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Práce Markéty Haiklové má dvě hlavní části: v prvních dvou kapitolách, obecně 

metodologických, které se opírají zejména o Mukařovského Estetické přednášky, ale i o R. 

Jacobsona, E. Staigera a další moderní teoretiky literatury, je na příkladu lyriky tematizována 

specifičnost básnického literárního útvaru. V polemickém vymezení proti chápání básně jako 

bezprostředního výrazu subjektivního citu, básníkových prožitků či vyjádření jeho osobnosti 

klade autorka důraz na báseň jako jazykový útvar, který vyvolává estetický prožitek. 

Problém adekvátního přístupu ke specifičnosti básnické řeči je dále nastíněn 

konfrontací dvou výrazně odlišných pozic: na jedné straně je to snaha symbolistů využívat 

k uchopení díla filosofických či psychologických teorií, na druhé straně formalistický důraz 

na svébytnost tvaru díla, která prochází všemi jeho rovinami, zejména zvukovou, ale i 

sémantickou, syžetovou a kompoziční. V kontrastu ke komunikačnímu užití jazyka, jež 

identifikuje jazykový výraz se sdělovanou myšlenkou a maximalizuje jeho jednoznačnost, 

vyvstávají potom hlavní rysy básnického užití jazyka: básnický jazyk narušuje vžité 

automatismy, aby jazykovým ozvláštněním evokoval bohatství a překvapivost vnímané 

skutečnosti. 

Třetí kapitola práce představuje jakési intermezzo, které připomíná dobové souvislosti 

Rilkovy tvorby, zejména pocit vyprázdněnosti jazyka, pocit neschopnosti vyjádřit jím 

konkrétní zakoušenou věc, zachycený exemplárně v Hoffmansthalově „Dopise“. Rilkovo 

pojetí básnické tvorby představuje autorka právě jako protitah vůči tomuto pocitu. Širší 

platnost těchto úvah o možnostech a prostředcích bezprostředního zachycení skutečnosti 

dokreslují pokusy srovnávat v tomto ohledu literaturu a výtvarné umění. (Kromě autorů, o něž 

se M. Haiklová opírá, by se v tomto kontextu nabízelo vzít v potaz také Merleau-Pontyho esej 

„Cézannovo pochybování“ a jeho specifický důraz na věcnost.)  

 Úkolem básníka, jak ukazuje centrální, čtvrtá kapitola práce, je ukázat věc v plnosti 

jejího zakoušeného významu. Postoj, který to básníkovi umožňuje, označuje M. Haiklová 

s Rilkem jako „nestrannost“. Výklad této části práce těží především z Rilkeho vlastních 

reflexí básnické tvorby, které nejsou formulovány teoreticky, nýbrž tvoří jeden z leitmotivů 

Sonetů Orfeovi a Elegií z Duina. Právě v básnické zkušenosti se ukazuje cesta, jak překonat 

odcizení světu, do něhož řeč člověka primárně staví a které je ztělesněno protikladem 

subjektu a objektu.  

Jako básník však člověk nestojí jako vědomé nitro proti vnějšímu světu 

časoprostorových souvislostí, aby je svým abstraktním věděním zvládl a ovládl. Stojí ve 

světě, který není sice uchopitelný, ale je zakusitelný  jako celek. M. Haiklová charakterizuje 

s Rilkem toto „poznání“ celku z několika úhlů. Jedna cesta vede přes povahu bytosti, jež je 

této zkušenosti otevřena, protože nežije v abstraktním světě rychlosti a užitku. V Rilkových 

básních jsou to kromě básníka samého motivy dívek, dětí, zvířat, tedy bytostí, které jsou do 

svého světa plně ponořeny a zrají a odcházejí spolu s ním. 

 Druhým důležitým momentem vztahu k celku je přítomnost mrtvých ve světě, 

propojení přítomného a nepřítomného, živých a mrtvých, v celku v sounáležitosti, v němž 

jedněm záleží na druhých. I zde jde o zrušení protikladu vnějšku a vnitřku v jednom řádu, ve 



kterém je svět zakoušen nikoli jako vnějšek, nýbrž jako nitro. Tento řád je ztělesňován 

„zpěvem“, to znamená, že je to řád, který nelze uchopit diskursivně a ve kterém zkušenost 

jednotlivé věci může být zároveň „poznáním“ celku. Úkolem básníka je vyřčení této 

sounáležitosti, jíž věci sice jsou, ale kterou samy nejsou s to vyslovit.  

 Hlavní předností práce Markéty Haiklové je využití jednak básnické sebereflexe, 

jednak literárních a lingvistických prací, které se snaží uchopit umělecké ztvárnění světa 

v jeho osobitosti a nepřevádějí je na obecné pojmové konstrukce. Právě povaha lyriky, jež je 

konstitutivně spjata se zrušením rozdílu mezi subjektem a objektem, poukazuje na důležité 

filosofické souvislosti nedílného „bytí ve světě“ a na roli, které v něm může hrát rozdílné 

užívání řeči. Lyrická poezie v Rilkově pojetí se tak může stát vodítkem pro filosofické 

uchopení jednoty lidského života ve zjevném světě, k němuž nedílně patří smrt i sféra 

skrytosti. Opačně zaměřenou tendencí je poznání, jež směřuje k objektivní exaktnosti a 

efektivní využitelnosti a podřizuje tomu také instrumentálně užívaný jazyk.  

 Jedním ze způsobů, jak tento autorka tento protiklad osvětluje, je diference mezi 

poznáním časové následnosti a její kauzality a „poznáním celku“, který se ve věci, resp. 

situaci, v níž věc vystupuje, jakoby zrcadlí a propůjčuje jí specifickou věčnost. (K této části 

problematiky mohly být možná využity i úvahy pozdního Heideggera o provázanosti věci a 

světa.) „Neuchopitelnost“ celku, k němuž se Rilke obrací jako „hudebnímu“ řádu světa, jako 

by souvisela s tím, že je zde věc zakoušená jako časná i věcná zároveň. V každém případě 

jsou úvahy spjaté se vztahem věčnosti a času, pomíjivosti a trvalosti tím místem, kde se práce 

M. Haiklové nejúže dotýká obecnější filosofické problematiky a kde by si čtenář přál ještě 

podrobnější artikulaci (včetně čitelnějšího rozlišení termínů „poznání“, „zkušenost“ a 

„vnímání“). 

 V rámci obhajoby se autorka měla pokusit ještě blíže osvětlit vztah mezi jazykovým 

ozvláštněním narušujícím komunikační a poznávací funkce na straně jedné  a „poznáním“ 

v rilkovském smyslu na straně druhé, neboli konkretizovat vztah mezi oběma hlavními částmi 

práce. Dalším desiderátem, které již směřuje za rámec předložené práce, ale k němuž tato 

práce zároveň vytváří předpoklady, je zkoumání toho, jakými specifickými prostředky Rilke 

sám svůj básnický program naplňuje, tzn. čím dociluje estetického působení, v němž „poznání 

celku“ zakoušíme. 

 Závěrem lze konstatovat, že se autorce na základě důkladné znalosti díla a s využitím 

adekvátních sekundárních prostředků podařilo na příkladu Rilkovy tvorby ukázat jak 

specifičnost básnického „poznání“, tak jeho možnou filosofickou relevanci. Práce nese 

známky toho, že byla dokončována narychlo, zůstaly v ní některé nejasné formulace i drobné 

interpunkční a jiné nedostatky (obsah např. neobsahuje čísla stran), ale vytčený záměr jistě 

naplnila. Navrhuji hodnotit ji jako (mírně oslabenou) výbornou.  
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