
Oponentský posudek na bakalářskou práci 

Pavla Korpaczewski 

Konkrétní poezie: Případ Augusto de Campos (2015) 

(Vedoucí práce: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.) 

 

Obtížným tématem brazilské konkrétní poezie druhé poloviny 20. století se diplomantka 

zabývá dlouhodobě, v roce 2010 dokonce obhájila takto zaměřenou magisterskou diplomovou 

práci, aniž pak dospěla k získání příslušného titulu, takže není divu, že také námětem její 

práce bakalářské se stal autor z téhož okruhu. V žádném případě to neznamená, že jde o práci 

totožnou, na druhé straně legitimní zúročení znalostí získaných v předchozím bádání 

vytvořilo optimální startovní pozici pro – tentokrát monografičtěji zaměřené – zpracování díla 

Augusta de Campose (nar. 1931) v širším literárně-historickém kontextu. Dá se dokonce říci, 

že zúžení pole zájmu adekvátně nižšímu stupni studia v kombinaci s diplomantčiným 

osobnostním zráním přispělo k větší srozumitelnosti a výpovědní hodnotě výsledného textu. 

Práce je přehledně členěna do sedmi kapitol. Od obecného vymezení experimentální poezie 

přes historické pozadí brazilského konkretismu a stručné dějiny takto zaměřené avantgardní 

skupiny Noigandres a jejího účinkování na mezinárodní scéně logicky dospěje ke stěžejní 

páté kapitole (s. 21–45), věnované básnické tvorbě jednoho z jejích tří hlavních představitelů. 

Ta je pak v osmi podkapitolách podrobena detailnímu zkoumání na základě rozborů 

jednotlivých básní, reprezentujících různé aspekty Camposova díla s přesahy k hudbě a 

výtvarnému umění, a vyústí v kapitolu šestou, která do zvláštního oddílu vyčlení autorovu 

tvorbu v multimediálním provedení, o něž usiloval už od padesátých let. Diplomantka tak 

sklene oblouk básníkova díla až do žhavé současnosti a na tomto pólu je pro změnu vřadí do 

mezinárodního kontextu soudobé tvorby. 

Pro české prostředí v řadě ohledů průkopnický text vychází z úctyhodného zázemí literárně-

historického a uměnovědného a staví na sekundárních pramenech v češtině, portugalštině a 

angličtině. Vzhledem k přesahům mimo čistě literární sféru přitom předpokládá i 

obeznámenost s dalšími uměleckými obory a tu prokáže především v oblasti výtvarné. 

Diplomantčina vnímavost vůči tomuto aspektu zkoumané poezie se projevuje mimo jiné ve 

zdůraznění této složky při rozboru básní nebo ve výběru ilustračního doprovodu a konfrontaci 

Camposovy poezie s obdobně pomezními díly jiných autorů: např. báseň z roku 1964 je 



objevně vsazena do širokého rozpětí mezi koláž Maxe Ernsta z 20. let a projekci Jenny 

Holzerové z roku 2007 (s. 40–41), a nebyl-li zde nedopatřením opomenut odkaz, jde o 

poznatek dalece přesahující bakalářskou práci. Obdobně je na s. 47 připomenut Vasarelyho 

obraz v kontextu s multimediálním zpracováním „vybuchující“ básně. 

Už ze všech těchto hledisek máme co dělat s prací záslužnou a objevnou. Její těžiště přirozeně 

tkví v interpretačních rozborech básní, které sice vydatně čerpají ze sekundární literatury (a už 

její vesměs kvalifikované přetlumočení představuje nemalý výkon), ale pouštějí se také do 

vlastního domýšlení výkladu s doplňujícím překladem do češtiny. Na tomto poli bylo 

odvedeno obrovské množství práce, výslednému tvaru nicméně k dokonalosti přece jen chybí 

hlubší znalost portugalštiny i větší citlivost vůči víceznačným sémantickým spojům v 

kombinaci se zvukovou stránkou slov. Příkladem potlačení tohoto nejvlastněji literárního 

aspektu ve prospěch grafického pojetí může být rozbor básně „ovo novo no velho“ (s. 36–37), 

při němž vůbec nedojde na významově nabitý niterný (dentro do centro) obsah vejce, z jehož 

embryonálního  (feto feito) slovního základu vyrůstá (ovo – novelo – novo no velho), odvíjí se 

z klubka (novelo) dítě (o filho em folhos, infante em fonte), které se rodí současně z těla 

(jaula dos joelhos) a z jazyka, kdežto nepřeložitelný měnlivý název básně z prorůstajících se 

slov je naopak umrtven doslovným překladem. Podobně je zcela zatemněn smysl básně „sem 

um número“ (s. 38), v níž se odčítáním jednoho čísla postupně dojde přes nic (zero) 

neznamenajícího jedince a zároveň neurčitý člen (um) až k nule a počínaje jejím zhodnocením 

v členu určitém (o) přes nahé (nu) pouhé (mero) číslo naopak konečnou přesmyčkou 

k společensky nadějnému bezpočtu (um sem número). Bez takovéhoto vysvětlení nelze 

ostatně pochopit angažovaný náboj básně. 

Hlavním úskalím se tak paradoxně stane překladová práce s jazykem, který je jinak jako 

stavební materiál detailně prozkoumáván. Je otázka, zda k jistému podcenění sémantické 

stránky nedošlo už ve chvíli, kdy u Gomringerovy básně ze s. 10 nebyl překladem explicitně 

vyznačen vztah země–vzduch, vyjadřující polaritu daných permutací, a naopak se dalším 

citátem zdůraznil „mezinárodní a nadnárodní“ charakter gomringerovské konstelace (s. 11).  

Nejmarkantněji se to projevuje na překladech rafinovaných názvů sbírek: jednoslovné 

poetamenos může bez kontextu asociovat třeba až prolegomena (prolegômenos), která těžko 

nahradí české bez básníka; VIVA VAIA už formou verzálek naznačuje, do jaké míry pracuje 

s anagramatickým (ne-li paragramatickým) materiálem  dvou významem protichůdných slov 

(vivat a vypískání) podobně jako dávná galicijsko-portugalská opozice EVA–AVE nebo Job–



Boj Grögerové s Hiršalem, a překlad Ať žije křik nic takového netlumočí; a příklad do třetice – 

salto participante, překládané střídavě jako krok k účasti a skok k účasti, by mohlo znamenat 

až cosi jako angažovaný přemet.  

Poslední vadou na kráse práce budící zasloužený obdiv je nedůsledné dodržování slovních 

předělů, které do textu tak systematicky pracujícího s jazykovým materiálem občas nechtěně 

vnáší nežádoucí zmatek (za všechny: název sbírky VIVA VAIA najdeme jako Viva vaia i 

Vivavaia). Portugalský text v poznámce pod čarou mezery mezi slovy často úplně pomíjí. 

Přes všechny uvedené výhrady hodnotím předloženou práci vysoko a domnívám se, že 

vrchovatě splňuje nároky kladené na práci bakalářskou, vzhledem k nim nicméně navrhuji 

hodnocení v rozpětí výborně – velmi dobře v závislosti na výsledku obhajoby. 

 

 

 

 

V Křižanově 26. srpna 2015     PhDr. Vlasta Dufková, Ph. D. 


