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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Radky Hübnerové 
Niterná krajina 

Symbol v rané poezii Václava Renče optikou bremondovské poésie pure 
 

Ve své diplomové práci se Radka Hübnerová zabývá sémantikou a symbolikou krajinných 

motivů v poezii Václava Renče jeho prvních čtyř sbírek z let 1933-1938 prizmatem koncepce 

„čisté poesie“ („poésie pure“) Henriho Bremonda. Autorka si stanovila ambiciózní úkol. 

Vychází z teze, že Renčova poezie třicátých let uskutečňuje paradox „čisté poezie“, totiž 

vyslovuje „nevyslovitelné“. Václav Renč navazuje právě na tuto linii moderní poezie a její 

program, v němž mimořádný význam náleží právě básnickému slovu, jehož hlavní intencí je 

nikoliv mimesis skutečnosti, nýbrž evokace duševních stavů, nuancovaného vnímání, snaha o 

vyjádření pocitů a nálad, vymykajících se pojmovému uchopení. Proto se „čistá poezie“ 

obrací především k samotnému básnickému jazyku a objevuje a rozvíjí jeho dosud nevyužité 

potence jako sugestivní účinek rytmu, zvuku, otevření významového potenciálu slov, 

netušených asociací, objevení hudby slov, napětí mezi abstraktním a konkrétním atd. Cílem 

je maximální poetologická nebo poetologicko-estetická reflexe, tedy eliminace všeho 

podružného. Cílem je uskutečnění esenciality v básnickém díle s do té doby nevídanou 

radikalitou a novátorstvím. S takto chápanou podstatou básnictví jde ovšem ruku v ruce také 

vědomí, že stále intenzivnějšímu prohlubování niternosti, směřujícímu k dosažení absolutní 

básně, jsou dány hranice, především a právě v rovně básnického výrazu. Toto vědomí je zcela 

zásadní pro básníky jako Stéphane Mallarmé, Paul Valéry nebo Rainer Maria Rilke, hledající 

možnosti a hranice ještě-vyslovitelného, jejichž poezii Renč překládal a která stojí u počátků 

jeho vlastní básnické tvorby.  

Po představení Bremondova estetického programu „poésie pure“ se Radka Hübnerová 

zabývá jeho recepcí v české literatuře na konci dvacátých let a v letech třicátých 20. století. 

Diskuse a polemiky o autonomii umění a uměleckého tvoření, vedené v českých literárních 

časopisech té doby, jsou příznačné pro hledání a vytvoření báze jiné, alternativní, totiž (také) 

nepolitické modernosti po rozpadu Devětsilu a vzrušených polemikách kolem tzv. „generační 

diskuse“. Na kapitolu, v níž Radka Hübneová pojednává o významu symbolu1 v teorii „poésie 

                                                 
1 Radka Hübnerová vychází z výkladu symbolu Zdeňka Mathausera. Domnívám se, že podnětným přístupem k 

problematice symbolu a symboličnosti básnického jazyka by mohla být Filozofie symbolických forem (1923-
1929) Ernsta Cassirera, jejíž první dva svazky (I. Jazyk, II. Mýtické myšlení) vyšly v roce 1996 v českém překladu 
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pure“, navazuje hlavní, interpretační část práce, věnovaná paradigmatickým (krajinným) 

motivům Renčovy lyriky třicátých let. Jde jednak o rostlinné a geomorfní motivy jako strom, 

keř, plod, květ, země, půda, skála jednak atmosférické (v užším slova smyslu „klimatické“) 

motivy jako vítr, déšť, ale také světlo, oheň ad. Na tomto místě možno poznamenat, že 

v české poezii kolem roku 1930 se nápadně často setkáváme (u Hory, Holana, Zahradníčka, 

Halase) s touto atmosférickou metaforikou, navozující představu odhmotňování hmoty, 

dematerializaci a diafanizaci těles a naopak se zhmotňováním nehmotného a diafánního 

(vzduchu, tmy, hlasu, zvuku atd.).  

Radka Hübnerová pěkně interpretuje krajinné motivy Renčových básní třicátých let 

prizmatem náboženské (biblické) symboliky, což je Renčově poetice, již od jeho básnické 

prvotiny, zcela jistě adekvátní. Upozornil bych však na jednu – pro moderní poezii – 

podstatnou skutečnost: na básnické vidění a ztvárnění krajiny jako esteticky zprostředkované 

přírody. Jak ukázal filozof Joachim Ritter,2 na přelomu 18. a 19. století převzalo umění, které 

se stalo autonomním, kosmologickou funkci, jíž se filozofie vzdala, v tom smyslu, že umění 

začalo svět s jeho smyslovými jevy, přesněji nějakému smyslu vzdálenou vnější přírodu, 

zpřítomňovat a ztvárňovat jako zduchovnělou „vnitřní“ krajinu. Vnímání, vidění a esteticko-

umělecké ztvárňování přírody jako krajiny, předpokládá subjektivně estetický pohled, vlastní 

moderně. To platí, zůstaneme-li u české moderní poezie, stejně tak pro Březinu, jako pro 

Horu, Halase, Zahradníčka, Renče a další.  

Ještě jedna poznámka: s estetickým programem „poésie pure“ souvisí Renčova poetika 

také veršově-technickou virtuozitou: „čistá poezie“, „čistá forma“, „absolutní hudba“, to vše 

jsou synonyma procesu autonomizace básnického jazyka umělecké moderny.  

Závěrem bych shrnul, že ve svou problémově náročnou diplomovou prací prokázala 

Radka Hübnerové nejen velmi dobrou schopnost konceptualizace určitého umělecko-

estetického programu ve vztahu ke konkrétnímu dílu, ale také vyspělou interpretační 

kompetenci a nadání, které osvědčila na významově i výrazově náročné poetice Renčova 

básnického díla třicátých let 20. století. 

Pro tento výkon navrhuji hodnocení výborně (1). 

 

 

Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.                                                             V Praze dne 28. 08. 2015 

 

                                                                                                                                                         
(Praha: Oikúmené 1996). Cassirer uvažuje o básnickém výrazu jako o syntéze smyslového a duchovního pólu, 
tvaru a výrazu. Umění chápe jako symbolickou formu duševního života a umělecké dílo, při veškeré pevnosti 
své organické struktury, jak Cassirer píše, činí duševní život, z něhož pochází, transparentním. A naopak, ve 

vztahu k duševnímu životu se umělecké dílo stává transparentním. V lyrické básni, v jejím melodicko-rytmickém 
výrazovém tvaru, se pro vnímatele konstituuje nová podoba světa . Umění jako symbolická forma je tedy ve 
specifickém smyslu procesem proměny v nás samotných. 
2 Joachim Ritter: Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft. In: týž: Subjektivität. 
Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main 1974, s. 141-163. 


