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Posudek na bakalářskou práci K r i s t ý n y  B o h á č o v é  
 

„Býti stromem v tiché zemi“: 
Poetika samoty Ludmily Maceškové 

 

Ve své  pozoruhodné a stále inspirativní knize o poezii samoty ve Španělsku, Poesie der 

Einsamkeit in Spanien  (1935-1938), ukázal Karl Vossler, že s Góngorovými Soledades se rodí 

nový evropský prožitek samoty: vytoužené a trýznivé zároveň. Odsud povede přímá linie 

k básnickému, myšlenkovému a již eminentně modernímu motivu a prožitku samoty 

autonomního tvůrčího a estetického subjektu.  

V předkládané bakalářské práci se Kristýna Boháčová zabývá poetikou samoty v poezii 

Ludmily Maceškové (Jana Kameníka) ve vztahu k prostoru, jazyku a tělesnosti. Dalo by se říci, 

že práce sleduje tři otázky: jaký je to prostor samoty, jejž Jan Kameník ve svém básnickém 

modelu světa konstruuje, jakým jazykem samotu, zkušenost se samotou básnické Já 

vyslovuje, a jak se zkušenost (resp. zkušenosti) se samotou „vtělují“, tedy otázka prožívání 

samoty také jako tělesné, zejména haptické zkušenosti. Ve snaze najít nebo přinejmenším 

naznačit odpovědi na tyto otázky, zvolila Kristýna Boháčová nesnadnou, ale Kameníkově 

poezii adekvátní cestu. 

Vychází především z fenomenologicky inspirované Poetiky prostoru Gastona Bachelarda, 

z „filozofických fragmentů“ Vstříc kosmologii Eugèna Minkowského, z Merleau-Pontyho 

Fenomenologie vnímání, z Heideggerovy interpretace básnické existence, ale také 

z Derridova výkladu jazyka negativní teologie. Zvláštním obohacením interpretace poetiky 

samoty v poezii Jana Kameníka jsou intermediální reference k výtvarným dílům současného 

umění (Friedman, Rothko, Šimotová), ale také k Giottovu Noli me tangere). 

Jako básnické a myšlenkové téma není samota jen moderním (přinejmenším tedy 

novověkým) tématem – antika v tomto smyslu samotu neznala –, ale také výrazně mužským 

tématem. Na rozdíl od „konektivního“, spojení navazujícího charakteru ženské družnosti, 

tíhne mužský charakter mnohem silněji k samotě. Nikde se to neprojevuje tak zřetelně jako 

v náboženství a náboženské zkušenosti. Jedinost a „samota“ Boha je jedním z hlavních 

příznaků všech monoteistických náboženství, jejichž Bůh je vždy mužským Bohem, zatímco 

např. antická ženská božstva koexistují zpravidla vždy ve vztahu k dalším božstvům. Jejich 

opakem je paternitní biblické náboženství. Osamocený Bůh, osamocený tvůrce, osamocený 

čtenář: bylo by zajímavé sledovat otázku, do jaké míry může volba mužského pseudonymu 
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básnířky souviset právě s touto tradicí specificky mužské samoty. Do tohoto kontextu 

zapadá, jak se zdá – a Kristýna Boháčová pro to přináší pěkné příklady –, Kameníkova 

básnická negativní teologie, která je mnohem spíše než náboženskou mystikou v  tradičním 

slova smyslu básnickým hermetismem s nápadnými a příznačnými prvky esoteriky a 

nominalismu, se sémantikou dematerializace a sublimace, s dominancí světla a apollónské 

estetiky, vize, iluminace, inspirace. 

Antropologicko-fenomenologická inspirace má v práci Kristýny Boháčové při interpretaci 

poetiky samoty své opodstatněné důvody: ukazuje, že samota je z této perspektivy přímo 

předpokladem setkání nejen s oslovovaným „Ty“, ale také se sebou samotným, s vlastním 

„Já“, tedy předpokladem specifické formy jeho zdvojení.  Toto sebe-zdvojení má jasný cíl: 

stát se strategií intelektuální i umělecké kreativity. Zdvojené Já se setkává se sebou 

samotným v imaginárním prostoru, v němž se samota transformuje v pospolitost Já–Ty 

prostřednictvím vnitřního dialogu, aniž by šlo o dvojnictví v obvyklém slova smyslu. Jak 

ukazuje medievista a komparatista Niklaus Largier, asketický řeholník i dekadentní estét volí 

extrémně stylizované prostory svých praktik a zkušeností. Samota strohé mnišské cely a 

ztemnělého přepychového budoáru dekadentního sběratele umění má identický základ: 

obojí znamená maximálně stylizovaný prostor uměle indukovaného vzrušení s cílem ať již 

unio mystica nebo mimořádného estetického prožitku.1 

Bakalářská práce Kristýny Boháčové představuje koncepčně i interpretačně originální 

výkon, který zcela jednoznačně doporučuji jako v ý b o r n ý  podklad úspěšné obhajoby.  
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 Niklaus Largier: Die Kunst des Begehrens. Dekadenz, Sinnlichkeit und Askese. Verlag C. H. Beck:  München 

2007, s. 7-16 


