
Posudek na bakalářskou práci Pavly Korpaczewski 

„Konkrétní poezie: Případ Augusto de Campos“ 

(posudek vedoucí práce) 

 

Pavla Korpaczewski se ve své bakalářské práci nesetkává s tématem konkrétní poezie poprvé. 
Podobně zaměřenou, dokonce diplomovou práci jednou již obhájila, vzhledem k neúspěchu při 
státních zkouškách na druhém oboru se jí ale studium nepodařilo ukončit. 

Stávající bakalářská práce je ovšem vymezena jinak než práce minulá: kromě popisu vzniku a 
vývoje brazilského konkretistického hnutí se zaměřuje především na výsek tvorby Augusta de 
Campose, shrnutý knihou VIVA VAIA – souborem Camposových básnických textů z let 1949–
1979. Jádro práce tvoří právě popis sbírek a analýza jednotlivých básní z tohoto období, 
vybraného tak, aby nám umožňovalo sledovat postupnou krystalizaci toho, co se bude teprve od 
roku 1955 nazývat konkrétní poezií. Za velmi zajímavý považuji například výklad mizení 
básnického subjektu z konkrétního textu. 

Z textu práce je vidět, že Pavla Korpaczewski s tématem konkrétní poezie dlouhodobě žije: 
bezpečně se orientuje v mnohdy obtížné terminologii, je obeznámena se základními českými 
pracemi k tématu, umí si poradit s přesahy do oblasti hudby a výtvarného umění. Její analýzy 
některých básní jsou přínosem i v tom, že poprvé v českém prostředí nabízejí příznivcům 
konkrétní poezie klíč k porozumění textům jiné – a pro konkretismus důležité – jazykové oblasti.  

Mé výhrady se týkají především dvou věcí, z nichž ta první otevírá problém velmi nesnadný, 
totiž jakým způsobem převádět tituly konkretistických sbírek, v nichž hraje vždy kromě hlediska 
obsahového roli také vtipná, úderná kombinace slov, mezi nimiž se často objevují slova složená 
ze stejných hlásek nebo slova kufříková. Ekvivalent lze asi sotva vytvořit, přesto bychom se měli 
pokusit dospět alespoň k jisté obdobě. Například místo poněkud nesrozumitelného Ať žije křik 
(„vaia“ znamená vypískání, v záhlaví knihy Campos cituje výrok jistého J. C.: To, co publikum 
vypíská, ty kultivuj – jsi to ty) by snad bylo možno užít něco jako Sláva vřískotu/hukotu. Podobně 
by se dalo uvažovat o vhodnějších titulech pro sbírky poetamenos či Despoesia.  

A za druhé, jistou část práce poznamenal chvat, který se projevuje především přehlédnutími a 
chybným překladem (např. na s. 38 by mělo být „Celkem vzato se brazilská konkrétní poezie 
bezprostředněji zabývá sociologicko-politickým kontextem. …poslední písmeno se stává „nulou“, 
číslem, které číslo vůbec není; na s. 40: „Cílem vizuální básně je, aby byla vnímána jako obraz.“ 
Atd.)  

Přestože v práci jsou také jisté formální prohřešky (nepříjemné je zejména to, že se při 
konverzi formátu některá slova slila dohromady), jako celek ji hodnotím kladně a navrhuji 
známku v rozpětí výborně – velmi dobře. 

 

 

V Praze 28. 8. 2015      Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 

 


