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Posudek na diplomovou práci Bc.  A n d r e y  R a u š e r o v é   
Motiv ohně a krve v „Žízních“ Bohuslava Reynka a  

v „Les Noces“ Pierra Jeana Jouvea 
  

Ve své diplomové práci se Andrea Raušerová rozhodla pro nesnadné, jistě však 

pozoruhodné téma: srovnání a interpretaci sémantiky ohně a krve v raných básnických 

sbírkách Bohuslava Reynka a Pierra Jeana Jouvea. Nesnadný je tento úkol především proto, 

že v českém prostředí neexistuje, až na několik zmínek, recepce tohoto významného básníka 

(a přítele Josefa Šímy) francouzské moderní poezie (a prózy), což zároveň přitažlivost tohoto 

úkolu pro diplomantku ještě zvyšovalo. 

Tím také opustila v české literárněvědné bohemistice již vyjetou kolej vztahu poetiky 

Bohuslava Reynka k poetice Georga Trakla a expresionismu (ačkoliv i toto, v reynkovské 

literatuře sice stále znovu zmiňované téma čeká dosud na fundované komparatistické 

zpracování!) a rozhodla se pro francouzského básníka, jehož poetika by se mohla na první 

pohled zdát Reynkově poetice vzdálená. Konvertita Jouve těžil od počátku dvacátých let 

výraznou inspiraci z freudovské psychoanalýzy ve spojení s mystikou, aby z těchto dvou 

zdrojů vytvořil poetiku transcendentální erotiky, vyvěrající ze spojení hříchu, „krvavého 

potu“ a spirituality. Toto spojení mystiky, religiozity a smyslovosti bychom u Reynka v této 

podobě asi jen obtížně hledali. Nicméně, jak Andrea Raušerová pěkně ukazuje a interpretuje, 

pro oba básníky zůstává zkušenost inkarnace těla a smyslné lásky, země a smrti prismatem 

božské (i Boží) lásky, zásadní existenciální i básnickou zkušeností.  

Svoji práci rozdělila Andrea Raušerová do čtyř kapitol: první kapitola je rekonstrukcí 

motivických konstant ohně a krve v literárně- a kulturně-historické perspektivě, a sice 

z poetologického (G. Bachelard), ale také hlubinně psychologického (C. G. Jung) i 

religionistického hlediska (R. Girard, M. Eliade). Následující recepčně-estetická kapitola 

sleduje recepci Reynkových Žízní a Jouveových Les Noces se zaměřením na zkoumané 

motivické konstanty. Třetí a čtvrtá část tvoří vlastní jádro diplomové práce, totiž analýzu a 

intepretaci motivické sémantiky ohně a krve nejdříve v Reynkových básních a poté, ve čtvrté 

kapitole, v Jouveových, přičemž autorka postupuje důsledně symetricky. Jako motivickou 

sémantiku chápe Andrea Raušerová systém motivických konstant, rekurentních 

sémantických příznaků a mytologémů, které vytvářejí básnický model světa Reynkových Žízní 

a Jouveových Les Noces.  
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Andrey Raušerové však nejde o pouhou „katalogizaci“ motivů ohně a krve u obou 

básníků: soustředí se na jejich vzájemnou substituovatelnost uvnitř poetického 

významového systému, tedy na otázku, jakým způsobem jsou v jednotlivých básních a v celé 

sbírce spojovány do sémantických paradigmat, jaké jsou jejich významové souvztažnosti, ale 

také opoziční relace i jejich konfigurace.   

Srovnání sémantiky ohně/krve u Reynka a Jouvea ukázalo, že oba básníci – přes všechny 

diference – navazují na heterodoxní „projekt“ moderny, vycházející ze skepse k petrifikované 

„ortodoxii“ (institucionalizovaného náboženství. S tím jde ruku v ruce literarizace a 

estetizace různých heterodoxních modelů, ať již hermeticko-mystických nebo mysticko-

erotických. Dalo by se říci, že oba básníci, a Reynek ještě výrazněji než psychoanalýzou 

ovlivněný Jouve, navazují na hermetickou tradici sféry kulturního Nad-Já, v níž jsou 

hermeticko-mystická a hermeneutická „sdělení“ písemně, literárně, inter-textově tradována, 

nově kódována atd. Proto Andrea Raušerová dospívá k přesnému zjištění vnitřní 

diferencovanosti motivu ohně i krve u Reynka i Jouvea. Nicméně u obou básníků je oheň, 

třebaže s různou intenzitou, také symbolem touhy i metafyzického dychtění, na jedné straně 

dokonale očistný živel, na druhé straně zdroj spalujícího žáru erotu a vášně, ale také 

symbolem dynamického překračování hranic (také v umělecko-tvůrčím smyslu). V Jouveově 

poezii působí, podstatně silněji než v Reynkově, myšlenka prolnutí ducha a hmoty, přesněji 

transfigurace tělesnosti v duchovní potenci: tělo, které se stalo slovem, které se stalo 

Duchem. Ale tento proces je myslitelný pouze jako syntéza božského a pozemského/pří-

zemního. Motiv jelena, který prostupuje celou Joeveovou sbírkou Sueur de Sang je ve vztahu 

k těmto významům paradigmatický: na jedné straně symbolizuje toto heraldické zvíře 

eroticko-sexuální žádostivost, na druhé straně však také duchovní princip a sílu básnické 

obrazotvornosti. Tuto významovou dvojdomost fyzického a metafyzického, vize a extáze, 

textuality a performativity – dualita, prostupující celým Jouveovým dílem – Andrea 

Raušerová také v kapitole k recepci Jouveových Les Noces konstatuje. Zdá se, že pro 

Jouveovu poetiku je fenomén (mysticko-erotické) transgrese jedním z klíčů k básnickému 

modelu světa. Ostatně transgresivní spojení „nevědomí“ (v hlubinně psychologickém smyslu) 

a „spirituality“ tematizuje Jouve v proslulé předmluvě k Sueur de Sang (1933) jako metodu 

konstituce básnického obrazu (moderního) světa.  

U Reynka, jak Andrea Raušerová, pěkně ukazuje, působí významový vztah žízně a ohně 

jako dialektický, vzájemně se podmiňující vztah, také ve smyslu dialektiky vznikání a zanikání, 

života i smrti; zároveň je oheň médiem proměny i neuhasitelné „žízně“/touhy po přiblížení 

se k Bohu. V neposlední řadě má motiv žízně a žíznění také metapoetický význam ve vztahu 

k samotnému básnictví, jako např. v dialogu Huga von Hofmannsthala „Das Gespräch über 

Gedichte“ („Rozhovor o básních“, 1904). Básník, čteme v tomto dialogu nad básněmi, vidí 

„každou věc vždy poprvé“, jako by byla obklopena „všemi zázraky svého bytí“. V básni není 

„nikdy jedna věc dosazena na místo jiné věci“. Básník říká slova jen kvůli jejich magické síle: 
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jen proto je schopen nás neustále proměňovat. Ale vyslovit tento „zázrak bytí věcí“ se rovná 

nekončícímu tautologickému žíznění po neutišitelné žízni. Metapoetický význam žízně má 

ovšem dávnou tradici již v raném básnictví antického Řecka (Hésiodos, Pindaros ad.). Žízeň, 

kterou vyvolává nepřítomnost poezie a básník je tím, kdo nabízí svoji píseň k utišení této – 

pro Hofmannsthala – neutišitelné žízně. U Pindara žízní po písních básníka nejen lidé, ale 

také činy.  

Závěrem možno shrnout, že diplomová práce Andrey Raušerové je nejen samostatným a 

podnětným příspěvkem k jiné recepci poetiky raného díla Bohuslava Reynka, ale také 

příspěvkem k poznání v českém literárněvědném kontextu téměř neznámé poezie a poetiky 

Pierra Jeana Jouvea a jeho básnické knihy Les Noces. A v neposlední řadě je diplomová práce 

Andrey Raušerové podnětnou sondou do motivické sémantiky a kulturní topologie dvou 

motivů a topoi indoevropské poetiky: ohně a krve.   

Proto mohu v ý b o r n o u  diplomovou práci Andrey Raušerové vřele a s potěšením 

doporučit k úspěšné obhajobě. 
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