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 Filosofické úvahy k Rilkově pozdní poezii (Nové Básně, Sonety Orfeovi a Elegie 
z Duina) Markéty Haiklové jsou velmi zdařilý pokus o dialog s básněmi, pokud nějak 
implikují (anebo „básnicky“ explikují) určité pojetí lidského poznávání světa, 
poznamenaného nedostatečnou schopností řeči v rovině každodenní komunikace, proti 
níž stojí možnost řeči transcendující svou omezenost právě básnickým přesahováním 
nejrůznějších „kódů“. 
  
 Z takto koncipovaého záměru vyplývá i východisko, jímž je teorie básnického 
jazyka ruských formalistů, jejich snaha učinit Dichtung předmětem zkoumání, které 
nekopíruje teorie uměleckému projevu vnější. Toto východisko je legitimní nejen věcně 
(význam formalistické školy a později strukturalismu pro obecnou teorii estetiky), nýbrž i 
s ohledem na téma, jímž je právě básnický výklad poznávání. Neboť již Šklovský tuto 
souvislost postavil do samého středu teorie, když přes „ozvláštnění“ odhalil schopnost 
umění „vracet pocit života“, a tedy poznávat svět nově. 
  
 Velmi dobrá je i volba obecného kulturního kontextu: pocit „krize jazyka“ na 
přelomu 19. a 2O. stol, „Dopis lorda Chandose“(a možná by ze stejné doby stál za 
zmínku i Fritz Mauthner a jeho kritika jazyka) a opozice k symbolismu (u Rilka cesta k 
„Dinggedicht“). Markéta Haiklová myslím velmi přesně naznačuje cestu od Nových básní 
k Elegiím a Sonetům (nestrannost, poučení o abstrakci skrze Cézanna a Rodina, 
koncentrace na vyjádření) a „zrušení“ ostrého protikladu vnitřku a vnějšku 
(Weltinneraum), přesné je i kritické zhodnocení teorií zážitku a prožitku jako Rilkově 
poezii nepřiměřené a stejně tak i konstatování toho, že na přelomu století nejde o krizi 
poetického jazyka, nýbrž o reflexi básnického jazyka na sebe sama.  
  
 To vše slouží jako příprava půdy, o kterou se bude opírat výklad toho, jak Rilkova 
poezie tematizuje problém poznávání. Osou je protiklad Verteilung (roztříštění, vlastně i 
„zmatení“ jazyků, možná i hölderlinovské „souzení“ jako prapůvodní rozštěpení, Ur-
theilung) a Celek ve smyslu celistvosti sjednoceného. Rilkovsky: člověk poznává 
fragmentárně, protože se sám vydělil z řádu stvořeného. A básník tedy hledá jiné 
možnosti, jak by bylo možné „zpívat nekonečnou chválu“ to jest afirmovat existenci 
v obou oblastech života, vědomí rozprostřeného ve Weltinnenraum: k tomu odkazují 
„dívky“, ale i zvířata – protože vposled (Duinské elegie) jde o přitakání životu i smrti. 
Básnický jazyk, řečeno s Rilkem, dokáže říci věci tak, jak se samy nemohou mít, právě 
proto, že vidí osvětlenou i neosvětlenou stranu života. 
  
 Jak je patrné, práce Markéty Haiklové je promyšlená a skutečně se jí podařilo 
postihnout jádro pozdní Rilkovy básnické tvorby. Filosofii nevnáší do básní zvnějšku, 
nýbrž objevuje je v textech samých, což je možné i proto, že velmi dobře volí kontext, 
v němž se téma jasně profiluje. 
 Práce nadto inspiruje k dalším úvahám, což svědčí o její síle. 
 1) Myslím, že právě v souvislosti s tématem (celistvost, výraz) by bylo možné 
rozšířit východisko od formalistů až k pražskému strukturalismu – k pojmu „básnického 
gesta“, protože se mi zdá, že by tento pojem mohl postihnout i zvláštní „sugestivnost“ 
Rilkovy poezie. 



 2) Asi by k tématu poznávání, celistvosti proti roztříštěnosti patřili i „andělé“ 
zejména z I. a II. elegie: ten, kdo je schopen vystát jejich silnější Dasein, je patrně 
schopen vidět svět jinak, právě celistvěji, ač toto hledisko mu právě mohou 
zprostředkovat právě jen „strašní“ andělé. Vlastně odtud je srozumitelné i označení 
„elegie“ („Wohin sind die Tage Tobiae?...), protože kdysi bylo setkání s anděly možno 
„vystát“, avšak tato doba je pryč. Elegie ji připomínají. 
 To však jsou pouze otázky k diskusi, v žádném případě nějaké námitky. 
 A je zřejmé, že práci Markéty Haiklové hodnotím jako výbornou a doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
Miroslav Petříček                                                                           8. IX. 2014 
 


