obrat od 

ambivalentního symbolistického světa k předmětnosti a jeho jasným, pevným konturám, 

ohraničujícím jednotlivé předměty v časoprostoru. Důraz je kladen na racionální rozvrh, vizuálnost 

a s ní spojené ‚malířské‘ vidění předmětů.“ (Zadražilová 1995: 169) „Neznamená to ovšem, že by 

byli akméističtí básníci soustředění jen na materiální svět, zduchovnělost a spiritualita jsou v jejich 

tvorbě vytknuty před závorkou. Přesné vidění ‚pozemského světa‘ totiž nevylučuje, spíše 

předpokládá také zření transcendence objektu i povědomí o transcendenci subjektu.“ (tamtéž, s. 

170) Posledním, velmi důležitým tématem Mandelštamova manifestačního textu, který v podstatě 

všechny předešlé dílčí myšlenky staví pod jednu, vyšší a obecnější ideu, je vyložení pojmu kultury.8 

„[…] kultura je lidským dobýváním prázdnoty a každé kulturní dílo je dalším, organickým kamenem, 

přikládaným k monumentálnímu chrámu kultury, která je pro Mandelštama skutečností.“ 

(Zadražilová 1995: 168) „Osvobození slova mělo mimo jiné poukázat na jeho kulturní předpoklady. 

Právě v Mandelštamově Jitru akméismu spatřujeme snahu o ucelenou koncepci kultury jako 

rozšiřující se stavby budované generacemi a národy. V tomto smyslu se v programovém textu rýsují 

kontury neklasičnosti, k níž později spontánně směřovali nejvýznamnější členové Cechu básníků, a 

to ať v sovětském Rusku (Mandelštam, Achmatovová), nebo v emigraci (Chodasevič).“ (tamtéž, s. 

                                                 
cizelování tvaru a zdokonalová‘ní řemesla.“ (Zadražilová 1995: 165) 

8   Vladimír Svatoň rozděluje ve své práci o moderní ruské literární vědě „dva základní myšlenkové proudy 
formující se kolem desátých let dvacátého století v Rusku, které odpovídají na potřebu pojmově vystihnout 
předpokladové pole literatury, která ještě na přelomu století setrvačně čerpala z myšlení 18. století s jeho poněkud 
zastaralou koncepcí ‚literárního dějepisectví‘ a pozitivistického uvažování o literatuře. Za prvé autor studie jmenuje 

linii ‚kantovskou‘ v níž byla předpokladová půda chápána jako soubor kategorií apriorně uložených v lidské mysli. 

Vedle ní existuje linie ‚hermeneutická‘, v níž byla kladena do oblasti tradice ‚předsudečnosti‘, historicky se 
utvářejícího duchovního prostoru, v němž jednotlivé zkušenosti teprve nabývají svého smyslu“. (Svatoň 2012: 123) V 
intencích hermeneutické předsudečnosti se formovalo literárněvědné myšlení mladé ruské generace kolem desátých let 
dvacátého století a literárněvědného formalismu.  
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167) „Pozitivní kulturu paměti zakládá Mandelštam právě na tomto (znovu)poznávání, které však 

funguje mimo veškerou automatičnost.“ (Hansen-Löve 1994: 466) 

Bylo by mylné interpretovat klasičnost syntetické avantgardy, zpřítomňování klasických tradic 

v moderní literatuře, jako jakési zpátečnictví, jako návrat k odeznělým formám a postupům. Podle 

Hansena-Löveho je syntetický pohyb zrovna tak avantgardní jako směr analytický. A jeho koncepce 

není o nic méně výbojná. „Mandelštamův pojem ‚revoluce klasicismem‘ je založen na  ‚jakémsi 

syntetickém kulturním jazyce‘, tím se model kulturní revoluce obrací ve svůj protiklad a to 

nejstarší, kulturní paměť, je prohlašováno za to nejrevolučnější.“ (tamtéž, s. 454) „Jsou epochy – a 

moderna jednou z nich je –, v nichž jen sám poukaz na tento základní řád vyvolává ozvláštňující 

efekt, protože panující, konvenční estetika se zakládá na deformaci a ozvláštnění nebo vůbec na 

popření takového základního řádu.“ (tamtéž, s. 454) 

Právě k takovému vědomému navazování na předcházející kulturní tradice vybízejí také autoři 

manifestu Skrz. Kritizují naproti tomu postmoderní hru s texty, „vyrábění koláží, persifláží, hříček, 

parafrází a textů z textů“, navíc se jim zdá takové umění „narcistním, neboť subjekt se stal sám sobě 

objektem, neexistuje již dialog, žádné já a ty, nýbrž jen já a já, tvořící autor se v preformaci sám 

stává před diváky objektem. Radost z takového textu je pak už jen radostí autoerotickou“. 

(Borkovec – Putna 1993: 119) „Být si vědomi, že reflektovaná tvorba není o nic méně v napětí, v 

rozporu, o nic méně autentická. Že není ani pohodlným návratem k předzjednané harmonii a 

kanonickým vzorům, ani útěkem ke kultu formy, k ornamentu a manýrismu […].“ (tamtéž, s. 120) 

 

V tomto „klasickém“ směřování je hlas manifestu Skrz v kontextu mladé české poezie 90. let 

poněkud ojedinělý, ačkoli musíme zmínit, že literární kritika této doby Borkovcovo „klasické“ 

směřování velmi cenila a stavěla autora do pozice poučeného dědice tradiční české poezie. V 

kontextu české poezie devadesátých let zastával směřování založené na základech analytické 

avantgardy například Jaromír Typlt, který v témže období, kdy vyšel manifest Skrz, publikoval 

manifest Rozžhavená kra, jenž může být v souvislosti se sledovanými texty dán do vztahu jisté 

opozice. Musíme ovšem znovu zdůraznit, že směřování „klasické“ je odpovědí rovněž veskrze 

avantgardní a jejím základem není jen zpřítomňování odeznělé poetiky. Oba manifesty, a stejně tak 

jejich autory, spojuje vědomá práce s kulturním dědictvím předcházejících generací, jež se snaží 

přetavit do moderní podoby a odpovídat tak na otázky současné. Jejich odpověď se ovšem formuje 

na jiných základech.9   

                                                 
9 Společné je autorům obou textů přesvědčení, že moderní česká poezie se nachází v bodě, v němž bylo již vše 

objeveno. Předcházející generací bylo prozkoušeno mnoho druhů poetik, bylo prodiskutováno množství teoretických 
úvah o povaze básnictví. Jaromír Typlt toto shrnuje slovy: „Literární dílo se zdá být vyčerpáno ještě před svým 
zrodem.“ (Typlt 1993: 68) Zajímavé je vidět, že oba texty musí pracovat s pojmem tradice, a ačkoli nachází z této 
situace zcela odlišná východiska, představa úplného vyjití z vlivu předešlých textů se v obou manifestech jeví jako 
nemožná. Jaromír Typlt si však v Rozžhavené kře zvolil z tohoto stavu zcela odlišné vyjití než manifest Skrz. Navazuje 
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6 „Překladatelský typ“ poezie 

Nastíněná estetická koncepce ruského akméismu není myslitelná bez překladů a také pro Petra 

Borkovce jsou vlastní překlady z cizích jazyků enormně důležité, provázejí jeho tvorbu od začátku 

a nabývají stále hlubších významů.10 

Překlad budeme v této práci chápat shodně s textem Mariany Machové Překlad jako poetika. 

Z tohoto úhlu pohledu překlad je „spíše než umění zprostředkovat text z jednoho jazyka do 

jiného předložit ho v jeho umělecké barvitosti a převést kulturní jinakost mezi texty způsobem 

estetického vnímání. Je tvůrčím principem, který je možné nalézt nejen v překládání z jednoho 

jazyka do druhého, ale také v původní tvorbě. Nejde zde o předpoklad, že by veškeré psaní bylo 

totožné s překladem, nýbrž o fakt, že lze určitý typ básnické imaginace nahlížet ve vztahu k 

překladu. Překlad, jenž je zde tvůrčím principem, je způsobem vidění věcí a chápání poezie, která 

má rysy příznačné pro přístup překladatele k jeho umění. Neznamená to ovšem, že dílo založené na 

tomto principu je podobné překladu nebo že autor chápe své dílo jako překlad. Existuje typ poetiky, 

nikoli univerzální, ale ani omezený na jednoho básníka, který lze charakterizovat s pomocí pojmů a 

principů překladu“. (Machová 2009: 56) 

„Základním gestem či principem, na němž tento typ poetiky spočívá, je otevřenost vůči 

‚druhému‘, s nímž se básník-překladatel setkává. Pozornost se přesunuje od autorova ‚já‘ směrem k 

druhému; smyslem tvorby není ani ovládnout jeho texty a přivlastnit si je, ani se s nimi 

identifikovat, nýbrž porozumět a přiblížit se jim, jak je to jen možné, neboť podstatná je otevřenost 

a respekt vůči něčemu, co nejsem já, centrum pozornosti se obrací směrem k druhému, nikoli k 

sobě.“ (tamtéž, s. 57) „K těmto setkáním mezi texty dvou kulturních proveniencí nedochází jen 

skrze témata, ale také skrze jazyk, formu, strukturu a rétoriku básní. Lze říci, že práce básníka 

‚překladatelského typu‘ s jazykem je blízká práci překladatele. Překladatel se stále pohybuje na 

                                                 
na avantgardu jako základní estetický model pro svá východiska; především potom surrealismus, a to pro jeho 
provokativnost. (Piorecký 2012: 53) Surrealistické východisko se obráží například v Typltově představě, že „inspirace a 
tvůrčí potenciál pro vznik moderního díla vyvěrá z imaginace a nevědomí, vyvarovat se má naproti tomu ornamentu a 
kalkulující roli intelektu“. (Typlt 1993: 70) „Samotný tvůrčí akt by měl být živelným, existenciálním výpadem, v němž 
básník vytváří vlastní imaginativní svět. Je jeho tvůrcem, ručí za něj sebou samým a nastavuje světu skrze něj zrcadlo.  
Básník má být tvůrcem nové reality. ‚Vymanit se ze světa, vyzvat ho na souboj, postavit proti jeho verzi své vidění, proti 
jeho soudržnosti svůj řád, obraz proti obrazu‘.“(tamtéž, s. 70) Typlt tedy centralizuje v textu roli tvůrce. V rozhovoru z 
roku 1990 v časopise Iniciály například, tehdy sedmnáctiletý, říká: „Surrealisti považují básníka za médium. Jenomže 
on existuje taky básník stvořitel a toho oni moc neuznávají. A já se čím dál víc tak nějak cítím být spíš stvořitelem, nebo 
hledám kompromis mezi oběma typy.“ (Bílek 1990: 25) 

10 Borkovcovo překladatelské dílo jsme nastínili v první kapitole, s překladem zejména ruské poezie započal autor 
kolem roku 1993.  Předešlé překlady ruské poezie poprvé monograficky vyšly v antologii ruské emigrační poezie U řek 
babylonských vydané v roce 1996, na níž se autor podílel překladem básní Vladislava Chodaseviče, Zinaidy 
Gippiusové, Teffi a Osipa Mandelštama. Dále můžeme zmínit jména dalších literárních osobností, jejichž básně Petr 
Borkovec překládal od roku 1993–2005 (podle bibliografie sestavené Anne Hultsch), jsou jimi například: Georgij 
Vladimirovič Ivanov, Vjačeslav Gordějev, Ilja Ježov, Michail Kuzim, Vladimir Solovjov, Jevgenij Rejn, Ivan Aljochin, 
Valerij Brjusov, Gleb Gorbovskij, Srečko Kosovel, Arkadij Akim a další překlady z jiného než ruského jazyka. Knižně 
dále vyšla Ut pictura poesis, poezie Vladimira Nabokova (2002) a sbírka Těžká lyra Vladislava Chodaseviče (2003). 
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hranici mezi dvěma různými jazyky a každé slovo ho staví před nutnost zvážit ho a zhodnotit 

možné obdoby ve vlastním jazyce. Podobnou citlivost a reflexi jazyka můžeme nalézt také v 

původní poezii. Nelze přitom tvrdit, že pouhé povědomí o jazyce odlišuje ‚překladatelskou‘ poetiku 

od jiných básnických typů; je však namístě zdůraznit jeho přítomnost, jelikož stojí v základu rysů 

příznačných pro tento typ poetiky. V zásadě můžeme definovat dvě možné tendence básníkova 

hlasu v interakci s jinými hlasy: může se je buď snažit překonat, podrobit si je pod svou kontrolu, 

nebo se může pokusit se jim propůjčit, nechávat je zaznít vedle sebe, aniž se je snaží harmonizovat 

či potlačovat. Neznamená to, že by byl hlas mluvčího oslaben, ale že síla jeho přítomnosti je dána 

právě reflexí a schopností hlasu mluvčího přijmout jiné hlasy.“ (tamtéž, s. 58–60) V textu Překlad 

jako poetika, z něhož zde vycházím, je tento „překladatelský básnický typ“ dále popsán na poetice 

americké básnířky a překladatelky Elizabeth Bishopové (1911–1979). V interpretačním rozboru 

básní této autorky se ukazuje další podstatný fakt „překladatelského typu poezie“, a to, že k 

setkávání s druhým nemusí docházet jen ve vztahu mezi tvůrci a jejich texty, ale „projevuje se také 

ve vztahu básníka k okolnímu světu“. (tamtéž, s. 60) „Tím druhým“ se může stát také například 

jednotlivý předmět nebo krajina.  

„Poetiku Bishopové v tomto směru charakterizuje způsob, jak se k těmto ‚vjemům‘ ve svých 

básních vztahuje. Příznačný je pro ni odstup od popisujícího hlasu i popisované scény. Vztah k 

místu, který je základním bodem její poezie, není zde předmětem reflexe, nýbrž objektem popisu. 

Jen výjimečně popisující hlas explicitně vztahuje popisované sám k sobě. Veškerý důraz leží na 

vnímaném, nikoli na samotném vnímateli.“ (Housková 2004: 83-84) V rámci této práce je postava 

Elizabeth Bishopové zajímavá z toho důvodu, že se k jejímu básnickému odkazu explicitně hlásí 

právě Petr Borkovec v názvu básně ze sbírky Needle-Book znějící „Pokračuji v Bishopové“. 

Borkovcova poezie konce devadesátých let je silně ovlivněna jeho překladatelskou činností. V 

četných aluzích upozorňuje Borkovec na předešlé literární tradice a osobní vzory. Parafrázuje texty 

jiných básníků, používá jejich verše a volně na ně navazuje. „Intertextualita zde v žádném případě 

není parazitická, ale stává se dalším článkem v řetězci kultury tím, že sebe poznává jako 

vzdáleného, neznámého adresáta dřívějších textů, jenž se sám obrací na vzdáleného a neznámého 

adresáta.“ (Hultsch: 2006, s. 28)  

V této souvislosti se zdá být pro Borkovce velmi důležitá postava Josifa Brodského.11 A to 

                                                 
11 „Josif Brodskij patří mezi generaci básníků ruské emigrace. V souvislosti s její akméistickou kulturou pak je 

spíše jejím dědicem. V USA, kam nuceně emigroval, se ještě stačil seznámit s poslední žijící představitelkou ‚stříbrného 
věku‘ ruské poezie s Annou Achmatovovou a v roce 1960 také s tvorbou Osipa Mandelštama. Věnoval se překladům 
anglosaské poezie (Roberta Frosta, W. H. Audena, T. S. Eliota) a metafyzických básníků (např. Johna Donna). Právě na 
základě Mandelštamových textů se Brodskij vyprofiloval jako tvůrce, jehož modernost je zakotvena v širších kulturních 
souvislostech. Především je až programovým odpůrcem avantgardy. Na rozdíl od avantgardistů minulého století se cítil 
jako doma v celém rozsáhlém historickém kontextu evropské kultury a tradice, který vnímal jako stále přítomný, živý 
organický celek, jakýsi nedozírný kontinent prodchnutý jedním univerzálním tvořivým duchem, spoutávajícím odvěký 
chaos.“ (Arnautová 2004: 32 a 34) 
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nejen pro jeho nasměrování k „neoklasicistickému“ proudu poezie, ale dále také pro jeho celkem 

osobitou koncepci navazování na osobní umělecké vzory, kterou Brodskij naznačil ve svých esejích.  

Brodskij má zálibu ve zjevných i skrytých citacích, parafrázích, literárních narážkách 

vycházejících z obrovské sečtělosti v moderní i klasické literatuře. Brodského „neoklasicismus“ 

ovšem není staromilský, synteticky pojatou dialogičnost mezi texty Brodskij dovádí do úplnosti. 

Vrátíme-li se k „překladatelskému básnickému typu“, tak jak byl vymezen výše, musíme se v 

souvislosti s poezií Borkovce zmínit o dalším, podobném a do důsledku dovedeném ovlivnění 

jednoho autora jiným autorem, který se stal také samotnému básníkovi důležitou tvůrčí inspirací. V 

rozhovoru s Justinem Quinnem (Quinn, 2002) mluví Borkovec o četbě eseje Josifa Brodského a o 

jeho obdivu k Wystanu Hughu Audenovi zachyceném v eseji Abych potěšil stín (v Nakladatelství 

Lidové noviny vychází soubor Brodského esejů v době, kdy je zde odpovědným redaktorem Petr 

Borkovec).  

Brodskij v eseji rozvíjí koncepci naprostého a do důsledku dovedeného ovlivnění básníka jeho 

osobním uměleckým vzorem. Píše: „Nejvíce, co lze udělat pro člověka, který je lepší než my, je 

pokračovat v jeho duchu. V tom si myslím spočívá podstata všech civilizací.“ (Brodskij 1998: 58) 

Brodskij si vyvolil pokračovat v duchu amerického básníka a myslitele Wystana Hugha Audena. S 

tímto konceptem se velmi silně pojí právě jistá pokora, umění utišit vlastní hlas vůči tomu 

„druhému“. Vrací se tak v jiné, a přeci stejné podobě teze o „překladatelském typu poezie“, v níž 

jde o to umět a také chtít nechat promluvit cizí text na základě textu vlastního, s vědomím, že tím 

může být vlastní účast na tvorbě textu poněkud upozaděna. „Dvořit se někomu vždy vyžaduje určitý 

stupeň sebeobětování a schopnost asimilace […].“ (tamtéž, s. 59) Pro sledovaného básníka se tedy 

zdá být podstatné umět ztišit vlastní hlas, nechat v rámci vlastní tvorby zaznít hlas jiného autora a 

pochopit a asimilovat jeho způsob tvorby do vlastních textů. Petr Borkovec k tomu říká: „Čtení, 

překládání poezie a vlastní texty se v mém případě mísí. Chci, aby se protínaly. Ale to nepřichází 

samo sebou, vyžaduje to práci.“ (Balaštík 2003: 10)  
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7 Básnická tvorba Petra Borkovce 

Při výkladu jednotlivých sbírek Petra Borkovce chci sledovat vývoj a vzájemné prolínání tří 

výše uvedených zdrojů autorovy poetiky, tedy linii určitých literárních tradic a směrů, k nimž se 

básník v různé míře a různým způsobem v průběhu devadesátých let přihlašuje.  

Při sledování některých specifických rysů poezie sledovaného autora bude teoretickým 

podložím mé interpretace výběrově několik myšlenek z knih Poetika snění a Poetika prostoru 

Gastona Bachelarda a dále z díla Emila Steigera Poetika, interpretace, styl, v níž čerpám především 

z kapitol o lyrické poezii.  

Steiger pracuje s pojmem „naladění“, jenž je způsobem uchopování světa v rámci lyrické 

poezie a projevuje se zvláštními vlastnostmi, které jej oddělují od básnictví epického. Jde 

především o to, že „v lyrickém stylu nejde o (re)produkci určitého děje pomocí jazyka. Hodnota 

lyrických veršů tkví v jednotě významu slov a jejich hudby“. (Steiger 2008: 36)  

 Inspirativní je pro mou práci dále Bachelardův pojem „básnického snění", který způsob 

básníkova „vidění" v rámci poezie hodnotí v exkluzivním smyslu. Koncepce „básnického snění“, 

založená na „fenomenologii obraznosti“, operuje s tezí o dvojím vidění světa založenou na binární 

opozici „ženského“ a „mužského“ principu, tedy protikladu ženské a mužské složky duše označené 

jako animus–amina, kterou si Bachelard vypůjčil od C. G. Junga. Převedeme-li toto dělení na 

křesťanskou půdu, můžeme říci, že mužský princip zastupuje nevědomí, sen a na druhé straně také 

racionalitu a objektivní myšlení, zatímco projevy ženské se přibližují pojmu „básnické snění“, v 

němž se probouzejí a harmonizují všechny smysly. Básníkovo zaznamenávání se děje v maximální 

otevřenosti vůči skutečnosti a je spojeno s určitým jeho odosobněním, básník „dává já určité ne-já“, 

přičemž esencí tohoto stavu ne-já je stav duše. (Bachelard 2010: 18) Můžeme tedy číst básně Petra 

Borkovce a sledovat vývoj jeho poetiky v těchto intencích, jako zápas o naplnění křesťanské 

myšlenky „duše“.  

Shodně s tím označil Josef Hrdlička Bachelardovu Poetiku prostoru „jako geometrii duše“, 

neboť právě „konstanty prostorové hodnotí v intencích fenomenologického přístupu k básnické 

obraznosti“. (Bachelard 2010: 220) „Duše neformuje obrazy světa jako celku, nepronáší abstraktní 

výroky s objektivní platností, nýbrž hovoří uvnitř. V dosahu takové řeči je prostor především 

intimní, protože sám podněcuje k vyslovení a formuje bytost, která jej obývá. Tak se obrazy domu 

soustředí kolem dialektiky obývajícího a obývaného.“ (Hrdlička 2010: 219) 

Prostorové vztahy musíme již ze samé povahy lyrického světa vnímat prostřednictvím „vidění“ 

básnického subjektu, neboť jak říká Červenka, existence subjektu „sama i bez jakýchkoli 

vysvětlujících poukazů navenek vnucuje konstituci přiměřeného fikčního světa, který ji formoval, 

na který reaguje, vůči němuž zaměřuje svou akci“. (Červenka 2003: 58) Prostor je ovšem do lyrické 
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básně vetknut jaksi kompaktněji, než je tomu v epických žánrech, „dění“. V tomto ohledu se 

Borkovcova poezie jeví jako lyrická. 

Především v pasážích o prostorových vztazích a autorské perspektivě se přidržím práce Borise 

Uspenského Poetika kompozice, v níž autor inspirativním a pro naši práci přínosným směrem 

uvažuje o některých obecných strukturních principech uměleckého textu. Uspenskij mimo jiné 

mluví o skutečnosti, že pro „literární dílo stejně tak jako pro dílo výtvarné je typická určitá 

uzavřenost, protože zobrazuje zvláštní mikrosvět organizovaný na základě specifických zákonitostí 

a vyznačující se zvláštní časoprostorovou strukturou“. (Uspenskij 2008: 201) Uspenskij pracuje s 

pojmem hledisko, které funguje především v reprezentativních uměleckých druzích, v uměních, 

která obsahují výraz a obsah. Dílo se odvíjí podle toho, kterému hledisku autor přisoudí ústřední 

roli. Především v umění výtvarném se hledisko formuje v perspektivě, což znamená v „systému 

přenosu zobrazení prostoru v podmínkách uměleckého postupu“. (tamtéž, s. 78) V případě poezie 

Petra Borkovce budeme sledovat takto pojaté hledisko v různých polohách. Důležitým pojmem 

bude hledisko vnější a vnitřní, neboť použitím hlediska vnějšího dochází v literárním textu k 

„ozvláštění-odcizení“ známé skutečnosti. (tamtéž, s. 163) Vnější hledisko má důsažnější roli v 

malířství, a to proto, že „malíř se nachází vně zobrazované skutečnosti a buduje zobrazení z 

hlediska sebe sama jako pozorovatele“. (tamtéž, s. 167) S takto pojatým modelem vnějšího hlediska 

můžeme přistoupit k pojmu rámce, který je „bezprostředním vyjádřením hranice obrazu, jde o 

kompaktní formu zobrazení a vlastně jej zobrazením činí, neboť mu dodává sémiotickou povahu“. 

(tamtéž, s. 171) Tento rámec se ovšem stává nejen vymezením hranice zobrazení, nýbrž také zpětně 

„vyznačuje přechod od vnějšího hlediska do vnitřního a naopak“. (tamtéž, s. 174)  

Zvláštní detailní popisy prostoru, artificialismus a ornamentalita, stejně tak jako neustálá 

tematizace „vnitřního“ a „vnějšího“, zobrazovaná skrze „rámující“ motivy okna, tak jak se projevují 

v Borkovcové tvorbě konce devadesátých let, můžeme nahlížet optikou této koncepce.  
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7.1 Prostírání do tichého 

 

Debutová sbírka Petra Borkovce Prostírání do tichého vyšla v roce 1990 v nakladatelství 

Pražská imaginace, v edici Nulté knížky. Pražská imaginace, původně samizdatové nakladatelství 

po roce 1989 zaměřené na vydávání děl Bohumila Hrabala a jeho souputníků, tehdy pod vedením 

zakladatele Václava Kadlece, umožnilo vstoupit do literatury hned několika debutujícím autorům.  

Mladý autor se sbírkou přihlásil k tradici české křesťansky orientované poezie, opřené o 

výrazně lyrický zpěv, s ozvuky poezie folklorní. Nacházíme zde stopu reynkovskou – v prostotě 

básní, jejichž konceptem je: „Zvířátka, věci i roční časy poukazují k liturgickým a biblickým 

obrazům a ty zpětně k nim. V korespondenci mezi jedněmi a druhými se utišuje a křehkou 

rovnováhu nachází úzkostná básníkova duše – aniž by ovšem ona sama vstupovala do obrazu a 

popisovala svoje prožitky. Zdrojem této poetiky je hledání původní hudebnosti, hagičnosti a 

mystičnosti poezie návratem k tomu nejjednoduššímu a nejobyčejnějšímu.“ (Putna 2010: 1005) Po 

formální stránce se Borkovec v první části sbírky inspiruje prostou a sevřenou „haiku“ formou Jana 

Skácela, tedy jeho čtyřveršími, na jejichž základě otevírá v úvodní části motivický svět sbírky. 

Jednoduchost a sevřenost čtyřveršové formy podporuje také specifický výběr jazyka. „“ 

Výrazná je především zatíženost podstatných a přídavných jmen, ochuzováním funkce slovesa 

v rámci textu, zesilování významové zatíženosti jednotlivých slov velkým počátečním písmenem a 

zrušení interpunkce. „Na slavnosti Šábes v sukýnce Příběh / natahují se pro lásku Jmění // v košili 

Oběd dívenko Hříbě / najdeš mi Kousky po setmění“. (Borkovec 1990: 7) Těsná spojení významově 

nesourodých jmen vytvářejí metaforická spojení, nová pojmenování. Uvolněné syntaktické vazby 

nespojují slova v konkrétních vztazích a nechávají představu pouze v abstraktní rovině. V jiném 

čtyřverší: „Zelená rybníková / duše pryč v síni kůň / dívence Soustrasti květinu Tůň / dívence 

Soustrasti květinu Tůň // schovej se Lucie / a Lucie se schová“. (tamtéž, s. 11) V něm jsou verše 

rovněž v syntakticky volném vztahu. Jediným návodem k jejich rozšifrování je jejich morfologická 

podoba, čímž se centralizuje význam básně do slova samého. Můžeme si povšimnout cíleného 

omezování funkce slovesa. V prvních čtyřech verších se neobjevuje sloveso žádné. Jakoby zastřeně 

je vyjádřen pohyb příslovcem pryč, ve druhé sloce pak elipsou slovesného tvaru u příslovečného 

určení, ve spojení v síni kůň. Steiger vidí právě „v obavě z příliš zjevně konstituujícího významu 

slovesa ‚je‘ jeden ze základních prvků syntaktické stavby v rámci lyrické poezie“. (Steiger 2009: 

75) Sloveso se objeví až v posledním dvojverší, přičemž zde samo oslovení v páté osobě a užití 

slovesa, navíc v přítomném čase, dosti razantně konkretizuje samotný závěr básně. Steiger k 

používání elips v lyrické poezii říká, že „tento pojem není pro poezii příliš šťastný, neboť elipsa 

nám říká, že gramatické struktuře chybí jistý prvek, ovšem v rámci lyrické básně nelze nic vložit, 

aby se nezfalšoval její lyrický smysl“. (Steiger 2008: 55) A hovoří též o „vzdání se gramatické, 
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logické a názorné souvislosti“ jako o jednom ze základních prvků lyrické poezie. (Steiger 2008: 60) 

Zajímavé je dále pozorovat samotnou práci se slovesem, a to hlavně po jeho významové 

stránce. Právě lapidárnost vyjádření ve verších schovej se Lucie / a Lucie se schová je příznačná 

také pro jiné verše. Například v básni: „jsem si sed a seděl pod hvězdou / dokud ve městě nezhasli / 

pastýři stáli nad rybami / nelovili a nepásli“ (Borkovec 1990: 8) a v jiném čtyřverší čteme: „Komu 

že to jen když ne apoštolům / že lidé mohou hrát a hrají / komu to jen když krásným poslům ne / že 

kamínky se sypou, kudy mají“. (tamtéž, s. 12) Právě ona spojení sloves sednout si a sedět, moci hrát 

a hrát, ubírají slovesu významovou zatíženost. Sloveso jako pojmenování děje nemá vyjadřovat 

více, než čím samo je. Umocněn je tento fakt snad ještě v posledních dvou verších výše citované 

básně. „Pastýři stáli nad rybami/ nelovili a nepásli“, je tedy explicitně vyjádřeno, že sloveso stát se 

nespojuje s žádným dalším významem, nesměřuje k další akci. Právě toto záměrné, významové 

ochuzování funkce slovesa ve verších sbírky spolu s rytmickým opakováním a jistá formální 

uzavřenost čtyřveršové formy se nejvíce podílejí na dojmu statické nehybnosti v básních sbírky. 

Autor užívá v jedné básni dokonce aluze na Hippokratovu sentenci v refrénu: „Dvakrát do téže řeky 

/ Vstupuje grošovaný kůň“, nebo dále vyjádřeno ještě silněji „Do stejné řeky napodruhé / Vstupuje 

vraník stejným místem“. (tamtéž, s. 16) Obecněji řečeno, právě zatíženost jmen, ať již podstatných 

nebo přídavných, tematizace neměnnosti světa vzbuzuje ve čtenáři dojem obrazu, předkládaného 

jako stav, a nikoli jako dynamická proměna. Právě tímto gestem na počátku své prvotiny dává autor 

najevo silnou tematickou i řekněme názorovou zakotvenost první sbírky v křesťanské víře, opírající 

se o to tradiční, přirozené, vyzdvihující lidovost, prostotu a jednoduchost, ale také s vírou spojené 

spoléhání se na božskou prozřetelností řízený řád světa.  

Danost světa, jeho uzavřenost a statičnost jsou důležitými tématy většiny básní ve sbírce. 

Můžeme si toho všimnout především v tematizaci přírody jako konstanty proměňující se pouze v 

rámci pravidelného rytmu čtyř ročních období a v proměnách dne. Do tohoto obrazu jsou se stejně 

nepochybnou daností vetknuty také osudy lidí a zvířat pohybujících se ve světě v přesně 

vymezených hranicích. Na konci jedné z básní básně čteme verš: „že kamínky se sypou, kudy mají“. 

(tamtéž, s. 12) Stále se opakující přírodní zákony v sobě ale na druhou stranu ukrývají stále se 

projevující všudypřítomnost utrpení a nezadržitelně se blížící smrt. Tato spíše existenciálně laděná 

tématika básní stále více zesiluje směrem ke konci sbírky. 

Rozměrnější básně, tedy nikoli již v čtyřveršové formě, vyjadřují stále větší příchylnost ke 

konkrétní životní situaci, vypodobňováním mikropříběhů z univerzálně platného zákona.  „Chtěla 

jsi vidět tenhle říjen / složená do květnice podél stěny / pak tedy neplač pro tu noc / Řeklas: Jsme 

loutkoherci vyšňoření / A na hodinách bylo moc“. (tamtéž, s. 27) Básnický subjekt již promlouvá k 

jedné, blízké osobě, odkazuje na konkrétní čas (tento říjen, tu noc, na hodinách bylo moc). Na 

druhé straně se zde, ale i v dalších básních, projevuje téma člověka jako článku, vetknutého do 
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mechanismu automaticky se pohybujícího světa (Jsme loutkoherci vyšňoření).  Toto téma se stane 

důležitým v další Borkovcově sbírce Poustevna, věštírna, loutkárna.   

Motivicky sleduje sbírka, jak bylo řečeno výše, křesťanské vidění světa. Například v básni 

Obrázek: „Tak dneska není žádných věcí k pití / a zvony zvoní zvoní k tomu / 

nějaká husička nevydržela bití / a padla do potoka jako domů / A já můj bože nevím jestli mi jí 

líto // Anjeli proč mi něco berou / takovým řvaním v hoře ve vysoké / ví-li tu někdo z nich jaké mám 

oči Ví to / třeba mám černé oči holky modrooké.“ (tamtéž, s. 18) 

A v poslední strofě se umocňuje obraz agrese světa: „Nářečí mojí mladosti posekali Tě v lukách 

/ už Tebou vypráví o starých voláních / anjel má pod mostem obličej v rukách / a hlouček maličkých 

strašně se naklání“. (tamtéž, s. 19) Sám básnický subjekt se staví do jisté konfrontace s okolním 

světem. Vztah já a ti druzí je rozehrán na opozici tichého pozorování básnického subjektu (báseň se 

jmenuje Obrázek) a nezájmu nebo také zmechanizovaného projevování se okolního světa. Zvířata 

jsou v básních pasivními příjemci přírodních daností, kteří se s dojemnou odevzdaností nechávají 

unášet právě cyklickým pohybem přírody. Bývají, snad po vzoru Reynkově, vypodobňována jako 

stvoření, která se právě svou bezúhonností nejvíce přibližují vyšší, chceme-li duchovní instanci. Ve 

verši: „Z člověčích posedů ku zvířecím stolům / svatí scházejí“ (tamtéž, s. 31) však nad tímto 

„vyobrazením“ světa stojí ještě duchovní konstanta, ke které je možné se obracet. Básnický subjekt 

se obrací k Andělovi (v básních je vždy použito archaismu anjel), umírající husička se vrací domů. 

Tak je tomu i ve výše citovaných čtyřverších, pastýři stojí nad rybami, lidé hrají apoštolům apod. 

Také odkaz v první básni celé sbírky na pozdně renesančního malíře Tintoretta je podle mého 

názoru návodem k takovému chápání světa, ve verších: „Zlatý vlas jménem Tintoretto / neklidná 

zvěř mi odnáší / je dobře vidět cesta tichá / neuhybá a nepráší“. (tamtéž, s. 3) Pokud si 

prohlédneme Tintorettovy obrazy, zjistíme, že tento malíř pracuje se světlem tak, že scenérie, 

většinou právě náboženské alegorie, jsou prosvěcovány světlem, které se na svět snáší jakoby shůry, 

zalévá situaci nadpozemským světlem. Dále jsou v těchto obrazech často vypodobňováni právě 

andělé nebo jiné nadpřirozené bytosti, které vždy sestupujíce nebo přilétajíce do obrazu shora 

pomáhají, vysvobozují postavy, které se dostaly do nebezpečné situace. Pokud se tedy v jinak 

cyklickém přírodním řádu objeví jiná než jen kruhová dynamika pohybu, je to zpravidla pohyb 

vertikální, který symbolizuje to vyšší, jež bdí nad světem. Naděje je prchavý záblesk, tušení. Snad 

proto je také každá chvíle usebrání, kontemplace po nějakém čase přetržena znovu děním světa. 

Snad proto básnickému subjektu hned v první básni odnáší neklidná zvěř zlatý vlas jménem 

Tintoretto. A v jiné básni je blízkost i vzdálenost mezi duchovním světem a člověkem popsaná ještě 

jasněji: „A volám na ní každou noc a denně / Ty řeklas Celá se ti skrčím / Jsou Dušičky a Máří 

Magdaleně / Sám naslouchám, když mlčí mlčí mlčí“. (tamtéž, s. 25) 
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Prvky folklorismu se v moderní české poezii nejvýrazněji projevují v poezii šedesátých let, v 

níž získávají novou sémantickou funkci, autoři jimi zpřítomňují jisté archaické motivy. Především v 

poezii Jana Skácela, k jehož odkazu se celá sbírka hlásí, a to dokonce v jedné básni v přímém 

oslovení: „Janečku Skácele stejně mi nepíšou / pražádná žena žádný muž“. (tamtéž, s. 5) 

V poezii Jana Skácela je inklinace k folklorním motivům vysvětlitelná již ze samotného 

původu básníka. Vladimír Křivánek k tomu ve své studii o folklorismu v díle Jana Skácela říká, že 

„folklorní píseň je na jižní Moravě dosud živá a vstupuje do světa tamních autorů bezprostředně, 

její užití tedy není rafinovaný postmodernistický palimpsest prostupujících se textů“. (Křivánek 

2007: 156) „Folklorní motivy a prvky lidové písně ve Skácelově poezii nejsou také jen 

zpřítomňováním dávno minulé a možná dnes idealizované minulosti a venkovského života, ale 

dostávají nové sémantické funkce, neboť je autor užívá v nových spojeních a kontextech. Jde 

především o stálé navracení se k emblematickým motivům, obrazům a komplexům událostí, které 

na sebe berou podobu symbolu. Skácel s jejich pomocí vytváří obrazové šifry, odkazy a aluze. 

Lapidární styl, v němž se obráží několik motivů, vyhovuje Skácelově postupnému soustřeďování se 

na několik ústředních témat.“ (tamtéž, s. 157) 

Vypodobňování folklorního světa se obráží rovněž ve sbírce Prostírání do tichého výběrem 

některých básnických postupů i lexika. Básník například rytmizací básní stylizuje text jako nápěv 

lidové písně, především pak používáním refrénu, který je v rámci básně „nápadný svou hudební 

dikcí. A často v sobě právě soustřeďuje všechny lyrické složky díla“. (Steiger 2008: 46). Steigerovo 

vyjádření že „refrén je hudebním zdrojem celé básně“ (tamtéž, s. 47) můžeme vidět například v 

básni Mechanické dušičky. 

Folklorní ozvuky najdeme také ve stylizaci jazykového materiálu sbírky. Autor používá 

dialektismy a novotvary (anjel, všeci sa žení, kristuspán, blůňka – místo jablůňka, salášek, 

pánbůhkřič), dále hovorové podoby slov (dobrejch, svatejch).  

Petr Borkovec ve své první sbírce Prostírání do tichého tíhne k lyrické poezii s ozvuky poezie 

folklorní a využívá některých tradičních formálních řešení básně k dosažení prostého vyznění 

vlastní poezie i k dosažení formální čistoty. Můžeme již zde cítit autorovu snahu sám sebe (hlas 

básnického subjektu) v prostředí básně umenšit a nechat vyznít dílo samotné. Tendence postavit 

vlastní tvůrčí záměry do služby procesu vzniku textu a s tím spojený důraz na slovo jako základ 

stavby básně zesílí ve sbírce příští.  
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7.2 Poustevna, věštírna, loutkárna 

 

Razantně se proměňuje práce s jazykem ve druhé sbírce Petra Borkovce Poustevna, věštírna, 

loutkárna vydané v edici Ladění nakladatelství Mladé fronty v roce 1991. Autor si je ale vždy 

vědom kontinuity svého díla, jak uvidíme směrem k příštím sbírkám stále zřetelněji, a proto není v 

pořadí druhá sbírka naprosto novým tvarem, nýbrž těží a nově pracuje s již ohledanými tématy 

předchozího díla. Kniha je uvozena básnickou skladbou s názvem Poustevna, věštírna, loutkárna, 

který sestává z jedné delší úvodní a čtyř kratších básní, dále z deseti číslovaných trojverší a 

několika samostatných básní, řazených do formy jistého kalendária, jejichž názvy často vyjadřují 

roční období nebo názvy měsíců. Druhý oddíl knihy má název Oslátko Háj a jde podle přípisku o 

básně napsané v létě roku 1989. V úvodních pasážích sbírky se explicitně pracuje s formami 

literárního experimentu, jehož podoby jsou směrem ke konci sbírky stále více zapracovávány do 

samotného básnického textu.  

Ve skladbě Poustevna, věštírna, loutkárna složené z pěti číslovaných samostatných básní je 

využito střídání čtyř- a šestiveršových, většinou nerýmovaných slok, pokud nejsou slova na konci 

verše v rýmu absolutním, nebo jsou použity rýmy velmi jednoduché, gramatické (vyřezané, 

zoubkované, spájené, vytloukané). Jednotlivé celky jsou silně rytmizované, připomínají zpěv, 

modlitbu nebo zaříkadlo. „Jak slavík kývnul / jménem Pfeifflin / vzali jsme bubínky / a šli vzývat // 

jak jsme vzývali / snář zněl: / pršeti do listí slyšeti / zalknout se rybou jest umřít jest / tak jest.“ 

(Borkovec 1991: 7) Dojmu, že text působí jako jakási modlitba, jako tvar, který je vyčleněn z 

běžného básnického projevu, zde dopomáhá jistá archaická stylizace veršů. Jednak se objevují 

infinitivní tvary sloves zakončené na -ti a příznaková podoba slovesa být (jest). Dále inverzní 

kladení slov odporuje obvyklému logickému řazení. Vedle stylizovanosti archaické se objevuje 

tendence k dekonkretizaci situace, jejíž význam si čtenář nemůže spojit s žádnou konkrétní nebo 

osobní zkušeností, čímž autor soustřeďuje pozornost čtenáře ke slovu samotnému. Dekonkretizace 

se vyjevuje například v těchto postupech: Vyskytuje se elipsa podmětu. Pokud se přece jen objeví 

substantivní označení, jako například slavík je hned v příštím verši znejistěn obsah tohoto sdělení ve 

jménu Pfeifflin, které svou originalitou a fonetickou neobyčejností odkazuje spíše k ptáku 

mytickému a současně ptáku personifikovanému. Znesnadnění vnímání nějakých daných substancí 

v textu podporuje básník dále nevyjádřeným podmětem. Čtenář neví, kdo jde vzývat, a nevyjádřený 

předmět nespecifikuje objekt vzývání. Celý obraz, svou nejednoznačností již docela snový, završuje 

jakási velmi neurčitá, co do obsahu nevysvětlitelná formulace, kterou na vzývání odpovídá snář, 

kniha, v níž se kumulují snové vize, kniha, vykládající symbolické obrazy snů, která odpovídá zde 

nesourodým, ale velmi jistým a imperativním způsobem, jakoby vzývatelům předkládala 

nepochopitelný, avšak nepochybný zákon. „Pršeti do listí slyšeti / zalknout se rybou jest / umřít jest 
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/ tak jest“. (tamtéž, s. 7) Odlišnou grafickou podobou těchto veršů, jejichž písmo je ve sbírce 

vytučněno, se autor snaží o ještě vyšší vyvázanost ze struktury verše. Formálně jsou ostatním 

jakoby nadřazeny, jejich význam je ovšem absolutně nepostižitelný. Básník se snaží vytvořit nový à 

la mytologický svět sbírky, vytvořit nový kosmos, který má svá vlastní pravidla. „Jak na tento rys 

mytologického uspořádání světa upozornil C. Lévi-Strauss, když do popředí v mytologii postavil 

patos kosmického uspořádání, zavedení zákazů a pravidel, racionální uchopení světa v mýtu 

prostřednictvím těch nejbizarnějších, nejfantastičtějších a ‚nejdisharmoničtějších‘ symbolů.“ 

(Miletinskij 1989: 153)  

Na tomto základě můžeme říci, že první část sbírky, tyto opakující se celky čtyřveršových a 

šestiveršových slok, je jakýmsi úvodem, v němž se tematizuje vznik samostatného slova. To se 

teprve musí z nesourodých obrazů a představ rytmickým opakováním zrodit. Musí být teprve 

vyvoláno. Igor Fic o tom říká, že „slovo je zde obdařeno jistou archetypálností, která jej přikrývá 

hávem vznešené neproniknutelnosti a tajemnosti. Tento nimbus zvrátí funkci slova, učiní z něho 

slovo zdánlivě neživé, jakoby mrtvé. Není ani symbolem, ani běžně v komunikaci užívaným 

slovem“. Tvrdí, že „Borkovec naprosto v souladu s mírou své nedořečenosti usiluje o vytažení, 

odhalení takovýchto slov ponorem v archaické řečové zkušenosti, v přelamování vazeb a ve 

vyhledávání slov dávno zbavených zkušenostního kontextu“. (Fic 1993: 108)  

Právě na tomto základě, s vědomím toho, že slovo jakožto jazykový materiál je připraveno ke 

kolokaci i destrukci, k významovému zatížení i totálnímu vyprázdnění významu, může začít jakoby 

básnění samo. Hned v další básni Červen, červenec je ovšem naznačena ambivalentní vlastnost 

jazyka v tvůrčím procesu. Ač je slovo jako jazykový tvar otevřené množstvím možností, přesto si 

jazyk ponechává svou danost, své gramatické zákony, své hranice, které není možné překročit.   

Jako další možnost, jak operovat s jazykovým materiálem, se nabízí jazyková hra, která se 

tematizuje hned v příští básni názvem Sugesce, humor, kostlivec: „ve ve ve stanu s židlema / je od 

mé ženy / dobře ach dobře / jak se obléká / jak já rád // já vykřikuji: / stujte ořadstvo! / Kročte po 

dvou aneb jinak! / V naší pilinu a smrád! / Unikace za šupy i proviant! / Zažijete! / Škrcení oslete 

hadím lejnem! / Vyjeknutí panny na nebi! / Čtvrcení papouščí mluvy! // Ještě vykřikuji: / dámy a 

ovdovělé! Páni a tak! / Povyřážka postrádající žinýr! / Zažijete! / Vrh nůžek krz pánskou /  

přehazovačku! / Kozelce arabských koní / řízný orkestr! “. (Borkovec 1991: 23) 

Báseň tematizuje zadrhávání řeči, nesnáz při používání jazyka, proto začíná jakoby koktáním v 

prvním verši ve ve ve stanu s židlema a dále se objevují slova jako škrcení, vyjeknutí, čtvrcení mluvy 

nebo novotvary břichomluvci, slizomluvci. Básnický subjekt se nachází ve stanu s židlema, v 

prostoru cirkusového šapitó, jak je naznačeno v prvním verši, tedy v prostoru, v němž se slova ani 

věci neobjevují ve svém obvyklém kontextu. Jde tedy o situaci, v níž je slovo vymaněno z 

obvyklého komunikačního aktu, zde převedené na jakousi veřejnou deklamaci (tento dojem zakládá 
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také použití vykřičníku za každým veršem). 

Autor již pracuje s konkrétními slovy v syntaktických spojeních, zakládá poprvé obrazy 

konkrétních dějů a začíná se soustřeďovat na významovou stránku básně v konkrétních spojeních. 

Myslím, že právě v básni Sugesce, humor, kostlivec jde o to ukázat vznik slova v procesu psaní 

básně. Slova se oddělují od svých předmětů, vlastní kosmos básně, v němž byla nastavena vnitřní 

pravidla a danosti, se dal do pohybu, aby vytvořil pole, odpovídající zákonitostem jazykové hry, na 

kterém se může odehrávat svobodný tvůrčí proces. K utvoření vlastního imaginativního kosmu 

básně užívá Borkovec ještě několika dalších básnických postupů. Po stránce jazykové je to 

například hojné používání novotvarů. Některé uvádím pro jejich lepší pochopení v jejich 

syntagmatickém spojení: v čapce kašparnaté, pišty, oslyšení, smrád, žinýr, slizomluvci, podtělí, 

tatrčí sandále, jednostejném, jednosamém, pernaté hejble, svléchající hlubí, vřesíni, křeslice, 

kuškrásky, zrnka katolišť. Dále Borkovec napodobuje dialekty: „Štyry sviace shorely / A té pátej roli 

/ Už ta šestá dohára / Milá mu dom otvára /“ a užívá nespisovných tvarů slov (pojte, hejbat se, 

cvoknout se), psaní à la gramatickým pravopisem, především v básni Zatékání: „betlivje ohlídám / 

slzy tak betlivje / jako bílit neumím / a se dřewem // neumím/“ (tamtéž, s. 28) nebo nedodržuje 

syntagmatické spojení slov. Často se objevují adjektiva, která nejsou spojena s žádným jménem: 

„do Ostříhaného je láskou“, „v blaženství neokoraného“ (tamtéž, s. 38) „já v kuchyni spím / 

shrabán v neodestlaném“ (tamtéž, s. 22) „je slavnost jezení práchnivin zdupaného“ (tamtéž, s. 59) 

„noc Tráva dorůstá k opřenému v kůlnách“ (tamtéž, s. 26) „to je mé první slovo / stolům 

poznaného“ (tamtéž, s. 50).12 

Velmi příznačné je také spojení velmi nesourodých slov, která nevytvářejí reálný obraz, 

nezakládají žádnou reálnou situaci: do trávy vykostěni, bolívii míti, pozaklínané muší svitky vos, 

stoly poznaného, práchniviny zdupaného, paleové líně, schvéchající hlubí, upité klap, korábky 

křeslic,  bekavé zboží, tatrčí sandále. Nejedná se v tomto smyslu již o přenesené pojmenování, ale o 

spojení totálně nesourodých prvků, které se čtenáři vyjevují jako neuchopitelná abstraktní 

představa, nikoli jako ozvláštněná realita.  

Do této chvíle jsme mohli v básních druhé Borkovcovy sbírky pozorovat příklon ke slovu 

jakožto jednotce jazykového materiálu, slovu jako stavebnímu kameni básně. Tyto snahy se v české 

poezii samozřejmě neobjevují poprvé. Jiří Trávníček mluví v této souvislosti o „obecném 

vývojovém pohybu české poválečné lyriky, která dospívá od ideové abstrakce poloviny padesátých 

                                                 
12 Pro předchozí je typické „zatemňování podstatných rysů jazyka “, o němž hovoří Steiger v rámci „lyrického 

naladění“, jednak „uvolňováním syntaktických vazeb“ například větší mezerou mezi jednotlivými slovy ve verši, které 
si Borkovec „vypůjčil“ od Wernische, redukcí vět na jednotlivá spolu nesouvisející slova, v obavě z příliš zjevného 
konstituujícího významu slovesa „je“, a především v hudebnosti řeči, která intencionalitu či předmětnost takříkajíc 
vstřebává.  (Steiger 2008: 75) 
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let, přes úžas z každodennosti v poezii generace Května ke slovu. Slovo představuje skutečnost, v 

níž se chce básník zabydlet a s níž chce vstoupit v kontakt“. (Trávníček 1996: 118) Poválečná 

generace se musí vyrovnávat s deformovaným vztahem ke slovu, které bylo dosud prostředníkem té 

které tendence, rukojmím neuměleckých záměrů. „Problém deformace vztahu k jazyku je tedy, 

pokud jde o literaturu, problém rehabilitace slova jako materiálu, v jehož řádu se literární dílo 

uskutečňuje.“ (Pištora 1990: 10) „V poezii 60. let se dokonává tato potřeba, aby slovo 

nenapodobovalo, nesloužilo, nezprostředkovávalo poselství či výzvu. Slovo je postaveno na roveň 

subjektu konajícího vlastní vůli.“ (Trávníček 1996: 119) 

„Významná část poezie vždy směřovala zvýšenou pozornost vůči jazyku a promluvě, zkoumala 

jejich povahu a dosud utajené možnosti, slovo a řeč činila přímo hlavním tématem básně. Autoři 

odmítali pojetí slova jako pouhého prostředku sdělení, přiznávali mu autonomní existenci zcela 

nezávislou na uživateli, přisuzovali mu svébytné skryté významy a magickou, zaříkávající sílu.“ 

(Hruška 2008: 69) Úsilí vrátit slovu hodnotu, učinit jej znovu nejdůležitějším prvkem vzniku básně 

se projevilo především v práci básníka Ivana Wernische, na jehož odkaz Borkovec ve své druhé 

sbírce navazuje. „Wernischova poetika se tvořila postupně v naivně psané poezii v duchu raného 

Wolkera a proměnila se výrazně v díle dodnes vnímaném jako vrchol práce s jazykovým 

materiálem, ve sbírce Zimohrádek. Neobvyklou výrazovou čistotou vytvořil Wernisch magickou, 

otevřenou krajinu, v níž mohl uplatnit poezii jazykové hravosti a experimentátorství.“ (Trávníček 

1996: 118) Citujeme Trávníčkova slova, která použil při analýze Wernischova Zimohrádku: „[…] 

zákonitě mizí záchytné plošky se světem existujícím mimo báseň; text tak přestává být 

komunikačním mostem, jenž usiluje spojit dvě zkušenosti – autorskou a čtenářskou. Jedinou 

autentickou zkušenost představuje pouze území básně, tj. to, co právě vzniká: prostor, který svým 

vnitřním obrazným samopohybem formuje vlastní rozpětí.“ (tamtéž, s. 120)  

Existenciální úzkost se u Wernische projevila ve dvou sbírkách následujících Dutý břeh (1967) 

a Loutky (1970), v nichž je tematizován strach z prázdnoty a smrti, motiv dutosti a vnitřní 

prázdnoty.  

Wernisch v nich tematizuje svět jako prázdné místo, plné nebezpečí, krutosti a bolesti.  

Takové motivy, i když v poněkud zastřené podobě, můžeme vnímat také ve třetí sbírce Petra 

Borkovce.  Básnický subjekt zjišťuje, že pojmenovávané skutečnosti nejsou tím, čím se jeví, jsou to 

jen napodobeniny, falešné a prázdné formy. Nejde o svět surreálný, nýbrž o svět, který dává 

neustále najevo svou prázdnotu. Například báseň Sugesce, humor, kostlivec končí verši:  

„ve ve ve stanu s židlema / žena moje nemá / žádný prsa / hadry tam má / hadry“. (tamtéž, s. 

24) 

V básni Otavy a v následujících básních řazených do celku jistého kalendária (ať již mají název 

podle měsíce, nebo nějakého období v roce), a především potom v samostatném oddílu sbírky s 
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názvem Oslátko háj se básník jakoby vrací zpět do prostoru sbírky Prostírání do tichého. Do básní 

se vrací reálie venkova, náboženské motivy, ovšem je zde častěji tematizována právě dutost, 

tvrdost, vyprázdnění světa. Není to idylizovaný, archaický svět venkova první sbírky, ve kterém má 

vše své pevné místo, řád a v němž se to tragické projevuje především v tematizaci smrti jako 

nevyhnutelné součásti přírodního řádu. Venkovský prostor sbírky Poustevna, věštírna, loutkárna se 

svým vypodobněním blíží spíše k tradičnímu venkovskému světu básní Karla Šiktance. „V nich je 

venkov prázdné, bezútěšné místo, tematizují se pohanské zvyklosti a křesťanské rituály bez patosu, 

vyjevuje se všudypřítomná krutost a bolest světa.“ (Trávníček 2008: 256) V jedné básni tak čteme 

verše naprosto postrádající naději první sbírky: „střípí sníh / kostelík onípaný / ze zrnek kratolišť   

obrůstá / sebe sám / cesty jsou stržené / baráčky do nikam / ó Pane“. (Borkovec 1991: 47)  

K tematizaci takového obrazu světa je využíváno několika motivů, které ovšem ve sbírce 

nejsou užívány s takovou frekvencí a důkladností jako v jiných sbírkách. Oproti sbírce první také 

motivy postrádají svou jasnou definici na ose „dobré–zlé“.  

Pokud byl prostředkem rytmizování a zhudebňování verše v první sbírce refrén, ve sbírce 

následující používá autor často opakování, někdy přímo tautologického. Jan Štolba k tomu ve stati 

Tautologické kyvadlo říká, že „opakování samo se tak stává obsahem, stejné se samo v sobě dává do 

rituálního podupávání na místě. Figurky tohoto tance nepoukazují k ničemu jinému, k žádným 

novým a neznámým obsahům, ale pouze se snaží docela ‚primitivním gestem‘ vztáhnout k 

jedinému, k prvotní totalitě celku“. (Štolba 2006: 380) 

Tak se například báseň Po večeři ze sbírky Poustevna, věštírna, loutkárna odkrývá jako 

rytmický celek, který je možno vysvětlit spíše než po stránce významové z tohoto pohledu. Celá 

báseň zní: „/ v komíně šramot / milá skovala se / skovaná kývavá / zítra zase: // v komíně šramot / 

milá skovala se / skovaná kývavá / zítra zase: // v komíně šramot / milá skovala se / skovaná kývavá 

/ zítra zase // v komíně šramot/“. (Borkovec 1991: 25) Jak uvádí Štolba „v tautologii se objevuje 

určitý kognitivní rys, který se ovšem spíše než postřehem a myšlenkou přenáší skrze puls a rytmus“. 

(tamtéž, s. 381) Steiger k tomu říká, že „kdykoli narazíme na opakování, pociťujeme toto místo 

jako lyrické. Opakování má stejný smysl jako refrén a souvisí s oddalováním odeznívání lyrického 

naladění“. (Steiger 2008: 49) Tautologické opakování se projevuje ve své nejčistší formě v básni s 

názvem A, právě její verše jsou také předmětem úvah Jana Štolby ve výše jmenované stati. 

Borkovec zde v podstatě na základě tautologie ruší metaforické pojmenování, když vrací přenesené 

pojmenování k samotné pojmenovávané věci: „/ a je to jako proutí oslátko Háj / se vrací a tiše / a 

zase tiše / a je to jako vítr a je to vítr/“. (Borkovec 1991: 48) Toto nemetaforické pojmenování 

souvisí se snahou básníka, projevující se v poslední části sbírky, dát znovu sílu původnímu 

pojmenování věcí. Z odstředivého pohybu prvních básní (viz báseň Poustevna, věštírna, loutkárna 

či Sugesce, humor, kostlivec) přejít k pohybu dostředivému, kdy slovo získává zase svou celistvou 
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hodnotu. K tomu je třeba se vyjadřovat ne příliš metaforicky a především do určité míry lakonicky, 

například v básni Kočáry je až formou dětské říkanky odkrýváno to nejzákladnější a nejobyčejnější: 

„jak se to říká / když kočár jede // Jede kočár // jak se to říká / když je starý / Starý kočár // jak se to 

říká / když kočár veze // Kočár a veze /“. (Borkovec 1991: 55) Nabízí se tuto báseň srovnat s básní 

Barvy ze sbírky Loutky Ivana Wernische: „Listy // co by jiného / než padají // Bubny // co by jiného / 

než slyšeti / Kára // co by jiného / než jede /“. (Wernisch 2010: 131) 

Nápadné je u obou autorů minimální použití oxymor a metafory a zacílení na gramatickou a 

významovou rovinu slova samotného; práci s různými styly, varietami jazyka, s novými a 

neotřelými slovními spojeními. Vztah mezi dvěma slovy je pojednou velmi vzdálený, poté se zase 

tautologicky opakuje, použity jsou citoslovce. Také sám Borkovec se po letech v anketě s názvem 

Kniha, která se stala… u příležitosti druhého vydání Wernischova Zimohrádku přiznává k dost 

výraznému ovlivnění tímto spisovatelem. „Záhy jsem Wernischovi propadl […] – a napodoboval, 

jak se dalo […] rychlou fascinaci doprovázel pocit něčeho nepatřičného, zdálo se mi, že ty básně 

jsou podivně jednoduché, že to vlastně vůbec nejsou básně.“ (Borkovec 2005: 28–29) 

Druhá sbírka Petra Borkovce Poustevna, věštírna, loutkárna se nese ve znamení literárního 

experimentu. Básník si v ní vyzkoušel různé možnosti práce se slovem, zacílil na vnitřní 

propracovanost básní a posunul motivické a tematické projevy sbírky od lyricky pojaté poezie první 

sbírky k existenciálně laděnému chápání světa, které bude důsažněji rozvinuto v následující sbírce.  
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7.3 Ochoz 

 

Třetí sbírka Petra Borkovce s názvem Ochoz vyšla v roce 1994 v nakladatelství Mladá fronta. 

Je věnovaná „Přátelům z revue S.“, tedy spolupracovníkům z Revue pro křesťanskou kulturu 

Souvislosti, jejímž literárním redaktorem se Borkovec stává od roku 1992. Sbírka, lišící se v 

mnohém od obou předchozích, vnesla do stavu tehdejší poezie zcela nový, velmi osobitý styl 

básnického vyjádření a autorovi za ní byla udělena cena Jiřího Ortena.  

Sbírka je řazena do čtyř číslovaných oddílů, přičemž do prvního z nich Borkovec zařazuje opět 

některé básně ze sbírky Poustevna, věštírna, loutkárna.13 V dalších básních z tohoto oddílu 

Borkovec dodržuje postupy předchozí sbírky. Básně jsou rytmické, založené na opakování slovních 

spojení ve verši s minimální variací, slova se mění často jen v jedné pozici. Tak se v básni Ranní 

hůl, kterou se počíná celá sbírka: „jákaždý zcelen / já spánku schnutí / já boku schnutí / já lokte 

schnutní / já lýtka schnutí / jákaždý zcelen“ (Borkovec 1994: 12) v posledním verši objevuje 

důležité téma celé sbírky Ochoz, a tím jsou smysly: „a tedy // jákaždý zákal očí / jákaždý zákal uší / 

já každý zákal prstů / já každý zákal úst: // vodplav“. (tamtéž, s. 13) Upozaděná role básnického 

subjektu v předchozích dvou sbírkách se dostává v básních náhle do popředí. Básnický subjekt se 

stává pozorovatelem, poživatelem dění v básni, prostor i čas se konkretizuje, vyjevovány jsou 

reálné situace, předměty jsou již zbavené svého symbolického významu.  

V souvislosti s touto tematickou proměnou se začíná projevovat na různých rovinách textu 

vztah objektivní reality, vědomí a jazyka. Vyjádřeno slovy Jiřího Zizlera: „Autor hledá moment, kdy 

se fenomény uskutečňují, aktivují a naplňují svoji předurčenost, ale zároveň je jejich vizuální stopa 

konfrontována s (na nich závislou) jazykovou realitou v mysli.“ (Zizler 2008: 122–123 ) A právě 

spojitost, jakožto i maximální vzdálenost tohoto vztahu tvoří tematické podloží třetí Borkovcovy 

sbírky. Básně se ocitají v napětí mezi reálnou situací (viděné – slyšené), která se přes myšlení a 

cítění projevuje v jazyce (psané – řečené). Budování básnických obrazů se odvíjí od „konkrétnosti 

situace a nesouměřitelnosti jejího jazykového popisu, výpovědi o ní“. (Zizler 2008: 122) 

Po stránce formální je ve sbírce Ochoz velmi výrazná zvuková rovina, objevuje se aliterace, 

přechody v atmosférách jsou podporovány variováním repertoáru hlásek ve verších. Například v 

básni 25. XII.: „Alespoň… Vím: Řeknu-li, / že tento pokoj, temný, vydýchaný / je chlév nad 

krvotočitými schody / kdosi mě opraví // a ani nepřekročím práh / A přesto: Zůstanu upřen. / Vedřít 

se. Vdřít. Zavřít“. (Borkovec 1994: 51) Zatímco první verš je založen na střídání dlouhých a 

krátkých vokálů, jejichž prostřednictvím se verš rozvolňuje a zpomaluje, směrem ke konci básně se 

                                                 
13   Jiné je jejich formální zpracování básní. Ve sbírce Ochoz mají tyto básně oproti své předchozí podobě interpunkci. 

Těžko posoudit zda k této změně došlo ze záměru autora, nebo jde o úpravu redakce nakladatelství Mladá fronta. V 
každém případě se tak mají básně z předchozí sbírky formálně sjednotit s básněmi ze sbírky Ochoz, ve kterých je 
interpunkce již běžně používaná. 
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text výrazně dynamizuje, především parcelací v posledním verši, po stránce hláskové pak právě 

střídáním hlásek r/ř, jejichž kumulace znesnadňuje čtení textu a působí ne příliš zvukomalebně. 

Podobné je střídání hlásek r/ř v básni Zápis, 9. II. „ … trhali jsme je / všemu vzdáleni v lesích / Při 

návratu / jsme přihlíželi stržení srny / Její bolestný křik // rvaný na tříchřtánový rám“. (tamtéž 

1994: 63) „Časté je směřování hláskové asonance k posledním slovům ve verši, která mají zvláštní 

význam, tvoří nejnápadnější básnické obrazy. Hláskové variace zde tvoří zvukové pozadí pro 

dynamický nástup posledního verše.“ (Zizler 2008: 122) 

Zjevná je autorova záliba v přívlastcích, často je v básních přímo hromadí: „do protichůdných 

stvolů listopadek / opře se vítr, // suchý / pohnutý/ ...a hasnou / krátká světla vyvolaných směrů / 

ostrá obřadiště přísných vteřin / hroty sklenuté v jediný přesný“. (Borkovec 1994: 34) 

Právě v přídavných jménech, tj. v pojmenování vlastností jednotlivých substancí básně, se 

prohlubuje naladění celé sbírky – básnické přívlastky stylizují předmět za použití expresivního 

přívlastku – jako nejednoznačné, nebezpečné, děsivé: složité svátky, vynechávající, nepřesná tma; 

obtížné černé dítě, rozštěpený pták, zádrhel nebe, rozražený spánek, okoralé střechy, vysvěcený 

dvůr, klikatý vítr, svíravé světlo. Důležité je si uvědomit, že takto stylizované předměty odkazují k 

jednomu aspektu sbírky Ochoz, který byl naznačen již výše, a to je přímá spojitost mezi básnickým 

subjektem a viděným světem. Předměty jsou oživovány a pojmenovávány tím způsobem, jakým na 

něj právě básnický subjekt nazírá. Metaforika básní se často odvíjí od konkrétní situace, která je ale 

viděna silně individualizovaně, zrakem básnického subjektu. 

Poprvé se v básních Borkovce objevuje oslovení ve 2. osobě. „Pás okrů tmavne – Ta zkusila. – 

/ zaslechneš ženy. V dusných chlévech.“ (tamtéž, s. 29) „Z posedů schází sníh, / okus jej.“ (tamtéž, s. 

38) Právě „užití druhé osoby se podílí na přímém zapojení čtenáře do scény básně, na druhé straně 

se v ní tímto sebeoslovením nachází příměji i básnický subjekt“. (Červenka 1996: 167) Tento dvojí 

sémantický význam druhé osoby v básni popisuje Miroslav Červenka v knize Obléhání zevnitř. 

Mluví tam o použití druhé osoby jako postupu, „který potenciálně zakládá, i když ne přímo, 

dialog“. (tamtéž, s. 167)  

Jak jsme řekli výše, určitým nadtématem sbírky Ochoz je velmi zjednodušeně řečeno vztah 

objektivní reality, prožívání a jazyka. Pro příští sbírky Petra Borkovce je velmi příznačné 

ohledávání tohoto problému v konstantách prostorových.  

I když je vnější prostor Ochozu stále ještě venkovský, dávno už nejde jen o jeho vnější 

vypodobnění, není stylizován jako kulisa vhodná k rozvíjení určitých témat. „Venkov se stává 

něčím realistickým, místem všudypřítomných krutostí, vynucujících si přihlížení zabíjení domácích 

zvířat, honům, mysliveckým selekcím, domácímu násilí.“ (Zizler 2008: 123) Situace jsou velmi 

konkrétní, tematizují se věci běžné potřeby, zbaveny již svého symbolického významu, zachycené 

jako předměty vyskytující se, spoluexistující vedle básnického subjektu. Záměrně říkáme, vnější 
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prostor Ochozu, neboť důležitou roli hraje na druhé straně prostor vnitřní. Prostor domu, pokoje, v 

němž se neustále zpřítomňují podstatné motivy, spojené s intimním prožíváním prostoru, přecházejí 

do roviny skoro symbolické. Stůl jako místo psaní: „Za stolem, v tmě přetopené, / s rakem do hlavy 

hluboko vsunutým“ (Borkovec, s. 59), postel, v níž se básnický subjekt oddaluje světu v dočasné 

ztrátě vědomí, motiv hodin coby symbolu času: „Nad čtvrtí půlnoc. V hlavách postele / nástěnné 

uřezané tělo. Odbíjí“ (tamtéž, s. 67) a především potom v častém, motivu okna, jehož 

prostřednictvím básnický subjekt pozoruje okolní svět, místo zakládající distanci a přeci spojení 

mezi vnitřním a vnějším. Musíme ale v této souvislosti upozornit na poměrně důležitý bod, který se 

týká Borkovcova znázornění domů a obydlí obecně, tento známý, intimní, vnitřní prostor není 

protikladný k tomu vnějšímu v tom smyslu, že by představoval nějaké útěšné, bezpečné místo, jak 

je to vyloženo ve fenomenologických pracích, v nichž je prostor intimního obydlí popisován jako 

odraz stavu umělcovy duše. Prostor je sice i v tomto ohledu reprodukován jako vnější obraz, 

vyjadřuje ovšem intimitu, vnitřní stav a naladění. Interiér v básních sbírky Ochoz je spíše místem, v 

němž se projevy vnějšího světa koncentrují, opozice vnitřního a vnějšího prostoru funguje i na 

uzavřeném, známém místě, neboť se, i když ne tak radikálně staví znovu v opozici tělo-prostor. 

Básnický subjekt se může jen v tomto prostoru snáz orientovat, očekávat, vybírat, zatímco okolní, 

venkovní svět je otevřen tolika množnostem, že působí na básnický subjekt jako krajně nepřátelské, 

nebezpečné prostředí. „Jak dorůstá tma, / ve smlouvě s věcmi pokoje, / je možné slyšet / několik 

jasných slov. / Avšak za oknem už jinak, / jiná smlouva – […]“ (tamtéž, s. 45) „Rýpnutí okna / 

místnosti, v níž spím, / mě odkrývá noci. / Tato opačná hloubka / ústí na kost snícího těla, […].“ 

(tamtéž, s. 45) 

Bachelard o tomto prožívání prostoru mluví jako o „dramatu intimní geometrie“. Říká: „Jak 

vnějšek, tak i vnitřek jsou intimní, vždy jsou připraveny se zvrátit, vyměnit si své nepřátelství.“ 

(Bachelard 2009: 217). „Strach nepřichází v tomto stavu jen zvenčí, netvoří jej staré vzpomínky, 

nemá minulost ani fyziologii. Strach je tu samotným bytím. Noční můra je jednoduchá, protože je 

radikální, vytváří ji náhlá pochybnost o jistotě vnitřku a čistotě vnějšku.“ (tamtéž, s. 217) 

V tomto ohledu je zajímavé Uspenského chápání vnitřního a vnějšího prostoru, „přechod se 

zde rozpadá do řady mikropopisů a každý z nich má vlastní kompozici, každý z nich má vlastní 

rámec střídání vnější a vnitřní pozice“. (tamtéž, s. 185) Opozice vnitřního a vnějšího se tedy 

opakuje v každém jednotlivém prostoru a samostatném mikrokosmu, světa, místnosti, tělesnosti, 

díla, a tak se projevuje nesnadnost, ba nemožnost toho vyjádřit a definovat to skutečně „vnitřní“. 

Z hlediska času se v básních tematizují roční období, pouze ale podzim a zima, z denních dob 

pak nejčastěji večer a noc, které mají oproti dni své specifické vlastnosti. Básnický subjekt ve tmě 

ztrácí možnost zrakové orientace, o kterou se ve dne opírá, a okolní svět se tak vyjevuje jako ještě 

nebezpečnější, v noci je básnický subjekt vydán ještě většímu ohrožení. Noc je zvláštní čas, v němž 
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se básnický subjekt dostává do jakéhosi vytržení; co za dne nebylo možné poznat, se s nocí stává 

přímo nebezpečné, co se jevilo, jako smutné, je v noci tragické. Setkáváme se tak s důležitým 

tématem Borkovcových básní, v nichž básnický subjekt trpí přílišnou rozlehlostí prostoru, kterou 

nemůže pojmout. Z nekonečného množství možností není schopen vybírat a skutečnost pro sebe 

strukturovat. 

Noc a snění ve spánku jsou v pojetí Bachelardově spolu s racionálním uvažováním dávány do 

opozice ke snění básnickému. Říká, že „v mezi-světě, kde se mísí snění, rozumějme právě básnické 

naladění, a skutečnost, se realizuje určitá tvárnost člověka a jeho světa. Noční sen naproti tomu tuto 

jednotvárnost nezná. Jeho prostor je naplněn otevřeným nepřátelstvím“. (Bachelard 2010: 158-159)  

Tematizuje se nemožnost spát. Nervózní, horečné bloudění v noci po prázdném domě, pohledy 

do tmy za oknem (viz báseň Oproti, Borkovec 1994: 46) a ztracení se v nevědomí spánku. Pomezí 

dvou rovin dne a noci, bdění a spánku je vyjádřeno tím, že se básně často odehrávají o půlnoci, nad 

ránem, večer, když se stmívá. Tedy na rozhraní určitých dob, v nichž se realita stává na chvíli 

jakoby ne úplně jistou, problikává bytí a nebytí zároveň: „Jsem tu a nejsem, jsem i ne.“ (tamtéž, s. 

52) „Ani ano, ani ne. Tudy i tam. Kdykoli.“. (tamtéž, s. 55)  

Časté je v básni tematizování smyslových vjemů. Oko a vidění, ucho a slyšení jsou místy a 

procesy, jimiž se básnický subjekt stýká se světem, situace související se zrakem vystupují výrazně 

vedle motivů slyšení. Agrese světa se právě v motivu slyšení projevuje ve své nejvýbojnější formě. 

„Viděný obraz přichází k člověku v určité chvíli pouze z jednoho směru. Abych přehlédl místnost 

nebo krajinu, musím postupně přenášet pohled z jedné části na druhou. Když však něco slyším, 

shromažďuji zvuk najednou a z každého směru současně: stojím v centru světa svého sluchu, který 

mě obepíná a ustavuje mě takříkajíc v samotném jádru vjemu a existence.“ (Ong 2006: 85) Viděním 

může básnický subjekt do svého zorného pole vpouštět jen některé vybrané situace, může svět 

pozorovat skrze okno, všímat si proměny barev, hloubky stínů, pohybovat se v prostoru interiéru. 

Slyšení se ovšem děje nenadále, není závislé na výběru, ale přichází nečekaně, nevítaně, dá se říci, 

že zvuk zde básnický subjekt přímo napadá. Tak se v básních často vyjevuje bití, výkřiky, 

pomlouvání, do integrity situace se jakoby násilně vlamuje kusý rozhovor.  

Nesnadnost vyjádření prostřednictvím jazyka, jenž je důležitým tématem celé sbírky, můžeme 

po formální stránce vidět v hromadění grafických znaků, které z textu vyčleňují samotnou řeč 

(dvojtečka), text zpomalují (pomlčky), nechávají ho nedořečený (tři tečky). „Teď. Ten pravý 

okamžik, setrvat, lusknout prsty – / plesknutí… prostydlé nohy: – Taková zima. Tobě / není? –...pak 

výkřik… zjev… na stěně říhající / lem... za oknem bílé vytřeštění...“ (Borkovec 1994: 68) 

V souvislosti s tímto tématem je důležitým a novým prvkem sbírky Ochoz použití přímé řeči v 

básních. Zakládán je tak dialog, který je nejčastěji veden mezi mužem a ženou, jejich hlasy vyráží 

docela nenadále do prostoru básně a znovu se ztrácí, někdy působí spíše jako echa rozhovorů, 
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zlomky, výkřiky. Komunikace je tedy jen zdánlivá, v podstatě jde většinou o hovory, které se 

navzájem prolínají, přibližují a vzdalují, nejde tu o reakci mluvčího a adresáta v pravém slova 

smyslu, ale spíše o pokus navázat kontakt, který ovšem ztroskotá, řeč zmlkne znovu v tichu, ze 

kterého se zrodila. Neúplnost řeči se tematizuje v mnoha podobách, citujeme několik samostatných 

veršů, v nichž se tematizuje motiv řeči:  

„A úžas / z horkých vytřeštěných těl / vyslovím příliš brzy, / příliš špatně. // Zůstanu sám.“ 

(tamtéž, s. 30) „Žena / s hořkými, zadrhávajícími ústy.“ (tamtéž, s. 36) „ale ústa / krví a peřím, / 

zahnilým listím slepená, hlasu nevydají.“ (tamtéž, s. 38) „[…] co říct, když / oblohou jen hladcí 

ptáci, kreslí letem / veliká Deleatur“ (tamtéž, s. 43) „[…] Cíp tělaprolití / je první Odněkud hádka, 

slovo: sotva, / druhý cíp. […]“ (tamtéž, s. 69) „[…] Zbývá se otočit: / postel… a ona… rozštěpený 

pysk…“ (tamtéž, s. 70) 

Jak vidíme, často je porušenost, neúplnost jazyka expresivně vyjádřena poškozením úst.  

„V Borkovcově poezii je obraz permanentně utvářen jazykovou impresí, nezřetelnou 

souvislostí či paralelou s optickým zážitkem, který je transponován do jiného kódu. […] V jednom 

bodu se srážejí vidění, představivost a asociace, syntetizuje se smyslová, jazyková a emocionální 

zkušenost.“ (Zizler 2008: 124) Jsme závislí na nedokonalých počitcích našich smyslů, které nám 

zprostředkovávají svět, psaní je neustálý zápas o odkývání pravdy, která je i není zároveň. „Nic 

není, než to pouhé: ne, skon písma, kterým napsané / je, není, není, je: / ne. Nic není než ten skon.“ 

(tamtéž, s. 52) 

Sbírka Ochoz je po své tematické i motivické stránce expresivní, básnický subjekt v něm 

zaujímá ke skutečnosti zvláštní vztah oscilující mezi distancí a přímým spojením. Klade si otázku, 

jak ji může uchopit, aniž by se vystavoval onomu bolestnému ztotožňování se s ní. Distanci 

překonává až v procesu tvorby, kdy jednak rámuje prostor, vybírá jej a třídí, a dále v tvůrčím 

procesu, vyjádřeno slovy Mandelštama: „přetváří esteticky lhostejné řady věcí v cosi esteticky 

významného, v umělecké dílo“. (Hansen-Löve 1994: 483) 
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7.4 Mezi oknem, stolem a postelí 

 

Sbírka Mezi oknem, stolem a postelí vyšla v roce 1996 v nakladatelství Český spisovatel. Její 

úvodní pasáž tvoří z předchozí sbírky Ochoz převzatý závěrečný cyklus Za tmy, který tak jako v 

předchozím díle tvoří jeden z pólů tematického rozpětí sbírky. O této významové opozici oddílů i 

básní sbírky mluví ve své kritice Zanítit se nebem Libuše Heczková. (Heczková 1997: 97) Básně z 

cyklu Za tmy jsou situovány nejčastěji do uzavřeného prostoru interiéru, v němž se odehrávají 

lakonické, nedokončené a jakoby spíše jen odposlechnuté rozhovory mezi mužem a ženou, působící 

jako koláž scén z rozpadajícího se vztahu. Hlavním tématem je nedorozumění, nemožnost 

jakéhokoli průniku mezi dvěma odcizenými bytostmi. Takový rozkol předznamenává, jakožto i 

samotný název oddílu, jistý stav „temnoty“. Nedorozumění a nemožnost setkání se přenáší obecně 

na neschopnost navázat kontakt s okolním světem. Stejně tak jako v předchozí sbírce Ochoz je noc 

časem, v němž se kontury světa začnou slévat, jsou ještě neproniknutelnější, temnější a básnický 

subjekt se může spoléhat jen na kusé sluchové nebo zrakové vjemy, nemůže rozlišovat, nemá 

schopnost třídit skutečnost. „Rozhovor zhasne dřív. Tma neúplná, // vynechávající, nepřesná […]“ 

(tamtéž, s. 72) Básnický subjekt nemůže identifikovat své nejbližší okolí, stává se mezi oknem, 

stolem a postelí cizincem, je napadán vnějšími jevy a slyší jen „cípy“ rozhovorů, vidí jen „črtání, 

zlomky a lemy“ skutečnosti. Obývá prostor, v němž se nic nejeví jako jisté: „o stěnu opřen stůl, 

opřena postel, knihy, list. // – Jsi nemocná. – Ne. – Jsi. – / – Proboha, nech mě na pokoji! – / Opřeni 

lehce, letmo odloženi, / v předsíni, šeru, v předpokoji“. (Borkovec, s. 71) 

V souvislosti s myšlenkami Gastona Bachelarda a jeho koncepce oddělování „ženského“ a 

„mužského“ principu můžeme číst tyto rozhovory také jako obecnější zprávu o vnitřní 

rozpolcenosti básnického subjektu. Bachelard tvrdí, „ že rozhovor v nás vedou naše touhy, pokud v 

nás existuje intimní muž a intimní žena, kteří mezi sebou uchovávají soupeření, znamená to, že 

sníme špatně, že bytostem nečasového snění dáváme každodenní jména“. (Bachelard 2010: 58) 

Důležité je v tomto ohledu především ono: „bytostem nečasového snění dáváme každodenní 

jména“, v té chvíli se ocitáme v jakémsi meziprostoru, ani ne plně v pojmovém světě. Proto se 

básnický subjekt nachází v určitých meziprostorech, v předpokoji, v předsíni a šeru, tedy v místech 

mezi světlem a temnotou, v přechodném, nedokonalém stavu.  

Mezi oběma světy „vnitřním“ i „vnějším“ je stále přítomna neproniknutelná clona. Překonávání 

takového stavu se v minulé sbírce projevovalo jako neutuchající, avšak většinou nenaplněná touha 

básnického subjektu zachytit něco alespoň v procesu psaní, dříve než je tvar dokončen. V průběhu 

vzniku textu ještě svitla naděje, že se bude moci něco objevit, stejně tak jako že se to „skutečné“ 

projeví ve chvíli bezčasí, na rozhraní dne a noci, v okně na rozhraní krajiny a místnosti.  

Ve sbírce Mezi oknem, stolem a postelí básnický subjekt doufá, že zachytí něco skutečného ve 
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chvílích tichého, pokorného pozorování okolního světa. Soustředí se stále důkladněji na vykreslení 

míst, ve kterých žije, nebo lépe, ve kterých se jakoby nachází, vyskytuje a v nichž také často 

provádí monotónní úkony denního života. „[…] Vracet se. Obejít stůl, / mnout tvář, lehat si, 

vstávat.“ (Borkovec 1994: 23) Zprostředkovatelem mezi „vnějším“ a „vnitřním“ jakýmsi „oknem“ 

těla básnického subjektu je oko. Místem setkání je ono tiché pozorování, v případě Borkovcově 

ideálně oproštěné od soudící mysli. Chvíle naděje, že se projeví něco skutečného, závisí na 

okamžiku, než mezi nezaujatý pohled a hmotu vejde něco osobního, soudící stav mysli. Výrazná je 

pro čtenáře zarážející strohost popisu „viděného“, kvůli němuž také v kritikách na sbírku můžeme 

číst slova jako ornamentální, arteficiální apod. Tento dojem je zapříčiněn porušením obvyklého 

způsobu, jakým může básník převést do textu vlastní setkání s prostorem básně; děje se tak většinou 

skrze prožitek, jak o tom ve studii Domov, v němž žijeme  píše Petr Boháč. Přímá konfrontace se 

skutečností se podle něj, „nehledě na to, zda jde o vnitřní nebo vnější prostor, zviditelňuje v 

prožitku. Prožitek je to, co usouvztažňuje subjekt, prostor a čas a skrze něj není nikdy prostor ani 

čas abstraktní“. (Boháč 2004: 22) Ovšem právě v básních, ve kterých je hlavním tématem zachycení 

prostoru, zaujímá Borkovec k vlastnímu, osobnímu prožitku ambivalentní vztah. Často nám schází 

optika, jakou se básnický subjekt na věci dívá, jako interpretační klíč k pochopení dané situace. 

Věci tedy nejsou jen zprostředkovány, ale v maximální možné míře mohou mluvit samy za sebe a 

také mnohdy vycházet ze své materiálnosti a zastupovat nějaký vyšší smysl. „Na místo stupňování 

senzibility, jakožto předpokladu pro rozšiřování vědomí v analytické avantgardě, vstupuje vidění.“ 

(tamtéž, s. 470) 

Sbírka Mezi oknem, stolem a postelí se tak řadí k typu lyrické poezie založené na „změnách 

stavu jednotlivých skutečností, které samy o sobě představují tělesa obývající prostor a zároveň 

(jsou) umístěná v prostoru“. (Ryanová 2010 : 38) Řečeno slovy Steigera: „Lyrický básník nic 

nevykonává. Přenechává sám sebe – a to je třeba chápat doslova – vnuknutí.“ (Steiger 2008: 41) 

Přechod k jinému vidění světa se děje skrze vidění a v básni je naznačen hned několikrát 

imperativem „pozoruj“. Sled pozorovaného se od popisu detailů v dostředivém pohybu ztišuje v 

kontemplativním rozpoložení básnického subjektu. Toto nasměrování v tichém pozorování má co 

do činění s typem „ženského“ podílení se na prostoru. V takové chvíli se otevírá vidění bez 

projektů, bez minulosti, v plně přítomné shodě. Edmond Gilliard to vyjádřil ve slovech: „Mé pero 

naráží na člen, který zamezuje přístup k přijímaným prostorám. Mužská inverze prostoru uráží jeho 

plodnost. Mé ticho je ženské, neboť má povahu prostoru.“ (Bachelard 2010: 47) Vrací se tak v jiné 

podobě sledovaná linie „křesťanského“ vidění světa, které se v této sbírce stále méně opírá o 

explicitně vyjádřené pojmy a aluze ke křesťanským mýtům, ale spíše se transformuje do osobitého 

„vidění“. Křesťanská víra se tu projevuje v maximálně pokorném vztahu ke světu, básník se 

dobrovolně stává seizmografem prostoru, jenž ho obklopuje.  
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Stav tohoto nasměrování je pojmenován jako vnuknutí (povšimněme si znovu míru pasivního 

přijímání, jaké v sobě toto slovo obsahuje). „Vnuknutí / jež přes den v promáčených polích / 

pocítlils – to hnědé dělné světlo –, / je pryč“, „Aniž bys vyšel, vstoupils“ a nejjasněji potom je 

vyjádřeno v básni V Adventu: „Je večer – den v noc, / úžas se v údiv sesedá. / Za čelem vnuknutí 

jak barevný / kámen. Vychládá teď. // Jdu tupě spát. Tmavými místy – / stůl, okno, kamna – k černé 

posteli. / A někdo při mně je náhle jistý, / je utkvělý“. (Borkovec 1994: 26) 

Báseň se počíná znovu na určitém rozhraní, v mezičasí mezi dnem a nocí, kdy se básnický 

subjekt dokázal ponořit do hlubšího vidění, ve chvíli, kdy se úžas, jako chvilkový dojem, mění ve 

stav a způsob nazírání, v údiv. Ve chvíli, kdy mysl básnického subjektu zachytí tuto chvíli a 

racionálně ji zhodnotí jako vnuknutí, které „je jako barevný kámen za čelem“, tento stav odeznívá. 

Vrací se „tupě“ do známého prostoru, objevují se „tmavá místa“, „černá postel“, aby se znovu v 

posledních verších vrátila určitá jistota a naděje, neboť jistota založená na víře přichází k člověku 

jakoby skrytě, nedá se žádným způsobem vymoci nebo udržet. „Vědomé, a tedy příliš energické 

požadavky jsou pro tento psychický klid zjevnými poruchami,“ (Bachelard 2010: 52) tvrdí 

Bachelard, když popisuje původní androgenitu člověka, rozuměj ideální sjednocení „ženského“ a 

„mužského“ principu, v rámci fenomenologie označované jako hluboké snění, a jeho narušení, tedy 

konflikt, mezi oběma póly, jejich vzájemné soupeření. Řečeno slovy Steigera „přemýšlení a zpěv se 

nesnášejí“. (Steiger 2008: 50) Vyjádřeno je to v jedné z básní: „Rychle mizí denní světlo, pokládá se 

tma – jedním roz- / myšleným tahem.“ (Borkovec 1994: 50) Odtržení předpony slova na hranicích 

dvou veršů upozorňuje na destruktivní povahu soudící, racionální mysli.  

V básni následující „vlekou vsí hořekujícího“, který volá „Při této hodině, této chvíli / pravím 

ti, máš, musíš ke mně přijít!“ (Borkovec 1994: 35) Avšak na toto volání není žádná odpověď, nic se 

neděje, temný svět mlčí. Stejně tak není přesah zaručen žádným křesťanským motivem nebo 

příběhem. „Ve schránce noviny s článkem o zmrtvýchvstání.“ (Borkovec 1994: 37) A jinde 

naznačeno v pitoreskní podobě: „Má sousedka v kimonu brodí se pro růže, / jež hlídá Trpaslík, 

Kristus a Satyr //“. (tamtéž, s. 38) „Pieta v lahvově zelených polích / Záplava imortel: – Postůj, 

poutníku, / pohleď, jak sešlá modř šatů se drolí / a sesedá k bezvládným kotníkům.“ (tamtéž, s. 38) 

V takové podobě se křesťanská motivika v Borkovcově díle doposud neobjevovala. „Vysoké 

metafyzické kategorie, dostanou-li se do veršů, hledají profánní uzemnění, vyjadřují se 

prostřednictvím drobného civilního detailu, pomocí kterého jsou zdůvěrňovány i ironizovány,“ 

(Hruška 2008: 62) tvrdí Petr Hruška, když hodnotí obecnou tendenci poezie devadesátých let 

přidržovat se spíše motivů profánních, a to i při snaze vyjádřit témata spirituální.  

V této souvislosti lze také v básních sledované sbírky pozorovat u Borkovce zatím dost 

neznámou kategorii humoru a lehkovážně vyznívající změnu smyslu určitých kulturních mýtů. 

Básněmi prochází například postava Chárona, objevuje se ovšem v netradičním zpodobnění. 
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„Poledne. Hnul se přívoz – rámus, hovor. / Parno. K sezení deset, padesát k stání: – Kam? – / 

Ryšavoruký Cháron si vzal slovo: / – Vážení převážení... – Smích. Plavba utíká.“ (tamtéž, s. 39) 

Vyjevuje se zde onen podvratný model ozvláštnění, jenž je založen na kulturních odkazech a 

projevuje se jako „hra s předem danými pojmy“. (Hansen-Löve 1994: 456) 

V souvislosti s výše uvedeným textem Petra Boháče můžeme tendenci směřující k zachycování 

intimního prostoru sledovat jako jistou obecnou tendenci české poezie devadesátých let. Boháč vidí 

základy tohoto „přímého a konfrontačního střetu se světem již ve čtyřicátých letech, tak jak se 

objevuje programově v poetice Koláře, Blatného, Hanče a Halase a ve statích Chalupeckého. Pohyb 

má tendenci vyvíjet se od vnějšího k vnitřnímu, ze světa do pokojů a z dějin do času domácností“. 

(Boháč 2004: 23) „Báseň je potom rozepjata mezi domov (jisté, řádné, pokojné a harmonické) a 

svět, tedy to vnější (neznámé, cizí, nejisté a náhodné).“ (Boháč, tamtéž: 24)  

Také ve sbírce Mezi oknem, stolem a postelí se tato binární opozice vnitřního a vnějšího 

projevuje především ve vyjevování světa jako obrazu expresivních kontur. Pozorovaný svět uniká, 

nedá se mu věřit tak, jak je básnickému subjektu zprostředkován skrze smysly. Tato tématika se také 

objevovala v předchozích sbírkách. V aluzi na expresionistického malíře Rouaulta v básni Na 

Rouaulta to Borkovec vyjadřuje otočeným smyslem Rouaultových veršů: „A člověk věří už jen 

svému utrpení“, které převrací v pravý opak. „Ježíš umírá v každé chvíli, / vůně santálového dřeva 

kříže / prosakuje zemí. / A člověk nevěří už ani svému utrpení.“ (Borkovec 1994: 30) 

Tuto nejistotu řeší autor přetvořením skutečnosti do obrazu, buduje zobrazení ohraničené 

rámem vlastního prostoru v tom smyslu, jak o tom mluví Uspenskij. Zdá se, že Borkovcův způsob 

zobrazování skutečnosti v rámci Uspenského pojmu hlediska lze vyložit spíše na základě 

perspektivy malířské, v níž je „perspektiva z hlediska pozorovatele, který je umístěn vně 

zobrazovaného světa, především statická“. (Uspenskij 1994: 11) „Pozorovatel umístěn vně 

zobrazované skutečnosti navíc v souladu s tím buduje zobrazení z hlediska takového pozorovatele a 

mezi ním a světem, který zobrazuje, se tak tvoří pomyslná bariéra, takže hledí na svět jakoby přes 

okno.“ (tamtéž, s. 167) Takto je například budována báseň Vitráží, v níž básnický subjekt skrze 

vitrážové sklo vidí jednotlivé obrazy připlouvající do jeho zorného pole, které se sestavují v 

závěrečný obraz, jenž je ovšem především barevně stylizován překládajícím motivem okna. 

„Vitráží: ves v kozelci, do sněhu vbitá. // Zdvižená na sněhu. Zelení, žlutí farníci, / červený povoz, 

modrá pod kopyta. / Do sivé břečky dupou koníci.“ (Borkovec 1996: 18) Důraz je kladen na 

závěrečné verše básně, kdy často dochází k završení celého obrazu. Z dílčího se jakoby sestaví 

závěrečný smysl, věci dostávají možnost vyjít ze své předmětnosti k něčemu vyššímu. Slovy 

Vladimíra Svatoně jsou Borkovcovy básně „založené na připlouvání vjemů obsahujících hru s 

časem, vjemy přicházejí postupně, ‚lyrické teď‘ je rozloženo do řady následných bodů, které se 

však nakonec spojí do jedné rozlehlé chvíle“ (Svatoň: 2006, s. 18) a spojují se v subjektu 
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pozorovatele. Ohraničenost, jednoduchá perspektiva, silné kontury předmětů a osamostatňování 

barevných ploch přechází v Borkovcových básních do obrazů připomínajících obrazy 

expresionistických malířů. „Nad tlustou čarou vzdáleného lesa / stoupá bod dravce, výš než jindy. /  

Na plochu polí soumrak klesá, / pevněji chodec sevře hůl. // Čára, bod, plocha, těžký ovál hlavy, 

převalující se mezi rameny. / Rozvírá chodec pěst, hůl opatrně staví – / je u ráje.“ (tamtéž, s. 49) V 

této dekonstrukci viděného „barvy opouštějí svůj tvar a nabývají samostatné […] existence, jako 

barevné skvrny na obrazech Fernanda Légera nebo v básních Georga Trakla“. (Putna: 1996b, s. 

213) Takto přetvořená obraznost má ale svůj hlubší důvod. Bachelard například říká, že „kdo chce 

pochopit Rouaultovu malbu, žádá se od něj, aby převrátil psychologickou perspektivu. Musí se 

podílet na vnitřním světle, které není odrazem světla vnějšího světa“. (Bachelard 2010: 11) Jak tvrdí 

Putna, také Borkovec redukuje tvary na pár prvků matečné hmoty, „vzývá ducha Vasilije 

Kandinského a jeho spis O duchovním v umění. Kandinskij mluví o duchovnosti, která je ukryta ve 

věcech a konkrétně v barvách samých, kterou již nelze zvěcňovat pomocí pojmů jakéhokoliv 

náboženství“. (Putna, 1996b, s. 213) Důrazem na horizontalitu a linearitu zobrazení se projevuje 

přirozeně také vertikalita. Je to ona tendence popsaná v kapitole o akméismu, tedy tendence k 

„předmětnosti a jejím jasným, pevným konturám, ohraničujícím jednotlivé předměty v 

časoprostoru. Důraz je kladen na racionální rozvrh, vizuálnost a s ní spojené ‚malířské‘ vidění 

předmětů“. (Zadražilová 1995: 169)  
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7.5 Polní práce 

 

Sbírka Polní práce vyšla v roce 1998 v nakladatelství Mladá fronta. Je tvořena třemi oddíly 

Básně pro Mariu Cavinu, Pokoj s chodbou a Vakáty.  Sbírka je komponovaná s důrazem na přesnou, 

vycizelovanou formu veršů, setkáváme se v ní, především v prvním oddíle, například s množstvím 

sonetů, jejichž forma, jak říká Jan Wiendl „díky svému tradičnímu uspořádání signalizuje vůli k 

formální ukázněnosti, k řádu, k integritě tvůrčího postoje“. (Wiendl 2006: 20) Na pozadí předešlých 

úvah o estetice akméismu můžeme říci, že sbírka Polní práce sleduje svou tematikou i formálním 

provedením namnoze právě tuto syntetickou koncepci, v níž autor hledá šířeji integritu vlastní tvorby 

v dialogu s „dílem“ kultury.14 Jak bylo zmíněno v kapitole o syntetismu akméismu, „chápeme-li 

dějiny nikoli horizontálně, ale vertikálně, jako archeologické vrstvení, pak revoluce moderny vede ke 

klasicismu“. (Hansen-Löve 1994: 455) V souvislosti s názvem sbírky můžeme zdůraznit slovo práce, 

tedy budování textu na základě „synchroničnosti existující a stále se navracející kultury“. (tamtéž, s. 

472) Vyjádřeno slovy Mandelštama: „Básník je jako oráč, který svým slovesným nástrojem orá zemi 

a odhaluje její stále hlubší vrstvy.“ (tamtéž, s. 455)15  

Základní pojem syntetismu je dialogičnost, neboli setkání ve vztahu „já“ a „ne-já“, tak jak byl 

nastíněn v kapitole o „překladatelském typu poezie“; tento vztah se ve sbírce Polní práce projevuje 

na několika úrovních. Jednak jako budování dialogického vztahu ke skutečnosti, prohlubované v 

práci s předmětností a vztahu k předmětnosti; jednak jako osobitě a osobně pojatý vztah k 

intertextualitě, k tradici, kultuře a tvorbě jiných autorů. Dále jako vůle k integritě osobní, hledané ve 

vztahu k osobní minulosti a vzpomínání. 

  „Východiskem lyrických syžetů jsou intimní situace, v nichž je báseň počata většinou bezděčně, 

z okamžité konstelace předmětů či gest. Detaily a výčty podrobností jsou častější než metafory.“ 

(Svatoň: 2006, s. 18) Detailní popis je vyjádřením distance i úzkého vztahu mezi „pozorovaným“ a 

„pozorovatelem“, „oči – o prostor opřené jak o vatu“ (Borkovec 1998: 17) a jinde čteme „oči drží 

prostor jako slepce“. (tamtéž, s. 25) Skutečnost se do prostoru básně dostává jen tak, jak to dovoluje 

subjekt, který se dívá; svět pro sebe v tvůrčím procesu přetváří, aby ho mohl přijímat a orientovat se 

v něm. Je patrné, že Borkovcova poezie směřuje k prohlubování předmětnosti, jež se také v akméismu 

                                                 
14 Autor tentokrát nepřebral do sbírky žádný ze svých předchozích textů, patrné je, že se Borkovec začíná 

vzdalovat literatiře české a obrací svou pozornost stále více k evropskému literárnímu kontextu v souvislosti s vlastní 
překladatelskou činností. Tuto myšlenku mimo jiné podporuje výhled do následných let Borkovcovy literární činnosti. 
Například v roce 2003 vyšla sbírka s anglickým názvem Needle-Book, v níž Borkovec potvrdil „že dobrý překlad je 
výsledkem kreativního aktu, když poslední část Needle-Booku opatřil titulem Později narozený a shromáždil v něm 
volné překlady básní V. Chodaseviče, I. Brodského a J. Rejna“. (Hultsch, 2006, s. 29) Borkovcova poezie začíná být 
koncem devadesátých let také významně reflektovaná i v zahraničí, především v Německu. Srovnáme-li například v 
bibliografii sestavené Anne Hultsch počet recenzí, které vyšly na sbírku Polní práce v našich a zahraničních literárních 
časopisech, vidíme, že počet českých a jinojazyčných textů je v podstatě srovnatelný. (Hultsch 2006: 123–124)  

 
15 Ve studii citováno z ruského originálu (Osip Mandelštam: Sobranie sočinenij v trech tomach, 1967/71, s. 225.) 
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projevuje v „procesu umělecké tvorby, která dokáže esteticky lhostejné a vnější řady předmětu 

přetvořit v cosi esteticky významného, v umělecké dílo“. (Hansen-Löve 1994: 483). I v tomto se 

projevuje pojem kulturního mýtu, založený na znovupoznávání. Každá věc, a „věcí zde z hlediska 

jazyka je vše, co může být pojmenováno“, (tamtéž, s. 483) je skrze akt tvoření, skrze umění 

znovupoznána a dostává se do dialogického vztahu. „Žádný předmět není přístupný ‚sám o sobě‘ 

tolik co ‚samo o sobě‘. Právě proto, že je předmět postavený před nás, může být pozorován jen z 

nějakého stanoviska, v nějaké perspektivě, která je právě perspektivou básníkovou.“ (Steiger 2008: 

64) Uspenskij o tomto ve své koncepci hlediska říká, že „rámec díla je bezprostřední vyjádření 

hranice obrazu. Organizuje zobrazení a vlastně jej zobrazením činí, tj. dodává mu sémiotickou 

povahu.“ (Uspenskij 1994: 171) V popisu prostoru v básních ze sbírky Polní práce nacházíme 

autorské nasměrování srovnatelné s některými rysy poetiky Elizabeth Bishopové. Právě ona, 

inspirovaná „deskriptivní poezií Marianne Moorové, vytvořila poezii založenou na smyslu pro detail, 

s důrazem na odstup od popisujícího hlasu a popisované scény“. (Housková 2004, 83) Housková 

tvrdí, že „v moderní euroamerické poezii od romantismu lze (s jistou dávkou nutného zjednodušení) 

rozlišit dvojí možný základní postoj tvůrčího subjektu: na jedné straně je to dominantní, autoritativní 

postoj svrchovaného tvůrce, na druhé straně postoj naslouchajícího, pozorujícího, vnímajícího 

zprostředkovatele“. (tamtéž, s. 89) Právě jím se chce stát Borkovec, když píše v básni Doma: „[…] 

nic nechci, jen se dívat, dívat, dívat / stržen – ale jen jako divák. // Ztratit se věcem, ztratit věci / 

Ztratit se krajině, ztratit krajinu / psát oči.“   

(Borkovec 1998: 21) 

Tyto verše jsou poslední slokou básně psané sonetem a vystupují tedy v rámci básně jako syntéza. 

Jan Wiendl ve své interpretaci této básně říká, že „postava tohoto nezúčastněného a snad i netečného 

diváka má ovšem blízko k hádance, stojí jakoby mimo vnější svět a odkrývá prostor světa vnitřního, 

básnický subjekt je vnějškový pozorovatel i aktér v jedné osobě, rozehrává tragicky rozpolcenou 

partii. Nejde o nic menšího než o hluboké vnitřní uvědomění toho, že ve mně se vše střetává a zároveň 

ztrácí, že jsem všeho středem i rozcestníkem, že vše stmeluji, ale zároveň fatálně rozbředám“. 

(Wiendl 2006: 21) „Výstavbovým principem se zde stává akuzativ verše „psát oči“. Psát co, nikoliv 

čím, tedy nikoliv instrumentální pád, který implikuje instrumentálnost smyslů, jejich funkci 

prostředkovat mezi jevovým světem a subjektem samotným. Borkovec chce sebe i čtenáře zanechat 

v místě samotných smyslů.“ (Heczková 1997: 99) „Dialog“ založený na distanci i sjednocení můžeme 

nahlížet podle Uspenského z hlediska malířské perspektivy. V umění (zde literárním a výtvarném) 

lze hovořit o perspektivě jako o hlavním systému přenosu zobrazení, které se děje jednak jako 

„klasická lineární perspektiva, kdy osoba provádějící popis je výchozím bodem této perspektivy“, na 

druhé straně zaznamenáváme v Borkovcově poezii absenci takové pozice, tedy směřování k 

„objektivnímu popisu, způsobu vnějšího popisu, bez odkazu na vnitřní stav“. (Housková 2004: 114) 
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Myslím, že v tomto ohledu dochází v poezii Petra Borkovce k něčemu, co bychom podle Uspenského 

mohli nazvat „střetem hledisek“. Básnický subjekt je středem perspektivy (neboť objektivnost není v 

rámci lyrické poezie dost dobře možná), zároveň ale trpí neustálou nejistotou o neotřesitelnosti této 

pozice a snaží se ji od sebe jaksi oddálit. Jan Wiendl dodává, že v Borkovcově poezii „jsme nuceni 

stále znovu a znovu obcházet různé fasety sváru mezi potřebou dotvářet svět do celistvé podoby, 

konfrontovat jej s různorodě založenou jednotící vizí, zároveň však také s latentní nedůvěrou v tuto 

jednotu […]“. (Wiendl 2006: 20) 

Snad právě v touze neustavovat tuto jednotící vizi výhradně v osobnosti tvůrce zbavuje se autor 

„viděné“ tíhy vlastního pociťování. V souladu s tím, jak se o to snažila synteticky založená tvorba 

akméismu, v němž „není estetické prožívání redukováno jen na senzitivitu pociťování, ale je pro 

věcně danou strukturu uměleckého díla, spíše imanentní“. (Hansen-Löve 1994: 473) Proto také pro 

poezii Petra Borkovce platí slova, že „vztah ke skutečnosti není zpravidla předmětem reflexe, nýbrž 

objektem popisu. Jako by hlavní snahou mluvčího bylo vyrovnat se s místem pomocí slov. Uchopit 

je a formulovat pro sebe, přeložit si je. Jen výjimečně popisující hlas explicitně vztahuje popisované 

sám k sobě. Zdánlivá nepřítomnost vnímajícího subjektu, jeho distance a ‚objektivnost‘ jako by 

však paradoxně podtrhovaly jeho přítomnost za textem“. (Housková 2004, s. 84) Subjekt je jakoby 

skrytý, do textu nepromlouvá sám, subjektivita je dána spíše implicitně. Vyjádřena může být 

použitím subjektivně hodnotících adjektiv, perspektivizací popisované scény, „výřezovostí“ a také 

sklonem k ornamentalitě, tedy pomocí postupů, jimiž autor skrytě narušuje zdánlivou objektivitu 

popisu. „Jsem tu. Nahoru od pasu.“ (Borkovec 1998: 25) „Pod stolem nehledej, jsem kentaur.“ 

(tamtéž, s. 25) 

 Podle Uspenského se jedná o „zvláštní druh zaujetí vnějšího hlediska, které tvoří základ jevu 

ozvláštnění-odcizení. Básník v něm například popisuje věc tak, jako by ji viděl poprvé, a událost, 

jako by se poprvé stala“. (Uspenskij 2008: 163) Podle Uspenského se jedná o „zvláštní druh zaujetí 

vnějšího hlediska, které tvoří základ jevu ozvláštnění-odcizení. Je zajímavé blíže pozorovat 

problém pojmu „ostranenije“, jenž „má původ u formalistů (resp. u Viktora Šklovského). Český 

překlad ozvláštnění nevyjadřuje jeho základní významovou vrstvu a to, že „ostranenije“ odkazuje k 

odcizení a je zejména prostorové“. (Heczková – Svatoňová 2011: 185) „Uspenského zájem o 

prostor jako konstitutivní prvek vztahu mezi divákem a dílem je jasně viditelný z jeho úvah o roli 

rámu obrazu ve vztahu k lineární perspektivě nebo k perspektivě inverzní. Zatímco rám u 

obrazových kompozic podřízených lineární perspektivě tvoří hranici mezi divákem a fikčním 

světem, u obrazů s inverzní perspektivou je jakýmsi samozřejmým prostorem mezi vnitřní a vnější 

pozicí pozorovatele, otevírajícím možnost dialogu mezi nimi.“ (tamtéž, s. 185) 

Jistý druh ozvláštnění spatřujeme také ve sklonu k ornamentalitě, projevující se například 

zvláštním a v básních Borkovce častým spojováním přírodního a umělého, jako ve spojeních 
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poodchlíplé mramorové poupě, kamenné lino, plenta, ze které rozkvétají samorosty, stěna v 

barevném ostění. Rovněž projevuje formující postavení autorského subjektu vzhledem k popisované 

skutečnosti, a přeci jeho odsunutí z centra textu. Právě uvedení věci do takového kontextu 

formujícího subjektu předpokládá, že básník věc stylizuje, přičemž platí výše zmíněná premisa 

akméismu, že „proces tvorby je přetváření esteticky lhostejné řady v cosi esteticky významného, v 

umělecké dílo“. (Hansen-Löve 1994: 483) Tedy sklonem k ornamentalitě a arteficiálnosti autor 

razantně zbavuje předměty jejich užitkovosti a staví je nově jako předměty estetické. „Vizuálnost, 

jasnost obrazu, logika myšlenek jsou na mnoha místech podchyceny hudebně, což koreluje s 

významem v textu, takže logické obrazy jsou rozpouštěny také v obrazech poslechových.“ (Hultsch 

2006, s. 30) Básník tak formálním řešením básně osvobozuje slovo samotné, které již není jen 

pojmenováním věci, řečeno slovy Mandelštama jen „jejím mechanickým přívažkem“ (Mandelštam 

1992: 183), ale stává se součástí vlastního mikrokosmu textu, který je na subjektu autora do jisté 

míry nezávislý.  

 

„Šedivý taft, stuha běžných dní / mírně se modrá vánočními svátky. / V trojdílném okně, v bílé 

mříži, / v odlitku nebe, v kusovitém sněhu // hyacint vyplázl květ. Hlíza – // karmínový skarab, 

vetchý, vyhnilý. // Kly kořínků kolem – náramek / na jásavě zeleném svalu. Jak had // dávící fialové 

zvíře. / Dávící měňavou myš, rybu, ptáka, / jenž otevřel peří k voskové kůži. / Ticho zmlklo, kusovitý 

sníh // vyplňující záhyb stuhy. / Žádný rytmus, tlak, žádný prudký motiv. / Jen zelená hněď vlastních 

očí, / tolikrát zkoumaná, tak známá.“ (Borkovec 1998: 16) 

V této básni se projevuje „složená povaha uměleckého textu“ (Uspenskij 2008: 176), v níž se 

přechod vnitřního a vnějšího hlediska rozpadá do řady mikropopisů a každý z nich má vlastní 

kompozici, každý z nich má vlastní rámec střídání vnější a vnitřní pozice“. (tamtéž, s. 185) 

„Rámec“, tedy podle Uspenského přechod mezi vnitřním a vnějším hlediskem, je ústředním 

tématem básně a projevuje se analogicky v každé jednotlivé složce i v obrazu vzniklém spojením 

jednotlivých slov. Druhá a třetí sloka obsahuje podrobný popis, tolik vzdálený běžnému vidění, že 

se stává spíše ornamentem. Běžný výjev, hyacint na okně, který zaujal zprvu bezděky pozornost 

básnického subjektu, se stane detailním popisem, předmětem artistně přetíženého vypodobnění. 

Obyčejný pohled na květ se změní v preparujícím popisu do celkem umělého výjevu, jako by 

pohledem „pozorujícího“ zkameněl, dostane neživou fialovou barvu, umělou měňavou voskovou 

kůži a stane se tak spíše dekorací. Můžeme tento detailní popis květiny shodně s Uspenským chápat 

jako jakýsi obraz v obraze, jejž naznačil již na konci první sloky rám okna, jako prostor, v němž 

bude situováno skoro až malířské zobrazení. Uspenskij říká, že „druhý obraz, situovaný dovnitř, se 

stává obrazem základním, tvoří střed kompozice a je přirozenější než jeho lemující obraz“. 

(Uspenskij 2008: 199). V básni je tomu ale naopak. Právě ve střední části básně, na zlomu třetí a 
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čtvrté sloky, začíná arteficiálnost a umělost skoro přetěžovat text, když jsou kly kořínků 

přirovnávány k náramku na jásavě zeleném svalu, k hadu, který dáví fialové zvíře. To, co mělo 

původně směřovat do středu, se stalo jen obrazem v obraze, v němž se donekonečna projevuje další 

a další ohraničenost okna, náramku, hada… Na konci citované básně se ale pohled na květinu u 

okna obrátí k okenní tabuli a básník v ní spatří další výjev, jehož lakonické vystižení kontrastuje s 

předchozími verši: „Jen zelená hněď vlastních očí, / tolikrát zkoumaná, tak známá.“ Předchozí 

obrazy se jakoby zastaví v jednom atemporálním bodu; v očích básnického subjektu, který je 

vlastně neustále ústředním bodem perspektivy, existuje v rámci básně coby zprostředkovatel 

obrazu, médium přetvářející věci v estetický obraz a zároveň sám sebe z tohoto centrálního bodu 

odsouvá. Petr Borkovec k tomu v rozhovoru řekl: „[…] shledávám jako podstatné zůstat stranou o 

něco déle, než do obrazu ‚sáhnu‘. Třeba ve výtvarném umění to není nic neobvyklého. […] velmi se 

mi líbí poetika nezasahování a naslouchání, určitá důslednost, studium předmětu.“ (Šrámek 2009: 

41) Petr Boháč mluví o tomto arteficiálním budování básnických obrazů Borkovce jako o „básnické 

laboratoři“, v níž „skutečnost zhodnocuje a pomocí slova se zhmotňuje do obrazu“. (Boháč 2003: 

31)  

V souvislosti s poezií Bishopové se tímto zakrýváním autorského hlasu v básni „vytváří křehký 

mnohohlasý efekt, který se jako kaleidoskop pod hladkým a naleštěným povrchem monologů 

neustále proměňuje“. (Quinn 2001: 147) Nakonec se tedy verše vlastně stávají prostředkem 

sebereflexe, o níž Jan Wiendl tvrdí, že „je základním estetickým účinkem této lyriky, v níž básník 

snímá masku, aby na jedné straně poukázal na ono pověstné líčidlo, ale aby zároveň sebe i čtenáře 

znejistil tím, že pod maskou líčidlo už být nemusí […].“ (Wiendl 2006: 20)  

Poetika naslouchání, o které mluví Borkovec, je pro autorovu poezii příznačná nejen ve vztahu 

k předmětnosti, ale platí také pro básníkovu překladatelskou činnost. V Polní práci se objevují časté 

odkazy k ruské literatuře, k básníkům nebo textům, které Borkovec překládá, vztah k nim je ale 

založen na tomtéž vztahu; jde především o sledování, pochopení a přiblížení se objektu, jímž je v 

tomto případě text jiného autora. Ve vztahu k textům jiných autorů nejde v syntetické poezii jen o 

fakt vcítění se a introspekce, ale „požaduje se přechod k systematickému pochopení autora a jeho 

hlasu. Ten vstupuje jako ‚symptom‘ pro ‚kongeniální reprodukování recipienta‘, který proniká do 

‚intimního vědomí‘ autora. Estetický vztah k osobnosti autora jde skrze překonání sympatického 

porozumění této osobnosti a etabluje jej jako ‚estetický předmět‘.“ (tamtéž, s. 465)  

V Polní práci najdeme hned v úvodu báseň Brodského v ruském originále, báseň svým 

úvodním veršem „Lyra je lehýnká, nic neváží“ odkazuje k Borkovcem do češtiny přeložené sbírce 

Vladislava Chodaseviče s názvem Těžká lyra. Především v závěrečných pasážích sbírky najdeme 

básně s názvy Chodasevič  píše básně, Bunin Beberové, 23. září 1941, báseň s názvem Volně ze Lva 

Loseva (Losev je autorem biografie Josifa Brodského). Intertextuální odkazy jsou ale především 
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záznamem osobního setkání, přirozenou rezonancí mezi autory a jejich díly. Báseň Chodasevič píše 

básně je popisným seznamem míst, časů a přiležitostí, při kterých vznikají básně: „…na zpáteční 

cestě z Petrohradu, / v pracovně z nudy. / Za překrásného letního dne, zničehonic. / Ráno, u okna, v 

Domě umění.“ (Borkovec 1998: 54) Vidíme tedy, že ozvuk cizí poezie v Borkovcových básních 

není pojat nijak tradičně. Autor mluví jakoby ústy oblíbeného básníka, píše „v jeho duchu“ a téma 

básně je pojato velmi osobně. Proto Borkovec říká: „Hlavním důvodem překládání je, že mě poezie 

chytne, že ji cítím a v tu chvíli třeba až zbožňuju. Podle mě je naprosto přirozené být někým 

ovlivněn. […] nechat se ovlivnit hluboce, na tom se musí pracovat.“ (Šrámek 2009: 42) Znovu se 

zde objevuje pojem práce jako vědomého úsilí, budování vztahu a především ono syntetické 

znovupoznávání, kterým autor může nechat zaznít kulturní odkazy ve svém vlastním díle, a tím jim 

dát nový život, novou estetickou hodnotu a budovat tak neustálý dialog. Odkazy jsou především 

záznamem osobního setkání s texty jmenovaných básníků, k nimž má autor vztah specificky osobní, 

jak je popsán v kapitole o překladatelském typu poezie, a neslouží tak jen jako samoúčelný odkaz k 

určité literární tradici. Proto Borkovec na otázku, zdali je zdrojem jeho inspirace literatura sama, 

jiné texty, osobní zážitky nebo životní zkušenost, odpovídá: „Jde o obojí, mezi tím a oním pořád 

vznikají nové a nečekané vztahy. Inspirací, když používáš to slovo, může být pohled z okna do 

zahrady, věta vlastní ženy nebo obdiv jiného básníka, metrum cizí básně. Ty možnosti jsou 

rovnocenné.“ (Balaštík 2003: 6)  

„Jsou situace, kdy metaforou jedné věci může být jen jiná věc, visící nad ní na skobě. Takové 

jsou především texty z oddílu Pokoj s chodbou ve sbírce Polní práce,“ (Balaštík 2003: 9) řekl Petr 

Borkovec k oddílu sledované sbírky, jejímž ústředním tématem se stává vzpomínání a snaha 

zachytit předmětné a prostorové konstanty tak, jak se pojí s osobními vzpomínkami.  

Zde se autor (a výrazně především v následujících dvou sbírkách A. B. A. F. a Needle-Book) 

zaměřuje na detailní popis prostorů a předmětů, v nichž jsou uchovány a zakonzervovány 

vzpomínky, především na místo jeho mládí v Louňovicích. Jde o zachycení míst velmi popisným, 

až deskriptivním způsobem, v němž se věci stávají atributy něčího života, připomínkou své někdejší 

každodenní užitkovosti; nabývají ovšem novou hodnotu v rámci uměleckého díla jako předměty 

estetické. Jazyk je prostý, vrství se adjektiva a výpočty viděných předmětů, přičemž verše naprosto 

pozbývají metafor, to, „co autor nalézá, jsou spíše metonymie, buď části, které jeho blízké 

reprezentují vcelku, nebo celek, na kterém měly podíl“. (Hultsch, 2006, s. 30) „[…] nalevo kamna, 

čaloun na křeslech / je červený přehoz, a i stůl / Poslední večeře, co nad postelí visí; / porcelán 

v skleníku je plný starých rtěnek / a klubko růženců se hřeje na dně mísy.“ (Borkovec 1998: 32) 

„[…] Mrak se modral v chodbě, která / bývala lovecká: vycpaný jestřáb / na tapetě, užaslý 

dvanácterák // visel, jak ikona, v hořejším rohu, / kalendář Sellier & Bellot, vedle / fotografie z honu 

v zlatých rámech […]“ (Borkovec 1994: 33) Předměty jsou popisovány ve sledu, v jakém básnický 
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subjekt prochází místnostmi, jako by krokoval a zapisoval výčet viděného, věci zprostředkovávají 

obraz života, který tu byl žit, stávají se samy o sobě metaforami tohoto života. Jedna každá věc se 

spojuje s druhou a tvoří prostor, jejž můžeme vnímat jako kompaktní, vcházejí spolu do souvislosti 

a tvoří obraz. Popis takových prostorových vztahů je znovu jednou z možností, které se básníkovi 

nabízejí, aby zmírnil děs z nekonečnosti, nepřeložitelnosti prostoru a zde také z uplývání času. Z 

mnohostí vybírá a popisuje zdánlivě prosté detaily, aby tak třídil a hierarchizoval skutečnost, aby se 

v ní mohl orientovat. „[…] vteřina úlevy, že skleněné panely, / koupací čepice za sklem, kov chloru, / 

keramika s teplou, černomodrou vlnou / jsou posledním prostorem, konečným okolím, / že si je nelze 

ani zapamatovat, ani je zapomenout.“ (Borkovec 1998: 49) Báseň je konstituována z předmětnosti 

samotné a básník je spíše jejím zprostředkovatelem do textu. „Jsme zvyklí, že lyrika radikálně 

přetváří řeč: vyzvedá rytmus, melodii, fragment, paralelismus či kontrast řečových úseků, 

přejmenovává skutečnost v metaforách, detail proměňuje v symbol. U Chodaseviče, pozdního 

Brodského a zejména u Rejna je pohyb spíše opačný: vjemy a dojmy do básně jako by připlouvaly, 

jejich běžné pojmenování je ponecháno, souvislosti nejsou intelektuálně vyjádřeny, takže všední 

události se vynořují z neznáma, a teprve postupně se skládají v souvislý horizont, ne vždy úplný, ale 

o to intenzivněji tušený.“ (Svatoň 2007: 57)  

Je-li pamětí textů Borkovce zmíněná osobně pojatá intertextualita, dialogický přístup ke 

kultuře, potom je pamětí prostorů osobní vzpomínání. Snaha po kontinuitě kulturní je analogická k 

touze po zachycení kontinuity vlastního života v paměti. Paralelu v tom spatřuje také Anne Hultsch, 

když říká, že „místnost, uzavřený prostor, ze kterého je posuzován svět, není pouze obrazem 

rodinné intimity, nýbrž je rovněž obrazem idey intimity kulturní“. (Hultsch, 2006, s. 28)  
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8 Závěr 

Básník Petr Borkovec zaujímá od počátku své tvorby rezervovaný postoj k moderním 

avantgardním proudům a směrům. Tíhne a později se přímo hlásí k estetické koncepci založené 

spíše synteticky, tedy ke koncepci modernistické avantgardy pracující s pojmem „klasičnosti“, 

konkrétně se projevující v kulturologii ruského akméismu.  

Pro toto tvůrčí směřování je příznačný především estetický vztah k jazyku a ke slovu, které 

není dále odkázáno k destrukci a rozkladné tendenci analytické avantgardy, ale je znovu základním 

kamenem výstavby literárního uměleckého díla. Materiálem, jenž vyžaduje vědomý, přesný, až 

„řemeslně“ pojatý přístup umělce. Potlačeny jsou, oproti avantgardě analytické, čistě personální a 

psychologické prvky díla. Upozaděna je role autorského subjektu, který se v dialogu setkává s 

kulturním dědictvím, aby jej „znovu poznal“, zaktualizoval a přetvořil skrze vlastní tvorbu v nový 

organický celek. Takto se dialog v díle Petra Borkovce projevuje nejen ve vztahu k jinému, 

například překládanému dílu, ale také ve vztahu ke skutečnosti, jejíž předmětnost autor přetváří ve 

své tvorbě a znovu konstituuje jakožto předmět estetický; zároveň znenápadněním vlastní role v 

prostředí textu zdůrazňuje nepersonální aspekty díla. Musíme ovšem říci, že toto směřování není v 

žádném případě staromilské, je způsobem, jak se vyrovnat s výzvou postmoderní poezie po novosti 

a originalitě textu, ač jde ve svém řešení zcela odlišným směrem než analyticky zaměřená 

avantgarda. „Ne-provokace se stává právě provokací vzhledem ke konvencializované estetice 

ozvláštnění.“ (Hansen-Löve 1994: 456). V tomto světle můžeme nahlížet také na Borkovcovu 

snahu po kontinuitě kultury i osobní tvorby.  

Vývoj Borkovcovy poetiky jsme sledovali od počátku devadesátých let, kdy se autor v prvotině 

Prostírání do tichého přihlásil k tradici katolicky orientované české poezie a byl úzce ovlivněn 

lyricky laděnou, sevřenou a formálně propracovanou poezií Jana Skácela. Problém formálního 

řešení básně ohledává básník ve sbírce Poustevna, věštírna, loutkárna, v níž na základě jazykového 

experimentu inspirovaného básníky šedesátých let, především Wernischem, soustředí pozornost ke 

slovu samotnému. Vlastní, osobité vyjádření nachází básník ve sbírce Ochoz, laděné po tematické i 

motivické stránce expresivně, v níž se poprvé objevují témata nesnadnosti jazykového vyjádření, 

nejistoty vlastní subjektivity a zvláštní dvojlomný vztah k prostorovým konstantám básně, v nichž 

se především tematizuje protiklad prostoru „vnitřního“ a „vnějšího“. Ten je přímo stěžejním 

tématem příští sbírky Mezi oknem, stolem a postelí. Autor v ní texty konstituuje právě v této 

opozici, ovšem vztahuje ji více k sobě samému, vztah vnitřního a vnějšího prostoru se opakuje 

neustále, v každém jednotlivém mikrokosmu světa, pokoje, subjektu, díla, a tak odhaluje stálou 

nejistotu a unikavost toho definovat prostor „vnitřní“. Sbírka Polní práce je snahou o sjednocení v 

tvůrčím nasměrování, které jsme popsali jako dialogické. Vyznačuje se dialogickým přístupem ke 
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skutečnosti i ke kultuře, kdy autor může poznávat sama sebe znovupoznáváním „toho druhého“, 

cizí poetiky, stejně tak jako viděného předmětu, a v tomto tichém, odosobněném pozorování 

nakonec hlouběji odkrývat prostor nacházející se za prostorem vymezeným vztahem subjekt-objekt.  

Borkovec se vědomě nachází v určitém kulturním meziprostoru, v neustálém dialogu. Osciluje 

na hranicích vlastní básnické imaginace a odkazu předchozích generací, nevidí v přiznaném 

ovlivnění texty autorů, jejichž dílo obdivuje, žádný pohyb jdoucí proti originalitě textu. Vědomě 

setrvává také v meziprostoru vlastního textu a textu jím přeloženého, v němž spatřuje na jedné 

straně kulturní zázemí svého uměleckého směřování, na straně druhé zcela osobní inspiraci dílem 

oblíbených autorů, jejichž texty, témata, motivy nebo formální řešení básně může být spouštěcím 

mechanismem básníkova „naladění“ stejně tak jako jakákoli jiná životní inspirace. Borkovcovi také 

zřejmě vyhovuje prostor mezi daností a volností jazyka, ať již v procesu překládání textu, nebo ve 

vlastní tvorbě, přičemž oba procesy jsou založeny na totožném spojování nevyhnutelnosti a danosti 

jazykové struktury, zesílené v díle Petra Borkovce o fakt, že se snaží dosáhnout jisté maximy 

formální propracovanosti básní. Tématem mnoha autorových sbírek je také pohyb v prostoru mezi 

vnitřním a vnějším, mezi předmětností světa a nepochopitelným, nepopsatelným světem duše. A tak 

je možné v Borkovcově poezii konečně spatřovat přirozeně akcentovaný prostor mezi pomíjivým a 

věčným. V doteku všech těchto opozic, v prostoru mezi nimi, se nachází sám autor nikoli jako 

tvůrce, ale spíše jako tichý pozorovatel.  
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ABSTRAKT 

 

Následující práce sleduje tvorbu básníka Petra Borkovce v průběhu devadesátých let. První část 

tvoří nástin několika zdrojů Borkovcovy poetiky a zaměřuje se především na kulturologii ruského 

akméismu. Důsledněji pracuje s pojmem „klasického“ směřování v kontextu moderní ruské poezie, 

neboť právě zmapování tohoto pojmu, může vytvořit dobrý základ pro čtení Borkovcových děl. 

Druhá část práce obsahuje interpretace sbírek sledovaného autora, v chronologickém pořadí, tak jak 

vycházely v průběhu devadesátých let. Snaží se problémy ohledané v první části práce nacházet v 

konkrétních projevech díla a nastínit na tomto základě vývoj autorovy poetiky.  
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ABSTRACT 

 
The following paper describes the literary work of the poet Petr Borkovec during the nineties. 
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culturology of russian acmetism. It consistently keeps to the terms of the "classical" current in 

context of modern russian poetry, since this context serves as a good basis for reading Borovec's 

poetry. The second part contains interpretations of the author's poetic collectons in chronological 

order, as they were published during the nineties. It attempts to seek out the issues the first part 

deals with in the actual literary works and thus sets out to show the development of the poetics of 

Borkovec. 
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1 Úvod 

 

Tématem této práce je básnické dílo a vývoj poetiky básníka Petra Borkovce, konkrétně ve 

sbírkách vydaných v průběhu 90. let, počínaje prvotinou Prostírání do tichého (1990), přes sbírky 

Poustevna, věštírna, loutkárna (1991), Ochoz (1994), Mezi oknem, stolem a postelí (1996) a konče 

sbírkou Polní práce (1998). Práci bych chtěla započít krátkým exkurzem do stavu porevoluční 

české poezie a zdůraznit v něm směřování sledovaného autora v rámci mladé, křesťansky 

orientované básnické generace a na pozadí jím napsaného programového textu Skrz. Borkovcovy 

texty chci nahlížet optikou několika literárních tendencí a směrů, které autor zpřítomňuje ve vlastní 

tvorbě, ke kterým se navrací a vědomě na ně navazuje. V kontextu českém se v Borkovcově díle 

projevuje návrat k určitým tradičním textům české poezie dvacátého století. V kontextu jeho 

překladů můžeme pozorovat vědomé budování uměleckého díla, které si v čase „podává ruku“ s 

moderními směry, v jejichž estetické koncepci se nějakým způsobem zpřítomňuje „klasická“ nebo 

„klasizující“ tendence, a to mnohdy jako protiváha moderních avantgardizujících směrů. Mým 

cílem je sledovat, jak se tento příklon k určitým tradičním formám prohlubuje v průběhu 

devadesátých let v koncepci, kterou můžeme pojmenovat jako „překladatelský typ poezie“, a 

zhodnotit na tomto základě vlastní texty Petra Borkovce. Jednak na pozadí některých konkrétních 

textů zabývajících se ruským akméismem a dále na pozadí jistého výběru „hermeneuticky“ se 

orientujících literárněvědných prací Gastona Bachelarda, Emila Steigera a práce Borise Uspenského 

vycházejícího z ruské formální školy. Při interpretaci vybraných textů chci důsledněji sledovat 

proměny některých podstatných témat Borkovcovy poezie, jakými mohou být například 

intertextualita, vztah k prostoru a předmětnosti či spirituální motivy básní.  
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2 Dílo Petra Borkovce 

Petr Borkovec se narodil 17. dubna 1970 v Louňovicích pod Blaníkem. V této vesnici strávil 

také velkou část svého dětství. Shodou okolností zde bydlely jeho tři babičky (matka se provdala 

dvakrát za muže z téže vesnice), v jejichž domech a hlavně v prostoru mezi jejich domy trávil autor 

svůj volný čas. Borkovec se často o dětství v Louňovicích zmiňuje v pozdějších rozhovorech a 

považuje toto období jakožto i svět a jazyk svých babiček za důležitý inspirační zdroj vlastních 

básní,1 vzpomínky na dětství se promítají do několika sbírek z přelomu devadesátých let a jsou 

později ústředním tématem sbírky A. B. A. F. (2002) a Needle-Book (2003) „Při středoškolských 

studiích na Gymnáziu Jana Keplera silně ovlivnilo jeho směřování setkání s profesorkou češtiny 

Danielou Vojtěchovou, která ze dvou Borkovcových básní otištěných ve školním časopise vycítila 

básnický talent a (i přes nevoli Borkovcovy matky, která si přála mít ze syna lékaře) začala usilovat 

o vylepšení rodícího se talentu. Borkovec se začal systematicky zabývat literaturou, četl medailony 

ve slovnících spisovatelů, setkal se s antologií akméistické poezie Ústa slunce, četl texty Skácelovy 

apod. Jeho čtenářské zkušenosti se prohloubily při studiu českého a ruského jazyka na Filozofické 

fakultě UK, kde se seznámil například s texty Ivana Wernische.“ (Placák 2001: 52–55). Studium 

nedokončil. V roce 1992 se stal redaktorem Souvislostí, časopisu vznikajícího v pražské skupině 

křesťansky orientovaných intelektuálů, nesoucí podtitul Revue pro křesťanskou kulturu. Začal se 

živit jako redaktor novin a kulturních časopisů. Byl redaktorem deníku Mladá fronta, dva roky 

pracoval v Nakladatelství Lidové noviny, kde po dobu jednoho roku vedl přílohu Umění a kritika, 

poté pracoval v redakci Literárních novin.  

Od poloviny devadesátých let se Petr Borkovec soustředěně věnuje překladatelské činnosti. Je 

spolupřekladatelem antologie ruské emigrační poezie U řek babylonských (1996). Spolu s lingvisty 

spolupracuje na překladech textů z dalších jazyků. S religionistou Matyášem Havrdou přeložil 

Sofoklovo drama Král Oidipús (1999) a s týmž autorem spolupracoval také na překladu Aischylovy 

Oresteie pro nastudování v pražském Národním divadle (2002). Za překlad Oresteie byla autorům v 

roce vydání udělena prestižní překladatelská cena Prémie Tomáše Hrácha. Ve spolupráci s 

koreanistou Vladimírem Puckem přeložil Antologii klasické korejské poezie Jasná luna v 

prázdných horách (2001). Soustředěně se věnuje překladům textů ruských básníků. Spolu s 

Jaroslavem Kabíčkem vydal překlady básní Vladimira Nabokova Ut pictura poesis (2002). Přeložil 

básně, eseje a stati Vladislava Chodaseviče pod názvem Těžká lyra (2003), za níž v tomtéž roce 

získal hlavní tvůrčí odměnu Ceny Josefa Jungmanna. Dalšími přeloženými sbírkami jsou Verše do 

alba ruského básníka Jurie Odarčenka (2005) a sbírka Bylo byli byla byl... básníka Jevgenija Rejna 

                                                 
1 Viz například: Placák, P.: Kádrový dotazník, Praha (Babylon: 2001) s. 51–59;  a dále Balaštík, M.: „Jsem pro cechy 

básníků…“: rozhovor s Petrem Borkovcem, in Host 19, 2003, č. 10, s. 5–9. 
 Samostatná stať Petra Borkovce o tomto tématu Borkovec, P.: Ženský rod, in Souvislosti 15, 2004, č. 1, s. 79–85.  
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(2005).  

Mezi lety 1993–1996 spolupracoval s Václavem Vokolkem na polobibliofilské edici Turské 

pole, v níž samostatně sestavil Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Slavíka (1995). Přispíval a 

přispívá do Akordu, Arkády, Iniciál, Katolického týdeníku, Kavárny AFFA, Lettre Internationale, 

Literárních novin, Lidové demokracie, Perspektiv, Proglasu, Souvislostí, Tvaru, Tvorby, Velehradu, 

Revolver Revue, Listů, Hostu, Plavu, A2 aj. 

V současné době se kromě publikační a překladatelské činnosti zabývá výukou tvůrčího psaní 

na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Od roku 2006–2009 byl šéfredaktorem periodika 

Rukopis, časopisu o tvůrčím psaní. Pracuje jako redaktor nakladatelství Fra a spolupracuje se 

stejnojmenným kavárensko-kulturní prostorem, kde organizuje čtení současné české poezie.  

Petr Borkovec je autorem básnických sbírek: Prostírání do tichého (Pražská imaginace 1990), 

Poustevna, věštírna, loutkárna (MF 1991), Ochoz (MF 1993), za níž mu byla udělena Cena Jiřího 

Ortena, dále sbírky Mezi oknem, stolem a postelí (ČS 1996), Polní práce (MF 1998), A. B. A. F. 

(Opus 2002), Needle-Book (Paseka 2003), výboru Vnitrozemí (Fra 2005) zahrnujícího upravené 

básně z předchozích šesti sbírek i nové básně, kratších prozaických textů Berlínský sešit / Zápisky 

ze Sant-Nazaire (Fra 2008) a zatím poslední publikované sbírky Milostné básně (Fra 2012). Kratší 

prozaické texty publikoval například v Revolver Revue (Jedna věta). Jeho texty byly přeloženy do 

mnoha evropských jazyků, knižně publikoval v Německu, Rakousku, v Itálii a ve Velké Británii. 

Německý překlad sbírky Polní práce získal v roce 2001 Cenu Huberta Burdy a jihotyrolskou Cenu 

Norberta C. Kasera. Přeložila ji Borkovcova dvorní překladatelka do němčiny Ch. Rothmeierová, 

která rovněž vydala výbory Borkovcovy poezie (dvojjazyčný výbor Ze tří knih / Aus drei Büchern a 

dvojjazyčný Přívoz / Überfuhr, Fünfter November und andere Tage). Do angličtiny přeložil 

Borkovcovy básně J. Quinn pod názvem From the Interior.  
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3 Mladá básnická generace 90. let 

Chceme-li vidět směřování poetiky sledovaného básníka, musíme na začátku práce hledat jeho 

místo v nově se etablující básnické generaci 90. let, jejíž zrod byl poznamenán zvláštní kulturní 

situací porevoluční doby. Podle dělení Miroslava Balaštíka se v české literatuře této doby „v rámci 

tzv. konvergentního pohybu kromě jiného jedná o splynutí paralelních okruhů, které zastupovali 

autoři exilové, samizdatové a oficiálně vydávané literatury“. (Balaštík 2010: 12) 

Další součástí konvergentního vývoje je zadruhé fakt, že se do literatury navrací a stávají se 

náhle její součástí autoři, kteří z ní byli v totalitním období vykázáni. Tento návrat označuje 

Balaštík jako „míšení generací“. (tamtéž, s. 12) Nejmladší básnickou generací vstupující do české 

poezie počátku 90. let byli autoři narození v šedesátých a sedmdesátých letech, jejichž umělecké 

směřování se rozvíjelo na poetikách rozvinutých v minulých obdobích.  

Jednak to byli básníci z okruhů undergroundu, například Jáchym Topol, J. H. Krchovský, 

Luděk Marks, Petr Placák a Vít Kremlička. Podle Petra Hrušky „je jim společný syrový, neuhlazeně 

autentický pohled na realitu, kritický despekt vůči společenským normám, mnohdy ostrá ironie 

nebo přímočaře konstruovaný vztah k Bohu“. A Hruška dále doplňuje, že „řada autorů se pomocí 

ironické a sebeironické reflexe, drzosti výrazu i témat odklání od pojetí básně jako okouzleného 

lyrického zpěvu, odmítá roli zasněného poety“.  (Hruška 2008: 45) Tento způsob chápání světa se 

podle Hrušky obráží především v jisté „depatetizaci“ poezie, která se „projevuje v mnoha textech 

devadesátých let a poznamenává také tvorbu spirituálně zaměřených básníků“. (Hruška 2008: 53) 

Další důležitou skupinou jsou katolicky orientovaní básníci, rovněž přináležející ke generaci 

autorů narozených kolem roku 1960, kteří se počátkem 90. let sešli ve skupině Portál, sdružené 

kolem revue Souvislosti; vůdčí osobností této skupiny se stal jejich redaktor, básník Jiří Hauber. 

Neformální sdružení bylo blízké staršímu uskupení křesťanských literátů Skupině XXVI, společně 

organizovali literární pořady a autoři Portálu publikovali v almanaších Skupiny. K Portálu 

přináleželi Pavel Kolmačka, Jiří Hauber, Pavel Rejchrt, Ewald Murrer nebo Bohdan Chlíbec. 

Mezi křesťansky se orientující básníky mladé generace, tedy autory narozené kolem roku 1970 

patří také Petr Borkovec vedle Pavla Petra, Petra Čichoně, Tomáše Reichla nebo Miloše Doležala. 

„Jejich poetika je zaměřena k tichému ponoru, znenápadnění autorského subjektu v prostředí básně. 

Takoví básníci jsou vzdáleni prostorům postmoderních her, nevázaností a všeobecné relativizace a 

ve svých verších hledají znamení pevného řádu, nadosobní autority.“ (Hruška 2008: 55) 

Jako jistý protipól křesťansky orientované literatury může být chápána tendence k „prudké 

dynamice promluvy, vypjatosti básnického gesta, jež má čtenáře vyburcovat, jako v poezii Jaromíra 

Typlta, Martina Langera nebo Pavla Ctibora“. (Hruška 2008: 55) O zásadních rozdílech mezi 

křesťanskou (tradiční) a moderní avantgardně založenou poezií se zmíním v příštích kapitolách, při 
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popisu základů obou uměleckých směřování.  

Podle dělení Petra Hrušky můžeme jmenovat ještě některé další „směry“, jimiž se nejmladší 

básnická generace ubírala. Ať už je jím poezie „meditativní a kontemplativní, jejíž představitelé se 

hlásí především k odkazu Vladimíra Holana (Robert Fajkus, Věra Rosí, Norbert Holub, Viola 

Fišerová) nebo například typ poezie imaginativní, navazující na poetiku poválečných autorů 

Vratislava Effenbergra a Zbyňka Havlíčka, jejíž neosurrealistický proud se spojuje ve znovu 

ustavené Skupině českých a slovenských surrealistů a obnovuje vydání surrealistického časopisu 

Analogon (František Dryj, Alena Nádvorníková, Josef Janda)“. (Hruška 2008: 53)  

Znamením doby je, že nová básnická generace není ve svém programovém směřování nijak 

ucelená. Naopak, „program, který se snaží vytvořit, je záležitostí okruhů autorů (kolem časopisu 

Host, Iniciály, Souvislosti, Modrý květ), jednotlivých individualit, sbírek, jakož i dílčích textů“. 

(Kožmín-Trávníček 1998: 257) Právě pojem tradice a způsob navazování na různé kulturní odkazy 

se stává na počátku 90. let problémem, se kterým se nejmladší básnická generace musí vyrovnat, je 

„příznakem zpřítomňování dědictví předchozích uměleckých děl, které se stává jakýmsi 

interpretačním klíčem. Nejde zde už jen o inspiraci vlastní poetiky, ale také o snahu najít kontext, v 

němž má být určitému dílu rozuměno“. (Balaštík 2010: 139)  
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4 Tři zdroje poetiky Petra Borkovce 

Sledujeme-li Borkovcovu tvorbu v průběhu 90. let, můžeme vytyčit několik uměleckých směrů, 

estetických koncepcí, které autorovu tvorbu ovlivňují. Na textech jiných autorů s důrazem na 

pochopení všech historických i estetických aspektů díla prohlubuje a tříbí Borkovec poetiku vlastní. 

Zejména v souvislosti s prvními dvěma sbírkami (Prostírání do tichého a ve sbírce Poustevna, 

věštírna, loutkárna) můžeme pojmenovat první z těchto podkladových linií jako linii křesťanskou, v 

níž autor velmi výrazně, způsobem spíše napodobivým, navazuje na autory křesťanské provenience 

(Skácel, Slavík, Zahradníček, Reynek).  

Jako druhou linii jmenujme v souvislosti s druhou sbírkou inspiraci expresivní a především 

experimentální poezií generace 60. let (Wernisch, Gruša) a ve sbírce třetí (Ochoz) a čtvrté (Mezi 

oknem, stolem a postelí) poté linii expresionistickou, sledující stopu německého expresionismu 

(literárního i výtvarného) a stopu svébytné „české“ křesťansky expresionistické poetiky (Reynek).  

Třetí velmi podstatnou linií tvarující dílo sledovaného autora hned na několika rovinách je 

kulturologie ruského akméismu, zastoupená nejen představiteli Cechu básníků, ale především 

básnickým dílem a esejistickou tvorbou jeho dvou představitelů, Osipa Mandelštama a dědice 

akméistické kultury Josifa Brodského. Tři zmíněné linie, křesťanská, expresionistická a 

akméistická, do Borkovcovy tvory nevstupují v chronologickém pořadí, například akméismus 

ovlivňoval autora již od jeho uměleckých počátků,2  spolu s expresionismem nabývají v díle autora 

různých podob a vystupují v různých akcentech napříč jeho tvorbou. Samozřejmě také tendence 

křesťanská, tedy spirituální základy Borkovcovy poezie, se promítají jako autorův světonázor do 

všech jeho textů, ačkoli je toto téma do každé jeho sbírky zapracováno jiným způsobem.   

V naší práci se budeme ze tří sledovaných témat nejzevrubněji zabývat linií akméistickou, 

neboť se na jejím základě formuje pro naši práci důležitý pojem „klasického“ uměleckého 

směřování. Je důležité upozornit na fakt, že jmenovaná „umělecká východiska“ nejsou přenášena do 

tvorby básníka jako koncept, aktualizace směrů není programovým uplatňováním historicky 

odeznělé poetiky, ale jsou, jak bylo již zmíněno výše, základem, na nějž jsou pozdější Borkovcovy 

texty nanášeny jako „další rastr“. Vzájemné dotyky a průniky mezi dílem „klasickým“ a 

„moderním“ mezi „původním“ a „přeloženým“ mezi poetikou „vlastní“ a „cizí“ jsou nakonec tou 

nejdůležitější a do důsledku propracovanou konturou Borkovcovy poezie.  

                                                 
2 O své četbě děl básníků ruského akméismu (například výboru Ústa slunce) a o silném ovlivnění touto poetikou se 

zmiňuje Borkovec ve dvou rozhovorech: Placák, P.: Kádrový dotazník, Praha, Babylon 2001, s. 51–59,  
     s. 54 a 57.  
     Justin Quinn, An interview with Petr Borkovec (by e-mail between January and May 2002), http://www.transkript-

review.org/sub.cfm?lan=&id=1503; 12. 3. 2014. 
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4.1 Linie křesťanská 

 

Na nově vzniklou situaci porevolučního stavu české literatury reagovala právě se etablující 

mladá básnická generace 90. let, jak bylo zmíněno výše, různým způsobem. Většinou reakce 

probíhala v návaznosti na předcházející literární tradice, především na svobodně se projevující 

tvorbu šedesátých let, jejíž vývoj byl násilně pozastaven léty normalizace. Přesto mladí básníci 

často necítili mezi sebou navzájem generační nebo skupinové souznění. „Kolem sebe žádné lidi, o 

kterých bych mohl jako o své generaci mluvit, necítím. […], proto zatím inklinuji k lidem starším, 

jako je Ivan Slavík, Karel Eichler, Vladimír Vokolek,“ řekl v rozhovoru v roce 1991 Petr Borkovec. 

(Bílek 1991: 8) Přihlásil se tak vědomě již na začátku své umělecké tvorby k tradici křesťanské 

poezie, jejímž „východiskem a úběžníkem jsou nadosobní hodnoty, které zakládají křesťanský 

postoj ke světu a pomáhají jej hierarchizovat“. (Hruška 2008: 54)  

Mladá generace spirituální poezie se v Čechách na počátku 90. let formovala jednak kolem 

brněnského vydavatelství Host, zadruhé v Praze kolem revue pro křesťanskou kulturu Souvislosti 

založené roku 1990, do níž byl Petr Borkovec roku 1992 přijat jako člen redakce.  

Borkovec hledal v intencích křesťanské tradice nejen osobní literární vzory, ale především se 

hlásil ke křesťanskému způsobu nazírání na svět a vztahu k umění. V témže rozhovoru řekl k 

moderní poezii psané Antošovou nebo Typltem, že jí vůbec nerozumí a působí na něj jen jako 

„mladická, zjitřená obrazotvornost“.3 (tamtéž, s. 8) Borkovec inklinuje ke křesťansky orientovaným 

básníkům nejen z důvodů víry, ale také hledá v nasměrování spirituálních autorů jistý pevný řád, 

vědomé navazování na kulturní dědictví, jež se obráží v čisté formě oproštěné od osobní básnické 

výbojnosti charakterizující avantgardní směry. V úvodu rozhovoru, který Borkovec vedl s Ivanem 

Slavíkem na stránkách časopisu Iniciály, cituje autor dosti obšírně dopis Richarda Weinera Maurici 

Henrymu, v němž Weiner upozorňuje mladého básníka, že „se musí cvičit v úsilí nevěřit v 

neomylnost prvního okamžiku inspirace“.  A za sebe autor v rozhovoru dodává: „Všude je 

spoléhání na cosi. Náhodný výběr a náhodná koláž. Náhodná snadná sousedství. Ono to něco 

udělá. […] Schází mi zádrhel, […] vůle k tvaru i obsahu.“ (Borkovec 1993b: 57) Protiváhu k této, ať 

již právem či neprávem, kritizované nahodilosti spatřuje Borkovec právě v textech křesťansky 

orientovaných básníků, jejichž dílo kromě hluboce osobního prožitku víry obsahuje také pokoru 

spojenou s neustálým hledáním něčeho, co nás přesahuje. „Jde přece o to uvěřit v Tajemství, být k 

němu upřen, věřit Tajemství […], které mě přesahuje, které nikdy nemohu obmyslet, jež nemohu 

interpretovat, […]. Každá skutečná báseň je pak takovou nezdařenou interpretací, ne ovšem 

marnou. “ (tamtéž, s. 58) Borkovec se cítil nejblíže spřízněn s nejstarší křesťansky orientovanou 

generací a nejvíce byl oslovován „prostě a přímo vyslovovanou poezii“ Ivana Slavíka. (Hruška 
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2008: 54)   

Inklinaci k čistému, prostému stylu s křesťanskými a folklorními motivy můžeme spatřovat 

také v dalším důležitém zdroji inspirace Borkovcovy první sbírky, v poezii Jana Skácela.  

Ve svém úsilí zaktualizovat texty často neprávem zapomenutých, křesťansky orientovaných 

básníků spolupracoval Borkovec mezi lety 1993–1997 s Václavem Vokolkem na edici Turské pole, 

v níž v roce 1995 vyšel Borkovcem sestavený Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Slavíka. Mimo 

jiné zde také o rok dříve vyšel výbor z prvních tří sbírek Borkovce pod názvem Posledních dvacet. 

Ivanu Slavíkovi a Vladimíru Vokolkovi také autor věnoval v časopise Tvar medailon, kde je 

pojmenoval jako opomenuté a po revoluci ještě nedostatečně doceněné básníky. Právě rané dílo 

Vladimíra Vokolka vedle díla Bohuslava Reynka patří k osobitému druhu spíše expresionisticky 

laděného proudu katolické poezie, vycházejícího z přímého nebo pozdějšího dědictví florianovské 

Staré Říše. V tomto smyslu se křesťanská linie, z níž vyrůstá Borkovcova tvorba, prolíná s linií 

expresionistickou. Z reynkovského dědictví čerpá Borkovec především v místech, kde je sám 

Reynek ovlivněn rakouským expresionistou Georgem Traklem, a rozvíjí osobitou odnož 

„expresionismu venkovského statku“, jak Reynkovu poetiku popsal M. C. Putna, v opozici vůči 

tradičnímu expresionismu evropských velkoměst. „Dílo Georga Trakla, přeložené Reynkem (Básně, 

1913 – česky 1917, Šebestián ve snu, 1915 – česky 1924), je založeno na smyslu pro většinou 

chmurný, drastický detail a přivede Reynka k tendenci osamostatňovat a zrovnoprávňovat barvu 

vůči předmětu a k pěstování slovní artistnosti.“ (Putna 2010: 997) 

V tomto ohledu se ovšem již linie křesťanská dotýká druhé linie expresionistické. 
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4.2 Linie expresionistická 

 
Poezie Petra Borkovce je ovlivněna hnutím německého expresionismu, básnického i 

výtvarného. Autor mluví například o „ovlivnění představiteli výtvarné skupiny Der blue Reiter a 

dále básníky Traklem, Heymem, Bennem“. (Quinn 2000) Expresionismus se promítá do autorovy 

poezie především jako druh odpovědi na určitý životní pocit. V tomtéž smyslu také proměnil poezii 

básníků křesťanské orientace, či básníků ruské emigrace. Jeho postupy korespondují se základním 

existenciálním pocitem moderního člověka. „Na stylové souvislosti německého expresionismu s 

českými lyriky a prozaiky Bohuslavem Reynkem, Richardem Weinerem nebo Jakubem Demlem 

upozornil v předmluvě k antologii expresionistické poezie Haló, je tady vichr–vichřice! již Ludvík 

Kundera. Styčnou plochou českého a německého expresionismu vidí především v základním 

existenciálním, tragickém životním pocitu, který ústí do existenciálního strachu a rozpadu 

osobnosti. Expresionismus jakožto umělecký směr vzniká z myšlenkové a ideové nejistoty, 

vyvěrající z obecné nejistoty životní na počátku 20. století, zapříčiněna je především prudkým 

rozvojem směrem k industriální společnosti a pochybnostmi o platnosti zásad osvícenské teorie 

poznání a osvícenského výkladu světa.“ (Fialová-Fürstová 2000: 30) Expresionismus jakožto směr 

vyrůstající z tragiky dějinných událostí dvacátého století vystihují slova prvního eseje o 

expresionismu z pera Hermanna Bahra. Expresionismus je podle něj „úzkostné volání člověka po 

duši, doba prvních desetiletí dvacátého století jediným výkřikem zoufalství a samo umění v ní volá 

jen po duchu“. (Kundera 1969: 6–7) 

Hlubší postižení problému expresionistického umění samozřejmě překračuje meze této práce.  

Pro čtení děl Petra Borkovce se v rámci expresionistické estetiky jeví jako nosné především jeho 

postupy ve výtvarném umění. „V expresionistickém výtvarném umění zastoupeném malíři skupiny 

Die Brücke a Der blaue Reiter je patrná tendence k rozbíjení základních regulativních kategorií 

formy, mnohdy k odmítnutí perspektivy jako základního pořádacího principu, směřování k 

amimetickému autonomnímu umění se pak projevuje odmítnutím předmětných a figurálních 

zobrazení. Na místo detailního zrcadlení reality, na místo zobrazení těl a předmětů vnějšího světa 

nastupují nyní barevné plochy, výrazné linie, geometrické obrazce s vlastním významovým 

potenciálem.“ (Fialová-Fürstová 2000: 32–33)  

Ludvík Kundera dále odkrývá hlubší smysl této tendence, když říká, že „program skupiny se dá 

redukovat na tíhnutí k prazákladům malířství, k tvarovému a barevnému prazážitku kompozice a 

konstrukce, v němž malíři hledají niterné ticho uprostřed zběsile hřmotícího světa“. (Kundera 1969: 

12) „Expresionistické východisko založené na představě, že umění nespočívá v napodobování 

skutečnosti, nýbrž ve vyjadřování pocitů pomocí barev a linií, se v maximální míře projevila v 

koncepci ruského malíře Vasilije Kandinského, on stejně tak jako mnozí další malíři této doby 
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neholdoval hodnotám pokroku a toužil po regeneraci světa pomocí nového umění ryzí ‚niternosti‘. 

Ve své knize O duchovním v umění (1912) zdůrazňuje psychologické účinky čisté barvy.“ (Fialová-

Fürstová 2000: 33) Barvou malířského expresionismu se stala modrá, podle Kundery „odkazující 

k německé či ruské romantizující tradici a k mysticismu. Stává se také erbovní barvou děl 

Gottfrieda Benna a Georga Trakla“. (Kundera 1969: 12) „Malířské“ postupy k posílení obrazného a 

vizuálního plánu básní se objevují v díle Petra Borkovce. Stejně tak jsou barvy stále se navracejícím 

motivem, nepřehlédnutelným prvkem sbírky Polní práce je například právě tematizace modré. Jiné 

znaky expresionistické poezie nejsou do Borkovcovy tvorby přejímány bezvýhradně. Průniky 

můžeme snad nacházet v expresionistické snaze „prozkoumat jazykový materiál, rytmus věty i 

verše, která v tomto směru vedla k dynamičnosti a tedy zvýšenému napětí básní“. (Kundera 1969: 

20) Ludvík Kunera mluví v této souvislosti o „rychlosti, simultaneitě a napětí jako o hlavních 

znacích hnutí. Předpokladem je sevřenost, hutnost, jakýsi filmový sestřih. Dynamika pohybu může 

být zprostředkována dvojím způsobem. Jednak koncentrací, která je založena na metodě redukce 

(oproštění na základní prvky, vypouštění mluvnických skupin a tvarů, redukce slovníku i syntaxe), 

jíž se zakládá dojem fragmentárnosti. A na druhé straně decentrací, tedy odstředivým pohybem, 

inspirujícím se tokem mluvy“. (tamtéž, s. 21) 

Výše zmíněné umělecké prostředky expresionismu můžeme v různých podobách vnímat v 

poezii Petra Borkovce, konkrétně se o nich zmíníme při výkladu jednotlivých sbírek.  
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4.3 Linie akméistická 

 

Dílo Petra Borkovce je od samého počátku silně ovlivněno kulturou ruského akméismu a dílem 

básníků ruské emigrační poezie.4 Jak bylo řečeno výše, kultura ruského akméismu není ovšem jen 

inspiračním zdrojem Borkovcovy poetiky, je spíše jejím základem, neboť autorovi zprostředkovává 

ve své estetické koncepci jistý druh onoho hledaného řádu, který umělec ve své době postrádá a 

snaží se jej vědomě ve svém díle zpřítomnit.  

 Odpověď na evropskou poválečnou krizi se formuje v ruské emigrační poezii v jiném smyslu, 

než je tomu v případě avantgardně založených směrů té doby nebo v samotném expresionismu, 

přesto se cesty obou směrů akméismu i expresionismu spojily, a to v Berlíně, v útočišti ruských 

básníků opustivších svou vlast. Léta 1920–1923 označovaná jako léta ruského Berlína navazují na 

slavné „desetiletí expresionismu (1910–1920)“.5 

„Po válce vycházejí sebrané spisy básníků raného expresionismu Augusta Stramma, Georga 

Trakla, Georga Heyma, roku 1920 vychází reprezentativní antologie hnutí Soumrak lidstva. 

Expresionismus se stává populárním paradoxně právě v tom momentu, kdy přestává být literárním 

hnutím, ale je spíše způsobem pojmenování obecného životního pocitu člověka počátku 20. století. 

Ruští básníci se v exilu cítili jako cizinci, vyvrženci, bezdomovci, snad proto porozuměli vzrušené, 

přerývané a patetické řeči německého expresionismu jako své vlastní.“ (Putna 1996: 22–24). 

„Vladislav Chodasevič, jeden z ruských emigračních básníků, byl prvním, kdo dokázal poetiku 

doznívajícího expresionistického hnutí převést na ruskou půdu, tuto inspiraci využil ve svébytně 

konstituovaném básnickém světě své první sbírky Těžká lyra. Chodasevič se stává duchovní 

autoritou ruské emigrační poezie, ačkoli už nikdy žádnou další sbírku nevydal, nadále působil svým 

kritikami, statěmi o klasické ruské literatuře, a tak se pozvolna stal ze zakladatele ruského 

expresionismu zakladatelem ruského neoklasicismu.“ (tamtéž, s. 35) „Evropský novoklasicismus, 

jak jej reprezentuje dílo S. Georga, P. Valéryho a T. S. Eliota a mnoha dalších, má se všemi 

dřívějšími klasicismy společné tíhnutí k antice, jakožto absolutní estetické normě, a k vrcholným 

                                                 
4    V několika rozhovorech se autor zmiňuje o četbě básní ruského akméismu ve výboru Ústa slunce, sám se také 

podílel na překladu antologie ruské emigrační poezie U řek babylonských (1996) a soustředěně se od počátku 
devadesátých let zabývá překladem básníků z tohoto okruhu. Zřejmé ovlivnění díly určitých jejích zástupců, 
nejvýrazněji např. díly Vladislava Chodaseviče, Josifa Brodského nebo Jevgenie Rejna, se explicitně projevuje v 
díle Polní práce a především ve sbírce Needle-Book, do níž Borkovec dokonce zařadil oddíl s názvem Později 
narozený obsahující volné překlady obdivovaných ruských básníků. 

5    Kulturní předpoklady, z nichž vyrůstá německý expresionismus, se s kulturologií ruského akméismu prolínají. O 
těchto souvislostech píše M. C. Putna v předmluvě k Antologii ruské emigrační poezie U řek babylonských. „V roce 
1918 vyšel první a roku 1922 druhý díl knihy Osvalda Spenglera Zánik Západu, kniha v ruském prostředí hojně 
diskutovaná a rozpoznaná jako znamení času. Spengler v ní vymezuje dvě fáze kulturního vývoje. Jedna se nazývá 
kulturou, obdobím tvoření a rozkvětu, druhá je fází tzv. civilizace, v níž dochází ke střetu s vlastní minulostí a 
jediným cílem se stává udržení sebe sama. Nic opravdu nového se v této fázi nevytváří. Ruští básníci počátku 
dvacátého století sdíleli stejně tak jako jejich němečtí expresionističtí souputníci jistotu, že Evropa se nachází v bodě 
civilizace.“ (Putna 1996: 22) 
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obdobím národních literárních dějin. Vyzdvihuje vědomou, racionální a zkázněnou tvorbu oproti 

nespoutané a neartikulované imaginaci a tradici proti experimentu. Důraz klade na dokonale 

zvládnutou formu, coby vůbec první předpoklad básnění, a chápe samotného básníka jako součást 

nadosobního řádu. Akméismus bývá označován za ruskou variantu evropského neoklasicismu.“ 

(tamtéž, s. 37–38) 

Některé, pro naši práci zajímavé, rysy estetické koncepce ruského akméismu budeme citovat z 

práce německého profesora Hansena-Löveho, který v rámci studie zaměřené primárně k dotekům 

akméistické kultury s pracemi Jana Mukařovského mimo jiné vykládá „teoretizaci směru 

postsymbolistické avantgardy, jakou byl akméismus v protikladu k analytismu futuristické 

avantgardy“. (Hansen-Löve 1994: 453) Důležitým bodem výkladu je skutečnost, že obě tendence, 

syntetická i analytická, jsou tendencemi avantgardními a obě cílí k moderní odpovědi na krizi 

symbolismu. „Nechápeme-li dějiny horizontálně, ale vertikálně, jako archeologické vrstvení, pak 

musí revoluce vést ke klasicismu‘.“ (tamtéž, s. 455) Je zajímavé uvědomit si, že „argumentace zde 

probíhá ve dvou rovinách, existuje zde harmonický základní řád, který se ovšem zároveň pohybuje 

v rámci estetiky ozvláštnění, zastávaném modernou a postsymbolismem. Odvolání se na klasiku 

zde má hodnotu instrumentální, nikoli hodnotu konfese“. (tamtéž, s. 456) Hansen-Löve uvádí, cituje 

Lachmanovou, že „v opakování ,konvencionalismus akméistického modelu kultury využívá 

avantgardních strategií: mnohohlasosti, polyisotopismu, intertextuality‘.“ (tamtéž, s. 457) Ve druhé 

části studie se autor zaměřuje na některé podstatné rozdíly mezi oběma zmiňovanými směry, 

avantgardou analytickou a syntetickou. Jednak je jím dialogičnost, která vychází z „kritiky 

syntetického směřování vůči analytickému principu, jenž chce přenést personální a psychické znaky 

individuální do děl a textů. Syntetici postulovali navracení personality individuím přesně obráceně, 

v esteticko-uměleckém procesu, zatímco texty povýšily na konstitutivní součást předmětného světa. 

Jde především o text umělý-životní, jakožto text kulturní. Pro analytickou avantgardu existuje 

ovšem kultura jen jako objekt dekonstrukce, ne jako všezahrnující hodnota a stavební řád světa. 

Ve vztahu k textům jiných autorů nejde jen o fakt vcítění se a introspekce, ale požaduje se 

přechod k systematickému pochopení autora a jeho hlasu. Ten vstupuje jako „symptom“ pro 

„kongeniální reprodukování recipienta“, který proniká do „intimního vědomí“ autora. Estetický 

vztah k osobnosti autora jde skrze překonání sympatického porozumění této osobnosti a etabluje jej 

jako „estetický předmět“. (tamtéž, s. 465)  

„Avantgarda analytická je dále orientovaná iniciálně a staví počátek do centra inovační estetiky 

(tedy plození, rození, kreativita). Akméismus je orientován finálně, na dokončení a uzavření. Do 

světové kultury vstupuje jen to, co je dovršeno, co dosáhlo nejvyšší míry identity –  a zároveň 

typičnosti pro všechny myslitelné následující kulturní epochy“. (tamtéž, s. 472) 
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„Pociťování světa je pro analytickou avantgardu především hodnotou o sobě, která míří proti 

zautomatizovanému vnímání a úsudkům a je tedy polemicky vyhrocena vůči (znovu)poznávání, 

vůči afirmativnímu chování. Jako další rozdíl mezi oběma avantgardami uvádí autor studie svobody 

hodnot versus vázanosti norem. Skrze akméismus byly do díla integrovány světonázorové, 

hodnotové a normově orientované řády. Prvky díla byly rozděleny na analyticko-statické, které jsou 

přístupné rekonstruktivní analýze, a synteticko-dynamické elementy poznatelné jen celostně. 

Nominativní významy, věcnost, předmětnost a semiologie, které jsou umístěny v rovině hodnotící a 

osobní zkušenosti, se v dialogickém nabývání smyslu z pasivního pociťování předmětného světa 

stávají aktivním trvalým prvkem. Na místo stupňování senzibility jakožto předpokladu pro 

rozšiřování vědomí v analytické avantgardě vstupuje vidění.“ (tamtéž, s. 470)  

Význam versus smysl je další opoziční hodnotou obou zmíněných směrů. Jde o to, že v 

syntetické avantgardě je „slovo obraz, přičemž tento obraz není optickou představou, ale existuje 

jako logicko-sémantická figura, která není záležitostí fantazie, ale myšlení. Obrazné myšlení se tedy 

nachází mezi představou a pojmem a je nutné ho důrazně odlišovat od čistě psychologické 

představy. Obraz se v tomto pojetí nachází v intencionálním vztahu ke svému předmětu. Akméisté 

směřovali k prohloubení předmětnosti. Proces tvorby je přetváření esteticky lhostejné řady v cosi 

esteticky významného, v umělecké dílo“. (tamtéž, s. 483) „Organicky kompoziční princip 

akméismu je protikladem k technologii montáže a konstrukce artefaktů analytické avantgardy. 

Oběma směrům je sice blízká apollinská záliba v řádu (stroji), struktuře textu a jeho autonomii, 

rozdílné jsou ovšem důsledky, které z toho vyplývají. Analytická avantgarda nahrazuje pojem 

kompozice pojmem konstrukce, akméisté postupují zcela opačně, postup není mechanický, nýbrž je 

organicky celistvý. Je založen na klasicistickém uspořádání částí v celek. Akméismus neredukuje 

estetické prožívání na nahou senzitivitu „pociťování“ (jak to dělá analytická avantgarda), ale 

prožívání je pro tvůrčí strukturu imanentní.“ (tamtéž, s. 473).  

Tolik v krátkosti charakteristika estetické koncepce akméismu v porovnání s analyticky 

založeným avantgardním směřováním. Na základě estetické koncepce ruského akméismu, 

především v návaznosti na jistý druh „synteticky“ pojaté klasičnosti, můžeme sledovat tvorbu Petra 

Borkovce a číst ji jako snahu o nalézání řádu a znovuoživování textů kultury skrze poezii vlastní. 
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5 Manifesty Skrz a Jitro akméismu 

Zmíněné tři proudy ovlivňující Borkovcovu poetiku dostaly coby autorovo estetické 

nasměrování nejjasnější kontury v manifestačním článku Skrz, který vyšel v roce 1993 na stránkách 

časopisu Souvislosti a jehož autory byl Petr Borkovec a Martin C. Putna, básníkův spolupracovník z 

revue Souvislosti, znalec české katolické literatury a ruské literatury, překladatel ruské emigrační 

poezie. 

Autoři v manifestu používají pojem, kterým můžeme výše uvedené tendence pojmenovat 

jedním zastřešujícím pojmem, tedy jako „tendenci klasickou“. „[…] cítit v zádech tradici. Ne jako 

závazný vzor, ani jako každému přístupné skladiště použitelných motivů, ale jako tíži, která zavazuje 

(…). V tomto smyslu je možno opatrně, u vědomí rizika možných asociací, vyřknout slovo klasický. 

(…) Klasický pohyb není pohybem dozadu, ale směrem do středu, neboť to je jediný směr, který se 

nám v našem zorném poli otevírá.“ (Borkovec – Putna 1993: 120) Pokud chceme termínu klasický 

porozumět v celé jeho šíři, musíme vzít v potaz hlubší provázanost tohoto manifestačního textu a 

tradice, na kterou vědomě navazuje. Tedy především vyložit některé jeho myšlenky v estetických 

pojmech ruského akméismu. Můžeme srovnat text manifestu Skrz s jiným v době zrodu 

akméistického směru vzniknuvším textem Osipa Mandelštama Jitro akméismu (Utro akméisma, 

1919), neboť právě v tomto textu pracuje autor mimo jiné s pojmem neoklasičnosti, jakožto 

svébytného estetického konceptu. Domnívám se, že oba texty o pojmu klasický uvažují v 

podobných intencích.  

Formalisté a akméisté věnovali pozornost nejprve samotnému základu literatury – slovu. 

Smyslem poezie bylo, aby zviditelňovala skryté vlastnosti slova, iniciovala jeho „vzkříšení“.6 Slovo 

se dostává v koncepci ruského akméismu do pozice výsostně estetického elementu, stavebního 

prvku, kamene básně, se kterým umělec pracuje s uvážlivostí a přesností. Trefně vyjádřil toto 

chápání slova vně verše Roman Jakobson, když napsal: „[…] v čem se projevuje básnickost? – V 

tom, že slovo je pociťováno jako slovo, a nikoli jako pouhý reprezentant pojmenovávaného 

předmětu nebo jako výbuch emoce. V tom, že slova a jejich skladba, jejich význam, jejich vnější a 

vnitřní forma nejsou lhostejnou poukázkou na skutečnost, nýbrž nabývají vlastní váhy a hodnoty.“ 

(Jakobson 1995: 31). „Akméismus vyzýval umělce ‚učinit z poezie zase jen poezii‘ a považovat 

svrchovanou dokonalost básnického řemesla za jednu z nejvýše dosažených met.“ (Zadražilová 

1995: 163) Osip Mandelštam píše k tomu v textu Jitro akméismu považovaném za manifestační spis 

                                                 
6 „Koncepce znovuoživení slova jako základního stavebního kamene uměleckého textu je koncepcí veskrze 

estetickou. Souvislosti, do nichž je slovo uváděno, mají své opodstatnění v rámci uměleckého textu a v intencích jeho 
mikrokosmu, přičemž cílem je sugerovat možnost, že „označované“ lze vyzvednout ze sféry pragmatických postojů do 
jiné polohy vnímání.“ (Svatoň 2012: 126)  
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směru: „[…] vnímání světa je však umělci nástrojem a prostředkem, stejně jako kladivo v rukou 

kameníka, a jedinou realitou je samo dílo. […] Budeme-li tedy smysl považovat za obsah, musíme ve 

všem, co ve slově je, vidět pouhý mechanický přívěšek, který jen ztěžuje rychlé předání myšlenky. 

‚Slovo samo‘ se rodilo pomalu. […] Tato nepotřebná úcta Logu jen škodí; Logos nevyžaduje víc než 

rovnoprávnost s ostatními elementy slova.“ (Mandelštam 1992: 183) Realita vnímání slova se tedy 

musí dít na několika úrovních, na rovině pragmatické, sémantické i estetické. „Mandelštam 

navrhuje hermetický svět, tj. takový, který je uzavřen vůči všem účelovým vazbám, jež 

neodpovídají jeho vlastní telelogii.“ (Hansen-Löve 1994: 471) 

V manifestu Skrz se o slovu hovoří v podobných intencích. „Skutečně musíme rezignovat na to, 

že by dílo mohlo být SLOVEM, jež prolamuje hradby starých světů, starých obrazů a starých 

textů?“ (Borkovec – Putna 1993: 120) Není náhodou, že je slovo v textu také graficky zvýrazněno, 

nejedná se tu totiž stejně jako v koncepci akméistů o jazykový prvek, který plní svou pragmatickou 

a sémantickou funkci, ale o slovo, které vstupuje skrze umění do estetického kontextu. Na jiném 

místě manifestu čteme: „Každé písmeno bude mikrokosmem, obrazem kosmu velikého a 

neznámého.“ (tamtéž, s. 120) V souvislosti s tímto vnímáním slova jako slova-kamene se klade v 

textu Mandelštamově a také v manifestu Skrz akcent na vědomou, přesnou práci s jazykovým 

materiálem. „Ve tvorbě akméistů je kladen důraz na silnou účast racionálního, především racionálně 

řídícího a pořádajícího elementu, jak v jejich recepci skutečna, tak v jejich umělecké metodě.“ 

(Honzík 1985: 19–20) „Již M. Kuzmin naznačil ve své stati Nádherná jasnost (jeden z 

programových článků akméismu, předcházející Mandelštamově Jitru akméismu) ideál přesně 

propočítaného a pečlivě zbudovaného chrámu, respektujícího zákony symetrie i vztahy částí a 

celku. O této přehlednosti architektonické konstrukce mluví později v hlubších souvislostech také 

Mandelštam.“ (Zadražilová 1995: 165) „Ve snaze postihnout hlavní stavební kámen poezie a řeči 

obecně a v celé jeho říši se obrátil pohled umělců nejen k významové stránce slova, ale také k jeho 

zvukové rovině.“ (Svatoň 2012: 125) Slovo tak mělo být pochopeno jako samostatná entita, měly z 

něj být odstraněny nánosy navrstvených významů a znovu mělo zaznít ve své původní podobě, 

důraz byl kladen na jeho zvukovou, fonetickou a grafickou podobu. „Akméismus je pro toho, kdo – 

inspirován duchem stavitelství – neodmítá malomyslně svoji tíhu, ale radostně ji přijímá, aby 

probudil a využil síly, architektonicky v ní spící.“ (Mandelštam 1992: 185) „Analogie procesu 

vzniku básně se stavbou a stavitelstvím se odehrává také na rovině aluze ke gotickým stavitelským 

cechům, jež se staly akméistům paralelou k jejich vlastnímu úsilí. Začali tedy budovat po vzoru 

středověkých řemeslných cechů také cechy básnické.7 Autorův příklon k této estetické koncepci 

                                                 
7 „Většina akméistických básníků (někteří, například Chodasevič, do Cechu ovšem nikdy nepatřili) vzešla z Cechu 

básníků, tj. z dílny v původním, středověkém významu řemeslnického cechu jako profesního sdružení. Mělo svou 
přísnou hierarchii, své ‚stanovy a rituály‘, svůj systém výchovy ‚učedníků‘ a ‚tovaryšů‘, své přísné a náročné Mistry 
(syndiky), své zvyky i svou kastovní čest. V Cechu se usilovně pracovalo na zvládání technických problémů poezie, 
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můžeme najít explicitně vyjádřen v rozhovoru s Petrem Borkovcem z roku 2003, nazvaném 

příznačně „Jsem pro cechy básníků“. (Balaštík: 2003, 9–13) A můžeme číst také v tomto smyslu 

slova manifestu Skrz: „Hmoždit se s těmi slovy, trpělivě přikládat jedno k druhému, posté, až se 

najde to pravé spojení dvou. Dosáhnout takového tvaru, který bude těžký, který bude vážit 

mnohokrát více než prvky, z nichž je složen, i než princip složení tohoto tvaru.“ (Borkovec – Putna 

1993: 120)  

Krajní nedůvěřivost je v obou manifestačních textech zaujímána k emocionalitě jako k 

hlavnímu inspiračnímu zdroji básní a vůbec k práci s jazykem, která právě namnoze zvýrazňuje 

pragmaticko-sémantickou stránku jazykového znaku. Autoři v manifestu Skrz píší, že „přistupují 

opatrně, až nedůvěřivě k podvědomí, k intuici, imaginaci, fantazii, náhlému hnutí mysli, nápadu“. 

(Borkovec – Putna 1993: 120)  

„Současně s programem formální dokonalosti probíhal v akméistickém programu obrat od 

ambivalentního symbolistického světa k předmětnosti a jeho jasným, pevným konturám, 

ohraničujícím jednotlivé předměty v časoprostoru. Důraz je kladen na racionální rozvrh, vizuálnost 

a s ní spojené ‚malířské‘ vidění předmětů.“ (Zadražilová 1995: 169) „Neznamená to ovšem, že by 

byli akméističtí básníci soustředění jen na materiální svět, zduchovnělost a spiritualita jsou v jejich 

tvorbě vytknuty před závorkou. Přesné vidění ‚pozemského světa‘ totiž nevylučuje, spíše 

předpokládá také zření transcendence objektu i povědomí o transcendenci subjektu.“ (tamtéž, s. 

170) Posledním, velmi důležitým tématem Mandelštamova manifestačního textu, který v podstatě 

všechny předešlé dílčí myšlenky staví pod jednu, vyšší a obecnější ideu, je vyložení pojmu kultury.8 

„[…] kultura je lidským dobýváním prázdnoty a každé kulturní dílo je dalším, organickým kamenem, 

přikládaným k monumentálnímu chrámu kultury, která je pro Mandelštama skutečností.“ 

(Zadražilová 1995: 168) „Osvobození slova mělo mimo jiné poukázat na jeho kulturní předpoklady. 

Právě v Mandelštamově Jitru akméismu spatřujeme snahu o ucelenou koncepci kultury jako 

rozšiřující se stavby budované generacemi a národy. V tomto smyslu se v programovém textu rýsují 

kontury neklasičnosti, k níž později spontánně směřovali nejvýznamnější členové Cechu básníků, a 

to ať v sovětském Rusku (Mandelštam, Achmatovová), nebo v emigraci (Chodasevič).“ (tamtéž, s. 

                                                 
cizelování tvaru a zdokonalová‘ní řemesla.“ (Zadražilová 1995: 165) 

8   Vladimír Svatoň rozděluje ve své práci o moderní ruské literární vědě „dva základní myšlenkové proudy 
formující se kolem desátých let dvacátého století v Rusku, které odpovídají na potřebu pojmově vystihnout 
předpokladové pole literatury, která ještě na přelomu století setrvačně čerpala z myšlení 18. století s jeho poněkud 
zastaralou koncepcí ‚literárního dějepisectví‘ a pozitivistického uvažování o literatuře. Za prvé autor studie jmenuje 

linii ‚kantovskou‘ v níž byla předpokladová půda chápána jako soubor kategorií apriorně uložených v lidské mysli. 

Vedle ní existuje linie ‚hermeneutická‘, v níž byla kladena do oblasti tradice ‚předsudečnosti‘, historicky se 
utvářejícího duchovního prostoru, v němž jednotlivé zkušenosti teprve nabývají svého smyslu“. (Svatoň 2012: 123) V 
intencích hermeneutické předsudečnosti se formovalo literárněvědné myšlení mladé ruské generace kolem desátých let 
dvacátého století a literárněvědného formalismu.  
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167) „Pozitivní kulturu paměti zakládá Mandelštam právě na tomto (znovu)poznávání, které však 

funguje mimo veškerou automatičnost.“ (Hansen-Löve 1994: 466) 

Bylo by mylné interpretovat klasičnost syntetické avantgardy, zpřítomňování klasických tradic 

v moderní literatuře, jako jakési zpátečnictví, jako návrat k odeznělým formám a postupům. Podle 

Hansena-Löveho je syntetický pohyb zrovna tak avantgardní jako směr analytický. A jeho koncepce 

není o nic méně výbojná. „Mandelštamův pojem ‚revoluce klasicismem‘ je založen na  ‚jakémsi 

syntetickém kulturním jazyce‘, tím se model kulturní revoluce obrací ve svůj protiklad a to 

nejstarší, kulturní paměť, je prohlašováno za to nejrevolučnější.“ (tamtéž, s. 454) „Jsou epochy – a 

moderna jednou z nich je –, v nichž jen sám poukaz na tento základní řád vyvolává ozvláštňující 

efekt, protože panující, konvenční estetika se zakládá na deformaci a ozvláštnění nebo vůbec na 

popření takového základního řádu.“ (tamtéž, s. 454) 

Právě k takovému vědomému navazování na předcházející kulturní tradice vybízejí také autoři 

manifestu Skrz. Kritizují naproti tomu postmoderní hru s texty, „vyrábění koláží, persifláží, hříček, 

parafrází a textů z textů“, navíc se jim zdá takové umění „narcistním, neboť subjekt se stal sám sobě 

objektem, neexistuje již dialog, žádné já a ty, nýbrž jen já a já, tvořící autor se v preformaci sám 

stává před diváky objektem. Radost z takového textu je pak už jen radostí autoerotickou“. 

(Borkovec – Putna 1993: 119) „Být si vědomi, že reflektovaná tvorba není o nic méně v napětí, v 

rozporu, o nic méně autentická. Že není ani pohodlným návratem k předzjednané harmonii a 

kanonickým vzorům, ani útěkem ke kultu formy, k ornamentu a manýrismu […].“ (tamtéž, s. 120) 

 

V tomto „klasickém“ směřování je hlas manifestu Skrz v kontextu mladé české poezie 90. let 

poněkud ojedinělý, ačkoli musíme zmínit, že literární kritika této doby Borkovcovo „klasické“ 

směřování velmi cenila a stavěla autora do pozice poučeného dědice tradiční české poezie. V 

kontextu české poezie devadesátých let zastával směřování založené na základech analytické 

avantgardy například Jaromír Typlt, který v témže období, kdy vyšel manifest Skrz, publikoval 

manifest Rozžhavená kra, jenž může být v souvislosti se sledovanými texty dán do vztahu jisté 

opozice. Musíme ovšem znovu zdůraznit, že směřování „klasické“ je odpovědí rovněž veskrze 

avantgardní a jejím základem není jen zpřítomňování odeznělé poetiky. Oba manifesty, a stejně tak 

jejich autory, spojuje vědomá práce s kulturním dědictvím předcházejících generací, jež se snaží 

přetavit do moderní podoby a odpovídat tak na otázky současné. Jejich odpověď se ovšem formuje 

na jiných základech.9   

                                                 
9 Společné je autorům obou textů přesvědčení, že moderní česká poezie se nachází v bodě, v němž bylo již vše 

objeveno. Předcházející generací bylo prozkoušeno mnoho druhů poetik, bylo prodiskutováno množství teoretických 
úvah o povaze básnictví. Jaromír Typlt toto shrnuje slovy: „Literární dílo se zdá být vyčerpáno ještě před svým 
zrodem.“ (Typlt 1993: 68) Zajímavé je vidět, že oba texty musí pracovat s pojmem tradice, a ačkoli nachází z této 
situace zcela odlišná východiska, představa úplného vyjití z vlivu předešlých textů se v obou manifestech jeví jako 
nemožná. Jaromír Typlt si však v Rozžhavené kře zvolil z tohoto stavu zcela odlišné vyjití než manifest Skrz. Navazuje 
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6 „Překladatelský typ“ poezie 

Nastíněná estetická koncepce ruského akméismu není myslitelná bez překladů a také pro Petra 

Borkovce jsou vlastní překlady z cizích jazyků enormně důležité, provázejí jeho tvorbu od začátku 

a nabývají stále hlubších významů.10 

Překlad budeme v této práci chápat shodně s textem Mariany Machové Překlad jako poetika. 

Z tohoto úhlu pohledu překlad je „spíše než umění zprostředkovat text z jednoho jazyka do 

jiného předložit ho v jeho umělecké barvitosti a převést kulturní jinakost mezi texty způsobem 

estetického vnímání. Je tvůrčím principem, který je možné nalézt nejen v překládání z jednoho 

jazyka do druhého, ale také v původní tvorbě. Nejde zde o předpoklad, že by veškeré psaní bylo 

totožné s překladem, nýbrž o fakt, že lze určitý typ básnické imaginace nahlížet ve vztahu k 

překladu. Překlad, jenž je zde tvůrčím principem, je způsobem vidění věcí a chápání poezie, která 

má rysy příznačné pro přístup překladatele k jeho umění. Neznamená to ovšem, že dílo založené na 

tomto principu je podobné překladu nebo že autor chápe své dílo jako překlad. Existuje typ poetiky, 

nikoli univerzální, ale ani omezený na jednoho básníka, který lze charakterizovat s pomocí pojmů a 

principů překladu“. (Machová 2009: 56) 

„Základním gestem či principem, na němž tento typ poetiky spočívá, je otevřenost vůči 

‚druhému‘, s nímž se básník-překladatel setkává. Pozornost se přesunuje od autorova ‚já‘ směrem k 

druhému; smyslem tvorby není ani ovládnout jeho texty a přivlastnit si je, ani se s nimi 

identifikovat, nýbrž porozumět a přiblížit se jim, jak je to jen možné, neboť podstatná je otevřenost 

a respekt vůči něčemu, co nejsem já, centrum pozornosti se obrací směrem k druhému, nikoli k 

sobě.“ (tamtéž, s. 57) „K těmto setkáním mezi texty dvou kulturních proveniencí nedochází jen 

skrze témata, ale také skrze jazyk, formu, strukturu a rétoriku básní. Lze říci, že práce básníka 

‚překladatelského typu‘ s jazykem je blízká práci překladatele. Překladatel se stále pohybuje na 

                                                 
na avantgardu jako základní estetický model pro svá východiska; především potom surrealismus, a to pro jeho 
provokativnost. (Piorecký 2012: 53) Surrealistické východisko se obráží například v Typltově představě, že „inspirace a 
tvůrčí potenciál pro vznik moderního díla vyvěrá z imaginace a nevědomí, vyvarovat se má naproti tomu ornamentu a 
kalkulující roli intelektu“. (Typlt 1993: 70) „Samotný tvůrčí akt by měl být živelným, existenciálním výpadem, v němž 
básník vytváří vlastní imaginativní svět. Je jeho tvůrcem, ručí za něj sebou samým a nastavuje světu skrze něj zrcadlo.  
Básník má být tvůrcem nové reality. ‚Vymanit se ze světa, vyzvat ho na souboj, postavit proti jeho verzi své vidění, proti 
jeho soudržnosti svůj řád, obraz proti obrazu‘.“(tamtéž, s. 70) Typlt tedy centralizuje v textu roli tvůrce. V rozhovoru z 
roku 1990 v časopise Iniciály například, tehdy sedmnáctiletý, říká: „Surrealisti považují básníka za médium. Jenomže 
on existuje taky básník stvořitel a toho oni moc neuznávají. A já se čím dál víc tak nějak cítím být spíš stvořitelem, nebo 
hledám kompromis mezi oběma typy.“ (Bílek 1990: 25) 

10 Borkovcovo překladatelské dílo jsme nastínili v první kapitole, s překladem zejména ruské poezie započal autor 
kolem roku 1993.  Předešlé překlady ruské poezie poprvé monograficky vyšly v antologii ruské emigrační poezie U řek 
babylonských vydané v roce 1996, na níž se autor podílel překladem básní Vladislava Chodaseviče, Zinaidy 
Gippiusové, Teffi a Osipa Mandelštama. Dále můžeme zmínit jména dalších literárních osobností, jejichž básně Petr 
Borkovec překládal od roku 1993–2005 (podle bibliografie sestavené Anne Hultsch), jsou jimi například: Georgij 
Vladimirovič Ivanov, Vjačeslav Gordějev, Ilja Ježov, Michail Kuzim, Vladimir Solovjov, Jevgenij Rejn, Ivan Aljochin, 
Valerij Brjusov, Gleb Gorbovskij, Srečko Kosovel, Arkadij Akim a další překlady z jiného než ruského jazyka. Knižně 
dále vyšla Ut pictura poesis, poezie Vladimira Nabokova (2002) a sbírka Těžká lyra Vladislava Chodaseviče (2003). 



 24 

hranici mezi dvěma různými jazyky a každé slovo ho staví před nutnost zvážit ho a zhodnotit 

možné obdoby ve vlastním jazyce. Podobnou citlivost a reflexi jazyka můžeme nalézt také v 

původní poezii. Nelze přitom tvrdit, že pouhé povědomí o jazyce odlišuje ‚překladatelskou‘ poetiku 

od jiných básnických typů; je však namístě zdůraznit jeho přítomnost, jelikož stojí v základu rysů 

příznačných pro tento typ poetiky. V zásadě můžeme definovat dvě možné tendence básníkova 

hlasu v interakci s jinými hlasy: může se je buď snažit překonat, podrobit si je pod svou kontrolu, 

nebo se může pokusit se jim propůjčit, nechávat je zaznít vedle sebe, aniž se je snaží harmonizovat 

či potlačovat. Neznamená to, že by byl hlas mluvčího oslaben, ale že síla jeho přítomnosti je dána 

právě reflexí a schopností hlasu mluvčího přijmout jiné hlasy.“ (tamtéž, s. 58–60) V textu Překlad 

jako poetika, z něhož zde vycházím, je tento „překladatelský básnický typ“ dále popsán na poetice 

americké básnířky a překladatelky Elizabeth Bishopové (1911–1979). V interpretačním rozboru 

básní této autorky se ukazuje další podstatný fakt „překladatelského typu poezie“, a to, že k 

setkávání s druhým nemusí docházet jen ve vztahu mezi tvůrci a jejich texty, ale „projevuje se také 

ve vztahu básníka k okolnímu světu“. (tamtéž, s. 60) „Tím druhým“ se může stát také například 

jednotlivý předmět nebo krajina.  

„Poetiku Bishopové v tomto směru charakterizuje způsob, jak se k těmto ‚vjemům‘ ve svých 

básních vztahuje. Příznačný je pro ni odstup od popisujícího hlasu i popisované scény. Vztah k 

místu, který je základním bodem její poezie, není zde předmětem reflexe, nýbrž objektem popisu. 

Jen výjimečně popisující hlas explicitně vztahuje popisované sám k sobě. Veškerý důraz leží na 

vnímaném, nikoli na samotném vnímateli.“ (Housková 2004: 83-84) V rámci této práce je postava 

Elizabeth Bishopové zajímavá z toho důvodu, že se k jejímu básnickému odkazu explicitně hlásí 

právě Petr Borkovec v názvu básně ze sbírky Needle-Book znějící „Pokračuji v Bishopové“. 

Borkovcova poezie konce devadesátých let je silně ovlivněna jeho překladatelskou činností. V 

četných aluzích upozorňuje Borkovec na předešlé literární tradice a osobní vzory. Parafrázuje texty 

jiných básníků, používá jejich verše a volně na ně navazuje. „Intertextualita zde v žádném případě 

není parazitická, ale stává se dalším článkem v řetězci kultury tím, že sebe poznává jako 

vzdáleného, neznámého adresáta dřívějších textů, jenž se sám obrací na vzdáleného a neznámého 

adresáta.“ (Hultsch: 2006, s. 28)  

V této souvislosti se zdá být pro Borkovce velmi důležitá postava Josifa Brodského.11 A to 

                                                 
11 „Josif Brodskij patří mezi generaci básníků ruské emigrace. V souvislosti s její akméistickou kulturou pak je 

spíše jejím dědicem. V USA, kam nuceně emigroval, se ještě stačil seznámit s poslední žijící představitelkou ‚stříbrného 
věku‘ ruské poezie s Annou Achmatovovou a v roce 1960 také s tvorbou Osipa Mandelštama. Věnoval se překladům 
anglosaské poezie (Roberta Frosta, W. H. Audena, T. S. Eliota) a metafyzických básníků (např. Johna Donna). Právě na 
základě Mandelštamových textů se Brodskij vyprofiloval jako tvůrce, jehož modernost je zakotvena v širších kulturních 
souvislostech. Především je až programovým odpůrcem avantgardy. Na rozdíl od avantgardistů minulého století se cítil 
jako doma v celém rozsáhlém historickém kontextu evropské kultury a tradice, který vnímal jako stále přítomný, živý 
organický celek, jakýsi nedozírný kontinent prodchnutý jedním univerzálním tvořivým duchem, spoutávajícím odvěký 
chaos.“ (Arnautová 2004: 32 a 34) 
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nejen pro jeho nasměrování k „neoklasicistickému“ proudu poezie, ale dále také pro jeho celkem 

osobitou koncepci navazování na osobní umělecké vzory, kterou Brodskij naznačil ve svých esejích.  

Brodskij má zálibu ve zjevných i skrytých citacích, parafrázích, literárních narážkách 

vycházejících z obrovské sečtělosti v moderní i klasické literatuře. Brodského „neoklasicismus“ 

ovšem není staromilský, synteticky pojatou dialogičnost mezi texty Brodskij dovádí do úplnosti. 

Vrátíme-li se k „překladatelskému básnickému typu“, tak jak byl vymezen výše, musíme se v 

souvislosti s poezií Borkovce zmínit o dalším, podobném a do důsledku dovedeném ovlivnění 

jednoho autora jiným autorem, který se stal také samotnému básníkovi důležitou tvůrčí inspirací. V 

rozhovoru s Justinem Quinnem (Quinn, 2002) mluví Borkovec o četbě eseje Josifa Brodského a o 

jeho obdivu k Wystanu Hughu Audenovi zachyceném v eseji Abych potěšil stín (v Nakladatelství 

Lidové noviny vychází soubor Brodského esejů v době, kdy je zde odpovědným redaktorem Petr 

Borkovec).  

Brodskij v eseji rozvíjí koncepci naprostého a do důsledku dovedeného ovlivnění básníka jeho 

osobním uměleckým vzorem. Píše: „Nejvíce, co lze udělat pro člověka, který je lepší než my, je 

pokračovat v jeho duchu. V tom si myslím spočívá podstata všech civilizací.“ (Brodskij 1998: 58) 

Brodskij si vyvolil pokračovat v duchu amerického básníka a myslitele Wystana Hugha Audena. S 

tímto konceptem se velmi silně pojí právě jistá pokora, umění utišit vlastní hlas vůči tomu 

„druhému“. Vrací se tak v jiné, a přeci stejné podobě teze o „překladatelském typu poezie“, v níž 

jde o to umět a také chtít nechat promluvit cizí text na základě textu vlastního, s vědomím, že tím 

může být vlastní účast na tvorbě textu poněkud upozaděna. „Dvořit se někomu vždy vyžaduje určitý 

stupeň sebeobětování a schopnost asimilace […].“ (tamtéž, s. 59) Pro sledovaného básníka se tedy 

zdá být podstatné umět ztišit vlastní hlas, nechat v rámci vlastní tvorby zaznít hlas jiného autora a 

pochopit a asimilovat jeho způsob tvorby do vlastních textů. Petr Borkovec k tomu říká: „Čtení, 

překládání poezie a vlastní texty se v mém případě mísí. Chci, aby se protínaly. Ale to nepřichází 

samo sebou, vyžaduje to práci.“ (Balaštík 2003: 10)  
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7 Básnická tvorba Petra Borkovce 

Při výkladu jednotlivých sbírek Petra Borkovce chci sledovat vývoj a vzájemné prolínání tří 

výše uvedených zdrojů autorovy poetiky, tedy linii určitých literárních tradic a směrů, k nimž se 

básník v různé míře a různým způsobem v průběhu devadesátých let přihlašuje.  

Při sledování některých specifických rysů poezie sledovaného autora bude teoretickým 

podložím mé interpretace výběrově několik myšlenek z knih Poetika snění a Poetika prostoru 

Gastona Bachelarda a dále z díla Emila Steigera Poetika, interpretace, styl, v níž čerpám především 

z kapitol o lyrické poezii.  

Steiger pracuje s pojmem „naladění“, jenž je způsobem uchopování světa v rámci lyrické 

poezie a projevuje se zvláštními vlastnostmi, které jej oddělují od básnictví epického. Jde 

především o to, že „v lyrickém stylu nejde o (re)produkci určitého děje pomocí jazyka. Hodnota 

lyrických veršů tkví v jednotě významu slov a jejich hudby“. (Steiger 2008: 36)  

 Inspirativní je pro mou práci dále Bachelardův pojem „básnického snění", který způsob 

básníkova „vidění" v rámci poezie hodnotí v exkluzivním smyslu. Koncepce „básnického snění“, 

založená na „fenomenologii obraznosti“, operuje s tezí o dvojím vidění světa založenou na binární 

opozici „ženského“ a „mužského“ principu, tedy protikladu ženské a mužské složky duše označené 

jako animus–amina, kterou si Bachelard vypůjčil od C. G. Junga. Převedeme-li toto dělení na 

křesťanskou půdu, můžeme říci, že mužský princip zastupuje nevědomí, sen a na druhé straně také 

racionalitu a objektivní myšlení, zatímco projevy ženské se přibližují pojmu „básnické snění“, v 

němž se probouzejí a harmonizují všechny smysly. Básníkovo zaznamenávání se děje v maximální 

otevřenosti vůči skutečnosti a je spojeno s určitým jeho odosobněním, básník „dává já určité ne-já“, 

přičemž esencí tohoto stavu ne-já je stav duše. (Bachelard 2010: 18) Můžeme tedy číst básně Petra 

Borkovce a sledovat vývoj jeho poetiky v těchto intencích, jako zápas o naplnění křesťanské 

myšlenky „duše“.  

Shodně s tím označil Josef Hrdlička Bachelardovu Poetiku prostoru „jako geometrii duše“, 

neboť právě „konstanty prostorové hodnotí v intencích fenomenologického přístupu k básnické 

obraznosti“. (Bachelard 2010: 220) „Duše neformuje obrazy světa jako celku, nepronáší abstraktní 

výroky s objektivní platností, nýbrž hovoří uvnitř. V dosahu takové řeči je prostor především 

intimní, protože sám podněcuje k vyslovení a formuje bytost, která jej obývá. Tak se obrazy domu 

soustředí kolem dialektiky obývajícího a obývaného.“ (Hrdlička 2010: 219) 

Prostorové vztahy musíme již ze samé povahy lyrického světa vnímat prostřednictvím „vidění“ 

básnického subjektu, neboť jak říká Červenka, existence subjektu „sama i bez jakýchkoli 

vysvětlujících poukazů navenek vnucuje konstituci přiměřeného fikčního světa, který ji formoval, 

na který reaguje, vůči němuž zaměřuje svou akci“. (Červenka 2003: 58) Prostor je ovšem do lyrické 



 27 

básně vetknut jaksi kompaktněji, než je tomu v epických žánrech, „dění“. V tomto ohledu se 

Borkovcova poezie jeví jako lyrická. 

Především v pasážích o prostorových vztazích a autorské perspektivě se přidržím práce Borise 

Uspenského Poetika kompozice, v níž autor inspirativním a pro naši práci přínosným směrem 

uvažuje o některých obecných strukturních principech uměleckého textu. Uspenskij mimo jiné 

mluví o skutečnosti, že pro „literární dílo stejně tak jako pro dílo výtvarné je typická určitá 

uzavřenost, protože zobrazuje zvláštní mikrosvět organizovaný na základě specifických zákonitostí 

a vyznačující se zvláštní časoprostorovou strukturou“. (Uspenskij 2008: 201) Uspenskij pracuje s 

pojmem hledisko, které funguje především v reprezentativních uměleckých druzích, v uměních, 

která obsahují výraz a obsah. Dílo se odvíjí podle toho, kterému hledisku autor přisoudí ústřední 

roli. Především v umění výtvarném se hledisko formuje v perspektivě, což znamená v „systému 

přenosu zobrazení prostoru v podmínkách uměleckého postupu“. (tamtéž, s. 78) V případě poezie 

Petra Borkovce budeme sledovat takto pojaté hledisko v různých polohách. Důležitým pojmem 

bude hledisko vnější a vnitřní, neboť použitím hlediska vnějšího dochází v literárním textu k 

„ozvláštění-odcizení“ známé skutečnosti. (tamtéž, s. 163) Vnější hledisko má důsažnější roli v 

malířství, a to proto, že „malíř se nachází vně zobrazované skutečnosti a buduje zobrazení z 

hlediska sebe sama jako pozorovatele“. (tamtéž, s. 167) S takto pojatým modelem vnějšího hlediska 

můžeme přistoupit k pojmu rámce, který je „bezprostředním vyjádřením hranice obrazu, jde o 

kompaktní formu zobrazení a vlastně jej zobrazením činí, neboť mu dodává sémiotickou povahu“. 

(tamtéž, s. 171) Tento rámec se ovšem stává nejen vymezením hranice zobrazení, nýbrž také zpětně 

„vyznačuje přechod od vnějšího hlediska do vnitřního a naopak“. (tamtéž, s. 174)  

Zvláštní detailní popisy prostoru, artificialismus a ornamentalita, stejně tak jako neustálá 

tematizace „vnitřního“ a „vnějšího“, zobrazovaná skrze „rámující“ motivy okna, tak jak se projevují 

v Borkovcové tvorbě konce devadesátých let, můžeme nahlížet optikou této koncepce.  
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7.1 Prostírání do tichého 

 

Debutová sbírka Petra Borkovce Prostírání do tichého vyšla v roce 1990 v nakladatelství 

Pražská imaginace, v edici Nulté knížky. Pražská imaginace, původně samizdatové nakladatelství 

po roce 1989 zaměřené na vydávání děl Bohumila Hrabala a jeho souputníků, tehdy pod vedením 

zakladatele Václava Kadlece, umožnilo vstoupit do literatury hned několika debutujícím autorům.  

Mladý autor se sbírkou přihlásil k tradici české křesťansky orientované poezie, opřené o 

výrazně lyrický zpěv, s ozvuky poezie folklorní. Nacházíme zde stopu reynkovskou – v prostotě 

básní, jejichž konceptem je: „Zvířátka, věci i roční časy poukazují k liturgickým a biblickým 

obrazům a ty zpětně k nim. V korespondenci mezi jedněmi a druhými se utišuje a křehkou 

rovnováhu nachází úzkostná básníkova duše – aniž by ovšem ona sama vstupovala do obrazu a 

popisovala svoje prožitky. Zdrojem této poetiky je hledání původní hudebnosti, hagičnosti a 

mystičnosti poezie návratem k tomu nejjednoduššímu a nejobyčejnějšímu.“ (Putna 2010: 1005) Po 

formální stránce se Borkovec v první části sbírky inspiruje prostou a sevřenou „haiku“ formou Jana 

Skácela, tedy jeho čtyřveršími, na jejichž základě otevírá v úvodní části motivický svět sbírky. 

Jednoduchost a sevřenost čtyřveršové formy podporuje také specifický výběr jazyka. „“ 

Výrazná je především zatíženost podstatných a přídavných jmen, ochuzováním funkce slovesa 

v rámci textu, zesilování významové zatíženosti jednotlivých slov velkým počátečním písmenem a 

zrušení interpunkce. „Na slavnosti Šábes v sukýnce Příběh / natahují se pro lásku Jmění // v košili 

Oběd dívenko Hříbě / najdeš mi Kousky po setmění“. (Borkovec 1990: 7) Těsná spojení významově 

nesourodých jmen vytvářejí metaforická spojení, nová pojmenování. Uvolněné syntaktické vazby 

nespojují slova v konkrétních vztazích a nechávají představu pouze v abstraktní rovině. V jiném 

čtyřverší: „Zelená rybníková / duše pryč v síni kůň / dívence Soustrasti květinu Tůň / dívence 

Soustrasti květinu Tůň // schovej se Lucie / a Lucie se schová“. (tamtéž, s. 11) V něm jsou verše 

rovněž v syntakticky volném vztahu. Jediným návodem k jejich rozšifrování je jejich morfologická 

podoba, čímž se centralizuje význam básně do slova samého. Můžeme si povšimnout cíleného 

omezování funkce slovesa. V prvních čtyřech verších se neobjevuje sloveso žádné. Jakoby zastřeně 

je vyjádřen pohyb příslovcem pryč, ve druhé sloce pak elipsou slovesného tvaru u příslovečného 

určení, ve spojení v síni kůň. Steiger vidí právě „v obavě z příliš zjevně konstituujícího významu 

slovesa ‚je‘ jeden ze základních prvků syntaktické stavby v rámci lyrické poezie“. (Steiger 2009: 

75) Sloveso se objeví až v posledním dvojverší, přičemž zde samo oslovení v páté osobě a užití 

slovesa, navíc v přítomném čase, dosti razantně konkretizuje samotný závěr básně. Steiger k 

používání elips v lyrické poezii říká, že „tento pojem není pro poezii příliš šťastný, neboť elipsa 

nám říká, že gramatické struktuře chybí jistý prvek, ovšem v rámci lyrické básně nelze nic vložit, 

aby se nezfalšoval její lyrický smysl“. (Steiger 2008: 55) A hovoří též o „vzdání se gramatické, 
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logické a názorné souvislosti“ jako o jednom ze základních prvků lyrické poezie. (Steiger 2008: 60) 

Zajímavé je dále pozorovat samotnou práci se slovesem, a to hlavně po jeho významové 

stránce. Právě lapidárnost vyjádření ve verších schovej se Lucie / a Lucie se schová je příznačná 

také pro jiné verše. Například v básni: „jsem si sed a seděl pod hvězdou / dokud ve městě nezhasli / 

pastýři stáli nad rybami / nelovili a nepásli“ (Borkovec 1990: 8) a v jiném čtyřverší čteme: „Komu 

že to jen když ne apoštolům / že lidé mohou hrát a hrají / komu to jen když krásným poslům ne / že 

kamínky se sypou, kudy mají“. (tamtéž, s. 12) Právě ona spojení sloves sednout si a sedět, moci hrát 

a hrát, ubírají slovesu významovou zatíženost. Sloveso jako pojmenování děje nemá vyjadřovat 

více, než čím samo je. Umocněn je tento fakt snad ještě v posledních dvou verších výše citované 

básně. „Pastýři stáli nad rybami/ nelovili a nepásli“, je tedy explicitně vyjádřeno, že sloveso stát se 

nespojuje s žádným dalším významem, nesměřuje k další akci. Právě toto záměrné, významové 

ochuzování funkce slovesa ve verších sbírky spolu s rytmickým opakováním a jistá formální 

uzavřenost čtyřveršové formy se nejvíce podílejí na dojmu statické nehybnosti v básních sbírky. 

Autor užívá v jedné básni dokonce aluze na Hippokratovu sentenci v refrénu: „Dvakrát do téže řeky 

/ Vstupuje grošovaný kůň“, nebo dále vyjádřeno ještě silněji „Do stejné řeky napodruhé / Vstupuje 

vraník stejným místem“. (tamtéž, s. 16) Obecněji řečeno, právě zatíženost jmen, ať již podstatných 

nebo přídavných, tematizace neměnnosti světa vzbuzuje ve čtenáři dojem obrazu, předkládaného 

jako stav, a nikoli jako dynamická proměna. Právě tímto gestem na počátku své prvotiny dává autor 

najevo silnou tematickou i řekněme názorovou zakotvenost první sbírky v křesťanské víře, opírající 

se o to tradiční, přirozené, vyzdvihující lidovost, prostotu a jednoduchost, ale také s vírou spojené 

spoléhání se na božskou prozřetelností řízený řád světa.  

Danost světa, jeho uzavřenost a statičnost jsou důležitými tématy většiny básní ve sbírce. 

Můžeme si toho všimnout především v tematizaci přírody jako konstanty proměňující se pouze v 

rámci pravidelného rytmu čtyř ročních období a v proměnách dne. Do tohoto obrazu jsou se stejně 

nepochybnou daností vetknuty také osudy lidí a zvířat pohybujících se ve světě v přesně 

vymezených hranicích. Na konci jedné z básní básně čteme verš: „že kamínky se sypou, kudy mají“. 

(tamtéž, s. 12) Stále se opakující přírodní zákony v sobě ale na druhou stranu ukrývají stále se 

projevující všudypřítomnost utrpení a nezadržitelně se blížící smrt. Tato spíše existenciálně laděná 

tématika básní stále více zesiluje směrem ke konci sbírky. 

Rozměrnější básně, tedy nikoli již v čtyřveršové formě, vyjadřují stále větší příchylnost ke 

konkrétní životní situaci, vypodobňováním mikropříběhů z univerzálně platného zákona.  „Chtěla 

jsi vidět tenhle říjen / složená do květnice podél stěny / pak tedy neplač pro tu noc / Řeklas: Jsme 

loutkoherci vyšňoření / A na hodinách bylo moc“. (tamtéž, s. 27) Básnický subjekt již promlouvá k 

jedné, blízké osobě, odkazuje na konkrétní čas (tento říjen, tu noc, na hodinách bylo moc). Na 

druhé straně se zde, ale i v dalších básních, projevuje téma člověka jako článku, vetknutého do 
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mechanismu automaticky se pohybujícího světa (Jsme loutkoherci vyšňoření).  Toto téma se stane 

důležitým v další Borkovcově sbírce Poustevna, věštírna, loutkárna.   

Motivicky sleduje sbírka, jak bylo řečeno výše, křesťanské vidění světa. Například v básni 

Obrázek: „Tak dneska není žádných věcí k pití / a zvony zvoní zvoní k tomu / 

nějaká husička nevydržela bití / a padla do potoka jako domů / A já můj bože nevím jestli mi jí 

líto // Anjeli proč mi něco berou / takovým řvaním v hoře ve vysoké / ví-li tu někdo z nich jaké mám 

oči Ví to / třeba mám černé oči holky modrooké.“ (tamtéž, s. 18) 

A v poslední strofě se umocňuje obraz agrese světa: „Nářečí mojí mladosti posekali Tě v lukách 

/ už Tebou vypráví o starých voláních / anjel má pod mostem obličej v rukách / a hlouček maličkých 

strašně se naklání“. (tamtéž, s. 19) Sám básnický subjekt se staví do jisté konfrontace s okolním 

světem. Vztah já a ti druzí je rozehrán na opozici tichého pozorování básnického subjektu (báseň se 

jmenuje Obrázek) a nezájmu nebo také zmechanizovaného projevování se okolního světa. Zvířata 

jsou v básních pasivními příjemci přírodních daností, kteří se s dojemnou odevzdaností nechávají 

unášet právě cyklickým pohybem přírody. Bývají, snad po vzoru Reynkově, vypodobňována jako 

stvoření, která se právě svou bezúhonností nejvíce přibližují vyšší, chceme-li duchovní instanci. Ve 

verši: „Z člověčích posedů ku zvířecím stolům / svatí scházejí“ (tamtéž, s. 31) však nad tímto 

„vyobrazením“ světa stojí ještě duchovní konstanta, ke které je možné se obracet. Básnický subjekt 

se obrací k Andělovi (v básních je vždy použito archaismu anjel), umírající husička se vrací domů. 

Tak je tomu i ve výše citovaných čtyřverších, pastýři stojí nad rybami, lidé hrají apoštolům apod. 

Také odkaz v první básni celé sbírky na pozdně renesančního malíře Tintoretta je podle mého 

názoru návodem k takovému chápání světa, ve verších: „Zlatý vlas jménem Tintoretto / neklidná 

zvěř mi odnáší / je dobře vidět cesta tichá / neuhybá a nepráší“. (tamtéž, s. 3) Pokud si 

prohlédneme Tintorettovy obrazy, zjistíme, že tento malíř pracuje se světlem tak, že scenérie, 

většinou právě náboženské alegorie, jsou prosvěcovány světlem, které se na svět snáší jakoby shůry, 

zalévá situaci nadpozemským světlem. Dále jsou v těchto obrazech často vypodobňováni právě 

andělé nebo jiné nadpřirozené bytosti, které vždy sestupujíce nebo přilétajíce do obrazu shora 

pomáhají, vysvobozují postavy, které se dostaly do nebezpečné situace. Pokud se tedy v jinak 

cyklickém přírodním řádu objeví jiná než jen kruhová dynamika pohybu, je to zpravidla pohyb 

vertikální, který symbolizuje to vyšší, jež bdí nad světem. Naděje je prchavý záblesk, tušení. Snad 

proto je také každá chvíle usebrání, kontemplace po nějakém čase přetržena znovu děním světa. 

Snad proto básnickému subjektu hned v první básni odnáší neklidná zvěř zlatý vlas jménem 

Tintoretto. A v jiné básni je blízkost i vzdálenost mezi duchovním světem a člověkem popsaná ještě 

jasněji: „A volám na ní každou noc a denně / Ty řeklas Celá se ti skrčím / Jsou Dušičky a Máří 

Magdaleně / Sám naslouchám, když mlčí mlčí mlčí“. (tamtéž, s. 25) 
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Prvky folklorismu se v moderní české poezii nejvýrazněji projevují v poezii šedesátých let, v 

níž získávají novou sémantickou funkci, autoři jimi zpřítomňují jisté archaické motivy. Především v 

poezii Jana Skácela, k jehož odkazu se celá sbírka hlásí, a to dokonce v jedné básni v přímém 

oslovení: „Janečku Skácele stejně mi nepíšou / pražádná žena žádný muž“. (tamtéž, s. 5) 

V poezii Jana Skácela je inklinace k folklorním motivům vysvětlitelná již ze samotného 

původu básníka. Vladimír Křivánek k tomu ve své studii o folklorismu v díle Jana Skácela říká, že 

„folklorní píseň je na jižní Moravě dosud živá a vstupuje do světa tamních autorů bezprostředně, 

její užití tedy není rafinovaný postmodernistický palimpsest prostupujících se textů“. (Křivánek 

2007: 156) „Folklorní motivy a prvky lidové písně ve Skácelově poezii nejsou také jen 

zpřítomňováním dávno minulé a možná dnes idealizované minulosti a venkovského života, ale 

dostávají nové sémantické funkce, neboť je autor užívá v nových spojeních a kontextech. Jde 

především o stálé navracení se k emblematickým motivům, obrazům a komplexům událostí, které 

na sebe berou podobu symbolu. Skácel s jejich pomocí vytváří obrazové šifry, odkazy a aluze. 

Lapidární styl, v němž se obráží několik motivů, vyhovuje Skácelově postupnému soustřeďování se 

na několik ústředních témat.“ (tamtéž, s. 157) 

Vypodobňování folklorního světa se obráží rovněž ve sbírce Prostírání do tichého výběrem 

některých básnických postupů i lexika. Básník například rytmizací básní stylizuje text jako nápěv 

lidové písně, především pak používáním refrénu, který je v rámci básně „nápadný svou hudební 

dikcí. A často v sobě právě soustřeďuje všechny lyrické složky díla“. (Steiger 2008: 46). Steigerovo 

vyjádření že „refrén je hudebním zdrojem celé básně“ (tamtéž, s. 47) můžeme vidět například v 

básni Mechanické dušičky. 

Folklorní ozvuky najdeme také ve stylizaci jazykového materiálu sbírky. Autor používá 

dialektismy a novotvary (anjel, všeci sa žení, kristuspán, blůňka – místo jablůňka, salášek, 

pánbůhkřič), dále hovorové podoby slov (dobrejch, svatejch).  

Petr Borkovec ve své první sbírce Prostírání do tichého tíhne k lyrické poezii s ozvuky poezie 

folklorní a využívá některých tradičních formálních řešení básně k dosažení prostého vyznění 

vlastní poezie i k dosažení formální čistoty. Můžeme již zde cítit autorovu snahu sám sebe (hlas 

básnického subjektu) v prostředí básně umenšit a nechat vyznít dílo samotné. Tendence postavit 

vlastní tvůrčí záměry do služby procesu vzniku textu a s tím spojený důraz na slovo jako základ 

stavby básně zesílí ve sbírce příští.  
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7.2 Poustevna, věštírna, loutkárna 

 

Razantně se proměňuje práce s jazykem ve druhé sbírce Petra Borkovce Poustevna, věštírna, 

loutkárna vydané v edici Ladění nakladatelství Mladé fronty v roce 1991. Autor si je ale vždy 

vědom kontinuity svého díla, jak uvidíme směrem k příštím sbírkám stále zřetelněji, a proto není v 

pořadí druhá sbírka naprosto novým tvarem, nýbrž těží a nově pracuje s již ohledanými tématy 

předchozího díla. Kniha je uvozena básnickou skladbou s názvem Poustevna, věštírna, loutkárna, 

který sestává z jedné delší úvodní a čtyř kratších básní, dále z deseti číslovaných trojverší a 

několika samostatných básní, řazených do formy jistého kalendária, jejichž názvy často vyjadřují 

roční období nebo názvy měsíců. Druhý oddíl knihy má název Oslátko Háj a jde podle přípisku o 

básně napsané v létě roku 1989. V úvodních pasážích sbírky se explicitně pracuje s formami 

literárního experimentu, jehož podoby jsou směrem ke konci sbírky stále více zapracovávány do 

samotného básnického textu.  

Ve skladbě Poustevna, věštírna, loutkárna složené z pěti číslovaných samostatných básní je 

využito střídání čtyř- a šestiveršových, většinou nerýmovaných slok, pokud nejsou slova na konci 

verše v rýmu absolutním, nebo jsou použity rýmy velmi jednoduché, gramatické (vyřezané, 

zoubkované, spájené, vytloukané). Jednotlivé celky jsou silně rytmizované, připomínají zpěv, 

modlitbu nebo zaříkadlo. „Jak slavík kývnul / jménem Pfeifflin / vzali jsme bubínky / a šli vzývat // 

jak jsme vzývali / snář zněl: / pršeti do listí slyšeti / zalknout se rybou jest umřít jest / tak jest.“ 

(Borkovec 1991: 7) Dojmu, že text působí jako jakási modlitba, jako tvar, který je vyčleněn z 

běžného básnického projevu, zde dopomáhá jistá archaická stylizace veršů. Jednak se objevují 

infinitivní tvary sloves zakončené na -ti a příznaková podoba slovesa být (jest). Dále inverzní 

kladení slov odporuje obvyklému logickému řazení. Vedle stylizovanosti archaické se objevuje 

tendence k dekonkretizaci situace, jejíž význam si čtenář nemůže spojit s žádnou konkrétní nebo 

osobní zkušeností, čímž autor soustřeďuje pozornost čtenáře ke slovu samotnému. Dekonkretizace 

se vyjevuje například v těchto postupech: Vyskytuje se elipsa podmětu. Pokud se přece jen objeví 

substantivní označení, jako například slavík je hned v příštím verši znejistěn obsah tohoto sdělení ve 

jménu Pfeifflin, které svou originalitou a fonetickou neobyčejností odkazuje spíše k ptáku 

mytickému a současně ptáku personifikovanému. Znesnadnění vnímání nějakých daných substancí 

v textu podporuje básník dále nevyjádřeným podmětem. Čtenář neví, kdo jde vzývat, a nevyjádřený 

předmět nespecifikuje objekt vzývání. Celý obraz, svou nejednoznačností již docela snový, završuje 

jakási velmi neurčitá, co do obsahu nevysvětlitelná formulace, kterou na vzývání odpovídá snář, 

kniha, v níž se kumulují snové vize, kniha, vykládající symbolické obrazy snů, která odpovídá zde 

nesourodým, ale velmi jistým a imperativním způsobem, jakoby vzývatelům předkládala 

nepochopitelný, avšak nepochybný zákon. „Pršeti do listí slyšeti / zalknout se rybou jest / umřít jest 
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/ tak jest“. (tamtéž, s. 7) Odlišnou grafickou podobou těchto veršů, jejichž písmo je ve sbírce 

vytučněno, se autor snaží o ještě vyšší vyvázanost ze struktury verše. Formálně jsou ostatním 

jakoby nadřazeny, jejich význam je ovšem absolutně nepostižitelný. Básník se snaží vytvořit nový à 

la mytologický svět sbírky, vytvořit nový kosmos, který má svá vlastní pravidla. „Jak na tento rys 

mytologického uspořádání světa upozornil C. Lévi-Strauss, když do popředí v mytologii postavil 

patos kosmického uspořádání, zavedení zákazů a pravidel, racionální uchopení světa v mýtu 

prostřednictvím těch nejbizarnějších, nejfantastičtějších a ‚nejdisharmoničtějších‘ symbolů.“ 

(Miletinskij 1989: 153)  

Na tomto základě můžeme říci, že první část sbírky, tyto opakující se celky čtyřveršových a 

šestiveršových slok, je jakýmsi úvodem, v němž se tematizuje vznik samostatného slova. To se 

teprve musí z nesourodých obrazů a představ rytmickým opakováním zrodit. Musí být teprve 

vyvoláno. Igor Fic o tom říká, že „slovo je zde obdařeno jistou archetypálností, která jej přikrývá 

hávem vznešené neproniknutelnosti a tajemnosti. Tento nimbus zvrátí funkci slova, učiní z něho 

slovo zdánlivě neživé, jakoby mrtvé. Není ani symbolem, ani běžně v komunikaci užívaným 

slovem“. Tvrdí, že „Borkovec naprosto v souladu s mírou své nedořečenosti usiluje o vytažení, 

odhalení takovýchto slov ponorem v archaické řečové zkušenosti, v přelamování vazeb a ve 

vyhledávání slov dávno zbavených zkušenostního kontextu“. (Fic 1993: 108)  

Právě na tomto základě, s vědomím toho, že slovo jakožto jazykový materiál je připraveno ke 

kolokaci i destrukci, k významovému zatížení i totálnímu vyprázdnění významu, může začít jakoby 

básnění samo. Hned v další básni Červen, červenec je ovšem naznačena ambivalentní vlastnost 

jazyka v tvůrčím procesu. Ač je slovo jako jazykový tvar otevřené množstvím možností, přesto si 

jazyk ponechává svou danost, své gramatické zákony, své hranice, které není možné překročit.   

Jako další možnost, jak operovat s jazykovým materiálem, se nabízí jazyková hra, která se 

tematizuje hned v příští básni názvem Sugesce, humor, kostlivec: „ve ve ve stanu s židlema / je od 

mé ženy / dobře ach dobře / jak se obléká / jak já rád // já vykřikuji: / stujte ořadstvo! / Kročte po 

dvou aneb jinak! / V naší pilinu a smrád! / Unikace za šupy i proviant! / Zažijete! / Škrcení oslete 

hadím lejnem! / Vyjeknutí panny na nebi! / Čtvrcení papouščí mluvy! // Ještě vykřikuji: / dámy a 

ovdovělé! Páni a tak! / Povyřážka postrádající žinýr! / Zažijete! / Vrh nůžek krz pánskou /  

přehazovačku! / Kozelce arabských koní / řízný orkestr! “. (Borkovec 1991: 23) 

Báseň tematizuje zadrhávání řeči, nesnáz při používání jazyka, proto začíná jakoby koktáním v 

prvním verši ve ve ve stanu s židlema a dále se objevují slova jako škrcení, vyjeknutí, čtvrcení mluvy 

nebo novotvary břichomluvci, slizomluvci. Básnický subjekt se nachází ve stanu s židlema, v 

prostoru cirkusového šapitó, jak je naznačeno v prvním verši, tedy v prostoru, v němž se slova ani 

věci neobjevují ve svém obvyklém kontextu. Jde tedy o situaci, v níž je slovo vymaněno z 

obvyklého komunikačního aktu, zde převedené na jakousi veřejnou deklamaci (tento dojem zakládá 



 34 

také použití vykřičníku za každým veršem). 

Autor již pracuje s konkrétními slovy v syntaktických spojeních, zakládá poprvé obrazy 

konkrétních dějů a začíná se soustřeďovat na významovou stránku básně v konkrétních spojeních. 

Myslím, že právě v básni Sugesce, humor, kostlivec jde o to ukázat vznik slova v procesu psaní 

básně. Slova se oddělují od svých předmětů, vlastní kosmos básně, v němž byla nastavena vnitřní 

pravidla a danosti, se dal do pohybu, aby vytvořil pole, odpovídající zákonitostem jazykové hry, na 

kterém se může odehrávat svobodný tvůrčí proces. K utvoření vlastního imaginativního kosmu 

básně užívá Borkovec ještě několika dalších básnických postupů. Po stránce jazykové je to 

například hojné používání novotvarů. Některé uvádím pro jejich lepší pochopení v jejich 

syntagmatickém spojení: v čapce kašparnaté, pišty, oslyšení, smrád, žinýr, slizomluvci, podtělí, 

tatrčí sandále, jednostejném, jednosamém, pernaté hejble, svléchající hlubí, vřesíni, křeslice, 

kuškrásky, zrnka katolišť. Dále Borkovec napodobuje dialekty: „Štyry sviace shorely / A té pátej roli 

/ Už ta šestá dohára / Milá mu dom otvára /“ a užívá nespisovných tvarů slov (pojte, hejbat se, 

cvoknout se), psaní à la gramatickým pravopisem, především v básni Zatékání: „betlivje ohlídám / 

slzy tak betlivje / jako bílit neumím / a se dřewem // neumím/“ (tamtéž, s. 28) nebo nedodržuje 

syntagmatické spojení slov. Často se objevují adjektiva, která nejsou spojena s žádným jménem: 

„do Ostříhaného je láskou“, „v blaženství neokoraného“ (tamtéž, s. 38) „já v kuchyni spím / 

shrabán v neodestlaném“ (tamtéž, s. 22) „je slavnost jezení práchnivin zdupaného“ (tamtéž, s. 59) 

„noc Tráva dorůstá k opřenému v kůlnách“ (tamtéž, s. 26) „to je mé první slovo / stolům 

poznaného“ (tamtéž, s. 50).12 

Velmi příznačné je také spojení velmi nesourodých slov, která nevytvářejí reálný obraz, 

nezakládají žádnou reálnou situaci: do trávy vykostěni, bolívii míti, pozaklínané muší svitky vos, 

stoly poznaného, práchniviny zdupaného, paleové líně, schvéchající hlubí, upité klap, korábky 

křeslic,  bekavé zboží, tatrčí sandále. Nejedná se v tomto smyslu již o přenesené pojmenování, ale o 

spojení totálně nesourodých prvků, které se čtenáři vyjevují jako neuchopitelná abstraktní 

představa, nikoli jako ozvláštněná realita.  

Do této chvíle jsme mohli v básních druhé Borkovcovy sbírky pozorovat příklon ke slovu 

jakožto jednotce jazykového materiálu, slovu jako stavebnímu kameni básně. Tyto snahy se v české 

poezii samozřejmě neobjevují poprvé. Jiří Trávníček mluví v této souvislosti o „obecném 

vývojovém pohybu české poválečné lyriky, která dospívá od ideové abstrakce poloviny padesátých 

                                                 
12 Pro předchozí je typické „zatemňování podstatných rysů jazyka “, o němž hovoří Steiger v rámci „lyrického 

naladění“, jednak „uvolňováním syntaktických vazeb“ například větší mezerou mezi jednotlivými slovy ve verši, které 
si Borkovec „vypůjčil“ od Wernische, redukcí vět na jednotlivá spolu nesouvisející slova, v obavě z příliš zjevného 
konstituujícího významu slovesa „je“, a především v hudebnosti řeči, která intencionalitu či předmětnost takříkajíc 
vstřebává.  (Steiger 2008: 75) 
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let, přes úžas z každodennosti v poezii generace Května ke slovu. Slovo představuje skutečnost, v 

níž se chce básník zabydlet a s níž chce vstoupit v kontakt“. (Trávníček 1996: 118) Poválečná 

generace se musí vyrovnávat s deformovaným vztahem ke slovu, které bylo dosud prostředníkem té 

které tendence, rukojmím neuměleckých záměrů. „Problém deformace vztahu k jazyku je tedy, 

pokud jde o literaturu, problém rehabilitace slova jako materiálu, v jehož řádu se literární dílo 

uskutečňuje.“ (Pištora 1990: 10) „V poezii 60. let se dokonává tato potřeba, aby slovo 

nenapodobovalo, nesloužilo, nezprostředkovávalo poselství či výzvu. Slovo je postaveno na roveň 

subjektu konajícího vlastní vůli.“ (Trávníček 1996: 119) 

„Významná část poezie vždy směřovala zvýšenou pozornost vůči jazyku a promluvě, zkoumala 

jejich povahu a dosud utajené možnosti, slovo a řeč činila přímo hlavním tématem básně. Autoři 

odmítali pojetí slova jako pouhého prostředku sdělení, přiznávali mu autonomní existenci zcela 

nezávislou na uživateli, přisuzovali mu svébytné skryté významy a magickou, zaříkávající sílu.“ 

(Hruška 2008: 69) Úsilí vrátit slovu hodnotu, učinit jej znovu nejdůležitějším prvkem vzniku básně 

se projevilo především v práci básníka Ivana Wernische, na jehož odkaz Borkovec ve své druhé 

sbírce navazuje. „Wernischova poetika se tvořila postupně v naivně psané poezii v duchu raného 

Wolkera a proměnila se výrazně v díle dodnes vnímaném jako vrchol práce s jazykovým 

materiálem, ve sbírce Zimohrádek. Neobvyklou výrazovou čistotou vytvořil Wernisch magickou, 

otevřenou krajinu, v níž mohl uplatnit poezii jazykové hravosti a experimentátorství.“ (Trávníček 

1996: 118) Citujeme Trávníčkova slova, která použil při analýze Wernischova Zimohrádku: „[…] 

zákonitě mizí záchytné plošky se světem existujícím mimo báseň; text tak přestává být 

komunikačním mostem, jenž usiluje spojit dvě zkušenosti – autorskou a čtenářskou. Jedinou 

autentickou zkušenost představuje pouze území básně, tj. to, co právě vzniká: prostor, který svým 

vnitřním obrazným samopohybem formuje vlastní rozpětí.“ (tamtéž, s. 120)  

Existenciální úzkost se u Wernische projevila ve dvou sbírkách následujících Dutý břeh (1967) 

a Loutky (1970), v nichž je tematizován strach z prázdnoty a smrti, motiv dutosti a vnitřní 

prázdnoty.  

Wernisch v nich tematizuje svět jako prázdné místo, plné nebezpečí, krutosti a bolesti.  

Takové motivy, i když v poněkud zastřené podobě, můžeme vnímat také ve třetí sbírce Petra 

Borkovce.  Básnický subjekt zjišťuje, že pojmenovávané skutečnosti nejsou tím, čím se jeví, jsou to 

jen napodobeniny, falešné a prázdné formy. Nejde o svět surreálný, nýbrž o svět, který dává 

neustále najevo svou prázdnotu. Například báseň Sugesce, humor, kostlivec končí verši:  

„ve ve ve stanu s židlema / žena moje nemá / žádný prsa / hadry tam má / hadry“. (tamtéž, s. 

24) 

V básni Otavy a v následujících básních řazených do celku jistého kalendária (ať již mají název 

podle měsíce, nebo nějakého období v roce), a především potom v samostatném oddílu sbírky s 
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názvem Oslátko háj se básník jakoby vrací zpět do prostoru sbírky Prostírání do tichého. Do básní 

se vrací reálie venkova, náboženské motivy, ovšem je zde častěji tematizována právě dutost, 

tvrdost, vyprázdnění světa. Není to idylizovaný, archaický svět venkova první sbírky, ve kterém má 

vše své pevné místo, řád a v němž se to tragické projevuje především v tematizaci smrti jako 

nevyhnutelné součásti přírodního řádu. Venkovský prostor sbírky Poustevna, věštírna, loutkárna se 

svým vypodobněním blíží spíše k tradičnímu venkovskému světu básní Karla Šiktance. „V nich je 

venkov prázdné, bezútěšné místo, tematizují se pohanské zvyklosti a křesťanské rituály bez patosu, 

vyjevuje se všudypřítomná krutost a bolest světa.“ (Trávníček 2008: 256) V jedné básni tak čteme 

verše naprosto postrádající naději první sbírky: „střípí sníh / kostelík onípaný / ze zrnek kratolišť   

obrůstá / sebe sám / cesty jsou stržené / baráčky do nikam / ó Pane“. (Borkovec 1991: 47)  

K tematizaci takového obrazu světa je využíváno několika motivů, které ovšem ve sbírce 

nejsou užívány s takovou frekvencí a důkladností jako v jiných sbírkách. Oproti sbírce první také 

motivy postrádají svou jasnou definici na ose „dobré–zlé“.  

Pokud byl prostředkem rytmizování a zhudebňování verše v první sbírce refrén, ve sbírce 

následující používá autor často opakování, někdy přímo tautologického. Jan Štolba k tomu ve stati 

Tautologické kyvadlo říká, že „opakování samo se tak stává obsahem, stejné se samo v sobě dává do 

rituálního podupávání na místě. Figurky tohoto tance nepoukazují k ničemu jinému, k žádným 

novým a neznámým obsahům, ale pouze se snaží docela ‚primitivním gestem‘ vztáhnout k 

jedinému, k prvotní totalitě celku“. (Štolba 2006: 380) 

Tak se například báseň Po večeři ze sbírky Poustevna, věštírna, loutkárna odkrývá jako 

rytmický celek, který je možno vysvětlit spíše než po stránce významové z tohoto pohledu. Celá 

báseň zní: „/ v komíně šramot / milá skovala se / skovaná kývavá / zítra zase: // v komíně šramot / 

milá skovala se / skovaná kývavá / zítra zase: // v komíně šramot / milá skovala se / skovaná kývavá 

/ zítra zase // v komíně šramot/“. (Borkovec 1991: 25) Jak uvádí Štolba „v tautologii se objevuje 

určitý kognitivní rys, který se ovšem spíše než postřehem a myšlenkou přenáší skrze puls a rytmus“. 

(tamtéž, s. 381) Steiger k tomu říká, že „kdykoli narazíme na opakování, pociťujeme toto místo 

jako lyrické. Opakování má stejný smysl jako refrén a souvisí s oddalováním odeznívání lyrického 

naladění“. (Steiger 2008: 49) Tautologické opakování se projevuje ve své nejčistší formě v básni s 

názvem A, právě její verše jsou také předmětem úvah Jana Štolby ve výše jmenované stati. 

Borkovec zde v podstatě na základě tautologie ruší metaforické pojmenování, když vrací přenesené 

pojmenování k samotné pojmenovávané věci: „/ a je to jako proutí oslátko Háj / se vrací a tiše / a 

zase tiše / a je to jako vítr a je to vítr/“. (Borkovec 1991: 48) Toto nemetaforické pojmenování 

souvisí se snahou básníka, projevující se v poslední části sbírky, dát znovu sílu původnímu 

pojmenování věcí. Z odstředivého pohybu prvních básní (viz báseň Poustevna, věštírna, loutkárna 

či Sugesce, humor, kostlivec) přejít k pohybu dostředivému, kdy slovo získává zase svou celistvou 



 37 

hodnotu. K tomu je třeba se vyjadřovat ne příliš metaforicky a především do určité míry lakonicky, 

například v básni Kočáry je až formou dětské říkanky odkrýváno to nejzákladnější a nejobyčejnější: 

„jak se to říká / když kočár jede // Jede kočár // jak se to říká / když je starý / Starý kočár // jak se to 

říká / když kočár veze // Kočár a veze /“. (Borkovec 1991: 55) Nabízí se tuto báseň srovnat s básní 

Barvy ze sbírky Loutky Ivana Wernische: „Listy // co by jiného / než padají // Bubny // co by jiného / 

než slyšeti / Kára // co by jiného / než jede /“. (Wernisch 2010: 131) 

Nápadné je u obou autorů minimální použití oxymor a metafory a zacílení na gramatickou a 

významovou rovinu slova samotného; práci s různými styly, varietami jazyka, s novými a 

neotřelými slovními spojeními. Vztah mezi dvěma slovy je pojednou velmi vzdálený, poté se zase 

tautologicky opakuje, použity jsou citoslovce. Také sám Borkovec se po letech v anketě s názvem 

Kniha, která se stala… u příležitosti druhého vydání Wernischova Zimohrádku přiznává k dost 

výraznému ovlivnění tímto spisovatelem. „Záhy jsem Wernischovi propadl […] – a napodoboval, 

jak se dalo […] rychlou fascinaci doprovázel pocit něčeho nepatřičného, zdálo se mi, že ty básně 

jsou podivně jednoduché, že to vlastně vůbec nejsou básně.“ (Borkovec 2005: 28–29) 

Druhá sbírka Petra Borkovce Poustevna, věštírna, loutkárna se nese ve znamení literárního 

experimentu. Básník si v ní vyzkoušel různé možnosti práce se slovem, zacílil na vnitřní 

propracovanost básní a posunul motivické a tematické projevy sbírky od lyricky pojaté poezie první 

sbírky k existenciálně laděnému chápání světa, které bude důsažněji rozvinuto v následující sbírce.  
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7.3 Ochoz 

 

Třetí sbírka Petra Borkovce s názvem Ochoz vyšla v roce 1994 v nakladatelství Mladá fronta. 

Je věnovaná „Přátelům z revue S.“, tedy spolupracovníkům z Revue pro křesťanskou kulturu 

Souvislosti, jejímž literárním redaktorem se Borkovec stává od roku 1992. Sbírka, lišící se v 

mnohém od obou předchozích, vnesla do stavu tehdejší poezie zcela nový, velmi osobitý styl 

básnického vyjádření a autorovi za ní byla udělena cena Jiřího Ortena.  

Sbírka je řazena do čtyř číslovaných oddílů, přičemž do prvního z nich Borkovec zařazuje opět 

některé básně ze sbírky Poustevna, věštírna, loutkárna.13 V dalších básních z tohoto oddílu 

Borkovec dodržuje postupy předchozí sbírky. Básně jsou rytmické, založené na opakování slovních 

spojení ve verši s minimální variací, slova se mění často jen v jedné pozici. Tak se v básni Ranní 

hůl, kterou se počíná celá sbírka: „jákaždý zcelen / já spánku schnutí / já boku schnutí / já lokte 

schnutní / já lýtka schnutí / jákaždý zcelen“ (Borkovec 1994: 12) v posledním verši objevuje 

důležité téma celé sbírky Ochoz, a tím jsou smysly: „a tedy // jákaždý zákal očí / jákaždý zákal uší / 

já každý zákal prstů / já každý zákal úst: // vodplav“. (tamtéž, s. 13) Upozaděná role básnického 

subjektu v předchozích dvou sbírkách se dostává v básních náhle do popředí. Básnický subjekt se 

stává pozorovatelem, poživatelem dění v básni, prostor i čas se konkretizuje, vyjevovány jsou 

reálné situace, předměty jsou již zbavené svého symbolického významu.  

V souvislosti s touto tematickou proměnou se začíná projevovat na různých rovinách textu 

vztah objektivní reality, vědomí a jazyka. Vyjádřeno slovy Jiřího Zizlera: „Autor hledá moment, kdy 

se fenomény uskutečňují, aktivují a naplňují svoji předurčenost, ale zároveň je jejich vizuální stopa 

konfrontována s (na nich závislou) jazykovou realitou v mysli.“ (Zizler 2008: 122–123 ) A právě 

spojitost, jakožto i maximální vzdálenost tohoto vztahu tvoří tematické podloží třetí Borkovcovy 

sbírky. Básně se ocitají v napětí mezi reálnou situací (viděné – slyšené), která se přes myšlení a 

cítění projevuje v jazyce (psané – řečené). Budování básnických obrazů se odvíjí od „konkrétnosti 

situace a nesouměřitelnosti jejího jazykového popisu, výpovědi o ní“. (Zizler 2008: 122) 

Po stránce formální je ve sbírce Ochoz velmi výrazná zvuková rovina, objevuje se aliterace, 

přechody v atmosférách jsou podporovány variováním repertoáru hlásek ve verších. Například v 

básni 25. XII.: „Alespoň… Vím: Řeknu-li, / že tento pokoj, temný, vydýchaný / je chlév nad 

krvotočitými schody / kdosi mě opraví // a ani nepřekročím práh / A přesto: Zůstanu upřen. / Vedřít 

se. Vdřít. Zavřít“. (Borkovec 1994: 51) Zatímco první verš je založen na střídání dlouhých a 

krátkých vokálů, jejichž prostřednictvím se verš rozvolňuje a zpomaluje, směrem ke konci básně se 

                                                 
13   Jiné je jejich formální zpracování básní. Ve sbírce Ochoz mají tyto básně oproti své předchozí podobě interpunkci. 

Těžko posoudit zda k této změně došlo ze záměru autora, nebo jde o úpravu redakce nakladatelství Mladá fronta. V 
každém případě se tak mají básně z předchozí sbírky formálně sjednotit s básněmi ze sbírky Ochoz, ve kterých je 
interpunkce již běžně používaná. 
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text výrazně dynamizuje, především parcelací v posledním verši, po stránce hláskové pak právě 

střídáním hlásek r/ř, jejichž kumulace znesnadňuje čtení textu a působí ne příliš zvukomalebně. 

Podobné je střídání hlásek r/ř v básni Zápis, 9. II. „ … trhali jsme je / všemu vzdáleni v lesích / Při 

návratu / jsme přihlíželi stržení srny / Její bolestný křik // rvaný na tříchřtánový rám“. (tamtéž 

1994: 63) „Časté je směřování hláskové asonance k posledním slovům ve verši, která mají zvláštní 

význam, tvoří nejnápadnější básnické obrazy. Hláskové variace zde tvoří zvukové pozadí pro 

dynamický nástup posledního verše.“ (Zizler 2008: 122) 

Zjevná je autorova záliba v přívlastcích, často je v básních přímo hromadí: „do protichůdných 

stvolů listopadek / opře se vítr, // suchý / pohnutý/ ...a hasnou / krátká světla vyvolaných směrů / 

ostrá obřadiště přísných vteřin / hroty sklenuté v jediný přesný“. (Borkovec 1994: 34) 

Právě v přídavných jménech, tj. v pojmenování vlastností jednotlivých substancí básně, se 

prohlubuje naladění celé sbírky – básnické přívlastky stylizují předmět za použití expresivního 

přívlastku – jako nejednoznačné, nebezpečné, děsivé: složité svátky, vynechávající, nepřesná tma; 

obtížné černé dítě, rozštěpený pták, zádrhel nebe, rozražený spánek, okoralé střechy, vysvěcený 

dvůr, klikatý vítr, svíravé světlo. Důležité je si uvědomit, že takto stylizované předměty odkazují k 

jednomu aspektu sbírky Ochoz, který byl naznačen již výše, a to je přímá spojitost mezi básnickým 

subjektem a viděným světem. Předměty jsou oživovány a pojmenovávány tím způsobem, jakým na 

něj právě básnický subjekt nazírá. Metaforika básní se často odvíjí od konkrétní situace, která je ale 

viděna silně individualizovaně, zrakem básnického subjektu. 

Poprvé se v básních Borkovce objevuje oslovení ve 2. osobě. „Pás okrů tmavne – Ta zkusila. – 

/ zaslechneš ženy. V dusných chlévech.“ (tamtéž, s. 29) „Z posedů schází sníh, / okus jej.“ (tamtéž, s. 

38) Právě „užití druhé osoby se podílí na přímém zapojení čtenáře do scény básně, na druhé straně 

se v ní tímto sebeoslovením nachází příměji i básnický subjekt“. (Červenka 1996: 167) Tento dvojí 

sémantický význam druhé osoby v básni popisuje Miroslav Červenka v knize Obléhání zevnitř. 

Mluví tam o použití druhé osoby jako postupu, „který potenciálně zakládá, i když ne přímo, 

dialog“. (tamtéž, s. 167)  

Jak jsme řekli výše, určitým nadtématem sbírky Ochoz je velmi zjednodušeně řečeno vztah 

objektivní reality, prožívání a jazyka. Pro příští sbírky Petra Borkovce je velmi příznačné 

ohledávání tohoto problému v konstantách prostorových.  

I když je vnější prostor Ochozu stále ještě venkovský, dávno už nejde jen o jeho vnější 

vypodobnění, není stylizován jako kulisa vhodná k rozvíjení určitých témat. „Venkov se stává 

něčím realistickým, místem všudypřítomných krutostí, vynucujících si přihlížení zabíjení domácích 

zvířat, honům, mysliveckým selekcím, domácímu násilí.“ (Zizler 2008: 123) Situace jsou velmi 

konkrétní, tematizují se věci běžné potřeby, zbaveny již svého symbolického významu, zachycené 

jako předměty vyskytující se, spoluexistující vedle básnického subjektu. Záměrně říkáme, vnější 
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prostor Ochozu, neboť důležitou roli hraje na druhé straně prostor vnitřní. Prostor domu, pokoje, v 

němž se neustále zpřítomňují podstatné motivy, spojené s intimním prožíváním prostoru, přecházejí 

do roviny skoro symbolické. Stůl jako místo psaní: „Za stolem, v tmě přetopené, / s rakem do hlavy 

hluboko vsunutým“ (Borkovec, s. 59), postel, v níž se básnický subjekt oddaluje světu v dočasné 

ztrátě vědomí, motiv hodin coby symbolu času: „Nad čtvrtí půlnoc. V hlavách postele / nástěnné 

uřezané tělo. Odbíjí“ (tamtéž, s. 67) a především potom v častém, motivu okna, jehož 

prostřednictvím básnický subjekt pozoruje okolní svět, místo zakládající distanci a přeci spojení 

mezi vnitřním a vnějším. Musíme ale v této souvislosti upozornit na poměrně důležitý bod, který se 

týká Borkovcova znázornění domů a obydlí obecně, tento známý, intimní, vnitřní prostor není 

protikladný k tomu vnějšímu v tom smyslu, že by představoval nějaké útěšné, bezpečné místo, jak 

je to vyloženo ve fenomenologických pracích, v nichž je prostor intimního obydlí popisován jako 

odraz stavu umělcovy duše. Prostor je sice i v tomto ohledu reprodukován jako vnější obraz, 

vyjadřuje ovšem intimitu, vnitřní stav a naladění. Interiér v básních sbírky Ochoz je spíše místem, v 

němž se projevy vnějšího světa koncentrují, opozice vnitřního a vnějšího prostoru funguje i na 

uzavřeném, známém místě, neboť se, i když ne tak radikálně staví znovu v opozici tělo-prostor. 

Básnický subjekt se může jen v tomto prostoru snáz orientovat, očekávat, vybírat, zatímco okolní, 

venkovní svět je otevřen tolika množnostem, že působí na básnický subjekt jako krajně nepřátelské, 

nebezpečné prostředí. „Jak dorůstá tma, / ve smlouvě s věcmi pokoje, / je možné slyšet / několik 

jasných slov. / Avšak za oknem už jinak, / jiná smlouva – […]“ (tamtéž, s. 45) „Rýpnutí okna / 

místnosti, v níž spím, / mě odkrývá noci. / Tato opačná hloubka / ústí na kost snícího těla, […].“ 

(tamtéž, s. 45) 

Bachelard o tomto prožívání prostoru mluví jako o „dramatu intimní geometrie“. Říká: „Jak 

vnějšek, tak i vnitřek jsou intimní, vždy jsou připraveny se zvrátit, vyměnit si své nepřátelství.“ 

(Bachelard 2009: 217). „Strach nepřichází v tomto stavu jen zvenčí, netvoří jej staré vzpomínky, 

nemá minulost ani fyziologii. Strach je tu samotným bytím. Noční můra je jednoduchá, protože je 

radikální, vytváří ji náhlá pochybnost o jistotě vnitřku a čistotě vnějšku.“ (tamtéž, s. 217) 

V tomto ohledu je zajímavé Uspenského chápání vnitřního a vnějšího prostoru, „přechod se 

zde rozpadá do řady mikropopisů a každý z nich má vlastní kompozici, každý z nich má vlastní 

rámec střídání vnější a vnitřní pozice“. (tamtéž, s. 185) Opozice vnitřního a vnějšího se tedy 

opakuje v každém jednotlivém prostoru a samostatném mikrokosmu, světa, místnosti, tělesnosti, 

díla, a tak se projevuje nesnadnost, ba nemožnost toho vyjádřit a definovat to skutečně „vnitřní“. 

Z hlediska času se v básních tematizují roční období, pouze ale podzim a zima, z denních dob 

pak nejčastěji večer a noc, které mají oproti dni své specifické vlastnosti. Básnický subjekt ve tmě 

ztrácí možnost zrakové orientace, o kterou se ve dne opírá, a okolní svět se tak vyjevuje jako ještě 

nebezpečnější, v noci je básnický subjekt vydán ještě většímu ohrožení. Noc je zvláštní čas, v němž 
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se básnický subjekt dostává do jakéhosi vytržení; co za dne nebylo možné poznat, se s nocí stává 

přímo nebezpečné, co se jevilo, jako smutné, je v noci tragické. Setkáváme se tak s důležitým 

tématem Borkovcových básní, v nichž básnický subjekt trpí přílišnou rozlehlostí prostoru, kterou 

nemůže pojmout. Z nekonečného množství možností není schopen vybírat a skutečnost pro sebe 

strukturovat. 

Noc a snění ve spánku jsou v pojetí Bachelardově spolu s racionálním uvažováním dávány do 

opozice ke snění básnickému. Říká, že „v mezi-světě, kde se mísí snění, rozumějme právě básnické 

naladění, a skutečnost, se realizuje určitá tvárnost člověka a jeho světa. Noční sen naproti tomu tuto 

jednotvárnost nezná. Jeho prostor je naplněn otevřeným nepřátelstvím“. (Bachelard 2010: 158-159)  

Tematizuje se nemožnost spát. Nervózní, horečné bloudění v noci po prázdném domě, pohledy 

do tmy za oknem (viz báseň Oproti, Borkovec 1994: 46) a ztracení se v nevědomí spánku. Pomezí 

dvou rovin dne a noci, bdění a spánku je vyjádřeno tím, že se básně často odehrávají o půlnoci, nad 

ránem, večer, když se stmívá. Tedy na rozhraní určitých dob, v nichž se realita stává na chvíli 

jakoby ne úplně jistou, problikává bytí a nebytí zároveň: „Jsem tu a nejsem, jsem i ne.“ (tamtéž, s. 

52) „Ani ano, ani ne. Tudy i tam. Kdykoli.“. (tamtéž, s. 55)  

Časté je v básni tematizování smyslových vjemů. Oko a vidění, ucho a slyšení jsou místy a 

procesy, jimiž se básnický subjekt stýká se světem, situace související se zrakem vystupují výrazně 

vedle motivů slyšení. Agrese světa se právě v motivu slyšení projevuje ve své nejvýbojnější formě. 

„Viděný obraz přichází k člověku v určité chvíli pouze z jednoho směru. Abych přehlédl místnost 

nebo krajinu, musím postupně přenášet pohled z jedné části na druhou. Když však něco slyším, 

shromažďuji zvuk najednou a z každého směru současně: stojím v centru světa svého sluchu, který 

mě obepíná a ustavuje mě takříkajíc v samotném jádru vjemu a existence.“ (Ong 2006: 85) Viděním 

může básnický subjekt do svého zorného pole vpouštět jen některé vybrané situace, může svět 

pozorovat skrze okno, všímat si proměny barev, hloubky stínů, pohybovat se v prostoru interiéru. 

Slyšení se ovšem děje nenadále, není závislé na výběru, ale přichází nečekaně, nevítaně, dá se říci, 

že zvuk zde básnický subjekt přímo napadá. Tak se v básních často vyjevuje bití, výkřiky, 

pomlouvání, do integrity situace se jakoby násilně vlamuje kusý rozhovor.  

Nesnadnost vyjádření prostřednictvím jazyka, jenž je důležitým tématem celé sbírky, můžeme 

po formální stránce vidět v hromadění grafických znaků, které z textu vyčleňují samotnou řeč 

(dvojtečka), text zpomalují (pomlčky), nechávají ho nedořečený (tři tečky). „Teď. Ten pravý 

okamžik, setrvat, lusknout prsty – / plesknutí… prostydlé nohy: – Taková zima. Tobě / není? –...pak 

výkřik… zjev… na stěně říhající / lem... za oknem bílé vytřeštění...“ (Borkovec 1994: 68) 

V souvislosti s tímto tématem je důležitým a novým prvkem sbírky Ochoz použití přímé řeči v 

básních. Zakládán je tak dialog, který je nejčastěji veden mezi mužem a ženou, jejich hlasy vyráží 

docela nenadále do prostoru básně a znovu se ztrácí, někdy působí spíše jako echa rozhovorů, 
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zlomky, výkřiky. Komunikace je tedy jen zdánlivá, v podstatě jde většinou o hovory, které se 

navzájem prolínají, přibližují a vzdalují, nejde tu o reakci mluvčího a adresáta v pravém slova 

smyslu, ale spíše o pokus navázat kontakt, který ovšem ztroskotá, řeč zmlkne znovu v tichu, ze 

kterého se zrodila. Neúplnost řeči se tematizuje v mnoha podobách, citujeme několik samostatných 

veršů, v nichž se tematizuje motiv řeči:  

„A úžas / z horkých vytřeštěných těl / vyslovím příliš brzy, / příliš špatně. // Zůstanu sám.“ 

(tamtéž, s. 30) „Žena / s hořkými, zadrhávajícími ústy.“ (tamtéž, s. 36) „ale ústa / krví a peřím, / 

zahnilým listím slepená, hlasu nevydají.“ (tamtéž, s. 38) „[…] co říct, když / oblohou jen hladcí 

ptáci, kreslí letem / veliká Deleatur“ (tamtéž, s. 43) „[…] Cíp tělaprolití / je první Odněkud hádka, 

slovo: sotva, / druhý cíp. […]“ (tamtéž, s. 69) „[…] Zbývá se otočit: / postel… a ona… rozštěpený 

pysk…“ (tamtéž, s. 70) 

Jak vidíme, často je porušenost, neúplnost jazyka expresivně vyjádřena poškozením úst.  

„V Borkovcově poezii je obraz permanentně utvářen jazykovou impresí, nezřetelnou 

souvislostí či paralelou s optickým zážitkem, který je transponován do jiného kódu. […] V jednom 

bodu se srážejí vidění, představivost a asociace, syntetizuje se smyslová, jazyková a emocionální 

zkušenost.“ (Zizler 2008: 124) Jsme závislí na nedokonalých počitcích našich smyslů, které nám 

zprostředkovávají svět, psaní je neustálý zápas o odkývání pravdy, která je i není zároveň. „Nic 

není, než to pouhé: ne, skon písma, kterým napsané / je, není, není, je: / ne. Nic není než ten skon.“ 

(tamtéž, s. 52) 

Sbírka Ochoz je po své tematické i motivické stránce expresivní, básnický subjekt v něm 

zaujímá ke skutečnosti zvláštní vztah oscilující mezi distancí a přímým spojením. Klade si otázku, 

jak ji může uchopit, aniž by se vystavoval onomu bolestnému ztotožňování se s ní. Distanci 

překonává až v procesu tvorby, kdy jednak rámuje prostor, vybírá jej a třídí, a dále v tvůrčím 

procesu, vyjádřeno slovy Mandelštama: „přetváří esteticky lhostejné řady věcí v cosi esteticky 

významného, v umělecké dílo“. (Hansen-Löve 1994: 483) 
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7.4 Mezi oknem, stolem a postelí 

 

Sbírka Mezi oknem, stolem a postelí vyšla v roce 1996 v nakladatelství Český spisovatel. Její 

úvodní pasáž tvoří z předchozí sbírky Ochoz převzatý závěrečný cyklus Za tmy, který tak jako v 

předchozím díle tvoří jeden z pólů tematického rozpětí sbírky. O této významové opozici oddílů i 

básní sbírky mluví ve své kritice Zanítit se nebem Libuše Heczková. (Heczková 1997: 97) Básně z 

cyklu Za tmy jsou situovány nejčastěji do uzavřeného prostoru interiéru, v němž se odehrávají 

lakonické, nedokončené a jakoby spíše jen odposlechnuté rozhovory mezi mužem a ženou, působící 

jako koláž scén z rozpadajícího se vztahu. Hlavním tématem je nedorozumění, nemožnost 

jakéhokoli průniku mezi dvěma odcizenými bytostmi. Takový rozkol předznamenává, jakožto i 

samotný název oddílu, jistý stav „temnoty“. Nedorozumění a nemožnost setkání se přenáší obecně 

na neschopnost navázat kontakt s okolním světem. Stejně tak jako v předchozí sbírce Ochoz je noc 

časem, v němž se kontury světa začnou slévat, jsou ještě neproniknutelnější, temnější a básnický 

subjekt se může spoléhat jen na kusé sluchové nebo zrakové vjemy, nemůže rozlišovat, nemá 

schopnost třídit skutečnost. „Rozhovor zhasne dřív. Tma neúplná, // vynechávající, nepřesná […]“ 

(tamtéž, s. 72) Básnický subjekt nemůže identifikovat své nejbližší okolí, stává se mezi oknem, 

stolem a postelí cizincem, je napadán vnějšími jevy a slyší jen „cípy“ rozhovorů, vidí jen „črtání, 

zlomky a lemy“ skutečnosti. Obývá prostor, v němž se nic nejeví jako jisté: „o stěnu opřen stůl, 

opřena postel, knihy, list. // – Jsi nemocná. – Ne. – Jsi. – / – Proboha, nech mě na pokoji! – / Opřeni 

lehce, letmo odloženi, / v předsíni, šeru, v předpokoji“. (Borkovec, s. 71) 

V souvislosti s myšlenkami Gastona Bachelarda a jeho koncepce oddělování „ženského“ a 

„mužského“ principu můžeme číst tyto rozhovory také jako obecnější zprávu o vnitřní 

rozpolcenosti básnického subjektu. Bachelard tvrdí, „ že rozhovor v nás vedou naše touhy, pokud v 

nás existuje intimní muž a intimní žena, kteří mezi sebou uchovávají soupeření, znamená to, že 

sníme špatně, že bytostem nečasového snění dáváme každodenní jména“. (Bachelard 2010: 58) 

Důležité je v tomto ohledu především ono: „bytostem nečasového snění dáváme každodenní 

jména“, v té chvíli se ocitáme v jakémsi meziprostoru, ani ne plně v pojmovém světě. Proto se 

básnický subjekt nachází v určitých meziprostorech, v předpokoji, v předsíni a šeru, tedy v místech 

mezi světlem a temnotou, v přechodném, nedokonalém stavu.  

Mezi oběma světy „vnitřním“ i „vnějším“ je stále přítomna neproniknutelná clona. Překonávání 

takového stavu se v minulé sbírce projevovalo jako neutuchající, avšak většinou nenaplněná touha 

básnického subjektu zachytit něco alespoň v procesu psaní, dříve než je tvar dokončen. V průběhu 

vzniku textu ještě svitla naděje, že se bude moci něco objevit, stejně tak jako že se to „skutečné“ 

projeví ve chvíli bezčasí, na rozhraní dne a noci, v okně na rozhraní krajiny a místnosti.  

Ve sbírce Mezi oknem, stolem a postelí básnický subjekt doufá, že zachytí něco skutečného ve 
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chvílích tichého, pokorného pozorování okolního světa. Soustředí se stále důkladněji na vykreslení 

míst, ve kterých žije, nebo lépe, ve kterých se jakoby nachází, vyskytuje a v nichž také často 

provádí monotónní úkony denního života. „[…] Vracet se. Obejít stůl, / mnout tvář, lehat si, 

vstávat.“ (Borkovec 1994: 23) Zprostředkovatelem mezi „vnějším“ a „vnitřním“ jakýmsi „oknem“ 

těla básnického subjektu je oko. Místem setkání je ono tiché pozorování, v případě Borkovcově 

ideálně oproštěné od soudící mysli. Chvíle naděje, že se projeví něco skutečného, závisí na 

okamžiku, než mezi nezaujatý pohled a hmotu vejde něco osobního, soudící stav mysli. Výrazná je 

pro čtenáře zarážející strohost popisu „viděného“, kvůli němuž také v kritikách na sbírku můžeme 

číst slova jako ornamentální, arteficiální apod. Tento dojem je zapříčiněn porušením obvyklého 

způsobu, jakým může básník převést do textu vlastní setkání s prostorem básně; děje se tak většinou 

skrze prožitek, jak o tom ve studii Domov, v němž žijeme  píše Petr Boháč. Přímá konfrontace se 

skutečností se podle něj, „nehledě na to, zda jde o vnitřní nebo vnější prostor, zviditelňuje v 

prožitku. Prožitek je to, co usouvztažňuje subjekt, prostor a čas a skrze něj není nikdy prostor ani 

čas abstraktní“. (Boháč 2004: 22) Ovšem právě v básních, ve kterých je hlavním tématem zachycení 

prostoru, zaujímá Borkovec k vlastnímu, osobnímu prožitku ambivalentní vztah. Často nám schází 

optika, jakou se básnický subjekt na věci dívá, jako interpretační klíč k pochopení dané situace. 

Věci tedy nejsou jen zprostředkovány, ale v maximální možné míře mohou mluvit samy za sebe a 

také mnohdy vycházet ze své materiálnosti a zastupovat nějaký vyšší smysl. „Na místo stupňování 

senzibility, jakožto předpokladu pro rozšiřování vědomí v analytické avantgardě, vstupuje vidění.“ 

(tamtéž, s. 470) 

Sbírka Mezi oknem, stolem a postelí se tak řadí k typu lyrické poezie založené na „změnách 

stavu jednotlivých skutečností, které samy o sobě představují tělesa obývající prostor a zároveň 

(jsou) umístěná v prostoru“. (Ryanová 2010 : 38) Řečeno slovy Steigera: „Lyrický básník nic 

nevykonává. Přenechává sám sebe – a to je třeba chápat doslova – vnuknutí.“ (Steiger 2008: 41) 

Přechod k jinému vidění světa se děje skrze vidění a v básni je naznačen hned několikrát 

imperativem „pozoruj“. Sled pozorovaného se od popisu detailů v dostředivém pohybu ztišuje v 

kontemplativním rozpoložení básnického subjektu. Toto nasměrování v tichém pozorování má co 

do činění s typem „ženského“ podílení se na prostoru. V takové chvíli se otevírá vidění bez 

projektů, bez minulosti, v plně přítomné shodě. Edmond Gilliard to vyjádřil ve slovech: „Mé pero 

naráží na člen, který zamezuje přístup k přijímaným prostorám. Mužská inverze prostoru uráží jeho 

plodnost. Mé ticho je ženské, neboť má povahu prostoru.“ (Bachelard 2010: 47) Vrací se tak v jiné 

podobě sledovaná linie „křesťanského“ vidění světa, které se v této sbírce stále méně opírá o 

explicitně vyjádřené pojmy a aluze ke křesťanským mýtům, ale spíše se transformuje do osobitého 

„vidění“. Křesťanská víra se tu projevuje v maximálně pokorném vztahu ke světu, básník se 

dobrovolně stává seizmografem prostoru, jenž ho obklopuje.  
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Stav tohoto nasměrování je pojmenován jako vnuknutí (povšimněme si znovu míru pasivního 

přijímání, jaké v sobě toto slovo obsahuje). „Vnuknutí / jež přes den v promáčených polích / 

pocítlils – to hnědé dělné světlo –, / je pryč“, „Aniž bys vyšel, vstoupils“ a nejjasněji potom je 

vyjádřeno v básni V Adventu: „Je večer – den v noc, / úžas se v údiv sesedá. / Za čelem vnuknutí 

jak barevný / kámen. Vychládá teď. // Jdu tupě spát. Tmavými místy – / stůl, okno, kamna – k černé 

posteli. / A někdo při mně je náhle jistý, / je utkvělý“. (Borkovec 1994: 26) 

Báseň se počíná znovu na určitém rozhraní, v mezičasí mezi dnem a nocí, kdy se básnický 

subjekt dokázal ponořit do hlubšího vidění, ve chvíli, kdy se úžas, jako chvilkový dojem, mění ve 

stav a způsob nazírání, v údiv. Ve chvíli, kdy mysl básnického subjektu zachytí tuto chvíli a 

racionálně ji zhodnotí jako vnuknutí, které „je jako barevný kámen za čelem“, tento stav odeznívá. 

Vrací se „tupě“ do známého prostoru, objevují se „tmavá místa“, „černá postel“, aby se znovu v 

posledních verších vrátila určitá jistota a naděje, neboť jistota založená na víře přichází k člověku 

jakoby skrytě, nedá se žádným způsobem vymoci nebo udržet. „Vědomé, a tedy příliš energické 

požadavky jsou pro tento psychický klid zjevnými poruchami,“ (Bachelard 2010: 52) tvrdí 

Bachelard, když popisuje původní androgenitu člověka, rozuměj ideální sjednocení „ženského“ a 

„mužského“ principu, v rámci fenomenologie označované jako hluboké snění, a jeho narušení, tedy 

konflikt, mezi oběma póly, jejich vzájemné soupeření. Řečeno slovy Steigera „přemýšlení a zpěv se 

nesnášejí“. (Steiger 2008: 50) Vyjádřeno je to v jedné z básní: „Rychle mizí denní světlo, pokládá se 

tma – jedním roz- / myšleným tahem.“ (Borkovec 1994: 50) Odtržení předpony slova na hranicích 

dvou veršů upozorňuje na destruktivní povahu soudící, racionální mysli.  

V básni následující „vlekou vsí hořekujícího“, který volá „Při této hodině, této chvíli / pravím 

ti, máš, musíš ke mně přijít!“ (Borkovec 1994: 35) Avšak na toto volání není žádná odpověď, nic se 

neděje, temný svět mlčí. Stejně tak není přesah zaručen žádným křesťanským motivem nebo 

příběhem. „Ve schránce noviny s článkem o zmrtvýchvstání.“ (Borkovec 1994: 37) A jinde 

naznačeno v pitoreskní podobě: „Má sousedka v kimonu brodí se pro růže, / jež hlídá Trpaslík, 

Kristus a Satyr //“. (tamtéž, s. 38) „Pieta v lahvově zelených polích / Záplava imortel: – Postůj, 

poutníku, / pohleď, jak sešlá modř šatů se drolí / a sesedá k bezvládným kotníkům.“ (tamtéž, s. 38) 

V takové podobě se křesťanská motivika v Borkovcově díle doposud neobjevovala. „Vysoké 

metafyzické kategorie, dostanou-li se do veršů, hledají profánní uzemnění, vyjadřují se 

prostřednictvím drobného civilního detailu, pomocí kterého jsou zdůvěrňovány i ironizovány,“ 

(Hruška 2008: 62) tvrdí Petr Hruška, když hodnotí obecnou tendenci poezie devadesátých let 

přidržovat se spíše motivů profánních, a to i při snaze vyjádřit témata spirituální.  

V této souvislosti lze také v básních sledované sbírky pozorovat u Borkovce zatím dost 

neznámou kategorii humoru a lehkovážně vyznívající změnu smyslu určitých kulturních mýtů. 

Básněmi prochází například postava Chárona, objevuje se ovšem v netradičním zpodobnění. 
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„Poledne. Hnul se přívoz – rámus, hovor. / Parno. K sezení deset, padesát k stání: – Kam? – / 

Ryšavoruký Cháron si vzal slovo: / – Vážení převážení... – Smích. Plavba utíká.“ (tamtéž, s. 39) 

Vyjevuje se zde onen podvratný model ozvláštnění, jenž je založen na kulturních odkazech a 

projevuje se jako „hra s předem danými pojmy“. (Hansen-Löve 1994: 456) 

V souvislosti s výše uvedeným textem Petra Boháče můžeme tendenci směřující k zachycování 

intimního prostoru sledovat jako jistou obecnou tendenci české poezie devadesátých let. Boháč vidí 

základy tohoto „přímého a konfrontačního střetu se světem již ve čtyřicátých letech, tak jak se 

objevuje programově v poetice Koláře, Blatného, Hanče a Halase a ve statích Chalupeckého. Pohyb 

má tendenci vyvíjet se od vnějšího k vnitřnímu, ze světa do pokojů a z dějin do času domácností“. 

(Boháč 2004: 23) „Báseň je potom rozepjata mezi domov (jisté, řádné, pokojné a harmonické) a 

svět, tedy to vnější (neznámé, cizí, nejisté a náhodné).“ (Boháč, tamtéž: 24)  

Také ve sbírce Mezi oknem, stolem a postelí se tato binární opozice vnitřního a vnějšího 

projevuje především ve vyjevování světa jako obrazu expresivních kontur. Pozorovaný svět uniká, 

nedá se mu věřit tak, jak je básnickému subjektu zprostředkován skrze smysly. Tato tématika se také 

objevovala v předchozích sbírkách. V aluzi na expresionistického malíře Rouaulta v básni Na 

Rouaulta to Borkovec vyjadřuje otočeným smyslem Rouaultových veršů: „A člověk věří už jen 

svému utrpení“, které převrací v pravý opak. „Ježíš umírá v každé chvíli, / vůně santálového dřeva 

kříže / prosakuje zemí. / A člověk nevěří už ani svému utrpení.“ (Borkovec 1994: 30) 

Tuto nejistotu řeší autor přetvořením skutečnosti do obrazu, buduje zobrazení ohraničené 

rámem vlastního prostoru v tom smyslu, jak o tom mluví Uspenskij. Zdá se, že Borkovcův způsob 

zobrazování skutečnosti v rámci Uspenského pojmu hlediska lze vyložit spíše na základě 

perspektivy malířské, v níž je „perspektiva z hlediska pozorovatele, který je umístěn vně 

zobrazovaného světa, především statická“. (Uspenskij 1994: 11) „Pozorovatel umístěn vně 

zobrazované skutečnosti navíc v souladu s tím buduje zobrazení z hlediska takového pozorovatele a 

mezi ním a světem, který zobrazuje, se tak tvoří pomyslná bariéra, takže hledí na svět jakoby přes 

okno.“ (tamtéž, s. 167) Takto je například budována báseň Vitráží, v níž básnický subjekt skrze 

vitrážové sklo vidí jednotlivé obrazy připlouvající do jeho zorného pole, které se sestavují v 

závěrečný obraz, jenž je ovšem především barevně stylizován překládajícím motivem okna. 

„Vitráží: ves v kozelci, do sněhu vbitá. // Zdvižená na sněhu. Zelení, žlutí farníci, / červený povoz, 

modrá pod kopyta. / Do sivé břečky dupou koníci.“ (Borkovec 1996: 18) Důraz je kladen na 

závěrečné verše básně, kdy často dochází k završení celého obrazu. Z dílčího se jakoby sestaví 

závěrečný smysl, věci dostávají možnost vyjít ze své předmětnosti k něčemu vyššímu. Slovy 

Vladimíra Svatoně jsou Borkovcovy básně „založené na připlouvání vjemů obsahujících hru s 

časem, vjemy přicházejí postupně, ‚lyrické teď‘ je rozloženo do řady následných bodů, které se 

však nakonec spojí do jedné rozlehlé chvíle“ (Svatoň: 2006, s. 18) a spojují se v subjektu 
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pozorovatele. Ohraničenost, jednoduchá perspektiva, silné kontury předmětů a osamostatňování 

barevných ploch přechází v Borkovcových básních do obrazů připomínajících obrazy 

expresionistických malířů. „Nad tlustou čarou vzdáleného lesa / stoupá bod dravce, výš než jindy. /  

Na plochu polí soumrak klesá, / pevněji chodec sevře hůl. // Čára, bod, plocha, těžký ovál hlavy, 

převalující se mezi rameny. / Rozvírá chodec pěst, hůl opatrně staví – / je u ráje.“ (tamtéž, s. 49) V 

této dekonstrukci viděného „barvy opouštějí svůj tvar a nabývají samostatné […] existence, jako 

barevné skvrny na obrazech Fernanda Légera nebo v básních Georga Trakla“. (Putna: 1996b, s. 

213) Takto přetvořená obraznost má ale svůj hlubší důvod. Bachelard například říká, že „kdo chce 

pochopit Rouaultovu malbu, žádá se od něj, aby převrátil psychologickou perspektivu. Musí se 

podílet na vnitřním světle, které není odrazem světla vnějšího světa“. (Bachelard 2010: 11) Jak tvrdí 

Putna, také Borkovec redukuje tvary na pár prvků matečné hmoty, „vzývá ducha Vasilije 

Kandinského a jeho spis O duchovním v umění. Kandinskij mluví o duchovnosti, která je ukryta ve 

věcech a konkrétně v barvách samých, kterou již nelze zvěcňovat pomocí pojmů jakéhokoliv 

náboženství“. (Putna, 1996b, s. 213) Důrazem na horizontalitu a linearitu zobrazení se projevuje 

přirozeně také vertikalita. Je to ona tendence popsaná v kapitole o akméismu, tedy tendence k 

„předmětnosti a jejím jasným, pevným konturám, ohraničujícím jednotlivé předměty v 

časoprostoru. Důraz je kladen na racionální rozvrh, vizuálnost a s ní spojené ‚malířské‘ vidění 

předmětů“. (Zadražilová 1995: 169)  
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7.5 Polní práce 

 

Sbírka Polní práce vyšla v roce 1998 v nakladatelství Mladá fronta. Je tvořena třemi oddíly 

Básně pro Mariu Cavinu, Pokoj s chodbou a Vakáty.  Sbírka je komponovaná s důrazem na přesnou, 

vycizelovanou formu veršů, setkáváme se v ní, především v prvním oddíle, například s množstvím 

sonetů, jejichž forma, jak říká Jan Wiendl „díky svému tradičnímu uspořádání signalizuje vůli k 

formální ukázněnosti, k řádu, k integritě tvůrčího postoje“. (Wiendl 2006: 20) Na pozadí předešlých 

úvah o estetice akméismu můžeme říci, že sbírka Polní práce sleduje svou tematikou i formálním 

provedením namnoze právě tuto syntetickou koncepci, v níž autor hledá šířeji integritu vlastní tvorby 

v dialogu s „dílem“ kultury.14 Jak bylo zmíněno v kapitole o syntetismu akméismu, „chápeme-li 

dějiny nikoli horizontálně, ale vertikálně, jako archeologické vrstvení, pak revoluce moderny vede ke 

klasicismu“. (Hansen-Löve 1994: 455) V souvislosti s názvem sbírky můžeme zdůraznit slovo práce, 

tedy budování textu na základě „synchroničnosti existující a stále se navracející kultury“. (tamtéž, s. 

472) Vyjádřeno slovy Mandelštama: „Básník je jako oráč, který svým slovesným nástrojem orá zemi 

a odhaluje její stále hlubší vrstvy.“ (tamtéž, s. 455)15  

Základní pojem syntetismu je dialogičnost, neboli setkání ve vztahu „já“ a „ne-já“, tak jak byl 

nastíněn v kapitole o „překladatelském typu poezie“; tento vztah se ve sbírce Polní práce projevuje 

na několika úrovních. Jednak jako budování dialogického vztahu ke skutečnosti, prohlubované v 

práci s předmětností a vztahu k předmětnosti; jednak jako osobitě a osobně pojatý vztah k 

intertextualitě, k tradici, kultuře a tvorbě jiných autorů. Dále jako vůle k integritě osobní, hledané ve 

vztahu k osobní minulosti a vzpomínání. 

  „Východiskem lyrických syžetů jsou intimní situace, v nichž je báseň počata většinou bezděčně, 

z okamžité konstelace předmětů či gest. Detaily a výčty podrobností jsou častější než metafory.“ 

(Svatoň: 2006, s. 18) Detailní popis je vyjádřením distance i úzkého vztahu mezi „pozorovaným“ a 

„pozorovatelem“, „oči – o prostor opřené jak o vatu“ (Borkovec 1998: 17) a jinde čteme „oči drží 

prostor jako slepce“. (tamtéž, s. 25) Skutečnost se do prostoru básně dostává jen tak, jak to dovoluje 

subjekt, který se dívá; svět pro sebe v tvůrčím procesu přetváří, aby ho mohl přijímat a orientovat se 

v něm. Je patrné, že Borkovcova poezie směřuje k prohlubování předmětnosti, jež se také v akméismu 

                                                 
14 Autor tentokrát nepřebral do sbírky žádný ze svých předchozích textů, patrné je, že se Borkovec začíná 

vzdalovat literatiře české a obrací svou pozornost stále více k evropskému literárnímu kontextu v souvislosti s vlastní 
překladatelskou činností. Tuto myšlenku mimo jiné podporuje výhled do následných let Borkovcovy literární činnosti. 
Například v roce 2003 vyšla sbírka s anglickým názvem Needle-Book, v níž Borkovec potvrdil „že dobrý překlad je 
výsledkem kreativního aktu, když poslední část Needle-Booku opatřil titulem Později narozený a shromáždil v něm 
volné překlady básní V. Chodaseviče, I. Brodského a J. Rejna“. (Hultsch, 2006, s. 29) Borkovcova poezie začíná být 
koncem devadesátých let také významně reflektovaná i v zahraničí, především v Německu. Srovnáme-li například v 
bibliografii sestavené Anne Hultsch počet recenzí, které vyšly na sbírku Polní práce v našich a zahraničních literárních 
časopisech, vidíme, že počet českých a jinojazyčných textů je v podstatě srovnatelný. (Hultsch 2006: 123–124)  

 
15 Ve studii citováno z ruského originálu (Osip Mandelštam: Sobranie sočinenij v trech tomach, 1967/71, s. 225.) 
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projevuje v „procesu umělecké tvorby, která dokáže esteticky lhostejné a vnější řady předmětu 

přetvořit v cosi esteticky významného, v umělecké dílo“. (Hansen-Löve 1994: 483). I v tomto se 

projevuje pojem kulturního mýtu, založený na znovupoznávání. Každá věc, a „věcí zde z hlediska 

jazyka je vše, co může být pojmenováno“, (tamtéž, s. 483) je skrze akt tvoření, skrze umění 

znovupoznána a dostává se do dialogického vztahu. „Žádný předmět není přístupný ‚sám o sobě‘ 

tolik co ‚samo o sobě‘. Právě proto, že je předmět postavený před nás, může být pozorován jen z 

nějakého stanoviska, v nějaké perspektivě, která je právě perspektivou básníkovou.“ (Steiger 2008: 

64) Uspenskij o tomto ve své koncepci hlediska říká, že „rámec díla je bezprostřední vyjádření 

hranice obrazu. Organizuje zobrazení a vlastně jej zobrazením činí, tj. dodává mu sémiotickou 

povahu.“ (Uspenskij 1994: 171) V popisu prostoru v básních ze sbírky Polní práce nacházíme 

autorské nasměrování srovnatelné s některými rysy poetiky Elizabeth Bishopové. Právě ona, 

inspirovaná „deskriptivní poezií Marianne Moorové, vytvořila poezii založenou na smyslu pro detail, 

s důrazem na odstup od popisujícího hlasu a popisované scény“. (Housková 2004, 83) Housková 

tvrdí, že „v moderní euroamerické poezii od romantismu lze (s jistou dávkou nutného zjednodušení) 

rozlišit dvojí možný základní postoj tvůrčího subjektu: na jedné straně je to dominantní, autoritativní 

postoj svrchovaného tvůrce, na druhé straně postoj naslouchajícího, pozorujícího, vnímajícího 

zprostředkovatele“. (tamtéž, s. 89) Právě jím se chce stát Borkovec, když píše v básni Doma: „[…] 

nic nechci, jen se dívat, dívat, dívat / stržen – ale jen jako divák. // Ztratit se věcem, ztratit věci / 

Ztratit se krajině, ztratit krajinu / psát oči.“   

(Borkovec 1998: 21) 

Tyto verše jsou poslední slokou básně psané sonetem a vystupují tedy v rámci básně jako syntéza. 

Jan Wiendl ve své interpretaci této básně říká, že „postava tohoto nezúčastněného a snad i netečného 

diváka má ovšem blízko k hádance, stojí jakoby mimo vnější svět a odkrývá prostor světa vnitřního, 

básnický subjekt je vnějškový pozorovatel i aktér v jedné osobě, rozehrává tragicky rozpolcenou 

partii. Nejde o nic menšího než o hluboké vnitřní uvědomění toho, že ve mně se vše střetává a zároveň 

ztrácí, že jsem všeho středem i rozcestníkem, že vše stmeluji, ale zároveň fatálně rozbředám“. 

(Wiendl 2006: 21) „Výstavbovým principem se zde stává akuzativ verše „psát oči“. Psát co, nikoliv 

čím, tedy nikoliv instrumentální pád, který implikuje instrumentálnost smyslů, jejich funkci 

prostředkovat mezi jevovým světem a subjektem samotným. Borkovec chce sebe i čtenáře zanechat 

v místě samotných smyslů.“ (Heczková 1997: 99) „Dialog“ založený na distanci i sjednocení můžeme 

nahlížet podle Uspenského z hlediska malířské perspektivy. V umění (zde literárním a výtvarném) 

lze hovořit o perspektivě jako o hlavním systému přenosu zobrazení, které se děje jednak jako 

„klasická lineární perspektiva, kdy osoba provádějící popis je výchozím bodem této perspektivy“, na 

druhé straně zaznamenáváme v Borkovcově poezii absenci takové pozice, tedy směřování k 

„objektivnímu popisu, způsobu vnějšího popisu, bez odkazu na vnitřní stav“. (Housková 2004: 114) 
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Myslím, že v tomto ohledu dochází v poezii Petra Borkovce k něčemu, co bychom podle Uspenského 

mohli nazvat „střetem hledisek“. Básnický subjekt je středem perspektivy (neboť objektivnost není v 

rámci lyrické poezie dost dobře možná), zároveň ale trpí neustálou nejistotou o neotřesitelnosti této 

pozice a snaží se ji od sebe jaksi oddálit. Jan Wiendl dodává, že v Borkovcově poezii „jsme nuceni 

stále znovu a znovu obcházet různé fasety sváru mezi potřebou dotvářet svět do celistvé podoby, 

konfrontovat jej s různorodě založenou jednotící vizí, zároveň však také s latentní nedůvěrou v tuto 

jednotu […]“. (Wiendl 2006: 20) 

Snad právě v touze neustavovat tuto jednotící vizi výhradně v osobnosti tvůrce zbavuje se autor 

„viděné“ tíhy vlastního pociťování. V souladu s tím, jak se o to snažila synteticky založená tvorba 

akméismu, v němž „není estetické prožívání redukováno jen na senzitivitu pociťování, ale je pro 

věcně danou strukturu uměleckého díla, spíše imanentní“. (Hansen-Löve 1994: 473) Proto také pro 

poezii Petra Borkovce platí slova, že „vztah ke skutečnosti není zpravidla předmětem reflexe, nýbrž 

objektem popisu. Jako by hlavní snahou mluvčího bylo vyrovnat se s místem pomocí slov. Uchopit 

je a formulovat pro sebe, přeložit si je. Jen výjimečně popisující hlas explicitně vztahuje popisované 

sám k sobě. Zdánlivá nepřítomnost vnímajícího subjektu, jeho distance a ‚objektivnost‘ jako by 

však paradoxně podtrhovaly jeho přítomnost za textem“. (Housková 2004, s. 84) Subjekt je jakoby 

skrytý, do textu nepromlouvá sám, subjektivita je dána spíše implicitně. Vyjádřena může být 

použitím subjektivně hodnotících adjektiv, perspektivizací popisované scény, „výřezovostí“ a také 

sklonem k ornamentalitě, tedy pomocí postupů, jimiž autor skrytě narušuje zdánlivou objektivitu 

popisu. „Jsem tu. Nahoru od pasu.“ (Borkovec 1998: 25) „Pod stolem nehledej, jsem kentaur.“ 

(tamtéž, s. 25) 

 Podle Uspenského se jedná o „zvláštní druh zaujetí vnějšího hlediska, které tvoří základ jevu 

ozvláštnění-odcizení. Básník v něm například popisuje věc tak, jako by ji viděl poprvé, a událost, 

jako by se poprvé stala“. (Uspenskij 2008: 163) Podle Uspenského se jedná o „zvláštní druh zaujetí 

vnějšího hlediska, které tvoří základ jevu ozvláštnění-odcizení. Je zajímavé blíže pozorovat 

problém pojmu „ostranenije“, jenž „má původ u formalistů (resp. u Viktora Šklovského). Český 

překlad ozvláštnění nevyjadřuje jeho základní významovou vrstvu a to, že „ostranenije“ odkazuje k 

odcizení a je zejména prostorové“. (Heczková – Svatoňová 2011: 185) „Uspenského zájem o 

prostor jako konstitutivní prvek vztahu mezi divákem a dílem je jasně viditelný z jeho úvah o roli 

rámu obrazu ve vztahu k lineární perspektivě nebo k perspektivě inverzní. Zatímco rám u 

obrazových kompozic podřízených lineární perspektivě tvoří hranici mezi divákem a fikčním 

světem, u obrazů s inverzní perspektivou je jakýmsi samozřejmým prostorem mezi vnitřní a vnější 

pozicí pozorovatele, otevírajícím možnost dialogu mezi nimi.“ (tamtéž, s. 185) 

Jistý druh ozvláštnění spatřujeme také ve sklonu k ornamentalitě, projevující se například 

zvláštním a v básních Borkovce častým spojováním přírodního a umělého, jako ve spojeních 
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poodchlíplé mramorové poupě, kamenné lino, plenta, ze které rozkvétají samorosty, stěna v 

barevném ostění. Rovněž projevuje formující postavení autorského subjektu vzhledem k popisované 

skutečnosti, a přeci jeho odsunutí z centra textu. Právě uvedení věci do takového kontextu 

formujícího subjektu předpokládá, že básník věc stylizuje, přičemž platí výše zmíněná premisa 

akméismu, že „proces tvorby je přetváření esteticky lhostejné řady v cosi esteticky významného, v 

umělecké dílo“. (Hansen-Löve 1994: 483) Tedy sklonem k ornamentalitě a arteficiálnosti autor 

razantně zbavuje předměty jejich užitkovosti a staví je nově jako předměty estetické. „Vizuálnost, 

jasnost obrazu, logika myšlenek jsou na mnoha místech podchyceny hudebně, což koreluje s 

významem v textu, takže logické obrazy jsou rozpouštěny také v obrazech poslechových.“ (Hultsch 

2006, s. 30) Básník tak formálním řešením básně osvobozuje slovo samotné, které již není jen 

pojmenováním věci, řečeno slovy Mandelštama jen „jejím mechanickým přívažkem“ (Mandelštam 

1992: 183), ale stává se součástí vlastního mikrokosmu textu, který je na subjektu autora do jisté 

míry nezávislý.  

 

„Šedivý taft, stuha běžných dní / mírně se modrá vánočními svátky. / V trojdílném okně, v bílé 

mříži, / v odlitku nebe, v kusovitém sněhu // hyacint vyplázl květ. Hlíza – // karmínový skarab, 

vetchý, vyhnilý. // Kly kořínků kolem – náramek / na jásavě zeleném svalu. Jak had // dávící fialové 

zvíře. / Dávící měňavou myš, rybu, ptáka, / jenž otevřel peří k voskové kůži. / Ticho zmlklo, kusovitý 

sníh // vyplňující záhyb stuhy. / Žádný rytmus, tlak, žádný prudký motiv. / Jen zelená hněď vlastních 

očí, / tolikrát zkoumaná, tak známá.“ (Borkovec 1998: 16) 

V této básni se projevuje „složená povaha uměleckého textu“ (Uspenskij 2008: 176), v níž se 

přechod vnitřního a vnějšího hlediska rozpadá do řady mikropopisů a každý z nich má vlastní 

kompozici, každý z nich má vlastní rámec střídání vnější a vnitřní pozice“. (tamtéž, s. 185) 

„Rámec“, tedy podle Uspenského přechod mezi vnitřním a vnějším hlediskem, je ústředním 

tématem básně a projevuje se analogicky v každé jednotlivé složce i v obrazu vzniklém spojením 

jednotlivých slov. Druhá a třetí sloka obsahuje podrobný popis, tolik vzdálený běžnému vidění, že 

se stává spíše ornamentem. Běžný výjev, hyacint na okně, který zaujal zprvu bezděky pozornost 

básnického subjektu, se stane detailním popisem, předmětem artistně přetíženého vypodobnění. 

Obyčejný pohled na květ se změní v preparujícím popisu do celkem umělého výjevu, jako by 

pohledem „pozorujícího“ zkameněl, dostane neživou fialovou barvu, umělou měňavou voskovou 

kůži a stane se tak spíše dekorací. Můžeme tento detailní popis květiny shodně s Uspenským chápat 

jako jakýsi obraz v obraze, jejž naznačil již na konci první sloky rám okna, jako prostor, v němž 

bude situováno skoro až malířské zobrazení. Uspenskij říká, že „druhý obraz, situovaný dovnitř, se 

stává obrazem základním, tvoří střed kompozice a je přirozenější než jeho lemující obraz“. 

(Uspenskij 2008: 199). V básni je tomu ale naopak. Právě ve střední části básně, na zlomu třetí a 
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čtvrté sloky, začíná arteficiálnost a umělost skoro přetěžovat text, když jsou kly kořínků 

přirovnávány k náramku na jásavě zeleném svalu, k hadu, který dáví fialové zvíře. To, co mělo 

původně směřovat do středu, se stalo jen obrazem v obraze, v němž se donekonečna projevuje další 

a další ohraničenost okna, náramku, hada… Na konci citované básně se ale pohled na květinu u 

okna obrátí k okenní tabuli a básník v ní spatří další výjev, jehož lakonické vystižení kontrastuje s 

předchozími verši: „Jen zelená hněď vlastních očí, / tolikrát zkoumaná, tak známá.“ Předchozí 

obrazy se jakoby zastaví v jednom atemporálním bodu; v očích básnického subjektu, který je 

vlastně neustále ústředním bodem perspektivy, existuje v rámci básně coby zprostředkovatel 

obrazu, médium přetvářející věci v estetický obraz a zároveň sám sebe z tohoto centrálního bodu 

odsouvá. Petr Borkovec k tomu v rozhovoru řekl: „[…] shledávám jako podstatné zůstat stranou o 

něco déle, než do obrazu ‚sáhnu‘. Třeba ve výtvarném umění to není nic neobvyklého. […] velmi se 

mi líbí poetika nezasahování a naslouchání, určitá důslednost, studium předmětu.“ (Šrámek 2009: 

41) Petr Boháč mluví o tomto arteficiálním budování básnických obrazů Borkovce jako o „básnické 

laboratoři“, v níž „skutečnost zhodnocuje a pomocí slova se zhmotňuje do obrazu“. (Boháč 2003: 

31)  

V souvislosti s poezií Bishopové se tímto zakrýváním autorského hlasu v básni „vytváří křehký 

mnohohlasý efekt, který se jako kaleidoskop pod hladkým a naleštěným povrchem monologů 

neustále proměňuje“. (Quinn 2001: 147) Nakonec se tedy verše vlastně stávají prostředkem 

sebereflexe, o níž Jan Wiendl tvrdí, že „je základním estetickým účinkem této lyriky, v níž básník 

snímá masku, aby na jedné straně poukázal na ono pověstné líčidlo, ale aby zároveň sebe i čtenáře 

znejistil tím, že pod maskou líčidlo už být nemusí […].“ (Wiendl 2006: 20)  

Poetika naslouchání, o které mluví Borkovec, je pro autorovu poezii příznačná nejen ve vztahu 

k předmětnosti, ale platí také pro básníkovu překladatelskou činnost. V Polní práci se objevují časté 

odkazy k ruské literatuře, k básníkům nebo textům, které Borkovec překládá, vztah k nim je ale 

založen na tomtéž vztahu; jde především o sledování, pochopení a přiblížení se objektu, jímž je v 

tomto případě text jiného autora. Ve vztahu k textům jiných autorů nejde v syntetické poezii jen o 

fakt vcítění se a introspekce, ale „požaduje se přechod k systematickému pochopení autora a jeho 

hlasu. Ten vstupuje jako ‚symptom‘ pro ‚kongeniální reprodukování recipienta‘, který proniká do 

‚intimního vědomí‘ autora. Estetický vztah k osobnosti autora jde skrze překonání sympatického 

porozumění této osobnosti a etabluje jej jako ‚estetický předmět‘.“ (tamtéž, s. 465)  

V Polní práci najdeme hned v úvodu báseň Brodského v ruském originále, báseň svým 

úvodním veršem „Lyra je lehýnká, nic neváží“ odkazuje k Borkovcem do češtiny přeložené sbírce 

Vladislava Chodaseviče s názvem Těžká lyra. Především v závěrečných pasážích sbírky najdeme 

básně s názvy Chodasevič  píše básně, Bunin Beberové, 23. září 1941, báseň s názvem Volně ze Lva 

Loseva (Losev je autorem biografie Josifa Brodského). Intertextuální odkazy jsou ale především 
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záznamem osobního setkání, přirozenou rezonancí mezi autory a jejich díly. Báseň Chodasevič píše 

básně je popisným seznamem míst, časů a přiležitostí, při kterých vznikají básně: „…na zpáteční 

cestě z Petrohradu, / v pracovně z nudy. / Za překrásného letního dne, zničehonic. / Ráno, u okna, v 

Domě umění.“ (Borkovec 1998: 54) Vidíme tedy, že ozvuk cizí poezie v Borkovcových básních 

není pojat nijak tradičně. Autor mluví jakoby ústy oblíbeného básníka, píše „v jeho duchu“ a téma 

básně je pojato velmi osobně. Proto Borkovec říká: „Hlavním důvodem překládání je, že mě poezie 

chytne, že ji cítím a v tu chvíli třeba až zbožňuju. Podle mě je naprosto přirozené být někým 

ovlivněn. […] nechat se ovlivnit hluboce, na tom se musí pracovat.“ (Šrámek 2009: 42) Znovu se 

zde objevuje pojem práce jako vědomého úsilí, budování vztahu a především ono syntetické 

znovupoznávání, kterým autor může nechat zaznít kulturní odkazy ve svém vlastním díle, a tím jim 

dát nový život, novou estetickou hodnotu a budovat tak neustálý dialog. Odkazy jsou především 

záznamem osobního setkání s texty jmenovaných básníků, k nimž má autor vztah specificky osobní, 

jak je popsán v kapitole o překladatelském typu poezie, a neslouží tak jen jako samoúčelný odkaz k 

určité literární tradici. Proto Borkovec na otázku, zdali je zdrojem jeho inspirace literatura sama, 

jiné texty, osobní zážitky nebo životní zkušenost, odpovídá: „Jde o obojí, mezi tím a oním pořád 

vznikají nové a nečekané vztahy. Inspirací, když používáš to slovo, může být pohled z okna do 

zahrady, věta vlastní ženy nebo obdiv jiného básníka, metrum cizí básně. Ty možnosti jsou 

rovnocenné.“ (Balaštík 2003: 6)  

„Jsou situace, kdy metaforou jedné věci může být jen jiná věc, visící nad ní na skobě. Takové 

jsou především texty z oddílu Pokoj s chodbou ve sbírce Polní práce,“ (Balaštík 2003: 9) řekl Petr 

Borkovec k oddílu sledované sbírky, jejímž ústředním tématem se stává vzpomínání a snaha 

zachytit předmětné a prostorové konstanty tak, jak se pojí s osobními vzpomínkami.  

Zde se autor (a výrazně především v následujících dvou sbírkách A. B. A. F. a Needle-Book) 

zaměřuje na detailní popis prostorů a předmětů, v nichž jsou uchovány a zakonzervovány 

vzpomínky, především na místo jeho mládí v Louňovicích. Jde o zachycení míst velmi popisným, 

až deskriptivním způsobem, v němž se věci stávají atributy něčího života, připomínkou své někdejší 

každodenní užitkovosti; nabývají ovšem novou hodnotu v rámci uměleckého díla jako předměty 

estetické. Jazyk je prostý, vrství se adjektiva a výpočty viděných předmětů, přičemž verše naprosto 

pozbývají metafor, to, „co autor nalézá, jsou spíše metonymie, buď části, které jeho blízké 

reprezentují vcelku, nebo celek, na kterém měly podíl“. (Hultsch, 2006, s. 30) „[…] nalevo kamna, 

čaloun na křeslech / je červený přehoz, a i stůl / Poslední večeře, co nad postelí visí; / porcelán 

v skleníku je plný starých rtěnek / a klubko růženců se hřeje na dně mísy.“ (Borkovec 1998: 32) 

„[…] Mrak se modral v chodbě, která / bývala lovecká: vycpaný jestřáb / na tapetě, užaslý 

dvanácterák // visel, jak ikona, v hořejším rohu, / kalendář Sellier & Bellot, vedle / fotografie z honu 

v zlatých rámech […]“ (Borkovec 1994: 33) Předměty jsou popisovány ve sledu, v jakém básnický 
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subjekt prochází místnostmi, jako by krokoval a zapisoval výčet viděného, věci zprostředkovávají 

obraz života, který tu byl žit, stávají se samy o sobě metaforami tohoto života. Jedna každá věc se 

spojuje s druhou a tvoří prostor, jejž můžeme vnímat jako kompaktní, vcházejí spolu do souvislosti 

a tvoří obraz. Popis takových prostorových vztahů je znovu jednou z možností, které se básníkovi 

nabízejí, aby zmírnil děs z nekonečnosti, nepřeložitelnosti prostoru a zde také z uplývání času. Z 

mnohostí vybírá a popisuje zdánlivě prosté detaily, aby tak třídil a hierarchizoval skutečnost, aby se 

v ní mohl orientovat. „[…] vteřina úlevy, že skleněné panely, / koupací čepice za sklem, kov chloru, / 

keramika s teplou, černomodrou vlnou / jsou posledním prostorem, konečným okolím, / že si je nelze 

ani zapamatovat, ani je zapomenout.“ (Borkovec 1998: 49) Báseň je konstituována z předmětnosti 

samotné a básník je spíše jejím zprostředkovatelem do textu. „Jsme zvyklí, že lyrika radikálně 

přetváří řeč: vyzvedá rytmus, melodii, fragment, paralelismus či kontrast řečových úseků, 

přejmenovává skutečnost v metaforách, detail proměňuje v symbol. U Chodaseviče, pozdního 

Brodského a zejména u Rejna je pohyb spíše opačný: vjemy a dojmy do básně jako by připlouvaly, 

jejich běžné pojmenování je ponecháno, souvislosti nejsou intelektuálně vyjádřeny, takže všední 

události se vynořují z neznáma, a teprve postupně se skládají v souvislý horizont, ne vždy úplný, ale 

o to intenzivněji tušený.“ (Svatoň 2007: 57)  

Je-li pamětí textů Borkovce zmíněná osobně pojatá intertextualita, dialogický přístup ke 

kultuře, potom je pamětí prostorů osobní vzpomínání. Snaha po kontinuitě kulturní je analogická k 

touze po zachycení kontinuity vlastního života v paměti. Paralelu v tom spatřuje také Anne Hultsch, 

když říká, že „místnost, uzavřený prostor, ze kterého je posuzován svět, není pouze obrazem 

rodinné intimity, nýbrž je rovněž obrazem idey intimity kulturní“. (Hultsch, 2006, s. 28)  
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8 Závěr 

Básník Petr Borkovec zaujímá od počátku své tvorby rezervovaný postoj k moderním 

avantgardním proudům a směrům. Tíhne a později se přímo hlásí k estetické koncepci založené 

spíše synteticky, tedy ke koncepci modernistické avantgardy pracující s pojmem „klasičnosti“, 

konkrétně se projevující v kulturologii ruského akméismu.  

Pro toto tvůrčí směřování je příznačný především estetický vztah k jazyku a ke slovu, které 

není dále odkázáno k destrukci a rozkladné tendenci analytické avantgardy, ale je znovu základním 

kamenem výstavby literárního uměleckého díla. Materiálem, jenž vyžaduje vědomý, přesný, až 

„řemeslně“ pojatý přístup umělce. Potlačeny jsou, oproti avantgardě analytické, čistě personální a 

psychologické prvky díla. Upozaděna je role autorského subjektu, který se v dialogu setkává s 

kulturním dědictvím, aby jej „znovu poznal“, zaktualizoval a přetvořil skrze vlastní tvorbu v nový 

organický celek. Takto se dialog v díle Petra Borkovce projevuje nejen ve vztahu k jinému, 

například překládanému dílu, ale také ve vztahu ke skutečnosti, jejíž předmětnost autor přetváří ve 

své tvorbě a znovu konstituuje jakožto předmět estetický; zároveň znenápadněním vlastní role v 

prostředí textu zdůrazňuje nepersonální aspekty díla. Musíme ovšem říci, že toto směřování není v 

žádném případě staromilské, je způsobem, jak se vyrovnat s výzvou postmoderní poezie po novosti 

a originalitě textu, ač jde ve svém řešení zcela odlišným směrem než analyticky zaměřená 

avantgarda. „Ne-provokace se stává právě provokací vzhledem ke konvencializované estetice 

ozvláštnění.“ (Hansen-Löve 1994: 456). V tomto světle můžeme nahlížet také na Borkovcovu 

snahu po kontinuitě kultury i osobní tvorby.  

Vývoj Borkovcovy poetiky jsme sledovali od počátku devadesátých let, kdy se autor v prvotině 

Prostírání do tichého přihlásil k tradici katolicky orientované české poezie a byl úzce ovlivněn 

lyricky laděnou, sevřenou a formálně propracovanou poezií Jana Skácela. Problém formálního 

řešení básně ohledává básník ve sbírce Poustevna, věštírna, loutkárna, v níž na základě jazykového 

experimentu inspirovaného básníky šedesátých let, především Wernischem, soustředí pozornost ke 

slovu samotnému. Vlastní, osobité vyjádření nachází básník ve sbírce Ochoz, laděné po tematické i 

motivické stránce expresivně, v níž se poprvé objevují témata nesnadnosti jazykového vyjádření, 

nejistoty vlastní subjektivity a zvláštní dvojlomný vztah k prostorovým konstantám básně, v nichž 

se především tematizuje protiklad prostoru „vnitřního“ a „vnějšího“. Ten je přímo stěžejním 

tématem příští sbírky Mezi oknem, stolem a postelí. Autor v ní texty konstituuje právě v této 

opozici, ovšem vztahuje ji více k sobě samému, vztah vnitřního a vnějšího prostoru se opakuje 

neustále, v každém jednotlivém mikrokosmu světa, pokoje, subjektu, díla, a tak odhaluje stálou 

nejistotu a unikavost toho definovat prostor „vnitřní“. Sbírka Polní práce je snahou o sjednocení v 

tvůrčím nasměrování, které jsme popsali jako dialogické. Vyznačuje se dialogickým přístupem ke 
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skutečnosti i ke kultuře, kdy autor může poznávat sama sebe znovupoznáváním „toho druhého“, 

cizí poetiky, stejně tak jako viděného předmětu, a v tomto tichém, odosobněném pozorování 

nakonec hlouběji odkrývat prostor nacházející se za prostorem vymezeným vztahem subjekt-objekt.  

Borkovec se vědomě nachází v určitém kulturním meziprostoru, v neustálém dialogu. Osciluje 

na hranicích vlastní básnické imaginace a odkazu předchozích generací, nevidí v přiznaném 

ovlivnění texty autorů, jejichž dílo obdivuje, žádný pohyb jdoucí proti originalitě textu. Vědomě 

setrvává také v meziprostoru vlastního textu a textu jím přeloženého, v němž spatřuje na jedné 

straně kulturní zázemí svého uměleckého směřování, na straně druhé zcela osobní inspiraci dílem 

oblíbených autorů, jejichž texty, témata, motivy nebo formální řešení básně může být spouštěcím 

mechanismem básníkova „naladění“ stejně tak jako jakákoli jiná životní inspirace. Borkovcovi také 

zřejmě vyhovuje prostor mezi daností a volností jazyka, ať již v procesu překládání textu, nebo ve 

vlastní tvorbě, přičemž oba procesy jsou založeny na totožném spojování nevyhnutelnosti a danosti 

jazykové struktury, zesílené v díle Petra Borkovce o fakt, že se snaží dosáhnout jisté maximy 

formální propracovanosti básní. Tématem mnoha autorových sbírek je také pohyb v prostoru mezi 

vnitřním a vnějším, mezi předmětností světa a nepochopitelným, nepopsatelným světem duše. A tak 

je možné v Borkovcově poezii konečně spatřovat přirozeně akcentovaný prostor mezi pomíjivým a 

věčným. V doteku všech těchto opozic, v prostoru mezi nimi, se nachází sám autor nikoli jako 

tvůrce, ale spíše jako tichý pozorovatel.  
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