Blok 4: 15:15 – 16:00
15:15 – 15:30
Julie Koblížková Wittlichová
Dvě tváře experimentu: konkrétní poezie a hnutí Fluxus

Proč Bohumila Grögerová a Josef Hiršal neměli pochopení pro aktivity hnutí Fluxus? Zatímco
dvojice konkrétních básníků vycházela především z teoretických úvah německého ﬁlozofa Maxe
Benseho, mezinárodní hnutí Fluxus stálo na cageovském pojetí hudby a principech happeningu.
Příspěvek se pokusí charakterizovat dvě odlišné polohy experimentálního psaní šedesátých let: jednu
textově orientovanou, zkoumající podstatu jazyka a hledající čistou, absolutní poezii, druhou
vycházející z prostředí výtvarného umění, chápající jazyk jen jako jeden z mnoha výrazových
prostředků a programově antiestetickou.

Program konference
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Na hranicích podobnosti

Česká poválečná poezie v komparativní perspektivě
Kampus Hybernská: Hybernská 998/4, Sál 3D (budova D, 3. patro)

15:30 – 15:45
Lucie Laitlová
Metoda jako součást textu v české a francouzské experimentální poezii

Francouzští zakladatelé spacialismu Pierre a Ilse Garnierovi i čeští experimentální básníci Bohumila
Grögerová a Josef Hiršal ve svých sbírkách i teoretických textech akcentují práci s rozličnými
metodami a algoritmy, která umožňuje objektivní práci s jazykem jako materiálem a zapojuje
čtenáře do procesu vzniku básně. Příspěvek se pokusí objasnit, jakým způsobem obě tvůrčí dvojice
s tímto principem přiznané metody pracují.

15:45 – 16:00

Diskuse

(moderuje Eva Navrátilová)

Blok 1: 10:00 – 11:30
Blok 5: 16:15 – 17:45
16:15 – 17:00
Pavel Novotný
K auditivní tvorbě Milana Nápravníka v česko-německém kontextu

10:00

Prezence

10:20

Oﬁciální zahájení

10:30 – 10:45
Eliška D. Härtelová
K metodě komparativní práce aneb Metafora je metafora

Milan Nápravník byl u nás zřejmě vůbec prvním autorem, který cíleně využíval magnetofonový
pásek pro prezentaci experimentální poezie. Audiozáznam autor už od počátku šedesátých let
pojímal jako mediálně speciﬁckou alternativu k tištěnému textu; svými technickými postupy
prokazatelně inspiroval Ladislava Nováka, který později proslul jako nejznámější český autor fonické
poezie. Po roce 1968, v letech emigrace, se Nápravníkova auditivní tvorba posouvá do oblasti
experimentální rozhlasové hry: především počátkem sedmdesátých let a během let devadesátých
vytvořil řadu textů určených pro rádio, některé z nich se dočkaly i auditivního zpracování
v západoněmeckém rozhlase. Zvuková sféra je pro pochopení Nápravníkova literárního díla klíčová,
dosud ovšem málo známá. Příspěvek se pokusí tento deﬁcit alespoň částečně napravit.

Jaká jsou speciﬁka komparativní metody a k čemu při literární komparaci dochází? Příspěvek se nad
uvedenými otázkami zamýšlí za pomoci metafory, rétorického a literárně-teoretického nástroje, který
chápe jako simulacrum komparativní práce. Analýza myšlenkových procesů, které stojí v pozadí
vzniku nové metafory, slouží k identiﬁkaci důležitých momentů komparativní práce. V popředí úvahy
přitom stojí komparace literárních děl, která nemají přímou, např. genetickou či vlivovou souvislost.
Příspěvek se opírá o klasická místa Aristotelovy Poetiky a Rétoriky, interpretuje je však prizmatem
novějších textů (La Métaphore vive, Metaphors We Live By), které váže k úvahám o komparatistice
jako oboru.

17:00 – 17:20
Josef Hrdlička
Situace české poezie v komparativním pohledu. Příklady a teze

10:45 – 11:00
Julia Miesenböck
Díky za sůl v domě – Český básník Jan Skácel u rakouského spisovatele
Petera Handkeho

Příspěvek se zaměří na problematiku české poezie jako součásti národní literatury a nakolik je
takové pojetí poezie nosné; a dále na postavení české poezie v proměnlivém poli „světové literatury“
poválečného období.

17:20 – 17:45

Diskuse a Závěrečná diskuse
(moderuje Eliška D. Härtelová)
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V celém díle rakouského spisovatele Petera Handkeho se nachází intertextuální odkazy, mezi nimi
i na dílo českého básníka Jana Skácela. Handkeho odvolávání se na Skácela je součást jeho zacházení
s intenzivními dojmy z četby Skácela, ke kterému cítil velkou blízkost. Příspěvěk zkoumá, v čem se
poetika Handkeho a Skácela podobá, a to skrze analýzu Handkeho textů obsahující přímé odkazy na
Skácelovo dílo. Klíčové otázky pro porovnání poetiky jsou jednak reﬂexe jazyka a možností
vyprávění, jednak význam přírody a svět pohádek.
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11:00 – 11:15
Anton Romanenko
Ivan Blatný a poetika multilingvismu

Příspěvek je věnován pojetí multilingvální poetiky a vícejazyčným básním Ivana Blatneho. Cílem
příspěvku je popsat Blatného vybrané básně jako součást širší literární tradice vícejazyčného psaní
a porovnat je s multilingvalními autory dvacátého století.

11:15 – 11:30

Diskuse

(moderuje Josef Hrdlička)

Blok 2: 11:45 – 12:45
11:45 – 12:00
Ondřej Macl
Kainarův Lazar jako negativní postava

Dílo Josefa Kainara nezapře množství biblických referencí, s nimiž básník zachází často až
blasfemicky. Vnímat pana Lazara ve vztahu ke křesťanskému světci se nabízí nejenom z hlediska
tohoto převrácení hodnot, ale i v duchu širšího korpusu moderních textů o záporném Lazarovi
(Leonid N. Andrejev, Truman Capote, Sylvia Plath…). Problematičnost vzkříšeného Lazara jako
postavy, která zvěstuje smrt, dokonce vysvítá už ze starověkých legend. Ačkoliv dobová kritika
Lazara a písně (1960) tyto náboženské konotace spíše vytěsňovala, pokusíme se Kainarovu báseň
vnímat jako asi nejvýraznější výskyt travestie svatého Lazara v české poválečné poezii.

12:00 – 12:15
Eva Navrátilová
Beat nahlas, být slyšet. Betnická poezie a performance

Ačkoli v kontextu současnosti známe beatnickou poezii především díky vlastní tiché četbě
básnických sbírek a antologií, beatničtí autoři fakticky dokončovali ztvárnění svých děl až před
publikem. Báseň se stávala vícerozměrnou performativní událostí, pro kterou kapacita pouhé tištěné
stránky již nebyla dostatečná. Zamýšlený příspěvek nabídne srovnání více i méně známých
autorských osobností beatnické poetiky prostřednictvím veřejné prezentace jejich děl s akcentem na
přístup k tvorbě skrze tělesné a hlasové možnosti.

12:15 – 12:30
Martina Blažeková
Nenáhodné setkání dvou městských sbírek

Příspěvek nabídne pohled na podoby městského prostoru v současné české a slovenské poezii,
konkrétně ve sbírkách Malé veľké mesto (Katarína Kucbelová) a Uličnice (Vít Janota). Výchozím
bodem je motiv tvorby pomyslných map a bedekrů pro „stálé obyvatele města“, intertextualita,
která určuje podobu subjektů a jejich polyfonii (u obou sbírek vztažena mimo jiné k tvorbě Jiřího
Koláře, zejména k básni Návod k upotřebení, u Víta Janoty směřující k vizuální poezii) a identita
„průvodce“ městským prostorem – tradiční chodec u Janoty versus experimentálnější mapující nadvědomí (Kucbelová). Výsledkem by měla být komparace dvou městských prostorů, které mají i přes
rozdílnou formální podobu zásadní motivické a tematické styčné body.

12:30 – 12:45

Diskuse

12:45 – 14:00

Oběd

Blok 3: 14:00 – 15:00
14:00 – 14:15
Jakub Vaněk
K poezii a svědectví v textech Charlotte Delbo a Jiřího Koláře

Příspěvek zkoumá možnosti srovnání básní Jiřího Koláře ze souboru Černá lyra a texty francouzské
spisovatelky a přeživší holokaustu Charlotte Delbo z hlediska konceptu vícesměrné paměti Michaela
Rothberga. Rothbergovo pojetí dovoluje uchopit proměnu paměti po druhé světové válce v kontextu
tehdejších válečných konﬂiktů a genocid. Ve svém příspěvku se pokusím jej využít jako rámec
komparace textů Koláře a Delbo, v nichž oba tematizují katastrofu druhé světové války v kontextu
dalších válečných zločinů 20. století (Delbo) a evropské historie (Kolář), oba zároveň speciﬁcky
pracují s básní a spojuje je také téma svědectví či důraz na etický rozměr psaní. Delbo a Kolář
nicméně vycházejí z odlišné tradice a především zkušeností, vybrané texty lze navíc vřazovat do
odlišných umělecko-historických souvislostí. Jednou z otázek, kterou si tak tento příspěvek klade, je
rámec komparativního čtení evropské poezie v kontextu historie a paměti.

14:15 – 14:30
Eva Marková
Nakoupit, navařit a sníst. České a německé básnířky píší o jídle

Jídlo: profánní téma, nutná součást života, ale také variabilní motiv, skrze nějž se může do básně
promítnout kritika kapitalismu, životní frustrace nebo láska k druhému. Právě tato témata rezonují
ve vybraných sbírkách, které české či německé básnířky napsaly v 70. a 80. letech 20. století.
Příspěvek se zaměří především na možnosti komparativního čtení sbírek U. Krechelové,
B. Köhlerové, N. Plíškové a E. Bernardinové.

14:30 – 14:45
Alžběta Růžičková
Jazykem rostlin. Ekopoezie a přírodní poetika v česko-polském kontextu

Poezie Pavla Kolmačky a Małgorzaty Lebdy silně akcentuje přírodu a ekologii v jejím nejširším
pojetí – jako nauku o vztazích mezi organismy. Příspěvek hledá možnosti komparace básní
z vybraných sbírek Matečník a Život lidí, zvířat, rostlin, včel. Ani jeden z textů není programově
angažovaný a neredukuje tak kontext díla na současnou situaci, naopak, obě sbírky obsahují celou
řadu mytických momentů, které textům dávají univerzální platnost. Záměrem příspěvku je poukázat
na odlišné přístupy k psaní ekologické literatury, které se snaží vystoupit za hranici explicitní
interpretace a chápat ekologii spíše jako nedílnou součást života než jako aktivistické hnutí.

14:45 – 15:00

Diskuse

(moderuje Ondřej Macl)

(moderuje Eva Marková)
Koláž: Alena Skálová
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