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Subjekt

ve Íilozofii a umění moderní doby

době nabfvá na aktuálnostipo oMobí, kdy se
Témasubjekfuv současné
filozofického
a teoretickéhouvažování.Ve studii
zEatilo
z
obzoru
zdán|ivé
Inďviduum a subjektukazujeFrédéricde Buzon,l žepťedpokladypro vymi.
zeníproblematiky subjektuz filozofie byly vlastně za|oženyužve známém
DescaÍtověvlroku ,,Cogito, eÍgosum..,kde subjektivníjistota spďívá na
epistemologicképotenci, neboév soH obsahovaly rozpor mezi obecností
poznánl a jedinečnostípoznávajícíexistence' Autor stuďe dokazuje na
Schellingově reinterpret,aciDescarta(nikoli Cogito' nfbržCogitahr = myslí
to ve mně) a na Comtově sociologické(humanitní)konceptuďizaci subjekti.
vity, jak pŤevahaepistemologickéhoplístupua konceptuálnífilozofie vedla
poslézek oddělenísubjektua inďviduďity, k desinďviduďizaci subjetcu.2
|]Ž totižDescartúvžrákRegius (iak pťipomínáde Buzon) hovoiil o člověku
jsoucnď. (énepar accident).
jako o ,,nahodilém
De Buzon pak na pÍíkladufilozofickfch názorúGastonaBachelardaukazuje' jak se individuum (z hlediskapoznání)měnív cosi nahďilého, omylné.
ho, nedostatečného
a iluzorního;subjekt se stává sám sebou teprve tehdy,
když se napllíujeobjektivnímpoznáním.3
pozorovatužu Hegela
Tendencek desindividualizaci subjekn múžeme
(subjektemjednotlivce se stává sÍátjako poznarránutnostrealizovanésvobody ducha) a po něm vlastně ve všech substancializujícícha totalitámích
filozofiích od zmíněnéhoComta pťesMarxe (kladoucíhoza subjekÍivní
podstatu individua ekonomické, ďídní zašazení)ú w strukturalismus
(chápajícíindividuum jako systémovfprvek, jehožfunlcční
určeníčipozice
zalrJádájeho subjektivnípodstatu).Tam všudese setkáváme s klasickfm
pojeÍmsubjektuve smyslu,,sub-iectum..,
(íec.hypo.
tj. ,,to,co ležíveqpod..
keimenon), čímžje míněnaobecná subscance(kterou tvoff intelektuální
koncept).

í 7 .- '' < ; *
li ,
-J/'
1

6'\

ii

\ xninounu
7

\esSY

erulqs,'

Proti tomu staví de Buzon Iribnizovu monadologii jako vfchodisko'
z nčhoždošelzakladatel fenomenologieEdmund Husserl k pojetísvětajako
vÝslpdlice intersubjektivníhokonsensu,jako ideje spolďenství otevňeného
a nekonečného,
spolďenství egologického,ktpréjakožtokonstitutivní
pťedpokladpťedcházíkonstituovanf světa Pojem objektivity je tu nahrazen
pojetímintersubjektivníhokonsensu,kterÍ zakJádáobjektivnísvět.
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(subjektemjednotlivce se stává státjako poznanánutnostrealizovanésvobody ducha) a po něm vlastně ve všech substancializujícícha totalitárních
filozofiích od zmíněnéhoComla pťesMarxe (kladoucíhoza subjektivní
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čipozice
zah'Iádájeho subjektivnípodstatu).Tam všudese setkávámes klasickfm
pojetímsubjektuve smyslu,,sub.iectum..,
(ťec.hypotj. ,,to,co ležíveqpod..
keimenon),čímžje míněnaobecná subslance(kterou tvofi intelektuální
koncept).
. Proti tomu staví de Buzon Iribnizovu monadologii jako vfchodisko,
z něhoždošelzakladatel fenomenologieEdmund Husserl k pojetísvětajako
vfslednice intersubjektivníhokonsensu,jako ideje spolďenství otevíeného
a nekonečného,
společenstvíegologického,které jakožtokonstitutivní
pŤedpokladpťedcházíkonstituovanf svěra Pojem objektivity je tu nahrazen
pojetímintersubjektivníhokonsensu,kterÍ zaklÁMobjektivní svět.

Individualita subjektubyla všakrestituovánaještěz jinéhohlediska, než
jaké uvádí de Buzon. Už Kierkegaard postavil proti hegelovsképÍedstavě
absolutníhoducharealizovaného
ve státě.jenžje totálnímsubjektemvšech
jen svou
občanŮ- myšlenkuautentickéindividudlníexistenceurčované
vniťníduchovnízkušenostía vymykajícíse totalizujícímnárokŮm.Na jeho
individuďistické stranoviskonavánalyv našemstoletíexistencialistickéfilozofické směry od Jaspersepo Sarra.
Souběžněs desindividualizujícímitendencemise problematikasubjektu
komplikovala i otázkami po jeho ontologicképovaze' po jeho identitě.
Descartovb Cogito bylo v dalšímvfvoji podrobeno ana|!ze,jež,roz*Jáda|a
jeho jednotu. Jestližepro empiristu Huma se subjekt stal souboremsmyslovfch pďitkú, naprotitomuu Kantr pťedstavoval
místoduchovníchsyntéz.
Dvacátéstoletí- jak konstatujeP' Ricoeurs - myšlenkujednoty, tj.
totožnostiindividuálníhosubjektu,ještě více zamlžilo' U W. Jamese či
u H. Bergsona se tentosubjektměnína proud vědomí(ztváměnf umělecky
Proustema Joycem).V pojetíHusserlověje egologick m časoprostorem
(situací)intencionálníaktivity (zde a nynf).
Nejzávažnějšítider vedl proti identitě subjektu Sigmund Freud svou
teoriípodvědomí.Yědomf subjekt se y jejím rámci stal prakticky formální
slupkou podvědomfch (libidonÓzních) procesrl a popudú,cenzurovanfch
a potlďovanfch (sublimovanfch)nadindividuálními ftulturními)normami.
odtud pak již nebylo daleko (ak to naznďuje napť.K. Silvermannová)
k formálnímupojetísubjektujako jazykové,gramatickékategorieosobního
zájmena@. Benveniste).Subjektv tomtopojetíexistuje,vyvstávávlastněaž
se vznikem jazykovékornunikace.Na rozdíl od tohotopojetíztotožlíujícího
subjekt s gramatickoukategoriíexistujícípouze v systémujazyka (,já.. jako
opozitum k .tY.. a naopak) se domníváme,Že tyÍokategoriejsou inte.
lektuálním označenímdenotátú'které se utváťejív praktickém(komu.
nikativním)styku.Vfznamovéformy ,jď, a ,,ty,o(prvnía druháosobasingu.
láru) označují
reciproční
nepiedmětnáaktuálníjsoucnavyvstávajícívkomu.
nikativnísituaci (,,ty..označujealternativní,jď). Tťeíosobu(,,on..,,,onď.,
,,onď.) jazykovědci vfše uvedenéhosměnrjsou náchylni Ťaditnikoliv už
naplíklad
mezi zájmenaosobní,ale spíšemezi zájmenavkazovací.V češtině
je všakzájmenodbtíosobysinguláru,,oď. odlišenoďzájmenavkazovacího
,,ten,,.označujetedy spíše(ak o tom svědčírozlišenírodu) pťedmětnf

tj. potencístát se ríčastní.
subjek lišícíseod věci svou ,,oduševnělostí.,l0
kem reciprďního komunikativníhovziahu (změnit se v ,,ty..).
chápatjako jazykovou (intelektuální)
osobní zájmeno tedy múžeme
gramatickou formu označujícíindividuální subjekt. Jazykově forma.
|uovaná nepÍedmětnáaktivita je subjektem neoddělitelnfm ď Íečové
vfpovědi. Pokud se iato vfpověď vztahujek mluvčímu,referuje o něm,
tj. pokud mluvčíhovoÍío sobě, stává se pŤedmětemsebereflexe,zrcadlí
sám sebe v Íeči(obdobnějako autoportrétv mďffství).To naznačuje,že
subjekt není pouze kategoriíjazykovou, nlbž žejazyk je s to (inte.
j soucno.
lektuálně) označitnepťedmětné
Jinou otázkouie,zda jazykověformalizovanf subjektje vždytotožn}'
s individualitou mluvčího.Jde o to' za koho (ve jménukoho) mluvčí
hovoťí,koho jako mluvčízastupuje.Nemluví.li sám za sebe, stává se
záštupcemněkoho jiného (skupiny, instituce), čili stráváse subjektem
se takovfm znakem
reprezentativním,tj.stává se sociálnímznakem.St-rát
múžezapťedpokladu,žeužívájistéhojazykovéhosystému(kÓdu).Užívajisté skupiny
je určitéhojazykovéhosystému,stává se reprezent,antem
mluvčích,zpťítomlÍuje,
aktualizuje tento systém.Jeho reprezentaceje
jeho
pra(e. Jiná situace nastává, když mluvčíje
z
bezděčná,vyplfvá
záměrně vybrán, aby zastupoval určitou skupinu nebo instituci. Pak
k zastupování.Delegovanfm
mluvímeo subjektudelegovaném,
určeném
(člověk),
sociálně reprezentativnífunkci
subjektem mŮžebft mluvčí
múžeplnit věcnf pčedměti zpťedmětněnftidskf subjekt.
Toto rozlišení nám mŮže pomoci pťi zkoumání problematiky
uměleckéhosubjektu' V tétoobtasti piinesly vlznamnépoznatky práce
strukturalisty Jana Mukačovskéhoa polského fenomenologaRomana
Ingardena.oba teoretikovése shodujív tom, žesubjektuměleckévfpovědi není totožnf s psychofyzickou osobou autora. Ingardenrozlišuje
reálnou osobu autora, která je púvodcemdíla, dále ,,autora,.kterf j9
intencionálněurčenfaktem, že věty, vstupujícído struktury díla, jsou
intencionálnímivftvory určitého
subjektu,a konečně,autora.,kterÍ v urči.
. napřklad jako vypravěč- vystupujemezi osobamiplítomnftlch pťípadech
mi v díle/.../Autor v prvnímvyznana je zcelamimo dílo l...l, lutotv druhém
v znamu intencionálně do díta patťía vyp|jvá z jeho intencionální
dfla,
struktuTy a konečněve ďetím vfŽnamu je ,autor. zvláštnísoučústÍ
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stejně'jakoÍzv.,|ynekysubjekt. v lyrickébásni...ll TímtozpŮsobempolemizoval Ingardenproti psychologicky determinujícímu
pojetídílajakovfra.
zu autorovypsychiky.
MukaÍovskf rovněžodlišujereátnouosobuautoraod subjektudíta.Jeho
terminologie je v tomto ohledu konsekventnější;uměleckédíto vyžaduje
podle něho subjekt,ď kteréhovycháaia kter! je zdrojem záneru.,,SubjekÍ
je vlasftrímprincipem uměleckéjednoty díla...Tentosubjekt,jenžje
v MukaÍovskétro
pojeí označovántakéjako ,,bod,v němždocházejísjednocení,ale
takése srážejírozpory,jimiž je strukturaprotMna..,l2neníovšemzáležitostí
konkrétníhoindividua ani konkrétníhovědomí,nfbrž je to
,,pouhf noeticky
pŤedpoklad,pomyslnf bod...Tím,žeuměleckédítoje pojatosémiotickyjako
znak prostŤedkujícÍ
mezi dílem a recipientem,je i subjekt dfla záieŽitasti
znakovou,je to místomožného
setkánítvrlrcea recipiena, tj. takovéhorecipienta' jet je s to pŤistoupitk ďlu ,,v intencích..tohoto subjektu,
neboli je
schopen osvojit si, pŤijmoutza svúj(aspoĎpo dobu kontaktus dílem)jeho
záměr,konstitutivníprincip.
Z toho, co bylo Íďeno, vyp|fvá, že subjekt dí|a,chápuljako konstitutivníprincip vfznamovévfstavby (estetickéhoobjektu, o němž
bude Ťeč
dále), je totožnf s jeho sMizací. Z tohotnhlediska mŮžemeMukďovského
vfrok o subjektujako ,,bodu..chápatjako metaforu znázor ajÍcíonu
egolo.
gickou situaci intencionálníaktivity (zde a nyní),o nfi
byta ťď pfi charakterislice Husserlova pojetísubjektivity. Stylizace neníovšemzáležitostíjen
uměleckou,je to tvárnépŤizprlsobenípŤedmětuÚčelu,kterémumá
slouŽit,
a takéjeho uživateli.V praxi to znamenávolbu takovéhomateriálu
a takovfch násÍojújeho formování,kterétuto funkčníoptimalizaci
vztahu ričelu
a uživateleumožiíují.
Rúznéstylovéwstvy rozlišujemenapŤíklad
i v jazyce
(styl rriŤední'
vědeckf, slang, argot apod.).
Umění zaujímáv rámci komunikativďch zpúsobŮzvlášrrípostavení.
Nejde v něm totiž o sdětenío pŤedmětu,nfbrž právě o subjekt.
NěkteÍí
teoretikovése v tomto pŤípadědovotávají známéhoJakobsonova
členění
Íečovfchfunkcíl3 a mluví o uměníjato o sděIení,které
odkazuje na sebe
samo,a tedy na subjetr,la
Tento názor by byl korektní, kdyby mezi subjektema sdělením
bylo
možno zavéstvztah totožnosti.Je tomu tak skutďně? Znám!
SchillerŮv
vfrok ,,Sprichtdie Seeleo weh', sprichtdie Seelenicht mehť.naznačuje,
že

zabralíujícíbezprosťednostiÍďovéhovfrazu.
tuexistujeparadoxnípŤekážka
je
pÍekážkou
pávě
jenž
užití
určitého
kÓdu (systému),
obecného
Touto
individuálníhosebevyjádŤení.
(o @úsobu,
omezujemožnostiabsolutního
jalďm se pokouší
uměnítentoparadox,,zprosfiedkované
bezprosffednosď.
'l .
budeÍď jďtě dáte.)
pÍekonat,
Sdělenía subjekttedynenítotéž.
Vyjdeme.liz MorrisoÝarozlišeníĚí
(gramarozměr&komunikátu,totižrozměrusémantického,
syntaktického
pakje aÍejmé,
a pragmatického,ls
žesémantická
referencekobjektu
tického)
i pragmatickárelevancepro subjektjsou rozměryEanscendentní
a wuzt
je povahyimanenErí.
(gramaticky)
rozměrsyntakticlc.f
Rovněžje ďejmé,že
syntaktickf(gramatickf)subjekt,kteryje imanentní
sděIeníakÍeÍ',
měl na
mysli Mukďovškf' kdyžoďišil osobuautoraod uměleckého
subjektu,je
subjektemsyntakticky(gramaticky)funkcionalizovanfm.Jeho transcendenurím
subsrátempakje uměleckáosobnost.l
DŤívenežk tomutosubstráurobrátímepozomost,povšimneme
si ve
stručnostiproblematikyonoho funkcionalizovaného,,gramatickéhď.
subjektuimanentniho
uměleckému
sdělení.
Jeto subjektivní
koreláttésloŽlry
rííla,klerou strukturálnítmrie Mukďovskéhov souladus dobovouestetikoul7nazvalaestetickfmobjektem
EstetickjobjeHje vfznamová(tematická,
informďní)složka(v saussurovskéterminologii= označované)
artefaktu(textu),kErj je
uměleckého
jejímoznačujícím.
Mohli bychomo estetickém
objekfumluvitjako o píedmětnésnánceiďormaceztvátněné
v artikulované
forměqé4rq.Ylznanová
forma,ztvárnéné
médium
nesoucípfedmětrrou
informaci(estetickÍ
objekt),
je syntaktickou(gramatickou)
formulacísémantického
rozměrusdělení.
Sděleníjako znakovf riwarmá ovšemi rozm& pragmatickf,míffcína
subjekt.Syntakticky(gramaticky)
funkcionalizovanou
složkutupťedstawje
právě tvámě stylizační
princip, konstitutivníprincip estetického
objektu,
trátce poetickf subjekt,kterf semanifestuje
aktualizací
některéztvfunych
alternativ,nabízenfchmédiem(eventuálnětvorbounovfch možnostÍ
v médiudosudnereďizovanfch).Tvárně funkčnístylizacepak je označujícím
pragmatické
infornace,jft'je hodnotovfzáměr(smysl)uměleckého
sdělení.SubjekÉvďsránku uměleckého
znakovéhotvru tedytvofftvárně
stylrzační
funkce,kterouse manifestuje
hodnotovf'záměrsdělení.V umění
nabfvá tontopÍag'natickfroaněr dominantního
posúavení.

stejnějako tzv. ,lyrickf subjekt. v lyrickébásni...ll TímtozpŮsobempole.
mizovď Ingardenproti psychologicky determinujícímu
pojetídílajako vfrazu auŮorovypsychiky.

vfrazu.
tuexistujeparadoxnípŤekážkazabrai1ujícíbezprosťednostiÍečového
je
jenž
právě
pÍekážkou
(systému),
užití
kÓdu
určitého
obecného
Touto
(o @rlsobu,
individuálníhowbevyjádfení.
omezujemožnostiabsolutního
uměnítentoparadox.zprostredkované
jakÍmse pokouší
bezprosÉednosď.
: ]
budeŤď jďtě dále.)
píekonat,

MukaŤovskfrovněžodlišujereálnou osobuautoraod subjektudíla.Jeho
terminologie je v tomto ohledu konsekventnější;uměleckédílo vyžaduje
podle něho subjekt,od kteréhovycházíakteryje zdrojem ?ÁÍÍ|éÍ|I.,,Subjekt
je vlashírn principem uměleckéjednoty díta...Tento subjekt,jenžje v Muka.
Ťovskélto
pojetíoznačovántakéjako ,,bod,v němždocházejísjednocení,ale
takése srážejírozpory,jimižje sEukturaprotkánďo,l2neníovšemzáleŽitostl
konkétníhoindividua ani kon}rétníhovědomí nlbrž jeto ,,pouhf noetickf
pŤedpoklad,pomyslnf boď.. Tím,žeuměleckédíloje pojatosémiotickyjako
znak prosfredkujícímezi dílem a recipientem,je i subjekt dfla záúeŽítastl
znakovou,je to místomožného
setkánítvfuce a recipienta,tj. trakového
recipienta, jenžje s to pÍistoupitk dílu ,,v intencích..tohoto subjektu,neboti je
schopenosvojit si, pŤijmoutza svúj(aspoitpo dobu kontaktus dílem)jeho
záměr,konstitutivníprincip.

VyjdemeJi z Monisovarozlišení
Sdělenía subjekttedynenítotéž.
Ěí
(gramasyntaktického
rozměrúkomunikátu,totižrozměrusémantického,
pakje zfujmé,
apragmatického,ls
žesémantická
referencekobjektu
tického)
i pragmatickárelevancepro subjektjsou rozměryÍanscendentní
a pouze
Rovněžje úejmé,
rozměrsyntakticky(gramatickf)je povahyimanentrrí.
žn
syntaktickf(gramatickf)subjekt,kterf je imanentní
sdělenía kterf měl na
mysli Mukďovslrf' kdyžodlišilosobuautoraod uměleckého
subjektu,je
m. Jeho hanscensubjektemsyntakticky(grgmaticky)funkcionalizovanf
subsrátempakje umělecMosobnost.l6
dentrrím
pozornost,povšimneme
DŤívenežk tomutosubstrátuobr.átíme
si ve
stručnostiproblematikyonoho funkcionalizovaného,,gramatického..
subjektuimanentního
uměleckému
sdělení.
Je tosubjektivníkorelát
tésložky
díla,kteroustukturálníteorieMukďovskéhov souladus dobovouestetikoul7 nazvalaesÚetickfm
objektem.

Z toho, co bylo Íďeno, vyp| vá, že subjekt díta,chápanf jako konstitut'ivníprincip vlznamové vfstavby (estetickéhoobjektu, o němžbude Ťeč
dáe), je toložnÍs jehq stylizací.Z tohow hlediska mŮžemeMukaŤovského
vfrok o subjektujako ,,bodu..chápatjako metaforuznázoriÍující
onu egolo.
gickou situaci intencionálníaktivity (zde a nyní),o nft byla Íečpfi
charakteristice Husserlova pojetísubjektivity. Stylizace neníovšemzáležitostíjen
uměleckou,je to tvámépfizpŮsobenípfudmětu čelu,kterémumá sloužit,
a takéjeho uživateli.V praxi to znamenávolbu takovéhomateriálu a tako.
vfch náshojrl jeho formování,kterétuto funkčníoptimďzaci vztahu Účelu
a uživateleumožiíují.
RŮznéstylovéwstvy rozlišujemenapŤíklad
iv jazyce
(styt Ťední,
vědeckf, slang,argotapod.).

Bstetickjobjektie vfznamová(tematická,
informďní)složka(v saussu.
rovskéterminologii= označované)
artefaktu(textu),kterÍJe
uměleckého
jejímoznačujícím.
Mohli bychomo estetickém
objektumluvitjako o pťed.
mětné
stránceinformacezÍvátněné
v artikulované
forměqÉdtp.
Ylznamová
forma,zvfuněnémédium
nesoucípŤedmětrou
informaci(estetickÍ
objekQ,
je syntaktickou(gramatickou)
formulacísémantického
rozměrusdělení.
Sděleníjako znakov1fr'itvarnráovšemi rozměrpragmatickf,míffcína
zubjekt.Syntakticky(gramaticky)
funkcionalizovanou
složkutupíedstawje
právě tvámě stylizační
princip, konstitutivníprincip estetického
objektu,
Mrce poetickysubjekt,kterÍse manifestuje
aktualizacíněkteÉ
ztványch
alternativ,nabízenfchmédiem(eventuálnětvorbounovfch možností
v médiudosudnerealizovanfch).Tvámě funkčnístylizacepak je označujícím
pragmatické
informace,jfi je hodnotovfzáměr(smysl)uměleckého
sdělení.Subjekfivďsbánkuuměleckého
znakového
ÚtvarutedytvoiítváÍÍtě
stylrzační
funkce,kterousemanifestuje
hďnotovf áměr sdělení.V umění
nabfvá tentopragÍnatickf
postavení.
ronněrdominanfirího

Umění zaujímáv r.ámci komunikativníchzpŮsobŮ zvlášrrípostavení'
Nejde v něm totiž o sdělenío pÍedmětu,nfbrž právě o subjekt. Někbrí
teoretikovése v tomto pňrpa'dědovolávají známéhoJakobsonova členění
Íečovfchfunkcít3a mluvío umění;ato o sdělení,kteréodkazujena
sebe
samo,a tedy na subjekt.
Tento názor by byl korektní,kdyby mezi subjektema sdělenímbylo
možno zavéstvztah totožnosti.Je tomu tak skutečně?Znárnj Schillerúv
vfrok ,,Sprichtdie seele o weh', sprichtďe Seelenicht mehr..naznačuje,
že

ě.

Dfuazem na pragmatick!'rozměr,na osobnostnírelevanci uměIeckého
sdělení,se tentozpúsobkomunikace lišíod sdělenívědeckého,kde naopak
(ak vyplynu|o jlž z Úvah de Buzonovfch) je do popťedívysunuta sránka
sémantická,pťbdmětná(modelující)reference a subjektivní relevance je
potlačena.To má za následekono odosobnění,rozplynutísubjektuv objektu
(respektivev jeho pňedmětném
mďelu), k němužse sdělenívztahuje .

skládajících,,text..sděleníjako vazbu vfznamovfch foÍem,vytváŤejících
znakovf ríwar,jenžneseinformaci (vfznamovousEukturu,estetickÍobjekt).
Tu vzniká zÁkJadnípolarita, která určujerámec možnosdformování
média.Na jednésnaněje t.ofunkčnívyužiíformálníchelementŮuměleckého
konstihrováníestetickéhoobjektu.
médiatak,aby byly maximálně podÍízeny
kterévyplfvají z ,,homoTo znamená,že umělec ,,zápasÍ,s pŤekážlrami,
gennosti..uměleckéhomédia2lpfi snaze zwámitrúznoIodostinformačních
(vfznamovfch, tematickfch) složek sdělení.Text, artefakt (vazba vfznamov ch forem) se má stát maximálně bansparentní,aby umožnil fransfer
recipiena do iďormační roviny, vfznamového(obrazného,tematického)
světa díla.Forma médiaje podŤízena
iďormaci, vfznamu, kterf nese.

Dalšírozďly vyplfvají ovšemi z rozdflnéhotypu znakú,jichž uměnía
věda užívá.Jestližesdělent vědeckétíhnek znakúmsymbolickfm (v pojetí
Saussurově ,,arbitrérním..),
P* sdělení uměleckéinklinuje k znakúm
ikoniclsm (tj. k znakúm'jejichž základnímkÓdem je tělesně smyslová
orientaceve světě).
oslabenípředmětněreferenčního
rozměru sdělenízpúsobuje.žeobrazné
znaky seuvoliÍujíod závislosti na podobáchmimouměleckého(empirického)
pťedmětného
světa,zbavujíse reprodukční
ověťitelnosti(místoverifikace tu
zŮstává pouhá možnápravděpodobnost),a tím vytváťejípťedpokladypro
uplatněnítvolívéobrazotvornosti.Zárovellím vzniM jakfsi amalgámzastí.
rajícísémantickfvztah k empiricképťedmětnostiftterá ovšemnnúže
sděleniíin,,prosvítat..vpiípadě,kdy uměleckf obraz finguje skutečnost).To dává
estetickémuobjektupovalrufanazijního ,,7Ícad|a,,
podov němžse ,,odrážť.
ba (hodnotovézaměťení)uměleckéosobnosti, Živéhosubstrátu subjekfu
uměleckéhosdělení'

Na druhéstraně se umělec snažízdúraznitrovinu formovanéhomédia
a znesnadnit tak pfístup vnímatelek vfznamovémusvětu, zatemnit jeho
potenciál, a tedy i komunilotivní poslání.Dílo pozbfvá pro reciinformační
pientapovahyznakové(ve smyslurozlišeníroviny ztvárněnéhomédiaa roviny vfznamové);vfznamová rovina, esŮetickfobjektzačínábft zastíránartefaktem (extem), věcnfm vftvorem. Vfznam uměleckéhosdělenínabfvá na
neurčitosti,nejasnosti,dílo se stává provokujícímči znekliditujícímvywo.
rem, strhávápozornostna svéztváměnía tímnavozujeu recipiena poeticbf
postoj.Na základě tohoto postoje vzniká estetická funkce, apelujícína
osobní,živelnouzkušenostrecipientaa emancipujícíod uznávan/ch noÍem.

Recipient, jenž pfistupuje k uměleckémusdělení,,v inoencí.subjektu
a setkává se s tímtosubjekem v osvojenémzáměru díla se konkretizuje
v pragmatickémrozměru díla rwněž jako osobnost (samoďejmě jiná než
osobnost umělce, nicméně strukturně mu blízká, analogická). Smysl
uměleckékomunikace tedy spďívá v tom, žeprobouzí,aktuďizuje v reci.
pientovi osobnostní(sebe)vědomí,sebeuvědoměnísubjektujako (umělecké)
osobnosti.

Z hlediska utváňeníartefaktu múžemerozlišit tedy stylizďní princip
tvárně konsnukdvní a tvárně destruktivní.Tvárně konstrultivní princip se
snažízachovď nebofixovatjistá formativní(gramatická,rétorická'poeticM)
''praviďa hry..(verš,qfm, EÓpy v básnictví'pětidíInákompozice v dÍamatu,
ve vftvarnémuměníurčitéfigurativnípodoby).Tato stylizace je zaměŤena
na povfšeníuměleckéhoprojevu nad běžrlésdělovacíformy. Směiování
k ucelenémutvaru je zároveiÍsměťováním
k naplněnírecipientova ďelrá.
vání,k jeho uqpokojeníz nďezeníinvariantu(archetypu),jehožďternativou
je ffiímany text (artefakt).22

obraťmenyní pozomost k problému,jakfm zprlsobem se poetickf
subjektimanentníuměleckémusdělenízplbdmědíujev díte.Některéteorie2o
hovoťío indiciálních znacích prostupujícíchcelou strukturu uměleckého
sděleníjak v rovině artefaktu,tak v rovině estetickéhoobjektu.

Na opačnémpÓtu stojí stylovf princip (postup) destruktivní. Jeho
smyslemje oďabeníkomunikativnÍhopotenciálusdělení,porušovánÍ
forma.
tivních pravidel, zklamávání recipientova ďekávání pravidehošti (orgaprlso.
nizovanosti).Tady vládne nepravidelnost,improvizace(pťekvapivost),

Na rirovni artefaktu (zformovanéhomédia)múžemerysy poetického
subjektuslďovat v tvárně funkčnímvyužitímateriálovfch element&média,
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DŮrazem na pragmatickfrozměr,na osobnostnírelevanci utněleckého
sdělení,se tanto4Ůsobkomunikace lišíod sdělenívědeckého,kde naopak
(ak vyplynu|o j z rivah de Buzonovfch) je do popťedívysunuta stránka
sémantická,pťedmětná(modelující)reference a subjektivní relevance je
potlačena.To má za následek ono ďosobnění, rozplynutísubjektuv objektu
(respektivev jeho pťedmětném
modelu),k němužse sdělenívztahuje .
Dďší rozdíly vyplfvají ovšemi z rozdílnéhotypu znakú,jichž uměnía
věda užívá.JestližesdělenÍvědeckétíhnek nakúm symbolickfm (v pojetí
Saussurově ,,arbitrérním..),
P* sdělení uměleckéinklinuje k znakŮm
ikonicl$m (tj. k znakŮm' jejichž základnímkÓdem je tělesně smyslová
orientaceve světě).
referenčního
oslabenípťedmětně
rozměru sdělenízpŮsobuje,žeobrazné
podobách
mimouměleckého(empirického)
znaky se uvoliíqjíod závislosti na
pťedmětného
světa,zbavujíse reprodukční
ověŤitelnosti(místoverifikace tu
zŮstává pouhá možnápravděpodobnost),a tím vytváťejípťedpokladypro
uplatněnítvoitvéobrazotvomosti.zfuovel1tímvzniM jakfsi amalgám zastí.
rajícísémantickfvztah k empiricképťedmětnostiftterá ovšemrnúžesdělením,prosvíiať.v pčípadě,
kdy uměleckf obrazfingujeskutečnost).
To dává
estetickémuobjektupovahu fantazijního,,ztcad|ao,
v němžse ,pdrážť.podoba (hďnotové zaměťení)uměleckéosobnosti, živéhosubsffifu subjektu
uměleckéhosdělení.
Recipient, jenžpřstupuje k uměleckémusdělení,,v int'encÍ.subjektu
a setkává se s tímtosubjektem v osvojenémzáměru díla se konkretizuje
v pragmatickémrozměru díla rovněžjako osobnost (samoďejmě jiná než
osobnost umělce, nicméně strukturně mu biízká, analogická). Smysl
uměleckékomunikace tedy spočíváv tom, žeprobouzí,aktualizuje v reci.
pientovi osobnostní(sebe)vpdomí,
sebeuvědoměnísubjektujako (umělecké)
osobnosti.
obraťmenyní pozornost k problému,jakfm zprlsobemse poetickÍ
subjektimanentníuměleckémusdělenízpfudmětlíujev díle.NěkÚgréleorie2o
hovoťío indiciálních znacích prostupujícíchcelou strukturu uměleckého
sděleníjak v rovině artefaktu,tak v rovině estetickéhoobjektu.

skládajících,,text..sděleníjako vazbu vfznamovfch foÍem,vytváŤejících
znakovf riwar,jenžneseinformaci (vfznamovousffttkturu,estetickfobjekt).
Tu vzniká základní polarita, která určujerámec možnostíformovánÍ
média.Najednéshaněje ŮofunkčnívyužiíformálníchelementŮuměleckého
konstituováníestetického
objektu.
médiatak,aby byly maximálně podŤízeny
pťekážkami,
kterévyplfvají z ,,homoTo znamená,že umělec ,,zápasť,s
gennosti..uměleckéhomédia2lpfi snazezwámit r&znorďost informačních
(vfznamovfch, tematickfch) složek sdělení.Text, artefakt (vazba vfznamov ch forem) se má stát maximálně hansparentní,aby umožnil Eansfer
recipienta do informačníroviny, vfznamového(obrazného,tematického)
světa díla.Forma médiaje podfízenainformaci, vfznamu, kterf nese.
Na druhéstraně se umělec snažízdúraznitmvinu formovanéhomédia
znesnadnit
tak pfistup vnímatelek vfznamovémusvětu, zatemnit jeho
a
potenciál, a tedy i komunikativníposlání.Dío pozb vá pro reciinformační
pientrapovahyznakové(ve smyslurozlíšení
roviny ztvárněnéhomédiaaroviny vf znamové)
; vÍznamovárovina, estetickf objektz ačínábltzastíránartefaktem(textem),věcnfm vftvorem. Vfznam uměleckéhosdělenÍnabfvá na
neurčitosti,nejasnosti,dílo se stává provokujícímči zneklidilujícímvfwo.
rem, strhávápozornostna svéztvárněnía tímnavozujeu recipientapoeticlcf
postoj.Na základě tohoto postoje vzntM estetická funkce, apelujícína
osobní,živelnouzkušenostrecipientaa emancipujícíod uznávanfch noÍem.
Z hlediska utváÍenímtefaktu múžemerozlišit tďy stylizačníprincip
tvárně konsrukdvní a tvárně desruktivní. Tvárně konstruktivníprincip se
snažízachovatnebofixovat jistá formativní(gramatická,rétorická,poeticM)
,,praviďa hry..(verš,rfm, trÓpy v básnictví,pětidílnákompozice v dramatu,
ve vftvarnémuměníurčitéfigurativnípodoby).Tato stylizace je zaměŤerra
na povfšeníuměleckéhoprojevu nad Wfulésdělovacíformy. Směťování
k ucelenémutvaru je zárovelÍsměťováním
k naplněnírecipientova ďelrá.
jehožalternativou
vání,k jeho uspokojeníz nalezeníinvariantu(aÍchetypu),
je přjímanf text(arlsfakt).22

Na rirovni artefaktu (zformovanéhomédia)múžemerysy poetického
subjektuslďovat v tvárně funkčnímvyužitímateriálovfch elementŮmédia,

Na opačnémpÓlu stojí stylovy princip (postup) destuktivní. Jeho
smyslemje oďabeníkomunikativnÍhopotenciálusdělení'porušováníforma.
tivních pravidel, zkJamávánírecipientova ďekávání pravidelnos.ti(organizovanosti).Tady vládne nepravidelnost,improvizace(plbkvapivost),prlso.
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aktivitu
Tvárnéuspo}ádáníartefaktu(textu)indukujeestetickyhodnotící
recipienta orientovanouk celkovémusmyslu, tj. estetickyhodnotovému
zámérupoetickéhosubjektu.Ten je indikován ve vfznamovfch složMch
estetickéhoobjektu v podobě reprezentativníchpÍedmět a delegovanfch
subjektŮ(lyrickf hrdina, mluvčí,vypravěč).Smysl sdělenípak odkazuje
k uměleckéosobnostijako k živémusubstrátu,z něhožse záměr rďí.
Aktuální konkretizací smyslu díla se v recipientově vědomí probouzí
napě.
nadynamickém
osobnostizaložené
možnostvzniku analogieumělecké
ji
a normami,které cenzurují.To mu
tí mezíživouestetickouzkušeností
zaujmoutvlastnípoetickf postojk živoÍrípraxi jako sociátníakti.
umožlÍuje
vitě produkujícíinďviduální zkušenosta kontrolovanéobecnfmi normami.
Umělecké dílo svfm celkovfm smyslem aktualizuje a reprezentuje
osobnostnípotenciálčlověkajako inďviduálníhočlenaobce.V tomje jeho
poslání.
humanizující
nezastupitelné

bícíovšempouze na pozadi stylovéhokánonu, kterÍ popÍrá(volnÍ veršna
pozadípravidelného,
kubistickf rozkladfigury napozadífigurativnosti
atd.).
V rovině vfznamové se polarita znakovosti a ,,věcnosď. díla promítá
v protikladu vftvarné figurativnosti a nonfigurativnosti (ornamentálnosti),
pro$ž}movostia absolutnostiv hudbě, tematičnostia aůematičnosti
v lite.
ratuŤeapod. (ovšem i v rámci figurativního malffství, programníhudby
a tematickéhobásnictvívznikají dalšípolarity - protikladkonlrrétnostia ab.
s&aktnosti,ucelenostia fragmentárnostipŤedstavyapod.)
Jednotlivévfznamové(tematické)složkyliterárnfto uměleckéhosdělení
(postavy, scenérie,události, situace) se stávají nositeli (esteticky) hodnotovéhosmyslu, jejž jim dodává poetickéfunkčníztvárnění.Umělecká
osobnostdelegujesvŮj hodnotovf záměr na poetickf subjekt(stylizačníprincip) sdělení.Ten potommŮžehďnotovf záměrreprezentovatv jednotlivfch
složkáchestetickéhoobjektu. Reprezentantyhodnotovéintence sděleníse
postavy v epice, protagonistév dramastávajíjednotlivéposcavy. napŤíklad
reprezentativní.V pŤípadětrkzvaného
tu. To jsou subjekty zpÍedmětněné,
vypravěčenebo mluvčíhov umělecképublicistice či v pÍípaděakzvaného
lyrického hrdiny jde o subjekty gramaticky funkcionďizované, ,,dele.
gované..,
v nichžse poetickf subjelÍmanifestuje.V souvislosti s tím,co bylo
fďgno o vztahu hodnotovéhosmyslu a poetickéfunkce, vzniká otázka' jaká
je povahainďciáních znakú@ffznakŮ)poetickéhosubjektu.

V modernímumění dvacátéhostoletí probíhá ÍadaprocesŮ,které
myšlenkám formulovan m v této studii zdánlivě odporují.Nejsnáze
napadnutelnáje patrnětezeo ikonicképovazeuměleckéhosdělení,ačkoliv
seobjevujeužv teorii Monisově.23Hudba a architekturajsou tradičněchápá.
ny jako druhy uměnínezobrazivého.Klademe-li dŮraznareprodukcijevové
podobymimouměleckého
světa,pak senám nutněhudbajako,,čistď.časové
a architekfurajako ,,čistě..prostorovéuměnímohou jevit jako nezobrazivé
o tvorbu názomfch,
uměleckédruhy.Avšakv uměníjde o ,,obrazotvomosť.,
smyslově prostÍedkovanfchintencioná|níchpťedstay,kterénemusejírepro.
světa, ale o nichžpťestomluvímejako
dukovat jevovépodoby pťedmětného
je
o obrazech. Umělecká obraznost tedy záležitostpťedstavivosti,fw|tazie,
znázoríujícíestetickou hďnotu, jejím smyslem neníreprďukce jevovfch

Indiciální znak pŤedpokládáexistenci procesu nebo stavu, s nímžho
spojujebuď prostorovf souvfskyt (co-occurence),časovánáslednost'nebo
vztah pŤíčiny
a následku.V pÍípadělyrickéhohrdiny čimluvčíhov umělecké
publicistice (objektivnílyrice), eventuálněvypravěče,se indexy poetického
subjektu manifestujív tvárném(stylizačním)posfupu formováníartefaktu
a v rozwhu reprezentativních
vfznamú(pÍedmětnfchsložekestetického
objektu). V epice a dramatu se pak tento hodnotovf rozwh manifestuje
v podoběpfíběhu,jehožrozvíjeníznamenáusÍavovánísystému
vztahúrepre.
zeníativníchsložek estetickéhoobjektu. V prúběhurecepce se utváŤíjak
rozvrh reprezentativníchvfznamú, tak rozvoj reprezentativníchvztahrl
těchto vfznamŮ. V procesu znovuvytváŤeníartefaktua konstituováníestetickéhoobjektudospívárecipient k vÍslednémustavuestetickyhodnotového
vědomípoetickéhosubjektu,jenžje záměrnfm smyslem sdělení.

forem pťedmětného
světa.
uplafiluje se
Nicméněprotožejde o pťedstavysmyslově prostťedkované,
tu vazba na naši tělesnou existenci ve světě. Tato existencepodmiiÍuje
základní orientačníkÓd ,pťirozeného.'
světa, kter/ se uplatrlujei pfi osvojovánísi uměleckého
objektu,aéjižjde
sdělení,pťikonstituováníestetického
o estetickf objektčistěpomyslnf (světepickéhodílaevokovanf slovy), či
o objekt iluzívněreálnf (ďvadelnípťedstavení
s živfmi herci,rekvizitami,
jsou
hodnotovézáměry
kďisami atd.).S těmito orientačnÍmi
spojovány
rysy
uměleckéhosubjektu(,,šíťka..
barevnéškáy, ,,rozpětí.tÓn ).
13
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aktivitu
Tváméuspoňádáníartefaktu(textu)indukujeestetickyhodnotící
recipíentaorientovanouk celkovémusmyslu, d. estetickyhodnotovému
zámérupoetickéhosubjektu.Ten je inďkován ve vfznamovfch složkách
estetickéhoobjektu v podobě reprezentativníchpÍedmětŮa delegovanfch
subjektú(lyrickÝ hrďna, mluvčí,vypravěč).Smysl sdělenípak odkazuje
k uměleckéosobnosti jako k živémusubshátu, z něhožse záměr rodí.
Aktuální konkretizací smyslu dfla se v recipientově vědomí probouzí
na dynamickém
napě.
osobnostizaložené
mofuostvzniku analogieumělecké
ji
tí mezi živouestetickouzkušenosda normami,kteÉ cenzurují;To mu
umožilujezaujmoutvlastnípoetickfpostojk živoÍtípraxijako sociálníakti.
vitě prďukující inďviduální zkušenosta konffolovanéobecnfmi normami.
Umělecké dílo svfm celkovfm smyslem aktualizuje a reprezentuje
osobnostnípotenciálčlověkajako individuálníhočlenaobce.V tomje jeho
poslání.
humanizující
nezastupitelné

bícíovšempouze na wzadí stylovéhokánonu, kterÍ popÍrá(volnf veršna
pozadípravidelného,
kubistickfrozklad figury napozadífigurativnosti
atd')'
V rovině vlznunové se polarita znakovosti a ,,věcnosti..díla promítá
v protikladu vltvarné figurativnosti a nonfigurativnosti (ornamentálnosti),
programovosti a absolutnostiv hudb'ě,tematičnostia aŮematičnosti
v |iteratďe apod. (ovšem i v rámci figurativního malíÍství,programníhudby
a tematickéhobásnictvívznikají dalšípolarity . protiklad konlaétnostia ab.
straktnosti,ucelenostia fragmentárnostipŤedstavyapod.)
Jednotlivévfznamové(ematické)složkyliterárníhouměleckéhosdělení
(postavy, scenérie,události, situace) se stávají nositeli (esteticky) hodno.
tovéhosmyslu, jejž jim dodává poetickéfunkčnízwárnění.Umělecká
osobnostdelegujesvŮj hodnotovf záměr na poetickf subjekt(stylizačníprin.
cip) sdělení.Ten potommúže
hodnotov!zámérreptezentovat
v jednotlivfch
složkáchestetickéhoobjektu. Reprezentantyhodnotovéintence sděleníse
jednotlivépostavy - napfíkladpostavyv epice, protagonistév drama.
strávají
tu. To jsou subjekty zpÍedmětněné,
reprezentativní.V pŤípadětakzvaného
vypravěčenebo mluvčíhov umělecképublicistice či v pÍípadětakzvaného
lyrického hrdiny jde o subjekty gramaticky funkcionalizované,,,dele.
gované..,
v nichžse poetickf subjek manifestuje.V souvislosti s tím,co bylo
fečenoo vztahu hodnotovéhosmyslu a poetickéfunkce, vzniká otázka, ja|<í
je povahainďciálních znakú(pÍíznaků)
poetickéhosubjektu.

V modernímumění dvacátéhostoletí probíhá ÍadaprocesŮ,které
myšlenkám formulovanfm v této studii zdánlivě odporují. Nejsnáze
sdělení,ačkoliv
napadnutelnáje patrnětezeo ikonicképovazeuměleckého
seobjevujeužv teorii Monisově.23Hudba a architekturajsou tradičněcttápá.
Klademe-li dfuaz nareprodukcijevové
ny jako druhy uměnínezobtazivétto.
podobymimouměleckého
světa,pak senám nutněhudbajako,,čistď.časové
a architekturajako ,,čistě..prostorovéuměnímohou jevit jako nezobrazivé
o tvorbunázornfch,
uměleckédruhy.Avšakv uměníjde o ,,obrazotvornosť.,
smyslově prostŤedkovanfchintencioná|níchpťedstay,kterénemusejíreprosvěta, ale o nichžpťestomluvímejako
dukovat jevovépodoby pťedmětného
o obrazech.Umělecká obraznostjetedy záleŽitostpťedsÍavivosti,fantazie,
znázorl1ujícíestetickou hodnotu,jejím smyslem neníreprodukcejevovfch

Inďciální znak pŤedpokládáexistenci procesu nebo stavu, s nímžho
spojujebuď prostorovf souvfskyt (co.occurence),časovánáslednost,nebo
vztah pÍíčiny
a následku.V pÍípadělyrickéhohrdiny čimluvčíhov umělecké
publicistice (objektivnílyrice)' eventuálněvypravěče,se indexy poetického
subjektu manifestujív tvárném(stylizačním)postupu formováníartefaktu
a v rozwhu reprezentativníchvfznamú (pÍedmětnfchstožekestetického
objektu). V epice a dramatu se pak tento hodnotnvf rozvrh manifestuje
jehožrozvfieníznamenáusiavovánísystémuvztahúrepre.
v podoběpÍíběhu,
zentaÍivníchsložekestetickéhoobjektu. V prúběhurecepce se uffárí jak
rozvrh reprezentativních vfznamfi, tak rozvoj reprezentativníchvztahrl
těchto vfznamú. V procesu znovuvytváfuníartefaktua konstituováníestetickéhoobjektudospívárecipient k vfslednémustavuestetickyhodnotového
vědomípoetickéhosubjektu,jenžje záměrnfm smyslem sdělení.

forem pťedmětného
světa
uplaEluje se
smyslově prostťedkované,
Nicméněprotožejde o pťedstravy
tu vazba na naši tělesnou existenci ve světě. Tato existencepodmilÍuje
zák|afuíorientačníkÓd ,pfuozeného''světa, kterj se uplaÍjuje i pčiosvojovánísi uměleckého
objektu,aéjižjde
sdělení,pťikonstituováníestetického
o estetickf objektčistěpomyslnf (světepickéhodílaevokovanf slovy), či
s živfmi herci, rekvizitami'
o objekt iluzívně reálnf (divadelnípťedstavení
jsou
hďnotové záměry
kulisami atd.).S těmito orientačními
spojovány
rysy
uměleckéhosubjektu(,,šílka..
barevnéškály,,,rozpětí.tÓnŮ).
t3

t2
fll.

vztahuke
^". Tělesnáexistenceve světěje zfuoveilzdrojemznakového
světg..odvážíme
se vyslovitmyšlenku,
že,,pťuazeny..
lidskÝsvětje právě
vždyjiŽsvětemznakú,tj.v znamovlchforem,kterénalézajjpvé
sekundi4rní
v jazycejakointelektuálním
označení
modelujícím
systému.24Z
tohotofaktu
vycháníradičníumění,kterévytváŤí
svépfudstavy(znázorťtujícíestptickou
hodnotu)spoužiímvfznamovfchforemdaného
(pfuozeného)
světa.jinfmi
slovytvoŤí
umělecké
obrazylidďrypravděpodobné,
podobné
našemu
lidskému světu.Integrujeniísv tomtosvětě,ve světěvymezeném
možnostmi
a rozměrynaší
tělesnosti...
Mďerní uměníftteréovšemzdalekaneníjen zá|ežitnsti
našeho
století,
jeho
právě
i když
principydo lrrajnosti),inspirované
to.dovedlo
tvofivfm
neklidemduchai podvědomfmipopudytěla,hledánaopakcesty' jakvykro.
čit za horizot{,učovanyvlznamovfmi formami,znaky našehosvěta.
Tradiční
(pochází
uměníjepovažováno
zapiíliš,,naivní.
z latinského
nativus
= pťirozenf),neŽ aby mohlo ztvárnitEanscendentní
a transformační
polenciálvlastnílidskémusubjektu'
V modemím
uměnímúžeme
rozlišitdvěextrémní
polohy.Jejichpovďru
je označiljakotypapollinskfadionfskf;pťehled
nastínilužNietzsche,kterÍ
moderníchvftvarnfch směrúv našemstoletívelice zťetelnědÓkládá
oprávněnost
takového
dělení.Pozorujeme,
žepostimpresionistické
vftvarné
uměnístoncovďo s ,,naivnÍ.reprodukcí.pťirozeného
lidskéhosvěta.Už
v souviqlostis nímbychommohli mluvit o odwatrimoderního
uměníod
zakoušené
pffrody,k němuž
a prožívané
došlopo,.smrtibohď.
tidské,li.ds|1y.
jako ábso,lutního
subjektu,s kterlm seumělecpťiznovuvytváťení
pfuozené
podobysvětadomnívďsplfvat.
proniknoutza horizontv1íznamovfch
Umělci.zatoužili
forem- k základu
či principu,z néhoŽ
tyto formy vznikají.Rfsovďa se tu dvojícesta:buď
sestupdo hlubinintorsubjektivních
vfznamrlinspirovanfvědou,nebohledá.
ní novfch a novfch mediativních
zpúsobŮ(a bezprosďedních
esteticlcfch
zkušeností),
vytváťejících
pťedpoklady
pro zjevovánívfznamrl.
PrYnícestavedla k apollinskéredukcismyslovjchpodob,k inte.
lektuálnímu
pťesahu
duchavázaného
na tělesnost'Realizovďa se ve formě
(geomenick1ich,
obocnfchintelektuálních
konstruktú,,hermesftukturních)
tického..,
uměleckého
projevu,jehožsubjektsepromítáve složi.
,,učenéhď.
pťekračujících
ťfchstrukturách
meze,,naivníhď.
pffstupuk světu,respektive
L4

zkušenost
na zákJaněznalostíobecnfchteoriívědy.Tatocesta
pťesahujících
kubismema vedepňeskonstruktivismus
k abstraktní
expresi,k směru
začíná
konceptuálnímu
umění.
aÍtconcret'pop.aÍtu,
(v dnešní
Druhácestaje desrukivní,mífík rozbitízdánlivě,,pŤirozené..
formysvětakolemnás;je tocesÍa
sriově prefabrikované,
umělé)
skutečnosti
hledásmyslovfsubsEát,intakfrrí
transformujícÍ.Zaformurti
se
a
deformující
nezformovaná
matérie,
dosudvědomím
dovfznamovfchforem.
,,panenská..
Do tétomatériese uměleckf subjektpokoušívtisknoutsmyslověpostia jeho
bezprosďední
stopulidskéexistence.Noťísedo podvědomí
žitlclnou,
plitom
nové
kvasu,
Hledá
o
auÍenticky
styk
se
světem.
usiluje
chaotického
stylizace.Útďí nabariéry
materiály,novámédiaa novépostupyumělecké
sériovfchforemdnešního
všedních,
,pfuozenéhď.světia,do nichžčlověka
ale
uzavírátechnickácivilizace.TatocesÍazaěínávlastněužv romantismu,
surrealismus
a naněj navazující
v našem
stoletíjinejvfraznějireprezentuje
znakového
svěa k autentickému
snahypíetrďit mezezautomatizovaného
(tachismus'
umění,
projevuexistence
actionpainting,pop.trtve vfwarném
jedné
pozorujeme
snahu
poezie
sbaně
v
Na
letffismus,konkrétrrí
básnictvfl.
jistotách
(systémech)
zakotvitindividualitu,ideniifikovatji v duchovních
kultumínormy,pfukonathumanitní
Íanscendujících
lidsky,,plírozené..
jedinečné
systému
osobnostijejíintegracÍv univerzdlnťm
,,omezenosť.
- odosobnitčlověkav nadosobním
(pl"rrodv)
ťádu.Na druhésbaně
obecném
se projevujesnahaopačná- snahavymanitčlověkaz neosobní,obecné
jedi.
normativní
konffolya cenzurykulturníchinstitucí,dospětk autentické,
nďné existenci rozbitímformálníchpout znakovéhosvěta, nalézáním
jde tu o odosobnění
o redukci
novfch možností
individuáIníseberealizace;
své
vtiskující
stopu
akt
individua,
osobnostina okamžit1í,
,,pťedvědotn!,,
jedinečné
plítomnosti
obecnfchznakú.
do světazmechanizovanfch
ztrlhotohlediskaje mďemí uměnímožno
chápatjako,,non.humánnf.
(orrcgay Gassetmluvil užpťeddesítkami
let o .deshumanizaciumění.2s).
duchovníchjistot
Tentorys je motivovánjednak hledánímnadosobních
jednak
pťesahujících
odporemk hybridnímu
obzor lidskéhovnímání
jedinečné
zobecnění
lidskéexistence,k její anonymizaciprodukované
mďerní civilizací.
dynamikylidské.
í,,pkozenď,personální
obě cestyvypovídají
o porušen
kterácharaktp.
ho subjektu,onohonapětímezi inďvidualitoua obecností,

vztahuke
''' Tělesnáexisteneeve světěje zároveĎzdrojemznakového
svěqr..odvážíme
se vyslovitmyšlenku,
Že,,phrozen!*
lidskf světje právě
vždyjiŽsvětemznakú,
tj.vfznamovfchforem,kterénalézají
svésekundiární
ozrněenivjazycejakointelektuálním
modelujícím
systému.2az
tohotofaktu
vycháaitradiční
umění,kterévytváŤí
svépfedstavy(znázorřující
estetickou
hodnotu)spoužitím
vfznamovfchforemdaného
světa
@fuozeného) . jinfmi
slovytvoÍí
umělecké
obrazylidskypravděpodobné,
podobné
našemu
lidskému světu.Integrujeniís.vtomtosvětě,ve světěvymezeném
možnostmi
a rozměrynašítělesnosti.
Mďerní umění(kteréovšemzdalekaneníjen záúeŽitasti
nďeho století'
jeho
právě
i když
principydo krajnosti),inspirované
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se projewje snahaopačná- snahavymanitčlověkaz neosobní,obecné
jedi.
normativní
konffolya cenzurykultumíchinstitucídospětk autentické'
nečné
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nadosobních
duchovníchjistot
jednak
pťesahujících
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personálnídynamiky
obě cestyvypovídají
o porušení
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hledáníosobnostijako
identicképlurality a pluralitníidentity,kterou se pokusil ztvárnitnapÍíklad
Karel Čapek.,oJsou to dávné otÁzky,kterési člověkktade stále znoya,
protožeje jsoucnem,jak pravíHeidegger,jemužjde o jeho bytí,21
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Poznámky

,Mluví-Ii se dnes o návratusubjektu,je to v myšlence,Že zmizd-momentálněz
filozofické scény.Aby o něm bylo možnoznovu mluvit a znovu ho umístitdo sďedu
filozofickéhozájmu,bylo by ťebajej resíaurovat.
Pííznakylikvidace subjektujsou
častosignalizovány zde i onde:jde napťíklado slavn! ,procesbez subjektu abez cfl.e,,
o němžmluví L. Althusser' nebo o hypotézurozvinutouM. Foucaultemna konci
knihy Slova a věci, poďe nížby člověkměl blt figurou mezi dvěrnazprlsobybytí
jazyka,urěenouk $onru,aby zmizela z teoretického
pole, na základěskutečnosti,
že
neníutvoíena
pro věčné
trvání'..(Frédéric
de Buzon,Individuet te suje! in: sb.Penser
le sujetaujourdlrulParis 1988,s. 17 . píel.A. Haman)
2
v dulší*vjkladu citujeautorv1frokM. Carrguilhema,
podle něhožjde o substifuci
primárníhonaivnfio a reflexívníhovědomíprimátemkonceptu,systému,
sbuktury.
Cit. studiev pozn. 1, s. 17.
3 Mrlžemeporltrhnout
formulaciSchellingovu,ježpíevádíCogito na cogitatur(ono
myslíve mně)'Cit. shrďev pozn' 1, s. 21.
a
,Baradoxněsubjektse stává sám sebou tím'že se vypliluje pťedmětrností...
Cit.
studiev pozn. t, s.24.
5
.od po.jmumonády se Husserl vyviií k piedzjednané
harmonii,ostaErěnikoli v
pťísném
smyslumetafuzickéhypot.ézy
píevyšujícíjiné
možnosti,
cožje pfinejmenším
co do vfrazu historickf pťístup
leibnizovslo.f,ale spíšejakorelevantnívrlěifaktickému
!9ťáqo. Dokonale to vyjaďuje jasnějšíformulacev Krizi (roz' evropskfchvěd, A.
H.): 'Egologická komunita,pokud konstituujesvě| pťedcháaí
vždy svět konsti.
tuovanf,"'Cit. studiev pozn.1.,s.27.
6
P. Ricoeur,Krize subjektuv západnÍfi|ozofii,
in: Kritickf sborníkl981, l, s.4-l3.
7
M. Foucault,Les motset les choses,Paris 1966.
8
,'Pťirozplynutísubjektu,jejžnahrazujesítívztahú,se rozpl1fvásmysl a rozp vá se
i člověk/'../ Člověknenísubjektsmyslu,smysluvyprázdn8ného
veiormálni systém
totožnfs bytímhmoty...(M.Dufrenne,Pour ťhomme,
Paris 1968,s.88-89- pťel.A'
Haman)
9
,yÝ,* janemáreferencik organickérealítěsubjektu,kterf ho užívá,stejnějako
tamse neshodujes fyzich.fmmístem.Jsouplně zahmutyv uzavíeném
systému
vjzna.
T6

mrl. Já se odvíjíod ty a tam se odvíjíod zde...(K. Silvermann,The Subject of
Semiotics,New York - oxford 1983,s.196. pťel.A. Haman)
10 A. okopielí.Slawiřska se ve svéknížceSemantyka wypowíedzipoetyckej'
Wroclaw 1985,v kapitole věnovanésémanticeosobníchvztahúzabjvá rrlanjmi
substitucemiprvní osoby singuláru (plurál majestďicus)a druhéosoby singuláru
(vykáníneboonikání;právě těntopiípadukazuje,žeťetíosobasinguláruje rovněž
zájmenn!m waremosobním).
11R. Ingarden O pomá* áníliterárníhodíla,Praha 1967' s. 62.63,
,
12J' Mukďovsky, Cestamipoetiky a estetiky,Praha 1971,s.54.
13R. J'kob'on členíÍďovéfunkce podle šestifaktorrl:autora(emotivní),adresáta
kanálu (fatická)'kÓdu (meta.
(korrativní),
sděIení(poetická),kontextu(referenčn0,
jazyková).
Ia
k subjektudíla...
,ZaměÍeníkpromluvěsaméje zároveř poukazemk mluvčímu,
(M. Červenka,Individuální styl a vlznamová vfstavba literárnílrc día, in:
M. Čen'enka. M' Jankovič,Dva pffspěvky k pÍedmětuindividuální stylistiky v literatu e' Českáliteratura1990,3, s'219.
15 c.w. Monis, ZíkuadyteorieznakŮ,in: Lingvistickéčítanky
I, SémiotikaZ,Praha
1970.
16 M. Červenka,cit. sfudiev pozn.l4.
'7 s,on. W.Conrad,Das ásthetischeobjekt' Zeitschriftfiir Ásthetik,1904.1905.
18 J. Mokďovslc!, Estetická funkce, norma a hodnotajako sociá1nífakty' in: J.
Mukďovskff, studie z estetiky,Praha 1966' s' 26.
19 s,ou. K. Kosík,Dialektikakonlrétního,
Praha 1963.
20 s,ou' M. Červenka,cil studiev pozn. 14.
2l G. Loká"', Die EigenartdesÁsthetischen,Neuwied- Berlin 1963.

22 I. s' Ri"h*ds v knize Principlesof Criticism hovoÍío organizaciclraotické
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Uměleckf subjektjako sociáInírole
jako dvousložkovoustrukturu:
Uměleckf subjektsi mŮžemepťedstavit
na jednéstraněje to w rčíindividualita,kon}rétní
osobnost,druhousložku
pťedstavuje
socidlnírole,ro|e umělce,která má svémístov systémuspole.
čenskfch rolí, jímžje pťekrlván ,,pfirozen/ svěť. člověka.Tato složkaje
uchopitelnásociologicky.
Existují rŮznéteorie společenskfchrolí a takéjejich r&znéteoretické
členění,rrtznéklasifikace.S. F. Nadell napŤíklad
rozlišujerole ,,vrozené..
(ascribed),mezi něžpatlípohlaví,věk, rasaatd.,a role ,,získané..
(achieved),
kterésedále členínavziažnéanevztažné.KnevztaŽnlm
pa&Yrolevlastnické,
expresívní(sem ťadíuměIce)a servisní;ke vztažnfmpak role symetrické
(vzájemné) - napííklad kolega, rival, partnef, a role asymetrické
(hierarchické)- manažer,vedoucí,patron atd.
Více nežtoto formálníčleněnívycházející
z vlastnostíčirysŮ,ježdanf
typrole charakterizují,nás všakzajímáhledisko funkční.Umělec jako spole.
čenskárole se pakjevíjako určitá(subjektivní)aktivitave sféťe
duchovní,
kulturní,která má jistou pozici ve sEuktuie kulturníchrolí v urěitéhistorickospolečenské
situaci a dostává se do vztahuk jinfm spolďenskfm rolím
(filozofa,vychovatele,politika,vědce,technika,ekonomaapod.).Je tojakási
normativnípťedstava
o tom,jaképoslánía rilohyby měl umělecv danésituaci
napliÍovat,respektive jaké místo na základě jeho funkčníhozapojenído
sociální strukturymu pťÍsluší.
Tu je nutrrorozlišit na jednésfianě pťedstavu,jakou o roli umělce má
společnost,
respektivejejí vládnoucíwstvy, a na druhésraně pocit, jakf
postavení
o svém
má tvŮrce sám, jak ,,se cítí. bft spolďností pŤijímán
a k čemu,,secítť.bftpovolán.Nedlivnézkušenostis česnrfmitituly zaslouŽt|!ch a národníchumělcrl nás poučily,žespolďenské hledisko na umělce
jako sociálníroli podléM mimouměleckfm,politickfm a jinfm zájmrlm,
takžetu nelze hledat mělítkotvúrčích
kvalit uměleckéhosubjektu.
Nicméněi pro zkoumanéobdobídvacáťfcha tťicátfchlet mrlžemezískat
jistépodklady,napťíklad
z Údajúo udělenístátníchcen.Nenípochybo tom,
že izaprvní republiky byly v pozadí těchto aktfi . oMobně jako tomu bylo
v jinfch podmínlrácha v jiné podobě i v době nedávnév našízemi . rŮzné
zájmy kultumí, ekonomickéi politické. Na rozdíl od režimujednéstrany
18

existovaly všakpodmínkypro to, aby se o udělenychstátníchcenách
vefujně a svobďně diskutovat.

mohlo

KuncŮv slovník spisovatelŮv pťehtedustáÍríchcen udělenfch v letech
Lg2O.|g42uvádí celkem šedeMtjmen. NěkteÍíautoÍi,napŤíkladK.Čapek,
i. rra.Čupetchod, V. Dyk, o. Fischer,J. Hilbert,R'. Medek a F. x. Šďda,
žeabso.
hlediskaje pŤíznačné,
obdrže|istánrícenu vícetrát. Z genetačnfito
Ve
století.
minulého
letech
osmdesátfch
v
majíautofinarození
lutnípŤevahu
dvacátlch letech se pŤirozeněuplatnili autoÍistarší,ve ďicátfch letech se
všakmezi laureáty objevili i autoÍitehdy sďednía mladšígenenrce(Halas'
Zďtradníček,Seifert, Hostovsh.Í,Kfelina ad.).

Z hlediska ,$ormy.., jakou uděleníceny znamenďo pro sociální roli
sledovat,jakétypy slovesnfchumělcúbyly vyzdvi.
,,umělcď.,je zajímavé
Ve dvacátfch letech to byl z básnftúpÍedevším
ženyna piedestal pŤíkladr}.
Viktor Dyk za sbírkyPoslednírok (posledníčástbásnickéEralogie z doby
monu.
války) a Devátá vlna. NepďítámeJi Bfezinu, jenŽv tÉdobě byl spíŠe
mentem,pak se tu objevuje téŽKnelToman. Jde tedy o básníkydospívající
typ národního
do obdobízralosti,jejichžpoezie monumentalizujepÍedevším
mluvčího,národníhobásnfta.
V prÓze se typovÝmi autory stávajíBoženaBenešová(romány Člověk
a druhá částválečnétrilogie Úder;, Rudolf Medek (Anabáze) a Karel Matěj
k tomu Koptovu TŤetí
ČapekChď (Vilém Rozkď, Řešany).PŤipočteme.li
rotu, získávámeopět obraz slovesnéhoumělce, lrírer!zvlraziíuje pozitivní
mravníhodnotynárodníhozápasu.Jďtě vfraznějšíjesituacev dramatu.Tam
totižve dvacátfch letechdominujíStanislavL.oma JaroslavHilbert, v jejichž
dílech (zejménav Hilbertově Fraporu lidstva a DruhémbŤehu)se prosazuje
v!ruzn! odpor vr}čimateriďistickfm tendencímv soudobémduchovním
životě. Avšak i z tvorby mladšíchdramatikúbyla ceněna díla kriticky
ztvárlÍujícínáměty mravníhorozkladu a nihilismu (Adam SwoÍitel braÉí
Čapkú)a vyzdvihujícímyšlenkumožnémravníobrody (LangerúvVelbloud
uchemjehly).
Ve Ěicátfch letech se normativnípiedstava uměleckérole vyjádfuná
dostal typ
udělenímstátníchcen poněkudproměnila.V poezii se do popŤedí
básnlka obracejícíhose ď sociální a kulturnírevolty ke světu smyslovému
Záv ada),
(Hora, Halas' Zatvadníček,
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Uměleckf subjektjako sociáIníro|e
Uměleckf subjekt si mrlžemepťedstavitjako dvousložkovoustrukturu:
jedné
na
straněje to w rčíindividualita, konlrétníosobnost,druhou složku
pÍedstavuje
socidlnt role,ro|e umělce,která má svémístov systémuspole.
čenskfch rolí, jímžje pňerrjván ,,pťirozenfsvěť. člověka.Tato složkaje
uchopitelnásociologicky.
Existují rrlznéteorie společenskfchrolí a takéjejich rŮznéteoretické
členění,rrlznéklasifikace.S. F. Nadell napťíklad
rozlišujerole ,,vrozené..
(ascribed),mezinéžpatťí
pohlaví,věk, rasaaÍd.,a role ,,získané..
(achieved),
kterésedále členína vztažnéanevztažné.
paďírole vlastnické,
K nevztažn.lm
expresívní(sem ťadíumělce) a servisní;ke vztažn m pak role symenické
(vzájemné) - napťíkladkolega, rival, partner, a role asymetrické
(hierarchické)- manaŽer,vedouci patron atd.

illl

llr

Více nežtoto formálníčleněnívyctlázejícíz vlastnostíčirysŮ, jeŽ darir!
typ role charakterizují,nás všakzajímáhledisko funkční.Umělec jako společenskárole se pakjevíjako určitá(subjektivní)aktivita ve sféče
duchovní,
kulturní,která má jistou pozici ve struktuie kulturníchrolí v určitéhisto.
rickospolečenské
situaci a dostává se do vztahuk jinfm spolďenskfm rolím
(filozofa,vychovatele,politika,vědce,technika,ekonomaapod.).Je tojakási
normativnípťedstava
o tom,jaképoslánía rilohyby měl umělecv danésituaci
napliíovat,respektivejaké místona základě jeho funkčníhozapojenído
sociální strukturymu pffsluší.
Tu je nutno rozlišit na jednésnaně pťedstavu,
jakou o roli umělce má
společnost,
respektivejejí vládnoucíwstvy, a na druhéstaně pocit, jakf
o svémpostjavení
má tvfuce sám, jak ,,se cítf. bft společností
pŤijímán
a k čemu,,secítť.bft povolán.Nedrávné
zkušenostis česnrfmitituly zasloužt|!ch a národníchumělcrl nás poučily,žespolďenské hledisko na umělce
jako sociálníroli podléM mimouměleckfm,politickfm a jin1tmzájmrlm,
takžetu nelze hledat měťítkotvrtrčíchkvalit uměleckéhosubjektu.
Nicméněi pro zkoumanéobdobídvacátlch atÍicátfch let mrlžemezískat
jistépodklady, napfikliadz ůdajrto udělenístátníchcen. Nenípochyb o tom,
Že izaprvní republiky byly v wzňí těchto aktŮ . obdobnějako tomu bylo
v jinfch podmÍnkácha v jiné podobě i v době nedávnév našízemi . rŮzné
zájmy kulturní, ekonomickéi politické. Na rozďl od režimujednésrany
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existovďy všakpodmínkypro to, aby se o udětenfchstátrríchcenáchmohlo
veÍejněa svobodnědiskutovat.
KuncŮv slovník spisovatelŮv pÍehledustiátníchcen udělenfch v letech
|92o.tg42 uvádí celkem šedesátjmen. NěkteÍíautoÍi,napfíkladK.Čapek,
K. M. Čapekchod' v. Dyk, o. Fischer,J. HilbeÍt,R'. Medek a F. x. Šďda,
žeabso.
hlediskaje pÍíznačné,
obdrželistánlícenu vícekrát.Z generačního
Ve
století.
minulého
letech
v
osmdesátfch
lutnípÍevahumajíautofi narození
dvacátfch letech se pŤirozeněuplatnili autoŤistarší,ve ďicátjch letech se
všakmezi laureáty objevili i autoŤitehdy sďednía mladšígeneÍirce(Halas,
ZaIradníček,Seifert,Hostovsh.f, KŤelinaad.).
jakou uděleníceny znamenalopro,sociálníroli
Z hlediska ,,noÍmy..,
sledovat,jakétypy slovesnfchumělcúbyly vyzdvi.
,,umělcď.,je zajímavé
Ve dvacátfch letech to byl z básníkŮpÍedevším
ženyna piďestal pÍíkladr}.
Viktor Dyk za sbírkyPoslednírok (posledníčástbásnickéteEalogie z doby
války) aDevátávlna. NepďítámeJi BŤezinu,jenžv tédobě byl spíšemonumentem,pak se tu objevuje ÍéžKnetToman.Jde tedy o básnfty dospívající
typ národního
do oMobí zrďosti, jejichžpoezie monumentalizujepŤedevším
mluvčího,nfuodníhobásnfta.
V prÓze se typovÝmi autory stávajíBoženaBenešová(romány Člověk
a druhá částválďné trilogie Úder;, Rudolf Medek (AnaMze) a Karel Matěj
ČapekChod (Vilém Rozkď, Řešany).PÍi@teme-li k lomu Koptovu TŤetí
Íotu,získáviímeopět obraz slovesnéhoumělce, kterf zvlraziÍujepozitivní
mravníhďnoty národníhozápasu.Jďtě vfraznějšíjesituacev dÍamatu.Tam
totlžve dvacÍnlchletechdominujíStanislav[,om a JaroslavHilbert, v jejichž
dflech (zejménav Hilbertově Praporu lidstva a DruhémbŤehu)se prosazuje
vlrazn! odpor vŮči materialistickfm tendencímv soudobémduchovním
životě. Avšak i z tvorby mladšíchdramatikúbyla ceněna díla kriticky
ztváriíujícínáměty mravníhorozkladu a nihilismu (Adam stvoritel braÉí
Čapk&)a vyzdvihujícímyšlenkumožnémravníobrody (LangerúvVelbloud
uchemjehly).
Veďicátjchletechsenormativnípiedstavauměleckérolevyjádfuná
udělenímstátníchcen poněkudproměnila.V poezii se do popňcdídostal typ
obracejícíhose od sociálnía kulturnírevolty ke svěfu smyslovému
báŠníka
Z6v ada).
(Hora, Halas' Zahradníček,
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na srovnáníffíp6zze dvacáTuto skutečnostmúžeme
doložitnapŤíklad
(|928),Haškova
proletáÍky
Švejka(1922.1923)
tfch let olbrachtovyAnny
a Čapkova Krakatitu (1924). Jostliže v olbrachtově románu je zÍetelné
zÍotnžnění
tvŮrčíhosubjketu s rolí popularizátora komunistickéideologie
(tedy s rolí vázanou na mimoumělecké,politicképostde)' pak u Haškajde
o ďetelnou negaci role ,,umělce..jako hlasatele spolďenskfch ideálú a u
Čapka pak o specificképojetí umělce jako role nezávisléna mimou.
rněleckfch postojích,ba dokonceovlivlÍujícíostatnísociálníaktivitu, pŤitom
všakzachovávajícíonen kulturně konsÍuktivnícharakter,kteriije v zÁkJt
dech sociální role umělce uložen"

V prÓze tŤicátfchlet oceněnésti{tní
cenouse objevujetyp epikaztvá.Ďujícíhodynamiku sprrlečenské
pŤestavby(Marie Majerová:PŤehrada;
Marie
Fujmanová:Lidé na Kižovatce),ale takéotázky lidskétotožnostirozplf.
vajícíse v reiativismuči mytickéfikci (K. Čapek PověffolÍ;I. olbracht:
Nikoia Šuhaj
loupožník).
Zaseje to oblastdramatu,kde senormativaízáméry
promítlynejvfrazněji v tendencike zd razněnírole umělcejako obránce
lidskésolidarity a duchovnísvobodyproti násilí politickémui proti hrozbárn
technickécivilizace (Čapek:
Bílá nemoc;Langer:Jízdníhlídka;E<t.Konr.ád:
Čarodějz Menlo).
Instituce státníchcen se tehdy ukázala jako indikátor umožĎující
panujícísociálnÍrrorrnukultumírole umělce(básníka,spiso.
charakterizovat
vatele)v danéhistorickospolečenské
situaci.vtlči tétonormě se pak vztt.
hovaly v pozítivními negativnímsmyslu individuální,osobnostnístožky
tvŮrčíchsubjektŮ v danémobdobí.ZÍetelnéjeto zejménau avantgardních
urnělcŮ"kteff ve dvacátfch letech zaujali vúčisociální normě vyjádŤené
stiátnímicenami stanoviskozápamé,aéužje vyslovili pŤímonebo tvŮrčím
pro.jevem'jenžse s touto normou rozcháze|.

Dá se Ííci,ževztahk spolďenské tiloze kulturníhomluvčíhoje cosi, co
v y tv áÍínadindividuální souvislosti velmi častocharakteizajícíuÍčitou
uměleckougeneraci.Velmi vfraznébylo toto cítěníu frgenerccebuťičú"
z prvníhodesetiletínašehostoletí:Gellner, Šrámek,Toman i Hašekse cítili
spolďnosti, respektiveodmíÍalise do nízaťadit.
bft,,vyťazeni..ze spoťádané
se
Tady tkvěl dŮvod stylizace tuláctví a anarchickérevolty promít.ající
jinfmi
s
dělnívyděděnci,
sociálními
praktické
s
solidaritě
v mimoumělecké,
ky' Dochází tu tedy k vzájemnémuovlivnění mimoumělecképraxe a este.
záměr&a realizací.-U generaceAlmanachuna rok
tickéhovědomí'rvŮrčích
u mladfch brauYČapkú,se cítěnísociálnírole umělce
19]4, tzn.pťedevším
modifikovalo. Promítlose hlavně do sféryduchovníkultury, tj. integrovďo
se . byés provokďivním gestem ,,enfantterrible.. . ve světě qpolďensky
uznávanékultury. . IŤvnísvětová válka pfinesla proměnuživotněhďnotové
hierarchie i rozwat společenskéhoestablishmentu včetně kultury.
DŮsledkem byla proměna vztahu uměleckfch osobnostík sociální roli.
rilohy umělce jako mluvčího
V letech vátky se posflilo cítěníspolečenské
národ3,v němžožily vlasnrě radice obrozenské.Umělec jako sociání role
dění,v němžopět. jako v minulémstolefi
sedostávádocentraspolďenského
- suplovalroli politika (ManifestčeskfchspisovatelŮ1917).-DvacátÁ|étaa
individuďity a spolevznik republiky pitnesly dalšízměnu do vztiahuwúrčí
čenskérole v rámci uměleckéhosubjektu. Dochází tu k diferenclaci,v nft,
múžéme
sledovatjistédominantnírendy.
období dvou desetileÍprvní(a druhé)republiky bylo v podstatěvymestátu.se vznikem stáu se
zeno historicky vznikem a zánikem samostatného
měnila strukturaosobnostnía sociálnísložkyv uměleckémsubjektua stejně
státu.
tak se vztah obou složekměnil i v době ohroženía zániku tohoŮo

je všaksamocítěníumělce
jako sociálníhočinitele,
jako
Neménědtležité
určité
role a jejíhornístave struktuÍe
společenské
těchtoro1í.Je ovšenrnu&ro
pŤihlédnout
ke skutečnosti,
že,,umělec..jako kulturnírole se konkretizuje
v r znfch dtuzíchurrrění(malffství,sochďství, mchitektura,literatura,
hudba,ďvaďo atd')tvoÍících
rovněžurčitoustrulrturu'ježmá v danÓ situaci
svou dominantu.
UvnitŤkrásnéliteraturyjako uměleckého
druhulze roli ,,básníka..
nejslráZe rozoznatv lyricképoezii tam, kde se jedná o (auto)stylizacirnluvčího.
Avšaki v básnickfch druzíchfabulačních,
kde je subjektslrrytza pÍíběhem
a postavanli,kterév něm ťigurují,
mŮžemerozpoznatuměleckf subjektjako
sfil.rkÍuru,
v nížse realizujevztah mezi složkouosobnostnía sociátní(ro1$.
Tento vztah se proje.lujenapÍ#Jadve vztahu k námětu,k žánru,ale i k typu
protagonistyepickéhočidramatického
díla'o vztahutvŮrcek sociálníroli
vypovídánapfíkladto, zdasizvoti námětkladoucídrirazna sociálnípoměry
či na problematikupsychologickou,drží-lise osobnízkušenostia historickfch pozrratkú
nebose uchylujek fantazijníkreaci.Ukazatelemmrlžebft
i respektk žá.nrovm pravidlŮmčijejich porušování(mísenížánrŮ)
akonďně
pojetíprotagonistyjako vítéze
jako
čioběti,
hrdinyčibloudaapod'
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Tuto skutečnostmrlžemedoložitnapfiklad na srovnáníftípÓzze ďvacátfch ler olbrachtovy Anny proletáťky(Lg28),HaškovaŠvejka(1922-1923)
a Čapkova Krakatitu (1924). Jesttižev olbrachtově románu je zfetelné
subjkehr s íolí popularizátora komunistickéideologie
ztotožněnítvúrčího
(tedy s rolí vázanou na mimoumělecké,politické posoje)' pak u Haškajde
o &telnou negaci role ,,umělcď. jako hlasatele qpolďenslcfch ideálú a u
Čapka pak o specificképojetí umělce jako role nezávisléna mimourněteckfch postojích,ba dokonceovlivitujícíostatnísociálníaktivitu, pÍitom
však zachovávajícíonen kulturně konsruktivní charakter,kterfje v zá]rJadech sociáInírole umělce uložen.

V prÓze tŤicátfchlet oceněnéstátnícenouse objevujetyp epikaztvárlÍu.
jícíhodynamiku společenské
pÍestavby(Marie Majerová:PŤehrada;
Marie
Pujmanová:Lidé na Kižovatce),ale takéotázky lidskétotožnostirozplf.
vajícíse v relativismtrči mytickéfikci (K. Čapek:Povětroli;I. olbracht:
Nikoia Šuhaj
loupežník).
Zaseje tooblastdramatu,kdesenormativnízáméry
promítlynejvfrazněji v tendencike zdŮrazněnírole umělcejako obránce
lidskésolidaritya duchovnísvobodyproti násilípolitickémui proti hrozbárn
technickécivilizace (ČapekBílá nemoc;Langer:Jízdníhlídka;Ed. Konrád:
Čalodějz Menlo).
Instituce stiátníchcen se tehdy ukázďa jako indikátor umožlÍující
panujícísociálnírrormukultumírole umělce(básnfta,spiso.
charakterizovat
vatele) v danéhistorickospolečenské
situaci.vúčitétonormě se pak vztz.
hovaly v pozitivními negativnímsmyslu individuální,osobnostnísložky
je to zejménau avantgardních
tvŮrčíchsubjektúv danémobdobí.ZÍete|né
umělcŮ, kteff ve dvacátlch letech zaujďi vŮči sociální normě vyjádÍené
státnímicenami stanoviskozápomé,aéužje vyslovili pŤímonebo tvrlrčím
projevem,jenžse s touto normou rozcháne|,

Dá se Ííci,ževztahk spolďenské riloze kulturníhomluvčíhoje cosi, co
vytváŤínadindividuální souvislosti velmi častocharakterizujícíurčitou
..
uměleckougeneraci,Vetmi vfraznébylo toto cítěníu ngeneracebuťič
z prvníhodesetiletínašehostoletí:Gellner, Šrámek,Toman i Hašekse cítili
spotďnosti, respektiveodmítalise do nízaňadir
bjt,,vyňazeni..ze spoťádané
Tady tkvěl dúvod stylizace tuláctví a anarchickérevolty promítajícíse
v mimoumělecké,praktickésolidaritě s jinfmi sociálnímivyděděnci, s dělníky' Dochází tu tedy k vzájemnémuovlivnění mimoumělecképraxe a este.
tickéhovědomí'fvŮrčíchzáměrúa realizací.-ÍJgeneraceAlmanachu na rok
u mladfch bratff čapkŮ,se cítěnísociálnírole umělce
19]4' tzn,pťedevším
modifikovďo. Promítlose htavně do sféryduchovníkultury, tj. integÍovalo
.
se . byťs provokativnímgestem 'enfant terrible.. ve světě qpolďensky
uznávanékultury. . Prvnísvětová válka piinesla proměnuživotněhďnotové
hierarchie i rozwat spolďenského establishmentu včetně kultury.
roli.
DŮsledkem byla proměna vztahu uměleckfch osobnostík sociální
m.|u{ího
rilohy umělce iako
V letech války se posílilo cítěníspolečenské
role
národa, v němžožily vhsrrě Eadice obrozenské.Umětec jako sociální
jako
minulémstoleí
v
sedostávádocenraspolďenskéhodění,v němžopět.
- suplovď roli politika (Manifest českÍchspisovďelú 1917).-DvacátÁ|étaa
spolevznik republiky pťineslyda|šízměnu do vzlahu wfučíindividuality a
ttft,
čenskérole v rámci uměleckéhosubjektu. Docházítu k diferencaci,v

jako
je všaksamocítěníumělce
jako sociálníhočinitele,
Neménědúležité
role a jejíhornístave struktuŤe
určité
společenské
těchtoro1í.Je ovšentnu&o
pÍihlédnout
ke skutďnosti, že,,umělec..jako kulturnírole se konltretizuje
v rúzn1fchdruzích umění(malffství,sochďství, architektura,literatura,
hudba,divaďo atd')tvoÍících
rovněžurčitoustrukturu,ježmá v danésituaci
svou dominantu.
UvnitŤkrásnéliteraturyjako uměleckého
druhulze roli ,,básnftď.nejsnájedná
poezii
ze ÍazeznaÍ
v lyrické
tam, kde se
o (auto)stylizacirnluvčího.
Avšaki v básnicklch druzíchfabulačních,
kde je subjektslayt za pŤíběhem
a postavanli,kterév něm figuruií,mrlžemerozpoznatuměleckf subjektjako
sEukturu'v nížse rea[zuje vztaímezi složkouosobnostnía sociální(ro10.
Tento vztah se projevuje napŤftladve vztahu k námětu,k žánru,ďe i k typu
protagonistyepickéhočidramatického
díla.o vztahutvúrcek sociálníroli
vypovídánapÍíkladto, zda si zvo\i námět kladoucídrlrazna sociálnípoměry
či na problematikupsychologickou,drží.lise osobnízkušenostia histo.
rickfch poznatk-ú
nebo se uchyluje k fantazijníkreaci. Ukazatelemm žebft
i respektk žá.nrov1f
m pravidltlmčijejich porušování(mísenížánrú)
a konďně
pcjetíprotrgonisty jako vítězečioběti, jako hrdiny čiblouda apod.

mŮžéme
sledovatjistédominannríEendy.

podsratěvymeoMobí dvou desetileí první(a druhé)repub|iky bylo v
stánr.Se vznikem státu se
zeno historicky vznikem a zánikem samostatného
a stejně
měnila strukturaosobnostnía sociální složkyv uměleckémsubjektu
taksevztahobousložekměnilivdoběohroženíazánikutohotostátu.
2L

-...

Meznftem mezi dvěma fázemi sociálnÍhovfvoje rozlišenfmizměněnfmi
existenciálními parame y historickoqpolečenské
situace byla bkonomická
krize na pÍelomudvacát'.fcha Éicátfchlet, která ovlivnila živonrípodmínky
lidí, mentaÍtuintplektuálúi tvúrčí
podmÍnkya záměry umělcú a literátrl
(včetnězměněného
cítěnísociálnírÚlohyumělce).
Určujícízákladnou životnízkušenostitvŮrcrtbyl pro dvrc,átÁlétakonec
váky,ztození samostatrrého
státu a vyhralÍovánísociálníhocharakteru.Revolučnívlna zasahujícíz Ruska do sďedníEvropy zesílila sociální ažsocia.
listickf akcent v mentalitěintelektuálú,zejménamladfch. To samozťejmě
ovlivnilo i poměrosobnostnísložkyke kulturníroli ve struktďe uměleckého
subjektu.
Pro létaďicátá byla základnou zkušenostimateriálníi duchovnílaize
a narúsŮající
ohroženídemokracieze sfiany formujícíchse totalitníchrežimú
ruky..,
degradujících
,,silné
osobnostna částďku manipulovanémasy. Tento
moment nutně zapŮsobil na proměnu vztahu a vfzrramu osobnostnísložky
vúčisociálníroli.
Ve dvacátfch a Éicátfch letech se na literámímkomunikačnímprocesu
pďílela Íadaautorskfch osobnostírozlišenfch věkově,2sociálně, profesně
i politicky a ovšemi odlišnfm cítěnímspolečenské
Úlohy umělce.
Z profesníhohlediska měli napfíkladnejvětšízastoupenímezi aktivními
tvŮrci novináÍi a redakŮofi,po nich následovali pedagogovéa Ťďníci. Jen
zhruba 12?o spisovatelŮpŤicházelodo liÍeraturyz praktickéhoŽivota.7ají.
mavá je strukturajednotlivfch generačních
vrstev, pokud jde o zastoupení
tvŮrcúv literárníchdruzích;zatímcov generaciautonl narozenfch v letech
1870.1890jsousIaM zastoupenidramatici,v následující
generační
vrstvěje
jejich vfskyt markanrrí.Nápadnf je rov něŽznďny podíllyrikŮ mezi autory
narozenfmi po roce 19ffi. I tentofakt dojistémírysignalizujerozdílyv cítění
sociální role umělce:na jednéstraněvolba druhu zaměŤeného
na širšíďva.
delní publikum, na druhéstraně volba tfuerárnÍho
druhu orientovanéhona
vyspěléčtenáÍe
(náktadybásnickfch sbíreknedosahovalyvprŮměru vícenež
500 vftiskú).
Slovníkové dajea liten4rněhistorické
pŤíručky
nabízejíprc danéobdobí
Žhruba 160 autorrl, kteff aktivně zasahovali do literárně komunikačního
procesu.Úoa;e o věkovémrozloŽeníukazují,
žez|iterámÍscényodcházela
ve dvacátfch letechgenerace,která na ni vstupovalav doběpolitickéstagna.

ce a kultunríhovzmachu osmdesátfch let, kdy se užzačalrczk,Jádatnárodní
mÝtus (boje o Rukopisy, Schauerovast'at).Tuto generacipťedstavovali
prozaikové(svá díla publikovďi napr. I. Herrmann, V. K. JeÍápÍedevším
bek, J. Š.Baar, K. M. Čapekchod, F. X. Svobďa ad.).Zbásníkúuveňejnil
nestorHeydukještěv roce 1921Stesky na stezkáchstaréhozpěváka (vychá.
zeLytgŽ ieho sebranéqpisy).Eliška Krásnohorská vydala roku 1922 ozvěny
doby, Sny po divaďe a o rok později PesEépovídky.Na sklonku dvacátfch
generacesymbolistŮ, BÍezina a Sova. FŮsobí
let umírajídva pŤedstavitelé
(poslední
básnickou sbírkuvydal v roce 1937).
všakstále realista Machar
se z hlediska vfvoje literaturyjako 'Jďi
Vfše uvedeníautofi, pŤestože
tvaÍŮ..nesoucíchspecifickésděleníocitli na okraji' mimo hlavníproud dění,
titerárníkomunikacea byli ávoucími pÍedstabyli stále aktivnímiričastrríky
viteli určitfchpÍedstavo sociálníroli umělce,revokovanfch rŮstemnárodní.
ho uvědomění zaváIky. Touto generacídoznívalopojetíuměleckérole, která
se utvášelav osmdesátfch letech devatenáctéhostoletí. role umělce jako
záměr a cíŮ (a zároveĎ role umělce
mluvčíhonárodně reprezentaÍivních
dominantnípostavení
jako vfsostnéhokulturníhočinitelezaujímajícího
v hierarchii kultumích rolí). U symbolistúpfuvažovalajiž jiná pÍedstava
z duchovníuměleckérole . byla to pfudstavabásníkavizionáfu obzírajícího
ho ristraníkosmickéobzory světa a dějin.
válďného
PfevraÍlé,revolučníproměny života,kterépÍinesloukončení
kultuŤe
i
ekonomice,
v
technice,
nfbrž
v
oblastipolitické,
nejen
kataklyzmatu
zkušenosti
promítnout
v
estetické
a v celkovémzpŮsobu Života, se musely
pak těch, jejichž životnípostoje a názoty se
tvrlrčíchosobností,pťedevším
utváŤelyprávě v době světové|size auvolněnítvofivéenergiev souvislosti
vedly fyto změnyk modifikaci
s poválďnou konjunkturou.. U tvrlrcústarších
jejich již hotovéhosvětovéhonánoru. k radikalizaci (st K. Neumann) či
naopak ke konzervaci ideologickfch vfchodisek (V. Dyk) a k vazbě
uměleckérole na mimoumělecképostde či k názorovémurelativismu
(K. Čapek).hoti Neumannovi, Majerové,olbrachtovi na jednéshaně'
Medkovi, Dykovi, ale i ťeba Durychovi na drrrhésEaně ideologickébariéry
stáli umělci jako Hašek či Čapek(ale takéůebaToman), u nichž cítárí
sociální role nezáviselo na vztahu k mimouměleckfm posÍojŮm.Zjednodušeněby se dalo Ííci,Eecítěnísociálnírole umělce si u nich zachovávalo
(hodnosvou specifičnost'nebylo redukovalelnéna Žádn! mimouměleckÍ
torrÍ)aspekt.
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veďy tyto změnyk modifikaci
s poválďnou konjunkturou.- U tvŮÍc starších
jejich již hotovéhosvětovéhonázoru - k radikalizaci (st K. Neumann) či
naopak ke konzervaci ideologickfch vfchodisek (V. Dyk) a k vazbě
uměleckérole na mimoumělecképostoje či k názorovémurelativismu
(K. Čapek).Proti Neumannovi, Majerové,olbrachtovi na jednéshaně'
Medkovi, Dykovi, ate i tŤebaDurychovi na druhésbaně ideologickébariéry
stáli umělci jako Hašek či Čapek(ale takéÉebaToman), u nichž.cítění
Zjdnosociální role nezáviselo na vztahu k mimouměleckfm PostojŮm.
zachovávalo
nich
u
si
dušeněby se dalo Ííci,Ťpcítěnísociálnírole umělce
(hodno.
svou specifičnost'nebylo redukovatelné naŽádn! mimouměleckf
tovf) asPekt.

generacesepÍewatnostdoby odraTakéťilejmladšíchautontpoválečné
zi|av zášadnímrozchodu s ideologickfm arzenálem pÍedchozíhoobdobí;
vedla ke vzniku novésenzibility a senzuďity odpovídajícízměněnému
role umělce,
životnímutempu.S tím souviseloi novécítěníspolečenské
jako avantgardnt,tj. usilujícípťedběhnout
kteroujsme si zvykli označovat
svou dobu do budoucnosti.Toto budoucnosírízaměťenía z něho plynoucí
pocit vedoucíhokulhrrníhopostaveníumělcebylo pťfunačné
pťedevším
pro
tvŮrce, ktoťíse rozhodli opustit a pťekonathodnotovf svět ',měštáckého..
proti němužsejiž,,generace
sociálníhoestablishmentu,
bďičŮ..snažilavzdo.
rovat bohémslcfmči anarchistickfmgestem.Nestačiltu již ani cívilizační
optimismus generacečapkovské(kter.ásama ho ostatněpo viálce radikálně
postavenímumělce bylo nyní nerozlučněspjato
zrevidovďa). S vúdčím
poshní revoluční,a cítěnísociální role umělce se tak dostávalo do vztahu
k mimouměleckfm postojŮm.
Revolta avantgandního
uměníse nemělaffkat jen uměnísamého,
este.
tickf ch norema stylovfch kánonrl,nfbržchtěladosáhnoutcqlkovéproměny
životave všechjeho duchovních,sociálníchi materiálníchaspektech.Cílem
pťíprava
byl zrod a budovánínovéholidsfví,pťesnějiťečeno
k němu.Básnft,
umělec se stávď spolďensk1fmprognostikem,plánovačema programátorem
budoucípodobyčlověka.
Proto se ve dvacátfch letech objevilo tolik programovfch statí,kterése
vlrazné zaměiovďy na obnovu kontaktu umění se životem,Programoví
teoretici htedali usilovně novou formulaci sociální funkce umění,a tedy
i společenské
role umělce, kteréválečnf rozvrat zpochybnil' Umělecká
praxe, která měla ztváritovat živelnouestetickouzkušenost,se častoocitala
ve vleku těchto program , což ovšemparadoxně posilovalo ,,umělf.. (či
dokoncevyumělkovanf) charaktertvorby,dostávajícíse do rozporu s vlastní.
mi postuláty životnípraktičnostia Účelnosti.3
Chápání umělcejako revolucionáťebouficíhose proti panujícíideologii
i kultumí roli umělce zavádé|oněkdy k popňeníspecifičnostiuměníjako
zvláštníhozpúsobusdělení,a tedy i k popťenínezastupitelnésociální role
umělce. Nemďf podíl na tom mělo zdŮrazi1ováníproduktivníhoaspektu,
funkce umělce jako producentauměleckfch děl. V duchu konstuktivismu
byla umělecká tvorba ztotožiíovánas vfrobní praxípčispívající
k pťetváťení
světa.a To mělo paradoxně za následek oslabenísložky tvúrčíosobnosti

v uměleckémsubjektuve prospěchsociálnírolq umělec se cítil jako součást
hromadnéhosociálního subjektu. ťídy,masy" - a v tétokolektivní anony.
jako ,,vyvlastněnf. individuality nepaÉící
mizac| socializaci, pociéované
napÍíštěsobě, nfbrž všem,byly spaťovány pŤedpokladyvzniku nového
umění,kterémělo prosazovatrysy budoucíhoftomunistického)lidství'
,,Yyvlastněnť.osobnostnísložky uměleckéhosubjektu a opomíjeníspecifické povahy umění posilovaly sklouzávání uměleckéteorie i praxe
(NeumannovyRudé zŇvy) na riroveiÍpropagandistickéagitrc'e,spojované
někdy s ničenímiluzí o minulosti a pŤÍtomnosti
ve jménurevoluční
budoucnosti.
Rozpoznárrínebezpeěí,kteréhÍozilo pÍeměnituměnív nástroj propagandy, vedlo k opačnélrajnosti: k ideologickému,,vyprázdněnÍ.sociáIní
složky uměleckéhosubjektu,role básníka,kter1fse z hlasďele idejí a bojo.
vychvlzev změnil v imaginativníhoiluzionistu (,,kouzelníka..,,,akrobata..,
smyslovéosvěžení'opojenímodernímsvětem
',žonglérď.slov), pfinášejícího
životníchsil.6sociální
ve
ďdechu
a Íegenenrce
ahtavéuvolnění chvílích
(neÍkuli
masovékultury),
role začalanabfvat povahy tvfuce lidové zálbavy
kterf se snažilpÍihlížet
k tomu,co bylo chápánojako vkus lidovfch wstev.
Karel Čapekpfie v tédobě studie o lidovémrománu,o detektivce, {átka'
o oddechovéliteratďe, olbracht vydává,,lidov román..Annu proletáÍku
(ovšems vfrazně ideologickou tendencQatd.I tady se umělec snažísplynout
s ,,mentaliloudavu.., tentolrát ovšemchápanéhospíšekonzumentskynež
sociálně politicky. ZÁroveí všakpfinášítentorend uvolněnívazby sociální
s mimouměleckfmi postoji politicképovahy. Umělcova role je tu chápána
jako iniciace ,,uměníŽíť,
k životujako k umělecké, jakonavozovánípŤístupu
mu dílu.
PÍelom dvacátlch a tšicátychlet znamenal vjraznf posun v exis.
situace (ztráta živonrích
tenciálníchparametrechhistorickospolečenské
perspektiv se odrazila v pocitu ,,mementomori.. apod.)a v souvislosti s tím
i v životnímstylu, názoru a cítěnísociálnírole umělce.Došloopět k posunu
ve vzuahua pojetí individuátní a sociání složky ve struktuŤeuměleckého
subjekfu.- V dúsledkuzměněnfch podmírrekse měnila i axiologická skladba
spolďenského vědomí, duchovní klima qpolečnosti(to ostaÍrě naznačil
i posun v normě ,,umělcď. vyjádŤenÝstátnímicenami). Do popÍeď začala
vysfupovat problematika silné vŮdčíosobnosti, dúrazbyl kladen na akti.
častopra}tičnostza utilizaměiÍující
vismus, na praktickou stránkumyšlerrí,

generacese pÍewatnostdoby odraTakéťíejmladšíchautorrlpoválečné
zi|av zášádním
rozchodu s ideologickfm arzenálempÍedchozího
období;
vedla ke vzniku novésenzibility a senzuality odpovídajícízměněnému
role umělce,
životnímutempu.S tím souviseloi novécítěníspolečenské
kteroujsme si zvykli označovďjako avantgdrdní,tj. usilujícípťedběhnout
zaměťení
svou dobu do budoucnosti.Toto budoucnosÍtí
a z něho plynoucí
pocit vedoucíhokulfumíhopostaveníumělcebylo pťÍznačné
pťedevším
pro
pťekonat
kteff
rozhodli
hodnotovf
tvůrce,
se
opustit a
svět ,,měšÍáckého..
protiněmužsejiž,,generace
sociálníhoestablishmentu,
snažilavzdobultčŮ..
rovat bohémsklmči anarchistickfmgestem.Nestačiltu již ani civilizační
(ktenásama'hoostatněpo válce radikálně
optimismusgeneracečapkovské
postavenímumělce bylo nyní nerozlučněspjato
zrevidovala).S vúdčím
poslání revoluční,a cítěnísociální role umělce se tak dostávalo do vztahu
k mimouměleckfm postojrlm.
Revolta avantgardního
uměníse nemělatfkat jen uměnísamého,
este.
tickfch norema stylovfch kánonú,nfbržchtěladosáhnoutcqlkovéproměny
životave všechjeho duchovních,sociálníchi materiálníchaspektech.Cflem
k němu.Básník,
byl zrod a budovánínovéholidsWí,pťesnějiiečenopťíprava
umělec se stával spolďenskfm prognostikem,plánovačema programátorem
budoucípodobyčlověka'
Proto se ve dvacáffch letech objevilo tolik programovlch statí,kterése
vlrazně zaměťovďyna obnovu kontaktu uměníse životpm,Programoví
teoretioi hledali usilovně novou formulaci sociální funkce umění,a tedy
i společenské
role umělce, kteréválečnf rozvrat zpochybnil' Umělecká
praxe' která měla ztvárťrcvatživelnouestetickouzkušenost,se častoocitala
ve vleku těchto programú,což ovšemparadoxněposilovalo ,,umělf.. (či
dokoncevyumělkovanf)charaktertvorby,dostávající
sedorozporus vlastní.
mi postuláty životnípraktičnostia ričelnosti.3
Chápání umělcejako revolucionáčebouřcího se proti panujícíideologii
i kulturní roli umělce zavádělo někdy k popťeníspecifičnostiuměníjako
zvláštníhozpŮsobu sdělení,a tedy i k popťenínezastupitelnésociální role
umělce. Nemalf podíl na tom mělo zdúrazi1ování
produktivníhoaspektu,
funkce umělce jako producentauměleckfch děl. V duchu konstruktivismu
byla umělecká tvorba ztotožiÍována
s vfrobní praxípŤispívající
k píetváiení
světa.aTo mělo paradoxněza následek oslabenísložky tvŮrčíosobnosti

v uměleckémsubjektuve prospěchsociálnírole:umělecse cítiljako součást
hromadnéhosociálního subjektu. ďídy, masy, . a v tétokolektivní anonyjako,,vyvlastněnÍ.inďviduality nepaďící
mizaci, socializaci, pociéované
napffštěsobě, nfbrž všem,byly spa&ovány pťedpokladyvzniku nového
umění,kterémělo prosazovatrysy budoucíhoftomunistického)lidství,
,,Vyvlastnění. osobnostnísložky uměleckéhosubjektu a opomíjeníspeci.
fické povahy umění posilovaly sklouzávání umělecké teorie i praxe
(NeumannovyRudézÉvy) na tirovelÍpropaganďstickéagitace,spojované
někdy s ničenímiluzí o minulosti a pŤítomnostive jménu revoluční
budoucnosti.
Rozpoznání nebezpečí,
kteréhrozilo pfuměnit uměnív nástroj popagandy, vedlo k opačnéÍrajnosti:k ideologíckému,,vyprázdněnf. sociální
složky uměleckéhosubjektu,role básní<a,kterj se z hlasatpleidejía bojovychvlzev změnil v imaginativníhoiluzionistu (,'kouzelníka..,',akrobala..,
smyslovéosvěžendopojenímodernímsvětem
,,žongléď.slov), pfinášejícího
životníchsil.6sociální
a Íegenemce
hravé
ve
chvílích
ďdechu
a
uvolnění
(neÍkuli
masovékultury),
to|e zača|anabfvat povahy tvfuce lidové zábavy
kterf se snažilpÍihlížet
k tomu,co bylo chápánojako vkus lidovfch wstev.
Karel Čapekpfie v tédobě studie o tidovémrománu,o detektivce,zkÍát|a
o oddechovéliteratuÍe,olbracht vydává,,lidov román..Annu proletáfku
(ovšems vfrazně ideologickou tendencí)atd.I tády se umělec snažísplynout
s ,,mentalitoudavuo.,tentolcát ovšemchápanéhospíšekonzumentskynež
tentotfend uvolněnívazby sociální
sociálně politicky. 7Árove všakpŤináší
s mimouměleckfmi postoji politicképovahy. Umělcova role je tu chápána
jako iniciace ,,uménížíť,
, jakonavozovánípiístupuk životujako k uměleckému dílu.
PÍelom dvacátfch a ůicátfch let znamenal vlrazny posun v exis.
tenciálníchparametrechhistorickospolečenské
situace (ztáta životních
perqpektivse odrazila v pocihr ,,mementomori.. apod.)a v souvislosti s tím
i v životnímstylu, názoru a cítěnísociálnírole umělce.Došloopět k posunu
ve vztahu a pojetíindividuální a sociální stožkyve sÍuktuŤeuměleckého
subjektu.- V drlsledkuzměněnfch podmínekse měnila i axiologiclcáskladba
spolďenského vědomí, duchovní klima spolďnosti (to ostatně naznačil
i posun v normě ,,umělcď. vyjádÍenf státnímicenami). Do popbdí zaěala
vystupovat problematika silné vŮdčíosobnosti, dŮraz byl kladen na aktičastopraktičnostza utilivismus, napraktickou sb.ánkumyšlení,zaměiÍující

támí ospraveďi1ováníprostÍďkŮ ve jménu čelu.Rodila se ideologie auto.
ritativního vŮdce vládnoucího a manipulujícíhozfanatizovanfmi .masami
pomocítotalifrríhomocenskéhomechanismu.
.. ] Úeet
d'moc povfšenéna hlavníhodnoty životazačalyzatlačovatdo
pozadíhodnoty pravdy, svobody, ale i laásy a lásky. V tomtookamžikuse
umělci zŇínajíprobouzetz i|azío možném
splynutíuměnís životnípraxí'
Dochází t tetr'auititaciuměníjako nezasfupitelnéhozprlsobu sdělení jako
svébytného
kultumíhoaktu,jenžmá svŮj duchovníobsah' Spolu s tímse také
ouhcivuje cítěnírole umělce jako kulturní osobnosti ďpovědné za obsah
i zpúsobsvéhosdělení.
Nešlovšakužo sděleníIaásy,nfbrž - a to na základě estetickézkušenosti
umělcú. téžo sděleníživotníošklivosti,hrúzya deformovanostiživota.Na
poŤaddne začalavystupovatproblematika mravní,problematikaživotního
zla a zápasu s ním ve světě i v nitru človělu. Není náhďou, ženapfíHad
v prÓze zaěínápŤibfvatbaladickfch pfíběhrlojedincíchpodléhajících
silám
zla (romány o hrdinech,kteff se ocítli mimo zákon).7
Do cenha pozornosti se v souvislosti s tím posunuly i otrázkylidské
totožnosti,podstaty'jejížobrysy se v chaosuhodnotrozpoutaném
krizípďa.
ly rozp$vat. Vznikla poffeba hledat jistoty, na nichž by bylo možnotuÚo
podstafuznovazaložlt.
ZÁvis|ena tomtopotybu vznikďy i pŤedpokladypro vznik novéhotypu
vazby sociální role umělce jako složky uměleckéhosubjektuk mimouměleckfm postojúm.Našlo užtolik o postoje rristící
v každďenní kulturní
praxi, jako o posŮoje zásadní,které nabfvaty povahy (náboženské)víry
v mytizovanéduchovníhodnotyideologickfch doktrÍn.
Duchovď jistoty,k nimžse uměleckérc|e váza\y,seovšemrúznily:na
jednéstraně to byl náwat k prldě, k Eadičnímhodnotám selství,prostotě
venkovskéhosvětá, v němžsepětíse zemía pÍÍrodoušloruku v ruce s vírou
v jeho božskf Ťád.- Na druhéstaně sg zintenzívnil pŤftlonke komunistické
doktíně, jež svfm dúrazemna ffídní nenávist, bojovou aktivitu a organizovanost v historickém.zápase'o noqf svět vytváÍela pÍedpokladypro
stďinslcf totalitarismus,a měnila se nepozoÍovaněpro svévyznavačeve
snŮškudogmat, jimiž byla oklešéovánaživá zkušenost.Materialistická
a diďektická povaha z nich činila novďobé náboženstvíhmotnéhobtaho.
bytu, lhostejnék hodnotámduehovnírnn
pedevšímmravním.

V rámcilevicovfch uměleck/chkruhŮdošlokvfiaznép|uizaci: proti
sunealistické
od diktáturozumu(akulturyve
oslavěimaginaceosvobozené
smyslufreudovském),
role od mimou.
stupllující
emancipaciumělecké
pr&(e
mělecké
a zv!ruzíaiÍcí*reativněosobnostnísložkuuměleckého
subjektu- ovšemrozpuštěnou
podvědomém
v neosobním
tedyproti
Id(,,se..),
tétosurrealistické
umělecké
svobodětu stálopojetíumělcejako ilusnátora
ideologickéhokonceptudějin, kter! vytváŤíracionálněeschatďogickou
jednotlivéosudy.8
pŤedstavu
nezvratné
logrkyhistorického
děníurčujícího
měla bft v socialistickorealistickém
Umělcovazkušerrost
pojeÍfilrovárra
prvky
zkušenosti,
dokfrínouvylučující
ktprés níbylyv rozporu.Uměnítak
pro marxistypÍedstavovalo
zesvětštěnou
verzi dobového
trenduk aprio.
jako vfslednicezápawnadosobních
prístupu
ristickému
k životu,viděnému
mezelidské
osudovfchsil dobraa z|a (tealrcea polaoku),pŤelaačujících
jedincú,
(individuální)vrlle a určujících
kteríse tak měnili v pouhé
dráhu
násroje těchtosil. Mytizovď se životpÍekrfvajícíživelnouzkušenostmeta.
fyzickou konstrukcí.9

Spolu s tímseovšemměnitoi pojetísociáInírole umělce:umělecbyl opět
pravd, jako ,,klerik..,tj. zasvěcenecdo
pociťovánjako tlumočnft,,věčnÍch..
duchovníchmystérií(nebo aspoiído ideologickédokríny). S tímsouvisela
nejen ,,hermetizrc,e,,
v poezii ťicáÍfch |et,nlbtž i rysy metafyzickérizkosti
v prÓze.
Jinf Eend pÍedstavovďi umělci, kteÍíprohlédďi iluzornost dogmat
a sázelina solidaritu svobodnfch jedincúschopnfch uvědomělea rn zák|adě
osobníodpovědnosti zaživot hledat cesty ke konsensu,kteď'by umožnil
spojit síly na obranu humaniÍríchprincipŮ soužití.Sociální role umělce tu
byla rovněžcítěnajako služba- nikoli všakjako službamytizovanfm ideo.
logickfm či náboženskfm dokfrínám . nftrž jako služba demokratické
veťejnosti,společenství
svobodnfch občanŮ.
Mnichovská kapitulace,rozbitírepubliky a zb.átasamostatnostiorcvrely
novou kapilotu historie a pfinesly změnu existenciálníchparamerú histo.
rickoqpolďenské situace.Tato zkušenostse opět promítlave změně vztahu
osobnoshí a sociální složky ve strukfure uměleckéhosubjektu - v oživení
pocitu mluvčíhonárodníbocelku na jedné sraně a ve stupiíovánípoeitu
existenciáIníhoosaměnína stranědrutré.
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tárníospraveďiÍováníprostfudkrlve jménuričelu.Rodila se ideologie auto.
ritativního vŮdce vládnoucího a manipulujícíhoďanatizovanfmi masami
pomocítotalitrríhomocenskéhomechanismu.'
.. Úeet á moc pov!šené
na hlavní hodnoty Života zača|yzatlďovat do
pozadíhodrioty pravdy, svobody, ďe i krásy a lásky. v tomto okamžikuse
umělci zŇínaií pmbouzet z l|uzÍo možnémsplynutíuměnís životnípraxí.
Dochází k ie bilitaci uměníjako nezasfirpitelnéhozpr}sobusdělení jako
svébytnéhokulturního
aktu,jenžmá svújduchovníobsah.Spolu s ím se také
obnovuje cítěnírole umělce jako kulturní osobnosti odpovědnéza obsah
i zpŮsobsvéhosdělení.
Nešlovšakužo sdělenílaásy, nfbrž . a to na základě est,etické
zkušenosti
umělcú- téžo sděleníživotníošklivosti,hrúzya deformovanostiživota.Na
pofud dne zač,aLa
vystupovatproblematika mravní'problematikaživotniho
zla a zápasu s ním ve světě i v nitu člověka.Není náhďou, ženapŤíklad
v prÓze začínápŤibfvatbaladickfch pfíběhrto jedincíchpoďéhajícíchsilám
zla (romány o hrďnech, kteŤíse ocitli mimo zíkon).1
Do centra pozornosti se v souvislosti s tím posunuly i otázky lidské
totožnosti,podstaty,jejížobrysy se v chaosuhodnotrozpoutaném
krizí pďa.
ly rozp val Vznikla poňeba hledat jistoty, na nichž by bylo možnotuto
podstrtu znavaza|ažit.
7Ávis|e na tomto pohybu vznikaly i pfedpoklady pro vznik novéhotypu
vazby sociální role umělce jako složky uměteckéhosubjektuk mimouměleckfm postojúm.Nešlo užtolik o postoje ristícív každďenní kulturní
praxi, jako o postoje zásadní,které nabfvaly povahy (náboženské)víry
v mytizovanéduchovníhodnotyideologickfch dokbÍn.
Duchovníjistoty,k nimžse uměleckérc|eváza|y,se ovšemrŮznily: na
jednéstraně to byl náwat k púdě,k traďčnímhodnotám selství,prostotě
venkovskéhosvěta, v němžsepětíse zemía p írodoušloruku v ruce s vírou
v jeho božskf Íád.- Na druhésnaně so zintenzívnil pÍíklonke komunistické
dokhíně, jež svfm dúrazemna ffídní nenávist, bojovou aktivitu a ofganizovanost v historickém zápase'.o novf svět vytváÍela pÍedpokladypro
stalinslcf totalitarismus a měnila se nepozoÍovaněpro svévyznavačeve
snúškudogmat, jimiž byla oklešéovánaživá zkušenost.Materialistická
a dialekticlá povaha z nich činila novodobénaboženstvíhmotnéhoblaho.
bytu' lhostejnék hodnotámduchovním,pÍ.edevším
mravním.
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tétosurrealistické
svobodětu stálopojetíumělcejako ilus&átora
konceptudějin, kter! vytváŤí
ideologického
racionálněeschatologickou
jednotlivéosudy.8
pŤedstavu
logiky historického
nezvratné
děníurčujícího
pojetífiltovfua
měla bÝt v socialistickoreďistickém
Umělcovazkušenost
prvky
zkušenosti,
které
s níbyly v rozponr.Uměnítak
dokÍínouvylučující
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v pouhé
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se tak
dráhu
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Spolu s tímse ovšemměnilo i pojetísociálnírole umělce:umělecbyl opět
pociťovánjako tlumďnft ,,věčnfch..pravd, jako ,,klerik..,tj. zasvěcenecdo
duchovníchmystérií(nebo aspolt do ideologickédokfiítty).S tímsouvisela
nejen -hermetiz.rce,,v poezii fficátfch let, nfbrž i rysy metafyzickériz,kosti
v ptÓze,
Jinf rend pÍedstavovali umělci, kteÍíprohlédali iluzornost dogmat
a sázeli na solidaritu svobodnfch jedinc schopnfch uvědomělea tvzáls|adě
osobníodpovědnosti zaživot hledat cesty ke konsensu,kterf by umožnil
spojit síty na obranu humaniÍríchprincipŮ soužií.Sociální role umělce tu
byla rovněžcítěnajako služba- nikoli všakjako službamytizovanfm ideo.
logickfm či náboženskfm dokrínám - nfbržjako služba demokratické
veŤejnosti,společenství
svobodnfch občanŮ.
MnichovsM kapitulace,rozbitírepubliky a zbiátasamostatnostiotevÍely
novou kapitolu historie a pÍinesly změnu existenciálníchparamerú histo.
rickospolďenské situace.Tato zkušenostse opět promítlave změně vztahu
osobnostnía sociální složky ve sÍukture uměleckéhosubjektu - v oživení
pocitu mluvčíhonárodniho celku na jedné s6aně a ve stupiíovánípocitu
existenciálníhoosaměnína stranědrutré.
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Máme.li shrnoutpoznatky o stuktuÍe uměleckéhosubjektuv literatuÍe
dvacátlch a fiicátfch let, dospívámek zjištění,že v tomto období došlo
k vfraznfm posunúmv poměru obou strukturníchsložek. složky individuálně (osobnostně)
tvfučía složkysociální(role)'
Ve dvacátfch letechna sebestrhávalav literatuÍepozornosttvorbanastu.
pujícígeneraceavantgardních
umělcŮ,zdŮrazilující
novécítěnísociálnírole
umělce jako revolučního
prognostikaspolečnosti.S tím souviselai vazba
sociální role na mimoumělecképostde spojenés kulturně politickou praxí'
Y dalšímvfvoji veď odklon od politickéideologie k cítěnísociálnírole
umělcejako iniciátora masového,,uměnížíť,,kdeuměníse mělo stát zále.
žitostívšech'
odlišnou sfukturu uměleckéhosubjektu m žemeovšemv téžedobě
sledovat u autorúgeneracepŤedcházející
(Čapek,Poláček,Langer aj.), u níž
se pocituje. v souvislostis intelektualistickfmrelativismem. většívolnost
ve vztahu sociálnísložkyuměleckéhosubjektu(role) k mimouměleckfm,
politickfm postdrlm (srov.napÍ.ČapkovustaťPrď nejsemkomunistou).
V souvislosti se vznikem apriorních ideologickfch a mytizujících
konceptŮ(mffus pŮdy, rasy, tŤídy),kterébyly vfrazem obecnétouhy po
duchovníchjistotríchumožilujících
pŤekonatpocit existenciální,,wženosti..
do světa'opuštěnosti
člověkavydanéhonapospassilám, kterého pÍesahují,
se počďavytvášetpÍedstava
sociálnírole umělcejako ,,zasvěcence..
tlumočícíhovědomímetafyzickfch pravd.
Jinfm Ťešením
sociálnírole umělce mělo blt suneďistické zdfuazilování
podvědomésvobody imaginace, uvoliiující individuální, tvoÍivou potenci
a zároveiÍji spojujícís rolí revolucionáŤebouŤícího
se proti všemkultumím
normám,cožve skutpčnosti
byl projevmytizacepodvědomfch,anonymních
sil, kteréovládajíčlověka.
Zárovel1 s tím se pďala do sďedu pozornosti dostávat i problematika
svobody a osobní odpovědnostijako hortnot,na kterfch měla spďívat
demokrďicM spolďnost. Jejich obrana se stala náplnísociálnírole umělce,
jenž svou tvŮrčíinďvidualitu dal do stužbyintelekhrální kritiky dogmat
a mftŮ a hledánídemokratickéhokonsensua solidarity svobodnfch občan&
(Čapek První parta).
Meziválďné obdobítedypfineslo vfraznéposuny dominantve struktu}e
uměleckéhosubjektu, v poměru osobnostnía sociální složky a jeji vazby

k minrouměleck/mpostojŮm.Porovnánísociálně, institucionálněvy.
tyčenychnorem ,,umělce..,vyjádfenfch v udělovánísl4tníchcen,
a urněleckéhocítěnísociální role umělcr}samfch ukázalo, že spole.
čenskánorma',umělce..jevila tendencik zvyruzněnítakovfchrys11,
jež
odpovídalykulturnímpotÍebámdemokratickéspolečnosti.Těmto po.
žadavkťlm
vyhovovalo nejspíšecítěnísociálnírole generacečapkov.
Dokladem
ské.
mohou bft i slova F. GÓtze ve stati Tzv. generacečap.
kovská z roku 1929, jimiŽ charakterizovaljejí pozici jako ,,české
du.
chovnícentfum.,,kterémá ,,bezpečné
cítěnínutnostirovnováhy' a pro.
to energicky odpírápravfm i levfm fanatismrlmduchovními kulturpostavenív českém
ním..a zaujímá,,centtáIní
duchovnímživotě...10
Sociologickéhledisko rozlišujícísložkuosobnostnía sociálnírole
ve struktuÍeuměleckéhosubjektu tedy naznačuje,že oproti dosa.
vadnímupojetí,vyzdvihujícímuavantgardnípÓl uměleckéhospektra
v literárnírnkomunikačnímprocesu,|ze zapáteÍ meziválečného
lite.
rárníhovfvoje považovatspíšečapkovské
centrum..,
repre,,duchovní
zentajícídemokratickou kulturu masarykovskérepubliky.
Poznámky

' S. F.Nadel,The
Theoryof Social Structure(1937).Cit. podleknihy M.Bantona, Roles. An Introductionto the Study of Social Relations, London 1965.
2 Generační
posloupnostcharakterizovatkromějinfch (J. Mahen,F'X. Šalda)
B.Václavek v roce L924:,'Tvoťenígeneracelet devadesátfch zaěa|onějakf
rok pťedrokem 1890' Nevylnykalo se pťflišprrlměrnému
číslu33 let. Dnes je
ukončena,aésmrtí svfch pťíslušníkrl,
dobrovolnfm zmlknutím (Biezina'
Machar) (sic!, A. H.), čiprostě tím,ženeníživo(Karásek).Vfjimka: A. Sova,
jenžpťežíl
generaci
(Bezruě'
2. Dalšígenerace'která pťišlatěsněpo oné,ne tak soustťeděná
Toman,Neumann,Dyk, Šrámek,
Svobodová,Benešová,Majerová),zaprlsobení
číslogeneračního
čalatvoťitvětšinoupo roce 1895.Prúměrné
dnes
ukazuje,žejejítvorbase chflíke konci.Avskutku členovéjejíjsou
hotovi ve svémvfvoji' vlastníjejichtvorbanovéhoustala(zde se ovšem
Václavek mflil - A' H.).
(braffiČapkové,
3. GeneraceAlmanachu na rok 1914a básnícis ní současní
O. Fischer,Rutte, Kodíček,Durych) začaliwořt přbližně kolem roku 1910'
Dnes tedynalézáse v polovici svéhoptlsobeninajeho vrcholu.
4. ,'Poválečnágenerace'zdrženabyvšiválkou,vstoupilado literaturyv prvÍch
letechpoválečn ch. Jako generaceQet)devadesátjchvyrústlla.vedle generace
jako vedle nígeneracedalšía generacez roku 1914rostlaza nejžilumÍrovské,

Máme-li shrnoutpoznatky o sbuktuÍeuměleckéhosubjektuv literatuŤe
dvacátlch a fficátlch let, dospívámek zjištění,že v tomto období došlo
k vfraznfm posunŮm v poměru obou strukturníchsložek - složky individuálně (osobnosÍrě)tvfučía složky sociální (role).
Ve dvacátfch letechna sebeshhávala v literatďe pozomosttvorbanastu.
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sociální role na mimoumělecképostde spojenés kulturně politickou praxí.
V dďšímvfvoji veď odklon od politickéideologie k cítěnísociálnírole
umělcejako iniciátora masového,,uměnížít,,,kdeuměníse mělo stát zále.
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a zároveĎji spojujícís rolí revolucionáŤebouŤícftose proti všemkulturním
normám,cožve skutečnosti
byl projevmytizacepodvědomfch,anonymních
sil, kteréovládajíčlověka'
Zárovel1 s tím se pďala do sÉedupozomosti dostávat i problematika
svobody a osobní odpovědnostijako hortnot,na kterfch měla spďívat
demokratick4spolďnost. Jejich obrana se stala náplnísociálnírole umělce,
jenž svou tvfučíindividualitu dal do služby intelekfiální lcitiky dogmat
a mft a hledánídemotratickéhokonsensua solidarity svobodn1fchobčanú
(ČapekPrvníparta).
Meziválďné obdobítedypfineslo vlraznéposuny dominantve stnrktuÍe
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cítěnínutnostirovnováhy' a pro.
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dobrovolnfmzmlknutím(Bťezina'
Machar)(sic!'A. H.),ěi prostětím,Ženeníživo(Karásek).
Vfjimka:A' Sova,
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2. Dalšígenerace'která pťišlatěsněpo oné,ne tak soustíeděná(Bezruě'
Toman, Neumann,Dyk, Šrámek,Svobodová,Benešová,Majerová), zaprlsobení
čalatvoťitvětšinoupo roce 1895' Prrlměrnéčíslogeneračního
dnes
ukazuje,žejejítvorba se chflíke konci. A vskutkučlenovéjejíjsou
hotovi ve svémvfvoji, vlestníjejichtvorbanovéhoustala(zde se ovšem
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(bratfiČapkové,
3. GeneraceAlmarrachuna rok 1914a básnícis ní současní
o. Fischer, Rutte, Kodíček,Durych) začalitvořt přbližně kolem roku 1910.
se v polovici svéhopúsobeninajeho vrcholu.
Dnes tedy nahéz6
4. ,Poválečnágenerlrce'zdrženabyvšiválkou,vstoupilado literafuryv prvfch
vedle generace
let,echpoválďn ch. Jako generace(let)devadesátfchvyrústala.
jako vedle nígeneracedalšía generacez roku 1914rostlaza nejálumírovské,

vějšflro tvoŤeníNeumannova' Dykova, Tomanova,
Šrámkova

atd., tak nová
generacebásnická vyrŮstá'vedle
gv.!predchrrdkynl.syr É"',
priirl l. p."
ni místo'Zaujataje a šestlet plní-jďsun; 'ntof. p'
"uyr !g9v g.n",",
Ýactavet,,Ňu!.
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Srov. VI. Vančurave siati Nové-umění
(1g24),kdenapsď: ,Princip ríčelnosti,
tak
jak je praktikovánv t.ovární
vÝTobě,je
Zde jsmedošlike skuteěnosti'
- námjde pÍedevším
"93oÁĚzíieisi.
o romi.l -;Ě nezerra'na'ritol a samao soběnení...
.Í:-|*.
Vl.Vančurave staticit. v pozn.3:
,,Moderníumělci tvoŤí
jsou dělníci'..*
Íemeslně,
5
,,Mludí.,"pÍedevším
lišili od starších
jistlm pocitemsociálním ihnedpo
/.../
vrílce
jwilo jasně,žemladf čJověknemá
spoba;ffisacty- ajistésuverenity,kterábyla
-se
sl(orovrozena
člověkupÍedválečnémull
u titerern?m.wď*" t"p.":.*íir"iprny*
zmizenímspisovatele,'Ť
T".*-p'i"ir.s""."éi";fjimečného - pioto se ztricety i
černé
sametové
kabárcě,
dlouhé
vlasy;p"Á["!..jr"ír.ďžiá"j $"]řiir""li"*u,
spíševyŤaděnostia z toho rostouci 'nuhu o
novézďadění
pospolitostiživ!ch...,.(J, B. Čapek,KoÍenypŤedválečné do obecens*ílidí do
generacJ,Ňx""a"ti rs+o,
s. 65)
6.,Co
asi chtěl Teige svÝ1 gosr3movfm člrínkem
Poetismus?Asi tolik: čertvem
literafuru, č'ertveÍ'i u*Enil ro'ur""r.",
a;us,
profesorství,akademismus,
obcho4 nuda a švinď! Chcemekonečně
jednouáti.t zi""t
Ja;
il;"i"",n"
uŽívata ne tvoÍiEcožiestpÍedpotopní
" "" Poetismus,
'l;"; i pr"Jp"bpní věc.
tot,umění
k;.š í'u na filosofíi,didaktiku,logiku,
!|*_?"Žťo: pljatÝsi zjerir"ěli'dil;;il:
rozumďení.
Zivot, toťtolik jako sensibilita,toťschápnos1dái
se rozechvívatipocity
a básnÍkjest ten,kdo toho dokáž*,"(F. X'
š;kil b *j.l;iip";'ii
['tj'.n"r,"
1928,s. 89-90)
kapsy,l 929iI'Čapek:Stínkapradiny,1930;B.
]Š.c"r:t.'Povídky z jďrnéadruJré
Klička:Himmelradsteinsklv-1h*žen
a árí.it,-rs3i; r. Novf: Peníze,1931;K;Poláček:HlavnípŤelíčení
193i.;.H.p*ratoua.-'p.p*'j"r,ne, tgsl; I. olbrachr
Nikola
Suhajloupežník,1933;M. Nohejt s"li"i"
'""t, is''+.
8
s,ou' B.Václavek, KoŤenysocialistickéhoreďismu
v českéliterafuÍea KoŤeny
socialistického
reďismu v ruskéliteratďe oo '"*iu"" (t935), in: tfž,
Tvorbaa společnost,
Praha1963,s.214.226.
nj.
q.Čgryt v cit. studii ,
zjevembylo, kdyžnovékulturní
Y"\.4: ,,Spornějším
cítěnípočďo zabfttaÍdo mod-emí
mytologie, rii"'i iá'u" z nelaitickéhozbožřování
mas l...| Sklon k mÝtu se neprojeviiu n'Iuoenopokoleníjen
v oblasti sociální ďe
i jinfch sféráchriterarnich,iaeávy.r''zi'"'"i"t'1:I
l0^v
Piítomnost1929,s. 698 n.

Subjekty a text
doběje víceméněvšeobecněpiij ímánnázot,želiterárnídílo
V současné
plánď., ritvaremjazyk ov!m,slovesn!n'|
je svoupodstatou,ve svém,,prvním
má
zato,Že je|lospecifika jako slovesného
se
v podstatěstejněvšeobecně
lrcxfi uměleckého
, vyvstanezťetelnějen na základě porovnánís charakterem
slovesn ch textúneuměleckfch. Napozadí tohotovztahumŮžebftvnímána
a zkoumána problematikarúznéhodruhu,taképroblemankasubjektu.
Položmesi proto rivodem otázku, jak se problematikasubjektujeví na
obecnérovině. ZÍk|ademjejíhozodpovězeníse stanejedna nespornácha.
rakteristikasubjektujakožtobyt,ostisociální' totižjeho lidská poďeba sdělo.
vat (a sdělovatse),komuníkovat,a tedy vytváťeta pfijímattexty.Pfi pohledu
žeÍextjakoznakprosďedku,,zdruhéstrany..,od textu,múžemekonstatovat,
jícísdělovánísám pffmo píedpokládájistou vazbu na subjekty,kterés ním
operují.,,LidshÍ..,subjektovf prvek tak vstupujejako nezanedbatelnásložka
do všechrivaho textecha komunikaci, ježprocespbdávání informacínahlí
žejÍjako interakci mezilidskou,jako proces sociální.,
V těchto vaháchje užitďnérozlišovatdva typy subjektú,svou povahou
zásadněrczdflné:1. subjekty stojícívně teXtu (extemí),rozdílnfm zpŮsobem
(reálné)
biofyziopsychologicky vydělenéarúzněhistoricky i sociáIněurčené
lidskébytosti;2. subjektytextové(intemí),konstitutivnía obligatornísložky
vfznamovévf stravbytextu.
Subjekty stojícívně textu jsoa ve svéminďviduálním i společenském
určenínadány rúznfmi typy spolďensk1ich aktivit, mimo jiné i aktivitou
komunikační. vstupujído komunikačního
pÍocesu,vywáíejía pltjímajítex.
ty' samozťejmětakétexty umělecké.Na jednésraně komunikačníhoaktu
pťitomstdí komunikant'od něhožsdělenívyc|tází- autor (mluvčdpisatel);
na sffaně druhépak komunikant,k němužsdělenísměfuje - vnímatelQn.
sluchač,čtenáť;.
Dnes se už v.podstatěobecně soudÍ,žepťi rivahácho samotnémtextu
(zvláštěuměleckém)ne|zemezi texŮema reánfmi ričastníky
komunikačního
aktu,autorema vnímatelem,véstpíímou,mechanickouspojnici. Ani z tako.
vfch Úvahje ovšemne|zezcela vyloučit.A pokud sepťďmět rivahrozšifuje
od textu směremk širocepojatékomunikaci a v poslednídobě i k procesrlm
produkce a porozumění(comprehension),mění se pohled na vztah text -
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;" na filosofii, didaktiku,logiku,
rozumďení.Zivot, toťtolik jako sensibilitu,toť,.t,opno.1
d.iti se rozechvívatipocity
a básnft jest ten,kdo toho dokáže..,(F.X.
ild; b *:,"r.as-ip".'ii l"'ti,il"r.r"
s. 89-90)
_1928,
,
K. Čapek:Povídkvz i*,néadruhé
kapsy,|929;J.Čapek:Stínkapradiny,1930;B.
Klička:Himmelradsteinskjvrah*žen
;.díi;;,.|gií; K. Nouy' PenÍze,l93l; K; Poláček:Hlavní pŤetíčení
l93i.;.H. DvoŤatova;-'Pffi'.pnne, tl:l; I. olbrachr
Nikola
Suhajloupežnft,1933;M. Nohejt s'Ji"i"
'""i. isi+.
8
s,ou. B.Václavek, Koieny'sociai;
;;il;u
v českéliterafuÍea KoŤeny
socialistického
realismuv ruskélileratďe oJ '";; ;" (1935)'in: r/ž,
Tvorbaa společnost,
Praha1963,s,214.226.
nj.
Č:ryt v cit. studii v pozn. 4: ',Spornějším
zjevembylo, kdyžnovékulfurní
l.
cítěnípočalo zabfltatdo modemímytologie, rit"J
iá'uu z nekritickéhozbožřování
ma' l,.,| Sklon k mÝtu se neprojeviiu *I.déI'opokoleníjen
v oblasti sociální ale
i jinlch sféráchilter.ernícn,
ioeo"Í"l. ;i;;,;;ďj;.'
^v
10
Píítomnost
1929,s. 698n.

SubjektYa text
doběje víceméněvšeobecněpťijímánnázor,želiterárnídílo
V současné
jazykovfm,s/ovesn!m'|
plánu..,litvarem
je svoupodstatou,
ve svém,,prvním
má
se
zata,žejeho specifika,jako slovesného
V podstatěstejněvšeobecně
texfuuměleckého,vyvstanezťetelnějen na základě porovnánís charakterem
slovesnfchtextúneuměleckfch.NapozadítohotovztahumŮžebftvnímána
a zkoumána problematikarrlznéhodruhu,taképroblematikasubjektu.
Položmesi proto tivďem otázku, jak se problematikasubjektujeví na
obecnérovině. Zák'|ademjejíhozodpovězeníse st]anejďna nespomá charakteristikasubjektujakožtobytosti sociální totižjeho lidská poďeba sdělovat (a sdělovď se),komunikovat,a tedy vytváťeta plÍjímattexty.Pli pohledu
,,z druhésffany..,od textu,mŮžemekonstatovat,žetextjako znak prosďedku.
jícísdělovánísám pffmo pŤedpokládájistouvazbu na subjekty,kterés ním
operují.,,Lidskf.., subjektovf prvek tak vstupujejako nezanedbatelnásložka
do všechrÍvaho textecha komunikaci,ježprocespltdáváníinformacínahlí.
žeÍjako interakci mezilidskou,jako proces sociií|ní..
V těchto vaháchje užitďnérozlišovatdva typy subjektú,svoupovahou
zásadněrozdílné:1. subjekty stojícívně textu(extemí),rozdílnfm zp sobem
(reálné)
biofyziopsychologicky vydělenéarúzněhistoricky i sociálně určené
lidskébytosti;2. subjektytextové(intemí),konstitutivnía obligatornísložky
vf znamovévf stavbytextu.
Subjekty stojícívně texÍujsou ve svémindividuálním i společenském
určenínadáry rŮznfmi typy spolďenskfch aktivit, mimo jiné i aktivitou
komunikační. vstupujído komunikačního
procesu'vytváťejía píijímajítex.
ty' samozťejmětakétexty umělecké.Na jednéstraněkomunikačníhoaktu
piitom stdí komunikant'od něhožsdělenívychází. autor (mluvčí,pisatel);
na straně druhépak komunikant,k němužsdělenísměiuje - vnímatel(psluchač,čtenáť;.
Dnes se už v.pďstatě obecně soudÍ,žepňi rrivahácho samotnérntextu
(zvláštěuměleckém)nelze mezi textema reátnfmi ríčastníky
komunikačního
aktu,autorema vnímatelem,véstpňímou,mechanickouspojnici. Ani z tako.
vfch Úvahje ovšemne|zezce|avyloučit.A pokud sepťedmětÚvah rozšifuje
od textu směremk širocepojatékomunikaci a v poslednídobě i k procesŮm
produkce a porozumění(comprehension),mění se pohled na vztah text .
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Souvisíto s tím'žetext se užzpravidla
subjektydostpodstatrrě.
vnětextové
jen
jako
(nadvětnfch)
formálníchvztahŮ,do hry vstupuje
systém
nezkoumá
vlznam textujako celku.Stále většíváhy pak postupněnabfvá pÍesvědčení,
žetentovfznam nenímožnohledatv textusamém,ale ve vědomívnímatele
textu, napŤíkladv aktivaci jistfch takzvanfch mentálníchmodelŮ, o něžse
proces porozumění(i produkce) textu opírá (srov. i rrlznékoncepce tzv.
estetik)'
recepčních
Jaké stanovisko k těmto pÍístupŮm,častovelmi vyhraněně formulovanfm, zaujmout?Do jakémíryreálnékomunikantydo problematiky textu
integrovat?Nepochybnéjistě je' Že zák|ademana|fzy,vfkladu, interpretace
textujevždyjeho(individuální)recepce.Nepochybnájeovšemi skutečnost,
žespolďenská existencetextuje ďánaažťlhrnernjehoprodukce, jeho mate.
ridlní prezentace(prezentacemateriálníhonositele znaku) a jeho recepce,
text redukovatpouze na procesprodukce,ptrpadně
a stejnějako nemúžeme
- mechanicky. najejípouh! rcza|tát,nemúžeme
ho redukovatani pouzena
recepci, na relaci text - vnímatel,nebo dokonce na vědomívnímatelesamo.
Nicménějistou, byénikolimechanickouvazbu autor. text . vnímatelpopfft
nelze a i z hlediskav$znamového,
z hlediskasmyslu textu,je zahrnutívně
problematiky
reálnfch
textovfch
subjekt do
textu poťebné.Jsou ovšem
prosďednictvírnsvé
s textem sviázánypouze nepiímo,zprostťedkovaně:
reálnékomunikačníaktivity vytváťejí,respektive pťijímajíurčitékomuni.
kačnírole, ježjsou reďizovány subjekty textovfmi. Pouze a v hradně tyto
textovésubjekty jsou pak složkami v,fznamovéstruktury textu, prosďedky
utváíeníjeho smyslu,pouze tyto subjektyprosďedkujípŤedáváníinformace
v oblasti sociálníhokontaktu.
Jako konstitutivnía obligatornísložkystuktury tsxtu se textovésubjekty
vzhledem ke svéít|oz,e
a funkci diferencujína subjekťypodávající(,,levď.
(,,pravá.'strana);
sffanat$xtovéhokomunikačního
aktu)a subjektypŤijímající
pouobojíjsou, zdfuazněmeještějednou,determinované
a identifikovatelné
základě
ze a vfhradně skrze strukturutextu,jehožjsou součástí.
Na
stupně
jejich struktumídeterminovanostia identifikovatelnosti mŮžemev jejich
produktor
rámci vydělit A) subjektyimplicitní,které
zdeoznačujeme
Lermíny
(implicitnísubjektpodávající)
& íeceptor(implicitnísubjektpiijímajíc$'a
kte
zde
označujemetermínynarátor (explicitní
B) subjektyexplicitní,
a adresdt(explicitní subjektffiímající).
subjektpodiávající)

Vfše užitáomezujícíformulace,,ktetézdeoznďujeme..má svédúvody
- totiž četnásynonymická označení,jichž se pro podÍlvajícía pÍijímající
subjekty v odbornéliteratufe užívá.Protožeani literárněteoretickéslovníky
nekodifikujíterminologii danéoblasti jednotně,upozorněmezde alespoĎna
některépŤesahy.Jdou častoi pÍes dělicí čáru vedenou mezi subjekty
napÍíkladtermínautor(popffpaděautorskf sub.
vnětextovfmi a Íextov1fmi:
jekt) sloužívái pro označenísubjektu textového(mimotextovy podavající
subjekt se pak obvykle označujejako reálnf autor);reÍtnyvnímatď textu
(eho čtenáŤ)
bfvá zase častooznačovántermínemadresát.Záměnnébjvá,
nebotextovéužívánoi terminologickfch
a to buďpro subjektyvnětextové,
dvojic jako adresant adresát,percipient- recipient,prlvodce- ffiemce; snad
jen termínyvysilatel - pfijímatela kÓdovač- dekÓdovačjsou jednoznačněji
a pravidetnějipfiŤazovány,Jeálu..,tedy subjektrlmvnětextwym' V rámci
subjektrl textovych bfvají termínyreceptor/adrent uŽiván! záměnně pro
TextovÝ subjekt podávajícíse
implicitní i explicitní subjekt pŤijímající.
jako vypravěč(rozlišuje
pravidelně
pojmenovává
v ana|fzáchepiky téměf
se potom vypravěčautorsk1f,personální,pŤímfatd.)'v rivahácho lyrice jako
lyrickf subjekt nebo lyrickf hrdina. Termíny virtuální pffjemce (receptor,
adresát),popÍípaděideální čtenáŤ- téžpoměrně časté. označujíobvykle
implicitní pÍijímající
subjekt, tedy jisff soubor požadavkŮna porozumění
a ne riplnéhonáčrtuje zgejmé,do jakémíryje
textu. I z tohoto sffučného
označováníjednotlivfchtyprl subjektrtspjatfch sliterárnímdílemproměnné.
Neďekávejme tedy pÍísnějednotrrouterminologii ani v tétoknížce.
podstatnější
nežunifikace pojmenováníjednotlivfeh typŮ subjektrlje totiž
samoďejmě postiženíjejich funkce ve vztahu k literárnímu textu, funkce
v jeho sÍuktďe' pÍípadněi ve struktďe vfvoje nfuodníliteratury - a pŤedevšímk tomu tentosoubor studiísměfuje.
Vedle konstitutivníÓh
a obligatorníchsubjektovfchsložektextu(ejichž
pojmenovánív ďbomé literatuŤekolísávfše naznačenm zpúsobem)se zde
musímezmínitještěo jednom typu textovfch subjektrl,o typu specifickém
zejménaptoExtyuměIeckJ(i on má ovšemparalelyv mimoumělecké
komu.
postava.Su$ekt postavyseutvá.
termÍnem
nikaci),pravidelněoznačovaném
ííjako inherentníobsahová složkavjpovědí podávajícíhosubjektu,tedy té
roviny textovékomunikace, kterou bychom mohli označitjako rovinu
primární: až skrz,etento subjekt, to znamená zprosťedkovaně,je podána
pťímácharakteristikapostavy,její chování,jednáníatd. Zprostťedkovanou,

vnětextovésubjekty dostpodstatrrě.Souvisí to s tím,žetpxtse užzpravidla
nezkoumájen jako systém(nadvětnfch)formálníchvztahú,do hry vstupuje
vlznam textujako celku.$tále většíváhy pak postupněnabfvá pÍesvědčení,
žetentovfznam nenímožnohledatv textusamém,ale ve vědomívnímatele
textu, napŤíkladv aktivaci jistÝch takzvanfch mentálníchmodelŮ, o něžse
proces porozumění(i produkce) textu opírá (sov. i rŮznékoncepce tzv.
estetik)"
recepčních
Jaké stanovisko k těmto pfístupr}m,častovelmi vyhraněně formulo.
vanfm, zaujmout?Do jakémíryreálnékomunikantydo problematiky textu
integrovat?Nepochybnéjistě je' Že zák|ademana|fzy,vfkladu, interpretace
textujevždyjeho(individuální)recepce.Nepochybnájeovšemi skutečnost,
žespolďensM existencetextuje dÁnaaž hrnetn jehoprodukce, jeho mate.
ridlní prezentiace(prezentacemateriálníhonositele znaku) a jeho recepce,
text redukovatg)uze na procesprďukce, pffpadně
a stejnějako nemúžeme
. mechanicky. najejípouh! rcza|tÁt,nemúžeme
ho redukovatani pouzena
recepci, na relaci text - vnímatel,nebo dokonce na vědomívnímatelesamo.
Nicménějistou, byénikolimechanickouvazbu autor. text . vnímatelpopňt
nelze a i z hlediska vfznamového,z hlediska smyslu textu,je zahrnutívně
textovfch reálnfch subjekt do problematiky textu poťebné.Jsou ovšem
prosďednictvímsvé
s textem sviázánypouze nepffmo, zprostťedkovaně:
realnékomunikačníaktivity vytvá.ťejí,
respektive pltjímajíurčitékomuni.
kačnírole, ježjsou reďizovány subjekty textovÝmi.Pouze a vfhradně tyto
textovésubjekty jsou pak složkami v,fznamovéstruktury textu, prosďedky
utváíeníjeho smyslu,pouze tyto subjekty prosďedkujípiedáváníinformace
v oblasti sociálníhokontaktu.
Jako konstitutivnía obligatornísložkystrukturytextuse textovésubjekry
vzhledem ke svéťttoz,e
a funkci ďferencují na subjekty pďávající (,,levá..
(,,pravá,'strana);
sfranatcxtovéhokomunikďního aktu)a subjektypťijímající
obojíjsou, zdfuazněmeještějednou, determinované
a identifikovatelnépou.
ze a vfhradně skrze strrrkturutextu,jehožjsou součástí.
Na základěstupně
jejich strrrktumídeÚerminovanostia identifikovatelnosti múžemev jejich
rámcivydělit A)subjektyinplicitní,kterézdeoznačujemet''ermínyproduktor
(impliciÍrí subjekt podávající)& íeceptor (implicitní subjektpitjímajíc$' a
B) subjekty explicitní, kteé zde označujemetermíny narátor (explicitní
subjektpodávající)a adresát (explicitní subjektffiímající).

Yfšeužiráomezujícíformulace ,,ktetézde oznďujeme.. má svédŮvody
- totiž čeÍrásynonymická označení,jichž se pro po{ávajícía ffiímající
subjekty v odbornéliteratuÍeažívá.kotožnani literárněteoretickéslovníky
nekďifikují terminologii danéoblasti jednotně,upozorněmezde ďespoř na
některépťesahy.Jdou častoi pfes dělicí čáru vedenou mezi subjekty
autorskf sub.
vnětextovfmi a textov1fmi:napŤíkladtermínautor(popÍípadě
jekt) sloužívái pro označenísubjektu textového(mimotextovy podávající
subjekt se pak obvykle označujejako reálnf autor);reÍlny vnímatď tpxtu
(eho čtenáŤ)
bfvá zase častooznďován termínemadresát.Záměnnébyvá,
vnětextové,nebo textovéužívánoi terminologickfch
to
subjekty
a buďpro
snad
dvojic jako adresant adresát,percipient- recipient,pŮvodce. pŤíjemťe;
jen termínyvysilatel - pfijímatela kÓdovač. dekÓdovačjsou jednoziiďněji
a pravidetnějipfiŤazovány,Jeálu..,tedy subjektrlmvnětextovfm' V rámci
subjektrttextovych blvají termínyreceptor/adresátužíványzáměnně pro
implicitní i explicitní subjekt pfijímající.Textovf subjekt podrívající
se
jako
(rozlišuje
pravidelně
pojmenovává
vypravěč
v anallzách epiky téměf
se potom vypravěčautorsk1f,personální,pŤímfatd.),v ůvahácho lyrice jako
lyrickf subjekt nebo lyrickf hrdina. Termíny virtuální pŤíjemce(receptor,
- též.poměrněčasté. oznaěujíobvykle
adresát),popŤípaděideální čÍenáŤ
implicitní pÍijímaÍcísubjckt, tedy jist/ soubor požadavkŮna porozumění
a ne riplnéhonáčrtuje zÍejmé,do jaké míryje
textu. I z tohoto stručného
oznďováníjednotlivfch typrl subjektrtspjatfch sliterárnímdílemproměnné.
Neďekávejme tedy pÍísnějednotrrouterminologii ani v tétoknížcepodstatnější
nežunifikace pojmenováníjednotlivfch typŮ subjektúje totiž
samoďejmě postiženíjejich funkce ve vztahu k literámímu textu, funkce
v jeho sÍuktďe' pfipadně i ve struktďe vfvoje národníliteratury . a pŤe.
devšímk tomu tentosoubor stuďí směfuje.
Vedle konstitutivníÓha obligatorníchsubjektovfch složektextu (iejichž
pojmenovánív odboméliteranrŤekolísávfše naznačenfmzpúsobem)se zde
musímezmínitještěo jednom typu textovÍchsubjektŮ,o typu qpecifickém
zejménaptoExtyuměleckJ (i on má ovšempralely v mimouměleckékomu.
postava.Suliektpostavyseutvá.
termínem
nikaci),pravidelněoznačovaném
Ťíjako inhe'rentní
obsahová složkavjpovědí podávajícíhosubjektu,tďy té
roviny textovékomunikace, kterou bychom mohli označitjako rovinu
primární: až skrz,etento subjekt, to znamená zprosťedkovaně,je podána
pfimá charakteristikapostavy,její chování,jednáníatd. Zprostředkovanou,

sekundiárnípovahu má takékomunikace postav,jejich
(chápanáčasto
,,Ťeč..
jako komplementámík funkčněnadŤazené
ježŤď postavuvádí,
Íďi au|orské,
komentuje, hodnoď). Zvláště v textech s pfevažujícímprvkem epickfm je
p'Ťifazení
Ťečipostavám (a nezastíranázprosffedkovanáutváfunostpostavy)
pociéovánojako norma závazná pro danf literární druh (ovšemnoťma
v moderníepice zhustaporušovaná,zvláštěrŮznfmi typy protínáníŤďi postav s fučíautorskou).3Na rozdíl od toho se v textechs pŤevažujícÍm
prvkem
lyrickfm komunikačníaktivitr postavám obvykle nepfiŤazuje;v tpxŮech
dramaticlcfchpak zase zdánlivě ,phybÍ.nadÍazenfpodávajícísubjekt,textu
dominuje právé aŽ komunikace sekundární,komunikace postav (postava
zastupujícítextovfpodávajícísubjekt,napÍ.pfímfmi odkazy na,,utváIenosť.
textu,je zde pociéovánajako prvek ffinakovf). Textovf podávqiícísubjekt
je ovšempodstatnousložkoustnrkturytextuvždy. i v dramatu(byézdenení
tak snadnoidentifikovatelnf jako postavy),- a rovněžv těchtiterárníchdílech
epickfch' kde jeho textovéfunkce zdánlivě beze zbytku pÍejímápostava
(ako napŤ.v NeviditelnémJ. Havtíčka,1937)nebokde se v tétofunkci sffídá
postav několik, pŤípadně
kde se postavy sÉídají
v částitextu, zatímcodalší
částje @ávajícÍmu textovémusubjektupÍiÍazenapŤírno(HavíÍskábalada
M. Majerové,1938).
Zrruba lze tedy subjektovéustrojeníliterárÍIíhotextupostihnouttakto:a

subjekty

podrívající

ffiímající

vnětextové

autoÍ

vnímatel

produktor

receptor

implicifttí

primární
textové

explicinrí

narátor

adresát
postavy
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sekundfuní

textovfmi ekvivalenty reálně komu.
Jak schémaukazuje, ,,nejbližšímÍ.
jsou vždy textovésubjekty na
nikujícíchsubjektú(subjektŮvnětextovfch)
jejich
. receptol (adÍesát);
(narátor)
rovině komunikaceprimární:produktor
mÍstove struktufutextulze vymezit i tak,Žeje jtŽnelze usouvztažnits texto.
Postavy majíoproti fomu vždycharakteraž
vfmi subjekty ,,vyššíhďnÍádu.
sekundární;,,nadnimť.stdípravidelně textovésubjektyprimární.
Naznačmeteď alespoĎzhrubarozdíly mezi jejich typy' mezi produkto.
rem a narátoremnajedné,receptorema adresátemna druhéstraně.
Produktor a receptor (textovéimplicitní subjekty)se vydělujína základě
samésdělnépovahy textu (tedyna záktadě toho' žekaždésděleníod někoho
vycházíak někomu směfuje).Jako sémantickásložkatextujsou pak užtyto
subjekty determinovanéa identifikovatelnéi ve svfch pčíznakovějších
vědomť.textu:každf text
nežjen jako jisté,'komunikační
charaúcteristiltách
prezentujejis t! zcela
- jako komplexní tvar užitíjazyka- totiŽvídy z,ávazné
jistém
zpracovánív
určitf rlhel pohledu, 'vždypodává ,,skutečnost..
a zakotvujetak skrze sebesamasvéimplicitrí subjektyvprosloru, v časei ve
,,světěhodnoť..s tímsouvisíi determinovanosta identifikovatelnosttěchto
a to
subjektrljako uživatelújistéhodruhujazykovéhokďrj (ďeba češtiny}'
rúzné
sdělné
jiném
nesoucím
jeho
rozwstvení
ale
i
zejmétnv
stylovém,
hodnoty a funkce (srovnejme v tomto ohledu ďeba rozdílnost subjektŮ
produktoraVančurovfchPolíornfch a válečn/ch,1925,a PověuY'1940).
pŤíznakovfchrysrl pťiťazenfchimplicitním textovfm
Míra a v1Íraznost
subjektúmje samozfejměproměnlivá, mimo jinéi v závislosti na souborech
norem,jež,,diktujť.jejich charakterv jistfch sdělovacíchoblastech,druzích,
žánrech'ale i v rŮznfch oMobích vfvoje národníliteratury;proměnlivéjsou
taképťesahymezi textovfmi subjekty implicitními a explicitními"jejich
funkčnípťeskupování.Tyto pťesďry,narušující,,klasickď. typy textovych
subjekt& pefifikované literámí tradicí, charakterizujínapťíkladv období
5
dvacfufch let v pďstatě všechnyliterámí ŽánÍy a souvisejípffmo se sub.
jektivizací soudobéprÓzy i dramďu i s aktualizacíepickfch prvkŮ v soudobé
mladépoezii (napí. v souvislosti s explicitně ztvfuněnfm pďávajícím
subjektem).
ExpliciÍrí textovésubjekty, narátor a adresdt,jsou pak oMobně textově
jakfrn
determinovanéa identifikovatelnéuž,,rihlempohledu..oa zpúsobem,
jsou v textuvyužitystavební
jazykové,
tekto.
textové,
tematické,
prosďedky

sekundárnípovahu má tákékomunikace postav,jejich ,,Ťeč..
(chápanáčasÍo
jako komplementárníkfunkčněnadŤazené
ježťď postavuvádí,
Íďi autorské,
komentuje, hodnoí). Zvláště v textech s pňevažujícím
prvkem epickfm je
p'fiŤazení
Íečipostavám (a nezastíranázprosťedkovanáutváŤenostpostavy)
pociéovánojako norma závazná pro danf liÍerárnídruh (ovšemnoťma
v moderníepice zhustaporušovaná,zvláštěrúznfmi typy prolínáď Íďi postav s ítčíautorskou).3Na rozdíl od toho se v textechs pÍevažujícím
prvkem
lyrickfm komunikačníaktivita postavám obvykle nepfiÍazuje;v textech
dramatickÍchpak zase zdánlivě ,phybÍ.nadŤazenfpodávajÍcísubjekt,textu
dominuje právě až komunikace sekundární,komunikace postav (postava
zastupujícítextovf pod,ávající
subjekt,napÍ.pÍímfmiodkazy na,,utváÍenost..
textu,je zde pociéovánajako pnvekpŤíznakovf).Texlovf pďáv4iící subjekt
je ovšempodstatnousložkoustrukhrryÚextuvždy- i v dramatu(byézdenení
tak snadnoidentifikovatelnf jako postavy),.a rovněžv těchliterárníchdílech
epickfch, kde jeho textovéfunkce zdánlivě beze zbytku pfejímá postava
(ako napÍ.v NeviditelnémJ. Havtíčka
, t937) nebokde sev tétofunkci sĚídli
postav několik, pŤípadně
kde se postavy sÉídají
v Msti textu, zatímcodalší
částje podávajícímutextovémusubjektupŤifazenapÍímo(HavíÍslrábalada
M. Majerové'1938).
Zhruba lze tedy subjektovéustrojeníliterámiho textupostihnouttakto:4

subjekty
vnětextové
implicitní

pod.ávající

pnJrmaJlcr

autor

vnímatel

produktor

explicinrí

narátor

receptor
adresát
postavy
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Naznďmeteďalespoilzbrubarozdí|ymezijejichtypy,meziprodukto.
rem a narátoremna jedné,receptofema adresátemna drulrésEaně.
Produktor areceptor (textovéimplicitní subjekty)se vydělujína zákJadé
samésdělnépovahy textu (tedyna základě toho,žekaždésděleníod někoho
jsou pak užtyto
vycÍtázíakněkomu směfuje).Jako sémanticMsložkatextu
subjekty determinovanéa identifikovatelnéi ve svfch pťíznakovějších
charakteristikáchnežjen jako jisté,}omunikačnívědomť.textu:každf text
-jakokomplexníÚtvaružitíjazyka-touž,vÍ,dyzávaznéprezentujejist!zce|a
v jistém zpracováníurčitf rihel pohledu, 'vždypodává ,,skutečnost.1
a zakotvujetak skrze sebesamasvéimplicitrí subjektyv.prosloru,v časei ve
těchto
,,světěhodnoť..s tímsouvisíi determinovanosta identifikovatelnost
(ďeba
a to
češtiny)'
jazykového
kÓdu
jistého
druhu
subjektŮjako uživatelŮ
sdělné
rrlzné
zejménav jeho stylovém,ale i jiném rozwstvení nesoucím
hodnoty a funkce (srovnejme v tomto ohledu ďeba rozdílnost subjektŮ
produktoraVančurovfch Polí ornfch a váIečnfch,1925,a PovětrY'1940).
Míra a v raznost pffznakoÝfch rysŮ pfičazenfchimplicitním textovÝm
subjektúmje samozťejměproměnlivá, mimo jinéi v závislosti na souborech
norem,jež,,diktujť.jejich chmakterv jistfch sdělovacíchoblastech,druzÍch,
žánrech,ale i v rúznfchobdobíchvfvoje nánodníliteratury;proměnlivéjsou
taképťesahymezi textovfmi subjekty implicitními a explicitními' jejich

primrírní
textové

textovfmi ekvivalenty reálně komu.
Jak schémaukazuje, ,,nejbližšími..
jsou vždy textovésubjekty na
nikujícíchsubjektú(subjektŮvnětextovfch)
(narátor). receptoÍ(adresát);jejich
rovině komunikace primární:pÍoduktoÍ
je jtžnelze usouvztažnits texto.
mÍsÚove struktuŤetextu lze vymezit i tak,Že
vfmisubjekty',vyššíhď.Íádu.PostavymajíoprotiŮomuvždycharaktuaŽ
primární.
sekundární;,,nadnimi.. stdí pravidelně textovésubjekty

sekundární

funkčnípťeskupování.Tyto pťesďry,narušující,,klasiiké..typy textov/ch
subjektúperifikované líterárníÍadicí, charakterizujínapťíkladv období
5
tlvacátlch let v podstatěvšechnyliteráÍníŽánÍy a souvisejípffmo se sub.
jektivizací soudobéprÓzy i dramatui s aktualizacíepickfch prvkúv soudobé
mladépoezii (napf. v souvislosti s explicitně ztvárněnfm podrávajícím
subjektem).
Explicifirí textovésubjekty, nardtor a adresdt,jsou pak obdobnětextově
determinovanéa identifikovatelnéuž,, hlem pohledď.o a zpŮsobem,jakfm
jsou v textuvyužity stavebníprosďedky jazykové,tematické,textové,tekto.

nické. Na rozrlíl od subjektú implicitních se však stávají pŤímo'
nezprostŤedkovaně
obsahovfmi složkamitextu,jsou jako subjektyrtlznou
měrou a rúznfrnipros&edkya zpŮsobytematizovány(vfslovně oznďeny,
pojmenovány,identifikovány);tematizovánaje zátoveř jejich komunikační
a textotvomá činnost,k erá je jim pfiŤazenaopět pffmo, pŤípadněi spolu
s osvětlenímokolnostíčizprlsobujejich r'ičasti
na komunikaci.V souvislosti
s tím blvá . logicky - tematizováno i jejich časoprostorové
zakotvení
i zakotveníve ,,světěhodnot..' Tematizacepďávajícho subjektu právě
v souvislostis literárníkomunikací,
jako (slovesného)
,,tvúrcď.reflektujícího
sebesama,svépodání(i jeho zpŮsob)a zhusNa
i sámliterárnítvar,potenciálně
nesečetné
textovéfunkce:v Íaděprozaickfch textrlsklonku dvacátfch let
napÍftladprosďedkujesubjektivitu podání,relativizuje podanf svět a realitu
vŮbec,zároveĎovšemtakéumožilujepolemizovats tradicížánru,jeho vfra.
zovfmi rnožnostmi,
a v neposlední
Íaděi se sdělnfm ,,poslánírn..
textu.Jsoupak
li
Úematizoványi takovérysy, činnosti,vlastnostiatd. těchtosubjektrl'
jen s činnostíkomunikačnía
kterénesouvisejí
jsou ďstinktivní
textotvornou,
produktora
narátora,
a
receptora
ještě
rysy
a adtesáta
vlraznější(subjekt se
pak tematizujenejenjako komunikanta tvfuce textu,ale takéjako subjekt
zapojen;fi do ostatníchrozmanit1fch
činností
lidskÝch).
Vfše jsme naznačili,žepovahatextov]fchsubjektú(a samozŤejmě
i text
jako rezultát a v]ÝchodiskotexŮotvorné
sám, je-li nahlížen
činnosti)je více
nebo méně,vždy všakzprosťedkované,
vázána na povahu zmíněnfchuž
subjektrlmimotextov]fcb,autoraa vnímatele.Vedle nictr je ovšemmodi.
fikována takédďšími subjekty, jež vstupujído procesu komunikace jako
mezičlánekÍetězceautor - (zveňejněnf)text . vnímate|,Zce|a specifickou,
totiž,,zjevnou..povahumajíkomunikační
vstupypšekladatele,
ménězjevně
se uplatiíujísubjekty napÍíkladredaktora, nakladatelskéhorecenzenta.
korektora,takédramatufgá,cenzoraapod.;jejich podílna konečné
podo.
bě textovÝchsubjektúbfvá ovšemněkdy identifikovatelnf jen obtížně.6
Textotvorná činnostvšechtěchto subjektrl'včetněpodoby jejich
(pŤípadné)
textovérole, je pak určovánačimodifikovánaÍadouokolností,
pÍedevším
faktemsociálníregulacekomunikace.Komunikačněregulující
funkci majínormy rŮznéhotypu (sociální,etické),a zejménapak
normy
v širokémslova smyslu jazykové,zahrnujícípochopitelně
i normu stylo.
v9u (typ vfstavby textu v závislosti na dflčích,
ne zcela obecně ptatnfch
okolnosŮechkomunikace),7no,*o druhovou
a žánrovou.Komunikanti

povědomíonor.
samijsoupfitomnejennositelitěchtonoÍem(obecného
vázanosti)aZáÍoveiÍijejichspolutvtlrci,
situačníaj.
máchipovědomíojejich
oMobí,jak jsme
jejich,,narušovateli...Ď
V meziválečném
jsou
často také
jinfmi
stavebními
zasahuje
takovf odklonod normymezi
vfšenaznačili,
a zpro.
literfuních
textú
ustrojení
postupy
subjektové
také
a
prostŤedky
poÍufunkce;
jejich
noetické
a
estetické
pak samozŤejmě
stÍedkovaně
strukturytextúpfitom není
petrifikovanésubjektové
šováníftadiční,
a neměnné.
funkčně
totožné
ani
a
typově
období
v daném
,jednorodď.
Poznámky
1Upozorřovď na to systematickynapť.J. Mukďovsb.f ; uceleněo tom zvláštěve
Filopťednáškovfchcyklech šk.r.1933-34:Filozofie jazyka básni-ckéh9.a
dvou -básnické
stiuktury (Wiener Slawistischer Almanach 1981' 8' s. 13-116)'
zofie
P edstavuo tom,jakérysy literárníhodfla pokládá současnánaukao textuza ry$y
jeho jazykovfm ustrojením,podává napí.R. Mayenowá:Poetyka
determinované
teoretyczna.Zagadnieniajgzyka, Wroclaw et al. 1979 (Z.vyd').
2 Tí'to zpúsobemch6pekomunikaci napť.R. Jakobsonve známéstudii Lingvisti.
ka a poetika (Style in Language,Cambridge, Mass- 1960).Oproti tomu do vah
o koirunikaci vyr stajícíchz technicizujícíhorámce teorie informace (Shannon
aj.) subjektovásložka(složka,,lidskď.) začleřovánanebfvá.
3 Pod'obněopťestavběmoderníepickéstrukturyztohotohlediskasrov.B.Dole.
prÓzy. Vfstavba textu,Praha 1960.
žel,o stylu moderníčeské
a Detailní typologii subjektŮpodríváv rámci svékoncepce lit,errímí
komu-niY* A.
Semanrykawypowiedzy poetyckiej' keliminaria' Wroclaw et
okopier{-SÍaivir{ska'
ď.1985.
5 J"ji"t' poi"tí se ovšemprávě v tomto obdobíproměřuje, srov' Poetika českémeáválečnéliterahrry (Proměnyžánrrl)'haha 1987.
6 Modifikací podob textovlch subjektŮ(a tímtextujako celku),napť.komunikačními
toovšem
vstupyredakíora,
cenzoraápod.,séproměřujenepochybněipúsobenítextu;
zcela
stojícími'
i
subjekty
pfimo
dolonce
,'ffzeno..)
múze-tytmodifikováno 1ďětay
mimo text napi. subjektyplídatnéhotexlovéhoaparánr(vywětlivky)' subjektytritik'
recenzídoslovú,pťedmluvapod.
7
s.o". k tomu koncepci w. stylowornfch faktorŮrozpracov{van9uf1\9u funkční
stylistikou od ťicátfďh bt zvláštěv pracíchB. Havránka, M. Jelínk8"K. Hausenblase,J. Krause.
8 porušování
o
,'klasickjch.. Eadicí rolí v naraci srov. napí' F. K. Stanzel, Teorie
vyprávěndPraha 1988'
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nické. Na rozdíl od subjektrl implicitních se však stávají pÍímo,
nezprostÍedkovaně
obsahovfmi složkamitextu,jsou jako subjektyrtlznou
měrou a rúzn;frniprosfiedky a zpúsobytematizovány(vyslovně oznageny,
pojmenovány,identifikovány);tematizovánaje zároveitjejich komunikační
a textotvomá činnost,která je jim pŤifazenaopět pŤímo,pŤípadněi spolu
s osvětlenímokolnostíčizprlsobujejich častina komunikaci.V souvislosti
zakotvení
s tím blvá - logicky - tematizováno i jejich časoprostorové
i zakotveníve ,'světě hodnoť..Tematizacepodávajíchosubjektu právě
jako (slovesného)
v souvislostis literárníkomunikací,
,,tvŮrcď.reflektujícího
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nesečetné
textovéfunkce:v Ťaděprozaickfch textfisklonku dvacátfch let
napÍftladprostŤedkuje
subjektivitu podÍiní'relativizuje podanf svět a realitu
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zovfmi možnostrni,
i se sdělnfm ,,posláním..
a v neposledníŤadě
textu.Jsou.
li pak tematizoványi takovérysy, činnosti,vlastnostiatd. těchtosubjektrl,
jen s činností
jsou distinktivní
kterénesouvisejí
komunikační
a textotvomou,
rysy produktora a narátora,receptoraa adresátaještěvfraznější(subjekt se
pak tematizujenejenjako komunikanta tvfuce textu,ďe takéjako subjekt
zapojenf i do ostatníchrozmanit ch činností
lidskfch).
Vfše jsme naznačili,žepovahatextov1fch
subjektŮ(a samozÍejrně
i text
jako rezultát a vfchodisko textotvorné
sám, je.li nahlížen
činnosti)je více
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mezičlánekÍetézne
autor . (zvefejněnf) text . vnímate|'Zce|a specifickou,
totiž,,zjevnou..povahumajíkomunikační
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ménězjevně
se uplatĎují subjekty napÍíkladredaktora, nakladatelskéhorecenzenta,
korektora,takédramaturga,cenzoraapď.;jejich podílna konečné
podobě textovfch subjektrlbfvá ovšemněkdy identifikovatelnf jen obtížně'6
Textotvorná činnostvšechtěchto subjektŮ,včetněpodoby jejich
(pŤípadné)
textovérole,je pak určovánačimodifikována Íadouokolností,
pÍedevším
faktemsociálníregulacekomunikace.Komunikačněregulující
funkci majínormy rrlznéhotypu (sociální,etické),a zejménapaknormy
v širokémslova snnyslujazykové,zahrnujícípochopitelněi normu stylo.
vou (typ vfstavby textu v závislosti na dílčích,
ne zcela obecněplatnfch
okolnoslech komunikace),7no.mu druhovou a žánrovou.Komunikanti
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(obecného
samijsoupfitomnejennositelitěchtonoÍem
ač,níaj.vázanosti)azároveĎijejichspolutvúrci'
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strukturytextúpfitom není
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šovánítradiční,
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je spjatjednak
sjinoubadatelskou
z nichžkaždÍ
termínŮ,
synonymních
méně
Kroměcitovaného
oblastisvázvláštníomezení.
dodané
*oi.r ui'onak vnáší
odchylkuod
záměrnou
a
zanímŽcítime,,vlrunou
,,autostylizacď.,
termírru
typ vfstavbybásnického
fakť.,4a 1gdyzvláštní
p*"Jep9oou"*ti životrrích
běárě se.dálehovoÍí
hrdinď.,
i' 'r*, setkávámese s termíny,,lyrickÍ
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Zrod modernísubjektivityv poeziia jeho rozpory
Dnes užje v literární vědě v zásadě jasno, že ani subjekt mluvčího
v poezii, a to ani v poezii lyrické nenípouhoumechanickoua bezprosďední
textovou projekcí saméhoautora že mezipsychofyzickou reálnostítvfuce
a subjektemdíla budovanfm v básni je většíči menší,a|e vždyzásadní
rozestup'TentoÍozestupje dán konečnějiž tím,že subjektmluvčÍho
jako
fakt jazykovf a textovf fungujenutně',v jinérealitě..,podrobujese okamžitě
obecnfm zákonitostem vfstavby jazykovéhoprojevu a literárního textu
zvláště,a protose takénutněutváff ve vazběk literárnítraďci nebok normám
ustalujícímse v pfitomnémliterárnímděníapod.
Z toho hlediska jistě nebylo náhodou, Žekdyž se problémybásnické
subjektivity zabfval v polovině tficátfch let F. x. Šalda,užil (sjist..ouskrytou
v zvou)termínuautosrylizace
: ,,Autostylizací
v širším
smysluje mněpodmíněn vznik každébásně, i nejdrobnějšíi neijednoduššÍ,
i té,která bfvá označovánazazcela up'{r'nnou,naivní,spontánní,i té,v nížbásnk'zpíváwie der
Vogel singt,der in den Zweigen wohnet(Goethe,Der Sžinger)
/../ Neboé
v každébásni chce básnft podat něcojednotného
a celistvého- a životje
směs a zmateka zlomkovitost;něco souvislého. a životje rozťíŠtění,
dis.
kontinuum.Každábáseiíje chtěj nechtěj zámém!titvar uměleck!, vyíat!,ze
syrovéempirie.životní,cosi zkrystalizovaného,a tímjiž postavenéhovíce
méněprotiní...l
Dnesje tákéjiž obecnějasné,žetakovémutokladení,,empirie živohrf. proti ,,básnf. je ďeba rozumět dialekticky, Ťn zahrnutiproble.
matiky b{|.1tického
subjektudo poetiky neznamenáv tomto bodě odfrtrávání
literaturyod životníchprocesrl(tímtosměremmífily častonámitky vznášené
napť.v diskusi kolem usÍalovánítylíanovovskéhotermínulyrickf hrdina
v ruskéliterární vědě v šedesátfchletech), ate naopak . subjekt mluvčího
v básnisez tohotohlediskavťazuje
do živohíchprocesŮprostě
najinéfuovni
. otvftá se tak cestak jeho interpretacivfslovně jako sociáIníhofaktu.
Básnickf subjektmFvčího
je dnesjižobecněuznávánza,,nejdúležitější
sEukturníprvek..básně,,jetotiž ,,vfznamovfmkorelátem,nikolivjednotlivfch vfrazrl čivět nebojakfchkoli jinfch segmentŮpromluvy,alepromluvy
v jejím plnémrozsahu od prvníhodo posledníhoslovď. (J. SBawiitski).3Za
posledníčtvrtstoleďvfzkum danéproblemaÍky z hlediska poetiky značně
polaďil, piesto všakzŮstává alespolíve dvou směrechneuspokojivf: problematika básnickéhosubjektumluvčíhoje pokrlvána ťadoujednou více,jindy
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UŤekmámbÍfuynejraděj
a olše,do nichžstfusedere,
a cvrčkŮšuma vážekrej
a v dálceměstarysybré.

doby bude totižvlastrrěještědlouho potéprovokovatvfvoj českého
básnictvíaéjiž
negativně,
ve qporus,,modemistic(fm..
pojeímsubjektivity,
čipozitivně,s novfm využitím
některfchtehdejších
figur.
autostylizačních
Pokuso formulovánímodernísubjektivityna sklonkuminuléhověku
totižv českékultďe
jedince
souvisels celkovfmpŤenercním
dúrazunapráva
vůčinárodnípoqpolitosti,
kter.áse zdá|abft státeabsurdnějisjednocována
ještěv iderálecha iluzíchnárodnÍho
archaickfmikoncepcemi,koťenícími
obrození.DŮsledkytohotopohybudalekosáhlepfulaďovaly hraniceliteraturya umění'byly spjatys Íešením
analogickfchotrázekv oblastifilozofie,
(nenáhodouv prvnímročníku
aéjižnovodobé
Mďerní revuezačíná
vychá.
zetNietzscheovastudiek ffiodopisu morállry),čiaktualizované
(napŤ.
po.
dnětyfilozofie Schopenhauerovy),
pfusďrovalysoučasně
do politiky.Znamenátotaké,
žeproblém
vzahujedincea spolďnostibylzcelanověpojírruán,
hranicemezi individuema kolektivitouse od tétochvílejinak timitovaty.
PŤfunačně
Úoformulujev polovinědevadesátfchtetŠatoa:
,,Jestálenutnosi
pŤipomírrat,
je samé
já (anic jiného)- a nadruhésbaně,žejá,
žespolečnost
mojejá neníjedno,nlbrŽ Žei v tomjednomjá je obsažena
celá společnost,
- žeje,pŤesně
mnohost'hromadnost
mluveno,ve mně vícejá.,6

já?š1lll.
Rád u ekrybáŤe
zaclonouparslodičkoulínou
večerním,
seploužitšerem
v mzemodréhynou.
kdyžčervánky

i

. .,' '..

A vďer kdyžsenachflí
a měsícv Ťecekdy sehoupá'
tennďní chodec,napilf
modravouparou,zvod jež'sÍoupá.
A. Sova,U Ťek(Květyintimníchnátad)
věno
JíštíhlÝzjev zakrásné
los
plďdal
štědtf
abílou
a Helenajíbylojméno
a mělaantickftéžnos.
l--.1
všakjedníIncitemlidďrfm jatou'
kdyžspadÍljsemji jedenlrát'
leska hrŮzusvaŮou
tu všechen
jsemrázemcítilv dálkuvát:

Na tomtopozadícelkemplastickyvyvstávajízákladníotÁrkylitenár.
něvědného
problému
modelování
subjektivityv české
poeziipŤelomu
století.
Nevzpěčuje
sedobováakcentace
subjektivitysvfmkrajnímpodtržením
individuálnostia originďity primárnípotreběvědeckéua|fzy dobratse obecnfch zákonitostí?
Nebudemerwáúetna nepŤekonatelné
pÍeMžkyv souvi.
slostis tím,ževlastnípŤedmět
našeho
zájmubudeneustáletíhnout
ke zffitě
pevnfchkontur,ke ztrátěidentity(,já..= více,jt,),Žese námtogickfpohyb
literárníhovfvoje rozpadnev kďeidoskopickousťídunespojitelnfchindividuďit (,jt,+ ,jt, + ,jáÍ,...\?
Jinfmi slovy. lze vŮbecpostihnout
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zákonitosti'voblasti,kteráse tehdyzdá bft vlasurímohniskemvyslovení
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TaženasantickfmÉmjménem'
jdoucdo divadlav zimníden,
ré párkŮhlnrěsnědlas kťenem
a šlapakklidně nacaÍmen...
J. S. Máchar, Antická kráska (Bez názvu)
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slostis tím,ŽevlastnípÍedmět
našeho
zájmubudeneustáletíhnout
ke ztrátě
pevnfchkontuÍ,ke ztrátěidentity(,já..= více,jáÍ,),žese
námlogickf pohyb
literárníhovfvoje rozpadnev kďeidoskopickousťídunespojitelnfchindividuďit (,jď,+,jt, + ,jáÍ,...\?
Jinfmi slovy. lze vúbec
postihnout
obecnější
zákonitosti'voblasti,kteráse tehdyzdá bft vlasurímohniskemvyslovení
jedinďnosti?
autorské
osobitosti,nekonvenčních
postojú,

Taženasantickfmtímjménem'
jdoucdo ďvadla v zimníden,
népárkŮhltrrěsnědlas kťenem
a štapakklidně naCarmen...
J. S. Máchar, Antická kráska (Bez názvu)

Na prvnípohtedskutďně naráŽíme
na zce|arozdíIné,
ba protichúdné
podobypfudstavení
generační
subjektuv básníchspjatfchtelrdejší
společnou
plaďormou,hlásících
pfedstavě
sedobouvznikuk sjednocující
Položmesi pro srovnánívedlesebedvatexty:
,,modernosď..

je vlasfirěbásnickfsubjektpfimotematizován
PťÓstože
v obouriryvcích
poměměspoče
anavícv zásadětfmžabibutem. stáváse,,postavoď.lyrické.
slovesa
bo dějejen jako jeho svědek(viz nápadněk tétoroli odkazující
jsem.)'
smyslového,
vnÍmání:
,,Zím,,,,,spaffil
v tomtopffpaděvizuátního
4l
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neprímojsou tu budovány dvě zťetelněrozdílnécharakteristiky subjektu,
kterévyplfvají i z rozdÍlnfch strukturníchcharakteristikcitovan/ch textŮ.
Témavnějšíhosvěta . u Sovy ,J<rajinď.,u Machara 'porEéť.. je v obou
pŤípadech
poměmě značněrozvinuto. V Sovově básnije budováno kupením
drobnfch detailús nápadnfm rejsďíkembmevnfm: proti jedinémuMacha.
rovu adjektivu označujícímu
barevnf tÓn . navícv slovnímspojeníokázake
banálním(,,bflápleť.). se u Sovy prosazujepesHápaletaodstínrl(,,šeré
rysy
města..,,,červánky..,
,,modÍámhď., ,,modÍavápára,,,,stín..,
,,šerovečemť.).
Vesměsje celálaajinná scenérieutváŤenavflučně
z vjemúvizuálních(Iaomě
barev a světelnfch konhasttl tu nechybíani vjemy pohybrl),zvukovfch
(',cvrčkŮšum..),za hranicemicitovanépasáženacházímev Sovově básni i
pďitky kožní(,,vlažnfvďeť., ,,chlad.,)apod. Básnickf subjektse tu implicitně definuje jako ,,modernť.pÍedevšímzv;fšenoucitlivostí smyslového
vnímiání,zostÍenouschopnostísmyslovfch počitlal,pÍedstavujese . jak to
pojmenoval v recenzi Sovovy poezie JiŤíKarásek ze Lvovic - jako ,jď.
schopné.nejjemnějších
záchvěvr!,nejlaajnějších
zábleskŮ,nejposlednějších
nuancí..,DŮslednfmbudovánímtématu
kajiny z vjemŮje krajinnáscenério
vlastně pojata jako zprlsob vním{rí krajiny. Proti takto inEovertně zalo.
ženému
subjektubásněSovovy je básnickf subjektMacharŮv ďetelně extro.
verhější:pohyb mezi ,jt, a témďemvnějšíhosvěta je zde spfie opačnf.
V básni AnticM kráska se témavnějšíhosvěta rozhodně nezniteriíujebásnickf subjekt tu naopak nabfvá role kritického komentátora a soudce
reality' jejího demystifikátora: tradičníantikizujícístylizace ženskékrásy
a poetičnavrlbecje odmítnutajako fďďná anekdotickfm vypointováním,ale
také souběžnfm parodováním prostšedkŮvysoké lumírovsképoezie
(,,hltně..),okázalou neliterárností(zmechaničtění
veršovéhopúdorysu,
komicky násilnérÝmy typu ,,ĎadÍaca..- ,,projata..,ironick1fmužívánírrr
básnickfch klišé(perifráze,rfmy, inverze),užitímpŤíďe,,nepoetickfch..reálií
(,,hépárkŮ...
skÍenem..).
Jinfmislovy - subjektsetupŤedstavuje
jako subjekt
racionáního hodnoceníhledajícípŤesné
pojmenováníživotníhofaktu a formulujícíjednoznačn!postojk němu.
v těchtodvou verzích,,moderního
subjektu..nelzenicméněnevidětjisté
styčnébody. Na nejobecnějšírovině pfedevšímprávě v tom, že se subjekt
pfedstavuje. byťimplicite . jako subjekt,,modernf.,tedy podstatněse odli.
šujícíod stávajícíhovymezenísubjektivity v poezii a formulacejejích ukolŮ.
Subjekt je nynípojímánv poslednÍinstanci jako odmíÍrutíobecně závazné

a nenonnavflučností
je takécharakterizován
pŤípadech
axiologie,v obou
naněkteré
vazbě
ve
utváÍí
sev tomi onompŤípadě
il'u''"*',"em (akkoli
Macharovědetelněna
Eadicg. PŤíoadě
t'oai"o""'e prvky dosavadní
]
letechapďátkem
obě verzejsoutakév osmdesát1fch
ilo.i r'.urrctouskou).
poeziijak
v žánrové
sea kŤíží
ři o"uaooarychspjatygeneticky set6vají
tak.
Klášterskf,K. Červinka),
miaasru'lumírovcŮ(B. Kaminskf, A.
však
poaouuuÍuojověovšemptodnějšív ranélyriceSovově.Perspektivně
"
pfucejenjinénožnosti.Akcentacesubjektu
otě t.on".p""subjektuotvírají
rozdr!{děnfmismysly..mnohemvíce
jato mjeltu kajně senzibilnÍho,,,s
vfchďisko'
poezii:impresionistické
vytrovujesymbolistněorientované
promítání
světa,
vnějšího
tématu
vfraznějšízniterlÍování
znamenajícístáe
plně
rozvinout.
krajinydovnifi plánu subjektu,se právě v tétotinii múže
obrazyjsou
pffmosynesletické
vizuálď a často
oMobně smyslověnasycené
propoeziiBÍezinovu(,,SenmďÍíšedivfchve sínechsněhuožif.
pÍíznďné
tabuleoken
slídové
ši",t", ze sbírkyTajemnédálky),Hlaváčkovu1,,Ž|até
zlatf
po
komnatě
v plochyosuifchrozptylekrozmetávďy celé
vybroušené
Vyšel
černfchčďounú...
záhybe*h
světelnfprach,zelenavěfosforeskujícív
jako
čerswě
v
obryse
měsíc,ma bronzovfplátek,rižasněvzdáIen!,ostrf
Má Ithaka,zesbírkyPozděk ránu),Krásko.
ze zlatémědť.
vyseknutfplíšek
lichotnouvšechodstíttúv
vše,co styďo v zeleni,/ v modŤ
vu (,,v modÍpŤešlo
atÓnŮ./vparfialovfchhoŤkémzbarvení/krajrcz.lit!sechvějevmírném
sklonu..Krajinav moďi, zeZazděnfchoken)aj.Takovérozvinutíatunená
pfuhďnocování.St. K. Neumannve svéprvotině
ovšemstáledúslednější
zÁznamu
Nemesis,bonorumcustosvycházívlastněažz hyperkorektnillo
jejích
rozmaproměn
v
reality,kteráho obklopuje,registrujepesEouškálu
nitfch ridobíchdne a roku, ale sám ironickf Íakt,Žejetu mezi impre.
oknave
nevelkého
Že|eznámŤíž
sionistickf ,plenéť.a básníkapostravena
krajinaje
věznici,stavíimpresionistickou
situacinahlavu.Impresionistická
věže
silueŮou
jezap|nénábezvjtaznouzlí'
v tomtopfípadě
chudáažbaná|ní,
naproti,chudouscénou,pustéhodvorď. - stáváse Íakzákonitěnicotnou
múže
bft dokoncepffmo
a vlastnězce|abezvfznamnou.
tGajinnáscenérie
v pŤízrak.
devalvována,zbavovánavniÉního
smyslua proměněna
slunďnísev brunátnfkov taví
Štít
jeho
sedusívzduchu'
v chorobném
Žfu

nepŤímojsou tu budovány dvě zŤetelněrozdílnécharakteristiky subjektu,
kterévyplfvají i z tozdí|nfch strukturníchcharaktpristikcitovanfch textŮ.
Témavnějšíhosvěta - u Sovy ,J<rajinď.,u Machara 'porEéť. . je v obou
pŤípadech
poměmě značněrozvinuto. V Sovově básni je budovánokupením
drobnfch detailús nápadnfm rejstfíkembmevnfm: proti jedinémuMacha.
rovu adjektivu označujícímu
barevnf tÓn . navícv slovnímspojeníokáza|e
banálním(,,bflápleť.). se u Sovy prosazujepesná pďeta odsÍnrl(,,šeré
rysy
města..,,,červánky..,
,,modrámhď., ,,modravápáta.,,,stín..,
,,šerovečemť.).
Vesměsje celákrajinnáscenérieuwáÍenavflučně
z vjemŮvizuálních(laomě
barev a světelnfch kontrasttltu nechybíani vjemy pohybrl),zvukov/ch
(,,cvrčkŮšum..),za hranicemicitovanépasáženacházímev Sovově básni i
počitkykožní(,,vlažnfvďeť., ,,chlad.)apod.Básnick! subjektse tu impli.
citně definuje jako ,,modernť.pÍedevšímzvfšenou citlivostí smyslového
vnímání,zost}enouschopnostísmyslovfch pďitkú, pfedstavujese . jak to
pojmenoval v recenzi Sovovy poezie JiŤíKarásek ze Lvovic . jako ,jď.
schopné.nejjemnějších
záchvěvú,nejlaajnějších
zábleskŮ,nejposlednějších
nuancÍ.., DŮslednfmbudovánímtématu
laajiny z vjemŮje krajinnáscenérie
vlastně pojata jako zpŮsob vnímáníkrajiny. Proti takto introvertně založenému
subjektubásně Sovovy je básnickf subjektMacharŮv ďetelně extro.
verhější:pohyb mezi ,ját, a tématernvnějšíhosvěta je zde spfie opačnf.
V básni Antická kráska se témavnějšíhosvěta rozhodně nezniteriíuje.
básnickf subjekt tu naopak nabfvá role kritického komentátoraa soudce
reďity' jejího demystifiMtora: tradičníantikizujícístylizace ženskékrásy
a poetičnavŮbecje odmítnutajako falďná anekdotickfm vypointováním,ďe
také souběžnfm parodováním prosďedkŮ vysoké lumírovsképoezie
(,,hltně..),okázalou neliterárností(zmechaničtění
veršovéhopúdorysu,
komicky násilnérÝmy typu ,,iladrata.o- ,,projata..,ironickfm užívánímbásnickfch klišé(perifráze,rfmy, inverze),užitímpŤíďe,,nepoetickfch..reálií
(''Íépárkrl.'.s kÍenem.,).
Jinfmi slovy. subje}tsetu pÍedstavuje
jako subjekt
racionálníhohodnoceníhledajícíp}esnépojmenováníživotnÍrofaktu a for.
mulujícíjednoznačnfpostojk němu.
V těchŮodvou verzích,,mďerníhosubjektu..nelzenicméněnevidětjisté
styčnébody. Na nejobecnějšírovině pÍedevším
právě v tom, že se subjekt
pÍedsavuje . byťimplicite - jako subjekt,,mďernf., tedy podstatněse odlišujÍcí
od stávajícíhovymezenísubjektivity v poezii a formulacejejíchukolŮ.
Subjekt je nynípojímánv posledníinstanci jako odmíÍrutíobecně zÁvazné

a nenonnavjlučností
je rakécharakterizován
pŤípadech
axiologie,v obou
naněkteré
vazbě
ve
utváÍí
(akkoli sev tomi onompÍípadě
il"i'"*'iem
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]
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jak
v žánrovépoezii
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vizuálnía často
oMobně smyslověnasycené
šedivfchve sÍnechsněhuožiť.
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v
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ze
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vyseknurf
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všech
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v
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vu (,,v modŤ
zbarvení
/ laaj rcz|it! sechvějev mírném
a tÓnú./ V par fialovfch hoŤkém
sklonu..Krajinav moďi, zeZazděnychoken)
4i.Takovérozvinutíznamená
St. K. Neumannve svéprvotině
pŤehodnocování.
ovšemsÉledúslednější
Nemesis,bonorumcustosvycházívtastněažz hyperkorektnillozámamu
rcďity, kteráho obklopuje,regisnujepestrouškátujejíchproměnv rozma.
nitfch dobíchdne a roku, ale sám ironickf Íakt,Že je tu mezi impe.
oknave
nevelkého
Že|eznámŤÍž
sionistickÝ,plenéť.a básnÍkapostravena
situacinahlavu'Impresionisticlálaajinaje
věznici,strvíimpresionistickou
í,siluetouvěže
jezap|něnábezvfraznou
vtomtopfipaděchudiíažbanátní,
naproti,chudouscénou,pustéhodvorď. . stává se tak zákonitěnicotnou
múže
bft dokoncepffmo
a vlastnězce|abezvfznamnou.
Ikajinná scenérie
v pŤízrak.
devalvována,zbavovánavniďního
smyslua proměněna
Štít
slunďnísev brunátnfkov taví
jeho
sedusívzduchu,
v chorobném
Žfu

jenžhoustnezsina$ a popelavf
.nadkrajem,plnfm vápenného
puchu...

odvahy); .,r*6 odwacíŠse, Ó Slabá, když blÉíšse
sbírky Dobrodružswí
se'Ó Slabá,:zesbírkySvítrání
BÍezina,Pročodvracíš
r-.one*o prahu?..(o.
jdu,
v
temnoty
vyšel,
/ o duše,chápeštuzáhadu?,,
nazÁpadě);,ltemnotjsem
duše
,,Slyšelas,
(J. Karásek, Ztemnotjsem vyšel...z Knihy aristokratické);
pečlivě
našeho
KasŮelu,
z
uzamčezdo|u
/ ffiopú
ná, jeiítrok zloudanÝ
Pozdě k ránu).
PŤišla...,
(K.
Hlaváček,
nenáz;
.
verzi
rozhodně
subjektivity
básnickf
subjekt
Naproti tomuv ,,rea1istickď.
ve svémvnitŤním
neusilujerozpustit veškerésložky,,vnějšískutečnosti..
po
pfipouští
ze
vytváÍet,
svém
boku i subjekty
světěčije bezprostÍe'dně sebe
jiné,s vlastníhodnotovouperspektivou,ulížvytváÍi pÍedpokladypro včlenění těchto cizorodfch hodnotovjch soustav do jakékoli jednotící
pouzejako vniffnídramabásníka.To
konstrukce,která by je mohla pÍedvést
možnosti
epice.
básnickf realismusse nevyhfbá
ponecházÁsadněotevŤené
a ani románu
žánrubásnicképovídky (Machar, 7Áeby měly kvéstrůže...)
(Machar,Magdaléna).Jestližebychommohli poněkudzjednodušeně
konstatovaL žev tinii symbolistnípoezie se subjektvyvíjíod ztotožněnís vnějším
jak světvnímám)k roli jeho tvfuce,demiurga
světem(svět= ,jÍÍ,, tj,zpúsob,
(svět = ,jái,, ti. skutďnost rnnoua ve mně utváÍená),v ,,reďistické..linii
jak samo
zúslávápodobnf vfvoj nepÍijatelnf,protožeje vlastně nepÍijatelné
je
vfchodisko tohotopohybu, tak jeho cíl.\Y ,,rea1istické..
básni subjektsice
samozŤejmětakétvfucem, ale nevyfváÍíse zde souběžněžádná filozofie
ztotožnění
textua ,"reality..čisubstituce,,reďity."texÚem;demiurgickárole
autorakončína kanici ridělu liter.áta.Skutečnost
nenívyloučenazetvy,je
pŤijatajako daná. Právě vúčiní se ostatněrole básnfta vyrnezuje:rikolem
básníka(modernÍho
básníka)je nazíratji autenticky,deziluzívně,čilijinfmi
slovy zbavovatji nánosuspolďenslclch iluzí a mystifikací.

J. Karásek, Sonety II' Rozk|ad (Zazděnáokna)
se . jak vidÍme- napďáÍku ryze impre.
Y tomto Karáskově čtyťverší
sionistická trajina pťetválív divokou laajinu s démonickfmirysy, v krajinu
zce|a ztácející rcá|nékontury. Postupně nejde už ani v druhémplánu
o identiÍrkrajiny, ďe vědomě - jak to formuloval Karel Hlaváček. o vytvo.
její,,delihánrí
ťení
mystifikace...8
To naznačují
i četné
analogiejednotlivfch
,,popisŮ''laajin: ,,Klid bílfch linií se tišelaajem snoval..(o. Bňezina,Siesta)
a,'klid spícíchlinií se kreslí v měkkémvzduchu..(J. Karásek, Hudba siesty,
Zazdénáokna' 1894). Krajina prostě stáIe vfrazněji pťestávábft pouhfm
píetvoíením
vnějšíhomotivu v reďitu psychickou, v obraz,,nálaď. či,,krajiny
duše..,témavnějšíhosvětaje vfše naznačenfmiprosffedkyrušeno,uŽne|ze
hovočitvlas&ě ani o jeho subjektivaci čipsychologizaci, jde spíšeo to, žeje
témavnějšískutďnosti v symbolistnípoezii rozmanitfmi prosďedky potla.
čováno. Krajina básně píetrhává veškerou svou spojitost s laajinou
skutďnostnÍ, pťestáváb}'t takéstále ďetelněji souborem ,,vjemŮ..odka.
zujícíchďespollhypoteticky k nějakémimotextovéentitě a stává se vlastně
spíšeneávislou duchovníaktivitou čistěve sféťe,jď..
Vidíme to ostatněi na zprlsoburozdÍlnéhozapojovánípostav do celko.
véhokontextu ,,symbolistní.a ,'realistické*básně. V symbolismuje patmá
celková tendence omezit samostatnouplatnost jednotlivÍch figur - srov.
napťíkladBftzinovy Vladďe snŮ, Stavitele chrámŮ, barbary Hlaváčkovy
a Karáskovy nebo Karáskovy a BťezinovySilné,Hlaváčkovy gézyapod. jen jako jednotlivéaspektyvniffirího světa ,já... Svět je tu
a chápatje spíŠe
pťedstaven
v celku jako svět subjektemvytváťenfa se subjektemhomogenní;
ani jiné postavy sem nevnášejíjinou perspektivu, jsou spíšeztělesněním
některfch problémovfchmomentŮvniffiríhoživotasubjektu.Nevylučujeto
mnohdyrozehránítohoÍovniďrríhoživotave svfu čiatespolÍdrama' ale i pak
zrlstává vfmluvně oblíbenoupolohou tohoto dramatu více či méněskrytá
konfrontace subjektu se sebou samfm' To je taképÍamenstylizovanlch
básnickfch dramatickfch etud, ve kterfch lyrickf hrdina básně vstupujedo
rozhovoru jako se sv]Ímpartnerem s vlastní ,,dušío.
nebo kde se perso.
nalizovaná ,,duše..stává v pravémsmyslu samostatnoupostavou. ,,Když
z vfprav jsi se wacela' já na prahu/ tě mlčkyvíial..(A' Sova, Koťistduše,ze

Tento postoj vylučujetakézcela samozŤejmě
samuabsolutizacisubjektu
jeho
a
hodnotovéperspektivy:dovolujeodkrfvat iluzívnímomentyi v jeho
postojích' v tomto smyslu je básnickf mluvčív oné racionalistickorealistickéverzi nadiírrv!ruznfmi,často ažrornánovfmi rysy. Naproti tomu
ve verzi syrnbolisÍrívypad.ásituacenfuadně jinak. PÍestotnanizde nejsou
vyloučenyvlraznéprvky epickéa nejednoujsou skeletemtematickéosnovy
básrií.rozsáhlé,
jako vniďrrích drunaÍ,ját,
mohutnéděje' jejich pŤedkládrání
jevzdaluje proměnlivému
žánrurománua sbližujeje spíšes eposemčibájí,
jde zhrubaŤečeno
jakési
lyrickémÝty.9
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puchu...
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.
verzi
rozhodně
subjektivity
básnickf
subjekt
Naproti tomuv ,,rea1istickď.
neusilujerozpustit veškerésložky,,vnějšískutečnosti..vesvémvnitŤním
ze sebevytváÍet,pfipouštípo svémboku i subjekty
světěčije bezprostÍedně
jiné,s vlastníhodnotovouperspektivou,anižvytváÍípÍedpokladypro včlenění těchto cizorodfch hodnotovjch soustav do jakékoli jednotící
pouzejako vniffnídramabásníka.To
konstrukce,která by je mohla pÍedvést
. básnickf realismusse nevyhfbá
možnosti
epice
ponecházásadněotevŤené
a ani románu
žánrubásnicképovídky(Machar,7Áeby měly kvéstrůže...)
(Machar'Magdaléna).Jestližebychommohli poněkud zjednodušeně
konsta.
v linii symbolistnípoezie se subjektvyvíjíod ztotožněnís vnějším
tovi:at,že
jak světvnímám)k roli jeho tvfuce,demiurga
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básni subjektsice
samozŤejmětakétvfucem, ale nevyfváÍíse zde souběžněžádná filozofie
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slovy zbavovatji nánosuspolďenslclch iluzí a mystifikací.

J. Karásek' Sonety II' Rozk|ad (7.azděnáo|aa)
se . jak vidÍme- napďáÍku ryze impre.
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sionistická krajina pťetváiív divokou laajinu s démonickfmirysy, v laajinu
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Zazdénáokna' 1894). Krajina prostě stáIe vfrazněji pťestávábft pouhfm
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hovoťitvlas&ě ani o jeho subjektivaci čipsychologizaci' jde spíšeo to, žeje
témavnějšískutďnosti v symbolistnípoezii rozmanitfmi prosďedky potla.
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básnickfch dramatickfch etud, ve kterfch lyrickf hrdina básně vstupujedo
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nalizovaná ,,duše..stává v pravémsmyslu samostatnoupostavou. ,,Když
z vfprav jsi se wacela' já na prahu/ tě mlčkyvítal..(A. Sova, Koťistduše,ze
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dem).V jádru ,,mistotratická.. nicméněužsamapŤedstava
poloha
patetická
vysokého
stylu,
intonační
akcentována
v níE1e ďetelně
jazyk
jazyce
i
orientující
lexikálním
tematice,
se
vfběv
linie,kultivovanost
ptlvodu.
cizího
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rcm

Ten vnitÍnísubjektivizovanf svět, tedy svět podanÍ jako inherentní
dimenzesubjektu,je v devadesáflch letechokázale distancovanÍodjakékoli
vnětextovéskutečnosti.Častobfvá nápadně,J<ostfmován..,stylizován jako
prostorověi časověvzdáken! dnešku(sffedověk' antika).Taková stylizace
pfitom nikdy nemfiík rekonstrukciminulosti,je programověnehistorická,je
jeho
pouze jino.bytím vŮči odmítanérealitě, je tvoŤenouskutečností,

se stáváv dfle samozŤejmě
subjekt
Nositelemtěchto,,antihodnot..
a kdy se
a to i v pfípďě' kdy nenív textuvfslovnětematizován
mluvčího,
jazykovětematickfm
jehoobrazskládávflučněz prvkrlzprosffedkovanfch
maÚeriáIem.
Pakbfvá subjektv poslďníinstanci
a v zkémsmysluliŮerárním
jazykovfch
pŤíkloa tematickfchprosťedkú,
určovánvfběrema skladbou
radic jinfch, využíváním
těch
nemk téčionéliterárnítradicia odmítáním
je
podmírrěno
pŤípadě
možností.
konkréhím
v tomto
to
čiorrěchžánrovych
již zmíněnou
symbolismupÍedkládat
celkovoutendencí
témav básnijako
vniďníhosvětasubjektu,a tedyjako složkuplněsubjektivizovanou.
součást
vystupujetatofunkcedo popŤedí
tam,kde sámsubjektmluvčího
Tímspíše
je
jinfmi
básně vlrazně tearalizován,kdy se
slovy sám sÉvápostavou
subjektové,Jnajině
v univerzální
duše...
Typ tétot}ostavyje pŤitomsoučasně
budovánpomocímotivrlďttelně
pÍedevším
dobověpŤíznačnfch'
Do popŤedí
se dostávají
motivyzániku
a smrti:

vnitÍního
aut.orskfm,,snem...Sen se tu nápadněstává oblíbenfm označením
v tÓnech
plá
a
vějfrem
barev
níž
z
umění
a
snú,
silo
extází
subjektu:
/
světa
,,Ó
to
ostaErě
Karásek
burácí!*@Íezina, Ó sflo extázÍa snú,Tajemnédálky);
formuluje v pÍedmluvěke svésbÍrceSodoma zcela otevŤeně:,,smysl věcí
nám nďekne svět reálií, ale pouze náš sen...A vím, Že jedinéje pravda:
skutečnostnenáleŽídoumění!..loDistánce je ve svfch krajníchpolohách .
traďčněspínanÝchs dekadencí- mnohdynatolik silná, žehďnotová sousta.
opozici k hďnotám
va tohotovniďního světa subjektuje budovánav pŤímé
pfijímanfmjako zákládní a neo esitelné.
Proti životuje kladena smrt - aťjižjako pŤechodk hlubšímhodnotám
jako
duchovním (napŤ.v básnické filozofii BÍezinově), či pÍedevším
a tedy už
destrukcea zánik života,rinik z pHtomnostike všemumínulému,
takédávno mrtvému(Karásek, Hlaváček).Proti činorodostijako základní
měšťanské
ctnosti je stavěna pasivita, nečinnost,všeobecnáochablost
a netďnost, proti pokroku ripadek' spolďenská destrukce (odtud takéona
adoracebarbarújako živlu civilizačněrozuatného).Silně se problematizuje
vztah k náboženství- objevují se motivy blasfémie,kultu satanajako
nejvlastnějšího vyjádÍení hodnotového ,pŤevrácenť.. A nikoliv bez
souvislosti s tímto celkovfm procesem se problematizuje i intimní sťéra,
mezilidskfch
zpochybiÍujese vrlbec smysluplnosti těch nejelementárnějších
vztahú:samapoffebaerotickéhopouÍamezi mužema ženouse stává pŤedmě.
tem sporu. Žena mrlže bÍt nahlížena jako ,,zbytsčná samice.o
(St K. Neumann)nebo zcela vyloučenamimo zomépole; hodnotovánegace
v tétooblasti usnadi1ujepÍíznačně
cestu milostnépoezii homosexuální
(u J. Ikráska).

plotnáchméhožití
a na žhav:fch
v pěnivémklokotá varu
nápoFm smrti mé,z nějžbudu píti
Mystériun unaru.
o. Bňezina' Z věčnfchdálek... (Tajemnédálky)

To budeticho a tesknoa prázdno!Iávčerarozvit!
ažpújduapoznám, žeodkvétámprávě dneska
A zamknu svŮj chrám a zvony mébudou rozlity
a světla má nebudouhoŤeta prázdná bude má stezka.

DŮraz na vflučnost básnickéhosubjektu a nezávislost jeho soudu
a hodnoceníse spínás okázalfm aristokratismem,kterf se promítána jedné
straněi do dobovéobliby aristokatickÍch sebestylizací,poznamenávajících
i praktickémodely chování některlch autorúdevadesátfch let (šlechtickf
pŤídomek,Be Lvovic.. u Karáska, Neumannova hra se šlechtickfm púvo

A. Sova, Meditace (Vybouťené
smutky)

Mévlasy na lebcežeshnijíprovlhlé,
žev dúlkypropadnouse prázdnéďi mé,
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mémasopáchnoucí,jeŽ infikuje hnus'
žebudeodpadatpo kusezvolna kus /.../

já sebev sobějsem zachnánil,jdu sám,jdu silnf a prudky'
nevěÍepotlesku, áští se nelekám a jen k svémuslunci se pnu.
St. K. Neumann, Meditace (satanovasláva mezi námi)

J. Karásek ze Lvovic, ConÍiteor(Sodoma)
obdobně se v autostylizaci básníkahojně vyuŽívajímotivy slabosti,
takv apatii,mdlf..Karásek,Confi.
ochablostiarezignace(,já ždipťítomnost,
je
(,,mé
pťiliš
lenosti
maso
1ílrď.St. K. Neumann,Letnídny,
teor,Sodoma)'
masky
AposEofy hrdéa vášnivé),nudy,častoprávějako součástkonlaétrrější
z rodu..:'Jsem pouzeposledníchorobnfvlhonek bez
aristokrata,,posledního
Pozdě k ránu);,,Dauphinstarého,
vzácnéhorodu,
vrlle..(Hlaváček,Pťišla...,
(Kuáposlední,pozdníjeho vfhonek,/ mám všechnynemocesvfch pťedkú*
sek, Spleen, Kniha aristokratická):,já, posledníz pyšnéhotoho rodu..
(st. K. Neumann).Značné
se komplikujeeťotickárole mluvčího,
subjektje
mnohdy tematizovánpťímojako misogyn: ,,ŽenŽhav! ret mékrve vášní
jindy je tradiční
(Bťezina);
milostnélyriky nápadněsubliscenérie
, neroznítil..
mována napčíklad
u HlaváčkaneboBťeziny- v narcisistnímdialogu,jď, a
prvku;
ženského
rilohamužského
a ,'dušť.
,,dušď,,v němžje ,jď. pŤisouzena
Karáskúvbásnickf mluvčíse zase otevťeně- jak bylo ťďeno . pťedstavuje
jako homosexuál.

básnfta.postavy nad odmítanfmsvětemse pak naplilujedvěma
Prťevaha
,,ty ostatní.svfm pohybempo
vfznamovfmi pohyby. Subjekt pťesahuje
jen
,,ostatní.(tŤeba implicite)jsou vázáni na piesněvyhra.
verlilsá|e.7atÍmco
básníkajsouspjatyspiekračovánímprostorovÍch
zenf prostor,auúostylizace
hranic oásník dobyvatel).

jako ,,pohan..
(Hlaváček,KaráSubjektje dráles obliboucharakterizován
(Neumann)nebojako bytosttak čionak
sek,Neumann)'jako ,,s|ar'.f
rouhač..
spjatá s dáblem (,jsem dábla metresa..Karásek), ,,andělčem1isatanúv..
(Neumann),jako upír Cjá upírjsem..Karásek; ,,dušemá... dostává upíčí
peruti..Hlaváček).

A. Sova, Vyšeljsem v píítmíl,..l(Vyboďené smutky)

jenždo tmy pluje z jasna...
Jsem drsnf námoťník,
J. Karásek, Jsem dítěSodomy /.../(Sodoma)
Válďnf časbyl. A země
Vyšel jsem v pťítmí...
vonělaboďí a spláchnutadeštěmbujelavšady.
kultw'
Psi vyli zavíeniv těsnfch stájíchodbyÍé
Městy.
když
táhlo,
táhlo
strrÍmi
duší
&zv|ádí

Jak somnambulsvedenfz|oŽe,bledf' spoutána něm
jdu se sv m snem...
pod hypnÓzouNepoznaného

protiváhu
Momentodbojtrosti,vzdorua provokacevšaksoučasně
vytváťí
motivrlm pasivity, vyčerpanosti,
choroby a umírání.VŮle mluvčíhobásně
k sebeznršení
a k srnrtije vlastněv konfrontacis bezperspektivnímživoťením
společnosti
nahÍženajako
heroická:jako vrllerozejítses banalitou,jakovŮle
ztotožnitse se skutečností
dosudneznámou.SlabostmŮžeb/t pojímánataké
jako tíživé
dědictví,znameníprosďedí,kletbadoby' a sílase pak stává nápadnousložkoubásnickéautostylizacejako vÝrazvniffitíschopnostisubjektu
se tomutodiktátu vzepťít.

o. Bňezina,Pohled smrti (Tajemnédátky)
naopak
Druhoumožnost.pčitomdobověveliceplíznačnou.pňeďstavuje
pohybpo vertikále: ,,vypučeljsem nadbahnado měsíčné
noci..,,,Sám/ pyšnf
/ uprosďedpláně stojíma vysoko zdvihám / svá hubenáramenazanejdtaŽšÍ
vlastísvfch snť. (|.{eumann,
Vypučeljsem nad bahna...,Satanovasláva);
'V shom změněn hoťícíjá korunu svou zdvih / bych cestu ukázď v dál
chodcúmohnějasem..(Karásek,Umění,7-azděnáokna).Subjektse situuje
<lonápadnfch vfškovfch bodrl prostoru,do hor: ,'kde mohu do hloubky
vzldÍknoutvězněnfm Já.. (Sova),do oblak ,,nadhiÍrrotempasáží.(Karásek),
jehosvět,,visínadzemť.(Sova),do v!šesevzpínásvfm ,,snem..
(,,pozdvihne

A byťse ivyzáb|é tělo mébědami dědictvíťáslo
a staÍÝrod buržoyreflexebá.r;elvnádherunov ch mfch snŮ,

IETEBI:

fllémasopáchnoucí,ježinfikuje hnus'
žebudeodpadatpo kusezvolna kus /.../

já sebev sobějsem zachnánil,jdu sám,jdu silnf a prudkf'
nevěfupotlesku, záštíse nelekám a jen k svémuslunci se pnu.
St. K. Neumann, Meditace (Satanovasláva mezi námi)

J. Karásek ze Lvovic, ConÍiteor(Sodoma)
obdobně se v autostylizacibásníkahojně využívajímotivy slabosti,
ochablostiarezignace('jážijiplítomnost,takv apatii,mdlf..Karásek,Confi.
líttď.St. K. Neumann,Letnídny,
teor,Sodoma)'lenosti (,,mémasoje pťíliš
masky
nudy,častoprávějakosoučást
konlrrétnější
Apostrofyhrdéa vášnivé)'
aristokrata,,posledníhoz rodu..:,Jsem pouzeposledníchorobn! vlhonek bez
Pozdě k ránu);,,Dauphinstarého,
vzácnéhorodu,
vrlle..(Hlaváček,Fťišla..',
poslední,pozdníjehovfhonek,/ mám všechnynemocesvfch pťedkŮ..
(Karásek, Spleen, Kniha aristokratická);,já, posledníz pyšnéhotoho rodu..
(st. K. Neumann).Značné
se komplikujeerotickárole miuvčího,
subjektje
mnohdy bmatizován pťímojako misogyn:,,ženžhavyret mékrve vášní
jindy je tradiční
(Bťezina);
scenérie
milostnélyriky nápadněsubli.
, neroznítil..
mována napťíklad
u HlaváčkaneboBťeziny. v narcisistnímdialogu,jď. a
prvku;
v němžje ,jď.pťisouzenaÚloha mužského
ženského
a ,,dušť.
,,duše..,
KaráskŮv básnickf mluvčíse zaseotevťeně- jak bylo iďeno . pťedstavuje
jako homosexuál.

Pťevahabásníka.postavynad odmítanfmsvětemsepak napliÍujedvěma
vfznamovfnii pohyby. Subjekt pťesahuje,,tyostatní.svfm pohybempo
(ťebajenimplicite)jsou vááni napťesně
vyhra.
vertjká|e.7-atimco,,ostaÍlť.
prostorovÝch
pťelaačováním
spjaty
s
básníkajsou
autostylizace
prostor,
zenf
hranic (básnft dobyvatel).

jako ,,pohan..
(Hlaváček,KaráSubjektje d.áles obliboucharakterizován
(Neumann)nebojako bytosttak čionak
sek,Neumann),jako ,,starÍrouhač..
spjatá s dáblem ('jsem d'ábla metresď. Karásek), ,,andělčem1isatanúv..
(Neumann),jako upír Cjá upÍrjsem.. Karásek; ,,dušemá... dostiáváupÍčí
peruti..Hlaváček).

A. Sova, Vyšeljsem v pŤítmí
l...l(Vyboďené smutky)

jenždo Íny pluje z jasna...
Jsem drsnf námoťník,
J. Karásek, Jsem dítěSodomy /../ (Sďoma)
Vyšel jsem v pfftmí.'.Válďnf časbyl. A země
voněla bouií a spláchnutadeštěmbujela všady.
stájíchodbytékultury,
Psi vyli zavfeni v těsn1fch
když
tiáhlo
starlmi Městy.
duší
tiáhlo,
&zvlrffií

Jak somnambulsvedenfz|ože,bledÝ,spoutána něm
jdu se svfm snem...
pod hypnÓzouNepoznaného

protiváhu
Momentodbojnosti,vzdorua provokacevšaksoučasně
vytvá.ťí
motivŮm pasivity, vyčerpanosti,
choroby a umírání.VŮle mluvčíhobásně
k sebezrušení
a k smrtije vlastněv konfrontacis bezperspektivnírnživoťením
jako heroická jako vúlerozejítses banalitou,jakovrlle
společnosti
nahlížena
ztotožnitse se skutečností
dosudneznámou.Slabostmrlžebf t pojímánataké
jako tíživédědictví,znameníprosďedí,kletba doby, a síla se pak stává nápadnousložkoubásnickéautostylizacejako v1frazvniffitíschopnostisubjektu
se tomutodiktátu vzepÍít.

0. Bňezina,Pohled smrti (Tajemnédálky)
naopak
Druhou možnost- pčitomdobověvelice pffznačnou.pťedstavuje
pohybpo vertikále:,,vypučel
jsemnadbahnado měsíčné
noci..,,,Sám/pyšnf
/ uprosďedpláně stojíma vysoko zdvthám/ svá hubenáramenaza nejdražší
vlastísvfch sn .. (Neumann,Vypučeljsem nad bďtna...,Satanovasláva);
,V sEom změněn hoffcíjá korunu svou zdvih / bych cestu ukázal v dál
chodcrlmohnějasem..(Karásek,Umění,Z,azděnáokna).Subjektse situuje
do nápadnfch vfškovfch bodŮ prostoru,do hor: ,'kde mohu do hloubky
vzkÍiknoutvězněnfm Jď. (Sova),do oblak,,nadhírnotempaMží.(Karásek),
jehosvět,,visínadzemí.(Sova),do vfšesevzpínásvfm ,,snem..
(,,pozdvihne

A byése i vyzáblétělo mébědami dědictvíťáslo
a star'Írod buržoyreflexeháze|v nádherunovfch mfch snú,

-.b:

se sen mŮj s Kídly zachycujícímireflexy věčnéhojina Í ajako gigantstcf
fantÓm orla zem ponesev žhavfch svfch spárech..BŤezin4Rannímodlitba'
jejichž
má...idostáváupíÍíperuti,/pod
Svítánínazápadě),svou,,dušť.(,,duše
rozmachy prÍskajíbez vzruchu hvězdy.. Hlaváček,Upír, Pozdě k ránu).
Subjekt se hyperbolizuje,,,gigantizuje"fyzicky nebosvou psychickou kapacitou, ktpnáusiluje stát se svodemvšechlidskfch dějrlminulfch i budoucích
(,,Aévšeckoobsáhnu,všechcíledrah a cest,/ co vidímžíta mÍíta rrlsta kvést
Tajemnédálky).
anáť, BÍezina,Modlitba večerní,
Jestližebásnickf subjektv symbolismutíhnek univerzďizaci,ke splynutí
s veškerfm tematickfm živlem básně, a tím současněnepHmo vyžaduje
nápadně teatrálnírozčleněnítétouniverzální subjektivity v rozmanité
pak prezentacivlastníautostylizacejakožtokrajně
.vlastnf. role, pÍedevším
jsou prosůedkypÍedsta.
nápadněkostjmovanépostavy,v ,,realistické..básni
venívlastního,já.. uvnitÍtématubásně nápadněchudší.Pfíznakověfiktivní
autostylizacejsou zcela vyloučeny,ba dokonce ironizovány. Tak na pozadí
vjrazně stylizovanÝch figur básníka,do jejichž repertoáru,jakjsme viděli,
nďrtrává
paffil nejednoui moÍivmohutn$chkffdel' konvenčníatributpoezie,
v němž
obrázek,
(Confiteoo
Machar ve svéVenkovské idylce
8Íoteskní
prost
drívnésvojí
rilohu peruí prejímáobnošenf svrchnft: ,,swchníkmúj
laásy - / kol mne létalvzmachy mocnfmi... Vstupuje.li pak subjektpffmo do
tematickévrstvy textu, vstupuje tam jako konstrukt dosti transparenhí'
charakterizovanfvesměsběžnfmi životnfmi rikonyspjasfmi s pozorováním,
cítěnÍm,chrtzí,hodnocenímapod.,jen zcela ďídka (a pokud, tedyjen lrrajně
konvenčně)bÝvá charakterizovárrvnějšímpopisem.
PÍestovšakÍadamotivú,charakterizujícíchsubjektmluvčíhov symbotistnílinii, nacházísvouparalelui v plánu ,,reďistickéď..Aéužjde o motivy
izolace, prožitkusamoty,tak o vazbu k motivŮm smrti(.sám jakžtakžhledím
do svézimy la s rezignacíznám všenést...z mépyšnélodi zbyl jen vrak..,
píšeMachar ve svfch fficeti letech v epilogu ke knize Zde by měly kvést
rúže)nebo konečněi o motivy negování erotickéhovztahu (motiv typu
vplánu,"realisticképoeziď.
,'nemámženť.).V jistémsmyslujsou analogické
typy základních,,syžetŮ... auto.
i v plánu poezie symbolistnítaképŤíznačné
biografie typu MachaÍovaConfiteor nebo Sovovfch ',zpovědních..básníze
Zlomenédušes typem dějin duše,jak je pÍedstawjenapÍíkladu Sovy báseií
Řeka a v návaznosti na ni i lyrické mÝty o hledáních,vfbojích a návratech
(veďe Sovy zvláštěNeumann a BÍ.ezina).

Po|atitaobou základníchdobovfch poloh básnicképrezentacesubjektu
mluvčíhoje nicménědynamická a vfvojově plodná. Její napětívytváŤíod
a tedy zmrtvujících
pďátku možnostikoretÍivu vzniku novfch ÍétorickÍch,
poodhaluje
poezii jakožto
nebezpečí
stylu
v
symbolistní
akcentu
,
systém
jednotícího,avšak tím i svazujícího- ztvátněníbásnickéhosvěta, ale
je takévfzvou antimytizujícísložcereďismu, která ohrožujea limi.
současně
fuje samu zákJadnífunkci poezie. A tak je svfm zpúsobem'v tomtosilovém
poli i zákonité,Že zatímcoMachar se ve svémvfvoji pohybuje od svěa
jímod pďátku jako jediná pravá realita modemí.
pfijímaného
,,pÍítomnéhď.,
ho básníka, k bohatě ,,kostfmovanfm.. scénámsffetúkultury antické
s lďeséanskou,básníci českéhosymbolismu naopak htedají ve směnr
BÍezinanapÍíkladv krajně neliterámíinterpÍetacivlastnípoezie,
opačném:
kterou vědomědtlsledněpojírnáfilozoficky; Sovaproti tématuniku z 'toho.
to světa..klade vzápětítémanáwatu k němu, atd. PŤestože
záktadnÍpodnět
českéhosymbolismu nacháze|i v pozdějšíchletech svépokračování(napf.
v poezii otakara Theera), mŮžemekonstatovat,že hlavní vfvojová linie
postupovalavlastněve znameníkorekce vfchozího univerzalistickéhogesta'
Poznámky
l p. x. šatda,
autostylizaci,
1935,
o básnické
zvláštěu Bezruče,
Slovoa slovesnost
l. s. 15.
2 M. Glowiríski. A. okopierí-Stawir1ska
- J. Slawi ski, Zarys teorii lileratury,
Warszawa
L967.s.2U.
3 J' Slawiíski o kategoriipodmio[rlirycznego,in: Wierszi poezja WroclawWarszawa- I&akÓ,w1966's' 59.
a M. červenk4Ylznamovávfstavba
literárníhoaoa,ÚČsl (doklonká dinrtaěnÍ
práce)'Praha1968's' 178.
5A. Macurová,Ztváměníkomunikačních
jazykovfchprojevech,
faktorr!v
Univerzita
Karlova,kaha 1983.
6F.x. šana,Kotázcedekadence,
in:tfž,Kriticképrojevy2,
1894.1895'PÍaha
1950,
s. 208.
7B'
Svozil,V kajináchpoezie,kaha 1979,s.5l.
8K. Hlaváčrek,
Pozděk ránu, in:tlE,BÁsnáPraha1958,s.40.
9srov.Lohnanovutezio posilovánímytičnosti
textuv souvislostis redukcímnožswí
postav. univerzďistickfkonceptsubjektujetak čionakvfklademtolalitysvětaz
jedinésubjektové
perspektivy(J' M. Lohnan,Sta$ipo tipologiikuťtury,
Tartu1973,
s.941).
10s.". J. Med,Básníkmarné
touhy,in:JiťíKarásekze Lvovic,ocrinynoci,Prďra
1984,s. 15.
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se sen múj s lďíďy zachycujícímireflexy věčnéhojitra l ajako gigantslcf
fantÓm orla zem ponesev žhavfch svfch spárech..BÍezin4 Rannímoďitba'
má.../dostáváupfiíperuti,/podjejichž
Svítánínazápadě),svou,,dušť.(,duše
rozmachy prÍskajíbez vzruchu hvězdy.. Hlaváček,Upír, Pozdě k ránu)'
Subjekt se hyperbolizuje,,,gigantizuje"fyzicky nebosvou psychickou kapacitou, která usiluje stát se svodem všechlidsklch dějúminulfch i budoucích
(,,Aévšeckoobsáhnu,všechcíledrah a cest,/ co vidímžíta mŤíta rústa kvést
aÁát. BŤezina,Modlitba vďerní, Tajemnédálky).
Jesttižebásnickf subjektv symbotismutíhnek univerzďizaci, ke splynutí
s veškerfm tematickfm živlem básně, a tím současněnepŤímovyžaduje
nápadně teatrálnírozčleněnítéto univerzální subjettivity v rozmanité
jakožtolrrajně
,,vlastnť.role, pfedevšímpak prezentacivlastníautostylizace
nápadněkostfmovanépostavy,v ,,reďistické..básnijsou prosĚedky pÍedsta.
venívlastního,jď. uvnitŤtématubásně nápadněchudší.Pfíznakověfiktivní
autostylizacejsou zcela vyloučeny,ba dokonce ironizovány. Tak na pozadí
vlrazně stylizovanfch figur básnika, do jejichž repertoáru,jakjsme viděli,
pafiil nejednoui motiv mohutnfch kŤídel'konvenčníatributpoezie,načrtává
Machar ve svéVenkovské idylce (Confiteor) groteskníobrázek, v němž
svojí
rilohu perutípfejímáobnošenf svrchník ,,svrchníkmúj. prost d^ávné
do
trásy . /kolmne létalvzmachymocnfmi...Vstupuje-tipak subjektpŤímo
jako
transparentní'
dosti
konsEukt
tematickévrstvy textu, vstupuje tam
charakterizovanfvesměsběžnfmiživotnÝmirÚ'konyspjat..fmispozorováním,
cítěním,chŮzí,hodnocenímapod.,jen zcela zŤídka(a pokud, tedyjen krajně
konvenčně)bÝvá charakterizovánvnějšímpopisem.
Presto všakŤadámotivú,charakterizujícíchsubjektmluvčíhov symboAéužjde o motivy
lisírí linii, nacházísvouparale|ui v p!ánu ,'realistickém...
izolace, prožitkusamoty,tako vazbukmotivrlm smrti (,,Sámjakžtrkžhleďm
do svézimy la s rezignacíznám všenést...z mépyšnélodi zbyl jen vrak..,
píšeMachar ve svfch fficeti letech v epilogu ke knize Zde by měly kvést
rúže)nebo konečněi o motivy negování erotickéhovztahu (motiv typu
poeziď.
v plánu,Íealistické
V jistémsmyslujsou analogické
,'nemámženu..).
- auto.
typy základních,,syžetú..
i v plánu poezie symbolistnítaképtíznačné
biografie typu Macharova Confiteor nebo Sovovfch ,,zpovědních..básníze
Zlomenédušes typem dějin duše,jak je pÍedstavujenapfíkladu Sovy básei1
Řeka a v návaznosti na ni i lyrické myty o hledáních,rnÍbojícha návratech
(vedle Sovy zvláštěNeumann a Bfuzina).
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jsemsez hromadysedmdesiáti
tisícú
...když
Tak
mne
bili
bičem!
zdvihl.
vfše
do
pece?rakjedinf plál'
Jak vítkovské
lrrvavf chalátmi z ramenouvlál,
školu,
najednomnesljsemněmeckou
jsem
polskÝ
nesl
chrám,
na druhém
jsemklaďvo nesl
v pravicitěžké
(levoumi uraziluhelnfbalvan,
oko mi vyžehlvyšlehtfplamen)
kletbya zášť.
tisícú
a v srdcisedmdesáti

Problémy suhjektu v poezii ''generacebuĚič&..
V zŤetelné
dvojpÓlovostimoderníhosubjektuje zťejměcosi,co do značné
rníryurčovďozvláštnírysy českéliterárnísituacena pťclomustoletí.LZe
pťedpokládat,že právě vyhrocení problému ,,modemíhojá.. do obou
protikladnÝchverzípfispělok takovémuvyhraněnísymbolismua dekadence
v českéliteratuťe,jeŽ májen obtížněsrovnateinéprotějškyv jinlch lite.
raturách a je v mnohaohledech unikátníi v širšímrámci evropskérn.Pokud
jde o dekadenci,R. ts.Fynsenthovoťilpťed
časemo tom' žečeskáliteratura
vytvoťila pťímojejí nejčistšíformy: ,Éeská dekaderrcebyla snad nejdekadentnější
ze všechdekadencť.,'a snadto svfm zpŮsobemplatíi o syrnbo.
lisrnu (laajní mytizace a hyperbolizace ,jt,, autonomiebásnickéhosvěta
a jeho univerzalismus,rozšíiení
symbolickéhoplánu v alegorickoufilozofii
tidělulidstva).

ŠtareoÍzjev
Z Frydku šeljsem do Těšína.
V srpnubylo, horkobylo,
na silnici nadešeljsem
hezkéděvčez Tošonovic

Fčitomvšaksouběžnáexistenceobou typtl subjektu(a subjektivit)zaklá.
dala hnedod pďátku možnostvzájemnéhokorektivu obou pÓlŮ: na jedné
straně upozoríovala na nepochybnou parcíálnost subjektivity racio.
nalisticko-realistické,
na jejíomezeníbezprosďedníempirií,na stranědruhé
napomáhďarychlédiskreditacinovfch rétorickfchsystémŮ,
kterév pťípadě
symbolismuopěthrozily individuálnítvŮrčíčinproměnitv ustrnulf soubor
konvencí.

'Tďonovice
podoby
Půtomsi tu obě tyto na prvnípohledv traďčníopozici rozvržené
pťizpŮsobují."
Titánská
subjektivity ďetelně vycházejívsdíc a vzájemně se
podobouMsnického
autostylizace u Peba Bezručedotekems všednodenní
mluvčíhopťedempzbyvá púvodnívflučnosti a aristokratičnosti'titán je
pojímánjako jeden z mnohfch, čiještěpťesnějijako bytost reprezentující
v sobě osud kolektiva. Je budovánještěs tradičnímiprostorovymi aEibuty
symbolistníhohyperbolického,já.., uchovává si i jeho vysokou ptačí
perspektivu pohledu na okolní svět, ďe současněpďíÉ s využitírnrcáIií'
kteÉ ho sbližujís poetikou básnickéhorealismu, zvláště s jejím zájmem
o pťesné,věcné,vfznamově zaosďenépojmenování.Je z toho hlediska
pňíznďné,žev dobovémvnímánímohl bft a aké byl Bezručúvtitán chápán
jako pťesnf,chcemeJi ,;eáIn!,, odraz slezskésituace,a dokoncei jednotlivé
motivy skládajícícelkov! konstrukt titána byly pťijímányjako autobiografickézprávy o básníkovi,jehožidentita zŮstávalapfud čtenáibmďou.
ho skrytazapseudonymem.Šíťily
se domněnky,žebásnftemjezmzačnn!
havíť(,,levou /rukď mi urazil uhelnf balvan.) nebo huhík, fantomaticM

Foznamenalo to ďejmě i dalšívlvoj česképoezie - jednak v pťekotně
rychlénnrozvinutí Moderny až po ,,lrrajnímez,, a vzátpětíjejí vyčerpání,
jednak pak v pťet'rvávání
generace,byé
určitédvojpolovosÍii v poezii mtad'ší
v tébyl stálezťetelnější
pokus vlchozí protikladnostpťeklenout.
Jestližejiž
samo rozvrženíproblémrlmoderníhočlověkado dvou nespojitfch verzí
v soběneslojakmožnostvyhroceníoboupÓl , takjejichvzájemnouadaptaci,
jednoznačně
v mladšígeneraciModernypťevažuje
hledrání
možnostipfopo.
jeníobou poloh.
Na tomto vfznamovémpohybu spočívásvfm zprlsobemcelá stavba
BezručovfchSlezskfch písní,v nichžje nápadněhyperbolizovanáa v jádru
stráleještěsymbolistníautostylizacemluvčíhojako titána prolnuta s jeho
naopakvelmi civilnípodobou,,realistické
tažby,,.
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bezručovskáfigura se čtenáŤrlm.promítala
do reiálu:,,Když za vďera pluly
na obloze záp|avy od vysok}ich pecí ve Vítkovicích, když dfmavy sloup
zaámova| žlutéplameny,bezděčnějsme viděli mocnf stín'jak se zdvihá
z ohně a koufu . ale ten stínhrozil l...lten velikf a pochmurnf odbojnik
hrozivě zakÍičel.....;
,,Kdesi hofely den za dnem st.ohyna panském.Zalrračenfmužšeldělnickou osadou směremod stohu,kter.f stál v jednom ohni.
Žeby taby|'ten mužz těch básní,co hrozil, žejednou se zvďneme a všecko
budev plamenech?"3
SoučasněvšakvšedníbásnÍkovapodoba, v kompozici sbÍrkydŮsledně
pojímaná jako protipÓl fantomatickéhozjevu titána, právě díky této
koexistenci pÍekračujehranice civilního autobiogÍafismu,pouhévěcnosti,
a je takdotlačovátak'amsi
směremk symbolu'PŤedstavuje.li
semluvčíbásně
ve zceLavšednípodobějako ,,chodec..,poutníkkrajinou' je na tomtopozadí
nápadné'jak vfrazně hodnotověje tentopbsun prostoremzabarven,jak vždy
je znamenímrezignace nebo
něco ,,symbolizuje..- odchod z rodné z".rné
je
zrady,ďklon od vytyčené
mfuta.Sám
trasy mravnímďsouzením hŤíšného
pohyb putujícíhobásnÍkaSlezskem je vlastrrěv rihrnu analogickf statické
prostorovéextenzitě titána, kter.f v sobě celéSlezsko sousďeďuje ('pŤibili
ruku mně v osftavě, v Těšíněv srdce mne boďi, / zLípny octu mi podali
jak mrlže,,reálně..
píti.....Vrbice), trajektoriepohybuje jedinfm zpr}sobem,
jednotlivfmi
prezenÚovan1f
básníkvstupovatve styk s
částmivlasti apospojovatje svoujedinečností
v celek.
obdobně i intimní milostná poezie Slezskfch písníneníjen prostfm
Bezručovfm ,,conÍiteor''v macharovskémduchu,takéona se fidí celkovfm
plánem, sÍáváse osobnímprotějškemstlizovaného zápasu hyperbolického
titána a podrobujese spolu s nímtfmž stavebnímzákonitostem.4
Proces, kterf se odehrával v poezii Petra Bezruče(vlastně wstevnfta
Sovy,Macharaa BÍeziny),je po mnohasfránkáchtypickf pro celougeneraci
mladší.ostatně sám fakt drlslednédoslovnéra|izace onétypické,,vysoké..
perspektivy symbolismu v Bezručověpoezii se zapojenímdrastickfch či
nepoetickÍchkonlaét,kteréproměiÍovalosymbolistníhotiÍánav banní,až
suneáIně z disparátníchpÍedmětností
skládanoufigurínu,byl nejen dovršenímlinie vfvoje symbolickéhosubjekhrk hyperbole,alejiž ijeho zrušením
a rozkladem. ZnamenínedostaÚečnosti
tétoautostylizace nacházímerczpty.
její
je
lenav celégeneračnípoezii
i tam,kde ještěpŤijímán
základnípúdorys

(,,Takuprosffed
stojím:
svégenerace
vf stavby,aév podoběv zásaděneutrální
ještě
podobě
v
/ duch,kterf neguje!..V. Dyk, Marnostixxil), nebozatím
je
jak
Holého.
u
mnohdy
Josefa
tomu
nadnesené,
a
patetcké
jsemuseďÝv zákoutíČech,
Bramírr
mrizamiživenflabužnicky,
na ďaáníchvavfin,pelyněkna stech,
na srdcibodtákasketickf,
za sebu vilu,jezeropfedemnou,
podnohoupeklo,nadhlavouzáhadutajemnou'
spjatfch'
kol pasucinkotÍetězú
ctihďnf bramína roztomilf,
pobožně,
s pokorouhledímco chvíli
v Životysvatfch...
J. Holf, Vďíček Nejlú
MohuÍrf' složitÝ,ponurf zjev
zapadlvpoušélidskéhroudy,
tisícemlan se mu vylévákrev
plnfmi proudy

.

:'

jak lupičz ťemeslaz;a*nízkymlďovím
směju se blbečkŮmideovfm,
s gesty lvími.
sffilím wé zarjíe*
lÚamáb citu s kapsami otevťenfmi,
lichváťe,již dobťeuložíhťivnu,
zbubfuléproroky duševnísvětské,
prohniléptršeryvlastenecké.
Ty jedny sfrYlíma na druhéplivnu.
stnívá se v Čechácha časje tak zoufale pozdní'
PíseiÍmá doznívá'dozní.

J. Hof' Já (satiry)
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Celkovépatetickéuu má tu všakužnedokážezakrft,žese zcela
rozpadlazÍi<ladní
a sjednocující
linie vfst,avbyhyperbolickélro
autostylizďníhokonsfuktu:mísíse zdemotivyzcelarŮzného
púvodu,
odkazující
ke zcela rrlznfm kontextúm,
celekje poKivenf abizam(; samovzepětí
vzhůru,základníhodnotovfpohybsubjektú
v symbolickém
plánu,nabfvá
vysloveně
a
často
komickfch
rysŮ:
$otÉslních
Matěji Broučku,slyš,mě na světěnohy zebou.
podruhéna měsíc,
Až poletíš
Ó vem mě s sebou!
(tamtéž)
Pfitom je fieba zdŮraznit,ženejdev1/slovněo zá7ežitostdíla
Josefa Holého, a tedy o jev, kterf bychom směli odbft poukazem na prostou tvmovou
nevyváženost,,druhoŤadé..
básnické struktury.Bizarní autostylizační
konsÍukty Holéhojsou prostě jen součástíobecnéhorozpadu jednotného
symbolistníhokontextu, kterf ďíve tíhl k univerzálníplaÍrosti, ďe teď je
rozbíjendo nespojitétematickéa slohovéÉíŠtě,
rozpojujesedo osamocenfch
jen jako jednaz položekv repertoárurŮzno.
estetickfch panelú,použitelnfc-h
rodfch básnickfch prosťedkŮ.JHyperbolizovanftitán pak ztrácícelistvost,
,}upí sď. z rúznorodfch,chaotick ch, vzájemněnespojitfchmotivrl,nakonec zcnla ustupuje,pŤenechávajenanejvfšsvéprostorovéatributy - zvláště
napětímezi koordináami ,,nahoÍe..a ,,dolď" . jinfrn tematickfm složkám
básně(všimněmesi,jak je na tétooseorganizovánještěprostorve Šnámkově
sbírceveršúModry a rudf' pÍestože,jď. samo tu již prijímá zÍetelněnové
charakteristiky).
Tyto novérysy spďívajípfudevšírn
pfustává
v tom,žesubjektmtuvčího
bft ručitelemuniverzálního modelu skutečnosti,láme se obecná závazná
plaÍnostjedinéperspektivy, vedle perspektivy subjektu básně se uplatilují
i cizorodéa z pohledusubjektup ímodesruktivní perspektivyjiné,kt.eréuž
nemohou byt interpretoványjako pouhédramatizovanéverze některfch
momentŮautorskéhomonologu. Subjektivníperspektivalyrickéhohrdiny .
ďespoiív témfie' vjakéto lyrikajako druhdovoluje - sezŤete|něparcializuje,
skftr4 většísamostatnostjinfm subjektŮmnebo ďespoĎ skutečnostnímu
jako subjektemneovládanf, zvnějškuvpada.
materiálu,oMzatě podávanému

je kladenna slovo,najeho intenzitu
!ícíanezávislf živel.tretelně silnf dúraz
již v poezii realisÉ,ale nynÍužtyto
a obecněna postupyběžné
a pÍedmětnost
postupy nejsou izolované, ztáce!í vazbu na jednu ze dvou prár'oplahfch
podob subjektu,a dosLávajíse tak všeobecnědo popfuď.
Mďemy vyhranily dvěpodoby subjekivity,
Stejnějako se v poezii české
pojmevytvoŤilyse i na prvnípohledzcelaprotichŮdnékoncepcebásnického
jďnoznačně o po&eběslova,
nování:ve větvi realisticképoetiky se hovoŤilo
ježbybylo,,prosté,a|evfrazné,,,jeŽbypÍineslo.trefnéoznďenípravdy
-aŽivot'ti.,
(V. Mrštík),zatlmcovzhledemkpoďebám symbolismuse detelně
,,Slovo neníjen pÍostoumluvnickou značkouvěci
htedalopojmenoviíníjiné:
pojmu'ďe jest mimo to elementemnasmírněbohďfm'
a jí odpovídajícfrto
pružnfm,rozhalujícímceléťadyperspektivvnejrŮznějšíchsměrech
jeho stránkách /.../Jsou
a schopnfm rozněcovati nitro v nejrozmanitějších
jmenovati a určiti,veďe
slova' která veďe celéťadyvfznamr!,kterémúžeme
svéhovfznamu mluvnického,etymologickéhoa věcného,vedle vfznamu'
jejžmajípro psychologii národŮ a filozofii íeči,majíi jistf vfznam neurči.
něco, čemujsme
t.rny u nevysloviteln!, ale zato všeobecněcítitelnf, to
* (F. v. Krejč$.6
v posledníchletechuvykli číkati,v ně, esenceslova....
Rozchodtěchtodvouvymezeníslova@ojmenován0ajejichfunkce
v básni je naprostf. Z hleďska samostatnéhopojmenovacíhoaktu byla
míňila tďiž
,,realistickď. koncepce pojmenovánÍv zásadé statická'
o nďe.
usilovala
souboru,
k ďproblematizování volby z danéholexikáhiího
jež
by bylo s Ýěcí
zeníjakoby toho jediného,pravého(,,nefnéhď.)slova,
jedinfm
spojeno tak těsně, až by se vytváňela i|uze, |"eje prostou věcí,
je
Podobně
piiiaďtelnfm.
piedmětu
možnfm pojmenovánímpffslušnému
ce pojmenovacíakt vícečiméněmechanickfm,bodovfm, ponechávajícím
širšílexikátní a kulturní rÁzemíslovav zásadénetknuté.
Symbolistní koncepce pojmenováníbyla naopak spjata s oslabením
sťvztaopačnÍm
pťedmětného
poukazu slova:dúrazsepčenášel
1měrem,la
je
na
bohaté
obklopoval,
kterf
húpojmenovánís cetfm lexiMlním systémem,
.
kulturnípodložíslova a konečně- v neposledníťadě na stcjněnejednďuchf
vztah subjektu ke zvolenémupojmenování,vybíranémujakoby právě
a vflučněpro danouchvíli.
Yztaženíobou moderníchverzísubjektivity v generacibufičŮuvedlo ve
vzájemn! vztah i ony nespojitékoncepce pojmenování.Na jednésraně

Celkové patetickéuanŽmá tu však už nedokážezakrft, že se zcela
rozpadla základnía sjednocujícílinie vfstavby hyperbolickélroautosty.
lizďního konsfuktu: mísíse zde motivy zcela rŮznéhopŮvodu, odkazující
ke zcela nlznfm kontextŮm, celek je polŤivenf abizarn1: samo vzepětí
vzhůru,základní hodnotovf pohyb subjektúv symbolickémplánu, nabfvá
grotesknícha častovysloveněkomickfch rysŮ:
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souború
pÍedměErost
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novánÍ.
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básnického
mělaovšem
v principu nebránila kontaktu s novfmi okruhy skutďnosti, pŤedsta.
vovatav podstaěobvÍonfsystém
a navícnebylatakjednoznďněváz,ál 'na
hyperhofovanf typ subjektivity,kterÍ se svou schopnostísesně vidět
a analyzovatstavěl'nad skutečnosť.
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jako naivizacesymbolu,,pozdější
literárníhistoricihovofilio jeho,,zreálilo
váď.' o vfvojovémpohybuod symtoluk emblému.8
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Žvoa bÍdo,pŤectě mám
$es
d ažksoubonrModry a rudf. Na téÚo
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subjektzŤetelně
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PEs

Srdce
?kvetzelnu měsíc,prízrakzaskleného
kr.íčelk vodám' /kde pižmorozemnutév dlaních
podám
k subtilnímti chŤípím
jim
pŤejemnoubolestí krvácely voskovéprsty /
a ta kÍevvoněla po jasmínuvadnoucím
vševypěl do btedamďf květ
a všemsvfm chrtúmusímnfm s mdlou srstí
ptyšovoujed v mlécepďám

NaprotitomuvprvníchvydanfchknížkáchF.Šrámkanacházímeutfchž
motivúzce|alozdflnézWárnění:
sRDcE
KREV
KvĚT
PEs
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.
?rfty košft zelenf, z méhosrdcekoÍeny/
potvoÍavyrvala...
všechnovoní/divněpokrvi
v mďré dálce rudf květ, / oh, rudf květ..'!
Žr je někde budka psía v tébudce vzteklípsi
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vědomě banalizují, ,,naivizují., vfznamově se otevírajípomocí krajně
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se
ještěobrazně Íečenobez kontur, neosamostatlíují
oočátkuvystupují
slitiny,
v$znamové
dojediné

sjednocovaného
fiffi;,;:Jonone i intonačně
s jistou dávkou pŤibtižnostioznačitza nuancovan]f

mohli
|'fAmlr
-. ^tvrv9bvchom
,ch hnutílyrického.subjektu.
duŠevnr'
zápis denlních
sRDcE

KREV
KvĚT
PEs

7''llrtetzelnu měsíc,prízÍakzasklenéhoSrdce
kráčelk vodám, / kde pižmorozemnutév ďaních
podám
k subtilnímti chÍípím
jim
bolestí lcrvácely voskovéprsty /
pŤejemnou
a ta kÍevvoněla po jasmínuvadnoucím
vševypěl do bleda mďf květ
ux"' svfm chrtúmupŤímnfms mďou srstí
"plyšovoujed v mlécepodám

NaprotitomuvprvníchvydanfchknížkáchF.Šrámkanacházímeutfchž
motivůzre|a rozdilnézN árnéní:
sRDcE
KREV
KvĚT
PEs

i

I
I

l
Zrukykošft ze|en!,zméhosrdcekoŤeny
Potvora vYrvala"'
všechnovoní/divněpokrvi
v modrédálce rudf květ,/ oh, rudf květ...!
Žeje někdebudkapsíav tébudcevzteklípsi

Zatímcovjuveniliíchjednotlivémotivy.jalrÍcolijižtehdyftekventované
. vstupujído textujako nesamostatné
složkycelkovéhorozvinutéhoob'razu
a zústávajísémantickyrozosťené,nyní se vyhrarIují,osamostatilujía také
vědomě banalizují, ,,naivizují,, vfznamově se otevÍrajípomocí krajně
konvencionalizovanfch kÓdr!' navícčastoďetelně mimoestetickfch. Tako.
.
je
vfmi kÓdy mohla bÝt běžnáhovorová idiomatika, ale rovněž a to pro
sociálníjazykové
novou generacizvlášťtypické. celkem pfesnědeťrnované
kÓdy vysloveně ,,nízk3..,aé!1t,jde o repertoár jazykověstylistickfch
prosĚedkúvojenskfch (Šrámekve sbírceMďrÍ a rudf) nebo lexika vázanéhona prosffedíhospoda šantánŮ,nebo na prosťedíproletariátu(Gellner'
Mach), preoevsnnkÓd politickéholexika a rétorikyanarchismu.Jednotlivá

pojměnovánípfitom zjevně nesměfujív témfie ke ztlctožnění
s věcí,jaké
bylo.pahnév poetice,Jealistú..,naopakv pojmenovacímaktu tyto dílčíkÓdy
zÍetelněaktivizují, chovajíse sice diskétně,ale pŤecejen nepochybnějako
ztlaky zjejich souboru. Tak sledovanémotivy ,,srdce..,J<rve..,J<větu..se
v Šrámkověpoezii provazují s jednoduchoupolitickou symbolikou rudé
balvy. Barevná pesnost květinové symboliky juvenilií a znaénádruhová
rozmanitost květinovéhorepertoáru se v Modrém a rudémustaluje na
závaznémemblému,,rudéhokvětu.. (ien vfjimečněkontretizovanéhojako
,Í že..nebo,,mák..).Tentojedinf a pÍehlednfkontextsepak sbíhá- v pfímé
analogii se základními motivy anarchistickéhopolitickéhoprogramu kde to
s tématemlásky, svobodnéa nezávislé,,,volnélásky.. (,,zahtádeč|<a.
rudě kvete..)a s tématemvzpoury. obdobně i pŮvodně secesněstylizovaní
jsou v Šrámkověknižněpublikovanélyrice zcela vytlačeniemblémem
,,chrto.
kterf se snadnootevíralanmchistickérétoricesvou podvojnostíocho.
,,psú..,
zlcrotlého,služebnéhozvftete a potenciálníšelmy(,,havffi,dneska
čeného,
pse' a zíra čtověče,!..
F. Šrámek,Psí chorál). Ani v pŤípadě,,vÍbY..
ModrÍ a rudf) nenív textuvyužitoz hlediskasecesníhovidění
1r. Šnámet,
.
dúležitlchatributúsplfvavfch větví,ale - byťdnesjiž s malou čitelností
vyshlpuje do popÍeď fakt, že šlo o emblemickf stom anarchist&(wba .
Volnost. Rovnost. Branství - Anarchie).
Úshrp univerzáně budovanéhosubjektuse obráželi v celkovémpoklesu
prestiževolnéhoveršea širocezaložené
lyrické básně v tomto období.
Paciálnímu subjektu,kterf usiloval identifikovat se s určitfm kolektivem
jednoznačně,,nízkou..perspektivou
a jeho neméněokázale dítčía současně
vnímáníreality, mnohem více vyhovovaly menšížáwy, opírajícíse
o ryfrnickérítvaryčleněnédo méněslabičnfch sekú,se zťetelnfmipísiÍovfmi názvuky nebo pffmo stylizovanéjako písně. V tétona první pohled
patrnétendenci prezentovat subjekt básnfta jako ,,zpěváka..se mohly
formálně aktualizovat i určitéfolklÓrní momenty(a}koli jistě ne tak systematicky, jak tomu bylo na Slovensku, kde modemípoezie neznamenalatak
plÍlrf rozchod s Eadicí. u I. Kraska. J. Jesenského,nebo ťeba u Moravana
J. Mďrcna), ďe i pak byly pťehodnocoványa orientovány jinfm směrem.
U Tomanaa Opolskéhosměťovalynapfikladk obecnéplaftrosti,nevázanéna
archaickou uzavťBnosta neporušenoupoetičnostvenkovskéhosvětia,ale
spíšeprosťednictvím stylistické kvality jednďuchosti, bezprosďednosti
(ednoduchá syntax, pťehlednákompozice, nekomplikovaná sfrofika,

subjektbásníkajakolyrického
pojmenováníapod.)'prezentující
iednoznačné
Nedocházítu ledy anik dílčíobnově
Lďnu uezvlhradně nearistolaatického.
již ve ťicátfch letech deva.
která
se
vyžila
ranéobrozenskéohlasovosti,
století,ani k náwatuk romantickfmpokus m naléztve folHÓrních
tenáctého
prosďedcíchnástrojsubjektivace,jakkoli i tentolráttentopÍocesumoŽlÍoval
pflklon k stylistickfm mďelrlm písněa skftal takémožnostibezprosďedního
vyslovení zážitkl, doteku s autenticitou.
Spíšnežk subjetcivaci mffí nyní sémantrkapísněk naváaáníkontaktu
básnického,jď. s kolektivem, kŮerf byl v symbolistnímčleněnískutečnosti
vysunutze Zornéhopole nebomohl exisŮovatuvniůuniverzalistickéhomode.
lu subjektivníhosvětajen jako netďná činepÍátelskáluza nebo dav a kterf
lcritickéanalfzy,
verzi modernyzústávalnanejvfšpÍedmětem
v ,,realistické..
souduze shany ,jt,. v žánntpísněse nyní
věcnéhostudiaa ,,nesÍanného..
gesta
pospolitosti,kterfm je subjekt propojován
popfudí
náznaky
stavído
s,,ostatními...
Uplatlíujese tu pfoto i tíhnutík píslíovfmprojevúmvíce či méně
kon}rétněvyhraněnfch sociálních skupin a sociálních prosÉedí,k písni
vojenskéu Šrámka(MďÍÍ a rudf), k písnipolitické(opětzejménaŠrámek),
šantánové(F' Gellner).g S tím souvisí talé vltazná orienÍacena reálnou
mluvu. Tato orientace se projevuje nejen v zájmu o estetickémďelování
živé,pŤerfvanéemocionální Ťďi v dobovép*ni a prÓze (Šrámek),ale
i v aktualizaci radice ,,neliterárnť.poezie' ďkazující vědomě k Heinovi
nebo současněk pŤíbuznfmzjevŮm českfm(Havlíček,Neruda)a budované
na stšetávání
nesourodfch stylistickfch prvkrl (Gellner' Mach, Horkf). Titto
funkci napliiuje v jiné podobě zájem o sociální diďekty, aéjiŽ o vojens|cf
slang u Šrámka,o Íďové iďomy městšké
periférie(Gellner), nebo o dis.
harmonickévyužívánírepertoárudialektu určitého
regionu,jako tomu bylo
v Bezručovětvorbě.
To všepak vcelku vy sťrrjeve snížení
spolďenského sÍatutubásnÍka
a v nápadněproblematizujícípostoj k poezii. Poezie jednoznačněpzblvá
ezoteričnosti,vflučnosti, kterése těšilav kulturnímprojektu symbolismu,
ale pÍestávábyt takéčestnouslužbou,piedestalemhodnocenía soudu,jakji
nepŤímo
zďazovď macharovskf realismus.obojí se stávápro generacibuŤi.
čúvlastsrěnepfijatelné:poezie je nyní vnímánamnohem sŮÍzlivěji. Status
básnÍkase napŤíkladpro Josefa Macha pÍíznačně
stává - navícv odkazu na

pojmenovánípÍitomzjevně nesměfujív témfie ke ztotožněnís věcí,jaké
naopakv pojmenovacímaktu tyto dflčíkÓdy
bylo:patmév poetice ,,realistú..,
se
sice
diskétně,ale pŤecejen nepochybnějako
zfutelně aktivizují, chovají
znaky zjejich souboru. Tak sledovanémotivy ,,srdcď., ,JCrvď. ,*větu.. se
v Šrámkověpoezii provazují s jednoduchoupolitickou symbolikou rudé
barvy. Barevná pestrost květinové symboliky juvenilií a značnádruhová
rozmanitost květinovéhorepertofuuse v Modrém a rudémustaluje na
závaznémemblému,,rudéhokvětu.. (jen vfjimďně konlretizovanéhojako
nebo ,,mák..).Tentojedinf a p ehlednf kontext se pak sbíhá- v pffmé
,'ťúže..
analogii se základními motivy anarchistickéhopolitickéhoprogramu .
kde to
lásky, svobodnéa nezávislé,,,volnélásky.. (,,zahrádečka,
s témateÍn
rudě kvete*)a s tématemvzpoury. obdobně i pŮvodně secesněstylizovaní
jsou v Šrámkověknižněpublikovanélyrice zcela vyÍlačeni
emblémem
,,chÍt..
,,psŮ..,kterÍse snadnootevíralanarchistickérétoricesvou podvojnostíocho.
zlaotlého,služebnéhozvftete a potenciálníšelmy(,,havffi,dneska
čeného,
pse, a zína člověče,!.,
F. Šrámek,Psí chorál). Ani v pfípadě ,,vÍby..
vidění
1r. Šrámet,ModrÍ a rudÝ)nenív textuvyužitoz hlediskasecesního
.
dúležitfchatributúsplfvavfch větví,ale . byťdnesjiž s malou čitelností
vystupuje do popťedíÍakt,že š1oo emblemickf strom anarchistň (wba Volnost. Rovnost. Bratrství- Anarchie).
Úsurp univetzáJněbudovanéhosubjektuseobráželi v celkovémpoklesu
prestiže volného verše a široce založenélyrické básně v tomto oMobí.
Paciálnímu subjektu,kterf usiloval identifikovat se s určitfm kolektivem
a jeho neméněokázďe dílčía současnějednoznačně,,ďzkou.. perspektivou
vnímáníreality, mnohem více vyhovovaly menšížánry, opírajícíse
o ryfinické ritvary členěnédo méněslabičnfch sekrl, se zťetelnfmipísiíovfmi názvuky nebo pffmo stylizovanéjako písně' V tétona první pohled
patrnétendenci prezentovat subjekt básníkajako ,,zpěváka..se mohly
formálně aktualizovat i určitéfolklÓmí momenty(iakkoli jistě ne tak syste.
maticky, jak tomu bylo na Slovensku,kde modernípoezieneznamenďatak
pťírr!rozchod s tradicí. u I. I(raska,J. Jesenského,nebo ťeba u Moravana
J. Mďtena), ale i pak byly pťehodnocoványa orientovány jinÝm směrem.
U Tomanaa opolskéhosměiovaly napťíklad
k obecnéplatnosti,nevázanéna
archaickou uzavlbnost a neporušenoupoetičnostvenkovskéhosvěta, ale
spíŠeprosťednictvÍmstylistické kvatity jednoduchosti, bezprosďednosti
(ednoduchá syRtax, pŤehlednákompozice, nekomplikovaná stofika,

subjektbásníkajako lyrického
pojmenováníapod.),prezentující
ieÁnomačné
Lainu uezvfhÍadněnearislckratického.Nedocházítu tedy ani k dílčíobnově
jiŽ ve řtcátlch letech devaranéobrozenskéohlasovosti, která se vyžila
století,ani k náwatuk romantickÍmpokusŮmnaléztve folklÓrních
tenáptého
prosďedcíchnásroj subjektivace,jakkoli i tentotÍáttentoprocesumožiioval
pŤíklonk stylistick/m mďelúm písněa skÍtaltakémožnostibezprosĚďního
vy slovenÍzážitku'doteku s autenticitou.
Spíšnežk subjektivaci mffí nyní sémanfikapísněk navázánÍkontaktu
skutečnosti
básnického,jď. s kolektivem, kterf byl v symbolistnímčIenění
vysunutze zornéhopolenebomohl existovatuvniť univerzalistickéhomodelu subjektivníhosvětajen jako netečnáčinepÍátelskáluza nebo dav a kterf
v '"realistickď.verzi modernyzústávalnanejvfšpfudmětemlaitické anďfzy,
souduze shany ,já... v žánrupísněse nyní
věcnéhostudia a ,,nesEanného..
gesta
pospolitosti,kterlm je subjek propojován
popfudí
náznaky
stavído
s,,ostatními...
Uplatiíuje se tu pfoto i tíhnutík písitovfm projevŮm více či méně
kon}rétněvyhraněnfch sociálních skupin a sociálních prosffedí,k pími
vojenskéu Šrámka(M Í a rudf), k písnipolitické(opětzejménaŠrámek),
šantánové(F. Gellner).g S tím souvisí takévltazná orientace na reálnou
mluvu. Tato orientace se projevuje nejen v zájmu o estetickémodelování
živé,pŤerfvanéemocionální Ťďi v dobovépcroai a prÓze (Šrámek),ale
i v aktualizaci madice ,,neliterámť.poezie, ďkazující vědomě k Heinovi
nebo současněk pŤíbuznfmzjevŮm českfm(Havlíček,Neruda) a budované
na stšetávání
nesourodfch stylistickfch prvk (Gellner' Mach' Horkf). Tuto
funkci naplĎujev jiné podobě zájem o sociální dialekty, ďjiž o vojenskf
slang u Šrámka,o Íďové idiomy městsképeriférie(Gellner), nebo o dis.
harmonickévyužívánírepertoárudialektu určitého
regionu,jako tomu bylo
v Bezručovětvorbě.
To všepak vcelku vyÚstlrje ve snížení
spolďenského statutubásnika
a v nápadněproblematizujícípostd k poezii. Poezie jednoznďně pozbfvá'
ezoteričnosti,vflučnosti, kterése těšitav kulturnímprojektu symbolismu,
ale píestávábyt takéčestnouslužbou,piedestalemhodnocenía soudu,jakji
nefiímo zďazoval'macharovsk reďismus. obojí se stávápro generacibuŤi.
č vlasrrě nepÍijatelné:
poezie je nynívnímánamnohem sůízlivěji.Satus
básnÍkase napÍíkladpro Josefa Macha pfíznačněstává . navícv odkazu na
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jmenovce..Machara - v básni Po letechnebo v básni Na mofi
,,polovičního
(obě ze sbírkyRobinsonCrusoe, 1909)jen užitečnfm
pros&edkemsvádění
naivních žen,okázalou distanci od literátŮ si buduje FrantišekGellner ve
svfch Radostechživotaz roku 1903(,,CoŽ,pánispisovatelé,
/ vašehonejsem
dťuhu..č.xVD a Bezručsi na odmítáníbásnickérole vystavělceloživotní
lidskpu sebestylizaci,kterou v tvorbě i mimo ni rozpracoval do dŮmyslného
zdúraziíování
literárníhoneumětelstvi neznalostia nekompetence.TéměÍ
generačnípodezÍívavfvztah k poezii dokládá zŤetelněi Karel Horkf,
pŤedkládajev básni Vzpomínkana moji návštěvu(Pa|ičovysloky, 1905)
ironickf syžetďegorickéhosetkánís paní Poezií,stylizovanÝ jako schúzka
v budoáru, pfi kteréneohrabanybásník rozbije vázu a zjišéujetak,že jde
o pouhou napodobeninu. básnictví se náhle vyjeví jako velkozávod
s buržoazním
kfčem.Y závěrusepak nabízípozoruhodně
věcnéformulování
postojek poezii:

jsem prve.
My sejdemese.PŤestŤelil
Ne, neloučím
se, madam,navždycky,
všakv našílásce nebudeužkrve
a mnoh1fakord vyznícynicky.

Pohyb od aristokratickéhopojímánítvorby se tak vychyluje místy až
k usilovnéprezentacibásníkajako ,,nebásníka..a k potlačovánívšechilrrzí
spjátfch s vfkonem poezie (,,Jsembásnft. Zarcbem dělá pes na Ýěnecl
bobkovf poffebusvoji..Gellner, A hudbahrála,'nezďazeno).
- obrazněŤečeno.
Subjektjenynípojímán
zásadnějakosubjekts volnfmi
valencemi,s otevÍenfmivazbamivŮčiostatnímlidskfm bytostem.Rozma.
jako bytost hledajícípartnerství
nitfmi stylistickfmi znaky se pÍedst'avuje
v širšímkolektivu, pÍičemž
toto htedáníje pŤesněsociálně nasměrováno
k spolďensklm vyděděncrlm- hoqpodskfmpovalďŮm' prostitutkám,proletáŤŮm,
obětemspolďenskéhoritlaku.Užz tohotohlediskaje v generacisilně
aktuálnížánrsociálníbďady(Bezručovybaladyv Slezskfchpísních,Holého
balady v Padavkách a zvláštěv Mračnechaj.)jako aktu konkrétního
sociálnÍ.
ho postojea soucítční.
se plně rehabilitujea v básních,které
,,Dav..,,,||Iza,o
ještě udržujísepětís vfchozí symbolistní titánskou stylizací, pÍejímá

titána(vkolektivníchstylizacíchBezru.
symbolistního
dokonceprivodnírole
čea Neumanna).
hranice fiktivníhobásnickéhosvěta,
pŤelaačuje
AktiviÍa subjektuvšude
reďity a zce|akonlrrétníchsociálníchproblémú,které
.nr io qp"r.čenské
cestoumetafory nebo alegoriepÍedeminteriorizovány.
n*''n rižneisou
jsou ve svém celku aktuální vfpovědí
Bezručovy Slezské písně
oblíbenfm p}edmětemgene.
o nárďnostních a sociálníchnapětíchSlezska.
mechanismy,pŤedevším
račníkritiky se stávají potlačovacíqpolečenské
násilí;tototémaspolečněsdílíse
armádajako typ izovan! vfraz mocenského
(.Vy matičkomá
Š*mtem i Mach (Povídkao králi zlodějrl) nebo opolsky
jsa věren mocnáŤi..Drama
v dá|ce,jak sen ji utváÍí,I já t^dyležímpobit, /
cínovéhovojáka' Pod tíhouživota).
jako
Za objektkonkrétníchironickfch vfpadrl sloužila církev stejně
patriotismus(K. Tomanve svéPísniad usumdelphini zTova
rakouskf st"átní
životokonfrorrtujehabsburskousymboliku barev s barvou vlasr! žen)nebo
na druhésEaně i v Čecháchnedotknutelnánacionálnísankta Dyk zásadně
evokuje Čechyjako zenibez života a bez síly (kde siláci vystupujíjen
v cirkuse), znm zaplavenoušpínou.Gellner provokativnězabudovalnárodní
emblémlva do erotickéscényv hotflku plnémštěnica ďetelně ho posunul
k obscénnosti:,,7,av|ajehrdě prapor rudobítf / s lvem bflfm, kterj má dva
ocasy.. (Dech budoucnosti,nezďazeno). Do polemiky s oficiální vlasteneckouideologiísedostává Bezruč,Neumannse vysloveněvyvíjík politické
lyrice, paralelnís jeho provokujícímivystoupenímipublicistickfmi ('Jdeou
násilf. JsemRaku.
státurakouskéhojerovnoprávnost,ideou státučeskéhoje
v minulém
koÍeny
své
postoje
měly
sarnoziejmě
šanem;.loTyto kritické
obdobía pÍímovyrŮstalyjak ze symbolistníchgestodporua nesouhlasu,tak
z konkrétnílaitičnostireďistické. Teď se všaktakovépostojestávajívlashě
vědomí
v ce]éšffiobecnézávaznfmi, nemluvěo tom,Že zanimistojízŤetelné
nemožnosti těku lyrickéhosubjektu z dobovfch konfliktrlani do umělfch
prostorŮkonstruovarré
fikce, ani ke spásnéroli básníka.soudce,kterf tak či
onak snjí mimo to, co je odsouzenok odmífrrutí.
debutu Živoa bído, pÍectě
Všimněmesi z tohoto hleďska Šr.ámkova
mám rád (1905).Znechucenía negativismustu prostupují
rozmanitéroviny
básnickéhopostojeke skutďnosti. Poznamenávajícitovou a erotickou akti.
vitu subjekfuv ritržcíchmilostnÝch pÍíběhú,
v nichžje láska nahlfiena jako

jmenovce..Machara- v básni Po letechnebo v básni Na mofi
,,polovičního
(oběze sbírkyRobinsonCrusoe, 1909)jen užitečnfm
prosffedkemsvádění
naivníchžen.okázalou distanci ď literátúsi buduje FrantišekGellner ve
svfch Radostechživotaz roku 1903(,,Což,páni spisovatelé,
/ vďeho nejsem
druhu..č.XVII) a Bezručsi na ďmítání básnickérole vystavěl celoživotní
lidskqu sebestylizaci,kterou v tvorbě i mimo ni rozpracoval do drlmyslného
zdrlrazřování literárníhoneuměÍelství,neznalosti a nekompetence.TéměÍ
generačnípodezŤívavfvztah k poezii dokládá zÍetelněi Karel Horkf,
pŤedkládajev básni Vzpomínka na moji návštěvu(Paličovy sloky, 1905)
ironickf syžetďegorickéhosetkánís paníPoezií, stylizovan:Íjako schtlzka
v budoáru, pfi kteréneohrabanf básník rozbije vázu a zjišéujetak, žejde
o pouhou napodobeninu- básnictví se náhle vyjeví jako velkozávod
s buržoazním
kfčem'V závěru sepak nabízípozoruhodněvěcnéformulování
postojek poezii:

My sejdemese.PfestÍeliljsem prve.
Ne, neloučím
se, madam,navždycky,
všakv našílásce nebudeužkrve
a mnohf akord vyznícynicky.

Pohyb od aristolaatickéhopojímánítvorby se tak vychyluje místy až
k usilovnéprezentacibásníkajako ,,nebásníkď.a k pottačování
všechilrrzí
spjatÝchs vfkonem poezie (,,Jsembásnft. Za rohemdělá pes na Ýěnec /
bobkovf potŤebusvoji..Gellner, A hudbahrála,nezďazeno).
- obrazněŤečeno
. zásadnějakosubjekts volnfmi
Subjektjenynípojímán
valencemi,s otevÍen1fmi
vazbamivŮčiostatnímlidskfm bytostem.Rozma.
jako bytost hledajícípaÍnerství
nitfmi stylistickfmi znaky se pŤedst,avuje
v širšímkolektivu, pŤičemž
toto hledáníje pŤesněsociálně nasměrováno
k spolďenskfm vyděděncrlm- hospodskfmpovalďúm,prostitutkám,prole.
táŤŮm,
obětemspolďenského tlaku.Užz tohotohlediskaje v generacisilně
aktuálnížánrsociálníbalady(Bezručovybďady v Slezskfchpísních,Holého
bďady v Padavkácha zvláštěv Mrďnech aj.)jako aktu konkrétníhosociální.
ho postde a soucítění.
,,Dav..,,,luzďnse plně rehabilitujea v básních,které
ještě udržujísepětís vfchozí symbolistní titánskou stylizací, pÍejímá

titána(vkolektivníchstylizacíchBezru.
symbolistního
dokoncepúvodnírole
čea Neumanna).
hranice fiktivníhobásnickéhosvět,a,
pŤelrračuje
Aktivita subjektuvšude
a zce\akontÍétníchsociálníchproblémŮ,které
.ni ao spolďenské reality
nebo ďegorie pÍedeminteriorizovány.
metafory
rižne;soucestou
oí''
jsou ve svém celku aktuální vfpovědí
Bezručovy Slezské písně
oblíbenfm pÍedmětemgene.
o nárďnostních a sociálníchnapětíchSlezska.
mechanismy,pŤedevším
rďní lrritiky se stávají potlačovacíspolďenské
témaqpolečně5dílíse
armádajako t ypizovanf vltazmocenskéhonásilí;toto
('Vy matičkomá
Šrrmtemi Mach (Povídkao králi zlodějrl) nebo opolsky
jsa věren mocnáfi.. Drama
v dá|ce,jak senji utváÍí,l já tady ležímpobit, /
vojáka,Pod tíhouživota).
cínového
jako
Za objekt konlaétníchironicklch vfpadrl sloužilacírkev stejně
rakouskf stiátnípaniotismus(K. Tomanve svéPísniad usumdelphini zTona
životakÓnfrontuje habsburskousymboliku barev s barvou vlasrl žen)nebo
na druhéstraněi v Čecháchnedotknutelnánacionálnísankta Dyk zásadně
jen
evokuje Čechyjako zemi bez života a bez síly (kde siláci vystupují
národní
v cirkuse), zem zapiavelou špínou.Gellner provokativnězabudova!
emblémlva do erotickéscényv hotflku plnémštěnica ďetelně ho posunul
k obscénnosti:,,zav|ajehrdě prapor rudobílf / s lvem bíl!m, kterf má dva
ocasy.. (Dech budoucnosti,nezďazeno). Do polemiky s oficiální vlaste.
neckouideologiísedostáváBezruč,Neumannsevysloveněvyvíjík politické
lyrice, parďelní s jeho provokujícímivystoupenímipublicistickfmi ('Jdeou
je násilf. Jsem Raku.
státurakouskéhoje rovnopr.ávnost,ideou státgčeského
koŤenyv minulém
své
postoje
měly
samozÍejmě
šanem;.loTyto laitické
obdobía pfímovyrŮstrly jak ze symbolistníchgestodporua nesouhlasu,tak
z konlaétnítritičnostirealistické.Teď se všaktakovépostojestrávajívlashě
vědomí
v celéšffiobecně závaznfmi, nemluvěo tom,že zanimistojízŤetelné
nemožnosti těku lyrickéhosubjelctuz dobovfch konfliktúani do umě ch
prostorúkonstruovanéfikce, ani ke spásnéroli básníka-soudce,kterf tak či
onak strtjímimoÍo,co je odsouzenokodmíErutí.
debutu Života bído, pŤectě
Všimněmesi z tohoto hlediska Šr.ámkova
roviny
mám rád (1905).Znechucenía negativismustu prostupujírozmanité
básnickéhopostojeke skutďnosti. Poznamenávajícitovou a erotickou aktivitu subjekhrv ritržcíchmilostnfch pÍíběhŮ,v nichžje láska nahlženajako

navždy ztracenáa uplynulá, cožje ostatně typickf generační
motiv, obráŽejícíw jak v známémbezručovském
,jen jedenkráť.,tak u Tomana (,,na
hrob tvújčernfsmrkjsem vsadil..Na hrqbtvúj...,Torzo života)čiDyka, ale
takéjako cit kajně odromantizovanf . láska je epizodou, ničímvíc než
lennfm tělesnfm kontaktem.hosťedí, ktenjm tyrickf hrdinaprochází,jsou
nejčastějimelancholickézešeÍelé
interiéry,za deště,vďer, v noci, zapadlé
městské,nejlépepŤedmástské
uličky,jejichž pochmurnosta izolovanost de
facto symbolizuje či typizuje vniĚní stav hrdiny. Současněvšak celkové
znechucenípÍerústá
ve vědomf a vlastněpffmo politicky formulovanf odpor
vrlči sociální skutečnosti,kterf je navícjednoznačnězakowován v zatím
nejasněformulovanépťedstavěo novfch vztazíchčlověkak čtověkua o bás.
níkově roli v nich. Pocity rezignace, skepse se tu až paradoxně spojujíse
vzlváním životníhokladu. TakétváŤlyrickéhohrďny je ďetelně dvojí:je to
skeptik, moderníintelektuál počátkudvacátéhostoletí,ale pfitom i ,,syn
slunce..,kterÍ v sobě nese ,,krásn;fsen...Proti sociálním funkcírn,vnucovanfm člověkuve qpolečenském
organismu,proti rozpaduintegrity jedince
jsou mobilizovány jakésiaŽ e|ementÁrníživorrífunkce - svobodapÍírďní,
pŤedkulturní
autenticity.

smyslovosti(Horkf van a jinébásně),
,,exta sEáno a lyrice bezprosťední
a ,,smffe.
napětímmezi polohou ,,buŤičú..
pvtouu vfvoji, určovaném
"
atd'
n!ch""
Soubor autostylizačníchmasek propracovan! symbolismem ustupuje
progresívnía slibná se stává pfedevšímautosťyďitom do pozadí.Vfvojově
ii,*"t,tár:xÁ. Podržujesi na jednésaaně sepětís životnípravděpodobností
setkávánílyrického
a pfiom je pootevŤenavfznamově nejednoznačnému
pomdivfch
nichž namístodefikontaktŮ,
v
hrdiny a světa v podobě Íady
nitivníhoa jakoby provždy danéhoprostoupení,já.. se světem doc,hází
k letmfm zajislďenímosobnícha na univetzálníplatnost neaspirujících
záEttk$.
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I R. B.
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oMobně je tomu v rŮznémfie u Šrámkovfchwstevníkú,byémožná
nikoli s íakovou zÍetelností.V celé generaci se stává pffmo mÓdou téma
,,ŽiYota,,,Jistě nenínáhodné,jak častose v tédobě ocitá v titulu básnickfch
knih: Sílaživota(Dyk)' Radosti ávota (Gellne),Životabído, pÍectě mám
rád (Šrámek),Pod tíhou živatz (opolskf), Jsem apoštolnovéhožití...
(Neumann).Nejde pfitom jen o mechanickypÍejímanfmÓdnítermíndobové
filozofie' ale tak čionak o hodnotovf horizont,vzhlďem k němužse subjekt
orientuje.Zpďátku ještědosud s ironií,byéjižbez proklamované
nenávisti
Karáskovy, později všakpojmenování,,živoť.ďkazuje mnohem víc než
k souboruvěcnfch fakt a reálií qpíšk pŤedstavědynamickéenergie,prostupujícískutďnost jako její autentick1f, vnějšítváÍnostíčastozcizenf princip,
s nímžse lyncky hrdinav posledníinstancihodnotověztotožĎuje
čik němuž
mftí.Z,á:pas,jenžv čistépodobě zachycuje ŠrámkŮvdebut,pak nacház,ime
promíÍrut!nejenna širšírozlohuŠrrámkova
díla,htedajícíhonové zÁchyrné
buly subjektu v pŤírodním
mftu (Splav), ale i ve vfvoji ostatníchbásníkú
z geneÍace. v Gellnerově vfvoji od RadosÍ životak smfflivější,vyrovnanější
poloze Novfch verš , v Bezručovětíhnutíod ranévfbušnostik pozdějším
polohám,,smilovskfm..,llv pŤíklonu
Neumannak ,,naturismď.(Kniha lesŮ,
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St.K' Neumann,JsemRakušarrem.
Několik vflďkrl do planévňavy.Statia projevy'
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11
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navždy ztÍer,enáa uplynulá, cožje ostatnětypickf generační
motiv, obrá.
Žejícíse jak v známémbezručovSkém
,jen jďenkráť., tak u Tomana (,,na
hrob tvtlj čemfsmrkjsem vsadil..Na hrqbtvúj...,Torzo života)čiDyka, ale
takéjako cit kajně odromantizovany - láska je epizodou, ničímvíc než
letmfm tělesnfm kontaktem.Prosťedí,kterfm lyrickf hrdina prochází,jsou
nejčastějimelancholickézešeÍelé
interiéry,za deště,vďer, v noci, zapadlé
městské,nejlépepŤedmástské
uličky,jejichž pochmurnosta izolovanost de
facto symbolizuje či typizuje vniťní stav hrdiny. Současněvšak celkové
znechucenípÍerŮstáve vědomf a vlastněpŤímopoliticky formulovanf odpor
vúčisociální skutečnosti,kterf je navícjednoznďně zakotvován v zatím
nejasněformulovanépfedstavěo novfch vztaztchčlověkak člověkua o bás.
níkově roli v nich. Pocity rezignace, skepse se tu ď paradoxně spojujíse
vzlváním životníhokladu'TakétváŤlyrickéhohrdiny je ďetelně dvojí:je to
skeptik, modemí intelektuál pďátku dvacátéhostoletí,ale pÍitom i ,,syn
slunce..,kterf v sobě nese ,,krásn;fsen...Proti sociálnímfunkcím,vnucovanfm člověkuve spolďenském organismu,proti rozpadu integrity jeďnce
jsou mobilizovány jakésiaželementárníživofirífunkce . svobodapÍírďní,
pťedkulturníautenticity.

smyslovosti(Hork/ van a jinébásně)"
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obdobně je tCImuv rŮznémfie u Šrámkovfchwstevníkú,byťmožná
nikoli s trkovou zíetelností.V celé generaci se stává pffmo mÓdou téma
,,života...Jistě nenínáhodné,jak častose v tédobě ocitá v titulu básnickfch
knih: Sílaživota(Dyk), Radosti ávota (Gellner),Životabído,pŤectě mám
rád (Šrámek),Pod tíhou Života (opolskf), Jsem apoštolnovéhožití...
(Neumann).Nejde pŤitomjen o mechanickypÍejímanfmÓdnítermíndobové
filozofie' ale tak čionako hďnotov! horizont'vzhledemk němužse subjekt
orientde. Zpďátku ještědosud s ironií,byt jLžbezproklamované
nenávistí
Karáskovy, později všakpojmenování,,život.,odkazujemnohemvíc než
k souboruvěcnfch fakt a reálií spíšk pŤedstavědynamickéenergie,prostupujícískutečnost
jako její autentickf, vnějšítváŤností
častozcizen! princip,
s nímžse tyrickf hrdinav posledníinstanci hodnotověztotožřuječik němuž
míÍí.Z,ápas,jenžv čistépodobě zachycuje Šrammvdebut,pak nacházíme
promíÍrutfnejenna širšírozlohu Šrrímkova
díla,hledajícíhonové záchyÍné
body subjektu v pfírodnímmftu (Splav), ďe i ve vfvoji osatních básníkrl
z generace. v Gellnerově vfvoji od Radosí životak smfflivější'vyrovnanější
poloze Novfch verš , v BezručovětÍhnutíod ranévfbušnosti k pozdějším
polohám,,smilovskfm..,llv pŤíklonu
Neumannak ,,naturismď.(Kniha lesú.
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Básnickf subjektv poeziidvacátfch|et
Ze stanoviskahistoricképoetiky se kvďitativně novépojímánísubjektivity, zťetelněpabnéna pďátku let dvacáflch s nástupemgenerační
vÍstvy'
kterése zjednďušeně fikává wolkrovsM, pÉstožeWolkrovo postavenív ní
nebylo iniciační,ďe spíšedovršitelské,l
jeví vlastně uzavfunímprocesu
uvedenéhodo chodu Mďernou. Vyosďení problematiky subjektuna jedné
shaně lendencík jeho univerzalizaci, k pťedstavení
vešker1fchskutečností
básně jako mďalit ,já,,, a na staně druhéjeho parcia|izací,vyčleněním
z ostatníhosvěta pii zachováníplné suverenitymluvčíhojako subjektu
svrchovanéhosoudu, se stalo dŮležitfm vfvojovfm činitelem.Generace
buťičŮnaznačiladalšísměr vfvoje . opouštěníuniverzalistickéhokonceptu
a na této rirovni hledání konkrétníchvazeb s širšímkolektivem a se
skutečností.
Znamenaloto bezpochyby poťebu zwáÍtÍty,
autostylizační
rypy
pťedchozípoezie, kterése tak či onak opírďy o izolaci subjektu a jeho
,,odstup..,aéjiiž tn byl nápadně fiktivní konstrukt básníka+itánas nezaměnitelně hyperbotickfmi rysy, nebo jeho civilní protějšek. básníkironik
a intelektuál glosujícía komentujícíokolní dění.
Z tohoto rihlu pohledu stdí za pozornost, že proti typickémuautosty.
lizačnímuhylrerbolismusymbolisÍrípoezie se tu stavínaopakažjakfsi
autostylizačnílitotes, laajní sníženíperspektivy subjektu .i ve zcela
doslovném,prostorovémsmyslu,kteréčasto nacházívlraz v témafizdrobně.
ní,miniaturizace lyrickéhohrdiny:
Stanuse menším
a ještěmenším,
ažbudu nejmenšímna celémsvětě.
J. Wolker, Pokora (Hostdo domu)
zmenším
se zmenším
na maléhočlovíčka
do srdce se vám schovám
to jsem já co stále éulcím
otevite prosím
A. Hoffmeister' BáseĎ (Abecedalásky)
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TenlovÍvojovfpohybpÍitomnezasahujejenurčitésouborymotivŮ
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pole subjektu
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nelzeplehlédnout,žn
poezie.Jenomže
realistické
technická
civilistní,
vfslovněa o|*áza|e
nynívfrazně ustupujepÍedměrrost
jeho
Novlch
(ta na sebesEhávalapozornostnapÍ.u Neumannav období
jejichž
pťedmětŮm,
obyčejnfm
pÍenáší
věcísnojrlk
od
ro-*ost se
"punn;.
které
se
stávají
ale
rozvoje,
existencenedokládá tirovel1technického
rohoŽka,
prosďtdí. kniha,dopis,
lidskéhoživotního
součástí
bezprosÉední
poštovní
tedyvěci lidmi zceladomestischránka,
acadlo,
kamna,
sklenice,
zásadnějako
nevystupují
subjektu
plně
polidštěné.
Vúči
básnickému
kované,
partneŤi:
jeho
jako
bezprostŤední
,pizf. objekty,ďe
Poštovníschránkana rohu ulice,
to nenínějaká lecjaká věc.
Kvete modŤe,
lidési jí vážíve|ice..
J. TVolker, Poštovníschránka (Host do domu)
a ze všehonejhezčíjemoje sklenice.
Dejteji doprosďed stolu
a vstďte všichni.
7-,tkávabuď'sklenice'panno'milosti plná.
J. Frič, My dva (tJmělékvětiny)

Mám svoje obrázky,
knihu a papír,

Básnickf subjekt v poezii dvacátfch |et
Ze stanoviskahistoricképoetiky se kvďitativně novépojímánísubjektivity, zíetelněpaÍnéna pďátku tet dvacátfch s nástupemgenerační
vrstvy'
kterése zjednodušenělÍkává wolL:rovská,pfustožeWolkrovo postaveníV ní
nebylo iniciační,ďe spíŠe
dovršitelské'ljeví vlastně uzavfunímprocesu
uvedenéhodo chodu Mďernou. Vyosťeníproblematiky subjektuna jedné
shaně tendencík jeho univerzalizaci,k pťedstavení
veškerfchskuÍečností
básně jako modďit ,já,,, a na staně druhéjeho patcia|izací,vyčleněním
z ostatníhosvěta pňi zachováníplné suverenitymluvčíhojako subjektu
svrchovanéhosoudu, se stalo drlležitfm vfvojovfm činitelem.Generace
buťičŮnaznačiladďšísměr vfvoje . opouštěníuniverzalistickéhokonceptu
a na této tirovni hledání konkrétníchvazeb s širšímkolektivem a se
skutečností.
Znamenalo!o bezpochyby poďebu zvráEt tl1autostylizační
typy
pťedchozípoezie. kterése tak či onak opíraly o izolaci. subjektu a jeho
,,odstup..,aéj\ž.n byl nápadněfiktivní konstruktbásníka+itánas ngzaměnitelně hyperbolickfmi rysy, nebo jeho civilní protějšek. básník ironik
a intelektuálglosujícía komentující
okolnídění.
Z tohoto rihlu pohledu stdí za pozoÍnost,že proti typickémuautosty.
lizačnímuhyfrerbolismusymbolistnípoezie se tu stavínaopakažjakfsi
autostylizačnílitotes, lcrajní sníženíperspektivy subjektu .i ve zcela
dosloqtém,prostorovémsmyslu,kteréčasto nacházívlraz v téma[lzdrobně.
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ažbudu nejmenšímna celémsvětě.
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do gdce se viím schovám
to jsemjá co stále éukám
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součástí
bezprosfiední
poštovní
tedyvěci lidmi zceladomesti.
schránka'
zrcadlo,
kaÍnna'
sklenice,
zásadnějako
nevystupují
subjektu
polidštěné.
Vúči
básnickému
plně
kované,
partneÍi:
jeho
jako
bezprostÍední
,pizf. objekty,ale
Poštovníschnánkana rohu ulice,
to nenínějaká lecjaká věc.
KvetemďŤe,
lidési jí vážívelice...
J. Wolker, Poštovníschránka (Hostdo domu)
a ze všehonejhezčíjemoje sklenice.
Dejte ji doprosďed stolu
a vstařte všichni.
milosti plná.
Z&ávabuď, sklenice,pÍlÍlÍto,
J. Frič, My dva (Umělékvětiny)

Mám svoje obrázky,
knihu a papír'
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péraa tužky,
otoman,žiďi a psacístrll/.../
Mám novéšaty,
kterése rády, tak rády obléknouna mne
a pěkně, hezky mi padnou.
Mám malá kamna,jež vlídněhŤejí,
a húlkus knoflíkem,jenž se mi tíbí...
M. Jirko' Tichésrdce (Cesta)
Jestližev poezii ,,realist .. pojmenovacíakt demonstrovalschopnost
básnickéhosubjektupťesnězvolit slovo bez ohledu na tradičníomezení
literárníchkánon , nynípojmenovacíakt vytváťíspíšeintimnípouto mezi
básnftem a věcí (,,Všechnyvěci procházejísrdcem..J.Wolker2).Autoťi
debutující na počátku let dvacátfch to tehdy formulovali někdy
i v píímfch programovfch tezích.Zdeněk Kalista píšenapťftladv listu
Wolkrovi: ,,pťilnemek jednottivlm věcem, vycítímez nich jejich ducha.
Prostfm slohem,srozumitelnfm' hlubokfm (pťíp.)symbolem,bez dekadentníchosudŮ (s velkfm o), ÚsměvŮ (Ú; a oní ato. .....3Pčestože
v cito.
vaném ryvku padneještěslovo ,,symbol..,je zíejmé,Že tu celf proces
míťísoučasnětaképolemicky proti modernistickémupojetíznakovosti.
Lyrickf hrdina se nyní neuzavírádo jiné, autonomnískutečnosti,ale
naopak. pojmenovacíakt jako by spíševyčlenilz nerozčleněné
a amorfní
reality konkrétnívěc, a tímtovyčleněním
ji individualizoya|, staYěltváťí
v tváťsubjektujako jeho dúvěmf protějšek. právě jím zvolenf a v tom
smyslu tedy i stvoťen;f.
Charakteristickf je v těchto souvislostechnásledujícícitát z Wolkrova listu A. M. Píšovi:,,někdymám poďebu všechno
oslovovat. Ř*am věty, kteréznamenajíprávě to, co je okolo. Panímáma.
Slečna.Krám. Koncert. A mám z tohohroznouradost.Slovo náhle nab'Ývá
pťekrásného,
novéhov j znamuJA
Skutďnost je prosÍěbásníkydebutujícímina pďátku dvacát}'chtetnahlíženatéměís tižasem,
věci jsou pojmenoványpiímo,bez zcizujícihozapojení
obraznosti,ale takébez poďeby demonstrovatlrritičnosta racioniílnostbásníkova postde. Docházítehdy ke bajnímu pročištění
vÝpovědi; ta se neuchylujek reflexi a ani k jakékolivintelektuálnímanipulaci s,,pťedměty*.
Stiává.li
se básnickfm principem pojmenovávat věci jakoby popťvé,bez zapojení

(a jde o postup,kterf je pÍíznačnfnejenpro Wollaa
.oaitmá7nízkušenosti
vyznárrí,
alei pro tehdejšítvorbuJosefaFriče,
'l*oz''u,o* vfšecitovaného
'z'a,r*Kalisty,
FrantiškaNěmce, Svatopluka Kaďece, JaroslavaSeifert.ia,
akcentujese ďm napÓlu subjekovémpotla.
Ádorugorr'eistera adalších),
LrickÍhrrdina
smysluzkušenostníchzážitkŮ.
bav širokém
ieníracionálních,
první
války nese
po
světové
vzápětí
skončení
v poezii pokolenínastupujícího
ďete|nénaivní,insitnírysy.
.
Tento typ autostylizace. tehdy tak masově rozšffen/ by mohl svádět
ke klamnfm interpretacímprostÍmodkazem na biologickf fakt mládí celé
básnickévlny. Mtadá je všakkaždánastupujícígenerace,anifaatatehdejší
maticky PoWdé ze svéhomládívytváÍíliterárnífakt, někdy naopak(a plati.
postolo to zvláštěpro generacikonce století)se uchyluje k autostylizačním
jako
stylizuje se
,,starď.či ,,pÍedčasně
júm fakt m|ád|zce|a popírajícím,
pro
prffiad
kterf máme bohatě
Wolknlv
Navíc
apod.
zestárlt,,,yyžilrt,
juvenilií
aŽ ke zta|étvorb.ě . zŤetelně
doložen celf autorúv vfvoj od
upozorlÍuje,že naivní sebestylizacebásníkaje vlvojově mnohemstaršího
znechucení,ce|! rejsfift aributú
data,pÍedcházíji gesto těžkomyslnosti,
subjektutypickÝ pro fin de siěcle, kterépak ustupujívlastněažs autorovfm
dospíváním.
DŮraz na ,,chlapectvÍ.a ,,dětswť.na pďátku dvacátfch let je prostě
je postaven
jiné subjektovéperspektivy:proti ,,pohledutJltÁr]ú.,
nabídnutím
.
pÍehlftiv!,
blazeovanf,
,,pohled dítěte.. tedy pohled nikoliv cynicky
netďnf, alenaopak soucítící,
nikoliv individualisticky vzpurnf, ďepokornf,
libujícísi v dúvěrnémkontaktu se všímmalfm, prostfm a jednďuchfm'
nikoliv racionálně skeptickf, ale pÍedrozumovf,naivní.

,,Dítď.se tehdy srává ideálem, k němužse básnickf subjektupínánejen
v símfch proklamacích(,,obáku bflou ti posílám / jak dítě po modrém
potoce/ z papírulodku.....I. suk, Milence, Irsy a ulice).obrací,sek němu
totiži implicitně . ve vfběru slovníku(mj. i ve zv!šenéciblíbězdrobnělin)'
v temďtice, zjednodušené
syntaxi, odklonu ď'složitě rozvíjenéhoobrazu
k prostédefiničnímetafoňes1,'Prosinec/ je v sněhovémÚdolíteplf hostinec..
S. Kaďec, Svatá rodina;,,Zjmaje vdova, Ikterá se u kamen neohÍívá,/
ProŮože
na uhlínemá,a na mužesestudenědívď. S. Kaďec, Sněžení,tamtéŽi
....zima nenížádnfstďec / v kožichu,s dŤevěnounŮši / naopakje to polonahá
dívenka / která si v šestém
poschďí promoklésĚevíčkysuší/ nad zmodra.

péÍaa tužky,
otoman,žiďi a psacíst l /.../
Mám novéšaty,
kterése rády, tak rády obléknouna mne
a pěkně, hezky mi padnou.
Mám malá kamna,jež vlídněhŤejí,
a.hŮlkus knoflíkem'jenžse mi lÍbí...
M. Jirko' Tiché srdce (Cesta)
Jestližev poezii ,,Íealist.. pojmenovacíakt demonstrovalschopnost
básnickéhosubjektupťesnězvolit slovo bez ohledu na hadičníomezení
literárníchkánon , nynípojrnenovacíakt vytváťíspíšeintimnípouto mezi
básnftem a věcí (,,Všechnyvěci procházejísrdcem..J.Wolker2).Autoťi
debutující na počátku let dvacátfch to tehdy formulovali někdy
i v pťímfchprogramov ch tezích.Zdeněk Kalista píšenaptrklad v listu
Wolkrovi: ,,pÍilnemek jednotlivfm věcem, vycítímez nich jejich ducha.
Prostfm slohem,srozumiteln m' hlubokfm (pííp.)symbolem,bez dekadentníchosudŮ (s velkfm o), ÚsměvŮ (Ú) a oni ato. .....3PŤestože
v citovaném ryvku padneještěslovo ,,symbol..,je zšejmé,žetu celf proces
míťísoučasnětaképolemicky proti modernistickémupojetíznakovosti.
Lyrickf hrdina se nyní neuzavírádo jiné, autonomnískutečnosti,ale
naopak- pojmenovacíaktjako by spíševyčlenilz nerozčleněné
a amoďní
reďity konkrétnívěc, a tímtovyčleněním
ji individualizoval, stavěl tváťí
v tvá.ťsubjektujako jeho dŮvěrnf protějšek. právě jím zvolenf a v tom
smyslu tedy i stvoňenf.Charakteristickf je v těchto souvislostechnásledujícícitát z Wolkrova listu A. M. Píšovi:,,někdymám poďebu všechno
oslovovat. Ř*am věty, kteréznamenajíprávě to, co je okolo. Panímáma.
Slečna.Krám. Koncert. A mám z tohohroznouradost.Slovo náhle nabÝvá
pťekrásného'
novéhovfznamu...4
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Tento typ autostylizace- tehdy tak masově rozšffenf by mohl svádět
ke klamnfm interpretacímprostÍmodkazem na biologickf fakt mládí celé
básnickévlny. Mladá je všakkaždánastupujícígenerace,anižautotehdejší
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posto.
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ji gesto těžkomyslnosti,
znechucení,celf rejsďft atributú
data,pŤedchází
subjektutypickf pro fin de siěcle, kterépak ustupujívlastněažs autorovfm
dospíváním.
DŮraz na ,,chlapectvť.a ,,dětstvť.na pďátku dvacátfch let je prostě
jiné subjektovéperspektivy:proti ,,pohledutitánď. je postaven
nabídnutím
,,pohled dítěte..- tedy pohled nikoliv cynicky pÍehlrftiv!,blazeovanf'
netďn1f, ale naopaksoucítící,
nikoliv individuďisticky vzpurnf , ale pokornf,
libující si v dúvěrnémkontaktu se všímmalfm, prostym a jednďuchfm,
nikoliv racionálně skeptick , ale pÍedrozumovf,naivní.

,,Dítě.se tehdy s|ává ideálem,k němužse básnickf subjektupínánejen
v pÍímfch proklamacích(,,obáIkubflou ti posílám I jak dítěpo modrém
potocel zpapínlodku.....I. suk, Milence, Lesy a ulice).obrací.sek němu
totiŽ i implicitně - ve vfběru slovnftu (mj. i ve zvfšenéoblibě zdrobnělin)'
obrazu
v temalice,zjednodušené
syntaxi, odklonu ď.složitě rozvíjeného
hostineď.
je
teplf
ridolí
k prostédefiniční
v
sněhovém
rnetafoŤes1,'Prosinec
/
S. Kaďec, Svaiá rodinai ,Zimaje vdova, l kte se u kamen neohfivá, /
pÍotože
iamtéž;
na uhlínemá"a na mužese studenědívď. S. Kaďec, Sněžení,
je
polonahá
,...zima nenížádnfstďec / v kožichu,s dŤevěnounrlší/ naopak to
dÍvenka'/ která si v šestém
poschodípromoklésfievíčkysuší/ nad zmcjdra.

]lym srdcem..J. Wolker, Zim4 nezaíazeno;
,,Iáska je'Ženaa muž,/ láska je
chlebaa núž..
J. Wo[cer,Balada o nenarozeném
dítěti,Těžkáhodina).Dětskf
aspekt se prosazuje v potlačeď reflexe, ale takév nenápadnémgesfu
autentičnosti,kteréokázale ďmítá literárnÍmasky. Pfudpokládá neumělost,
vyžadujedúslednědodržovatpravidla hry na autrorovoztataŽněnts takto
stylizovanfm básnickfm subjektem textu - do básní častovstupujíprvky
z autorovyživoftrífaktografie:,,Listonoškrásnf jak evangelista/ pfinesl mi
poselství/ .... ,M j milf pÍíteli,/ pozdravujetě A. M. Píša...,pfie
radostné
Wolker v textu Velikonoce (nezafazeno)i,Zatím dobrou noc, dobÍílidé,
maminko, tiatínku,
panePíšo,paneWolkere, paneNeumanne,paneTomane,
spětedobŤe!.,uzavíráKalista svou báseiív prÓze Robinson Crusoe ve sbírce
Ráj srdce.obrat k ,,dítěď.prostěnutněpŤedpokládápotlačitkonvenčnízákonitosti literární komunikace, v nížvystupujísociálně danéa tedy obecné
komunikačnírole autoÍaa čtenáŤea nahraditje . ďespoĎ ve specifickém
sémiotickém
natďení textu. zcela neliterárním,dúvěmfmsdělenímmezi
konlÚétníÍniosobami . básníkem(panem Woltrem, panem Kalistou atd.)
a jeho přítelem, kterf je rovněž nositelem konkrétníhojména(tedy Pfia
v právě citovanémWoltrově textu, Neumann, Wolker, Toman, Kalistovi
rodičev básni z. Kďisty).
Tíhnutík,,dítěti. si všímala
a vyhodnocovďaje u Íadytehdejších
básníkŮ
již dobová kritika (Františ-ek
GÓtz napf. vymezovď Kďistúv Ráj srdce
stavem dítěte.), ale nejvícetoto témavystoupilo do popÍedí
,,primáÍÍlím
v souvislosti s prvníknihouWollaovou. Wolkertotiž všechnytyto v generaci
vícečiméněrozptflenéstylizačníprvky propojil a scelil v dúsledné
autosty.
lizaci básníkajako ,,dítětď.,,,chlapcď., ,,hochď. (Chlapec se nazfvat celf
prvníoddítHostado.domu).RecenzentiWolkrovfch veršú
se v tomtobodě
zcela shodujía spolďně konstratují
,,dětinskévidění věcť. (A. Novák),
po4E,.h.pjíce'
Že se Wolker ,,podobá/.../co chvíli vzrušenémudítéat.../ woÍí
jako ono, nevázaně,pátépŤesdeváté,ale tvoÍÍ.(referentČeskéhoslova), že
je ,,naprvníposlech l...l mtle žvatlajícímďtětem.. (D. Pecka), žese udělď
,,maliěkÝl,.l maličkyv evangelickém
smyslu:dětskypotěšenyazasedětsky
dojatf..(K. Čapek).7

pro futio
pfudpoklady
Určité
insitníirrterpretaci.
bezpochybystejněotevŤena
.
hrdinu,'proletáŤď.vytvofilauž pomineme.
v lidového
básníka
autostylizaci
Toje Éeba
poezie. generace
buÍičú.
jednoduchou
dělnické
rétoriku
Eadiční
li
vfdobyttůmtétoMsnické
si, žek pozdějším
w|Ígtr fuaznit,uvědomíme.li
generaceochotněhlásí.
pat
wol}rovská
Šrámta)se
generace(zvláště
Jenomžesníženáperspektiva v poezii geneÍacebuÍičúse prosa.
souviselas gestemprovokace. bylaproklazťetelně
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subjektv mladépoezii dvacátfchlet.
Vedle . chceme.li- biologickéverze snížené
perspektivy,kteroupŤedsta.
vovala autostylizace,,dítěte,.,
se nabízelaverze ,,sociálnť.,
která bvla

ainsitnostis sebou
tíhnutÍkprimitivismu
HÁ|oby se,žetakjednoznačné
její
poezie, zploštění
a redukci.
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kterf 'se sice jevíjako popŤenÍ
slÓžitcisti'ďe klorf vlasÍrěvystupujea múže
bÍtadekvátněinterpretovánprávě najejímpozadíjako. poněkudvyos*eně
formulováno . určidmdalšímčinitelemkomplikovaná složitost.8PÍedevším
všakjde o to, žeprimitivní stylizace textuznamenďa současněporušeníÍady
logickfch noremvfstavby textu,znamenalaoďeknuí se.racionďitya posí.
leníintuitivníchmomentúvystavby básně.
Ne náhďou nadprvotinami mladfch básnftú- a to i nad debutemJifího
Wolkra, kterf se pro dalšígeneracesral pffmo ztělesněnímbásníkajedno. zaznívalaslova zdúrazlíující
duchého,sdělného,ba popul ámíJr'o
nesnadnost
pŤedkládaného
typu poezie.AntonínVeself ve svércnenziHostado domu
hovofil o ,,zdánhvé
naivitě..,zaníŽsebáseiÍ
rozpadáv,'podivnourébusovou
tÍíšť.,
a spojil WolkrŮv styl se ,,zdán|ivěbláznivou Ťečí.Hamleta k Poloniovi.9
Primitivismusa naivita, ,,dětsk]Í*
pohled znamenďy totižnejenprosté
zjednodušeníale spíšerozhfbání Eadičníhomodelu skutďnosti, svět byl
nazíránmladfmi básnfty dúslednějako svět ,,v pohybu..(J.:Wolker);
jako
,,živévlněníohromnéná&Že sit* (F. GÓtz)' jako chaos(K. Teige, F. GÓtz,
A. M. PÍša)'Proto se s primitivníautostylizacíod počátkuochotněspojoval
dezintegrovan1f,
prostorem,časema personálníidentitounescelenf subjekt
toho typu, jak! se postupněustaloval ve skladbách pásmovfch (J. Wolker:
Svatf Kopeček;K. Biebl: Jeden den doma; Sv. Kadlec: Svatba) nebo
v prvníchveršíchA. M. Ptri (Nesrozumiteln/ svatf).
Primitivnost či dětinskost je pojetím tvorby jako tvorby pŤedobrazu,
programové:
nedokonalosti(,,dokonďosť.ztotožřujeWolker s,,hnusivou
'*1i..:l.01;3eproklamováním
skutďnosti,kterájesamasložitá,nejednozačná,
neuchopitelnádosavadnímiplatn}imivfklady. Insitnístylizaceje tak spínána
současně
s náwhemnové,dynamizující
organizacesvěta.
Do popŤedí
se tu stavíkŤes&nské
modelyuspoádánímezilidskfch vztaht}. vztah subjektua skutďnosti je obvykle utváŤenprizmatemkŤesťanského
rnftu. To je samozÍejmě
qpojenos dúslednfmzesvětšbváním
posvátného,
anižby všakuž,,posvátjné..
a,,všednodennÍ.
bylo vháněnodo ostrfch sťetrl
v blasfotntckéftonfrontaci, jak to bylo v oblibě u básníkŮ Moderny nebo
u básníkrl:anarchistickégenerace.Naivní bezprosffednostnechávala sply.
nout Kesťilnsk/ mftus s lidskou zkušenostíve vniďně nelomenéminsitním
obrázku, sa}rálníse stávalo prost}edkem,,ty.g)izace,o
lidskéhoosudu,at jit,v

či
širšímplánu historickéma spolďenském, kdy zeiménaválďné ubTení
kÍesthnském
v
vlru
nacházely
nich
Ú6apy sociální a vírav osvobozeníod
vykoupeníapod.)'
podobenství(lďížovácesta' utq)eníI.azarovo. vz|ďíšení,
a vztahy ve své
lidské
rikony
I
nejběžnější
neoo v plánu zcela intimním.
apďstatného. StávajÍse
prostotěnabfvají tehdypodoby čehosinaléhavého
samy o sobě - nikoliv pÍessvou prostotua jednďuchost, ďe právě díky ní.
sr,rchovanouhodnotou,jíž lďesťanskÝmÍtus pak jen propújčujeaureolu
svatosti.
stcjně tak jsou však v generaci s oblibou akcentovány i socialistické
a pÍímomancistickéideovémodety vfkladu a organizacesvěta opírajícíse
o paralelním tusrevoluce,jenžv mnohémčerpáz pramenúewopskésocia.
listickétradicei z aktuálníchpďnětú revoluceruskéajejíduchovnívf zbroje.
sbli.
Typickfm se pak pro pďátek dv'p.átfch let v poezii stává pÍedevším
.
.
ďespoií
či
žováníobou pÓlŮ socialismu a marxismu s kŤesťanstvím
emblematíka
poměrněvolnf pohyb od jednoho pÓtu k druhému.KÍeséanská
fungujejako
rétoriky,
socialistické
repertoár
tehdydocela pfuozeněrozšifuje
projektu světa.
jakási meÍaforarevolučního
básnickf subjekt' kterf
Sjednocenímtohotorozporu je tehdypŤedevším
rolí danfch ustákonvenčních
ťeba na jednéstraně ochotně vstupuje do
lenfmi náboženskfmi Žánry (subjekt mďlitby, subjekt evangetia apod.)'
klíčijako subjekt ,,pokornf..,ďe současněmúže
stylizuje se v Kesťanském
se aktivně do projektu revolučního
bft stejně tak i subjektemzačleiíujícím
pňetvďenískutďnosti, subjektemrevoltujícím,často- nasíklad u Wolkra
z oMobí Těžkéhodiny- prímo,,vojákemo.,
,,bÓjovníkem...
hopojení obou těchtobrásnickfchstylizací,jak se na počáflcu|et dvacátfch vyhranilo, bylo nicméněvcelku trátkďobé' Kehká rovnováha nového
světa opírajícíhose o lďesťanskÍideál harmonickfch vztahŮ mezi lidmi
a novéhosvětajako vfstedku revolty se brzy narušila.
Wolkrovo dflo se stalo snad nejdŮslednějšímpokusem o roďešení
zfuďečnémomenty arnatuacegeneračně
dďasného kompromisu.ÍJrčité
typickéautostylizace ,phlapce.. (iž v Hostu do domu se chlapec, prvotstě
nezkušenf a nedotčenfrealitou, seznamuje s jejími rozpory a zt:ácí své
rozcho.
,,děBkéďi..) sev Těžkéhďiněrozvinuly v dŮsledněiniciačnípŤíběh
jenž
pfijetím
muže
role
jeho
vrcholil
vědomfm
iluzemi,
du s chlapecMm a
jakožtoaktivníhostrŮjcesvěta,mužerevolucionáÍe.
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A. M. Píša).Proto se s primítivníautostylizacíod počátkuochotněspojoval
dezintegrovan1f,
prostorem,časema personálníidentitounescelenfsubjekt
jakf
toho typu,
se postupněustalovď ve skladbách pásmovfch (J. Wolker:
Svatf Kopeček;K. Biebl: Jeden den doma; Sv. Kadlec: Svatba) nebo
v prvníchveršíchA. M. Píši(Nesrozumiteln! svatf).
himitivnosť.či dětinskost je pojeím tvorby jako tvorby pŤedobrazu,
programové.nedokonalosti
(,,dokonalosť.
ztotožiíuje
Wolker s,"hnusivou
gmÍtí":l91;ieproklamováním
skutďnosti,kteráje samasložitá,nejednozačná,
neuchopitelnádosavadními
platnÝmiv}iklady.Insitnístylizaceje tak spínána
současněs náwhem nové,dynamizajicíoryartlzacesvěta.
Do popŤeďse tu stavíkŤesťanské
modely uspoÍádánímezilidskfch vztahŮ . vztah subjektua skutďnosti je obvykle utváÍenprizmatemkÍesťanského
rnftu. To je samozíejměqpojenos dúslednfmzesvětšéováním
posvátného,
anižby všakuž,,posvátné..
a,,všednodennÍ.
bylo vháněnodo ostrfch sťetrl
v blasfetntcké;konfrontaci,jak to bylo v oblibě u básnftú Mďerny nebo
u básnftrl.anarchistickégenerace.Naivní bezprosťednostnechávala splynout Kesédnskf mftus s lidskou zkubností ve vniďně nelomenéminsitním
obrázku, salaální se suávaloprostfedkem.,,typizace,,lidského
osudu,at jIŽv

utrpeníči
širšímplánu historickéma spolďenském, kdy zeiménaválďné
tÍeséanském
v
vlraz
nacháze|y
nich
Úrapy sociální a vírav osvobozeníod
pďobenství (lďížovácesa, utrpeníIázaťovo vzKíšení,vykoupeníapod.)'
lidské rrkony a vztahy ve své
neuo v plánu zcela intimním. I ne1běžnější
prostotěnabfvají tehdypodoby čehosinďéhavéhoa podsatného.Stávajíse
ní samy o sobě - nikoliv pŤessvou prostotua jednoduchost,ďe právě díky
jen propŮjčujeaureolu
svrchovanou hodnotou,jíž lďesťanskymÍtus pak
svatosti.
sÍÉjnětak jsou však v generaci s oblibou akcentovány i sociďistické
se
a pffmo manristickéideovémďely vfHadu a organizacesvěta opÍrající
pramenú
socia.
z
ewopské
jenž
čerpá
mnohém
v
o paralelnímftus revoluce,
listickéEadice i z aktuálníchpodnětŮrevoluceruskéajejíduchovnívÝzbroje.
sbli.
Typickfm se pak pro pďátek dvrcátlch let v poezii stává pŤedevším
.
.
alespoĎ
či
kŤesťanstvím
Žováníobou pÓlŮ socialismu a marxismu s
ernblematika
poměmě voln/ pohyb od jednoho pÓlu k druhému.KÍesťanská
fungujejako
rétoriky,
sociďistické
repertoár
tehdydocela pÍirozeněrozšifuje

jakási metaforarevolučníhoprojeHu světa.

básnickf subjekt,kterf
Sjednocenírntohotorozporu je tehdypŤedevším
rolí danfch ustá.
konvenčních
tíBbana jednéstraně ochoÍrě vstupuje do
lenfmi náboženskfmi Žánry (subjekt modtitby, subjekt evangelia apod.)'
klíčijako subjekt ,,pokornf..,ďe současněmúže
stytizuje se v lďesťanském
se aktivně do projektu revolučního
bft stejně tak i subjektemzačleiíujícím
pÍetvďenískutďnosti, subjektemrevoltujícím,často- naffilad u Wolkra
z oMobí Těžkéhodiny- pfímo,,vojákem..,
,,bÓjovníkem...
Propojeníobou těchtobásnickfch stylizací,jak se na pďáí<u let dvacátfch vyhranilo, bylo nicméněvcelku krátkodobé,lďehká rovnováha nového
světa opírajícíhose o lďesťanskÍideál harmonickfch vztahŮ mezi lidmi
a novéhosvětajako vfsledku revolty se brzy narušila.
pokusem o rozŤešení
Wolkrovo dílo se stalo snad nejdúslednějším
momentydramatizacegeneračně
zÁÍodečné
dďasného kompromisu.|JÍčilté
typickéautostylizace ,phlapce.. (iž v Hostu do domu se chlapec, prvoÍtě
nezkušenf a nedotčenfrealitou, seznamuje s jejími rozpory a zÚácí své
rozcho.
,,dětskéďi..) sev TěŽkéhodiněrozvinuly v dŮsledněiniciačnípŤíběh
jenž
pfijetím
role
muže
vědomfm
jeho
vrcholil
iluzemi,
du s chlapecMm a
jakožtoaktivníhosrújce světa,mužerevolucionáÍe.

' ÚsiÍ o novoupodobusubjektivity,kteréznamenalorozchod s vflučnosťí,
vfjimečnostímoderníhosubjektu(,;individuďismusje zajistéohavná fílozofie.! J. Wolker, Univerzitní knihovna),vytistilo ve Woltrově dílev pÍijetí
.objektivně* daného kolu, v nahrazeníosobníhosnu o pffchodu novéhar.
monickéskutečnostipŤíklonem
k již hotovémupolitickémuprogramuspole.
změn.
Paradoxně,
čenskfch
ale svfm zpŮsobemvlastnělogicky byl u Wollrra
Ůentovfvoj provázen programovfm popÍenímlyriky a pÍíklonemk epice
a radikálnírnzpochybněnímsubjektivity samé.
Wolkrovo Ťešení
v praxi nicméněznamenalouzavfeníjistéetapyvfvoje
česképoezie a ukázalo se bft vlastně bez pÍímého
polračování.Zcela jinak
naplnil rozchod s vflučnostímodemísubjektivity poetismus,pŤitomsv$m
zpŮsobem ještěradikálněji, protožepostihoval pffmo konstitutivnísložku
tétovflučnosti, totiž Eadičněv symbolisfrrípoezii zdtrazněn! estetismus
jak se subjektv poetistické
,jď..F .X. šaldasvéhočasuvystihlvelicepŤesně,
básni' charakterizovanf ďetelně estetickoutvofivostí,pšitomnevydělujeod
jak se nijak ne@ílí na upevlíováníprestižesociátníhostatutu
oŠtatrtích,
básníka.,,Lichtenbergnapsal kdesi, žeby se mělo Ííkati:Es denkt a ne lch
denke l.../ 7'M se mně, že by se mohlo jeho neosobníformulky es denkt
použítii na poetism,aÍíciobdobně,zde nikdo nebásní,zde se básní,jako
někdy venku hŤmínebo nrÍznea t,aje,svítíslunce a duje vítr...A skutďně,
nemflím-li se, vede iato metodak zrušenívšehoprofesionďismu v poezii.
Řekl jsem vfše pŮl ŽetIsm,ale pŮl doopravdy:kdo dovede tyto básně číst,
dovedeje skoro takénapsat.A myslím,žeposledníslovo tétometody,klerá
nechce tvoŤitumění,nlbrŽ žítiapožívati,musíbfti, aby paď rozdíl mezi
jako konzumentema uměleckfm profesionálem jako vfrobcem;
čtenáŤem
aby každÝv danésituaci mohl a dovedl si opaffit takovoupoetistickoušumi.
vou limonádu á la Seifert, uvede.li se jen metďicky do takovéhopoložení,
aby to v něm básnilo, vÍelo"tryskalo,šeptaloa zpívalo...Stovo diletantpŤišlo
by znovuke cti..."lt
Zatimc,oď konce minuléhostoletíse korekce aristokratickévflučnosti
vazeb národnípospolitosti osvobozujícíhose ,jď. děla spíšepotlačováním
nebo ostentativnímodmítánímestetickéhogesta,zietelnou deesÍptizací
poezie pŤÍklonem
k neliterárníma obecněnekulturnímjazykrlm, tontoloátse
nacházívfchďisko spíšev odosobněníestetickéhosubjektuv jakfsi.obecnf
generátorbásnickéhotextupodle danébásnickémetody.

Z toho hleďska neníjistě náhďné,že ideá|empoetistické
básnickéknihy
se stává vlastně knížkas kolektivním autorstvím,kterou lze pŤipsatspíše
jako tomubylo nejvlrazněji v pffpadě
hypotetickémusubjektugeneÍačnímu'
Nezvalovy Pantomimy.Na Pantomimě se mimo VítězslavaNezvala podílel
grďické podoby,dále JiÍí
Karel Teige, tvŮrcejejíoriginální a nezaměnitelné
ji
pŤílohou,
JindŤichŠtyrsty,ktcnÍji
Svoboda, kterÍ doprovodil hudební
ilusEovď a nawhl obálku, a JindŤichHonzljako autor doslovu. Ale ani tím
není nápadná ,Blurisubjektívita..Nezvalovy knihy vyčerpána,zmnožujíji
vlastně i včleněnécitáty z tvúrcú,ke kterfm se geneÍaceDevětsilu hlásila,
z leana CocÍeaua,Tristana Tzary, Guillauma Apollinaira, stejně jako
množstvídopliíujícíhovf tvarnéhomateriálu.
Mnohost reátnfch subjeknl, čitelnfch v konvenčníroli subjektu bás.
nickéhodíla,byla tak vlastně vybídnutímk následování'znakovfm pozvát
nímčtenáŤe
k pŤijetísociálnírole . náhle vyvlastněnéa zpfístupněné
-všeP..
básnicky tvoÍit.Jakkoli víceméněnavzdory takovémuzávaznémutlaku na
obecnostrole subjektutvúÍcev textupronikaly do básnív praxi samozÍejmě
i prvky intimnízkušenostijďnotlivfch tvfucú(a v tétopoloze se navzájem
od sebelišíbásněNezvďa, Seifert,a,Biebla a dďších)'spolďnf generační
či
skupinovf model vystupoval od poloviny dvacáffch let do popÍeď neobyčejněvfrazně. Prosazoval se pfitom konďně nejenjako prakticky obecně
závaznj,,subjekt básnickémetody..(kterf by se dal celkem snadnopopsat
jako souborgenerativníchpravidel konsnukcepoetistickébásně),ďe i v konluétnějšíchtematizasích.ďetelně zakotvenfch ve vfvojovfch proměn&h
básnickéhosubjektu.Sám ',subjektbásnickémetodf., která byla současně
zŮotožněnas básnickou hrou, čáslečněnavazoval na sty[zaci ,,dítětď.
v ranfch letech dvacátfch, současněvšak znamenď pňenesenítěžištěod
komplexu jeho charakteristiktypu intimity' dúvěmosti,insitnosti,naivnosti,
nezkušenostispíšek charakteristilrámjinfm . k hravosti,alogičnosti,jež se
v dobovépŤedstavědotfkaly saméhojádrabásnickétvorby, totižschopnosti
vymanit věci z naučenfchvazeb a včlel1ovatje
do souvislostíjinfch,neče.
kanfch.
DŮležitouÚlohu sehrává v poezii českého
poetismuautostylizacebásní.
ka.turisty, procházejícíhosvěŮema regisrujícíholetmédojmy z něho.Geneticky byla tatoautostylizacespjatas tradiční
autostylizacíbásníka-tuláka,ale
zcela opustilajejípúvodníhodnotovf horizont.Pohyb prostorempÍestalbft
v oblíbenémžánru ,,básnickéhocestopisu..dvacáffch let vfrazem nespo.
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Ůentovfvoj provázen programovfm popŤenímlyriky a pfíklonem k epice
a radikálním zpochybněnímsubjektivity samé.
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potračování.Zcela jinak
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jak se subjektv poetistické
,jď,.F .X. šaldasvéhočasuvystihlvelicepŤesně,
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dovedeje skoro takénapsat.A myslím;žeposledníslovo tétomelody,která
nechce tvoÍit umění,nfbrž žítia požívati,musíbfti, aby paď mzdíl mezi
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aby každf v danésituaci mohl adovedl si opaťit takovoupoetistickoušumi.
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k charakteristikám
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v dobové
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tvorby,totižschopnosti
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v oblíbeném
žánru,,básnického
cestopisu..dvacáffchlet vfrazemnespo75

pŤitakávající
kojenosti s danfm Íádemhodnot, ale spíŠe
reflexí světa jako
proudupsychick$cha estetick$chvjemú.
.
pohybu subjektu zeměpisnfm pÍostorem
iataÍcotipravdépodobnost
pÍestávátehdytakébft dúležitá,i zeměpisnéreálie se stávajípouhfmi auto.
iiomními motivy, se kterfmi básníkvolně ďsponuje v rámci své,,estetické
hry...Zvláštěv rozsáhlfch skladbáchpásmovéhotypu je již subjektbudován
složitě,jakoby ažkubistiiliy nahlfien zriznych sfian (častoi s proměnami
osobod ,jď, k nty.,a.pÍípádně
ke tŤetí
osobě),l2svobodněse pohybujev čase
jistém
i prostorusvěra.V
smyslu tak docházík sblížení
s postupempsychické
titanizacesubjektu,jak jsmeji zaznameqávaliv souvislostis poeziíčeského
symbolismu,ale tentokrátv jinémkontextua sjinfmi hodnotovfmi drlsledky.
Vnějšísvět tu již nenípÍedkládánjako aspekt všeobjímajícího
světa ,jď.,
a tedyjako synteticky,k celistvosti a rovnovážnostisměfujícíkonsEukt, ale
naopakspfie jako proud neusti{lfchzměn a metamoďÓz, jichŽje básnickf
subjektjen dílčísoučástí.
Básnickf subjektpoetismuse tak sLávápŤedevším
hrdinou metamoďÓz
a proměn,na kterése vážíjeho četné
autostylizační
masky od somnambula,
pohybujícíhose ve snovémsvětě nelogickfch souvislostí, hadráÍe,obcujícíhos disparátnímirekvizitami světa, pŤesnámoÍníka,jehoždomovemje
celf svět, alaobata nebo žongléraažk těm nejemblematičtějším
typu ,,podi.
vuhodnfch kouzelníkt1...
Poznámky
1 v. M*ur4 Jiff Wolkera ti druď, in: J. Wolker,Zasvěcování
srdce,Praha1984'
s. 185.203.
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texfuv mnohém
opíráme.
2J. wolk",, Univerzitrrí
knihovna,
in: J. Wolker,P;6zaadivadelní
hry,Praha1954,
s.26-27.
3 DopisZ. Kďisty z |étaL92|(uložen
v Literárním
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10J.Wolker,Dopisy (ed.Z. Trochová),Praha 1984's. 615-616.
poetismu,in: tfž' Snrdiez české
literanrry,Praha
11F. x. šalda Dva pÍedstavitelé
196l,s.193.
12z, Pešat.Apollinairovo Pásmo a dvě fáze česképolyfematicképoezie, n: t!Ž,
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kojenosti s danfm Íádemhodnot, ale spíšepŤitakávající
reflexí světa jako
proudupsychickfch a es&tickÝchvjemŮ.
Jakákoli pravděpodobnostpohybu subjektu zeměpisnfm pÍostorem
pŤestávátehdy takébÍt dúležitá,i zeměpisnéreálie se stávajípouhfmi auto.
nomnímimotivy, se kterfmi básníkvolně disponujev rámci své,,estetické
hry...Zvláštěv rozsáhlfch sktadbáchpásmového
typuje již subjektbudován
složitě,jakoby ažkubistieliy nahlfien z nlznfch sfian (častoi s proměnami
osobod ,jď.k 'ty.. a pÍípádně
ke tŤetí
osobě),l2svobodněse pohybujev čase
jistém
i prostorusvěta.V
smyslu tak docházík sblížení
s postupempsychické
titanizacesubjektu'jak jsmeji zaznameqávaliv souvislostis poeziíčeského
symbolismu,ale tentokrátv jinémkontextua sjinfmi hodnotovfmi drlsledky.
Vnějšísvět tu již nenípÍedkládánjako aspekt všeobjímajícího
světa ,jď.,
a tedyjako syntetickf , k celistvosti a rovnovážnostisměfujícíkonsftukt,ale
naopakspfie jako proud neush{lfchzměn a metamoďÓz, jichŽje básnickf
subjektjen dílčísoučástí.

10J. Wolker,Dopisy (ed.Z. Trochová),Praha1984's. 615.616.
literafury,kaha
ll F. x. Šďaa Dva p edstavitelé
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|2 z, P"š^t.Apollinairovo Pásmo a dvě fár'e ěesképolylematicképoezie, nz tfŽ'
Diďogy s poezidPraha 1985,s. 137-154'

Básnickf subjektpoetismuse tak sLávápŤedevším
hrdinou metamorfÓz
a proměn,na kterése vážíjeho četné
autostylizační
masky ď somnambula,
pohybujícíhose ve snovémsvětě nelogickjch souvislostí, hadráŤe,obcujícíhos disparÍtnímirekvizitami světa, pŤesnámofníka,jehoždomovemje
celf svět, alaobata nebo žongléraažk těm nejemblematičtějším
typu ,,podi.
v uhodnj'ch kouzelník ...

. V.
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v poeziidvacátfchlet
TvŮrčísubjektazobrzr'enfmluvčí
7'atimco v kapitolách pťedchozíchbyl tvar subjektu básnickéhodíla
prizmatem zčetelněmanifestované,tematizované
zkoumán pťedevším
autostylizace,v následujícíchdvou kapitolách se pokusímehledatjeho obraz
v hlubšíchvÍstváchimplicitnosti; v podobě vyhraněnédo pozice subjektu
tvúrčího,
tedy subjektucharakterizovanéhoosobitostítvŮrčíhoaktu, jehož
vfsledek . konlaétníbásnickédílo . máme pťedsebou.Jelikožjde o vftvor
uměníslovesného,musínás zajímataktivita verbální:zaměťíme
se na dobově
čisměrověpffznačnfzpúsobzacházenís verbálnímvyjadÍovacím
systémem.
Vfchodiskem nďich vah tudížučinímefakt (podrobněji pojednanf,
jako obecnf problémlingvisticko.komunikační,v kapitole Subjekty a text),
Ee každ! hovoiícísubjektje charakterizovánsvou ťďí: tím,o čem,co, jak,
za jakfch okolnostía prď ťíká.Vypovídá o něm tedy volba tématu,zptlsob
jeho zpracování,vfběr jazykovfch prosďedkú,ta vb vztaž,enok povaze
komunikační
situace,k cfli' jejžpromluvasleduje,a samozŤejmě
i tentocíl
sám. JazykovÝ projev pŤitomovšemmusíbft pffjemcem implicitně píekÓ.
dován, interpretován zce|a arčitlm zpúsobem:jako svědectvío uskutečněnfchprocesech volby (z více alternativníchmožnosď)'Tylo pÍocesy
jsou schopny prozrazovat svémotivace, ježpoté,za pťfunivychokolností,
poukazujík nějakévlasnosti hovoffcíosoby.l Tak je tomuv dorozumívání
mimouměleckémstejnějako v komunikaci umělecké;v uměleckékomunikaci je všakcelf proces podstatněsložitější.V neposledníťaděproto, že
reálnéspojenímezi tvúrčím
subjektema piíjemcemdílazpravidla obsahuje
zvláštnímezič|ánek I<omunikac
i zobr azenou, jakoby mimouměleckou, v níž
vystupuje zdánlivě mimouměleckf , zobrazen! nluvčí. Jde o onu rovinu,
v nížse vytváfi umělecká fikce mimouměleckéskutečnosti.
Fiktivnost zobrazovanéhomluvčíhobfvá někdy zdŮrazněnamomenty,
kterésignďizují distanci mezi nía osobouautora;zobtazen! mluvčísepodílí
na pffznakovémautostylizačnímgestu.Tehdy je jeho prosďedkujícíriloha,
podťízenost
tvúrčímu
subjektu,zce|azÍejmá.ZÍejmá'blvái jeho integriia:je
postavou,jejft, obnz je analogickf obrazujakékoli mluvícíosoby skutďné.
Tato prosftdkující role (a někdy i integrita) však bfvá zasftna tam, kde
signály distancechybějí,takžs,
hranice mezizobrazenfm mluvčíma tvúrčím
subjektemje málo pafirrá.Pťestoji nesmímeztxácetzergetele,a to ani tehdy,
máme.li drlvod se domnívat,žeristy zobrazenéhomluvčíhopromlouvá sám

je jeho nezáludněmíněnouprojekcí.Hranice
básník,Že zobrazen!mluvčí
je
pro
hranicí
dfla velicepodsÍ]atnou
strukturuuměleckého
mezi nimi ntlž
primámím- pfubzenfmjazykemv mimousystémem
mezidorozumívacím
systémem
mělecképodobě a funkcích,a nad ním nadbudovanÍm
pŤehodnocenou
variantou..Vztahobousystémú
uměleckfm,tj.jehofunkčně
jehomate.
je pochopitelně
součástí
druhého,
asymerickf:prvníjenezby8tou
riátem.Stejněasymerickfje i vztahmezioběmasubjekty.Zobrazenfmluvčí
je součástí
tvŮrčího
subjektu;je (aspoiÍ
v našempracovním
vymezen$tou
jeho částí,
kteráse pohybupve sféÍe
mimo uměnívznik$ch a púsobících
pravidelzpracování
zkušenosci,
tedyv rámci schematického
mďelu světa,
mimouměleckému
verbáIního
systému
7nbr..
odpovídajícího
vyjadÍování.3
v ďle rozumímecelou sÍéru
zenlm mluvčím
mimoumělecké
vyjadťovací
kompetence tvúrčího
subjektu.
Nemámepiitom na mysli jenom,iazy|ť,v onomzí eném
a poněkud
vágnímvznamu,v němžbfvtl literárnívědoustavěndoopozicevŮči,,té:marelativněustálenépostupyvfsavby
tatcéurčité
tu...4Padí sem napťíklad
tématu'zákonitosticelkovékompoziční
sfrategiemimouměleckého
komu.
nikátu, promě livé v závislosti-najeho pŤíslušnosti
k r znfm, ťďeno
s Bachtinem,
osobitousrategiimízalisté
ťebapopis
,,iďovfm žánrúm...J
jednak
jeho,,objektivním..
jednak
aktuálněvnímaného:
řdí se
uspofádáním,
prúběhem
samotného
vnímání- rozložením
1nzornosti,směrempohledu,
volboustanoviště
a jehopffpadnfmizměnamiatd.Ve vyprávěnípak navíc
piístupujezdtnzněná časovádimenze,odstupod vyprávěného,
poťeba
jazykového
vyjádťitnáslednost
zhušbvání
a kauzalitu,prosťedky
dějúapod.
opět jinou stategiíse vyznačujevaha,sEukturující
témapoďe logickfch
myšlenkovfchposfupŮa zvolenfch interpretačních
hledisek.K rivazemá
nepochybně
zvažování
blízkosebereflexe.myšlenkové
sebesama;s toupak
částďněsouvisía čásÍečně
pojmenování
zakou.
serozcházícitovévyznánÍ:
šeného
piiěemž,,zdŮvodněnť.
citu a jeho ,,argumentace,,,
mtlžebft shle.
dávánobuď v prožívajícírrr
subjektusamotném,
nebotaké,
a tozňejměčastěji,
v objektuemoce.Sebereflexe
a vyznáníjsoubezpochybyplímopŤedurčeny
k tomu,aby sloužilyjako základníťečové
žánrymluvčímu.zobrazenému
pouzenaně.
v dílelyrickém,i kdyžtensezdalekaneomezuje
mluvčího,
Položmesi nyníotázku:jaká je obecněÍiohazobtazeného
zobtazené
komunikacev reálnékomunikacimezi tvŮrčímsubjektem
a vnímaŮelem,
iaká je její rílohave vfznamovéstavběbásnickéhodíla?

v poeziidvacátfchlet
Tv&rčísubjektazobrazen.fmluvčí
Zatimco v kapitolách pťedchozíchbyt tvar subjektu básnickéhodíla
prizmatem zťetelněmanifestované,tematizované
zkoumán pťedevším
dvou kapitolách se pokusímehledatjeho obraz
autostylizace,v následujících
implicitnosti;
v hlubšíchvrstvách
v pďobě vyhraněnédo pozice subjektu
tvfučího,tedy subjektucharakterizovanéhoosobitostítvŮrčíhoaktu, jehož
vfsledek . konluétttíbásnickédílo - máme pťedsebou.Jelikožjde o vftvor
uměníslovesného,musínás zajímataktivita verbálnÍ zaměťíme
se na dobově
čisměrověpffznačnfzpúsobzacházenís verbálnímvyjadťovacím
systémem.
Vfchodiskem nďich vah tudížučinímefakt (podrobněji pojednanf,
jako obecnf problémlingvisticko-komunikační,v kapitole Subjekty a text),
Že kaŽd! hovoffcísubjektje charakterizovánsvou ťďí: tím,o čem,co, jak,
za iakfch okolnostía pročiíká. Vypovídá o něm tedy volba tématu,zprlsob
jeho zpracování,vfběr jazykovfch prosďedkŮ, to vše vztaženok povaze
komunikační
situace,k cíli' jejžpromluvaslďuje, a samozŤejmě
i tentocíl
sám' JazykovÝ projev pťitomovšemmusíbft pffjemcem implicitně pťekÓ.
dován, interpretovánzcela určitfm zpŮsobem:jako svědectvío uskutďněnfch procesech volby (z více alternativníchmožnosď)'Tylo procesy
jsou schopny ptozÍazovatsvémotivace, jež
Boté,za pÍfunivlch okolností,
poukazujík nějakévlasfirostihovoiícíosoby.'Tak je tomuv dorozumívání
mimouměleckémstejnějako v komunikaci umělecké;v uměleckékomunikacije všakcelf proces podstatněsložitější.V neposledníčaděproto, že
reálnéspojenímezi tvúrčím
subjektema plíjemcemdílazp'ravidlaobsahuje
zvláštnímezič|ánek.komunikaci zobr azenou, jakobymimouměleckou,
v níž
vystupuje zdánlivě mimouměleckf , zobrazenj mluvčt. Jde o onu rovinu,
v nížse vytváťÍumělecM fikce mimouměleckéskutečnosti.
Fiktivnost zobrazovanéhomluvčíhobfvá někdy zdúrazněnamomenty,
kterésignďizují ďstanci mezi nía osobouautora;zobrazenf mluvčísepodílí
na pfiznakovémautostylizačnímgestu.Tehdy je jeho prosďedkujícíriloha,
podŤízenost
tvrlrčímu
subjektu,zce|azejmá. ftejmíblv ái jeho integrita:je
postjavou,jejíŽ obrazje anďogickf obrazujakékoli mluvícíosoby skutďné.
Tato prosdbdkujícírole (a někdy i integÍita)však bfvá zasdbna tam, kde
signrálydistancechybějí,takŽehranice mezi zohazenjmmluvčím a tvúrčím
subjektemje málo panná. Pťestoji nesmímeztácetze ďetele, a to ani tehdy,
mámeJi dúvodse domnívat,žeristy zobrazenéhomluvčíhopromlouvá sám

básník,že zobtazenymluvčíje jeho nezáludně míněnouprojekcí.Ikanice
mezi nimi je tottŽpro sffukturu uměleckéhodíla velice podstatnouhranicí
mezi dorozumívacímsystémemprimárním- pŤirozenfmjazykem v mimoumělecké podobě a funkcích, a nad ním nadbudovanÍmsystémem
variantou."Vzhh obou systémú
uměIeckfm,tj.jeho funkčněpŤehodnocenou
je pochopitelněasymerickf: prvníjenezbyÍtousoučástí
druhého'jeho mate.
riálem. StejněasymetickÍ je i vztah mezi oběmasubjekty.Zobrazenf mluvčí
je součástítvfirčíhosubjektu;je (aspoiÍv našempracovnÍmvymezení)tou
jeho částí'která se pohybuje ve sféÍemimo uměnívzniklfch a pŮsobících
pravidel zpracovánízkušenosÍi,tedy v rámci schematickéhomodelu svěŮa,
ďpovídajícíhomimouměleckémusystémuverbáIníhovyjadÍování.3
7.obnzenfm mluvčímv díle rozumímecelou sÍérumimouměleckévyjadfovacÍ
kompetence tvúrčího
subjektu.
Nemáme piitom na mysli jenom ,jazyk.. v onom zÚ enéma poněkud
vágnímvlznamu, v němžbfvli titerárnívědou stavěndo opozice vŮči,,tématu...4Paťí sem napťíkladtalcéurčitérelativně ustálenépostqpy vfstravby
tématu,zákonitosti celkovékompozičnístrategiemimouměleckéhokomunikátu, promě livé v závislosti-na jeho piíslušnostik rúznfm, ťďeno
s Bachtinem,,,iďovfm žánrúm...J
osobitou strategiimá zajistéďeba popis
jďnak
jeho,,objektivním..uspoffidÍíním,
jednak
aktuáně vnímaného:
číďse
prúběhemsamotnéhovnímání- rozloženímp'ozornosti,směrem pohledu,
volbou s&anoviště
a jeho piípadnfmi změnami atd. Ve vyprávěnípak navíc
pťistupuje zdtrazněná časovádimenze, odstup od vyprávěného,poťeba
vyjádŤitnáslednosta kauzďitu, prosďedky jazykovéhozhušťování
dějúapod.
opět jinou snategiíse vyznačuje vaha, shukurující témapďle logiclcfch
myšlenkovfch postupŮ a zvolenfch interpretačních
hledisek. K rivaze má
nepochybněblízko sebereflexe. myšlenkovézvažovánísebesama;s tou pak
částďně souvisía částďnése rczcházícitovévyznání:pojmenovánÍzakou.
šeného
pťičemž
citu a jeho n,argumentace..,
,,zdtlvodněď. mŮžebft shledáváno bud]v prožívajícírrr
subjektusamotném,
nebotaké,a to zfujměčastěji,
jsou
v objektu emoce.Sebereflexea vyznání
bezpochybypffmo pťedrrrčeny
k tomu, aby sloužily jako základní ťďové žánry mluvčímuzobrazenému
v dílelyrickém' i kdyžŮense zdaleka neomezujepouze na ně.
Položme si nyní otázh: iaká je obecně riloha zobrazenéhomluvčího,
zobrazenékomunikace v reálné komunikaci mezi tvŮrčímsubjektem
a vnímatelem'jaká je její rrilohave vfznamové stavbě básnickéhodíla?

Uměteckéslovesnédílo je nepochybnějazykovlm projevem, a tudížvše,
o čemhovoÍí,do něj vstupujeužpfudemjazykem zpracováno,pojmenováno
slovy obsaženfmi v,mimoumělecké lexikální zásobě; sepětí systému
PÍestojde o dvě komu.
sekundárníhoa primámíhoje prakticky nerozlučné.
cíIe'Ten, koho
nikačníroviny, v nichžjsou sledoványoďišnékomunikační
vytváÍív1iznamovou
shukturus,,dominující
nazlváme,,tvúrčím
subjektem..,
funkcí estetickou..;6vÝběr jednotlivÍch znakú je motivován jejich
konkrétnímpodílem na konstituci vfsledného,autoÍovuzáměru odpovídajícíhoesŮetického
vftvoru. Naproti tomu v prosťedkujícírovině komu.
jiné motivace: zobrazenf mluvčípopisuje určité
púsobí
nikace zobtupné
pÍedmětyproto, žeje ,,opravdu..kolem sebe vidí, vypráví události proto, že
se ',skutďně.. stál , atd. To vše navíc podává zpŮsobem,kterf odpovídá
zvyklostem mimouměleckéhovyjadfování a pÍíslušného
fučovéhožánru.
Seskupujetedy znaky poďe zákonrl umělecky nespecifichfch, zatímcopro
seskupenívedenézáměrem tvúrčího
subjektujsou podstatnéspecifické,
interferenčnívlznamové konfrontace, to znamená mnohonásobné
a mnohosměmévzájemnéztcad|enívfznamŮ. V celku básnickéhodílaje
tedy zobrazená komunikace jednak,,materiálem.., reorganizovanfm
a znovuzvyznamiÍovanfmaplikací hledisek systémuuměleckého,jednak
takétvofi v díle jalcfsi samostatnf prldorys, osobitou substukturu, jež je
ovliád:lnavlastními,na uměleckémáměru jakoby nezávislfmi zákonitostmi.
DŮsledkem pŤítomnosti
tétorelativně samostatnésubsruktury je mimo jiné
esteticky tičinnfjev dvojí motivace Ťďeného,o němžbudeme,v souvislosti
s konkrétnímidfly aposnrpy, nejednouhovoÍiL
Metodologicky poťebnérozlišenímezi oběma v díle zričastněnfmi
sdělovacími systémy,mimouměleckfm a uměleckfm, ještěkomplikuje
okolnost, žei v rámci mimouměleckékomunikace samé,v mimouměleckém
projevu,bfvají někteÉjejí normy občasnarušovány.PÍitomse tatodeforma.
ce (pŤesnějiÍečenoto, co se z hlediska jednénormy,jednoho pravidta jako
deformace jeví) mŮžez hlediska jiného stát někdy zákonitfm, pozitivně
využívanlm prostÍedkem.Není pochyby o tom, že ve všechÍečovfch
žánrech,o nichžjsme se dosud zmillovali, platípožadavektematické
koherencei v promluvěby se nemělo objevit nic, co nemá věcnou či logickou
souvislost s pojednávanfm tématem.Ve skutečnostivšakbfváme, zejména
v ťečiběžněmluvené,svědky tematickfch ,,odboček..ftterémohou jít tak
daleko, žese pŮvodnítémaz promluvy 2cela vyEatí).Pťíčinou
tohotojevu

je jeden z obecnfch postupŮ subjektivníhozpracováníreďity: v paměti
subjektuse vytváÍejítrvatejšíspoje mezi věcmi (vztahy jejich podobnosti,
v&né sounáležitosti,hďnotové spffzněnosti atd.),z nichž některése pak
aktualizujía verbalizují.:Na.tytoodbočkyreagujeposluchď, pokud snad
nozaujmejistf esteticky hodnotícípostoj, většinounegativně;právem je
chápe jako narušenípúvodníkomunikačnístrategie.I mimo umění však
exis'tuje fotma, v níŽlze asociaci pťedstav(neboéo tomtojevu, jak paEno,
tématu.Touto formouje
hovoffme)využítpozitivně - k bližšímuozťejmení
pojmenovdní,
Jakje známo,obojínďezlo svéhlavní
pťirovnánínebobrazné
pole púsobnostive vyjaďování uměleckém(obraznépojmenováníbfvá
někdy dokoncechápánojako podslatnÝsignál uměleckostitextu).DŮvodem
je asi fakt, Žetyln postupy si již ze sférymimoumělecképiinášejízmíněnou
funkčnídvojtváinost. Na jedné straně sloužíkomunikačnímáměrŮm
mluvčího(v plípaděliterárního dflazobtazenéhomluvčího),na druhéstraně
tu všakaspoitpotenciálnězŮstává ijejich schopnostpŮsobitjako svéhodruhu
která rozrušujetematickou kontinuítupromluvy . a tak dává
,,odbočka..,
prostork pťípadnému
rozehránívlznamovlch procesŮinterferenčních.
Jak ve známéstati Dvojí obrazotvornostupozornil Vítězslav Nezval,7
pev}lilá v poezii jednou ta a podruhéona funkce.Jednouje, ťečeno
termi.
nologiínďírivahy, obraznépojmenovánímotivovánovícepoffebamizobrajindy . zvltaznénosvou nápadností
nebomnohďetnostÍ.
zenéhomluvčího,
poukazuje spíšek bezprosťednímestetickfm cílúmtvrlrčíhosubjektu.
Dodejme,žepodle našehonázoru tato pťevahanemŮžebft nikdy absolutnÍ.
Kdyby se omezilo vfhradně na svou ozťejmující
roli, pťestaloby obrazné
pojmenováníbft umělecbfm; pťi riplnézÚátě místav kontextu zobrazené
promluvy by zase píestalobft vnímánojako pojmenováníobrazné.SeÍvá.
vajíc tedy v rámci pravidel trry komunikace zobtazené,stalo se obrazné
pojmenovánízároveií,,legitimizovanfm..prosďedkem,kterf oďásá jejím
zdánlivě v/sadnímpostavením.
ŘeHi jsme,žehovoňcísubjektjecharakterizováncelou svoupromluvou,
veškerfmiimplicitně v ní obsaženfmirozhodovacÍmiakty' jichž je tato
promluva vfsledkem. A také,že celou svou promluvou, tj. konkétním
básnichfm dílem,je eo ipso charakterizovánrovněž tvfučísubjekt tohoto
díla"Jak napsalJan Mukaťovsk!..,,...zakažd!mumělecklm dílempociéuje
subjekt vnímajícíintenzívněsubjekt znak dávající(umělce)jakožtoďpovědnf za duševnístav,kter! dílove vnímatelivyvolalo. odtud je jižjen krok
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slovy obsaženfmi v' mimouměleckélexikální zásobě; sepětí systému
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k bezděčné
hypostázi konkrétníhotvŮrčíhosubjektu,vybudovaného
toliko
na základě pŤedpokladŮdanfch dílem...8V plné svékonkrétnosti
ie tenÚo
hypostazovanf subjektjednímz vyznamovfch korelátúcelévfsavty
díla.
V podobě zobecněnépak nemMe bft ničírnjinfm nežvfznamovÝm
kore.
látemjeho . Íečeno
opěts MukaÍovskfm . sémantickétro
gesta.gt<aáekvátní.
mu odhalenítohoto gestaby bylo nunro htedaÍpokaždéjin}' pÍístup,
stejně
jedinďnf jako toto gesto samo. V tétokapitole
se všaknetrodlámezabfvat
tvfučímisubjekty jednottivfch děl, nfbrž pŤedevšímurčitfmi jejich
společnfmi rysy dobovfmi a směrovfmi. K nim se chceme pokusit
proniknoutprosťednicwímopakovaněkladenéotázky, jaké
konloétnípodo.
by v jednotlivfch básnickfch oMobích a směrechnabfvá asymehickf
vzÍďr
mezi tv&rčím
subjektema zobtazenlm mluvčím.
Zdání wttverzÁ|níplatnosti mimoumělecky dan ch vyjaďovacíc
h zákonitostí(sípadnéodchylky bfvďy chápány nikoli jako projev rvrlrčího
záměru, nfbrž nanejvfšjako povolená ,,básnickálicencď.) bylo v českém
novo.
dobémbásnictvípoprvévlrazně zpochybněnov devadesátfch letech minuléhostoletí- symbolismem; zejménavtépodobě,
jak jej pŤedstavovati
otokaÍ
BŤezina a Karel Hlaváček. K tomuto zpochybněnídocházelo
nejen dÍky
kvantitativní pÍevazeobraznfch pojmenovánínad neobraznfmi (tu
'a,,namenávámehlavně u BŤeziny),aletakéapÍedevším
proto,žesezneurčiťovata
znesnadiÍovalaidentifikace toho, co je obrazněpojmenováno.Mukďovskf
vystihuje podstatu symbolismu,,několika formulemi pfistupujícími
zrtznlch stran,vlastně všakstejnoznďnfmi. První z nich definuje
symb.
lismus jako básnictví gramatickéhopíísudku:vypovídá se o něčem
nebo
o někorn,ale subjekt,osoba nebo věc, o kterlch se vypovídá,zŮstává skryt
|...lDrvhá formuleje sémantická,
neboťurčujesymbolismusjako básnictví
obrazu,zejménametafory:básniclrf obraz,kterf v poezii pťedsymbolistické
byl druhoÍrounads avbou,vystupujedo popŤedí;
poměr mezi ,věcí.a ,obra.
zem. se pfuwací- ďíve byla věc ,hmoŮnou.základnou a obraz toliko stfuem'
pro symbolismus však nabfvá ,hmotnosti.obraz a sínem se stává
věn |,.,t
Konďně lze symbolismus definovati i z9 stránky noetickéjako stmknru
směfujícík oddáleníjazykovéhoprojevu od mimojazykovésituace, v které
se nacházejíbásníka čtpnáÍ/.../
Vzah k situacinemúže
sice bftz jazykového
p.j:u:. ul,TÍ".:n' ale je možnéjeho oslabení,ke kterémuprávě
směŤují
symbolistď..."Rozplfvavé kontury ,,věcť.obrazemmíněrré
qpotďnÍ
a
liděl
všehoÍďenéhobft symbolem tajemnfch metaÍyzickjchdějúp}itomčasto

samuhranici mezi obraznfma neobraznfm,a takéhranicimezi
znejiséuje
- veprospěch
všezahrnující
subjekivity.Vya,'vniďním..
světem,,vnějším..
jako individuumreflektující
jaďovanf subjekttu ovšemnenípŤedstavován
hďnotícíchapod.:,JvÍluvíčasoprostorovjch'
kategoriích
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Vysubjektivity.
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,,poďo absoluhím,
douzmiiiujeMukďovďrf touhusymbolistyMaltarméa
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a odlidštěnéď..
věčném
generaceŠrámkova,
Vfvoj básnictvímá svou dialektiku:následující
Tomanova,Gellnerova,Dykovasenarozdílod symbolismuwacík vlrazně
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jenž
pramení
citového
z intenzívního
však
tfm symbolick m obsahem,
komunikacea integrita
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volnémvgršisymbolistú
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Woltrovy Poštovníschránky (ze sbírky Host do domu, 1921):
,'Poštovní
schránkana rohu ulice,/ to nenínějakálecjakávěc...V prvníchvfli nás udiví
sémantická,,bezobsažnost..
druhého verše. očekáváme - na základě
syntaktickékonstrukcejmennéhopŤísudkuse sponou - nějakébližší(byé
negativní)vymezenípŤedmětu
tBmatizovaného
ve veršiprvním.Zatímse ale
o něm dovídámejen tolik, že ,,nenílecjakf.. (což se koneckoncŮ dalo
pŤedpokládat'
jinak by o němbásníkpÍecenehovofil).Redundantnívyjáďení
má všaksvŮj vfznam uměteclrf:evokujehovorovf styl běžné
mluvenéÍďi,
a tojak prosftedkylexikálními(spojení,,nějaká
lecjakávěr..je těžkomyslitetnéjinde než v každodennímhovoru), tak i samotnou vysokou mírou
redundance.NepŤipravenf, hic et nunc vznikajícímluu.ny p..i.u, p,onas"ny
navícve zcela neofrciání situaci, totižpravidelně mívá mnoho informačně
i sémanticky ,,hluchfch míst..,kdy Ťečplyne víceménějen vlastní
seÍvačnÓStí.'.
.Ýšednodenní
stylizace Ťečije pro poetickf naivismus pÍíznačná.
V intencíchWoltrovy chlapeckéautostylizacepŤejímá
jeho zobrazenf mluv.
čínávyky běžnéhovyjadŤovánídětského.Jeho vfklad b:fvá, podobnějako
vfklad dětskÝ, nadmírupodrobnf. Stejnějako dítě(kterétak činÍčástečně
pro svou nedostatečnouvyjaďovací zběhlost, částečněvšak i ze zá|iby)
opakujetážslova:,,S!anuse menším
a ještěmenším,
na
/ ažbudunejmenším
celémsvětě....(Pokora,
Host do domu);,,protože
všichninakládajís nimi' /
jako by nežily,/ a o:ry
na náso.(Věci, tamtéž);
,,Tonení
?aLtjmŽijíadívajíse
nemocn!pokojík,/toje smutnfpokojík"(Nemocnámi|á,taÍntéŽ).IJJarosla.
va Seifertase pak všednostrivah aYelizobrazenéhomluvčího
sďetá s dosavadnímbásnickfm Mnonem pfímo orasticky: .a poněvadžměl jsem hlad,
myslil js:em:/ KoupíŠ
si ťebaza zlatku baltickéhosledě,/ za šestákchléb,..
(Modlitba na chodníku,Město v slzách, 1921);,,Nikdyjsem neklnul osudu,
/ pŤestáljsem hodně,/ s mitostíbožíi tohle pÍebudu,l lámat si hlavu s tím
pÍecenebudu...(Monolog bezrukéhovojá}a, tamtéž);
,Jistě si ÍeknemnohÝ:
/ Tohle by pro mě věru málo bylo' / a jestliže!o tobě.stačí,
/ mně by L
nestačilo..
(Chudf' tamtéž).
Hovorovostise u poetickfch nďvistrldo značné
mírypodrobujei verš.Spadá většinouvjďno s intonačnímiriseky ,,improvizovanď. věty, aprotoje nápadněnestejněďouh/, rytrrrickyuvolněnf. Rfm,
častospÓndickf, jako by se dostavovalpouhounáhodou;navícŮočastobfvá
rfm ostelntatiVhě,,nehledan/..,gramatickf. Termín ,,poetickf naivismus..
postihuje'jak patrno,i onen rys,jímžbfvá definováno naivní(insitnOumění

umělcova
zejména
v oblastivftvamé:ngdokonďostzvládnutíffislušného
na tom,zdajde
vfsledku nezáleŽípŤíliš
Tam i zde v konečném
,,Íemesla...
neboo záměrnoustylizaci.FŮsobí.liněautorovunepoučenost,
o skutečnou
právěsvou,,naivnosď,,znamento vždyjistoukvďitu
jakédílonapÍíjemce
pfudpďstahila.
funkčně
nedokonďost..
vekterouse,'Ťemeslná
vf znamovou,
. dovednost)
se měrínapozadí
(stejnějakojejíprotějšek
,,Neumělosť.
je
jejich porušením vltuně ,,nebásnická..
panujících
uměleckfchnoÍem;
dalšímomenty,
stejnějako s nísouvisející
mluvčÍho
stylizacezobrazeného
pŤevďrunad
díkynimŽjako by zobrazenfmluvčízískávaljednoznačnou
jen
zdánlivá,
pŤevaha
subjektu.Je to ovbm
a motivacemitvrlrčího
záméry
pozomosta vyvolává
porušení
noremk soběpÍitahuje
neboéjakokaždé
otázkuopročse k tomutopostupubásníkuchflit. Pfíznakově
čtenáÍovu
setudíŽo to ďejměji stávánásro.
mluvčího
vlraznástylizacezobrazeného
jem v rukoutvŮrčího
subjektu.
živo.
reálí běžného
vedlečetnfch
reprezentovaná
každodennost,
všední
je
dílech
v
těchto
stylem,
hovorov1fm
Ťadětaké,,nebásnicky..
tav neposlední
se subjekt
prostŤednictvím
Jeho
témat.
jednímz óstÍedních
básnickfch
rictě
pokorné
v
se
kterf
jako člověkskromnf,prostÝa laskavf,
preosuavu;e
prožívá
vše,co sestaví
projevyŽivota- aboles1ně
*ra"i pr.o elementárními
již
svědčí
všednďenního
hodnotě
do cestyjejich pfirozenosti.o vysoké
dvacet
(,'PokojÍk
zašestkorun'/ číslo
nezvyklevysokámírajehoprezentace
postelť.
J. Wolker,Pokojíkv hote.
pět,/ s vyhlídkoudodvora,umyvaďema
interfe.
lu, Hostdo domu).HodnotuvšednďennostipotéjoštězdŮraziÍuje
k symborenční
vfznamovákonfrontaces oblastmiftadičněsměÍujícími
děttí
zákony
s biblickou symbolikou,se
lickémuvfznamu ,,prazá|<|adtť,:
NapÍíklad:
lidskfch vztahú.
pffrodního
a s hodnotaminejzákladnějších
Vďerbfvá tichf jak zamrz vďopád,
alepavlač,to je náručMarie Panny'
ti, kteÍizbojištědnesi pŤineslitělapoťaněná'
vždyť
si večerusednounani
jak mětkfmi prstyobjalaby je žena;
sevŤe,
a onaje mÍížemi
J. Seiferg Yečerna pavlači(M&Úo v slzách)

Woltrovy Poštovníschránky (ze sbírky Host do domu, 192l):
,"Poštovní
schránkana rohu ulice,/ to nenínějakálecjakávěc...V prvníchvfli nás udiví
sémantická,$ezobsažnost..druhého verše. očeMváme . na záktadě
syntaktickékonsEukce jmennéhopŤísudkuse sponou - nějakébližší(byé
negativní)vymezenípŤedmětu
tematizovanéhove veršiprvním.Zatímse ďe
o něm dovídámejen tolik, že ,,nenílecjakf.. (což se koneckoncŮ dalo
pŤedpokládat'
jinak by o němbásníkpÍecenehovofil).RedundantnívyjádŤení
má všaksvŮj vfznam uměleclrf:evokujehovorovf styl běžné
mluvenéÍďi,
a to jak prosfiedky lexikátními (spojení,,nějakálecjaká věr.. je těžkomyslitelnéjinde než v každodennímhovoru), tak i samotnou vysokou mírou
redundance.NepŤipravenf, hic et nunc vznikajícímluu.ny p.;.u, p,onas"ny
navícve zcela neofrciálnísituaci, totižpravidelně mívá mnoho informačně
i sémanticky ,,hluchfch míst..,kdy Ťečplyne víceménějen vlastní
seÍvačnÓstí;.'.
Všednodennístylizace Ťečije pro poetickf naivismus pÍíznačná,
V intencích}Voltrovy chlapeckéautostylizacepÍ.ejímájeho
zobrazenf mluv.
čínávyky běžnéhovyjadŤovánídětského.Jeho vfklad b:fvá, podobnějako
vlklad dětskÝ, nadmírupodrobnf. Stejnějako dítěftteré tak činÍčástečně
pro svou nedostatečnouvyjaďovací zběhlost, částďně však i ze zátiby)
opakujetážslova:,,Scanuse menším
a ještěmenším,
na
/ ažbudunejmenším
celémsvětě....(Pokora,
Host do domu);,,protože
všichninaktádajís nimi' /
jako by nežily,/ a o:ry
,,To není
'?atíÍnŽijía dívajíse na náso.(Věci, tamtéž);
nemocnfpokojík,/ toje smutnfpokojft" (Nemocnámi|á,,taÍnréž).UJaroslava Seiferta se pak všednostrivah alďi zobrazeného
mluvčíhosďetá s dosavadnímbásnickfm Mnonem pŤímodrasticky: ,,a poněvadžměl jsem hlad,
myslil jsem:/ Koupíšsi *eba za zlatku bďtickéhostedě'/ za šestákchléb,..
'192l);,,Ňikdy
(Modlitba na chodníku,Město v slzách,
jsem n"unur osudu,
/ pŤestáljsem hodně,/ s milostí uozr i totrtepÍebudu,l |ámatsi hlavu s tím
pfuce nebudu...(Monolog bezrukéhovgjáka, tamtéž);
,Jistě si Ťeknemnohf:
/ Tohle by pro mě věru málo bylo, / a jestliže to tobě stačí,/ mně by to
nestačilo..(Chudf' tamtéŽ).
Hovorovosti se u poetick1fchnaivistrldo značné
mírypodrobujei verš.Spadá většinouvjedno s intonačními
rÍseky,,improvizovanď. věty, aprotoje nápadněnestejnědlouhf , ryfirricky uvolněnf. Rfm,
častoqpÓradickf , jako by se dostavovalpouhounáhďou; navícto častobfvá
rfm ostentatiVné,,néhledanÍ.,
gramaticky. Termín,,poetickfnaivismus..
postihuje'jak patrno,i onen rys,jímžbfvá definováno naivní(insitní)umění
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interfe.
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pŤírodního
a s hodnotaminejzákladnějších
Vďer bfvá tichÍjak zamrr.l!vodopád,
alepavlď, toje náručMarie Panny,
z bojištědnesi pŤineslitělapoťaněná,
vŽdyťti,kteÍí
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Právě Seifertkaždodenní
realituovšemnejenv duchupoetického
naivismupoetizuje,napllÍuje
lyrickfmpatosem,
n1fbrž
umívyužít
i groteskní
ho Účinkunaivity, kdyžkonfrontacivšednÍho
a ,,poetického..
vyosňíaž
k parodii:
Vzal jsem si svátďní sfievíce,
vyleštiv si je,
aby byly jak hvězdy záIícínadlažběulice

u"*ar,rc vfklady svítilyjako oltáŤev kostele
pfi bohoslužběranní,
najejich stupníchbych vydrželklečetinejdéle
Modlitba na chodníku (tamtéž)
Úsměv probouzíi naivně stereotypni někdy nepfiliš logické vy stění
básnív revolučnípointě;
napťíklad
v již zmíněném
Vďeru napavlačiposloužíjako pobídka závěrečnéhorevolučníhoodhodlání několik náhodně
zaslechnutfchtaktŮ,,měštácké..písně,
v Mďlitbě na chodnÍIcu
zasepohled
psíkapťivolá touhu umiít na barilqádě...Tento lehce ironickf
na pťejetého
odstup od'zobtazenéhomluvčího,ještědetetnějšív datšísbírceSamá láska
(I923),ie zíejmědŮvďem, prď sev souvislostisranouSeifertovoutvorbou
občashovďilo o,,gaminstvÍ.neboli,českypověděno,,,uličnictvť..
Poněkud jinak konfrontuje všednosta poetičnost,,vážn!o,Jifi Wolker.
Pťedžasnoucíma
ďima chlapce,typickélVolkrovy autostylizace,je celf svět
zjevením,zázrakem,mftem' Chlapec se diví všemu,a proto jej ani nic
zvláštnÍhonepťekvapí,
všochnoje stejně pťirozenéa samozťejmé:
situace,
kdy ,,VšichnichlapcidomŮodjeli,/ jenjá jsem zústalv cizímměstě..(Svatodušnísvátky, Host do domu), stejnějako fakt, že,Pánbúhjedenkrátepltšel
ke mně / jakžeb k s mošnouaho|í.lSpal asi na seně,/ vonělo z něhojak
z červnovfchpolí,/naprahustanulaprosil...(Žebráci,tarntéž).Dojisté
míry
se tak stírározdí|mezipojmenovánímneobraznfm a obraznfm: všejako by
nab valo stejnésymbolické platnosti spolďnÍm činkovánímv jakémsi
mftu prostotya pokory. Měňme-li vfraznost obraznéhopojmenovánívzdá.
lenostímezi věcíobrazněmíněnoua jejímaktuálnímoznďením (vzdáleností

mezi denotátemobfi|zu a denotátempojmenování),l3rnúžese nám Ítavíc
Wolkrova obraznostzdát na prvnípohled málo nápadná.Wolker velmi často
pracuje s tradičnímimetonymickÍmi symboly: ,,sÍdce..je symbolem citu'
a poznání,,,rucď. schopnost
,,ďť. reprezentujíschopnostvidění vníÍnavosti
činu.Málo nápadnf, protožemetonymickf, věcně spÍízněnfblvá i vztah
mezi celfmi sférami,z nichí na jednéstraně denotát obrazu a na druhé
denotátpojmenovánípochází.Tak se pfu stavarozkvetlélouky dobŤesnáší
s pÍedstavoupo nípotíhajícího,,bo#hochlapďka.., ačkolivjeho pÍítomnost
v básni je primárně motivována funkcíobrazně označitkvítek.Ve světnici
pečemaminkachleba a koláče- a venku,hnedza dveŤmia za oknem,kvetou
je
květiny; i tuto konlfiétrrípfudstavunavozujebásei1Kamna z HosŮa,v níž
druhÝ;ěj otraznfm pojmenovánímprvního.Tato věcná blízkostobou denojakÍmsi'
tátŮ nebo jejich pŤípadnftradiční,ustálenf vztah jsou všakjen
(první
z
nich knomě
chtělo by se Ííci,rďinovanfm ,,zasíraciril manévremoo
toho i dďatečnfm ziskem) konstrukceWol}rovfch obrazú.
Zpúsob,jakÝm básnft se zvolenfmi obraznfmi pojmenovánímidále
zacházi,Úotižnaďčnírozhodně není.VytváÍejíse tu určitéYniffně souvislé
pŤedmětné
kontexty. častodějovépovahy, v nichžvystupujeosamost,ahivší
jeden
se denotiátpojmenování.Těchto kontextŮbfvá v básni většjnouvícea
plynule pÍecbázív druhÝ. Tak je tornu kupfikladu v UKižovaném srdci
z Hosta. Úvodní personifikaci, metaforickou ekvivalenci ,,srdcď. a u}Ťi.
zemfu.
Krista (,,Srdceulďižovanéna ďevěnémKfii / pfudevčírem
žovaného
v němžse.srdce.nscává
1o./I silalije a do zeměvložili..)sťídávaápětíobraz,
do země zasetfm
života.
zárodku
materiálnívěci pŤedmětnfmnositelem
semenem:,,...dozemě vložili,/ slzami za|tLil asrdcevzklíčilo/ dnesráno./
Červenf květ...*Nás1edujepersonifikace nová - personifikace ,,červeného
květu..,vyrostléhoze semene. srdce,do podoby poutníka:,,Červenfkvět /
chodípo zemi a po nebi, / Pánaboha velebí.....Poslednísnofa je návratem
k metďoŤeÚvďní . putující,,čeryenÝkvěť. se dává poznat coby syn boží
/ aby všichni
parafrázíbiblicbfch slov: ,Jsem láska a kvetu/ ranouotevŤenou,
životemrozbití / mohli v ni prsty vložiti...Zároveit je
nevěfící/ Že]1eznfm
však takéexpliciÍrímpotvrzenímvstupnímetonymickée,kvivďence mezi
6 ,,láskoť.' takžese zawšuje spolďnf obraznf smysl celého
,,srdcem.o
jsou podobenkomplexu pÍezentovanÝchdějú:smrt a vzlďíšení.vz,klíčení
jeho
soucitem,
vykoupení
následného
stvímpozemskéholidskéhosEádánía
životodárnévláhy slz. (Zpfedmětnění,,srdcď. do podoby somenečilďehké

hávě Seifert každodennírealitu ovšemnejen v duchu poetického
naivismupoetizuje,napllÍujelyrickfm patosem,n bržumívyužíti groteskní
ho Účinku naivity, když konfrontaci všednÍhoa ,,poetického..
vyostŤíaž
k parodii:
Vzal jsem si svátďní sfievíce,
vyleštiv si je,
aby byly jak hvězdy zÁIícínaďažběulice

t*arste vfklady svítilyjako oltáŤev kostele
pŤibohoslužběranní,
najejich stupníchbych vydrželklečetinejdéle
Modlitba na chodníku (tamtéŽ)
Úsměv probouzíi naivně stereotypní,někdy nepťílišlogické vyristění
básnív revolučnípointě;napťlkladv již zmíněném
Vďeru na pavlačiposloužíjako pobídka závěrďného revolučníhoodhodlání několik náhodně
zaslechnutfchtaktú,Jněšéácké..písně,
v Modlitbě na chodníkuzasepohled
psíkapčivolátouhu umťítna barikádě...Tento lehce ironickf
na pťejetého
odstup od zobrazpného
mluvčiho,ještěďetelnějšív dalšísbírceSamá láska
(1923),je zťejmědúvďem,prď sev souvislostis ranouSeifertovoutvorbou
občashovoťiloo ,,gaminství.neboli,českypověděno,,,u1ičnictvf..
Poněkudjinak konfrontujevšednosta poetičnost,,vážn!,,JiťíWolker.
Pťedžasnoucíma
ďima chlapce,typickéWollaovy autostylizace,je celf svět
zjevením,zázrakem,mftem' Chlapec se ďví všemu,a proto jej ani nic
zvláštnÍhonepťekvapí,
všechnoje stejně pťirozenéa samoďejmé:situace,
kdy ,,Všichnichlapcidomr)odje|i,/ jenjá jsem zústalv cizímměstď.(Svato.
dušnísvátky, Host do domu), stejnějako fakt,Že'Pánbúh jedentaátepltšel
ke mně /jak žebráks mošnoua holí./ Spal asi na seně,/ vonělo z něho jak
z červnovfchpolí,/naprahu
stianulaprosil...(%bráci,taÍfltéŽ),Dojisté
míry
se tak stírározdíl mezi pojmenovánímneobraznfm a obraznfm: všejako by
nabfvalo stejnésymbolické platnosti spolďnfm ričinkovárrímv jakémsi
mftu prostoty a pokory. Měiíme-li vÝraznostobraznéhopojmenovánívzdiálenostímezi věcíobrazněmíněnouajejímaktuálďm oznďením (vzdáleností

mezi denotátemobrazu a denotátempojmenování),l3múžese nám navíc
Wolkrova obraznostzdát na prvnípohled málo nápadná.Wolker velmi často
pracuje s traďčnímimetonymickÍmisymboty:,,sÍdcď.je symbolemcitu'
schopnost
'ďť.,.p,.,.ntují schopnostvidění vnímavostiapoznání,,,rucď.
i vztah
bfvá
činu.Málo nápadnf, protožemetonymickf, v&ně spfízněnf
mezi celfmi sférami,z nichžna jednésfaně denotát obrazu a na druhé
snáší
denotátpojmenovánípchází,Tak se pÍedstavarozkvetlélouky dobÍe
,,bosho chlapďka.., ďkoliv jeho pfítomnost
s pfedstavoupo nípobíhajícího
v básni je primámě motivována funkcíobrazněoznačitkvítck' Ve světnici
pďe maminkachleba a koláče- a venku,hned zadvetmiaraoknem, kvetru
pfudstavunavozujebáseiíKamna z Hosta, v nížje
tuutiny; i tuto kontÍétrrí
dÍuhÝděj obraznfm pojmenovánímprvního.Tato věcná blízkostobou denojen jakfusi'
tátú nebo jejich pŤípadnÝfiadiční,ustálenf vztah jsou však
(první
nich laomě
z
manévÍem..
chtělo by se Ťíci,rďinovanfm ,,zastíracím
toho i dďatečnfm ziskem) konstrukceWoltrovfch obrazú.
Zprlsob,jakÝmbásníksezvolenfmiobraznfmipojmenovánímidále
zachází,totižnadičnírozhodně není.Vytváfují se tu určitévniťně souvislé
kontexty. častodějovépovahy, v nichžvyshrpujeosamostatnivší
pÍedmětné
jeden
se denotrátpojmenování.Těchto kontextúbfvá v básni většinouvícea
plynule pÍe*bázív druhf. Tak je tomu kuffiladu v Ulďižovanémsrdci
personifikaci, metaforickou ekvivalenci ,,srdcď. a u}Ťi.
tro't'.Úuďní
"
zemňekÍíži/ pňedevčírem
Kris a (,,SrdceuKižovanéna dÍevěném
žovaného
1o./ I silali je a do země vložili..)sÉídávápětíobraz, v němžse ,,srdce..stává
.
materiálnívěci pÍedmětnfmnositelem zárodku života do země zasetlm
semenem:,,...dozemě vloáli, / slzami za|l|ila srdcevzklíčilo/ dnesráno./
červenf květ.....Následuje personifikace nová . personifikace,,červeného
květ /
květď., vyrostléhoze semene. srdce, do podoby pouhíka: ,,Červen1f
je
náwatem
chodípo zemi a po nebi, / Pánaboha velebí.....Poslednístrofa
kvěť.se dávápoatat coby syn boŽí
k metafoňeÚvodní. putující,,červenf
parafrázíbiblickfch slov: 'Jsem láska akvetu/ranou otevfunou,/aby všichni
je
nevěfícíl tp|eznÝmživotemrozbití / mohli v ni prsty vložiti...Zárovell
meá
však takéexpliciÍrímpotvrzenímvstupnímetonymickéekvivďence
celého
smysl
obraznf
,'sťdcem..a ,,láskoď., takžese zawšuje společnf
jsou podoben.
vz,klíčenÍ
vzlďíšení
a
smrt
dějú:
komplexu pÍezentovanÝch
jeho
soucitem,
vykoupení
následného
stvímpozemskéholidskéhosEádánía
tÍehké
životodárnévláhy slz. (zpŤedměE'ění,,srdď. do podoby semeneči

rostlinkynajdemeve víceWolkrovychbásních:v HostunapÍ.ještě
ve Svato.
dušních
svátcícha dále v pozdější
básniU roentgenu,kdeje srdce,,zdupanÝm
semenem".)
Podobněnakládá básníki s osatnímisymboly.NapÍíklad,,ďi..bfvají
pojednány,,doslovně..jako materiráIní
prostor,v němžse viděnéukládá
a shromažďuje.
Tak jsou jednou schránkouna uloženífotogrďií (,,očisvé
položíŠ
doprostÍedsvěfirice:/ dárečekz cesty - / album světa..(okno, Host
do domu),jindy se v nich umístfují
pŤímospaťenévěci samy.Plují ťeba
v podobělodípo moŤi(jímžjsou ,,ďi.,ve stejnojmenné
básni z Těžkéhodiny)' pŤičemž
jejich hodnotová závažnostse mění ve fyzickou
hmotnost:
lidi, kterébŮh netěší,
,znám nemocnicea pÍ,edměstí,
! známkorábyz olova,
kterévŽdy zhoskotajť..V tomto obraznémději je materiálníprosior
moÍe.
ďí zároveĎi materiálnímprostoremlidskéhotěta:
,NejhlubšímoŤelidské
očijsou,/ dnemsvfm ažk srdci dosáhnou./ Co v ďích ztroskotá,
k srdci se
propadne....
Bylo by možné
ještěďouho hovoŤito zpr}sobech,
jak se ,,oči..
začleřujído obraznlch pŤedmětrrfchkontextrl. Zda|ekapfitom
nejde jen
o četné
vmiace na materiďizaci ,,očf,do podoby ,,riložného
prostoru..;za
všechnyostatnípŤipomeřme
slavnouBaladuo ďích topičovfch'
pÍi
Už rozboru lllďižovanéhosrdcejsme se zmínili o tom, žeWolkrovy
pŤedmětné
děje společněobrazně aenomjrurčitoumyšlenku,kterou lze
pÍibližně(v onémfie, v jakéje vúbecmožné
uměleckésdělenído
,,pÍeložit..
mimourněleckého
jazyka) dešifrovat.NapŤíkladv pr.ávěcitovanfch
verších:
těžkélodi ztroskotajív ďích, propadnouk srdci . spaffenátihaŽivataprobouzí cit. Kontext denoLátuobrazu,tj' myšlenkyshrnující
jistou životnizkušenost,a konŮextdenotátupojmenováni prezentovaného
pŤedmětného
děje či
dějŮ,všaknejsoubudoványpoďe zvyklostíalegoricképaralely,
n/bržjsou
vytváÍenyrelativně na sobě nezávisle, po zákonu konrapunktu.
Kontext
obraznf má svou vlastnípredměfi'oulogiku,jedno obraznépojmenování
či
celf díIčíobrazn/
děj obvyklegenerujedďší.Zvláštnímiorrnistyestetického
činkujsou pak místa,kde sejednotlivékontextynáhle protínajr,
kae dochází
k vfznamovfm oscilacím,k pŮsobivfm sémantickfm
nekongruencím
uvniď
větnéhosyntagmatu.Namátkou několik pÍíkladŮ:
,,déšť...
/ zaffesebez|itěšně
ulicť.(Nďní déšlHost do domu);,,Domy... mqívrukou
hole abijť,(ZIá
l
ulice' zbásnídosbíreknezďazenfch);,,Červenf
květ/chodí.....(UkŤiiované
srdce, Host do domu); ,,Hrozně z|atéďi mé|ď,(Zamrlovanf,
tamtéŽ):
''a v lukách rostoukvětinky wtají / nám napomoc..(Rostujako bílf den,

básnq;,,ďi,.. l modréod západukv;fchodu..(Žbbnáci,Host
z nauaÍazenlch
do domu).
WollaŮv zobtazen! mluvčípfílišnepoužíváŤďovfch žánrŮtematicky
popisu. Jeho doménoujsou
spjatfch se smyslovfm vnímáním,tÍebažánru
epickÍch).
spíševyznánía rivaha(zvtáštníkapitolu tvoŤívyprávěnív básních
je
jev
Ůematizovánuž v názvu
I tehdy, když nějakf smyslově vnímanf
jeho
(Poštovníschránka, Kamna apod.),jde spíšeo rivahovou.inteqpretaci
.
konlcréhosti
právě
dfty
hodnotovéhouplatněnív lidskémživotě.PÍesto
jako
silně smyslově
verše
Wollrrovy
prožíváme
zmíněnfchdějúobraznfch.
je
konkrétní.Vfsledkem vájemného prolínánía metarrrorfÓztěchto dějú
konkrétníčasoprostor,jenž však blvá vltaznou deformací,restrukturací
obvyktémimouměleckézkušenosti.Tak se ob.
odpovídajícího
časoprostoru
kvítku(Pokora'
rovská rozloha nebeprudkfm pohybemnaklárrík matičkému
Host do domu;;larušíse hranice mezi dostupnfma nedostupnfm,mezi
je velképole,
,,nahoÍď.a ,,dolď. (,,Světje jenomchďník nebem,/ nebezas
prostorem
t kvétynahoÍei dole.. Poutníci,Host do domu), hranice mezi
ji
zmíně.
právě
narušuje
lidskéhotěla a jeho okolím.Tasnad vŮbecnejčastěji;
ná rlčast,,srdcď., o,očť.,
,gukou..v pfedměírfch dějích ďehrávajících se
mimo člověka, i rŮzné prudké pÍeměnypozorovatelovy perspektivy'
napÍíklad:,,My užnemámehlav na ramenou,/ užmiámena nich jen kufŤíčky'
/ černékufŤíčky. černérakvičky,/ na nich našejménav bflémlemování/
Rekruav nichjsmemy samipochováni,Jvsepjatfchrukousrdcedržíme.....
ti, Host do domu).
jak jsme
U Wolkra se reorganizaceobrazu smyslově vnímanéreality,
prosůednictvím
viděli, provádí stále ještě,,legitimní.básnickou cestou:
obraznéhopojmenování,kterévychází(a svfm rrcionálním smyslemse tam
záko.
i vrac0 z promluvy zobrazenéhomluvčího,z prldorysu určovaného
mezi
poměr
Na jiné bázi se utváŤí
nitostmi mimouměleckéhovyjadŤování.
poetismu.
oběmasubjektydílav nástedujícím
zásadÁmmeziválďné
Poetismusje směr, kterf se hlásí k ristťednírn
avantgardy.Je bytostně spjat s konstruktivismen: ,Poetismus je korunou
život4jehožbáni jekonstruktivismus'..I)
Je,jak se vfslovně pravív manifestu, z nějž pochází tento citiát,jeho antitezí,kornpenzací. místempro
uplatněníď,,yté iracionality, vypuzenéz racionálních vlpďtú inženfrú,
doméngusvobodyindividuajako poťebnéprotiváhy kázně celku. Bezděčně

rostlinkynajdemeve víceWolkrov/ch básních:v Hostunapí.ještě
ve svato.
dušních
svátcícha dále v pozdější
básniU roentgenu,
kdeje srdce,,zdupanfm
semenem".)
Podobněnakládá básnÍki s ostatnímisymboly.NapÍíklad,,ďi..bfvají
pojednány,,doslovně..jako materiálníprostor,v němž
se viděnéuktádá
a shromažďuje.Tak jsou jednou schránkouna uloženífotogrďií (,,oči
své
položíŠ
doprost}edsvěErice:l dfuečekzcesty- l ďbum světa,.
1okno, Host
do domu),jindy se v nich umísfujípŤímospatÍené
věci samy. Plují ffeba
v podobělodípo rnoŤi(ímžjsou ,,oči..ve stejnojmenné
básni z ruzte noai
ny)' pŤičemž
jejich hodnotová závaŽnostse mění ve fyzickou
hmotnost:
,,známnemocnicea pÍedměstí,
liď, kterébrthnetěšíl známkorrábyz olova,
kterévždyztroskotajÍ..V tomto obraznémději je materiáIníprosior
moťeočízároveiÍi materiálnímprostoremlidskéhotěla:
,Nejhlubšímoíe tidské
očijsou,/ dnemsvfm ažk srdci dosáhnou./ Co v ďích ztroskotá,
k srdci se
propadne'...Bylo by možné
ještěďouho hovofit o zp sobech,jak se
,'ďi..
zaěleťlajido obrazn ch pŤedmětrrfchkontextú.z.ditet<apfitom
nejde jen
o čehévariace na materializaci ,,očť,
do podoby ,,riložného
p,o,to,o..;
"u
všechnyostrtnípŤipomeĎme
slavnouBaladuo ďích topičovfch.
Už pÍi rozboru Ulďižovanéhosrdcejsme se zmínili o tom, žeWolkrovy
pŤedmětné
děje společněobrazně oenotu3turčitoumyšlenku,kterou lze
pŤibliŽně(v onémffe,v jakéje vrlbecmožné,"pÍeložit..
uměleckésdětenído
mimourněleckého
jazyka) dešifrovat.NapŤÍklad
v pnávěcitovanfch verších:
těžké
lďi ztroskotajív očÍch,
propadnouk srdci - qpafienátíhaživotaprobou.
zí ci| Kontext denoíátuobrazu,tj. myšlenkyshrnujícíjistouživotni
zkušenost,a kontext denotátupojmenováni prezentovaného
pÍedmětného
děje či
dějú,všaknejsoubudovány poďe zvyktostíďegorické paralely,
nfbrž jsou
vyÍváŤenyrelativně na sobě nezávisle, po zákonu kontrapunktu.
KonÚext
obraznf má svou vlastnípÍedměhrou
logiku,jedno obraznJpojmenováníči
celf dílčíobraznfděj obvykle generujedalší.Zvláštrrími
ohnisky estetického
činkujsou pakmísta,kde sejednotlivékontexty
náhleprotínají,kde
dochází
k vlznamovfm oscilacím,k púsobivfmsémantickfm
nekongnrencím
uvniť
větnéhosyntagmatu.
Namátkouněkolik pŤíktadŮ:
zaťesebezritěšně
,,déšé...l
ulicť.(Nočnídéšé,
Host do domu);,,Domy...I majívrukouhole abijť,(Z|á
ulice,z biísnído sbíreknezďazenfch);
,,Červenfkvět/chodí.....(U*Ťižované
srdce, Host do domu); ,,HÍoznězlaté oči mé|ď,
@amilovan;f, tamtéž);
'nav lukách rostoukvětinky potajíl nám napomoc..(Rostujako
bnf den,

básnO;,,ďi... / modréod západuk v;fchodu..(Žbbráci,ttost
znezaÍazenÝch
do domu).
Wolknlv zobrazen! mluvčípfítišnepoužíváÍďovfch žánrŮtematicky
popisu. Jeho doménoujsou
spjatfch se smyslov/m vnímáním,tÍebažánru
epickÍch).
spíševyznánía rivaha(zvláštníkapitolu tvoŤívyprávěnív básních
je
jev
tematizovánuž v názvu
I tehdy' ktlyž nějakf smyslově vnímanf
jeho
(Poštovníschránka, Kamna apď.), jde spíšeo vahovou.interpretaci
.
konlaétrtosti
právě
díky
hodnotovéhouplatněnív lidskémživotě.PÍesto
jako
silně smyslově
verše
Wolkrovy
prožíváme
zmíněnfchdějŮ obraznfch
je
konkrétní.Vfsledkem vájemného prolínánía metamorfÓz těchto dějú
konloétníčasoprostor,jenž však bfvá vfraarou deťormací,restu}Íurací
odpovídajíclhoobvyklémimouměleckézkušenosti.Tak se občasoprostoru
kvítku(Pokora,
rovská rozloha nebeprudkfm pohybemnaklárrík maličkému
Host do domu;;larušíse hranice mezi dostupnfma nedostupnfm,mezi
je
pole,
.,nahoÍď.a ,,dole..(,,Světje jenomchodníknebem,/ nebezas velké
prostorem
/ květy nahofe i dole* Poutníci,Host do domu), hranice mezi
ji
zmíně.
právě
narušuje
lidskéhotělaajeho okolím'Tasnad vŮbecnejčastěji;
ná rlčast',srdcď,, ,,očť.,,'rukou..v pŤedměírfchdějích ďehrávajících se
mimo člověka, i rŮané prudké pťeměnypozorovatelovy perspektiYy'
napfíklad:,,My užnemámeh|avna ramenou,/ užmámena nich jen kuffíčky'
. černérakvičky,/ na nich našejménav bílémlemování/
| čemékuffíčky
Rekrua v nichjsme my samipochováni,/ v sepjatfchrukousrdcedržíme.....
ti, Host do domu).
reďity, jak jsme
U Wollaa se reorganizaceobrazu smyslověvnímané
viděli, provádí stále ještě,,legitimnf. básnickou cestou:prosďednictvím
obraznéhopojmenování,kterévychází(a svfm racionálnímsmyslemse tam
záko.
i vraco z promluvy zobrazenéhomluvčího,z prldorysu určovaného
mezi
poměr
Na jinébázi se utviáÍí
nitostrni mimouměleckéhovyjadŤování.
oběma subjektydílav následujícímpoetismu.
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Poetismusje směr, kteťÍse hlásí k sďedním zásadám meziválečné
avantgardy.Je bytostně spjat s konstruktivisme': ,,Poetismusje korunou
života,jehožbázíje konstruktivismus...l)
Je,jak se vfslovně pravív mani.
festu, z nějž pochází tento citiát,jeho antitezí'kornpenzací. místempro
uplatněníslayté iracionality, vypuzenéz tu,ion6|n1chvÝpďtú inženfrŮ,
doménousvobodyindividuajako poťebnéprotiváhy kázně celku. Bezděčně

se však pÍozfazuje i dalšíYztAh mezi oběma směry, těsnějšínež pouhf
protiklad. Poetistická koncepce uměníje totiŽ sama v jistém podstahém
ohledu ,,konstruktivistickď.:neshledávásice lrrásu v Účelnosti(v tomto
smyslu je skutečněspíšpravfm opakem),zato všakje její alfou i omegou
na funkci - prlsobenídíla na
o ,,Účelulrásy..Je cele zaměŤena
uvažovártí
vnímatele.Autor je pouhfm zprosťedkovatelem,tím,komu ve společenské
dělbě práce pÍipaďa profesionálnípovinnost vytvoŤittakovou ,,věc..(,,věc
jako mfďo, perteéovfnŮž či aeroplán..lt, která má n*4qt vnímatelovu
potŤebu
emotivníhovzrušení(,,maximumemocíza vtcÍinu...,),osvěžitjeho
smyslovou vnímavost,naučitjej vidět věci ,jako v prv1fden..,18poskytnout
by si tak mohl
mu impuls pro volnou hru obrazotvomosti.KaždÝze čtenáÍŮ
a měl osvojit základnípŤedpokladyfantazijnfrtozacházeníse světern'stát se
básnftem.amatérem.Jak posťehl F. X. Šalda,básníkovaprofesionáJní
činnostby podle názoru poetistúměla vlastně vytistit v budoucí zrušení
Msnicképrofesejako takové.l9
Funkčníkoncepcepoezie na jednésfianě a konkétnínáplií tétofunkce
prď poetistickf tvfučísubjekt ptovází
na straně druhéjsou všakpÍíčinou,
osobit$ paradox.Tento subjektje, jak užjsme Íekli,programověredukován
na svou profesionální zručnost;celistvost jeho osobnosti, individuální
prožitky,pocity, postoje,vše,co pÍesahujerámec profese, se zdá bft irelevantní.Na druhésEaněje to ovšemprofesebásnická - a básníksotva múže
požadované
pochody ve vnímatelověpsychice probuditjinak než,,vlastním
pÍíkladem..;musívyužítsvéhovlastníhofantazijníhopotenciálu, ale také
napÍíkladcitovézkušenosti(neboťpouzevěci nasycenéemotivnímobsahem
mohou vyvolat pŤíslušnou
Básníkovo indi.
emotivníodezvu u čtenáÍe).
poetismu
programově
pŤestává
pÍedmětem
vfpo.
viduální
tedy sice v
bft
"jď.
- a tudíždruhotně,implicitně tematizováno.
vědi, je všaki nadálepŤítrrmno
jako jedinÝ možnf básnftem zpracovávanf ,,materiď.i ,,pracovnínásEoj...
odráží
Změna v nahlížení
na posláníbásníkaa jeho vftvor se samozŤejmě
i ve vztahu mezi tv rčímsubjektema zobrazenfm mluvčím.Tam, kde poezie
jižnechcebft sebevyrazemanijinou ,,ZpÍávou..
n/brŽsázÍvše
o skutečnosti,
je
na bezprosffedníÚčinek ,,alchymie slov.., prosďedkování zobrazeného
mluvčíhopochopitelněnadbytďné.V poetismu(obdobnátendenceje vlastní
hnuí) tvúrčí
subjektodhazujemaskuzobrazeného
veškerému
avantgardnímu
zÍetetněobnažilsvé,,skutďnď., estetickécfle. Pr'p
mluvčího,aby dostatečně
básnictvídokonce v poetismu
ritok proti ,,Eadičnímu..
avantgardupÍíznačn!

nemffíani tolik na dosavadnípostupy specificky umělecké(i mezi nimi se
ovšemrozlišuje- některéjsou považoványzanadá|epfijatelnéa využitelné,
jiné,jako ťebaslovoslednáinverze,se zawhují);ty jsou chovárryv jistéÚctě
jehož zvládnutí je prvním pÍedpokladem
jakožto ,,básnickéŤemeslo.n,
odpor všakbudípouta,,logikf., ,,myšlenky..'
riqpěšnosti.
.syžetu... slovem:
mimoumělecky vzniklé a zadanézákony kompozice komunikátu, pravidla
koherencetnxtu, jež ve svémÚhrnu vytváÍejífikci mimou.
sémantické
jazykového
projevu, rovinu z'ohazenékomunikace.
měleckého
Avšak podobně jako z poetistickéhovftvoru nemizí beze zbytku
konlaétníinďviduďia ffŮrce, nfbrž se do něj vrací zadními vrátky své
insEumentálnírple;i,nemizíz néjzcela drlsledně ani zobtazenf mluvčí.
I poetistická báselt je bezesporu slovesnfm tvarem (iakkoli básníci navíc
s oblibou aktuahzujíjejígrafickoupodobu,tedytakévftvarnf Účinektextu)'
a prolo se nemŮžezcela vymanit z obecněplatnfch zákonitostípÍirozeného
jazykaa v němimplikovanfch schématztváměníreďity. Každéslovo, každé
jazykové pojmenovánív sobě obsahujesvou genezi . pŤíďušné
selektivní
je
a zobecĎujícíoperace.Jeho posláním většinouoznačovatnikoli jedinou
věc, nfbrž celou ťídupŤedmětú,
a proto samo o sobě,pokud zbstáváizotováno, obvykle nedoki{ževyvolat zcela konlaétnípÍedstavu.ocitne-li se
izolovanéslovo v textuuměleckém,pak, netfuněnookolnímkontextem,navíc
svŮj vfznam do nejrrlznějšíchsměrŮ potenciálníchplatností
,,tozpír;.ď,'
symbolickfch. PŤedstavuskutečněnázornou- a o tu poetistŮmšlopŤedevším
. tudížprobudíspíše
prezentacevěci v jejímblížeurčujícím,
konlaetizujícím
,,schematickémaspektď..2oStavebnímikameny poetistova pokusu o,organizovat svět, aby byl básnť.,2lnebfvají proro slova izolovaná, njbrž ceté
situace či aspolt jejich riržky. Ty mají svého,,pozo,,záběty,o,pŤedmětné
je
rovalgleno,kterf
verbálně zachycuje pomocí lexikálních, syntaktickfch
a kompozičníchpostupú,j ežmu nabízímimouměleckf vyjadŤovacísystém.
s těmito pŤedmětnfmisituacemi tedy vstupujei do poetistickébásně zobra.
zenf mluvčí:ten,kdo sděluje, co vidí ("Kominft |ezepo sďeše/ Kuchďka
obědvaŤí.....
V. Nezvď, Kďamái, Nápisy na hroby,|926),co zažil,co hoillá
udělat (,,Ujedu lidem do Afriky..'.., praví se v Nezvalově básni Na cestu
z Pantomimy, Lg24)atd,
Koherencezobrazenépromluvy ovšemv poetismupodléháusiavičnému
dezintegračnímu
tlaku. Souvislost' která vzniká na rirovni syntagmatu,věty,
pŤípadně
rozsáhlejšího
seskupenívět,se většínou
rozrušujena rirovni projevu
9l

se však prozrazuje i dďší Yztah mezi oběma směry, těsnějšínežpouhf
protiklad. Poetistická koncepce uměníje totiž sama v jistém podstamém
ohledu ,,konsÍuktivistickď.:neshledávásice krásu v ričelnosti(v tomto
pravfm opakem),zato všakje její alfou i omegou
smyslu je skutečněqpíŠ
uvažovátrío ,' čelu}rásy.. Je cele zaměÍenana funkci . prlsobenídíla na
vnímatele.Autor je pouhfm zprosťďkovatelem, tím,komu ve společenské
dělbě práce pťipadlaprofesionálnípovinnost vytvoŤittakovou ,'věco.(,,Yěc
jako mfdto, perleťovf núžči aeropliín..l!, která má nasytit vnímatelovu
17;,
potÍ.ebu
osvěžitjeho
emotivníhovzrušení(,,maximumemwí zavterinď.
jej
prv1f
den..,lsposkytnout
smyslovouvnímavost,naučit vidět věci ,jako v
mu impuls pro volnou hru obrazotvorností.Každy ze čtenfiŮby si tak mohl
a měl osvojit základnípedpoklady fantazijníhozacházeníse světem,stát se
Jak posťehl F. X. šalda, básníkovaprofesionální
básníkem.amatérem.
činnostby podle názoru poetistŮ měla vlastně vytistit v budoucí zrušení
básnicképrofesejakotakové.19
Funkčníkoncepcepoezie na jednéstraněa kon}rétnínáplli tétofunkce
prď poetistickf tvfučísubjekt provázi
na srťanědruhéjsou všakpŤíčinou,
osobitf paradox.Tento subjektje' jak užjsme Íekli,programověredukovát
na svou profesionální zručnost;celistvost jeho osobnosti, indivíduální
prožitky,pocity, postoje,vše,co pŤesahuje
rámec profese, se zdá bft irele.
vantní.Na druhésfraněje to ovšemprofesebásnicM - a básnft sotva múže
požadované
pochody ve vnímatelověpsychice probuditjinak než,,vlastním
pÍÍkladem..;
musívyužítsvéhovlastníhofantazijníhopotenciálu, ale také
napŤftladcitovézkušenosti(neboťpouzevěci nasycenéemotivnímobsahem
mohou vyvolat pffslušnouemotivníodezvu u čtenáŤe).
Básnftovo individuální ,jď. tedy sice v poetismuprogÍamověpŤestávábft pÍedmětemvfpo.
- atvdíždruhotně,implicitně tematizováno.
vědi, je všaki nadálepŤítrrmno
jako jedinf možnf básnftem zpracovávanf ,,maÍeriá.o
i ,,pracovnínástroj...
Změna v nahlížení
na posláníbásníkaa jeho vftvor se samozŤejměodtá í
i ve vztahumezi tvúrčím
subjektema zobrazrnfm mluvčím.Tam, kde poezie
již nechcebft sebevftazemani jinou ,,zprávou..o skutďnosti, n/bržsázívše
na bezprosfrednírÚčinek,,ďchymie slov.., je prosťedkovánízobrazeného
mluvčíhopochopitelněnadbytďné.V poetismu(obdobnátendenceje vlastní
hnutí)tvúrčí
subjektodhazujemaskuzobrazeného
veškerému
avantgardnímu
zňetelněobnažilsvé,,skutďné..,estetickécfle. ho
mluvčího,aby dostatečně
básnictvídokoncev poetismu
avantgardupiíznačnf tok proti ,,ffadičnímu..

nemffíani tolik na dosavadnípostupy specificky umělecké(i mezi nimi se
a využitelné,
ovšemrozlišuje- některéjsou považoványzanadá|epŤijatelné
jiné'jako tfubaslovoslednáinveÍze,se zawhují);ty jsou choványv jistéÚctě
jakožto ,,básnickéfumeslo..,jehož zvládnutí je prvním pŤedpokladem
. slovem:
odpor všakbudípoua ,,logiky..,,,myšlenky..,
riqpěšnosti.
,,syžetu..
mimoumělecky vzniklé a zadanézákony kompozice komuniMtu, pravidla
koherencetextu, jež ve svém hrnu vytváŤejífikci mimou.
sémantické
jazykového
projevu, rovinu zobtaz,ené
komuni}ace,
měleckého
Avšak podobně jako z poetistickéhovftvoru nemizí beze zbytku
konkrétníinďviduďita tvfuce, nfbrž se do něj wací zadními wátky své
instrumentálnírplei',nemizíz něj zcela dúslednéani zobrazenf mluvčí.
I poetistická báselíje bezesporu slovesnfm tvarem (at*oli básníci navíc
s oblibou aktualizujíjejígrafickou podobu,tedytakévftvarnf činektextu)'
a pÍolo se nemŮžezcela vymbnit z obecněplatnfch zákonitostípfirozeného
jazykaa v něm implikovanfch schématztvárněníreality. Každéstovo,každé
jazykovépojmenovánív sobě obsahujesvou genezi - pffslušnéselektívní
a zobecitujícíoperace.Jeho poslánímje většinouoznačovatnikoli jedinou
věc, nfbrž celou ťídupÍedmětrl,a proto samo o sobě,pokud zŮstává izolováno, obvykle nedokáževyvolat zcela konkrétnípÍedstavu.ocitne-li se
izolovanéslovo v textuuměleckém,pak, netísněnookolnímkontextem,navíc
směrúpotenciálníchplatností
,,rozpíniÍ,svrlj vfznam do nejrúznějších
symbolickfch. Pfedstaw skutečněnázomou - a o tu poetistúmšlopÍedevším
- tuďž probuď qpíše
prezentacevěci v jejímblíŽeurěujícím,konlaetizujícím
aspektu...2o
Stavebnímikameny poetistovapokusu,,orga,,schematickém
nizovat svět, aby byl básní.,2l nebfvají proto slova izolovaná, nfbrž celé
situace či aspoĎjejich riržky. Ty mají svého,,pozo,,zfuéry,,,pÍedmětné
je
rovateleo.,kterÍ verbálně zachycuje pomocí lexikálních, syntaktickfch
a kompozičníchpostupŮ'ježmu nabízímimouměleck/ vyjadŤovacísystém.
S těmito pŤedmětnfmisituacemi tedy vstupujei do poetistickébásně zobra.
zenf mluvčí:ten,kdo sděluje, co vidí (',Kominík |ezepo stŤeše
/ KuchaÍka
obědvaií.....V. Nezval,KalamáŤ,Nápisy na hroby, L926)'cozaŽil,co hodlá
udělat (,,Ujedu lidem do Afriky..'.., praví se v Nezvalově básni Na cestu
z Pantomimy,L9?A)atd.
Koherencezobrazenépromluvy oVšemv poetismupodléháustavičnému
dezintegračnímu
tlaku' Souvislost, kte vznkána rovni syntagmatu,věty,
pŤípadně
rozsáhlejšího
seskupenívět, sevětšínourozrušujena rirovni projevu

jako celku. Sotva by se daly v horizontujedinévnímanésituace umístit
kupŤíkladujevy, kterévyjmenovává Seifert ve Žhavémovoci ze sbÍrkyNa
vlnáchTSF (1925):

t...1
Obeplouvali jsme Afriku
a ryby s ďamantov1fmaďima
umíralyve soubech parolodě
nejvícebolí
kdyžse vzpomfuá
Černošské
lfry
a vŮněhorkéhovzduchu
žhavéovoce lustrrl dozrává u nás ažk pŮlnoci
a pan Blaise Cendrars
ztratil ve válce ruku

.

Posvátníptáci
na tenkÍchnohoujakostíny
kolébajíosudemsvětŮ
Kartaginaje mrtva
a víE hraje na culaovéfftiny
tisícklarinetŮ

t...t
Do hvězdy uhodil blesk
a prší
hlaďny vod
napjatébubny vffily
revoluce v Rusku
dobytíBastily
a básníkMajakovskd mrtevjest

Pfitom i zderozeznámestopyfečovfchžánrŮpopisu a vyprávění.Jednak
sem pronikají v dílčích,vniffně soudržnfch,'záběrech.l,jednak vystupují
normy:vytváŤejípozadíďekávanfch souvislosí, na němž
v roli porušované

polytematičnost,
faktickounesouvislost,
teprveuvědomí
,Jšesvě.
ď čtenáŤ
tovoupfftomnosť..22
žánrvyprávěnív Nezvďpv/chrozlehlejších
PodobnoulohumáŤečovf
kouzelníkovi(|922),Akrobatoví(1927)
skladbách v Podivuhodném
konlaétní
nápliÍ
vyprávěnfch
dalších;
,,dějtl..se os&esffetáse samotnfm
a
kouzelníkovi
Tak ňebav Podivuhodném
seoriginálně
epickfmprldorysem.
postup
prostorovou:
zŇtnÝ
hledání
v
čase,
časová
osa
osou
zaměiíuje
,,rďokmenekouzelníkovfchpfedkŮ.,se odehrávájako pohybprostorem.
vyměnímístopohyb
nitrazeměkoule.
Potési mezisebounavzájem
sestupdo
potkávámejednouna
tytéŽkouze|níkovy
vertikálnía horizontální:
,,pÍedky..
pÍedkŮ)'
cestěsměremvertiMlním(zpěvdruhÝ- Rodokmenkouzelníkovfch
powchu(Zpěv
podruhé,
modifikaci,pŤiputovánípo zemském
v pÍíslušné
š"stÍ).23
ježbylo dfivehlavnímprosĚedkem
rozru.
S obraznfmpojmenováním,
plynulostitematické
stavby,se mnohoknát
setkávámei v poetismu;
šování
zejménav podobě smyslově konlaétnímetafory,neboťpoetismus
jednoznačně
preferujesmyslověkon}rétní
sEánkusvěta,a tedyi hleďsko
jevovépodobnosti.
pojmenováníjako
akovémŮžeovšemexistovat
obrazné
jen zapfedpokladu
náležíjeho
denotátobrazu
kontextu,do něhož
souvislého
. v poetismutudíž
pouzeuvniďoněchdílčích,
vniĚrrěkoherentních
,,záwú,,.
je
nesou.
zkušenosti,
Tam,kde kontext,viděnoďima našímimoumělecké
vislf, nelzerozhodnout,co je metaforaa co nikoli. V rívodukapitolyjsme
pojmenování
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všakiekli, te obrazné
,,instiwuze za zvlášfití,
jímžlidskápsychi.
projevjednohoz obecnějších
tucionalizovanf..
zpúsobŮ,
procesuvybavování
navzá.
kazpracovává,,vnější.
realitu:zajedenz projevú
jem nějakqpfízněnfch,
Živelná,strategiivfstavby
asociovanjch pťedstav.
(anaopakji mďícfl píedsúavová
mimouměleckého
komunikátunepodffzená
asociaceje ovšemnejvlastnějšírn
pohybemobrazotvornosti;
onaumožiluje
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pťelety
gymnastiku..,
salta
Ímtazie.
tedyvše
a
,,spirituelní
to,očpoetistickfbásnftusilujev prvníťadě.
protonejenraďkálněji
Poetisté
nežjejichpťedchŮdci
novumpoetismu
rozrušují
navyk$ obrazskutečnosti;
spďívá pťedevšírn
použíÝá
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rovněž
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jako celku. soťvaby se daly v horizontujedinévnímanésituace umístit
kupfíkladujevy, kterévyjmenovává Seifert ve Žhavémovoci ze sbírkyNa
v|náchTSF (1925):

t...t
obeplouvďi jsme Afriku
a ryby s ďamantov1fmaďima
umíralyve soubech parolodě
nejvícebolí
kdyžse vzpomíná
Černošské
lfry
a vŮně horkéhovzduchu
žhavéovoce lustrŮ doaává u nás ažk pŮlnoci
a pan Blaise Cendrms
ztratil ve válce ruku

.

Posvátníptáci
na tenkÍchnohoujakostíny
kolébajíosudemsvětú
Kartaginaje mrtva
a víE hÍajena culrové fftiny
tisícklarinetrl

t...1
Do hvězdyuhodilblesk
a prší
hladiny vod
napjatébubny vffily
revoluce v Rusku
dobytíBastily
a básnft Majakovskij mrtevjest

Pjfitom izďerozeznáme stopyÍďovfch žánrúpopisua vyprávění.Jednak
sem pronikají v dílčích,vniťně soudržnfch ,gáběrech..,jednak vystupují
normy:vytváŤejípozadíďekávanfch souvislostí,na němž
v roli porušované

teprve uvědomífaktickou nesouvislost,polytematičnost,,,všesvě.
si čtenáŤ
tovoupÍítomnosť..22
Podobnou lohu má Ťečovfžánrvyprávěnív Nezvďpvfch rozlehlejších
skladbách . v Podivuhodnémkouzelníkovi (|922), Akrobatovi (1927)
a dalších;konloétnínáplit vyprávěnfch ,,dějrl..se osÉesďttiá se samotnfm
epickfm prldorysem'Tak ňeba v Podivuhodnémkouzelníkovise originálně
zamělíuječasováosa osou prostorovou: zŇtn!,postup v čase,hledání
,'rodokmenekouzelníkovfch pfedkŮ., se odehrávájako pohyb prostorem.
sestupdo nitra zeměkoule.Potési mezi sebounavzájemvyměnÍmístopohyb
potkávámejednouna
vertikálnía horizontální:tytéžkouzelníkovy,,pÍedky..
cestěsměremvertikálním(zpěv druhÝ- Rďokmen kouzelníkovfchpŤedkú)'
podruhé,v pŤíslušné
moďfikaci, pŤiputovánípo zemskémpowchu (Zpěv
š.'tÍ)'23
.
S obraznfm pojmenováním,ježbylo dŤívehlavnímprosĚedkemroznr.
šováníplynulosti tematickéstavby, se mnoholrát setkáváme i v poetismu;
zejménav podobě smyslově konlaétní metafory, neboť poetismus
jednoznačněpreferuje smyslově konlrrétnÍ
stránku světa, a tedy i hleďsko
jevovépodobnosti.obraznépojmenováníjakotrkovémúžeovšemexistovat
jen za p edpokladusouvisléhokontextu,do něhožnáležíjehodenotátobrazu
. v poetismutudft pouze uvniť oněchdílčích,
vniďrrěkoherentrrích
,,áběrú...
je
nesou.
Tam, kde kontext, viděno ďima našímimouměleckéz"kušenosti,
vislf, nelze rozhďnout, co je metaforaa co nikoli. V rrivodukapitoly jsme
všakÍekli, žeobraznépojmenovánípovažujemewuze za zvlášfftí,,,instizpúsobrl,jímžlidská psychi.
tucionalizovanf..projev jednoho z obecnějších
ka zpracovává,,vnější.realitu:za jedenz projevúprocesuvybavovánínavzá.
jem nějak spŤízněnfch,asociovan! ch pťedstav.Žive|ná, strategii vfstavby
mimouměleckéhokomunikáfu nepoďízená (a naopakji mďící)pťedstavová
pohybem obrazotvornosti;ona umožlluje
asociaceje ovšemnejvlastnějšírn
proklamovanou,,spirituelnígymnastiku..,pťeletya salta fantmie - tedy vše
to, očpoetistickf básnft usiluje v prvníťadě.Poetistéproto nejenradikálněji
nežjejich pťedchúdci
rozrušujínavykf obraz skutečnosti;novum poetismu
spďívá pťedevším
v tom, Že k jejírrrubásnickémuznovustvoŤenípužívá
nov! poťddajíctprincip: asociaci pťedstavv její živelné,,,neinsti.
tuclonalizované..podobě.Tento princip pťichází'jak jsme naznačili,rovněž
ze sférymimoumělecké,poetistickébásnictví však pťehodnocujejeho

nlbržzároveĎtakéo prosďedek
funkci;nejdejižjeno postupdestruktivní,
konstrukce'
nové
Věrnfm a názomlm záznamemasociativníhoprocesua současně
jeho konstruktivní
role je NezvalovaAbecedaze
vfmluvnfm svědectvím
(1924).
Asociace
se
tu
objevujejak v podobězcela
sbírkyPantomima
tak občasrovněžv podoběmetafory.Metaforickouekvivalencí
,,živelné..,
pÍíslušné
písmeno)
a následnlmposti.
bfvá vztahmezinázvem(obsahujícím
jenž
jehosmyslového
luk
západu
napíná
se'....;
žením
od
tvaru:,,D
,,Ipružné
takéasociacenemetělo tanečnice.....
atd.I zde zpraviďanalezneuplatnění
písmenu
NapÍíklad
věnované
D zní:
taforizovaná.
celéčtyfverší

;

D
luk jenžod západu napínáse
Inďán shléď stopuna zemi
Poslednídruhové
zhynuli v dávnémčase
a měsícdorrlstáprériekamení.

Motiv Indiránave druhémveršibyl evidentněvyvolán asociacípÍedstavy
-luku.. (enžje obraznfm znázorněnímwaru písmene)s pÍedstavoutoho,kdo
jej' poďe obecnéhomínění,nejčastějipoužívá.Tento motiv pak pÍivolá
v následujícímverši pŤipomínkuneblahéhoosudu indiánskfch kmenú;
v tomto asociačnímokruhu setrvává i motiv ,prériď., obsaženf ve verši
posledním a konkretizovanf pŤedstavou,,kamenť.a svitu ,,dorústajícího
měsíceo..
ovšempozor:,,měsícdorústá. nejenproto'aby učinilnázornějším,
proto,žese v této
smyslově bohatšímobraz ,Brérie.,,nfbržtakéa pÍedevším
je
ještě
svéfáni nápadněpodobá písmenuD. A pak tu
okolnost, že slovo
,,dorŮstá..zaěínáprávětoutohláskou.VidÍmetedy,žeobraz ,,dorústajícÍho
měsíce.má v básni pŤinejmenším
trojíasociativnímotivaci. 0 náznakuvíceré motivace múžememluvit i v pÍípadě,,Indiánď.; jeho pŤítomnosttotiž
mohlabft generovánanejenmotivem,,luku..,
n bržtakézmínkouo ,,zápldtť,
(t,ápadu* , kteqÍse v básni ocitl možnájiž jako pšedznarnenání
motivú
indifitskfch (tedy v souvislosti s pŤedcházejícím
,,lukem..),pfedevšímďe
zásluhou asociďního spojenímezi prostorovouorientacía jejímkonvenčním
znázorlÍovánímna mapě:D pÍipomínáluk napínanfzleva doprava,tedy.,,od
západu,,.Kromě toho v básni prŮběžněpŮsobí mimo jiné takézvukové

hovoŤí'
vlashě
potÍebamirfmu.
o této
asociačnílinii
slov,vyvolané
asociace
dodatďněvyložitsvoumetodu(na
jako o jediné,sámautor,kdyžse snaží
genezeA)...
pÍÍkladu
nejenžesama
tunavfznamnouskutďnost.Asociacepfedstav
Narážíme
.
jiŽ
jakopostuppÍichází ze sférymimouměleckétedyz té,v nížsepohybuje
zobrarrn!mluvčía jehopromluva,nfbržje zároveiíschopnaostatníorga.
komu.
nizďní principy,kterésepodflejínatvorběpŮdorysumimoumělecké
motivace
efektdvojíčivíceré
zastoupiÍtakéonavytváÍí
nikacev díle,ůčinně
pÍedmětú
PÍedstavy
setotižv pamětiasociujídíkyjejichvlastnÍm'
Íďeného.
společnfmvlastnostemči stejněobjektivnímvěcnfm
,'objektívním..
souvislostem,takŽeprrlběhasociďnÍhoprocesuje rovněždo jistémíry
jevje tedyjednakmoti.
nezávislfnalidskévúli.ZpÍítomněnf
,,objektivnÍ.,
lohouv inteďerenční
(ako
v
Íextu)
svou
vše,co seocitá uměleckém
vován
do nÉvnášípoÉebnfvfznamovfprvek,jednakale
v1fznamové
,,alchymii..,
posloupnosti
ňetězce.
Jelikož
asociačního
takésvfm místemv ,,objektivnť.
potenciálněsevážících
ke kaŽdému
a věcnfchsouvislostí'
ovšemvlastností
mnoho(nechcemeJiŤícinekonečně),
ze skutďnostních
objeknl,je nesmírně
jedna
jejich mohfch vzájemnfchpropojení;
množství
existujei nesmírné
mŮževystupovď
souvislostech,
a tážvěc se m&ževybavitv nejrúznějších
v celéŤaděasociďníchíetězcú.
hoto se v básnickém
dílekomponovaném
PrŮníkyjednotli
asociativněmŮžeme
setkats motivacídvojí'bojíi vícerou.
kondenzacetextu,
vfch asociďníchňadse stávajíprosÉedkem
sémantické
vyfiárejí místavysokéhovfznamovéhozatftení,v nichžse setkává
jakoži projevyrŮznfch,navzájemďlišnfch
,,záměrnď.s ,,nezáměrnfď.,
,,nezáměrnosď..25
svéhopostupu,jeho nezávislostna vlastníosobě,
,,objektivnost..
poetistickÝbásníknejednouještězvfraziluje. tím,žesi jako impulsy
k rozehrání
pochodrlvolíjevyjižpŤedem
v nějakém
uspoŤádané
asociačních
pevnědaném
posloupnost
písmena
čísel,
dnyv tfdnuatd.
abecedy,
systému:
Nebo si ukládá jiná omezení;napŤíklad
KonsÍantinBiebl někdy vytváÍí
básně,v jejichžveršíchse vyskytde vždypouzejediná samohláska(či
dvojhláska):
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Mcltiv Indiránave druhémveršibyl evidentněvyvolán asociacípÍedstavy
,,luku..(enžje obraznfm znázorněnímwarupísmene)s pÍedstavoutoho,kdo
jej' poďe obecnéhomínění,nejčastějipoužívá.Tento motiv pak pÍivolá
v následujícímverši pŤipomínkuneblahéhoosudu indiánskjch kmenú;
v tomto asociačnímokruhu setrvává i motiv ,prériď., obsaženf ve verši
posledním a konkretizovanf pfedstavou ,,kamenť.a svitu ,,dorŮstajícího
měsíceo..
ovšempozor:,,měsícdorrlstá..nejenproto,aby učinilnázornějším,
smyslově bohatšímobraz ,,prérie..,
nfbrž takéapfedevšímproto, žese v této
svéfázi nápadně podobá písmenuD. A pak je tu ještě okolnost, že slovo
,,dorústá..zaěínáprávě touto hláskou. Vidíme tedy,žeobraz ,,dorŮstajícího
měsíce..má v básnipŤinejmenšÍm
trojíasociativnímotivaci.0 náznakuvíceré motivace múžememluvit i v pŤípadě,,Indiána..;jeho pŤítomnosttotiž
mohlabft generovánanejenmotivem,,luku..,
nfbržtakézmínkouo,,západť.
(,,Západtť,' kterÝ se v básni ocitl možnájiž jako pÍedznannenání
motivrl
(tedy
indiánskfch
v souvislosti s pŤedcházejícím
ale
,,lukem..),pÍedevším
zásluhou asociďního spojeď mezi prostorovouorientacía jejímkonvenčním
znázoritovánímna mapě:D pfipomínáluk napínanfzleva doprava,tedy',,od
západu,,,Kromě toho v básni prŮběžněpúsobímimo jiné takézvukové
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s ,,nezáměrnfm..,
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,,nezáměrnosď..25
svéhopostupu,jeho nezávislostna vlastníosobě,
,,objektivnost..
poetistickybásníknejednoujeŠté
zvfiazlíuje- tím,žesi jako impulsy
k rozehrání
pochodú
v nějakém
uspoÍádané
volíjevyjižpŤedem
asociačních
pevnědaném
posloupnost
písmena
čísel,
dnyv tfdnuatd.
abecedy,
systému:
Nebo si ukládá jiná omezení;napÍíklad
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Tyčinkyv tichfch i bflfch liliích
ve svěílezelenémsvětle zeleně
Lolo Lolo
Ínapadá najantarjak z|atáhufav barváchsálá
purpursffun
žluťsmutku
Jdou loukou tnou
Šmu 1aatymi Íetézy,
1926)
Je ďejmé, žev podobnfch pčípadech
básník hraje (a čtenáťipťedvád|
určitouhru, pfičemžprávě prvek vnějšínahodilosti ve volbě v1fchozíherní
situace umoži1ujeosvědčithráčovuvirtuozitu. Je to hra, jejímŽpravidlŮm
básnft, v duchu konstnrktivistieky funkčníorientacena vnímatele,vlastním
pííklademučíi čtenáťe.
Zejrnénav oněch drobnfch básních,jejichžhlavním
smyslemje ozvláštněnínějakéhoobecně známéhojevu cestou dobťesledo.
vatelnfch asociací,jako by mu pťímodával návď: zkus to také;podívejse
na cokoli . a ťekni,co všechnoti to pťivádína mysl!
Hra,lvavostje poetismemdeklarovanouživoÍríhodnotou.Právě homo
ludens se pohybuje v ffŠisvobody, jeŽ má bft protiváhou pffsnéhodiktátu
racionálnírÉčelovosti,
(aspoiípodle pťedstavpoetistŮ)v moderníciviťídící
lizďní spolďnÓstilvoškerou činnostpraktickou. Ruku v ruce se svobodnou
hravostíjdou pťíbuzné
pojmy ,,lehkovážnostio.
a ,,nespoutaného
veselť.,
o nichžpoetistéve sv/ch programovfch vyhlášeníchrovněžčastohovolí.
Hlavně druhf z nich však nemá v poetisticképraxi místo zdaleka tak
vfznamné,jaké mu pťipisujeteorie; s vfletem do oblasti komičnase ve
skutečnostisetkáváme spíšojediněle. Jen občasse básnímihne opravdovf
žert. tieba v osobitémpropojenítextu a jeho grafickéhovyjáďení, jakfm je
SeifertŮvRébus
aněkterédďšívftvory(objev,oči)ze sbírkyNavlnáchTSF
reprodukovat,
neboéjejich
vtípplně
@Ťesminimálnírozsahje zde nemúžeme
spďívá v symbiÓze slova s Teigovou grafickou pravou).V téžesbÍrce(není
patmě náhodou,žeautoremje někdejší,,gamin..poezie proletáiské)občas
narazímena anekdoticky kuriÓzní,,vfklaď. (Žárovka, Král Herodes) nebo
na anekdotěpodobnévyužitídvojznďnosti (Cirkus, Napoleon). Komickf
činekmá někdy šokující,,nehoráznosť.- opět u Seiferta' a zejménapak
v Hoffmeisterově Abecedě lásky (1926) nebo v Idioteonu E. F. Buriana
(1926).Jinde . a do značné
m T to platíi o pffpadechprávě jmenovanfch .

nad komikou, ,,bujn1fmveselím..jednoznačněvítězívšeobj1mající
vající,,lyrismus...
a všepŤekrf
pojmem
m a moŽnái nadÍazenfm
Poněkudjinak je tomus pŤíbuzn
jiŽ
projevuje
lehkovážnosti.
ve volběnámětŮ,velmi
Ta se totiž
nevážnosti,
značné
tematické
často
,,nehďnfch..Poezies vetlcfmP. Tfká setonaprflíJad
jsou
pÍedmět&
Života;jim
běžnfch
všedního
věnovány
téměf
celé
frekvence
Nezvďovy sbÍrkyNápisynalrrobyaBásněnapohlednice(oběz roku 1926),
v hojnémpočtuje najdemei v dalšíchNezvalov/ch sbírkách'jakož
poetistickfchbásníkŮ.
Nenízajistédivu. vkdní věcimá
i v knížkách
dalších
na očích,vnímáje jiŽ zce|aautomaticky,pouzejako
člověkdennodenně
pÍíslukté
praktickéfunkce,a protopŤedstavují
ztělesnění
obzvlášť
vhodnf
pfudstavě
vúčitradiční
objektozvláštnění.
hojevem ,,nevážnosti..
básnické.
ho posláníjeale ffebatakéfakt, žese v Básníchna pohledniceobjevuje
(nejdepÍitomo ryvek,nfbržo celf text!):
takovéto
čt5Ťverší
Vyletěla holubice
zaní holub
setkali se na věfvičce
letíspolu.

Jmenuje se Psanía v kontextu sbírky,do nÍžná7eŽi,nás asi nejdÍívna.
padneasociativníspoj mezi konkrétněvnímanouvěcí.,,psaním..(dopisem)
a pÍedstavoupoštovníchholubrl. Není to všakjedinf možnf vfklad. Název
totižmúžetaképojmenovávatžÁntkomunikátu (podobnějako v pŤípadech,
kdy se ďla jmenují PíseiÍ,Biáseií,Yyznání atd.), text pak pÍedvádíjeho
ježněkdo
konlaétníobsah:obsahdopisu, tedysdělení(nepochybnědrlležité),
uzna| za vhodnékomusi napsat.A konďně je ďeba vzít v Úvahu i homo.
nymitu.NemusípŤece
jíto,,dopis..,,opSátlífil..
mŮžebftmíněnaodpovídající
.
činnost se všípravděpodobnostíbásníkova.Druhá a tÍetíeventualitlaještě
zesilujíprovokativní,,lehkovážnost..
počírrání
tvŮrčíhosubjektu,sdělujícího
tak bezvfznamnou událost . a demonsEujícíhonevážnosta hravostjakožto
Živorrě poťebnépostoje.
Touto demonsEacísamou všaknenísmysl onoho zdánlivě ,,nesmyslnéhď. básnickéhosděleníještěvyčerpán.Bezděky se dostávámek otázce hry

Tyčinky v tichfch i bílfch liliích
ve světlezelenémsvětle ze|ené
Lolo Lolo
frnapadánajantarjak z|atÁhufav barváchsálá
pulpur strun
žluťsmutku
Jdou loukou tnou
Šmu 1aatymi tetézy,1926)
Je ďejmé, žev podobnfch pčípadech
básník hraje (a čtenáťipťedvád|
určitouhru, pfičemžprávě prvek vnějšínahodilosti ve volbě vfchozí herní
situace umoži1ujeosvědčithráčovuvirtuozitu. Je to hra, jejímžpravidlŮm
básnft, v duchu konstruktivistieky funkčníorientacena vnímatele,vlastním
pííklademučíi čtenáťe.
Zejrnénav oněch drobnfch básních,jejichžhlavním
smyslemje ozvláštněnínějakéhoobecně známéhojevu cestou dobťesledo.
valelnfch asociací,jako by mu pťímodával návod: zkus to také;podívejse
na cokoli . a ťekni,co všechnoti to pťivádína mysl!
Hra,htavostje poetismemdeklarovanouživoÍríhodnotou.Právě homo
ludens se pohybuje v ffŠisvobody, jeŽ má bft protiváhou pffsnéhodiktátu
racionálníričelovosti,ťídící
(aspoiípodle pťedstavpoetistŮ)v modernícivilizačníspolďnÓsti:voškerou činnostpraktickou. Ruku v ruce se svobodnou
hravostíjdou pťíbuzné
pojmy ,,lehkovážnosti..
a ,,nespoutaného
veselť.,
o nichžpoetistéve svfch programovfch vyhlášeníchrovněžčastohovolí.
Hlavně druhf z nich však nemá v poetisticképraxi místo zda|eka tak
jaké mu pťipisujeteorie; s vfletem do oblasti komičnase ve
v1fznamné,
skutpčnostisetkáváme spíšojediněle. Jen občasse básnímihne opravdovf
žert. tťéba
v osobitémpropojenítextu a jeho grafickéhovyjáďení, jakfm je
SeifertrlvRébus
(objev,oči)ze sbírkyNavlnáchTSF
aněkterédalšívftvory
(pťesminimálnírozsahje zde nemŮžeme
reprodukovat,
neboéjejich
vtípplně
spďívá v symbiÓze slova s Teigovou grafickou ripravou).V téžesbÍrce(není
patrně náhodou,žeautoremje někdejší,,gamin..poezie proletáťské)
občas
narazímena anekdoticky kuriÓzní,,v1fklaď. (Žfuov|ra,Král Herodes) nebo
na anekdotěpodobnévyužitídvojznďnosti (Cirkus, Napoleon). Komickf
činekmá někdy šokující,,nehoráznosť.opět u Seiferta,a zejménapak
v Hoffmeisterově Abecedě lásky (1926) nebo v ldioteonu E. F. Buriana
(1926).Jinde . ado značné
míry to platíi o pĚpadechprávě jmenovanfch .

nad komikou, ,,bujn1fmveselím..jednoznačněvítězívšeobj1mající
vající,,lyrismus...
a všepŤekrf
pojmem
Poněkudjinak je tomus pŤíbuzn1fm
a maŽnái nadŤazenfm
jiŽ
projevuje
lehkovážnosti.
ve volběnámětŮ,velmi
Ta se totiž
nevážnosti,
značné
tematické
často
,,nehďnfch..Poezies vetlcfmP. Tfká setonapÍíklad
jsou
pÍedmět&
Života;jim
běžnfch
všedního
věnovány
téměÍcelé
frekvence
Nezvďovy sbÍrkyNápisynalrrobyaBásněnapohlednice(oběz roku 1926),
v hojnémpočtuje najdemei v dalšíchNezvalovfch sbírkách,jakož
poetistickfchbásníkŮ.
Nenízajistédivu. všední
věcimá
i v knížkách
dalších
na očích,vnímáje jiŽ zce|aautomaticky,pouzejako
člověkdennodenně
pÍíslukté
praktickéfunkce,a protopÍedstavují
ztělesnění
obzvlášť
vhďnf
pfudstavě
vúčitradiční
objektozvláštnění.
hojevem ,,nevážnosti..
básnické.
ho posláníjeale ffebatakéfakt, žese v Básníchna pohtedniceobjevuje
(nejdepÍitomo ryvek,nfbržo celf text!):
takovéto
čtyŤverší
Vyletěla holubice
zaní holub
setkali se na věfvičce
letíspolu.

Jmenuje se Psanía v kontextu sbírky,do nÍžná7eži,nás asi nejdÍívna.
padneasociativníspoj mezi konkrétněvnímanouvěcí.,,psaním..(dopisem)
a pÍedstavoupoštovníchholubrl. Není to všakjeďnf možnf vfklad. Název
totižmúžetaképojmenovávatžántkomunikátu (podobnějako v pÍípadech,
kdy se díla jmenují PíseiÍ,Biáseií,Yyznání atd.), text pak pÍedvádíjeho
ježněkdo
konlaétníobsah:obsahdopisu, tedysdělení(nepochybnědrlležité),
azna| za vhodnékomusi napsat.A konďně je ďeba vzít v Úvahu i homo.
nymitu.NemusípŤece
jíto,,dopis..,,opSátlífil..
mŮžebftmíněnaodpovídající
činnost. se všípravděpodobnostíbásníkova.Druhá a tÍetíevenhralitaještě
zesilujíprovokativní,,lehkovážnost..
pďínání tvúrčího
subjektu,sdělujícfuo
tak bezvfznamnou událost . a demonstrujícího
nevážnosta hravostjakožto
Živorrě poťebnépostoje.
Touto demonsEacísamou všaknenísmysl onoho zdánlivě ,,nesmyslnéhď. básnickéhosděleníještěvyčerpán.Bezděky se dostávámek otázce hry

jako procesu smysluplnéhonejen svlm prúběhem'nfbrž takévfsledkem.
Analogicky: fotbalistanehrajepouze pro radostz pohybu,jeho cflemje dávat
gÓly; šachisaby neměldosŮatečnf
poŽitekz vynaložené
intelektuálnínámahy' kdyby nebyla vedena siÍm dát soupefi mal Také hru poetistického
básnfta provází vidina cfle, i tato hra má svá měŤítka spěšnosti(užjsme
ostatněhovoŤilio zpŮsobech,jak si básníksám ztěžujepodmínky,aby mohl
tuto Úspěšnost,hernívirtuozitu prokázat).Tato hemívirtuozita spadávjedno
s virtuozitou básnickou; básník v poetistickémpojetí je, jak jsme Ťekli,
pfudevšímprofesionálem, svéhodruhu dělnftem, jemuž je fanuzijní hra
prosťedkem naplnění,,pracovního kolu... Kritériem spěšnostijeho hrypráce jsou vlastnosti vytvoŤené
,,věci.,:schopnostintenzívníhoestetického
púsobení.
I Nezvďovo Psaní na nás dfchne magickou atmosférou.První veršje
je,
téměÍdoslovnou
citacíznámé
lidovépísně(,,VyletěIaholubička.....),
čímž
jakož i jednoduchou erotickou symbolikou' evokován pÍíslušnfslovesnf
žánÍiŽánÍcharakterizovanf značnoutematickou inkoherencí26(v tom je
blízkf metoděpoetismu),zároveiívšakcoby produkt smíslovesnostispou.
tanf poměměpevnfmi kánonyjinfmi. Navícje to Žánr,trer! v riloze inspi.
račníhovzoru již dávno zdomácněl v ,,tradičnť.
poezii. o to je nďekanější
(a púsobivějšQ'kdyžpo něm sáhneprogramověnovátorskf poetista(Nezval
ostahě častějidával právě tímto zpŮsobem najevo svou neortodoxnost).
Následujícíťi veršeovšem,nohlasovou..povahu vftvoru spíšzpochybiÍují
nežnaplilují:popisovanémupfÍrodnímuvÝjevu chybísouvislost,aťvěcnáči
v podoběvolnéparalely,sjakfmkoli dalšímepickfm nebotyrickfm syžetem,
text zústiáváv podst'iatěničímnemotivovanou ,,zprávoď. o několikerém
mávnutíholubíchKídel. hávě tatonemotivovanostvšakvfznamově púsobí
směrem,klerf naznďila citace lidovépísně,avšakkterf je pťesni doveden
hlouběji k mytickfm a magicklm prazákladúm:čtyfueršípÍipomíná
rytmickou a nemotivovanou mluw magickfch zaklínadel. (Také ovšem
evokuje podobně nemotivovanédětskéŤíkánkya rozpďitaďa; touto svou
tváff se opětobracík hravosti- i k nezvďovsky pÍíznačnému
vfznamu dětství
jako hlubiny bezpďnosti a koÍenŮ,zntctlŽ vynlstá lidská osobnost.)
jsme se zdrželidélemimojinéi p'roto,
U jednohoz Nezvďovfch čtyŤverší
abychom poulrázali na nepŤíliš
dosud analyzovanou rozmanitost zpúsobŮ,
jimiž dosahujepoetista svlch estetickfch záměrú.V pÍípaděPsaníto byla
protíráníněko.
cesta vysloveně ,,rninus.pŤíznakovď,}7inayje to zmírrěné

lika asociačníchlinií v jedinémtextovém seku, stejnějako, samoďejmě,
i vyažíváníkonstrukčníhopotenciálu asociačníhopostupu samotného.
,,Subjektivnost..lohoto procesu' tj. fakt, žese odehrává v psychice člověka,
ve světě fantazie,kdeje v pďstatě ,,všedovoleno..(byí jak jsme užŤekli,je
toto dění spoluurčovánoi jistfmi objektivními danosEni světa vnějšího)'
z něj činínanejvfšvhďnf prosÉedekpro spojovánízdánlivě nespojitelného'
pro pÍeklenováníobrovskfch vzdáleností. a Ůedytaképrosťedekumožitující
zachytit světprizmatem,,modernísenzibility..,pro nižsevzdálenostizkracují
púsobením
exotickéoblasti se pibliŽují na dosah
civilizačníchvymožeností,
ruky, všesouvisíse všíma všese prolínáv jedinémokamžiku.Tak vznikají
fantaskníobtazy,v nichž časoprostorjako celek (na rozdÍlď jednottivfch
dílčíchč'ást,jižneníbudován na púdorysufiktivní vlpovědi zobrazeného
dílem tv rčího
mimouměleckéhomluvčího,nfbrž je bezprosÉedním
subjektu, jím navozovanfch a Íízenfch inteďerenčníchvfznamovfch
konfrontací.Neobyčejnězajímavéa virtuÓzníjsou pÍípady,kdy konečnfm
asociativní
vfsledkem destrukcenavyklépodoby světa ajeho interferenční,
Takovfm
rekonstrukceje fikce skutečnostijakoby vúbecnedeformované.
iluzi
metodou
vytváŤel
dílkem, podobnfm obrazu, kter/ by kubistickou
je kupŤíkladu
NezvalŮv Tfden v barvách
zobrazenídokonďe,Jealistického..,
v
Pantomimě'
cyklu
a některédalšíbásněze stejnojmenného
Dodejmeještě,|'erozdfln! dúraz;kladenÝjednounasamu,'hru..,podruhé
kompozičníhoprincipu.
na její vfsledky, pozměi1ujei povahu ristÍ,edniho
Tam, kde sloužípŤedevším
manifestaci hravosti, hry, do nížbásník usiluje
jeho ,,objektivnÍ.
vtáhnout i svéčtenáÍe,bfv6 vyuŽívánaa pŤedváděna
jedné
jednotlivé
p.edstavyk druhéa sledujíďetelně
shánka:
lroky vedou od
patmou souvislost mezi nimi. Tak je napsána ťeba Nezvalova Abeceda.
Spďívá-li hlavníakcent na insrumentální roli asociacejakožtoprosfiedku
esteticky púsobivérekonstrukce obrazu světa, bÍvá její sledovatelnf'
,,objektivní.postup spfie zastírán:vynechávajíse sfiednílaoky, souvislost
mezi pÍedstavamimohla vzniknout i zce|ajedinďnou, ryze osobnízkušeností.Jestliže v básních prvnÍhotypu pÍevažuje,použijeme.li Nezvalova
teoretickéhorozlišení',,asociace primámí obecně platná, zprosÚedkující
stav otevrenéhypnÓzy mezi básníkema čtenáfuď.,pak v t1ryudruhémse ke
slovu nejednoudostává málo.prúhledná,,asociacesekundární,ávislá na
individuálnípaměti...28Tyto básnějsou méně,'hravď. (neboťpraviďaoJrry..

jako procesu smysluplnéhonejen svlm prúběhem,nlbrž takévfsledkem.
Analogicky: fotbalistanelraje pouze pro radostz pohybu,jeho cflemje ďivat
gÓly; šachistaby neměl dostatečnfpožitbkz vynaložené
intelektuálnínáma.
hy' kdyby nebyla vedena risilím dát soupeŤimat. Také hru poetistického
básníka ptovázi viďna cíle, i ato hra má svá měŤítkaÚssšnosti (užjsme
ostatněhovoŤilio zpŮsobech,jak si básníkMm ztěžujepodmínky,aby mohl
tuto tispěšnost'hernívirtuozitu prokáza|. Tato hemívirtuozita spadávjedno
s virtuozitou básnickou; básník v poetistickémpojetíje, jak jsme Ťekli,
pŤedevším
profesionálem, svéhodruhu dělnftem, jemuž je fanuzijní hra
prosffedkem naplnění,,pracovníhoÚkolu... Kritériem spěšnostijeho hrypráce jsou vlastnosti vytvoÍené,,věcť.:schopnostintenzívníhoestetického
pŮsobení.
I Nezvalovo Psaní na nás dfchne magickou atmosférou.První veršje
Éměrdoslovnoucitacíznámé
lidovépísně(,,Vyletělaholubička.....),
čÍmžie,
jakož i jednoduchou erotickou symbolikou, evokován pÍíslušnfslovesnf
Žárc Žánt charakterizovanf značnoutematickou inkoherencí261v tom ;e
blízkÍ metoděpoetismu),ároveiÍ všakcoby produkt risEríslovesnostispou.
tanÝpoměrně pevnfmí kánony jinfmi. Navícje to žánr,kterf v loze inspi.
račníhovzoru již dávno zdomácněl v ,,Eadičnť.poezii. o to je nďekanější
(a p&sobivější)'kdyžpo něm sáhneprogramověnovátorskf poetista(Nezvď
ostatrrě častěji dával právě tímto zpŮsobem najevo svou neortodoxnost).
Následující&i veršeovšem,,ohlasovou..povahu vytvoru qpíŠ
zpochybiíují
popisovanému
pŤírodnímu
nežnapliÍují:
vfievu chybísouvislost,aévěcnáči
v podoběvolnéparalely,sjakÝmkoli dalšímepicklm nebolyrickfm syžetem,
text zŮstiává v podstatě ničímnemotivovanou ,,zprávou.. o několikerém
mávnutíholubíchlďídel. Právě tato nemotivovanostvšakvfznamově púsobí
směrem,kterf naznačilacitace lidovépísně,avšakklsry je pŤesni doveden
hlouběji k mytickfm a magickfm prazákladúm:čtyrveršípÍipomíná
rytmickou a nemotivovanou mluw magickfch zaklínadel. (Také ovšem
evokuje podobně nemotivovanédětskéfíkánky a rozpďitaďa; touto svou
tváÍíse opět obracík hravosti. ik nezvalovskypŤíznačnému
vfznamu dětství
jako hlubiny bezpďnosti a koŤenú,
z rlchŽ vyrústálidská osobnost.)
jsme sezdrželidélemimojinéi proto,
U jednohoz Nezvalovfch čtyťverší
abychom poukázali na nepÍílišdosud analyzovanou rozmanitost zpúsobú,
jimiž dosďtuje poetista svfch estetichfch záměrú.V pÍípaděPsaníto byla
protírráníněko.
cesta vysloveně ,"tninus.pfiznatovď.,27jindy je to zmírrěné

lika asociďních linií v jedinémůextovémseku, stejnějako, samozÍejmě,
i vyaŽíváníkonstrukčníhopotenciálu asociačníhopostupu samotného.
,,Subjektivnosť.tohotoprocesu,d. fakt, žese odehráváv psychice člověka,
ve světě Íantazie,kdeje v pďstatě ,,všedovolenď. (byť,jak jsme užÍekli,je
toto dění spoluurčovánoi jistfmi objektivními danostmi světa vnějšÍho)'
z něj činínanejvfšvhodnf prosĚedekpro spojovánízdánlivě nespojitelného,
umožitující
pro pÍeklenováníobrovskfchvzdáleností- a tedy taképrosÉedek
zachytit světprizmatem,,modernísenzibility..,pro nižsevzdálenostizlracují
prlsobenímcivilizačníchvymožeností,
exotickéoblastísepťibližujínadosah
ruky' všesouvisíse všíma všese prolínáv jedinémokamžiku.Tak vznikají
fant]askníobrazy,v nichž časoprostorjako celek (na rozdíl od jednotlivfch
dílčíchčásCIjiž neníbudován na pŮdorysu fiktivní vlpovědi zobrazeného
dílem tvúrčího
mimouměleckéhomluvčího,nfbrž je bezprosÉedním
subjektu, jím navozovanfch a Ťízenfchinteďerenčníchvfznamovfch
konfrontací.Neobyčejnězajínavéa virtuÓzní jsou pÍípady,kdy konečnfm
asociativní
vfsledkem destrukcenavyklépodoby světa ajeho irrterferenční,
rekonstrukceje fikce skutečnostijakoby vúbecnedeformované.Takovfm
dílkem, podobnfm obrazu, kterÍ by kubistickou metodou vytváŤel iluzi
je kupŤíkladu
NezvalŮv Tfden v barvách
zobrazenídokonale,Jeďistického..,
Pantomimě.
v
cyklu
ze stejnojmenného
a některédatšíbásně
Dodejmeještě,Ť'erczdfln! dfuaz.kladenf jednounasamu,'hru..,pďruhé
na její vfstedky, pozmělíujei povahu ristŤednihokompozičníhoprinctpu.
Tam, kde sloužípŤedevším
manifestaci hravosti, hry, do nížbásnft usiluje
vtáhnout i svéčtenáÍe,bfvá vyaáívánaa pÍedváděnajeho ,,objektivnÍ.
shánka:jednotlivélroky vedou odjednépfudstavyk druhéa sledujíďetelně
patmou souvislost mezi nimi' Tak je napsána ťoba Nezvďova Abeceda.
Spďívá-li hlavníakcent na instumentáIníroli asociacejakožtopmsfiedku
esteticky pŮsobivérekonstrukce obrazu světa, bfvá její sledovatelnf'
,,objektivnÍ.postupspfie zastÍrán:vynechávajíse sffednílaoky, souvislost
mezi pÍedstavamimohla vzniknout i zce|ajedinďnou, ryze osobnízkuše.
ností.Jestliže v básních prvního typu pfuvažuje,použijeme.li Nezvalova
teoretickéhorozlišení,,,asociaceprimární' obecně platná, zprosťedkující
stav oÍÉvrené
hypnÓzy mezi básníkema čtenáÍem.,
Pák V typu druhémse ke
ďovu nejednoudostává málo.prúhledná,,asociacesekundární,zÁvis|á na
individuátnípaměti...28
Tyto básnějsou méně,,hravď.(neboťpraviďa ,,hE|,,

zrlstávajíutajena),dfty pŤísvitutajemnostivšak zpravidla prlsobíještě
sugestivněji.
Jak jsme měli několikrát pÍíležitost
pozorovat, pro poetismusjsou
charaktBristickéurčitérozpory mezi vyhlašovanfmprogramema jeho prak.
tickou rcďizací. Ieden z ro4porú,jak užjsme konstatovali, se tÍká povahy
v díleprojektovanéosobnostitvŮrce. Tato osobnostje programovědezinďvidualizovaná, zobecněná, redukovaná na jedinou, profesní stránku. Jako
,materiál.. i ,,nástroj..však má vykonavatel básnicképrofese, jak jsme
pfipomněli na začátku,opětk dispozici toliko sám sebe,svou vlastnísubjekti.
vitu, tentolaát však v podobě podstatněcelistvějšía jedinečněvyhraněné.
Včetně určitéživotnífilozofie, jež popírá programově hlásanou antifilozofičnosutak napŤíklad
Nezvalrlv Podivuhodnf kouzelnÍkje jakousi básnickou ,,encyk1opedií.spolďenskfch i soulrromfch problémrtčlověkasvé
doby.V rozporu s prognmem, odmíajícímjakoukoli ideologii a tendenčnost
a požadujícím
zcela,,čistou..
poezii, a takév rozporu s explicitnd v básních
na odiv vystavovanou nivelizací hodnotové hierarchie, se na tkáni
konkrétních
dělpodstatrěpodílejívěcizatížené
neodmyslitelnfm,sposv1Ím
lečenskouzkušenostídanlm hodnotovfm vfznamem. PÍipomeiÍme
Seiferto.
vy básně Guillaume Apoltinaire aŽtavé ovoce z knížkyNa vlnách TsF či
válečnémotivy, kteréwoÍíjeden z risffedníchtematickfch kontextrlv básní.
kově následujícísbírceSlavft zpívá špatně(1926) slejně jako v Bieblově
NovémIkarovi (L929).

konfrontacívfznamovfchprvkŮ,z celkovévfznanfch, interferenčních
mové strukturybásně. Stejnou cestou povstává i jedinďn1f' individuďizovan! obrazsubjektupúvodce. jinf v básníchNezvďovfch,
z konkrétnÍch
děl
Seifertovfch,Bieblovfch, odlišnfi v pffpaděkaždého
básníkú.
těchtoi datších
Poznámky

Tyto rozpory nepovažujemeza pouhf nezbytnf kompromis mezi radikálními formulacemi prognmu a složitourealitou básnicképraxe, i když
i tentovfklad má určité
opodstatrrění.
Pfedevšímvšakmáme za to, žejalckoli
jsou to ve skutďnosti rozpory pouze zdánhvé.V programujde totiž
nápadné,
pŤedevším
o uměleckoumetodu;spolďnjm jmenovatelemvšichjeho ,,zákaje požadavekdŮsledného
zú..a ,,$íkazú..
vymaněníge znazÍracich,hodnodcícha myšlenkovfch schémat,která p edurčujítvar mimouměleckézkuše.
nosti i jejího verbálníhozpracování.Jinfmi slovy, smyslem programovfch
lezí je pňedevším
emancipacetvúÍčího
subjektu od zobrazenéhomluvčího
(atespoř v jeho dosavadnípodobě), markantní zvyaznéni ontologického
rozdílumezi nimi.Žádnézevzpomenutfchděltakéskutečně
neníÚvahouve
smyslu mimouměIeckého
žámu;jejich ,,filozofie..(v téčionémffe
Íečového
jiobjevíme v kterémkolidíle,neboéurěiŮou
životnífilozofiíjekupŤ.i hravost,
groteskníabsurdita ald.) povstává bezprostŤedněz pÍedemtypově neurče.

l Pokus o bližšíqpecifikaci okolnostípffznivfch pro získáníinformacío mluvčímviz
M. KubínovrdV rízemíslov, Praha1988.
2 Kon""p"e uměleckéhovyjadťovacíhosystémujakožtofenoménunadbudovaného
je obsaženakuplíkladu v
nad piirozenfm jarykem v jeho mimouměleckémužívárrí
Lotmanově pqjmu ,,druhotnéhomodelujícíhosystému"(J. M. Lotrnan, I,ekcii po
systémď.(R.
sÍukfuralhoj poetike, Tartu 1965) nebo v Barthesově ,,konotovaném.
Praha 1967).
Bartlres,Nulov! stupefirukopisu.Zák|adysémiologie,
3 Blížuk schematickémumodelu světa, obsaženému
v přrozeném jazyce, a jeho
vztahu k vyjaďování uměleckémuviz M. Kubínová,K vfstavbě vfznamu umělecké.
ho superznaku,Estetika1986,1, s.46-60.
a ootilr 'pi"rych s rozlišovánímmezi sférou
a sférou,jazykď, si byl dobťe
,,tématu..
vědom Jen Mukďovsk'!, kter' tuio pojmovou opozici - z dŮvodt}praktickfcb . ve
svfch pracíchzavedl. K jejich vzájemnémupoměru se wátil mnoholrát a vždy se
pokoušelo novou, lépevyhovujíď definici' Pramenvěčnfchnesnázíjev tom,žesice
tematické,,prvky/.../jsou do značné
míryna ťeěinezávislď., na druhésÚaně ,BÍesto
však i tyto prvky vstupují do dfla toliko prosťednictvímťeči..(J. MukďovslcÝ'
poetice' in,. t!ž, Studie z poetilcy' Praha 1982, s. 25)' Tudfi taképlo
o současné
tematicképrvky díla musíplatit, že,,nemrlŽepíesahovatrámec jazyka, co je dáno
s. 129).
sledemjazykovfch znakrl..(J. Mukďovskf, o jazyce básnickém,tamtéž"
5
jazyka
in: r!ž,Marxizmus,freuizmus,
vi' M. M. Bachtin,Ma:xismusa filozofia
filozofia jazyka Bratislava1986.
6 viz
J. Mukďovskf; Estetická funkce' nolma a hodnotajako sociálnífakty, in: tfž,
Stuďe z estetiky,haha 1966'jakoži dďšíautorovypráce'
7
v. Nezval, Modemíbásnickésměry,PrahaI93,|,
8
J. Mukďovsky, Individuuma literárnívjvoj,in t!ž' Studiez estetiky,Praha 1966,
s.227.
9 J.
in: rfž,Sírďe z poetiky,Praha 1982'
Mukďou.k!,o jazycebásnickém,
10
J. Mukďon,kf, Pťedmluvak vydríníHlaváčkovfch Žatmú,in: tfž,Kapitoly z české
poetiky II, Praha 1948,s.220.
Í1
Tamtéž,
s,22|.
Lz
TamtÉŽ,
s'222,
13
vi, M. Kubínová,Y zemíslov,haha 1988,kapitolaBásnickÍ kdd refereněně
apelativní;uměleckésdělení.
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ztlstávajíutajena),díky pŤísvitutajemnostivšak zpravidla prlsobíještě
sugestivněji.
Jak jsme měli několikrát prfležitostpozorovat, pro poetismusjsou
charakteristickéurčitérozpory mezi vyhlašovanfmprogramema jeho prak.
tickou reďizací. Jeden z ro4porú,jak užjsme konstatovali, se tfká povahy
v díleprojektovanéosobnostitvúrce.Tato osobnostje programovědezindi.
viduďizovaná, zobecněná, redukovaná na jedinou, profesní snánku. Jako
,,materiál.oi ,,nástroj..však má vykonavatel básnicképrofese, jak jsme
pŤipomnělina začátku,opětk dispozici tďiko sám sebe,svou vlastnísubjekti.
vitu, tentokrát všakv pďobě podstatněcelístvějšía jedinečněvyhraněné.
Včetně určitéživotnífilozofie, jež popírá programově hlásanou anti.
filozofičnost;tak napfíktadNezvalrlv Podivuhodnf kouzelnft je jakousi bás.
nickou,,encyk1opediť.
spolďensk.'fchi soulaomfch problémrtčlověkasvé
doby.V rozporu sprogramem,odmíajícímjakoukoli ídeologiia tendenčnost
a požadujícím
zcela ,,čistoď.p.oezii,a takév rozporu s explicitní, v básních
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vy básně Guillaume Apollinaire aŽhavéovoce z tnížky Na vlnách TsF či
váIečné
motivy, kterétvofíjeden z rristŤedních
tematickfch kontextŮv básní.
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NovérnIkarovi (1929).
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i tentovfklad má určité
opodstaÍrění.
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tícícha myšlenkovfch schémat,která pŤedurčují
tvm mimouměleckézkuše.
nosti i jejÍhoverbálního zpracování.Jinfmi slovy, smyslem programovfch
tezíje píedevšímemancipacetvŮrčíhosubjektu od zobrazenéhomluvčího
(atespoiÍv jeho dosavadnípodobě), markantní zvjtaznění ontologického
rozdílumezi nimi. Žádnéze vzpomenutfch děl takéskutečněneníÚvahou ve
smyslu mimouměIeckého
žámu;jejich ,,filozofiď. (v téčionémffe
Ťečového
ji objevímev kerémkoli ďle, neboéurčitou
životnífilozofií je kupÍ.i hravost,
groteskníabsurdita atd.) povstává bezprosffedněz pÍedemtypově neurče-
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nfch, interferenčních
mové strukturybásně. Stejnou cestou povstává i jedinďn1f' individuďizovan! obrazsubjektuprlvodce. jinf v básníchNezvďovfch,
každého
z konkrétnÍch
děl
Seifertovfch,Bieblovfch, odlišnfi v pÍípadě
básníkú.
těchtoi datších
Poznámky
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Lotmanově pqjmu ,,druhotnéhomodelujícíhosystému"(J. M. LoEnan, I,ekcii po
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a oorlr 'pi"rych s rozlišovánímmezi sťérou
a sférou,jazykď. si byl dobťe
,,tématu..
vědom Jen Mukďovsbj, kter' tuio pojmovou opozici - z dŮvodt}praktickfch . ve
svfch pracíchzavedl. K jejich vzájemnémupoměru se wátil mnoholrát a vždy se
pokoušelo novou, lépevyhovujíď definici' Pramenvěčnfchnesnázíjev tom,žesice
míryna ťečinezávislď., na druhésÚaně ,BÍesto
tematické,,prvky/.../jsou do značné
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poetice' in,. t!ž, Studie z poetilcy' Praha 1982, s. 25)' Tudfi taképro
o současné
píesahovatrámec jazyka, co je dáno
tematicképrvky díla musíplatit, |,e,,nemúŽ.e
s. 129).
sledemjazykovfch znakrl..(J. Mukďovskf, o jazyce básnickém,tamtéž"
5
jazyka
in: ž,MaIxizmus, freuizmus,
vi' M. M. Bachtin, Marxismus a filozofia
filozofia jazyka Bratislava1986.
6 viz
J. Mukďovskf; Estetická funkce' nolma a hodnotajako sociálnífakty, in: tfž,
Stuďe z estetiky,Praha 1966,jakoži dďšíautorovypráce.
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15K. T"ig", Poetismus,
Host III, červenec1924.
16V.iNezval, Papoušekna
motocyklu čili o Íerneslebásnickém,Host III, červenec

t9u.

|7
T*,téŽ,
l8
v. Nezval, Kapka inkoustu,ReD 1, 9, červen1928.
19
viz F. x. Šalda,Dva pÍedstavitelé
poetismu, in: t!ž, o nejmladšípoezii české,
Praha1928.
20K po;mu
',schematickéhoaspektu..viz R. Ingarden,Uměleckédílo literr{rn(Praha
1989.
2l v.
Nezval, Kapka ínkoustu,ReD l, 9, červen1928'
22B. v,áclaveh
Novéumění Prísrnoi, 4,ííjen L924,'
23
Pod,ooně.|ší
anďfzu tétozáměny zobrazenfch směrúpohybu, jakož i pokus
o rozbor Podivuhodnéhokouzelníkajako celku viz M. Kubínová, Proměny teské
poeziedvacátlch let, Praha 1984,kapitolaVítěaslavNezval - pŤedsiavitel
poetrsmu.
* V' Nezvď,
ModemÍbásnickésrněry,Praha 1937'kapitolaPoetismus.
25 Tam,.'kde
ve vfstavbě día cíťme,že se aulor neŤídiltoliko poťebami svého
estetickéhozáměru, nlbrŽjej vedly motivace jiné . aéobecnézáJconitostimimoumě|e9kflo.,vertálníhozpracování.zku$enosti,či zákonitosti asociacepŤedstavn1chlzíjedno ze svjch uplatněnívllznamov!. fenomén,kter! MukaŤovfo nazlvá
púsobením
,,nezáměmosti.,,yizJ.Mukďovskf, Záměmosta nezáměrnostv um8ní
inl tfž,Studiez estetilgr,Praha 1966'
,o
Na tutovlastnostfolklÓrníhovftvoru upozomilJ. Mukďovslcf ve studiiDetailjako
zt{kladnísémantickájednotka v lidovémuměn( in: tfž,Studie z estetiky,fuaha 1966.
. | |-ojemminus.pÍíznakuviz J' M. Lotman, Irkcii po snukturďnoj poetike, Taťtu

1e6s.

2Ev.
Nezval, Papoušekna motocyklu, Host III, čewenecL92l1,.

tvŮrčího
subjektua témaslovav poezii
SebereÍlexe
tĚicátfchlet
Mezi paradoxy,ptovázejícími
v poetismuvztahprogÍamu
a tvorby,je
ještějeden'a toobzvlášézajírnavf.
Dílavznikláveznamenípoetistické
teorie
později,
prohlášena
někdejšÍm
nejplpdnějším
byla dďatečně,o desetlet
poetistoua jednímze dvouhlavníchteoretickÝch
zakladatel tohotosměru
za projev ,,duchovní
dispozicď. uměleckého
směrujiného- surrealismu.
(AndréBreton),
dispozice,jiŽ nafiváme surrealistickou.
,,..ona,duchovní
dalazroditisenašimnejlepším
myšlenkám
a dílúm
aještětenlrát,kdy nebyl
proklalnován
surrealismus
ďqpozice.náspťedrnčila
|..J právětato,duchovní
hrátiroli, kteroujsmehráli od roku L9?.0a kterounemíníme
nedohrát..,
ťftá
v surrealistickém
manifestuVítězslavNezval.l Druhf z teoretikú
poetismu,
Karel Teige,se ve statiplíznačně
nazvané
Desetlet surreďismu2zablví
piíčinami
pťechodu
od jednohosměruk druhému.
Takéon kladedúrazna
jejichspolečné
jádro(stejnějakoNezvalpoukazujepťďevším
naodporobou
směrŮvúčivšemformámpopisného
reďismu)a tvrdí:,,Dnešní
etapou
poetismuje dnešní
etapasurrealismu...3
Neníjistě nic mimoňádného
na tom,kdyžsečasem
změníněčínázory
a s nimi i náhledna vlastrrí
dřvějšíčinnost.
Zv|ášttivšakje, žepoetístická
dílanekladousvénovéinterpreacinějakÍv/raznější
odpor;surreďistickf
vfklad v nichneodhalildosuduÍajené
aspekty,nevyzveďnovévjznarnové
dominanty.Ba co víc: skutečně
podstatnfrozdílv básnickéstruktuíe
nenajdeme
animezidílydvacátfchteta pozdějšími
vftvoryčeského
surrea.
lismu.Je to pozoruhodné
proto,žepťesjistoushodrrou
orientaci,tfkajícíse
poměruk dosavadním
uměleckfm tradicím(a tedy vlastněspolečné
pťíslušnosti
k avantgardnímu
hnutí),jsou poetistickáa sunealistickákoncepceuměnív lecčpms
je pťedevším
piímoprotichŮdné.
Protichrldné
pojed
autorské
jejífunkcea relevancev tvúrčírn
osobnosti,
procesua ve vfsledném
dÍle.
ho poetisty.byl,jak jsme nejednoukonstatovali,autor pouhfm
prosťbdnftem,,,konstruktérem''
čtenáťského
zážitku,organizátorem
vnější
skutečnosti
do estetickypŮsobivého
tvaru.Naprotitomuhlavnímcílemdíla
surreďistického
je, alespoltpodle Nezvalov1fch.
slov, manifestace
umělcovfch psychickfchpqghodt!. ,,poznávání
pozrnvatelď..Surreďismujde
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tvŮrčího
subjektua témaslovav poezii
SebereÍlexe
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Mezi paradoxy,ptovázeiícímiv poetismu vztah progÍamua tvorby, je
ještějeden,a to obzvlášízajímav!.Díla
vzniklá ve znamenípoetistické
teorie
později'
prohlášena
někdejšÍm
nejplodnějším
byla dodatečně,o deset let
poetistoua jednímze dvou hlavníchteoretickfch zakladatelrltohoto směru
za pÍojev ,,duchovnídispozicď. uměleckéhosměru jiného . surÍeďismu.
,,..ona,duchovnídispozice, již nazyvámesurrealistickou.(AndréBreton),
dala zroditi se nďim nejlepšímmyšlenkáma dílŮma ještětenkrát,kdy nebyl
surrealismusproklanován |..J ptávě tato,duchovníďqpozice. nás píedurčila
nedohtát..,ťíká
hráti roli, kteroujsme hÍáli od roku 1920a kterou nemíníme
manifestuVítězslav Nezval.l Druhf z teoretikŮpoetismu,
v surÍeaustickém
Deset let surrealismu2 zablvá
nazvané,
Karel Teige, se ve stati pčfunačně
piíčinamipťechďu od jednoho směru k druhému.Takéon klade důrazna
jejich společné
jádro (stejnějako Nezval poukazujepťďevšímnaodpor obou
směrŮ vŮči všemformám popisnéhorealismu) a tvrdí:,,Dnešníetapou
poetismuje dnešní
etapasuntalismu...3
Neníjistě nic mimoťádného
na tom, když se časemzměníněčínázory
a s nimi i náhled na vlastrrídiívějšíčinnost.Zv|égttivšakje, žepoetistická
díla nekladou svénovéinterpreúacinějakÝ vfraznějšíďpor; surrealistickf
vfHad v nich neodhalil dosud utajenéaspekty,nevyzveď novévlznamové
dominanty. Ba co víc: skutečněpďstatnf rozdíl v básnické struktuťe
nenajdemeani mezi dílydvacátfchletapozdějšímivftvory českého
surrealismu. Je to pozoruhodnéproto, žepťesjistou shodnouorientaci, tÍkajícíse
poměru k dosavadnímuměleckfm tradicím (a tedy vlastně společné
pffslušnostik avantgardnímuhnutí),jsou poetistická a sunealistická kon.
cepce uměnív lecčemspiímo protichŮdné.hotichŮdnéje pťedevším
pojetí
autorskéosobnosti,jejífunkce a relevancev tvúrčím
procesua ve vfsledném
dÍle.
ho poetisty byl, jak jsme nejednou konstatovďi, autor pouhfm
prosďednftem,,"konsEuktérem''
čtenáťského
záŽitku,organizáÍoremvnější
skutečnostido estetickypúsobivého
tvaru.Naproti tomuhlavnímcílem dfla
sunealistickéhoje' alespoř podle Nezvalovfch.slov, manifestaceumělcovfch psychickfch pochod . ,,poznáváni pzrnvatele... Surreďismu jde
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laajně subjektivního,.,
a ,,vÝÍazprocesupoznáváttÍ.,,,poznávání
,,pnznávánÍ
aby se nápadněsobě podobalaa ve zpětném
sebesamď..4Co tedy umožlÍuje,
pohledu byla dokoncenavzájemzaměnitelnádílaqpjatáse dvěmaprogramy'
z nict pro jeden je sebevfraz takŤkaničíma pro druhf aKka vším?
odpověď se ďejmě slafvá právě v onom sltlvku ,,takŤkď.,kterépŤi
pohleduna zvláštním
qpŮsobemžijícítkářuměleckého
dílanabfvávfznamu
jinde netušeného.
Je-li totižněcopodstatného
v uměleckémtextudemonstÍa.
tivně, explicitně pot|ačeno,zaš,neto okamžitěimplicitrrě vyjevovat svou
ježse mŮžeparadoxněměnit ažv určitf druh mimoÍádného
nepotlačitelnost,
zdrlraznění.A naopak:co je ostentativněpreferováno, implicitně vykazuje
poÉebubft doplněno svfm protikladem.Toto ímplicitnívyrovnán( obno.
vování narušené
rovnováhy se nepochybnětfká i polarity mezi,,subjektem..
(básnftovfm) a,,objektem,,. Zatímco surrealistickf program akcentuje
opačnfpÓl nežpro$am poetistickf, v básnicképraxi je sama tato polarita
zrelativizována . pÓl druhf pronikl do básnickfch děl zadnímiwátky své
zprostfudkujícírole.
Rozhodujícípodíl
mápŤitomfakt,žev uměleckém
dfle
se zÚčastněné
v znamovéprvky zrovnoprávĎují;okolnost,žev poetistickfch
básníchse vytvoŤilobťaztvŮrčíhosubjektuvlastrrějen jako bezděčnfdúsle.
k jinfm cílrlm,jako mimovolnf otisk ,,pracovního
dek směŤování
nástroje..,
nenípro konečnfvfsledek ffiš drlležitá.Podobněje tomu s pr}vďně ins umentálnípozicí objektuv surrealismu.Tvrlrci programuvědí,že,,subjektivní
poznávánÍ, není myslitelné bez prosÉedkovánísurreďistickfch objektrl:
pŤedmětŮpraktickéhopo,,..,lě|ovéklzde se stavípÍednezvykléuspoŤád;árrí
užívánínebo vyŤazenfch,pÍedobraz samasebe,jak ulpěl na těchtopíedmě.
tech v dennímstyku s nimi l...l, aby pŮsobenímtohotojejich uměléhouspo.
tadáníl...l se shledals jejich mnohonásobnfmvfznamem'jejžměly pro něho
v dětské We /...| a nejen taÍn.....JSubjekt pŤedstavujesám sebe
prosťednicwímnezvykle uspoŤádanfchobjektú- to je surre,alistickfvfklad
destrukce navykléhoÍádu věcí, která měla poďe míněnípoetistúsloužit
k ozvláštněnípÍedmětú,
k obnoveníjejich smyslově konlaétrrího
bohatství.
osvobozená imaginace, volná asociace pŤedstav, jež byla hlavním
prosůedníkemtohoto,,nadmírureďstického.. poetistickéhosnažení,6
je bezesporu takézákladní formou, v nížse projevuje Íacionálně nekonftolo.
vatelnf proud podvědom( tolik podstatn}'pro surrealismus.
Proti názoru, ktery sdílímes pŤedstaviteličeskéavantgardy,žetoaŽ ve
světle konkrétníchděl sepoetismusa surreďismus skutečnějevíjen jako dvě

tu, žesubjekt
sránky jednémince,by bylo možnévznéstnámitky. NapŤíklad
se jen
redukovanf,
omezoval
poetisticlcfmi
relativně
byl
díly
ptezentovgťÍ|Ý
na některépsychické aktivity, a že ta současněbyl subjekt ďosobněnf,
zbaven!,individuálních zvláštností.Chce-li naproti tomu surrealismus
poskybrout dokonalf obraz lidské psychiky, měl by se o ni zajímatv její
Úplnosti a jedinečnéindividualitě. Ve skutďnosti však takésurrealismus
psychiku redukuje . na ty složky, v nichž (namnozepo vzoru Freudově)
odhlí.
spaťujejejíhlubinnoupodstatu.od toho,co pokll[dáza ménědůležité,
poetismem,
od
činnostíracionálních.
s
v
se
opět
shoduje
tom
ží- zeiménua
Co se pak tfče individuátního a nadindividuálníhopojetí osobnosti;
nepochybnějde o dva pÓrly' které qpolu ďalekticky soupeŤínejen všude
v poezii, ale takév každékomunikaci vrlbec. Ani suneďisnlm nešlopouze
o jedinečnéprocesy' odehrávajícíse v psychice kon}réhíhotvfuce, nfbrž
zcela programověo poznáníobecnfch, nadinďviduálních zákonitostítěchto
žetoto
procesrl.,,'..jde l,,.l o vyaz naprostopÍesnf,jenžbudes to dotgázat,
jedné
jen
lrrajně subjektivnípoznáváníse tfká do všechsubtilnostínikoliv
hlavy, nfbrž všech hlav, schopnfch pojímati tento vfraz dako je člověk
schopenpojímatiobsahslova ,la main.,jakmile si osvojilfrancouzskouŤď),
žetotolaajně subjektivnípoznáváníje poznávánímobjektivním.....,V obou
uměleckfch směrechse tedy vyjadÍovanf subjekt má strátjakfmsi ,,pfíkla.
dem..: v poetismu pÍíklademve smyslu vzor, pfftlad k následování@ro
čtenáŤe),
v surrealismuje to pŤíkladjakožo ukázka, konlaétnídoklad púso.
benÍobecnfch zákonŮ.
Surrealistickou poezii zde nehodláme podrobit zevntbnějšíana|yze,
neboťvfsledky poetistickéa surreďistickébásnickémetodyse sobě navzá.
jem natolik podobají,žebychom musili zopakovat mnohéz toho, co bylo
Ťečeno
v pfudchozíkapiŮole.Avšaksám fakt, žečeskáavantgardave Éicátfch
letechpŤecházíod teoretickékoncepce,ježtvúrčí
subjektpokládatazapouhf
nástroj,kprogramu,kterj v němvidíkonečnfcí,považujeme
zamimoŤádně
dúležitfa dobově pÍíznaěn!.Jako reakce najednostrannostipoetistického
pÍogÍamu
se totižmimojinéobjevila všeobecnápoďeba praktické,ale zejmé.
na teoretickérehabilitace sebevjrazu v umění.
V minulékapitolejsmehovofilio tom,ževpoetistickémbásnicwínikdy
jak by se mohlo ziátnazá|r|adě teorenebyla osobnosttvŮrcepotlačena'tak,
tictcfch proklamací(a koneckoncŮ i podle dobovfch ohlasŮ,ježpťedpoklá.
daly jinou, zobrazenémumluvčímubližšípodobu tvŮrčíhosubjektu).Účast

krajněsubjektivního..,
o ',vÝÍazprocesupoznávánt,,,,poznávání
,,poznávání
sebesamď..4Co tedy umožřuje,aby se nápadněsobě podobďa a ve zpětném
pohledu byla dokoncenavzájemzaměnitelnádílaspjatráse dvěmaprogramy'
z nichžpro jedenje sebevfraz taHka ničíma pro druhf taKka vším?
odpověď se ďejmě skrfvá právě v onom slŮvku ,,takrkď., kterépÍi
pohledu na zvliáštním
zpúsobemžijícítkář uměleckéhodílanabfvá vfznamu
jinde netušeného.
Je-li totižněcopodstatnéhov uměleckémtextudemonstra.
tivně, explicimě potlačeno,začneto okamžitěimplicirrě vyjevovat svou
nepotlďitelnost, ježse mŮžeparadoxněměnit ažv určitfdruh mimoÍádného
zdttaznéní.A naopak co je ostentativněpreferováno, implicihě vykazuje
poťebu bft doplněno svfm protikladem. Toto implicitní vyrovnání,obno.
rovnováhy se nepochybnětfká i polarity mezi,,subjektem..
vování narušené
(básnftovfm) a',objektem,.. Zatímco surreďistick program akcentuje
opačnfpÓl nežprogžrmpoetistickf' v básnicképraxi je sama tato polaritá
zrelativizována . pÓl druhf pronikl do básnickfch děl zadními wátky své
zprostfudkujícírole. Rozhodujícípodílmá pÍitomfakt, Že v uměleckémdfle
prvky zrovnopráviíují;okolnost,žev poetistickfch
se zÚčastněné
v1fznamové
básníchse vytvofil obťaztv rčíhosubjektuvlastnějen jako bezděčnfdŮslek jinfm cflrlm,jako mimovolnf otisk ,,pracovního
dek směŤování
násfioje..,
nenípro konečnfvfsledek pÍílišd&ležitá.Pďobně je tomu s púvďně instrumentálnípozicí objeku v surrealismu.Tvrlrci programuvědí,Že,,subjektivní
poznávánť, není myslite|nébez prosffedkování surrealistickfch objektŮ:
pŤedmět.ú
praktickéhopo,,.../člověk/zde se stavípÍednezvykléuspoŤádání
užívánínebo vyŤazenfch,pfud obraz samasebe'jak ulpěl na těchtopŤedmě.
tech v dennímstyku s nimi /...Áaby púsobenímtohotojejich uměléhouspo.
Íádání|,,.lse shledalsjejich mnohonásotnfmvfznamem,jejžměly pro něho
v dětské ÍtÍel...l a nejen tam.....J Subjekt pŤedstavujesám sebe
prosťednictvímnezvykle uspoíádanfchobjektŮ - toje surrealístickfvfklad
destrukce navykléhoÍádu věcí, která měla poďe míněnípoetistŮ sloužit
k ozvláštněnípŤedmětrl,k obnoveníjejich smyslově konlaéhíhobohatsfví.
osvobozená imaginace, volná asociace pfedstav, jež byla hlavním
pros&edníkemtohoto,,nadmírureďistického..poetistickéhosnažení,6je
bezespoÍu také zákJaďníformou, v nížse projevuje racionálně nekonholo.
vatelnf proud podvědomí,tolik podstatnf pro surrealismus.
Proti názoru' ktery sdflímes pŤedstaviteličeskéavantgaÍdy,žetotižve
světle konkrétníchděl sepoetismusa surrealismusskutečnějevíjen jako dvě

sránky jednémince,by bylo možnévznéstnámitky. NapÍíkladtu, žesubjekt
poetistickfmi byl relativně redukovanf, omezoval se jen
vezentovulÝ díly
na některépsychické aktivity' a Že tn současněbyl subjekt ďosobněnf,
zbavenf indíviduálníchzvláštností.Chce-li naproti tomu surrealismus
psychiky, měl by se o ni zajímatv její
Poskytnout dokonalf obraz lidské
riplnosti a jedinečnéindividualitě. Ve skutďnosti však takésurrealismus
psychiku redukuje . na ty složky, v nichž (namnozepo vzoÍuFreudově)
ďhlíspaďujejejíhlubinnoupodstatu.od toho,copkládáza ménědúležité,
racionálních.
poetismem,
činností
od
shďuje
s
v
se
opět
a
tom
Eí zejména,
Co se pak tfče individuálního a nadindividuálníhopojetí osobnosti;
nepochybnějde o dva pÓly' které spolu dialekticky soupeff nejen všude
v poezii, ďe takév kažďékomunikaci vŮbec. Ani suneďistúmnešlopouze
o jedinečnéprocesy' odehrávajícíse v psychice konkréhíhotvŮrce, nfbrž
zcela programověo poznáníobecnfch, nadindividuálníchzákonitostítěchto
procesŮ.,,...jde l...l o vÝruznaprostopŤesn/'jenžbudes to dokázat,žpwto
krajně subjektivnípznávání se tyká do všechsubtilnostínikoliv jen jedné
hlavy, nfbrž všech hlav, schopnfch pojímati tffito vÝÍaz(ako je člověk
schopenpojímatiobsahslova,la main.,jakmile si osvojil francouzskouŤeč),
žetatolaajně subjektivnípoznáváníje poznáváaÍmobjektivním..'..,V obou
uměleckfch směrech se tedy vyjadÍovanf subjekt má stiátjakfmsi ,pfftla.
deď.: v pootismu pŤíklademve smyslu vzor, pÍftlad k následování(pro
doklad púso.
čtenáre),v surrealismuje to pŤíkladjakožto\kÁzka, konkÍétní
beníobecnfch zákonrl.
Surrealistickou poezii zde nehďláme podrobit zevrubnějšíana|!ze,
neboévfsledkypoetistickéa surrealistickébásnickémetďy se sobě navzá.
jem natolik podobají,žebychom musi|i zopakovat mnohéz toho, co bylo
Ťečeno
v pÍedchozíkapitole.Avšaksám fakt, žečesMavantgardave čicátfch
letechpÍecházíod teoretickékoncepce,ježtvŮrčísubjektpokládďa zapouhf
nástroj,k programu,kter'.fv něm vidíkonečnfcíl,považujemeza mimoÍádně
dŮležitf a dobově pÍíznaěny.Jako reakce na jednosrannosti poetistického
pÍognmuse totižmimojinéobjevila všeobecnápoťebapraktické,
ale zejmé.
na teoretickérehabilitace sebevjrazu v umění.
V minulékapitolejsmehovoťílio tom,ževpoetistickémbásnicwínikdy
jak by se mohlo z.dátnazák1adéteorenebyla osobnosttvúrcepotlačena'tak,
ticlcfch proklamací(a koneckoncúi podle dobovfch ohlasŮ,ježpťedpokládaly jinou, zobrazenémumluvčímubližšípodobu tv rčíhosubjektu).Účast

subjektivity s vfvojem směrujďtě narrlstala. s tím,jak se prohlubovalajeho
emotivnízážitkovosta implicitní filozofičnost.Zvlášésilnf dfuaz na subjekt
jakožtoÚsťednívnitÍnítémadílapakpoložiliještěve dvacáflch letechbásní.
ci, ktďí ve svfch knižníchprvotinách sice na první pohled dodržovali
základnípoetistick.áschémata,napllÍovalije všakvfrazně,,antipoetistick)fm..
obsahem.Jedná seo Panychidu VilémaZávady a SépiiFrantiškaHalase (obě
sbírkyvyšlyroku 1927).Pro ně již nebylajednotícímhlediskemsmyslově
konlaétní,,krásavšechvěcť.,nfbrž jejich - neméněsmyslově názoná.
ošklivost. Ta vyplynula z vlznwnového nasycenípŤedměttsubjek|ivními
vfznamy lidskéexistenciálníriz,kosti:objevujíse, a brzy zaěnajípÍev,!ádat
nad všemi ostatními,motivy smrti a hrobu. (Ie zajímavépozorovat, jak
napÍíkladu Halase frekvence těchto motivú - nikoti ovšem témasamo .
postupněslábne tou měrou,jak slábne vtiv poetismu.)Druhfm charakteristickfm rysemtohoto,,antipoetistického
poetismu..nastupujících
básnftŮ,
nímž
se setkáváme hlavně v lmížceHďasově, je dŮraz na vniffní
rysem' s
rozpornost subjektu; ta se projevuje jako rozpornost sebeprožitku'rozporuplné sebehďnocení.ENapŤíkladhned v vodní, tihrlní básni ze sbírky
Sépiese poffeba sdělení,vyslovení sama sebe,sváff s touhou zŮstatskryt:

Sépiesépie
ty prchášve svéminkoustu
m j mne neskryje
jak to dělášmá sépie
.:'
objevují sepochybnostio vlastníchsilách dostrátpožadavkrlm
básnického
poslání,ale taképochybnosti o smyslu básnickéhopďínání jako takového:
Nečekalose na náwat básnftrl
zústďi všichnipod štítem
dobšejim dobŤejim
nebylo Ěeba zpěvákrl ani klenotnftŮ
PaŤížiaž tě nebude (Sépie)
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Iiž v prvotině tak Halas naznačilsvá celožiÝoÍrítémataizfuoveil však
,'ké pÍedznarrtenal
obecnějšítendencepoezie |et řtcátych. okolnost , Že tak
ucinit jestu na vlastní púdě poetismo,gj"n zdúraziÍuje,nakolik se právě
poetismuspodílel na orientaci básnictvínásledujícího.Náwat ke ,,klasické.
mu..pojetílyriky jako prosffedkuumělcovasebevfrazubyl bezesporumimo
jinéreakcína funkční,,konsEuktivismuď.poetismu,na jeho bezvfhradnou
publika. (Jak.ismeviděli, s,tlasickoď: sebe.
preferenci zájmúčtenáŤského
vyjaďovací funkcílyriky již nebyl v rozporuprogramsurrealistickf' kterf ji
jestližepoetismususiloval zrušit
naopakdovádět ažpo druhou nejzazšímez:
pfeděl mezi uměníma každodennímživotem,pak sunealismus svfm dúrazem na ,,gnznánt.jako by pbkračovaljinou z hranic ve skutďnosti neaušitelnfch: hranici inezi uměníma psychologickou vědou.) SvŮj vliv však
zfujmě měla i skutďttost, žepoetismuspostavil do cenEa svfch rivahotázku
básnicképrofese,biísníkova kolu Ye spolďnosti, s dŮrazemna vyhraněnou
specifičnostjeho činnosti.Je pravda' žepoetistickávize věštilabudoucízánik
básnicképrofese jakožtovfsady nemnohfch,lo Ůenvšakměl nastatteprve
Íemesla,
ažsenaučízvli{šrrímu,
ovládnoutajebásnického
tehdy,až,,všichnť.
estetickémuzacházenís vjemy a fantazií.Kdyžbásnícifiicáffch let nesouhla.
básnísili (nebopÍestalisouhlasit)spoetistickfm pojetímkonkrétní,,náplnď.
poetistické
vlzvy
pÍijetím
vjzvy
práce,
zároveiÍ
nesouhlas
kovy
byl tento
(i
zÍejmě
více)'
k pokusúmo fušenívlastní.Tak se stalo když dúvodúbylo
žedo centra sebereflexese dostávají- jakožtojádro nažovanlch problétw}
ertstencidlních- probtémyspjatés básnicl$n povolánÍm,nároky a zďpo.
vědnost,kteréz tohotopovolánívyplÝvají.Čtenáfisebásnickf subjektčasto
- bez ,,v|oŽenď.sférymotivací
jako subjektťvŮrčÍ
prezentujebezprostŤedně
(mimouměleckého)
Do
mluvčího. jistémíryse tak potenciálně
zobrazeného
kterÍ (většinou)
rozšifujekomunikďní distance mezi autorema čtenáťem,
neníbásnftem;ve skutečnosti
se ovšemoba opětscházejívobecnějšíetické
a noetickédim enziotÁzek,ježsice ze specifikbásníkovapost,iavenívycházejí,
avšaksvfm vj'zněnírnje pťesahují.
Na druhésfrarrěje podstatnÝmkomunikačnímziskem posíleníčtenráťovy
dŮváry v upňmnos| aute.nticifubásnické
vÍpovědi; vzrŮstá čtenáťovo
pčesvědčení
o identitě osobnostiprezentované
autoÍovou.
parmeÍEm,
osobností
dílems reálnlm komunikačním
tj. seskutečnou
Jak jsme užměli možnostpozorovatna Halasově prvotině,vnášíreflexe
básnickéhopovolání do obrazu vyjaďovaného subjektu určiť/'svár.Je to
zákonité,neboťbásníkovopostavení,je.li skutečnědomfšlenodo drlsledkrl,
LO?

subjektivity s vfvojem směruještěnarrlstala. s tím,jak se prohlubovalajeho
emotivnízážitkovosta implicitní filozofičnost.Zvlášésiln/dfuaz na subjekt
jakožtoÚsťednívnitÍnítémadíapakpoložili ještěve dvacátych|etechbásníci, ktďí ve svfch knižníchprvotinách sice na první pohled dodržovali
základnípoetistickáschémata,
napllÍovalije všakvfrazně,,antipoetistick1fm..
obsahem.Jednáseo PanychiduVilémaZávadyaSépiiFrantiškaHalase
(obě
sbírkyvyšlyroku 1927).Pro ně již nebylajednotícímhlediskemsmyslově
konlaétní,,krásavšechvěcť.,nfbrž jejich - neméněsmyslově názoná.
ošklivost. Ta vyplynula z vlznunového nasycenípŤedmětssubjeklivními
vfznamy lidskéexistenciálníriz,kosti:objevujíse, a brzy zaěínajíyÍev,!ádat
nad všemi ostatními,motivy smrti a hrobu. (Ie zajímavépozorovat, jak
napŤíkladu Halase frekvence těchto motivŮ - nikoti ovšem témasamo .
postupněslábne tou měrou,jak slábne vliv poetismu.)Druhfm charakteristickfm rysemtohoto,,antipoetistického
poetismu..nastupujících
básníkŮ,
nímž
se setkáváme hlavně v lnížce Hďasově, je dŮraz na vniffní
rysem' s
rozpornost subjektu; ta se projevuje jako rozpornost sebeprožitku,rozporuplné sebehodnocení.E
NapŤíkladhned v vodní, tihrlní básni ze sbírky
Sépiese poffeba sdělení,vyslovení sama sebe,sváff s touhou zŮstatslrryt:

Sépiesépie
ty prchášve svéminkoustu
m j mne neskryje
jak to dělášmá sépie

objevují sepochybnostio vlastníchsilách dostátpožadavkrlm
básnického
poslání,ale aké pochybnosti o smyslu básnickéhopďínání jako takového:
Nečekalose na návrat básnftrl
zŮstali všichnipod štítem
dobŤejim dobŤejim
nebylo tňebazpěvákrl ani klenotnftŮ

PaŤíži
ažtě nebude(sépte)
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Iiž v prvotině tak Halas naznačilsvá celoživoÍrítémataizfuoveil však
obecnějšítendencepoezie |et řlcátych. okolnost , Že tak
6képÍedznarrtenal
ucinit jestg na vlastní púdě poetismo,gj"n zdúraziÍuje,nakolik se právě
poetismuspodílel na orientaci básnictvínásledujícího.Náwat ke ,,klasické.
mu..pojetílyriky jako prosffedkuumělcovasebevfrazubyl bezesporumimo
jinéreakcína funkční,,konsEuktivismuď.poetismu,na jeho bezvfhradnou
publika. (Jak.ismeviděli, s,'klasickoď: sebe.
preferenci zájmúčtenáŤského
vyjaďovací funkcítyriky již nebyl v rozporuprogramsurreafistickf' kterf ji
jestližepoetismususiloval znršit
naopakdovádět ažpo druhou nejzazšímez:
pfeděl mezi uměníma každodennímživotem,pak sunealismus svfm dúrazem na ,'poznánÍ.jako by pbkračovaljinou z hranic ve skutďnosti neaušitelnÝch:hranici inezi uměníma psychologickou vědou.) SvŮj vliv však
zfujmě měla i skutďttost, žepoetismuspostavil do cenEa svfch rivahotázku
básnicképrofese,biísníkova kolu Ye spolďnosti, s dŮrazemna vyhraněnou
specifičnostjeho činnosti.Je pravda' žepoetistickávize věštilabudoucízánik
básnicképrofese jakožtovfsady nemnohfch,lo ten všakměl nastatteprve
Íemesla,
ažsenaučízvli{štrrímu,
ovládnoutajebásnického
tehdy,až,,všichni..
estetickémuzacházenís vjemy a fantazií.Kdyžbásnícifiicáffch let nesouhla.
básnísouhlasit)spoetistickfmpojetímkonkrétní,,náplnď.
sfi (nebopÍestali
poetistické
vfzvy
pÍijetím
vjzvy
práce,
zároveiÍ
nesouhlas
kovy
byl tento
(i
zÍejmě
více)'
k pokusúmo Íešení
vlastní.Tak se stalo když dŮvďú bylo
žedo centra sebereflexese dostávají- jakožtojádro nažovanlch problétw}
eistencidlních - probtémyspjatés básniclým povolánÍm,nánokya zďpo.
vědnost,kteréz tohotopovolánívyplÝvají.Čtenáfisebásnickf subjektčasto
- bez ,,v|oŽenď.sférymotivací
jako subjektťvŮrčí
prezentujebezprostŤedně
(mimouměleckého)
Do
zobrazeného
mluvčího. jistémíryse tak potenciálně
kterÍ (většinou)
rozšifujekomunikďní distance mezi autorema čtenáťem,
neníbásnftem;ve skutečnosti
se ovšemoba opětscházejívobecnějšíetické
a noetickéďm enziotÁzek,jeŽsice ze specifikbásníkovapost,ravenívycházejí,
avšaksvfm vj'zněnírnje pťesahují.
Na druhésEaně je podstaŮnÝmkomunikačnímziskem posíleníčtenráťovy
aute.nticifubásnické
dŮvěry v upťímnos|
vfpovědi; vzrŮstá čtenáťovo
pčesvědčení
o identitě osobnostiprezentované
dflems reálnfm komunikačním
parmerem,tj. seskutečnou
osobnosíautorovou.
Jak jsme užměli možnostpozorovatna Hďasově prvotině,vnášíreflexe
básnickéhopovolání do obrazu vyjaďovaného subjeku určitf'svár: Je to
zákonité,neboťbásníkovopostavení,jeJi skutečnědomfšlenodo drlsledkrl,
LO7

je samoo soběvnitně paradoxní.
Básníkovoupovinnostíje vyslovit - za sebe
i čtenáŤe,
to znamenátakédo jistémíry,,srozumitelně..,
s potŤebnou
diávkou
je
sdělnosti- svět i sebe sama.ZÁroveťt
poslání
to však
,,vyslovitnevyslovitelné,,:
to,co nelzevyjáďit mimouměleckfmicestámi,co tedyne|zezachy.
tit pomocí sítě schematickéhomodelu světa, kterf odpovídáplÍrozenému
jazyku v mimouměleckfchfunkcích.
Ústťedníimplicitní témapoezie ťicátfch let (od tétochvílebudememít
její nesuneďstickou větev, tedy básníky,kteťíse již
na mysli pťedevším
nesdružujípod praporem žádnéhovfslovně formulovanéhoprogramu)
bychom mohli obrazně nazvat tétnaten(básnického)slova, Y něm se
pďátkem ťicátfch |etscházgiíněktelíz bfvatfch poetistrls autory,kteff se
mimo rámec tohoto směrujiž dřve pokoušelio vfklad světajako věčného
mystéria,v němžprávě ,,slovď,, jazykhrajeobzvlášť,závažnolroli.
(Pťipo.
meilme, že také pro filozofii dvacátého století je jazyk jedním
z nejpďstatnějšíchprobtémrl.)Vladimír Holan, FrantišekHalas, do jistémí.
ry i Jaroslav Seifert se tak ocitají bok po boku kupťíkladus Janem Zahradníčkem
neboRichardemWeinerem- a svfm zpúsobemi s těmi,kdo, jako
napťíklad
Josef Hora, vždyvyznávali ,,klasickou,,pfrzicilyrického subjektu
jakožtomyšlenkovéhoa citovéhohodnotitelereďity. Nepropustnávšaknení
ani tráz, jíž je od' ostatní poezie oddělen jedinf českf programovf
avantgardní
směr fficátfch let, surrealismus;,,pozn
ávánípoznavatele..
bylo
cílem natolik obecnfm, ževedle ortodoxnímanifestaceproudu podvědomí
mu mohly sloužiti jinépostupy'Na druhésEaně rovněžbásnícineswTea.
lističtícíti|i, že samo témaíečije zaváii k pomezí, kde se spolu stfkají
psychicképťocesyvědoméa nevědomé.
Vfsledekpojmenovacíhoaktu,,,slovo..či,jméno..,
se stalojednímz nejfrekventovanějších
motivú

Snadžejsou jménahluchoněmá?
Anebo žejsou jménabezdna?
Jménajak ufrženákotva?
Čitat3at tuázby prolomená?
JménaJménemzap|avu ?
. takovou sérii otázek po povaze a smyslu ,jménď. na|ézámev básni
Snebevzetíslova Mezopotámiez Weinerovyknfiky Mezopotámie(1930).
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jistě poukazovatnapŤíznačnost
slovď.!)
názvubásně- ,,s[obevqetí
g.IeÉeba
jako
pvrnbo|,ll[}Ína..
Potgnciálníschopnost,,jménď.(,,slovď.)sloužit
problém
s malfm
ale
také
logicko-sémantick1f
,jménajména.l,
mystického,
písmenem,
znakovérelace,
ažnekonečnost
tedyvícenásobnost
začátsčním
i
Holana:
Vlaďmíra
zaujďo
19vše
MŮj Bože,to je chvíleta
kdy za nějakfm jménemjdu
kterése nejmenuje
Plavf náměsíčnf(Vanutí,t932)
V/znamová sféra,v jejírnžcentrustojímotiv ,jménď.neboli ,,slovď.,
bfvá rŮzně vniffirě strukturována,,,slovo,.vstupuje do rozmanitfch systé.
movfch protikladrl.Jednímz nich je opozice ,,slova,,a,,mlčenť,.,,Slova
zpzdt|á nevěťímvám věťím mlčenÍ.,úká FrantišekHalas ve Slavnosti
porozuměníze sbírkyTvái (1931);,,neraděj neťftejco má bft smlčeno..
(Moňe,taÍntéž)i,,Tiše
U Halase
a piísně semkněterty svď. (Je čas,tamtéŽ).
.
jde pťedevším
o naléhavfpocit morálníodpovědnostiza vy čenéproto jej
provázejíemocestrachua studu:,,A bojímse bych nenašel/ ta slova co vše
Naproti
zabtlď, (Léta,TváĎ; ,,Hanbo ze sebejak téznám* (PíseiÍ,taÍntéŽ).
tomunapftlad lynckf subjektHolanúvprožíváro zrt mezi slovem a mlčením neméněšilně, spíŠe
všakjako paradox noetick/. Jinf je u něj i vztah
k emoci; nenímu zákonitfm dúsledkembásnftova ridělu, nfbrž pobídkou
a podmínkoutvorby' neboťzosďrrje uměleckou vnímavosÍ,,a potom plač,
plač!Pťísnf náťekvěÍína souzvuk.. (Touha, Vanut0; ,,znej vážit pohled
bolesti,jenžzchmurněl by ti zír;.albys rukou procitnutívložil čir! fuozenl
na talíťjitra.. (Slavnost, oblouk, 1934). V Halasově pojetíje mlčení
vfmluvnějšínež slovo, protofu více neŽ ono v sobě obsďruje celou tíhu
rozhodování,je vlastně krajnímdúsledkemjejího uvědomění:básník se za
určiffchokolnostívzdává hlasu, odmítápromluvit.U Holana vfmluvnost
mlčení(kteréje mu spíševšeobsáhlfmtichem) vyp|fváz napětímezi slovy
postižitelnousmyslovou zkušenostía nepojmenovatelnoupodstatou.-Neb
onÍni,'coby promluvilonejjistěji,toénejvíc
se
němémístov píedst,avď.,lÍká
v básni oblouk ze stejnojmenné
sbírky.
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je samoo sobě vnitÍněparadoxní.Básníkovoupovinnostíje vyslovit . za sebe
i čtenáŤe,
to znarnenátakédo jistémíry ,,srozumitelnď.,s potÍebnoud.ávkou
sdělnosti. svět i sebe sama.Zároveťtto všakje poslání,,vyslovitnevyslovitelné,,:
to,co nelzevyjádťitmímouměleckfmicestami,co tedynelzezachytit pomocí sítě schematickéhomodelu světia,kterf odpovídápťirozenému
jazyku v mimouměleckfchfunkcích.
Ústťedníimplicitní témapezie tťicátfchlet (od tétochvílebudememít
její nesunealistickou větev, tedy básnílcy,ktečíse již
na mysli pťedevším
nesdružujípod praporem žádnéhovfslovně formulovanéhoprogramu)
bychom mohli obrazně nazvat tématem(básnického)slova. Y něm se
počátkemťicát'jch let scházejíněktelí zbfva$chpoetistŮ s autory,ktelí se
mimo rámec tohoto směru již dffve pokoušelio vfklad světajako věčného
mystéria,v němžprávě ,,slovď,, juyk hraje obzvlášťzávaŽnouroli. (Pťipo.
meĎme, že také pro filozofii dvacátého století je jazyk jedním
z nejpodstatnějších
problémú.)
Vladimír Holan, FrantišekHalas, <lojistémíi
Jaroslav
Seifert
se
tak
ocitrají
bok po boku kupťíkladus Janem z"ahÍary
dníčkemnebo Richardem Weinerem . a svjm zpúsobemi s těmi, kdo, jako
napťíklad
Josef Hora, vždyvyznávďi ,,klasickou,,pozicilyrického subjektu
jakožtomyšlenkovéhoa citovéhohodnotitelereďity. Nepropustnávšaknení
ani hráz, jíž je od ostatní poezie oddělen jedin! českf programovf
avantgardní
směr ďicátfch let, surrealismus;,,poznávánípoznavatele..
bylo
cílem natolik obecn;fm,ževedle ortodoxnímanifestaceproudu podvědomí
mu mohly sloužiti jinépostupy.Na druhéstraněrovněžbásnícinesulTgalističtícítili, že samo témaťečije zavádi k pomezí, kde se spolu stfkají
psychicképrocesyvědoméa nevědomé.
Vjsledek pojmenovacího
aktu,,,slovo..či,jméno..,se stalojednímz nej.
frekventovanějšíchmotivrl

Snadžejsou jménahluchoněmá?
Anebo Žejsou jménabez dna?
Jménajak uEženákotva?
Čitatiat fuázby prolomená?
JménaJménem zap|avená?
- takovou sérii otázek po povaze a smyslu 'jménď. na|ézámev básni
Snebevzetíslova Mezopotámie z Weinerovy knfiky Mezopotámie (1930).

jistěpoukazovat
plovď.!)
názvubásně- ,.sne'bevzetí
napfiznačnost
1Nefieba
jako
symbot,,J[1éna..
Potenciálníschopnost,jména..(,,slovď.)sloužit
jména.l,
problém
s mallm
logicko-sémanticky
ale
také
,jména
mystického,
ažnekonečnost
znakovérelace,
písmenem,
tedyvícenásobnost
začátpčnÍm
i
Vladimíra
Holana:
zaujalo
to vše
Múj Bože,to je chvíleta
kdy za nějakfm jménemjdu
kterése nejmenuje
Havf náměsíčnf(Vanutí, Lg32)
V/znamová sféra,v jejímžcentrustojímotiv ,jménď.neboli ,,slovď.,
bfvá rrlzně vniffirě strtrkturována,,,slovď. vstupuje do rozmanitfch systé,,Slova
movfch protikladŮ. Jednímz nich je opozice ,,slova,, a ,,tnlčenť,.
zpozdtlá nevěffm.vám věiím mlčení.,ňM FrantišekHďas ve Slavnosti
porozuměníze sbírkyTvál (1931);,,neraděj neŤftejco má bft smlčeno..
(Molb, tamtéž)i,,Tiše
U Halase
a pťísněsemkněterty svď. (Je čas,tAmtéŽ).
.
jde pťedevším
za vyťčenéprotojej
o naléhavfpocit morálníodpovědnosti
provázejíemocestrachua studu:,,A bojímse bych nenašel/ ta slova co vše
Naproti
zabila,,(Léta,Tváť);,,Hanbo ze sebejak tě znám.. (PíseiÍ,taÍntéŽ).
tomunapťíklad
lyrickf subjektHolanúvprožívározpětímezi slovem a mlče.silně,
ním neméně
spíševšakjako paradox noetickf. Jinf je u něj i vztah
k emoci; nenímu zákonitfm dŮsledkembásnftova ridělu, nfbrž pobídkou
a podmínkoutvorby,neboťzosďuje uměleckouvnímavosÍ,,apotom plač,
plač!PŤísnfnáťekvěiÍ na souzvuk..(Touha,Vanut0; ,,znej vážitpohled
bolesti,jenžzchmurněl by ti zífra/ bys rukou procitnutívložil čiryhrozen/
na talíi jítra.. (Slavnost, oblouk, 1934)' V Halasově pojetíje mlčení
vfmluvnějšínež slovo, protože více neŽ ono v sobě obsahuje celou tíhu
rozhodování,je vlastně krajnímdrlsledkemjejího uvědomění:básnft se za
určiffchokolnostívzdává hlasu' odmítápromluvit.U Holana vfmluvnost
mlčení(kteréje mu spíševšeobsáhlfmtichem)vyplfvá zna$,tí mezi slovy
postižitelnousmyslovou zkušenostía nepojmenovatelnoupodsÚatou.J.{eb
oním'co by prornluvilonejiistěji,toénejvíc
se
němémístov pťedstavď.,lÍká
v básni oblouk Ze stejnojmennésbírky.

Podobnf symbolickf vyznam nese motivická opozice smyslového
vnímání(čismyslovéhopodnětu)a jeho nedostatku.,,MŮj Bože,to je chvfle
ta / kdy zpíváza zpěvem / tÓn neslyšenf..(Plavf náměsíčnf,Vanut0; ,,kde
každf pŤíští
stom vždyo list víceměl, / takžety nejkošatější
byly ty nezŤené..
(očekávánímilenčino, taÍÍéŽ,.Jak smyslovévnímání,jehož prostÍednictvímvcházísvět do lidskéhonitra, tak i e'č,,
zajejížpomoci pak člověk
vrací světu jeho pŤetvoŤenyobtaz, bfvají reprezentoványtaképojmenov'ánímismyslovfch a mluvníchorgán , tedy svfmi metonymickÍmi sym.
boly. Neníďejmě náhodou,žev tétoroli již nevystupují,,oči..či ,,tist.a..
(o
kterlch ak častohovďil ťebaJifi Wolker), ale pouze jejich nejpowchnější,
nejvícezevníěást,nejtenčí
hranice mezi lidskfm tělem a vnějškem:,,víčka..
a ,,rty,,.,,Yíčka,,,tato kťehkáa chvějivá bariéramezi viděnfm světem
a možnostíjeho okamžitéhozmizení,jsou dobovfm motivem pŤíznačnfm
nejenpro Holana,ll nÝbržipro dalšíbásníky:',asrdce studené
jak listí zimosEázúl svításen pod víčky..(J. Seifert,MáchúvMáj, Ruce Venušiny,
|936); ,,a ptáčnft sffak na wbě namalovanÝcttl lcružbuvíčekzvedá aždo
oblak..(F. Halas, Doma, DoicoŤán,1936).
Do okruhu pŮsobnosti tématuslova se aktuálně vůahujídalšímotivy:
napÍftlad symbolem pŤesnostia Íaz?ťnce
noetického zacflení se v tomto
kontextu stráváčastf Holanúv motiv ,,šípu..(,,na šípuletícímžádalas aby
rozvíjel / tvou touhu, zkušenostimladá.. Touha, Vanutí).Velice vlznanné
míslo tu ovšemmají reálie věcně spjatés literaturou, se psaním,čtpním,
a koneckoncrl i s mluvenou šečí.Všimněmesi tŤebaHolanova motivu
,"knihy..(RozevŤenknihou, malf vánek wstven /klad k dusnubledost na tvúj
obličej..U TynhenskéhomoÍe,Vanutí)čimotivŮ,,písmď.al,,uué
stránky..
(,,Stonožkypocitrl se v písmo rozeběhnou/ sotvažesMmen bíléstránky
odvalil..Na bŤehumoŤe,tamtéž).Nebo sledujme aktuální vfznamové
rozestoupení
slova,,vfslovnosť.v následujícím
ohaze:
o ptáci lrrajností,kéžtakémérty zvete
jak majítemnětpÍedbohy,
když v podvečeropravujete
vfslovnost oblohy.
Podnebesí(oblouk)
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jednak reálná artikulacehlásek
,,Vfslovností..je tu nepochybněmíněna
persov mluvidlech (en tu mrlženěkdo ,,opravovať.),pÍostŤednictvím
pÍehodnocuje
nifikace (ie to ,,oblohď., kdo ,,vysloqje..) se všaksoučasně
subjektemapo.
vÝzrlarr-Ťďijako takové.PŤevracíse poměr mezi hovoŤícím
jiné
stává akmálnim
jmenovávan:fmobjektem,takže,,vfslovnosť.se mimo
.
slovnosti..,,IevÍslovnéhď..
synonymempojmenovatelnostiopakem,,nev
kontextu,iižnaznŇují,
Yfnnrnovézměíy, k nimždocházívkonlrrétním
frekvencíurči.
zvyšenou
toliko
Že ,,témaslovď.se samozŤejměneprojevuje
tfch motivickfch oblastí.Položmesi nyní otÁzku,jížjsme se zabÝvďi
v pÍedchozíkapitole:jakf je vztahpromluvy tvfučíhosubjeku k jeho mimo.
uměleckévyjaďovací kompetenci?
situaci.lyriky
komunikační
Jižjsme Ťekli,žejistf návratke ,,klasické..
většinou není provázen návratem postavy zobrazenéhomluvčího.Tvrlrčí
subjekt čicátfch let se obvykle neprezentde explicitrrímivfroky ne téma
tj.
mimouměleckÝchžánTú'
vlastníosoby a pŤílišnevyužívá,,subjektivních..
(mimoumělecky komponované)sebereflexenebo vyznání.Jeho obraz pÍed
čtenáÍemvyvstává díky v/běru a zpŮsobŮm pojednání nejrŮznějších
skutďnostíjinfch, kterék němuspolďně a v rŮznémstupnizprosÉedkovaně
riběžnftusvfch vfznamrl symbolickfch. Je
poukazujíjako ke konečnému
jehož
mimoumělecky vymezitelnékontury jsou značně
tudížtématem'
neos6é.V dúsledkutoho však ztráeejísvou někdejšírelevanci některénormy, kteréfungovaly (to jesu byly porušovány)v poetismu' Za poetistickou
básní jsme totiž cítili relativně pevné, naší zkušenostiodpovídající
světa;proto jsme básníkovanečekanáseskupení
časoprostorové
uspoŤádání
věcí pfijímalijako rozbíjeníŤádua jeho reorganizaci,jednotlivévěci jsme
vnímďi jako,,pťemíséovanď..
Pravidla tematickékoherencepromluvy jako celku nejsou ovšemjedi.
nfmi normami' jimiž se fidí systémmimouměleckéhovyjadÍování.PŮsobí
tu (a jelikož jsou lingvistikou mnohem více prozkoumána,bfvají často
ztotožiÍovánas ,jazykem.. jako takovÝm) rovněž pravidla vfstavby celkŮ
nižšíhoÍádu:napÍíkladzákonitosti syntakticko.sémanticlrfchvztahúuvniff
věty. PÍedběhnemeponěkud nášdalšívfklad konstatováním,Že v poezi
nbrem
mimouměleckjchvyjadťovacích
,,tématu
slovď. se princip narušenÍ
vjstavby
pťesouvá
do sféry
z roviny tematickévjstavby promtuvyjako celku
dokladúma alntlzám
větnévjpovědi. Než piístoupímeke konloétnějším
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Podobny symbolicky vlznam nese motivická opozice smyslového
vnímání(čismyslovéhopďnětu) a jeho nedostatku.,,MrljBože,to je chvíle
ta lkdy zpíváza zpěvem/ tÓn neslyšenf..(Plavf náměsíčnf,Vanut0; ,'kde
každfpŤíští
stom vždyo list víceměl, / takžety nejkošatější
byly ty nezÍené..
(očekávánímilenčino, tantéŽ).Jak smyslovévnímání,jehož prostŤed.
nictvímvchiázísvět do lidskéhonitra, tak iíeč,zajejížpomoci pak člověk
vrací světu jeho pÍetvoŤenyobtaz, blvaji reprezentoványtaképojme.
novánímismyslovfch a mluvníchorgán , tedysvfmi metonymick1fmi
symboly. Neníďejmě náhodou,žev tétoroli již nevystupují,,ďi.. či ,,tista..(o
kterlch trakčastohovcífilťebaliÍíWolker), ale pouze jejich nejpowchnější,
nejvícezevníčást,nejtenčí
hranicemezi lidskfm tělema vnějškem:,,víčka..
a ,,Ítyo..,,Víčka..,
tato kŤetrkáa chvějivá bariéramezi viděnfm světem
a možnostíjeho okamžitéhozmizen(,jsou dobovfm motivem pÍíznačnfm
jak listí zi.
nejenpro Holana,tl nlbrž i pro dalšíbásnfty:,,asrdce studené
mostráz l svírásen pod víčky..(J. Seifert,Máchúv Máj, Ruce Venušiny,
|936)i ,,a ptáčníkstrak na wbě namďovanÝch / laužbu víč,ek
zvedá až do
oblak..(F. Halas, Doma, DoitoÍán'1936).
Do okruhu púsobnostitématuslova se aktuálně vtahujídalšímotivy:
napŤíkladsymbolem pÍesnostia Íazancenoetického zacíleníse v tomto
kontextu slává častf Holanrlv motiv ,,šípu..(,,na šípuletícímžádďas aby
rozvíjel / tvou touhu, zkušenostimladá.. Touha' Vanutí). Velice vlznarnné
místo tu ovšemmají reálie věcně spjatés literaturou, se psaním,čtením,
a koneckoncrl i s mluvenou Íďí. Všimněmesi tŤebaHolanova motivu
,,knihy..(RozevÍenknihou, malf vánek vrstven/ klad k dusnubledost na tvúj
obličej*U TynhenskéhomoŤe,Vanutí)či motivŮ ,npísmď.a.,,u,'éstránky..
(,,StonožkypocitŮ se v písmo rozeběhnou/ sotvažesk4Ínenbíléstránky
odvalil.. Na bŤehumoÍe, tamtéž).Nebo sledujme aktuální vfznamové
rozestoupení
slova,,v slovnosť,v následujícím
obraze:
o ptáci laajností,kéžtaké
mérty zvete
jak majítemnětpÍedbohy,
když v pďvečer opravujete
vfslovnost oblohy.
Podnebesí(oblouk)
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jednak reálná artikulacehlásek
,,Vfslovností. je tu nepochybněmíněna
perso.
v mluvidlech (en tu múženěkdo ,,opravovať.),prostÍednictvím
pťehodnocuje
nifikace (e to ,,oblohď., kdo ,,vyslovuje..)se všaksoučasně
subjektema povfznam Ťďi jako takové.PŤevracíse poměr meá hovoŤícím
jiné
stává aknrálním
jmenovávanfm objektem,takže,,v slovnost.!se mimo
.
slovnosti..,,,nevÍslovnéhď..
opakem,,nev
pojmenovatelnosti
synonymem
kontextu, jiŽnunŇaií,
Ylznarnové změny,k nimždocházív konlrrétním
Že ,,témaslovď.se samozÍejměneprojevujetoliko zvfšenoufrekvencíurčitfch motivickfch oblastí.Položrnesi nyní otázku, jížjsme se zabÍvďi
v pÍedchozíkapitole:jakf je vztahpromluvy tvŮrčíhosubjektuk jeho mimo.

kompetenci?
uměleckévyjadŤovací

situaci.tyriky
komunikační
Jižjsme Ťekli,žejistf návratke ,,klasické.,
Tvúrčí
mluvčího.
většinou není provázen náwatem postavy zabtazeného
subjekt fficátÝch let se obvykle neprezentujeexplicitními vfroky na téma
mimouměleckfchžánrú'tj.
vhsrníosobya pÍílišnevyužívá,,subjektivních..
(mimoumělecky komponované)sebereflexenebo vyzn6ní,Jeho obraz pŤed
vyvstává dfty vfběru a zpŮsobúmpojednání nejrrlznějších
čtená.Ťem
skutďnostíjinfch, kterék němuspolďně a v rŮznémstupnizprosďedkovaně
Úběžnftusvfch vjznamrl symbolickfch.Je
poukazujíjako ke konečnému
jehož
mimoumělecky vymezitelnékontury jsou značně
tudížtématem'
neostré.V důsledkutoho však ztrácejísvou někdejšírelevanci některénor.
my, kteréfungovďy (to jesil byly porušovány)v poetismu.Za poetistickou
básní jsme totiž cítili relativně pevné, naší zkušenostiodpovídající
světa;protojsme básníkovanečekanáseskupení
časoprostorové
uspoŤádání
jako
rozbíjeníŤádua jeho reorganizaci' jednotlivévěci jsme
věcí pÍijímali
vnímalijako,,pŤemísťované..'
Pravidla tematickékoherencepromluvy jako celku nejsou ovšemjedi.
nfmi normami, jimiŽ se ÍídísystémmimouměleckéhovyjadÍování.Ffisobí
tu (a jelikož jsou lingvistikou mnohemvíce prozkoumána,bfvají často
ztotožiíovánas ,jazykem.. jako takovfm) rovněž praviďa vfstavby celkú
nižšíhoŤádu:napŤíkladzákonitosti syntakticko.sémantickfchvztahŮ uvniň
věty. PŤedběhnemeponěkud nášdalšívfHad konstatováním,Že v pezi'
,,tématuslovď. se princip narušenímimoumělectýchvyjadťovactchnorem
z roviny tematickévjstavby promluvyjako celku pťesouvádo sféryvjstavby
dokladŮm a ?ďťla|fzám
ke konlrrétnějším
větnévjpovědi. Než pčistoupíme
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musÍmesi v'šakaspoĎzhrubateoretickyvyjasnitpojem syntakticko-sémantickéhovztahu.
Vfchodiskem učiní'nenázor Romana Ingardena,že spojenívfznamrl
slov ve větě je založenona ,prúlomť.do onoho materiálníhoa formálního
rozvrženíoznačovaného
pÍedmětu,jakéodpovídáv znamu slova stojícího
izolovaně.l2 Jde tedy o aktuálnívymezení,konkretizaci některéz jeho
potenciálních,konkrétněnespecifikovan ch vlastností.Jetikožcíle' kterési
klademe v tétokapitole, nejsou filozofické, dovolímesi pro tuto chvíli odhlédnout.od problemati,kyvz[ahr1mezi pfedmětem reálnfm, ideálním
a intencionálním,a tedy vědomě poněkud zjednodušitpro nás poďebnou
autorovu pojmovou dvojici aktuálníhoa potenciálníhostavu vfznamu.
Neocitnemese snadv pfílišném
rozporuse smyslemjeho rivah,kdyžbudeme
za 'potenciálnístavvfznamu..považovattu sEukturuoznačovaného
pÍedmětu, která vznikla a usLálila se jakožtovfsledek ďouhodobénadindividuální
a inďviduální zkušenostis ním.l3Za ,,aktuá|nístav vfznamu.. označíme,
tentokrátjiž v plnéshoděs Ingardenem,onu částpotenciáníhovfznamu,
která je v promluvě aktuálně zpŤítomněna
a konkretizována.
K tomutozpŤítomnění
a konkretizaci docházíprávě ve větě.P[i rozboru
větnéukázky, vfpovědi ,,Tatorúžezdeje červená..,
IngardenmimojinéŤíká:
,,...,tatotůžezde, se /...lprojevuje l..,l i*o rŮževybavená všemi svlmi
vlasťnostmi
kromějediné,totiŽžeje,červená..TážrúŽe,která
voní,je hebká
atd.,je červená.To všev našemplípaděneníjistě explicitněmíněnoatadiž
ani explicitněrozvíjeno/.../Pťestovšakjsou všechnyjejí (známé)vlastnosti
impliciÍrě a potenciálně.spolumíněny,
jakmile se hovočí
o nějaké,a zvláště
pak o zcela určité
nlži...Ia
V IngardenemcitovanémpťÍkladunedocházímezi aktuálníma poten.
ciálním stavemv1fznamuke sporu:,Jerveií.,r ženikterak nevybďuje z paradigmatujejíchmožnfchvlastnostÍ.
Pťedstavme
si však,žeby jí byla explicitně pťisouzenataková barevnost,kter.ánenáležído zkušenostníhoparadigmatubarevrrlže(v němžjsou červená,bílá,n1žová,ž|utáaÍd.),napťíklad
žeby se objevitv:fuok,,TatorŮžeje šedá...Neboještělépe(neboťvpťedcházejícímplípaděby moht kontext ukázat,Že š1oo rrlžiumělou, namalovanou
na obrazeatd.)- píedstavmesi vfpověď, kde by ,,tétor ži..bylapiisouzena
vlastnost, která nenáležído paraďgmatu vlastnostísmyslově konkréfirích"
napiÍklad',Tato rrlžeje správněargumentovanď..
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PÍíjemcetakovévfpovědi by pravděpodobněučinilpostupnědvě věci.
jakási norma
PŤedevšímby okamžitě zaznamena|, že tu byla porušena
vztahu, neboésyntakticky vztah byl naplněn
sémanticko-syntaktického
neadekvátním,vniffně rozpornlm sémantickfmobsahem.Potéby nejspíš
již mnohokrát:usoudilby (pokudby mu
udělal to, co v podobnfch pÍípadech
.
v 1omnebránily zvláštníokolnosti napfíkladvědomí,žeje to v1frokzcela
obraznéižege
náhodněvzn*J! nebozáměrněabsurdno,že jdeo vyjádŤení
tedy jedná o deformaci ,,legitimizovanou..,a to částďnéjLžv mimou.
obraznépojmenováníse
měleckém,zejménapak v umě|eckémvyjadťování.
jako
nesouladmezi
právě
sémantickf
manifestuje
navenek
totlžzpravid|als
členy věfuého synlagmatu.Sémanticko.syntaktickánekongruenceje tedy
sígnálemobraznosti pojmenování:je v1fzvoupro čtenáíe,aby potwdil
píedpokladobraznéhopojmenovánítim,žese pokusíodhalit denotátobrazu
- věc aktuálně obrazně míněnou.
Avšak i tehdy, nebude-li htedánídenonátuobrazu nakonecrispěšné'je
tenÍosignál vfznamn/m energetickÝmimpulsem.Nejen obraznépojmenování,ale již sám jeho pťedpok|aďtotilžvede k mnohonásobnfm,inteďe.
renčnímkonfrontacím zričastněnfchvfznamrl - a to nejen vfznamŮ
,,doslovnfch..,věcnfch, ale takéceléhokomplexu potenciálníchvfznamú
symbolickfch.Kdyby setedy ,,tatonlže..ocitlave větě,v nfÍby syntaktickf
náplní,nešloby jižjen o rŮži'která
vztahbyl v Íozporuse svousémantickou
voní,je hebká atd.' ale takéo rŮži, která je symbolem }rásy, lásky, která je
obvyklou básnickou rekvizitou atd. atd.
Uvoli1ovánívfznamovéenergiez věErfch vztahrlje jednímzkonlaétních
takoprojevŮ toho, co Jurij Lotman obecně nazlvá hledánímarchesématu:
hlediska
zbéžného
véhoimplicifiríhokontextu,v němžby se pojmenované,
nesourďé skutečnostistaly slučitelnfmia souměťitelnfmi.l6vyznamovf
zisk je pochopítelnětímvětší,čímdéletentoprocestrvá,tj. čímje ukol čtenáll
zadanf obtížnější.
S tím právě pďíŮá básnická struktuÍatťicátfch tet.
Sémanticko-syntaktickÝmineshodami se čtenáťi neustále sugeruje
pfftomnostobraznéhopojmenování,cestiak odhalenídenotátuobrazu se mu
všakco nejvíce ztěžajea nejednouplímo i znemožřuje.
Jedním ze zprlsobrl,jak narušitďekávanou, zkušenostineodporující
sémantickoupodobu věty, je ptezentace abstrakta, jemuž jsou aktuálně
pitsouzeny vlastnosti pťedmětŮkonkrétních.Zobtazovwty svět tak nabfvá
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musÍmesi všakaspoil zhrubateoretickyvyjasnitpojem syntakticko-sémantickéhovzŮahu.
VÝchodiskem učinímenázor Romana Ingardena,že spojenívfznamťr
slov ve větě je založenona ,prúlomď. do onoho materiálníhoa formálního
tozvtženíoznačovaného
pÍedmětu,jakéodpovíďávfznamu slova stojícího
izolovaně.l2 Jde tedy o aktuálnívymezení,konkretizaci některéz jeho
potenciálních,konkrétněnespecifikovanfch vlastností.Jelikož cíle,kterési
klademe v tétokapitole, nejsou filozofické, dovolímesi pro tuto chvíli odhlédnoutod problematiky vztahrl mezi pŤedmětemreánfm, ideálním
a intencionáIním,a tedy vědomě poněkud.zjednodušit
pro nás poÉebnou
autorovu pojmovou dvojici aktuálníhoa potenciálníhostavu vfznamu.
Neocitnemese snadv pfilišnémrozporu se smyslemjeho rivah'kdyžbudeme
za 'potenciálnístavv:fznamu..
považovattu strukturuoznačovaného
pŤedmětu, která vznikla a ustálila se jakožtovfsledek ďouhďobé nadindividuální
a individuálníz.kušenosti
s ním.l3Za ,pktuálnístav vfznamu.. označíme,
tentokrátjiž v plnéshoděs Ingardenem,onu částpotenciánfto vfznamu,
která je v promluvě aktuálně zpŤítomněna
a konkretizována.
K tomutozpÍítomnění
a kon}retizaci docházíprávě ve větě.Pfi rozboru
větnéukázky, qfpovědi ,,Tatorúžezdeje červenď.,Ingarden
mimojinéŤíká:
,,...,tatotúžezde, se /...lprojevuje l.../ i*o rrlfu vybavená všemi sv!,mi
vlastnostmikromějediné,totiŽžeje,čeryená..
Táž tfrŽe,kterávoní,je hebká
atd.,je červená.To všev našempčípadě
neníjistě explicitněmíněnoatadiž
ani explicitněrozvíjeno/.../Pťestovšakjsou všechnyjejí (známé)vlastnosti
impliciffrěa potenciálněspolumíněny,
jakmile se hovoťío nějaké,a zvláště
pak o zcelaurčité
rrlži...14
V IngardenemcitovanémpÍíkladunedocházímezi aktuálníma poten.
ciálnímstavemv znamuke sporu:,JerveĎ..rtlženikteraknevybďuje z paradigmatujejíchmožnfchvlastností.Pťedstavme
si však,žeby jíbyla expli.
citně pŤisouzenataková barevnost,ktprá nenáležído zkušenostníhoparadigmatubarevrúže(v němžjsou červená,bílá,rrlžová,ž|utáatd,),napťíklad
žeby se objevil v rok ,,Tatorúže
je šedá...Neboještělépe(neboť
v pťedcházejícímplípaděby moht kontext ukázat,žešloo rúžiumělou' namďovanou
na obrazeatd.). pfedstavmesi vfpověď, kde by ,,tétorúži..bylapťisouzena
vlastnost, která nenáležído paraďgmatu vlastnostísmyslově konkréhích'
napiftlad ,,TatorŮžeje správněargumentovanď..
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PŤíjemcetrkovévlpověď by pravděpodobněučinilposhrpnědvě věci.
PŤedevšímby okamžitě zaznamena|, že tu byla porušenajakási norma
v ztahu, neboésyntaktickf vztah byl naplněn
sémanticko-syntaktického
neadekvátním,vniďně rozpornfm sémantickfmobsahem.Potéby nejspíš
již mnoholaát:usoudilby (pokudby mu
udělal to, co v podobnfch pÍípadech
v tom nebránily zvláštníokolnosti napŤíkladvědomí,žeje to vyrok zce|a
obraznéiŽe se
náhodněvzniklf nebozáměmě absurdnfl,žejde o vyjádÍení
jií v mintoua
to
částďné
jedná'o
deformail ;,legitimizovanou..,
tedy
měleckém,zejménapak v uměleckémvyjaďování. obraznépojmenováníse
totižzpravidlals navenekmanifestujeprávě jako sémantickfnesouladmezi
členy větnéhosyntagmatu.Sémanticko-syntrktickánekongruenceje tedy
aby potwdil
signálem obraznosti pojmenování:je vfzvou pro čtenáťe,
pokusí
odhalitdenotátobrazu
pťedpokladobraznéhopojmenovánítim,žese
- věc aktuálně obrazně míněnou.
je
Avšak i tehdy, nebudeJi hledánídenonátuobrazu nakonecrrispěšné'
tento signál vfznamnfm energetickfm impulsem.Nejen obraznépojme.
nování,ale již sám jeho pťedpokladtotižvede k mnohonásobnfm,interferenčnímkonfronlacím zričastněnfchvfznamrl - a to nejen vfznamú
,,doslovnfch..,věcnfch, ale takéceléhokomplexu potenciálníchvfznamŮ
symbolickfch.Kdyby setedy ,,tator že..ocitlave větě,v nížby syntaktickf
náplní,nešloby jižjen o rŮži,která
vztahbyl v Íozporuse svou sémarrtickou
voní,je hebká atd., ate takéo rŮži,která je symbolem krásy, lásky, která je
obvyklou básnickou rekvizitou atd. atd.
UvoliÍovánívlznamové energiez věrrfch vztahújejednímz konlaétních
projevŮ toho, co Jurij Lotman obecně nazfvá hledánímarchesématu:
tako.
hlediska
véhoimplicitrríhokontextu,v němžby se pojmenované,zbéŽného
nesourodéskutečnostistaly slučitelnfmia souměčitelnfmi.l6
Vfznamovf
ziskjepochopitelnětímvětší,
čímjerikolčtenráťi
čímdéletentoprocestrvá,tj.
zadanf obtížnější.
S tím právě paěítábásnická strukturatŤicátfch let.
Sémanticko.syntaktickÍmi neshodami se čtenáťi neustále sugeruje
piítomnostobraznéhopojmenování,cesla k odhalenídenotátuobrazu se mu
všakco nejvíce ztéžuje
a nejednoupffmo i znemožiÍuje.
Jedním ze zpúsob , jak narušitďeMvanou, zkušenostineodporující
sémantickoupodobu věty, je prezenlaceabstrakta,jemužjsou aktuálně
pitsouzeny vlastnosti pťedmětŮkonlaétních.Zobnzovany svět tak nablvá
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zvláštníchkvalit qplfvavostia neuchopitelnosti,
kteréodpovídajíjeho
hlavní
funkci: bft niko[ jen světem,,vnějším..,
vnímanfm,nfbržtakéa pŤedevším
symbolicky reprezentovatkontinuální nesnadnopostižitelnf ,,vniďnť. svět
subjektu. Tato obecná tendenQedočasnězasahuje i tvorbu básnfta tak
a konbétního'jakfm byl Jaroslav Seifert. Jak jsme se snažili
''pŤedmětného..
ukázatjinde,l7je právě plynulf pÍechodmezi abstraktya kontaéty(a také
povahy) podstatnymrysem básníkovfch
mezi konkrétyprostorovéa časové
.
sbírei ťicáťfct'tlet Jablka z kJína(1933) a Rukou Venušinfch (1936).
Nesčetně}rátse s prolínánímabsfakt s kon}rétnímiději setkávámekupÍíkladu u Jana Z,ahradníěka:
Tu v louku splfvavou jak v rozestŤenou
duši
steskčernfzavanea po schodištivŮní
z tmy hloubekpodemnouježsen mŮj vždyckytuší
postavyžďúmfch jdou v šeronovoluní
V trávě (Návrat' 1931)
Klopftali jste od sladkosti k hrŮze
ďásly se vašerty listí padajícído hlubin
klopftali jste od lautosti k něze
a báli jste se polknout smrtelnouhoikost slin
Nevinnost (taÍntéŽ)
Jak bolestježuždtrmá se svou nadějí
nekonečnose k nekonďnu naklání
V noci (tamtéž)
Zahradníčkovapoezie obzvlášésilně vyjevuje rodokmen tétobásnické
metody;zíetelněpoukazujek symbolismu, zejména@eremeJi v rivahu toli
ko českf kontext) k otokaru Bťezinovi. (Mukďovského Úvahu o symbolistickémzneurčíéování
toho,co je obrazněmíněno,jsme dosti obšírněcitovali v piďchozí kapitole.) 7Átímcoovšembňezinovská,,dušď.se extaticky
apateticky rozpínalaaždo kosmick/ch rozloh, Zahradníčkv lyrickf subjekt
piÍjímájakožto Stvoťitelovoposelství ohraničenf, intimní svět osobních
prožitkŮ:
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Kdybych neměIsvébolestia Boha
kam bych se poděl se sqfm životem

světě
Co bych si pďal v tomtoosiŤelém
kdyby m j Búh se neprercvaldo mébolesti
co by si pďal BŮh beze mne bez dítěte
zde na světě kde žítježítlbez štěstí
osamění (NávÍat)
V poezii symbolistní,jak jsme se zmíniliv minulékapitole'a podobněi
v lyrice ďicátfch let se spolu s pťedělemmezikonlaétníma abstraktnímstírá
takéhranice mezi obraznfm a neobraznfm;pÍi četběsi nejsmejisti' kterf
z dějŮ je obraznfm pojmenovánímkterého,obojí se navzájem prolíná.
u Bťezinydo nekonďna prindo nekonečna;
Symbolická transcendencemÍÍí
pťírodua vesmíÍ,u básnftŮ
cipŮ společněovládajícíchlidskéspolečenství,
dÍcátfch let k ,,vnithímu..nekonečnukomplikované,subtilnísféry,v nížse
navantjívztahy mezi subjektem'prožívanfmsvětema,,sloveď..
Pokusme se nyní konlaétnějipiíblížitzmfuěnou básnickou metďu na
jednéz Holanov/ch básní. Záměrně volíme úakovou,která, jak plyne již
z jejíhonazvu,pojednáváurčitou,,vnějšť,,
smysly vnímatelnoukontréhí
jak
jednottivá
situaci. Mrlžemenázorně sledovat,
pojmenováník tétopťed.
mětnésihraci na jednésnaně skutďně poukazují'jsou motivována jejími
vlastnímirysy, na stranědruhéji všakvfrazně pťel<račují,
vymaiÍujíse,z jejího dosahu a vzájemnlmi vfznamovlmi konfrontacemi vytváiejí již s ní
nesouvisející,aktuálníkontexty nové.Pfijde o báseř Uruženédítěze sbírky
Kameni pl1cházíš(|937).

Hněv dofrhdivanv barvěpádu
pťeztétÝch
malin...Ale nď
dúvěrně
vyděděnfkťiktamvzadu
vzlétještě,
nevíkoutni pláč,
jenž|ežmo
protékavfm
šumí
slovesemvzpouryv dramatu
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hlavní
kteréodpovídajíjeho
zvláštníchkvalit splfvavostia neuchopitelnosti,
vníman;fm,
nfbržtakéa pÍedevším
funkci: bft nikoli jen světem,,vnějším..,
symbolicky reprezentovatkontinuální,nesnatlnopostižitelnf ,,vnitÍní..svět
subjektu' Tato obecná tendenQedočasnězasahuje i tvorbu básnfta tak
jakfm bylJaroslav Seifert'Jakjsme se snažili
,'pŤedmětného..akonlaétního'
ukázatjinde,l7 je právě plynutf pÍechodmezi abstraktya konlaéty (a také
povahy) podstatnlm rysem básníkovfch
mezi konkrétyprostorovéa časové
sbírekťicátfc! let Jablka zk|Ína (1933)a Rukou Venušinjch (1936)'
Nesčetněkrátse s prolínánímabsrakt s konlcétnímiději setkávámekupÍíkladu u Jana Zahradníčka:
Tu v louku spllvavou jak v rozestŤenou
duši
stesk čern!zavÍmea po schodištivúní
z tmy hloubekpodemnouježsen mŮj vždyckytuší
postavy žalúmfch jdou v šeronovoluní
V trávě (Návrat' 1931)
Klopftali jste od sladkosti k hrúze
ďásly se vašerty listí padajícído hlubin
klopftalijste od krutostik něze
a báli jste se polknout smrtelnouhoťkostslin
Nevinnost (tamtéž)
.

Jak bolestježužďímá se svou.nadějí
nekonečnose k nekonďnu naklání
V noci (tamtéž)

Zahradníčkovapoezie obzvlášésilně vyjevuje rodokmen tétobásnické
melody; ďetelně poukazujek symbolismu, zejména(bereme-liv rivahu toliko českf kontext) k otokaru Bťezinovi. (Mukďovského rivahu o symbolistickémzneurčiťování
toho' co je obrazněmíněno.jsme dosti obšírněcito.
vďi v pťedchozíkapitole.) Zatímcoovšembťezinovská,,dušď.se extaticky
lyrickf subjekt
apaleticky rozpínalaaždo kosmickych rozloh, Zahradníčkúv
pfijímá jakožto Stvoťitelovoposelstvíohraničenf,intimnísvět osobních
prožitkŮ:
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Kdybych neměl svébolestia Boha
kam bych se poděl se sfm životem

Co bych si pďal v tomtl:osifulémsvětě
do mébolesti
kdyby mŮj Búh se nepťeléval
co by si počď Búhbeze mne bez dítěte
ježítl'bez štěstí
zde na světě kde Ť"ít
osamění (Návrat)
V poezii symbolistní,jak jsme se zmíniliv minulékapitole,a podobněi
v lyrice ďicátÍch let se spolu s pťedělemmezi konlaétníma abstraktnímstírá
takéhranice mezi obrazn m a neobraznfm;pťi četběsi nejsmejisti' kterf
z dějŮ je obraznfm pojmenováním kterého,obojí se navzájem prolíná.
u Bťezinydo nekonďna prindo nekonečna;
SymbolicM transcendencemíťí
cipŮ qpolečněovládajícíchlidskéspolďenstvi pťírodua vesmír,u básnftŮ
nekonečnu
komplikované,
subtilnísféry,v nížse
dÍcátfchlet k,,vnitťnímu..
navazajívztahymezi subjektem'prožívanfmsvětema,,slovem...
Pokusme se nyní konkrétnějipčiblížitzmíněnoubásnickou metodu na
jednéz Holanovfch básní. Záměrně volíme takovou, která, jak plyne již
z jejího nazvu, pojednává určitou,,vnějšÍ.,smysly vnímatelnoukon}rértí
situaci. Mrlžemenázamésledovat,jak jednotlivá pojmenováník tétopťed.
mětnésituaci na jednéstraně skutďně poukazujd jsou motivována jejími
vlastnímirysy, na staně druhéji všakvfrazně pťelcračují,
vymaiíujíse z jejího dosahu a vzájemnlmi vfznamovfmi konfrontacemi vytváťejíjtž s ní
nesouvisející,aktuiálníkontexty nové.Pfrjdeo báseĎUraženédítěze sbírky
Kameni pi{cházíš(1937),
Hněv doth divan v barvě pádu
pÍezté$chmalin'.. Ale nač
dúvěrněvyděděnf lďik tam vzadu
vzlétještě,nevíkoutni pláč,
jenžležmošumíprotékavfm
slovesemvzpoury v dramatu
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apotéŽkávátmavym
vzlykem tváíkruchou na hmatu.

implicitníhokontextu,v němžby se mohly souhlasněspojita porovnatvšehodnotové,
symbolickévlznamy oboupojmenovanfchskutečností.
mož,né

Jak písmok mďíčkujde skorem
k sluchu stínvyčítavfchvět.
Leč chmurněopojivfm vzdorem
látky nešeťílítostzpět

ZpětněsepŤitomposilujei potenciálnísymbolickáplatnostcelévěty.Její
strukturase znejiséuje,
stává se víceznačnou.
Jde
sémanticko-syntaktická
jak
(a
púdorys
naznačuje
název
i
dodatďně
tematickÝ
básně),
skutečně,
události, neboje tu pfimo, neobrazněprezentován
o obrazn1ípopis konlcrétní
jakfsi děj' odehrávajícíse mimo soďadnice smyslově vnímatBlného
jehožaktéremjenikolirozhněvanábytost,n1fbrž
absrakmí
časoprostoru,děj,
.
jakéhokoli
mysli,
lidského
stav
odpoutanf
od
svého
nositele?
Zpo,,hněv..
chybl1ujese i sama struktura syntaktická; múžemese ptát, zda vyjádÍení
rozvíjejícímsub,,vbarvěpádu pÍezrá|fchmalin..je neshodnfmpÍívlastkem
je
pÍíslovďn1fm
místa- místa,kde se
určením
stantivum,,divan..,nebozda
mezi subsiancemi,
odehr.áváonen nemateriálníděj' rušícíEadičnípŤehrady
rozhďl pro jednu
vlastnostmia procesy.Nejde ovšemo to, aby se čtenáÍ
je
podstatná právě mnohoznačnost,
z možností;
oscilacemezi nimi.

a rostegestydo umění.
Ale když noc vlá v prasíly,
strachměněmasku,princip mění...
Co Úd. to vír.'.a velcízhasili.
Ač sama o sobě smyslově konlréfnÍ,je daná situace zobrazována
pÍevážněprostňednictvímabsfrakt;ta figurují v naprostévětšiněi ve funkci
větnÝch podmětú.Vysoká fuekvenceabstraktdokládá, že tvrlrčísubjekt
nechce,jak tomu bylo v letech dvacátfch, pojmenovávatpouhf smyslovf
nlbržŽe se hlásío svémísto
vjem (skutďnf čivybavenf v pÍedstavivosti),
v uměleckéi mimouměleckétraďci intelektuálníhozpracováníreality,
od powchu k podstatě.
tvorbypojmŮ,.směfování
Na rírovnimakrokontextovéje většinazričastněnfchabstraktdo obrazu
popisovanésituacelogicky zapojenapojmenovávajíemoce(čijejichproje.
dítě..zakouší.
Je tu ,,hněv.,
vy)' které,,uražené
, ,,pláč..
,,,vzpoutď!;,Jzdoť.,
Vfznamovf potenciálkontroverzníchsetkáníse naproti
,,lítosť.,
,;sfrach...'.
tomuvelicesilně uplatlíujena rovni mikrotextŮ- syntagmata vět.Vezměme
hnedprvnívětu:,,Hněvdonh divan v bmvě pádu pŤezrálfchmďin.....Nebft
zde abstrakta ,,pádu..,šlo by o obrazné(metonymické)pojmenování
žek nepŤíčetnosti
rozhněvanédítě(nebo se tu, možná,hovoÍí
skutečnosti,
o rozhněvaném,trestajícímdospělém)roztrhlo tmavorudf potah divanu.
Tmavorudátotiž,jak dobŤevíme,je barvou pÍezráljch malin; jaká je však
barvajejich ,pádu..?Dokud setrvámev oblasti mimouměleckézkušenosti,
pak samoďejmé Žádná; ,,baÍvď,nenáležído paradigmatupotenciálních
vlastností,pádu.., stejnějako do paradigmatupotenciiílníchnositelŮ kvality
,,baÍvy..(barva = jedna z vlastnostíhmotnéhotělesa) nená|eží,,Pád...
kontext danévěty
Syntakticko.sémantickfvztah je tedy narušen,pŤičemž
dešifrovatelného
deno.
neumožiluje,pspraveďniť.totonarušenípŤítomností
- aktuálního
a mnohosměméhledáníarchesématu
tátu obrazu.Z,ačínás|oŽitÉ,
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Některéze syntrkticko-sémantickfch
deformacív Holanově básni lze
pŤesjejich nezvyklost a náročnostinterpretovatspíšejako skutečnáobrazná
pojmenování(denotátobrazu,umístěnfv makrokontextuzobrazenésituace,
|ze najíÍ).Sem paďí napfíkladspojení,,dúvěrněvyděděnf Kik.., ,,chmurně
opojivf vzdoť.,,jde...k sluchustínvyčítavfchvět...Jinése takovéinterpretacivzpírají,
zatoji sv/m smyslem
dot kajísezobrazené
situacejenčástečně,
pfusahují:
očividně
slovesemvzpouryv dra.
,Bláč...ležmošumíprotékavfm
mafu..(povšimněmesi hlavně větnfch dvojic ,,ležmošumí.,,,protéka\rÍm
slovesem..,,'šumíslovesem..);,,vzdoremlátky nešetŤí
lítostzpět...
je najednésraně pojednánajako jistf reálny
Situace,,uraženého
dítěte..
celek' kterf se stává obecnějšímpodobenswímprožitkupŤftoŤía bolesti
jatožtoinspirďního zdrojetvorby.(Jž jsme hovoŤilio tom,žetotopojetíje
pro Holana typické - ovšemnejen pro něj, jeho púvotltkví zŤejměv romantismu.)Nikoli náhodouse tu objevují,,sloveso..,
,,dÍama..'
,písmď.,tedy
leáIie slovesnétvorby,ba dokoncevfslovně ,,lítost'..
rostegsstydo uměnť..
Na druhéstraněje všakpoměr mezi námětema tímlojeho celkovfm symbo.
lickfm vyzněnímpoměmě voln/' neboéjednota námětu se stálo tozbíjí
o vfznamy jednotlivfch vybďujícíchmikrokontextrl.
Řečtvfučího
subjektu
Je současně
nutíčtenáŤe
dosůedivái ďsťedivá; jejíproudse ustavičně
Ěíští,
hledat v rychlémsledu'rozmanitÁ, navzájernoďišná archesémata.
Verš
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a potěžkávátmav1fm
vzlykem tváŤlauchou na hmatu.

implicitníhokontextu'v němžby se mohly souhlasněspojita poro'lnatvšehodnotové,
symbolickévlznamy oboupojmenovanfchskutečností.
možné

Jak písmok malíčkujde skorem
k sluchusÍn vyčítavfchvět.
Lečchmurněopojivfm vzdorem
látky nešeůí
lítostzpět

ZpětněsepÍitomposilujei potenciálnísymbolickáplatnostcelévěty.Její
struktuÍase znejistÚe, stává se víceznačnou.
Jde
sémanticko.syntakticM
jak
púdorys
(a
i
naznačuje
tomďickÝ
název
básně),
dodatďně
skutečně,
události, neboje tu pfimo, neobrazněprezentován
o obrazn! popis konlcrétní
jakÍsi děj, odehrávajícíse mimo souŤadnicesmyslově vnímatelného
děj,jehožaktéremje nikoli rozhněvanábytost,nfbržabsfrakírí
časoprostoru'
,,hněv... stavmysli, odpoutanfod jakéhokolisvéholidskéhonositele?ZpochyblÍujese i sama sfuktura syntakticM; múžemese ptát, zda vyjádfení
',v barvěpádu pÍeztá|fchmalin..je neshodn/mpffvlastkemrozvíjejícímsubmísta. místa,kde se
stantivum,,divan..,nebo zda je pÍíslovďnfm určením
odehr.áváonen nemateriálníděj, rušícíÍadičnípÍehradymezi substancemi,
rozhodl pro jednu
vlastnostmi a pÍocesy.Nejde ovšemo to, aby se čtenáŤ
podstatnáje právě mnohoznačnost,
oscilacemezi nimi.
z možností;

a rostegestydo umění.
Ale kdyžnoc vlá v prasíly,
strachměněmasku,princip mění...
Co tid. to vír.'.a velcízhasili.
Ač sama o sobě smyslově konlrétní,je daná situace zobrazována
pfuvážněprostfudnictvímabsfrakt;ta Íigurujív naprostévětšiněi ve funkci
větnfch podmět . Vysoká frekvence abstraktdokládá, že tvrlrčísubjekt
nechce,jak tomu bylo v letech dvacátfch, pojmcnovávatpouhf smyslovf
nlbržŽe se hlásío svémísto
vjem (skutďnf čivybavenf v pÍedstavivosti),
v uměleclréi mimouměleckénadici intelektuálnfto zpracováníreality,
tvorby pojmŮ, směÍováníod powchu k podstatě.
Na rirovni makrokontextovéje většinaz častněnfchabstraktdo obrazu
popisovanésituacelogicky zapojenapojmenovávajíemoce(čijejichprojevy), které,,uražené
dítě..zakouší.
Je tu ,,hněv..,,,p|áč,,,,,vzpourď9;
,,vzdoť.,
,,lítosť.,
,,sEach.....Vfznamovj potenciálkontroverzníchsetkáníse naproti
na tirovnimikrotextú- syntagmata vět.Vezměme
tomuvelicesilně uplatiÍuje
hnedprvnívětu:,,Hněvdotrhdivan v bmvě pádu pŤezrálfchmalin.....Nebft
zde abstrakta ,,pádu..,šlo by o obrazné(metonymické)pojmenování
žek nepŤíčetrrosti
rozhněvanédítě(nebose tu, možná,hovofí
skutečnosti,
o rozhněvaném,trestajícímdospělém)roztrhlo tmavorudf potah divanu.
Tmavorudiátotiž,jak dobÍevíme,je barvou pÍezrá$ch malin; jaká je však
barvajejich ,pádu..?Dokud setrvámev oblasti mimouměleckézkušenosti,
pak samoďejmě žádná;,,barvď, nenáležído paradigmatupotenciálních
vlastnostín,pádu..,stejnějako do paradigmatupotenciálníchnositelrl kvality
,,baÍYy..(barva = jedna z vlastnostíhmotnéhotělesa) nenáleží,Dád,,.
kontext danévěty
Syntakticko.sémantickfvztah je bdy narušen,pŤičemž
dešifrovatelného
neumožiÍuje
deno.
,,ospravedlniť.totonar.ušenípŤítomností
- aktuálního
složitéa mnohosměrné
tátu obrazu.Z,ačÍná
hledáníarchesématu
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Některéze syntakticko-sémantickfchdeformacív Holanově básni lze
jako skutečnáobrazná
pÍesjejich nezvyklosta náročnost
interpretovatqpíše
pojmenování(denotátobrazu,umístěnfv makrokontextuzobrazenésituace,
|ze najít),Sem paďí napŤíkladspojení,,dŮvěrněvyděděnf kÍik..,,,chmumě
opojivf vzdoÍ.o,,jde...
k sluchustínvyčítavfchvět...Jinése takovéinterpre.
tacivzpírají,
zatoji svymsmyslem
dotfkajísezobrazené
situacejenčástečně,
ďividně pfusahují:
slovesemvzpouryv dra.
,pláč'.' ležmošumíprotékavfm
matu..(povšimněmesi hlavně větnfch dvojic ,,ležmošumÍ.,,,protékav.fm
slovesem..,,,šumí
lítostzpěť..
slovesem..);,,vzdoremlátky nešetŤí
je najednésraně pojednánajako jistf reálny
Situace,,uraženého
dítěte.,
celek' kter/ se stává obecnějšímpodobenswímprožitkupŤíkoťí
a bolesti
jakožtoinspiračníhozdroje tvorby. (Jž jsme hovofili o tom, žetotopojetíje
pro Holana typické . ovšemnejen pro něj, jeho prlvod tkví zŤejměv ro.
mantismu.)Nikoli náhodouse tu objevují,,sloveso..,
,,drama.,,
,písmď.,tedy
Íeálieslovesnétvorby,ba dokoncevfslovně ,,|ítost'..
rostegestydo uměnÍ..
Na druhésEaněje všakpoměr mezi námětema tímtojeho celkovym symbo.
lickfm vyzněnímpoměmě voln/, neboéjednota námětu se stále rozbíjí
o vfznamy jednottivfchvybďujícíchmikrokontextrt.
Řečtvúrčího
subjektu
je současně
nutíčtenáÍe
dosďeďvá i odsffedivá;jejíproudse ustavičně
ťíští,
hledat v rychlémsledu.rozmanitá, navzájemoďišná archesémata.
Verš
LLI

takže
pritom plyne vlastním,rytmicky pravidolnfm zvukovfm fečištěm,
jeho
kol se
nedopŤáváčtenáfipÍílišmnoho možnostízastavenía náwat ;
tak stáváještěobtížnějším.

mimo jiné skutečnost,Že témaslova si vyžadovalod, kladnéprověiení
jazyka;v neposlední
pťirozeného
ťadětakésámantimožností
vyjadťovacích
lq větnéSyntaxe.

Ve srovnánís díly tohototypu se zďá,že v poetismubyla syntaktickonedoknutelná.PÍitomtaképoetistická báseil
sémantickástruktufavěty téměŤ
- a dodejme,žei ona se svym zprlsojako
pociéoviána
metaforická
silně
byla
tj. tam, kde rozdíl mezi
bern pohybovalana saméhranici metaforičnosti,
pojmenovánímobraznlm a neobraznfm pÍestávábft dostatečněďeteln
a zjistitelnf. Poetistickf zpŮsob projevu obraznosti byl však pÍímo
protichrldnfjejí manifestaciv obdobínásledujícím.
V poetismubyl totiž
podstatnf ten aspekt, jímž se obraznépojmenovánívyjevuje na paÍa.
digmatickéose Íeči,d. na ose vfběru.l8 Z.de seukazujediferencemezi věcí
aktuálně (obrazně)míněnoua potenciálnímdenotátemjejího aktuálnítro
pojmenování(tatodiferenceb!vá, jak shodněkonstatujítradičnípoetiky,
ovšem,,ospravedlněnď.určitoujejich podobností,věcnou souvislostí,
obecnějiŤečeno
souměfitelností).Zdiraznění
diferencí,heterogennosti
však
bylo obsaženov samémzákladupoetistickémetody,kterou bychommclhli
obecněcharakterizovatjako metodusouŤadného
vfčtu nesouÍadnfchvěcí.
V tomtovfčtupak vedlesebezcelapÍirozeněstávalyi obadenotátyobrazné.
ho pojmenování'napÍÍklaď
mince..nebo,,pitátskáloď měsíc
,,hvězdystŤíbmé
na obloze..v SeiÍ.ertově
básni Marseille ze sbírkyNa vlnách TSF. Ne vždy
však byla takoválo setkáníobklopena kontextem natolik soudržnfm, aby
umožiÍoval
bezpečně
rozlišit,co je denotátemobrazua co denotátempojmenování.Ve vfčtu,kter;fnemuselsledovatreálněvnímané
souvislosti,pŤechá.
pojmenovacímu
zela asociaceuMzněně sloužící
metaforickému
aktu velice
častov asociacizcela volnou.

Komplikujícíse větná stavbaby|a jiŽ v znamnousoučástí,,polemiky..,
kterou s poetismemvedl ve svfch prvníchdvou sbírkáchFrantišekHďas."'
Napčíkladv básni Evropa ze sbírkyKohout plašísmrt najdemenásledující
ukázkusložitěrozvitfch větnfch členŮ:,,Jensvistotembludnfch železválky
znícísmích mužrl/ jak bodlák pln pfchy odeilával.....Ani zde nechybí
syntaktická dvojznačnos|,,smíchmužtl..buď zaznívá uprosďed válďné
znamená,'za svistotu....),nebo mrlžejít o poněkud
vťavy(,,svistotem....,
archaickf (archaičnostise Halas, na rozdíl od poetistú,nikterak nevyhÝbá)
srovnávaoíinstrumentál:,,smíchmužtl..zníjako ,,svistotbludnfch želez
složitost,obtížnost
vyjáďení;
války... Vjznamová oscilacejen zdúrazl1uje
izde tedy nastupujetypicky hďasovsky vlznan nesnadnosticoby r"jrazu
básníkovyzodpovědnosti'

V poezii ťicátfch let se naprotitomupŤítomnost
obraznéhopojmenování
.
demonstrujepŤedevším
zvláštnostmidění na syntagmatickéose Ťeči19
jakožtosémantickánesounáležitost
členrlvětnéhosyntagmatu.Poetistická
obraznápojmenováníbyla, díky dúsledněsmyslověkonkrétnípodoběsvfch
(avšakne vždypriliš podstatné)
členrl,porněrnělehce dešifrovatelná;obtížné
pŤípadějedná
bylo pouzezjistit,zda se v konkrétním
o pojmenováníobrazné
či nikoli. V básnictvínásledujícímje tomu pŤesněnaopak syntakticko.
obraznéhopojmesémantickástrukturajednoznačněsignalizuje pŤítomnost
nování,a pÍedčtenáŤem
vyvsLávánesmíměobtiŽnÝ,někdy vpravdě sisy.
fovskf kol ,,dešifrovat..jeho smysl. PŤíčinoutohoto obratu byla zŤejmě
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DalšíHalasovy sbírky byly psány již v době, kdy s celkovfm ristupem
poetismu ztráce|a svou ďívější závaznost poetistická nonna syntaktické
jednďuchosti; proto aktualizace syntaxe zde nablvá méněnápadnfch,
decentnějšíchforem. ZapŮsobila tu zajistéi všeobecnátendencek pravi.
delnému,melodickémua v neposledníťadětakélaatšímuverši,v němž
(Dokonce
podobnéhromaděnívětnfch čtenrljižnebylodost dobťemožné.
bychom v tomto hromaděnímohli vidět postup netoliko s poetismempole.
mizující,nfbržtakévlastněsouhlasněkorespondujícÍ
s jeho metodoubezbťe.
hfch vfčttl.) Zatimco VladimÍru Holanovi sloužípravidelnf verš zejména
jako prosťedekkontrastus ,,nepravidelnou..
více
obrazností,kteroučiníještě
neprrlhlednou,u Hďase se uplatiluje spíšejin1i z funkčníchpťedpokladŮ
veršové
pravidelnosti: schopnostumocřovat vfznamové zaÍížení
zričastně.
nfch prvkŮ'
Těmito umělecky znaěícímiprvkyjsou u Hďase nejednouprávévfznamy syntaktické"Napťíkladpro báselíTiše (ze sbírky TváĎ jsou podstatné
jako něcď.:
vfznamovénuancespjatés obraty,,b]Ít
něčím..a,,b1ft
Kláskem hubenfmje tělo tvé
znéjízmo vypaďo a nevzklíčí
jak klásek hubenfje tělo tvé

119

takže
pÍitomplyne vlastním,rytmicky pravidelnfm zvukov1imÍečištěm,
jeho
kol se
pŤílišmnoho možnostízastavenía náwat ;
nedopŤáváčtenáŤi
tak stáváještěobtížnějším.

mimo jiné skutečnost,že témaslova si vyžadovalodtikladnéprověťenÍ
jazyka; v neposlednÍťadětakésénantipťirozeného
možností
vyjadťovacích
w větnéslntaxe.

Ve srcvnánís díly tohototypu se zdá,že v poetismubyla syntiaktickonedoknutelná'Pfitom taképoetistická báselí
sémantickástrukturavěty téměŤ
- a dodejme,žei ona se svfm zptlsojako
pociéovana
metaforická
silně
byla
tj. tam, kde rozdíl mezi
bern pohybovalana saméhranici metaforičnosti,
pojmenovánímobraznfm a neobraznfm pŤestávábft dostatečněďeteln!
a zjistitelnf. Poetistickf zpŮsob projevu obraznosti byl však pŤímo
protichr1dn!její manifestaciv obdobínásledujícím.
V poetismubyl totiž
podst,atn!ten aspekt, jímž se obraznépojmenovánívyjevuje na paÍa.
digmatickéose Ťeči,
tj. na ose vfběru'I8 7.,deseukazujediferencemezi věcí
jejího aktuálnfrro
aktuálně (obrazně) míněnou a potenciálním denot.iátem
pojmenování(taÍodiferenceb!vá, jak shodněkonstatdítradičnípoetiky,
ovšem,,ospravedlněnď.určitoujejich potlobností,věcnou souvislostí,
obecnějiÍečeno
souměÍiÍelností).Zdfuaznění
diferencí,heterogennosti
však
bytroobsaženov samémzákJadupoetistickémetody,kterou bychom mohli
obecně charakterizovatjako rnetodu soušadného
vfčtu nesoďadnfch věcí.
V tomtovfčtupak vedle sebezcela pÍirozeněstávďy i oba denotátyobrazné.
ho pojmenovaní,napŤíklad
mince..nebo,,pitátsM loď měsíc
,,hvězdystÍíbrné
na obloze..v SeiÍbrtověbásni Marseille ze sbÍrkyNa vlnách TSF. Ne vždy
však byla takováto setkáníobklopena kontextem natolik soudržnfm, aby
umožřovalbezpečně
rozlišit,co je denotátemobrazua co denotátempojmenování.Ve v!čtu,kter! nemuselsledovatreálněvnímané
souvislosti,pÍechá.
pojmenovacímu
zela asociaceukázněněsloužící
metaforickému
aktu velice
častov asociacizcela volnou.

Komplikujícíse větná stavbabyla jižv1fznamnou
součástí,,polemiky..,
kterou s poetismemvedl ve svfch prvníchdvou sbírkáchFrantišekHalas.."
Napiíklad v básni Evropa ze sbírkyKohout plašísmrt najdemenásledující
ukázkusložitěrozvitfch větnfch člen : ,,Jensvistotembludnfch že|ezválky
znícísmích mužŮ/ jak bodlák pln pfchy odolával.'...Ani zde nechybí
..
syntaktickádvojznačnos|,,smíchmuž buď zaznívá uprostťedválďné
znamená ,'za svistotu....),nebo mŮžejít o poněkud
vťavy(,,svistotem.....
archaickf (archaičnostise Halas, na rozdfl od poetistŮ,nikterak nevyhÝbá)
srovnávaoíinstrnmentál:,,smíchmužú..zníjako ,,svistotbludnfch želez
války... Vfznamová oscilacejen zdŮrazřujesložitost,obížnostvyjádťení;
i zde tedy nastupujetypicky halasovskf vlznam nesnadnosticoby vfrazu
básníkovyzodpovědnosti.

V poezii t icátfch let senaprotitomupÍítomnost
obraznéhopojmenování
demonstrujepŤedevším
zvláštnostmidění na syntagmatickéose Íeči19.
jakožtosémantickánesounáležitost
členrlvětnéhosyntagmatu.Poetistická
obraznápojmenováníbyla, díky drlsledněsmyslověkonkrétnípodoběsvfch
(avšakne vždypťílišpodstatné)
členrl,poměrnělehce dešifrovate|ná;
obtížné
bylo pouze zjistit, zda se v konkrétnímpÍípadějedná o pojmenováníobrazné
či nikoli. V básnictvínásledujícímje tomu pŤesněnaopalc syntaktickoobraznéhopojmesémantickástrukturajednoznačně
signalizujepÍítomnost
nování, a pÍedčtenáÍemvyvshává nesmírněobtÍžn!,někdy vpravdě sisy.
fovskf Úkol ,,dešifrovat..jeho smysl. PŤíčinoutohoto obratu byla zŤejmě
118

DalšíHalasovy sbírkybyly psány již v době, kdy s celkovfm ristupem
poetismu ztáce|a svou ďívější závaznost poetistická noilna syntaktické
jednoduchosti;proto aktualizace syntaxe zďe nablvá méněnápadnfch,
decentnějšíchforem. Zapúsobilatu zajistéi všeobecnátendencek pravidelnému,melodickémua v neposledníňadě tákékratšímuverši, v němž
podobnéhromaděnívětnfch členújiž nebylo dost dobťemožné'(Dokonce
bychom v iomto hromaděnímohli vidět postup netoliko s poetismempolemizující,nfbrž takévlastněsouhlasněkoreqpondující
s jeho metodoubezbťehfch vfčtŮ.) Zatimco Vlaďmíru Holanovi sloužípravideln! veršzejména
jako prosďedekkontrastus ,,nepravidelnou..
více
obrazností,kteroučiníještě
neprrlhlďnou, u Halase se uplatiluje spíšejinf z funkčníchpťedpoklad
veršové
pravidelnosti:schopnostumocilovatvfznamovézatftenízričastněnfch prvkŮ.
prvky jsou u Halase nejďnou právě vfzna.
Těmito umělecky značícími
my syntaktické'Napťíktadpro báseř Tiše (ze sbírky Tváť)jsou podstatné
vfznarrrové
nuancespjatés obraty,,b t něčím..
a,,b t jako něco..:
Kláskem hubenfmje tělo tvé
znéjžzmovypadloa nevzklíčí
jak klásek hubenfje tělo tvé
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Pfadenemz hedvábíjetělo tvé
touženímpopsanédo vrásky poslední
jak pŤadeno
z hedvábíjetělo tvé

Spálenfm nebemje tělo tvé
čÍhavěv tkáni smrtka sní
jak spálenénebeje tělo tvé

PÍetichéje tělo tvé
jeho pláčzachvívámfmi víčky
jak tichéje tělo tvé

Účastíadjektivapak vstupujedo hry
v sobě cosi osudově neodvolatelnérro;.
gramaticM
rozdíl
(substancí)
mezi
opozice:
něčím..
a ,,bjt nějakf..
,,bÍt
d6lší
(mítvlastnost).Uplatl1ujese rovněžprotiklad instrumentálu(,'kláskem..)
. instrumentálnívyjádŤenípocifujemejako mírně
a nominativu (,,pÍetiché*)
je všakfunkčníproměna,kterou prošloslúvko
obzvlášé
drlležitrá
archaické.
jeho
strofáchbyl jeho vlznam ďividně pÍirovnávací:
'jak... v pŤedchozích
prosffednictvímbyla metafora transformovánav pÍirovnání.VyjádŤení
je.tělotvé..
jižnenímetaforou
(pociťovanáoscilace
meziobraznosť
,'PÍetiché
neobraznéhopojmenování
a neobraznostíjetu spíšedr)sledkempŤerústání
v symbol), takŽe jiŽ první verš naznačuje,Že v tétostrofě zmíněná
Eansformaceneproběhne.PŤestotakéÉetíveršstrofy po slednízŇínáslovem
,jak.. - jeho syntakticlcíi sémantickáfunkcejsou ale podstatnějinénežďív:
nepŤirovnává,nybrŽ jakožtop íslovce zvolrrcť3vyjadfuje ridiv nad vysokou
míroukonsiatované
vlastnosti('jak tichéje tělo tvé.).

AŽ na malf rozdíl rytmickj (ve Éetímverši je pŤedsunutajedna
nepŤízvučná
slabika) se v prvníchtÍechstrofách prvnía tÍetíveršod sebeliší
pouze zmíněnousyntaktickouvazbou.Tato téměŤ
riplná totožnost(iejímž
drtsledkemje mimo jinéestetickÝefekt monotonie)vedek zostÍenému
vníježby se v jinémkontextuvrlbecnemuselyaktualizovat.2l
máníodlišností,
(PŮsobítu ovšem i rozdíl mezi sdělenímpronesenfm poprvéa sdělením
opakovanfm.)Prvníveršvyužívápredikační
vazby pÍedurčené
k definování
podmětu(pŤewácenfslovosled pfitom svědčío emotivnostivyjádÍení22);
sémantickánesounáležitost
pak naznďuje, že
mezi podmětema pŤísudkem
jde o definici obraznou. Ve veršitÍetímse tato metaforapÍevádído explicitnější podoby pÍirovnání,která mimouměleckénormy syntakticko.
sémantickfchvztahúndak nenarušuje.
PÍirovnáníjako by tedy pŤedchozí
metaforupotvrzovalo - tím,žeji,,vysvětluje...V rámci mimouměleckého
jazykatotiž,,vysvětluje..
jímžme[aforavzniká; ne nadarmoji
mecharrismus,
fradičnípoetiky naz!v aiÍ,,zkác en!m pfirovnáním,..

Pozornost věnovaná vfznamŮm gramatickym,napÍíkladvfznamúm
syniaktickfch vazeb atakzvanfch neplnovfznamovfch,gramatickfchslov,
je pro poezii zabyvajícíse tématemslova velmi pÍíznačná.
Gramatické
vlznamy jsou totižspojovacímivlálaty oné,,sítě..,do nft, phrozen! jazyk
zachycuje lidskou zkušenosta dává tvarjejí púvodníamorfnosti.Ve snaze
obnažit sémantikugramatiky zachází zejménaVlaďmír Holan s gramatickfm slovem častotak,jako by šloo slovo plnovfznamové.Všimněmesi
osamostatněnépŤedložkyv závétešném
verši Smrti umírajícíhona sadě
(Vanutí):,,k vám s ložesestupuji,pficházím- A pÍeceď... S osamostatně.
nfmi, ',zplnov;fznamněn;fmi..pÍeďožkami se ojediněle setkáme také
u Zahradníčka:
',cotys šlak bfehúmklasnatfma mimo,pÍesa jinam..(Cesta
za humny,Pozdraveníslunci, |937).Zájmenaa pŤíslovce
(zpraviďa tázací)
jejich denotátŮmaktuálně
vyhhuje z jejich syntaktické
funkceHatas,2akdyž
udÍlívlasbosti pÍedmětú
mimoŤádněhmotnfch,obzvlášť
těžkfch:,,olovem
KDE a Co opárrkypodbité..(K.H. M., DokoŤán).

Vfznamy syntaktickfch forem se ještě zdrlrazĎujís nástupem čtvrté
strofy,která stojív určitéopozici ke všempÍedcházejícím'
Ke dvěma dosud
jako něcď.
spolukonfrontovanÝmsyntaktickfmformám. ,,b:Ít
něčím..a,,bft
- zde pŤistupujídalší'V prvníchveršíchsnof pÍedchozíchbyl jmerrnf pÍísudek vždyvyjádŤenrozvitfm substantivemv instrumentálu;zdeje adjektivní
a holf . Poslednějmenovanávlastnostakcentujejeho vf znam(podobnějako
závbečnáholá věta v Holanově Uraženém
dítěti- ..a velcí zhasili.. . měla

U Vladimíra Holana ristí princip deformace vztahú syntakticko.
sémantickfchažve vltazné deformacesamohrésyntaxe.K nepŤechodnému
slovesu bfvá jako jeho rozvíjejícíčlen pfipojen pÍedmětv akuzativu;
napŤíklad
v již zmíněné
Smrti umírajícího
nasaděnajdemevěty,,Mlčímvás,
jabloně!..či ,,I.ežímKíŽodríkánÍ..Jindy naopakpfuchodnésloveso akuza.
tivní pÍedmětposhádá - ťeba slovesa ,,potkať.a ,,mijeť,ve verši:',Vzpomínáš?Potkal jsem,míjel...(obraz, Vanutí).V pfipaděprvnímděj,kterf je
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'

z hedvábíjetělo tvé
PŤadenem
touženímpopsanédo vrásky poslední
jak pÍadenoz hedvábíjetělo tvé

Spátenfmnebemje tělo tvé
číhavěv tkáni smrtka sní
jak spálenénebeje tělo tvé

je tělo tvé
PÍetiché
jeho pláčzachvívámfmí víčky
jak tichéje tělo tvé

Účastíadjektivapak vstupujedo hry
v soběcosi osudověneodvolatelného).
(substancí)
gramatická
rozdíl
mezi
opozice:
něčím..
a,,bft nějak!..
,,b:Ít
6[lší
protiklad
instrumentáu(,'kláskem..)
(mítvlastnost).Uplatiiuje se rovněž
(,,pŤetiché..)
pocifujemejako mírně
insffumentální
vyjáďení
nominativu
a
je
proměna,
dúležirá
však
funkční
kterou prošloslúvko
obzvlášé
whaické.
jeho
strofáchbyl jeho vlznam očividněpÍirovnávací:
,jak...v pŤedchozích
prostÍednictvímbyla metafora transformovánav pÍirovnání.Vyjáďení
je tělotvé..jižnenímetaforou(pociéovaná
oscilacemeziobraznosí
,"PÍetiché
neobraznéhopojmenování
a neobmznostíje tu spíšedŮsledkempŤerústání
v symbol), takŽe již první verš naznačuje,že v tÉ.tostrofě zmíněná
transformaceneproběhne.PÍestotakétÍetíveršstrofy poslednízačínáslovem
funkcejsou ďe podstatnějinénežďív:
,jak.. - jeho syntaktickái sémantická
jakoŽto
pÍíslovce
nlbrŽ
zvo|ac?3vyjadfuje div nad vysokou
nepŤirovnává
,
vlastnosti('jak tichéje tělo tvé.).
míroukonstaůované

AŽ na malf rozdíl rytmick$ (ve tŤetímverši je pÍedsunutajedna
nepĚízvučná
slabika) se v prvníchtŤechsÍofách prvnía tÍetíveršod sebeliší
pouze zmíněnousyntaktickouvazbou.Tato téměfriplná totožnost(ejímž
je mimo jinéestetick)'efekt monotonie)vedek zostŤenému
dúsledkem
vníježby se v jinémkontextuvrlbecnemuselyaktualizovat.2l
máníodlišností,
(PŮsobítu ovšem i rozdíl mezi sdělenímpronesen m poprvéa sdělením
opakovanfm')Prvníveršvyužívápredikační
k definování
vazby pÍedurčené
podmětu(pŤevrácenfslovosled pŤitomsvědčío emotivnostivyjádŤení22);
pak naznačuje,
sémantickánesounáležitost
mezi podmětema pÍísudkem
že
jde o definici obraznou. Ve veršitÍetímse tato metaforapÍevádído explicitnější podoby pÍirovnání,která mimouměleckénormy syntakticko.
sémantickfchvztahúnijak nenarušuje.
Pfirovnáníjako by tedy pfedchozí
metaforupotvrzovalo . tím,Že ji ,,vysvětluje...V rámci mimouměleckého
jazykatotiž,,vysvětluje..mechanismus,
jímžmetaforavzniká; ne nadarmoji
poetiky naz!v aji,,zWácenym pfirovnáním...
tradiční

Pozornost věnovaná v1fznamŮmgramatickfm, napÍftladvfznamrlm
slov,
syntaktickfchvazeba takzvanlchneplnov znamoqfch,gramatick:Ích
je pro poezii zabfvajícíse tématemslova velmi pÍíznačná.
Gramatické
vlznarrryjsou totižspojovacímivlákny oné,,sítě..,
do ttfr'pfuozenf jazyk
zachycaje lidskou zkušenosta dává tvar její púvodníamorfnosti.Ve snaze
obnažit sémantikugramatiky zachází zejménaVlaďmÍr Holan s grama.
tick m slovemčastctak,jako by šloo slovo plnov;fznamové.
Všimněmesi
pÍedložkyv závěrečném
osamostatněné
na sadě
verši Smrti umÍrajícího
(Vanutí):,,k vám s ložesestupuji,pficházím- A pÍeceď... S osamostatně.
n mi, ,,zplnovfznamněn mi.. pŤeďožkamise ojediněle setkáme také
u Zahradníčka:
klasnat1fm
a mimo,pÍesa jinam..(Cesta
,,cotys šlak bŤehúm
za humny,Pozdraveníslunci, 1937).Zájmenaa pŤíslovce
(zpraviďa tÁzací)
vyfthujez jejich syntaktické
funkceHďas,2akdyžjejich denotátúm
aktuálně
udílívlastrrostipŤedmětú
mimoŤádněhmotn1fch,
obzvlášé
těžkfch:,,olovem
KDE a Co opánkypodbité..
(K. H. M., DokoÍán).

Vfznamy syntaktick1fchforem se ještězdrlraziiujís nástupemčtvrté
sÍofy,která stojív určité
opozici ke všempÍedcházejícím.
Ke dvěmadosud
spolukonfrontovanÝmsyntaktickfmformám.,,b:Ítněčím..a,,b
t jako něcď.
- zde pŤistupují
jmeIrnf
prvních
pÍedchozích
pfisudalší'V
veršíchstrof
byl
dek vždyvyjáďen rozvitfm substantivemv instrumentálu;zdeje adjektivní
a holf . Poslednějmenovanávlastnostakcentujejeho vfznam (podobnějako
závbešnáholá větr v Holanově Uraženém
dítěti- ..a velcí zhasili..- měla

U Vladimíra Holana ristí princip deformace vztahú syntakticko.
smantickfch aŽvevyraznédeformacesamotrré
synlaxe.K nep}echďnému
slovesu byvá jako jeho rozvíjejícíčlen pŤipojenpfudmět v akuzativu;
napŤíklad
na saděnajdemevěty ,,Mlčímvás,
v již zmíněnéSmrti umírajícího
jabloně!.. či,,I-eŽímKížďríkání.. Jindy naopakpÍechodné
sloveso akuza.
tivnípÍedmětposeádá . ňeba slovesa,Botkať.a ,,mljet, ve verši:,,vryoÍnÍr'áš?
Potkal jsem,míjel...(obraz, Vanutí;.V pfípaděprvnímděj,kterf je
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tzt

uzavrensám v sobě (vztahujese toliko ke svémunositeli),nabfvá určitého
vnějšíhozací|ení,pŤesahu,v pÍípadědruhémje ho naopak zbaven' Plno.
vfznamovosÍ,vlastníslovesujako takovému'jako by se tu ještězvyšovala,
neboéjeho- Ťďeno s Ingardenem- ,,materiální
obsah..se obohacujeo aktua.
lizované,zdrlrazněné
formálníhď..
složkypÍíslušného,,obsahu
Aktualizace gramatickfch vfznamrl se nezastavujena vnějšíhranici
slova;uměleckyzvfznami1ovánbfvá i vyznammorfému.
Jako krajnÍpÍípad
a}Íualizacevniťní skladby slova se ve tŤicátfchletechjeví neologismus,
častf zejménau Halase. Namátkou: ,,Milohrad čelatvého..(Rozmarfn,
DokoÍán);,,odkapkáte..(}.[oca šeÍení,
kmtéž);,,hladinavod kovovělď.
(Dušičky,tamtÉ.Ž);,,prostor
Unikděno..( Nikde, t.aÍntéž).
Slovotvomf proces
jinfch
podobách;jedna
se všakmr!žeocitat v centru básníkovazájmu i v
z nich je pak pro FrantiškaHďase obzvlášécharakteristická.
Nejen básnftovi, nfbrž každémumluvčímutotižčeština
nabízíjistou
regulérnímožnostaktuálníslovotvorby:možnostutváŤet'v souladus momentálními vyjadŤovacímipoffebami, lexikální jednotky se stejnou samozŤejmostí,
s jakou se podle pevnfch gramatickychpravidel odvozujírozmanitémluvnickétvary slova.Na mysli mámetvoŤení
slovesnjchsubstantiv
a slovesnlch adjektiv.PťenechámelingvistŮmotázku, zda pťipopisujazykového systémujejich problematika skutečněbude ňazenamezi otázky
slovotvomé,či zda mábft pojednánav rámci tvoťeníslovesnfch tvarŮ.25
Zce|a nepochybnětu však dochází ke změně slovního druhu, takžese
podstatněproměl1uje
formálnístrukturavfznamu,měníse typ denotátu.což
tomuto postupu prop jčuje pťinejmenším
v1fznamovf odstín procesu
slovotyorného.
Pčisetkánís podstatnynnia píídavnfmijményslovesn mi
(v uměleckém,
tedyjazykovépostupyzvlznamťlujícím
textu)mívámepocit,
žena rozdí|ď jinfch to nejsouslova pouze ,,zYolent, (z paradigmatulexi.
kální zásoby), nybrŽ v danémťečovém
aktu právě (byévětšinounikoli
poprvé)unoťená'7Áá,se'Žetatovzácnámožnost,,pfistihnouť.
jazyk pii živé
pojmenovávacíčinnosti(která se nám jinak zpravidla jeví jako cosi dávno
minulého)je hlavnímdŮvodem,pročbásnft, osudověsďehnoucípo chvíli,
kdy ,,v nepojmenované
vdechnešdušijménď.,byl tímtopíeléváním
obsahu
mezi rrlznfmi slovnímidruhypffmofascinován.Namátkouvezměmedoruky
tťebasbírkuTváť' stejněnamátkounďistujme prvníchpět za seboujdoucích
básní,a začněmevypisovat.BáseĎ Ticho (má dvě strofy):,,nevyslovenť.,
,,toužících..,
,,vykoupení..;Podzim (ďi strofy): ,,laskanď., ,,sevťenáo.,
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HÍbitov (ffi
,,upÍenéo.,
,,čekání.o,
,,nedoztá|t,,,,pobíhajícť.;
,,vnuknutím..,
porozumění
(čtyri
Slavnost
sEofy):
,,šplounání.;
'popsan]í..,
,,podesnofy):
n,tlumenf..,
,,zamyšlenť.,
,,žloufitoucť.,
,,mlčenío,
,,porozumění.;
mí|ajÍc{,,
,,zak|etď.,,tipěnÍ.,''vysvo.
Tvary (dvě strofy):,,nesl chané..,,,neYídané.,,
sozujících...
Vícelerátbylo konstatováno (aéjako zápor, či jako klad - směÍování
k dotvoŤenostia monument,alizaci),že Halasrlv obraz světa je poměrně
jmenné syntaktickékonstatickf, neboév jeho vyjaďování pŤevažují
poďl, jakf
sÍukce.26V ůvahuby všakbylo zapoffebívzítzce|amirnoÍádnf
jmennfch
právě
těchto
konsEukcí
mají
slovesná
substantiva
na rihrnu
a slovesnáadjektiva,která sice formálně označujísubstancičivlastnost,obo.
jíje všakvfrazně dějovépovahy' Tak se najednéstraněpetrifikuječasová
jednori{zověobhlédnu.
rozevlátostdějŮ' jež jsou svÍránydo pevnějšího,
telnéhotvaru,na stranědruhése všakdějovost,,rozprostírá..po celétoz|aze
zobtazovanéskutďnosti. Děj je buď pÍímopojednávan m objektem(tak je
jako je tÍeba,,čižbď,),
ďe i dalšíchdějovÝchsubstantiv,
tomuu slovesn1fch,
nebo,v pÍípaděslovesnfch adjektiv, se ričastv nějakémději srává risťední,
pťedmětú'
charakterizující
vlastnostípojednávan)ich
Hďasúv svět tedy'není
jednoznačně
statickf - a neníovšemani jednoznačně
dynamickf; podsratnÝ
je sám pfuchoddějového,tedy časového
obsahudo forem uzpúsobenfchke
statickémupojetíobjektu,k jeho vynětíz časového
proudu.
Básnftovi, kterf s rizkostlivou pÍísností
vážísmysl své činnostii nďinnosti, smysl ,'slovď. i smysl ,,mlčenÍ.,
se cely světjevíjako souhrn
aktivit;jednotlivéskutďnosti buď samy vykonávajíjistf vliv, nebo jsou
naopakovlivřovány, zasahovány.Protojsou u Halasev poměmérovnováze
zastoupenajak slovesnáadjektivačinná(',vysvobozující.,
,podemílajícÍ.),
takfipná (',popsanf..,,,laskanj..,,,zakletf..).Naprotitomuse u tohoŮobásní.
ka aspolíve tÍicátfchletech,neaktualizujejiná vnitÍníopozice v kategorii
slovesnéhoadjektiva . rozdí|mezi činnfmi adjektivy vyjadŤujícími
děj
PŤítomn1f
a minulf, tedymezi typem,,dě|ajícť.a,,udě1avšť.;
s druhfm zténh.
to typŮ se tu prostěnesetkáváme.ZÍejměproto,žetentotyp, slovesnéadjektivum minuléčinné,souvisí s potŤebouhovoÍito (nejméně)dvou dějích,
z nichžjeden pÍedcházídruhému.Takovétočasové,,zvrstvenfo,časová
rozbhaje všakhalasovskému
tv rčímusubjektucizí.Hďasovsk subjektzná
jen pŤítomnost- reálnou pÍítomnostokamžikutvorby, kdy
,,pŤistihuje..
pňedmětypfi určité'akci.,. Pohledu sousďeděnémuna pÍítomnostse děje
Í23

uzavrensám v sobě (vztahujese toliko ke svémunositeli),nablvá určitého
vnějšíhozací|ení,pÍesahu,v pÍípadědruhémje ho naopak zbaven. Plno.
vyznamovost,vlastníslovesujako takovému'jako by se tu ještězvyšovďa,
- Íďeno s Ingardenem- ,,materi-ální
neboéjeho
obsah.o
se obohacujeo aktua.
lizované,zdúrazněné
formálního...
složkypfislušného,,obsahu
Aktualizace gramatick1ích
vfznamrl se nezastavujena vnějšíhranici
slova;uměleckyzvfznamiíovánbfvá i vfznam morfému.Jako krajnípfipad
aktualizacevnitní skladby slova se ve tÍicátfch letechjeví neologismus,
častf zejménau Hďase. Namátkou: ,,Milohrad čelatvého..(Rozmarfn,
DokoŤán);,,odkapkáte..(Noc a šeŤení,
vod kovovělď.
tamtéŽ};,,hladina
(
proces
tamtéŽ);,,prostor
Unikděnď.
Nikde,
tamtéž).
Slovotvomf
@ušičky,
jinfch
jedna
podobách;
se všakrnrlžeocitat v centrubásníkovazájmu i v
z nich je pak pro FrantiškaHalaseobzvlášécharakteristická.
Nejen básnftovi, nfbrž každému
mluvčímutotižčeština
nabízíjistou
regulérnímožnostaktuálníslovoťvorby:možnostutváŤet,v souladus momentálními vyjadŤovacímipoffebami, lexikální jednotky se stejnou samozÍejmostí,
s jakou se podle pevnlch gramatickfchpravidelodvozujírozmanitémluvnickétvary slova.Na mysli mámetvoÍení
slovesnlchsubstantiv
a slovesnlch adjektiv.Pťenechámelingvist&motázku, zda pŤipopisujazykového systémujejich problematika skutečněbude ťazenamezi otÁzky
slovotvorné,či zda má bft pojednánav rámci tvoťeníslovesn ch tvarŮ.25
Zcela nepochybně tu však dochází ke změně slovního druhu, takžese
podstatněproměilujeformálnístrukturav znamu,měníse typ denotÁta- což,
tomuto postupu proptljčujepťinejmenším
v znamovf odstín procesu
slovotvorného.
Pťi setkánís podstatnlmi a piídavnfmi jményslovesn mi
(v uměleckém,
tedyjazykovépostupyzv5íznami1ujícím
textu)mívámepocit,
žena rozdfl od jinfch to nejsouslova pouze ,,zvo|ent,(z paradigmatulexikální zásoby), nfbrž v danémťečovém
aktu právě (byévětšinounikoli
jazykpÍiživé
poprvé)utvoťend.7Ááse,žetatovzácná
moŽ,rrost,,pfistihnout,,
pojmenovávacíčinnosti(která se námjinak zpraviďajevíjako cosi dávno
minuiého)je hlavnímdúvodem,pročbásník,osudověstťehnoucí
po chvíli,
kdy ,,v nepojmenované
vdechnešdušijménď.,byl tírntopťeléváním
obsahu
mezi r&znfmi slovnímidruhypŤ{mo
fascinován.Namátkouvezměmedo ruky
jdoucích
tťebasbírkuTvái' stďně namátkounalistujmeprvníchpétzasebou
básní,a začněmevypisovat' BáseĎ Ticho (má dvě sÚofy): ,,nevyslovení.,
,,toužících,,,
,,vykoupení..;Podzim (ďi sbofy): ,,laskané..,,,sevÍenáo.,
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HŤbitov(ťi
,,čekánío,
,,ne'dozrált,,,,pobíhajícť.;
,,vnuknutíď.' ,,upŤenéo.,
porozumění
(čtyfi
Slavnost
sEofy):
,,šplounánť.;
,,popsan]Í..,
,,podesrofy):
o,tlumenf..,,,zamyšlenť.,
,,žl'ouEtoucť.,
,,mlčení.,,,porozumění..;
m{|ajícť,,
,,zak|etď.,,,ÚpěnÍ.,
,,nevídané..,
''vysvoTvary (dvě strofy):,,neslychané..,
tr;lzujících.,.
Vícekrátbylo konstatováno(aéjakozápor, či jako klad . směÍování
k dotvoŤenostia monumentalizaci),že HalasŮv obraz světa je poměrně
jmenné syntaktickékonstatickf, neboév jeho vyjadÍovánípÍevažují
strukce'26v rivahuby všakbylo zapofiebí vzltzce|amirnoŤádnfpodíl,jakf
na hrnu těchto jmennfch konstrukcímají právě slovesná substantiva
substancičivlastnost,obo.
a slovesnáadjektiva,kterásice formálněoznačují
jíje všakvfrazně dějovépovahy.Tak se najednéstraněpenifikuječasová
jednori{zověobhlédnu.
rozevlátostděj ' jež jsou svírány do pevnějšího,
telnéhotvaru,na stranědruhése všakdějovost ,,rozprostírď.po celérozloze
zohazovanéskutďnosti' Děj je buď pÍímopojednávanfm objektem(tak je
tomuu slovesn;fch,ale i dalšíchdějovfch substantiv,jako je tÍeba,,čiŽbď,),
nebo,v pŤípaděslovesn1fchadjektiv, se častv nějakémději stává sfiední,
charakterizujícívlastnostípojednávanfch pÍedmětŮ.Halasrlv svět tedy.není
jednoanačněstatickf - a neníovšemani jednoznačnědynamickf; podstatn/
je sám pŤechoddějového,tedy časového
obsahudo forem uzpúsobenfchke
statickému
pojetíobjektu,kjeho vynětíz časového
proudu.
Básníkovi, kterf s rizkostlivou piísnostívážísmysl své činnosti.
i nečinnosti,
smysl ,,slova..i smysl ,,mlčenť.,
se celf světjevíjako souhrn
aktivit jednotlivé skutďnosti buď samy vykonávají jistf vliv, nebo jsou
naopakovlivřovány, zasahovány.Protojsou u Hďase v poměrnérovnováze
zastoupena
jak slovesnáadjektivačinná(,,vysvobozující.,
,,podemílající..),
takbpná (',popsanf..,,,laskanf..,,,zak|et!,,).
Naprotitomuse u tohotobásní.
ka, aspoi1ve tÍicátfch letech' neaktualizujejiná vnitťníopozice v kategorii
slovesnéhoadjektiva . rczdí! mezi činnfmi adjektivy vyjaďujícími děj
PŤÍŮomnf
a minulf, tedymezi typem,,dě|ajíct,
a,,udělavší.;
s druhfm ztěch.
to typŮse {uprostěnesetkáváme.ZÍejměpro!o,žetentotyp, slovesnéadjekt!
vum minuléčinné,souvisí s potfebouhovoŤito (nejméně)dvou dějích,
z nichžjeden pŤedcházídruhému.Takovétočasové,,zvrstvení.,časová
rozbhaje všakhalasovskémutvrlrčímu
subjektucizí.Hďasovsk subjektzná
jen pÍítomnost- reálnou pfftomnostokamžikutvorby, kdy
,,pŤistihuje..
pŤedmutypfi určité
,,akci...Pohledu sousfieděnémuna pÍítomnostse děje
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minuléodhalujíjen natolik' nakolik jsou pannéve svfch dŮsledcích:ve
stopáchzanechanfchna věcech,kterézasáhly.Slovesnáadjektivatrpná se
tudížobjevujív obousv/ch časovfchformách,pŤítomné
(,,laskanf..)i minulé(,,vyleštěnf..,,,vyhaslf,).

facizícivilnímu duchu poetismu,kterf nedovolovalrétorickypatos(leda
jako objektparodie)ani jinf pÍilišzjevnf projevcitu. Ve tÍicátf ch letechse
se
naopakapostrofawacído prezie vmffevelmi vysoké;jejíněkdejšísmysl

PÍedmětovšemnemusíbft charakteizován pouze svou okamžitou
(aktivníči pasívní)rlčastína ději, nfbrž takénějakfm svlm Ívalejším
sklonem k němu. odtud zŤejměpocházíHalasova obliba adjektiv končících pŤíponou-ivf (,'děsivÝ..,,,tesklivÍ..,,'žádostiv!'..)nebo -av1f(,,nďíkavy,,, ,,kŤiklavf..,,jímavf..).Rovněž u nich se v sousedstvíčetnfch
pÍídavnfchjmen slovesnfch aktualizuje vnitŤnískladba . včetněvědomí
současné
neproduktivnostipŤípony.
TétoneproduktivnostimŮžebft para.
doxně využitok tvorbě neologismu . pÍipomeiíme,,pÍedstavy
pokušivé..
(Nemocnf,TváŤ)nebo,,zívavájara..(Hade,DokoÍán).

si
Cosi z vfznamu patetickéemotivnosti a poukazu k vznešenému
apostrofauchovala v básních'typulitanického,kterfmi proslul zejména
HaLas,, - a na druhém,surrealistickémpÓlu Nezvď. V pÍípadělitanickfch
básní ovšem již nejde o aposÍÍofujednotlivou, sporadickou, sloužící
citovéhopÍetlaku,nfbrž o stabilníprosfredekkanok vyjádŤeníokamžitého
nizovanéhoŽánru, jenŽnese určitévfznamy jako celek (napÍíkladv.fznam
magickéďmosféry obŤadu,pokornéďevzdanosti do vr1levzfvanéhoatd.).
Tyto vfznamy, spjatése samotnoužánrovouintencí,sepak častodialekticky
sťetají s jejím konkrétnÍmnaplněním.Tak Halasovo rouhačskévzlváni
básni ze
boží. ,,nikde..(ve stejnojmenné
pravéhoopaku všudypŤítomnosti
po
marně
vífu
toužícího
moderního,
sbírky Dokoťán)zvltazfiuje zoufalství
člověka;z kontrastu naďc mariánskéhokultu s pozemskfm ridělem stáÍí
a opuštěnosti(staÍéženy, 1935) se rodí vfpověď kŤesthnskáv jakémsi
soucitua lásky kbližnímu.
hlubšímsmysluintenzívněprocítěného

Do zornéhopole básnftrl zablvajícíchse implicitním tématemslova
se nedostávajíjen gramaticképrostÍedkyjazyka. Řekli jsme, žeprotÍicátá
létaje pÍiznačnyjistf náwat ke ,,klasičnosti..(v určitfch ohledech),ke
,,klasické..lyrické komunikačnísituaci. Proto se obnovují(a funkčně
pÍehodnocují)i určitépostupy s touto komunikačnísituacíspjaté.Tlká
se to napfíkladtematizovaného,
zobrazovanéhoadresáta.
Dokud se mezi tvrlrčímsubjektem a reálnfm pÍíjemcemzákonitě
rozprostírala kompaktní rovina fiktivní, zobrazené komunikace,
bylo zcela pÍirozené(byénikoli nezbytné),když vfpověď zobrazeného
mluvčíhoměla takésvéhovlastního.se čtenáiemzŤetelněnetotožného
adresáta.V podobě nepÍílišzměněnépfetrvává i nadiáletento adresát
v jednom lyrickém žánru:v takzvanépoezii milostné.Setkáváme se s ní
hojně ve tŤicátfch letech (u Halase, Seiferta, občasu Holana atd.), ale
vyskytovala se i v poetismu- pŤipomeiÍme
celou ŤadubásníNezvalovfch,
Seifertov1ícha Bieblovfch. Zde všudečtenáÍnebyl (a není)píekvapen,
když se ocitá v roli jakoby bezděčného
svědka intimníhovyznání,adrejiné
jsme
sovanéhozcela
osobě. V poezii
ovšemzvyk|íi na dalšífiktivní
adresáty.V neposledníYaděto b/vá osoba v zobrazovanékomunikační
situaci nepŤítomnánebo objekt z jinlch pÍíčinnepŤístupnfjakémukoli
komunikačnímu
vlivu . věc neživá,abstraktnípojem atd.Tradičnípoetika
naz! vá takovétooslovení,jak známo,apostrofou.Jejímhlavnímsmyslem
bfvalo vyjádŤitvypjatéemotivnízaujetimluvčího;již
proto byla apostroIU

všakzměnil.

Jinéhovfznamu nabfvá aposEofatam,kde nenízačleněnado litanického
perspektivy,Do
žánru;její hlavnífunkcípak bfvá protněnakomunikační
proudu komunikace mezi tvŮrčímsubjektem a pňdemcemvnikají veďe
praménkydílčích
ko.
takérúznosměrné
mnohadďšíchzáměmfch pťekážek
neschopnému
adresátu
munikačníchaktŮ zobrazenfch, fiktivních.odpovědi
apostrofy tze klást otázky nejen,'ťďnické..(u nichžse,jak známo,odpověď
vyrozumívá z formuliace otázky samotné),nlbrž i ot.ázky zcela nezodpo.
věditelné:

Po Íaklenivémzrání
esenci,
k slavnostní
pťedstÍrání'
pťipouštíŠ,
jen formublaha,rci?
(tváťmnesnímá)
Pťipouštíš
tupostnovfchbludtl,
kdeokrajuměnímá
studu?
ostlísvého
Vl. Holan, Prázdnf pohár (oblouk)
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minuléodhalujíjen natolik, nakolik jsou patrnéve svfch dŮsledcích:ve
stopáchzanechanfchna věcech,kterézasáhly.Slovesnáadjektivatrpná se
tudížobjevujív obousvfch časov]Ích
formách,pfitomné(,,laskanf..)i minulé(,,vyleštěnÍ..,,,vyhas$..).

facizí civilnímu duchu poetismu,kterf nedovolovalrétorickypatos(leda
jako objektparodie)ani jinf pÍílišzjevnf projevcitu. Ve Í}icátfchletechse
se
naopakapostrofavracído poeziev mffevelmi vysoké;jejíněkdejšísmysl

PÍedmětovšemnemusíbft charakterizovánpouze svou okamžitou
(aktivníči pasívní)ričastína ději, nfbrž takénějakfm svfm fivalejším
sklonem k němu. odtud zŤejměpocházíHalasova obliba adjektiv končí.
.ivf (,,děsivf..,,,teskliv!.,,,,žádostivf..)
cíchpŤíponou
nebo -av (,,nďí.
kavf.., ,,kÍiklavy,.,,jímavf..).Rovněž u nich se v sousedstvíčetnfch
pÍídavnfchjmen slovesnych aktualizuje vnitŤnískladba - včetněvědomí
současné
neproduktivnostipŤípony.
Tétoneproduktivnostimrlžebft para.
doxně využitok tvorbě neologismu . pÍipomeiÍme
pokušivé..
,,pŤedstavy
(Nemocn1i,TváÍ) nebo ,,zÍvavá'jara..(Hade,DokoÍán).

si
Cosi z vfznamu patetickéemotivnosti a poukazu k vznešenému
apostÍofauchovďa v básních.typutitanického,kteqfmi proslul zejmétla
Ha|as., . a na druhém,surrealistickémpÓlu Nezval. V pÍípadělitanickfch
básní ovšem již nejde o apostlofu jednotlivou, sporadickou, sloužící
citovéhopÍetlaku,nfbrž o stabilníprosÉedekkanok vyjádŤeníokamžitého
nizovanéhoŽáwu, jenŽnese určitévfznamy jako celek (napfíktadv znam
magickéatmosféryobÍadu,pokornéďevzdanosti do vúlevdvaného atd.).
intencí,sepakčastodialekticky
Tyto vjznamy, spjatése samohoužiánrovou
sffetají s jejím konkrétnímnaplněním.Tak Halasovo rouhačskévzyvání
básni ze
pravéhoopaku všudypŤítomnosti
boží. ,,nikde..(ve stejnojmenné
po
vffe
marně
toužícího
sbírkyDokoÍán) zvfrazřuje zoufalstvímoderního,
čtověka;z kontrastu tradic mariánskéhokultu s pozemskfm dělem stáÍí
v jakémsi
a opuštěnosti(staÍéženy, 1935) se rodí vfpověď kÍeséanská
soucitua lásky k bližnímu.
hlubšímsmysluintenzívněprocítěného

Do zornéhopole básnftrl zablvajícíchse implicitním tématemslova
se nedostávajíjen gramaticképrostŤedky
jazyka. Řekli jsme, Žepro Ěicátá
létaje pffznačnfjistf náwat ke ,,klasičnosti..
(v určitfchohledech),ke
lyr.ickékomunikačnísituaci. hoto se obnovují(a funkčně
,,klasické..
pŤehodnocuj|i určitépostupy s touto komunikačnísituacíspjaté.Tfká
se to napŤíkladtematizovaného,zobrazovaného
adresáÍa.
Dokud se mezi tvrlrčímsubjektem a reálnfm pÍíjemcemzákonitě
rozprostírala kompaktní rovina fiktivní, zobrazené komunikace,
bylo zcela pŤirozené(byénikoti nezbytné),když vypověď zobrazeného
mluvčíhoměla takésvéhovlastního,se čtenáŤem
zŤetelněnetotožného
adresáta.V podobě nepÍílišzměněnépŤeÍvává i nadiáletento adresát
v jednom lyrickémžánru:v takzvanépoezii milostné.Setkáváme se s ní
hojně ve tÍicátychletech (u Hďase, Seifer[a, občasu Holana atd.), ale
vyskytovala se i v poetismu. pŤipomeĎme
celou ňadubásníNezvalov ch,
Seifertov/ch a Bieblov1fch.Zde všudečtenáŤ
nebyl (a není)pÍekvapen,
když se ocitá v roli jakoby bezděčného
svědka intimníhovyznání,adresovanéhozcela jinéosobě. V poezii jsme ovšemzvyilí i na dalšífiktivní
adresáty.V neposledníÍaděto bfvá osoba v zobtazovanékomunikační
situaci nepÍítomnánebo objekt z jinfch pÍíčinnepÍístupnfjakémukoli
komunikačnímu
vlivu - věc neživá,abstraktnípojematd.Tradičnípoetika
nazfvá takovétooslovení,jak známo,apostrofou.Jejímhlavnímsmyslem
bfvďo vyjádŤitvypjatéemotivnízaujetimluvčího;již
proto byla apostro-
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všakzměnil.

Jinéhovfznamu nabfvá aposrofa tam,kde nenízačleněnado litanického
perspektivy.Do
žánru;její hlavní funkcí pak bÝvá proměna komunikační
proudu komunikace mezi tvŮrčímsubjektem a pfíjemcem vnikají veďe
praménkydílčích
kotakérúznosměrné
mnoha dďších zámérnychpťekážek
adresátu
munikačníchaktúzobrazenfch, fiktivních.odpovědi neschopnému
apostrofy lze klást otÁzkynejen,,ťďnickď. (u nichžse,jak známo,odpověď
vyrozumívá z formulace otázky samotné),nfbrž i otázky zcela nezodpověditelné:

Po taklenivémzrání
esenci,
k slavnostní
pťedstírání'
pčipouštíš'
jen formublďn, rci?
(tváťmnesnímá)
Pťipouštíš
tupostnovfchbludtl,
kdeotrajuměnímá
studu?
ostffsvého
VI. Holan,Prázdnf pohár (oblouk)
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o klenbo,zdali anděl sehnulse tak,aby naslouchal.
zda člověknaslouchá,čímlehkostzvedal by,
ten anděl,ktery klíčmá,aby zavíra|
žlučvonnoudo žádosti'klíčvazbv?
Vl. Holan, Úzkost (Vanut$
odpověď samozťejměnemohou poskytnoutapostrofovaníadresáti:
a ,,klenba...Sotvaji všaknaleznetakéčtenáč,
,,pťedstírání.
ato jiŽproto,že
v kontextu ustavičnfch syntakticko-sémantick:fchdeformací, tedy
intenzívněnaznačované,
avšak racionálně nedešifrovatelné
metaforiky,
pravděpodobně
nesvedeani odhalit,,piesnf..,logickf smyslotázky samotné.
Proto se zde táaacívětná forma stává píedevšímsymbolem tázavosti jako
takové;symbolemjistéhoživotrrího
postoje,jehožhodnotaneklesá,njbrž
ngopakvzrŮstiís nesnadností
ažnemožností
odpovědi'
D ležitéjsou'i dúsledkyintonační;
otrznft na konci posledníhoverše
strofy nečekanězvedá dosavadníintonačnílinii, a tak dynamizujejeho
rytmick}' prúběh.Takto fungujínejen otÁzky;věty tÁzacíse stťídají
s oznamovacími,zvolacími i tozkazovacími(opět jde o rozkazy nesptnitelné):
,,Ó dne ...Ne, ne,nevcházejvmouduši!..@outo,oblouk)' Pravidelnéplynutí
verše,kter je většinouv souladu s metrickfm schématem,se dramaticky
sďetá s dynamickfmi proměnamivzrušené
intonace.
Neméněv1iznamně,ďe poněkud jinlm zpŮsobem,se komunikační
perspektiva aktualizuje kupňíkladuve Weinerově Mezopotámii. Weinerúv
mluvčímá v soběcosi z vypravěčŮtrkzvanésebereflexívní
prÓzy:2Epodobně
jako oni zaujímá vypravěčsk! postoj, vychutnává samospádnou,
lehkosta plynulostieči,automatismus
,,kolovrátkovou..
qfmťr,
efektynavra.
cejícíchse a leda nepatměpozměněnfchmotivrl.Drlkladnějiprokázattyto
vlastnostibychommohli pouze citacemiuMzek pňliš rozměrnfch;proto si
jen namátkou povšimněmenapťíkladhovorovéhoobratu
,,ne Že by,,, jímž
jako by mluvčípťedcházelmožnénámitce svého reálně pňtomného
posluchače,
a věnujmepozornosttakéimprovizovaněprlsobícím
sdruženfm
rlmrlm:
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Ne žeby dokola pomníkuJohančina
zahubenáužjen doutnalaďícenina
ne žeby proradnátaÍn7'e|ahlubina
ne žeby lstivá domlouvďa hladina
Ó nikoliv málokdy bfvá
prolhaná ležtak pÍesvědčivá

Snebevzetíslova MezopoÍámie (Mezopotámie)
V téže
básni se setMváme i s doklady vpravdě,,neuctivéhď.,parďického
zacházenís plísnfmipravidly syntaxe:,,vypáhá chytrfmahmatyzlodějskfmď., ,,I)osvémprávu mladistvémď..Najdeme tu i rfmy, kterése prohťešují
na uznávan;fchbásnickfch mravech tím,žeroz|r|ádajídvojhlásku:,,utuchápadouchď., ,,ponouká. toho kluka...Nikoli ve vftvorech dffvějšíchpoetisttl'
nlbtž v poezii Richarda Weinera jako by se v tuto chvíli wacelo něco
podstatnéhoz děďctví poetismu2g(zároveĎ je tento posfirp souběžnf se
anižby z6atilo svouvážnostazá.
sunealistickfmisnahamio automatismus):
važnost,témaslova je tu pojednános jistou hravostía ironiclcfm odsfupem.
V rivodu pťedchozíkapitoly jsme ťekli, žehodláme charaktertvŮrčího
subjektu- jakožtovfslednici toho,o čem,co a jak bdsnict$mjazykem\fr.ť
- zkoumat pod zornfm rihlem otázky, jak se na konkrétnímbásnickém
vyjadťovánípodílízprlsob zacházenís vyjaďovacÍ kompetencímimouměkdy zákonitostimimoumělec.
leckou.V dobáchbásnictví,pťedmoderníhď.,
platily bezvlhraďnéa rÁvazněi p.roprojev básnftúv,vyp$.
kéhovyjadťování
vala charakteristikatvfučíhosubjektumimo jiné31z toho, o čem,co, jak,
jakymi prostťedky,za jakfch okolností a prď hovofil fiktivní zobnzeny
mluvčí.S postupnfmrozbíjenímkompaktnostipostavyzobrazenéhomluvčího (v české
poezii k němu docházízhrubaď devadesátfchlet, s novou silou
a dŮslednostípak s nástupem meziválďné avantgardy)se zaěín6rozpadat
i vnitfií soudržnost,bezpodmínďná spjatost zmínéné
soustavy otázek.
NapŤíkladv poetismu ztrácí re|evaneiotinka o čem;mluvit lze dle libosti
o čemkoliv.Vykresleny nebfvají(snadjen s vfjimkou básní'kterése expli.
citrě hlásík,,cestopisné..inspiraci) ani okolnosti a dúvodypromluvy; to, co
blvá nazfvánojazykovfmi prosďedky,setu pak zpravidla objevujev podobě
spfie bezptrznakové.Veškerá váha naproti tomu ležína poměru mezi co
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, o klenbo,zda.li anděl sehnulse tak,aby naslouchal,
. zda člověknaslouchá,čímlehkostzvedal by,
ten anděl,kter! klíčmá, aby zavÍra|
žlučvonnoudo žádosti.klíčvazbv?
Vl. Holan, Úzkost (Vanutfl
odpověď samozťejměnemohou poskytnout apostrofovaníadresáti:
a ,,klenbď..Sotvaji všaknďezne takéčtenráť,
,pťedstínírrť.
a to již proto,že
v kontexťu ust,avičnfch syntakticko-sémantick]Ích
deformací, tedy
intenzívněnaznačované,
avšak racionálně nedešifrovatelné
metaforiky,
pravděpodobně
nesvedeani odhalit,,pťesnfo.,
togickf smyslotázky samotné.
Proto se zde tinací větná forma stává piedevšímsymbolem tázavosti jako
takoíé;symbolemjistéhoživoÍríhopostoje,jehožhodnotaneklesá,nÝbrž
ngopakvzrrlstiís nesnadností
ažnemožností
odpovědi.
jsou'i drlsledkyintonační;
Dt}ležité
ooaznftna konci posledníhoverše
strofy nečekanězvedá dosavadníintonačnílinií, a tak dynamizujejeho
rytrnickf prrlběh.Takto fungujínejen otázky; věty tázacíse stiídajís oznamovacími,zvolacími i tozkazovacími(opět jde o rozkazy nesplnitelné):
,,Ó dne ...Ne, ne,nevcházejvmouduši!..CPouto,oblouk).Pravidelnéplynutí
verše,kter1fje většinouv souladu s metrick/m schématem,se dramaticky
sďetrás dynamickfmi proměnamivzrušené
intonace.
Neméněvfznamně, ale poněkud jinfm zprlsobem,se komunikační
perspektiva aktualizuje kupťíkladuve Weinerově Mezopotámii. Weinerúv
mluvčímá v soběcosi z vypravěčú
takzvanésebereflexívní
prÓzy:28podobně
jako oni zaujímá vypravěčskf postoj, vychutnává samospádnou,
,,kolovrátkovou,.
lehkosta plynulostťeči,
automatismus
r./mťr,
efektynawacejícíchse a leda nepatrněpozměněnfchmotivú.Drlktadnějiprokázattyto
vlastnostibychommohli pouze citacemiukázek pfflišrozměrnfch;proto si
jen namátkoupovšimněmenapťíklad
hovoroyéhoobratu ,,nežeby,,, jímž
jako by mluvčípťedcházelmožnénámitce svého reálně pťítomného
posluchače,
a věnujmepozornosttakéimprovizovaněpŮsobícím
sdružen:fm
rjmúm:
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Ne žeby dokola pomníkuJohančina
zahubenáužjen doutnalazĚícenina
ne fu by proradná tarfl 7'elahlubina
ne žeby lstivá domlouvalahladina
Ó nikoliv málokdybfvá
prolhaná ležtak pÍesvědčivá

Snebevzetíslova Mezopotámie (MezopoÉimie)
parodiclkého
V téže
básni se setkávámei s doklady vpravdě,,neuctivého..,
zacházenís pffsnfmi pravidly syntaxe:,,vypťáháchytrfmahmatyzlodě1iskf.
mďo,,,Po svémpr.ávumladiswému...Najdeme tu i rfmy, kterése prohťrešují
nauznávanlch básnickfch mravech tim,žerozkládajídvojhlásku: ,,ututchápadouchď., ,,ponouká- toho kluka...Nikoli ve vftvorech dffvějšíchpoe|tistú,
nfbrž v poezii Richarda Weinera.jako by se v tuto chvíli vracelo lněco
se
podst,atného
z dědictví poetismu29(zároveiÍje tento postup souběžn1í
vážnost
ztratilo
svou
anižby
azásunealistickfmisnahamio automatismus):
važnost,témaslova je tu pojednrános jistou hravostía ironickfm odsfit1rcm.
V rivodu pťedchozíkapitoly jsme ťekli, žehďláme charaktertv tčÍho
subjektu- jakožtovfslednici toho,o čem,co a jak básnicl$mja,ykemWé$
- zkoumat pod zornfm hlem ot4zky, jak se na konkrétnímbásnickém
vyjadťovánípodílízprlsob zacházenís vyjaďovací kompetencímimouměkdy zákonitosti mimournělec.
leckou. V dobáchbásnictví,pťedmoderníhď.,
platily bezvlhraďnéa závazně i proprojev básnftúv'vyp .
kéhovyjadťování
vala charakteristikatvúrčíhosubjektumimo jiné3l z toho, o čem,co" jak,
jakfmi prostťedky,za jakfch okolností a prď hovoťil fiktivní zobrazeny
mluvčí.S postupnfmrozbíjenímkompaktnostipostavyzobrazenéhomltrvčího (v české
poezii k němu dochániztuubaod devadesátfchlet, s novou silou
a dŮslednostípak s nástupem meziválečnéavantgmdy) sezaěíná rozpadat
i vnitfií soudržnost,bezpodmínďná spjatostzmíněnésoustavy otázek,
Napťíkladv poetismu ztrárcírc|evanei otánkao čem;mluvit lze ďe libosti
o čemkoliv.Vykresleny nebfvají(snadjen s vfjimkou básní,keré se expli.
cifrtěhlásík ,,cestopisné..
inspiraci) ani okolnosti a dúvodypromluvy; to, co
blvá,nazfváno jazykovfmi prosďďky, setu pak zpravidlaobjevujev podobě
spíšebezpffznakové.Veškerá váha naproti tomu ležína poměru me.zico
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a jak', pro poetismus má rozhďující vyznarrl takovépojednánípťedmětu,
kterénarušujejeho navyklou, mimouměleckfnročekávánímstanovenou
sEukturu,a to jak vztahrlvnitťních'tak zejménavztahrl vnějších.
V introvertní,holanovsko-halasovské(zjednodušeněťečeno)
poezii let ťicátfch se
pak hlavnídrlraz pťesunulna otázku jaklmi jazykovjmi prostťedky;sám
pťirozenf jazyk,jeho jednotlivévyjadťovacíformy a vztahy mezi nimi
se umělecky zvfznamřují a stávajíse pťedmětemimplicitní básnické
reflexe.
Hovoťímetu samozíejměpouze o určitfch pťevládajících
obecnfch
tendencích;v konkrétníchdílech bychom našli četnékonlaétnější,
byť
víceménědíIčí
projevy pťítomnosti
fiktivníhomluvčího.Kromě toho,jak
jsme užzdrlraznili v minulékapitole, naším kolem nenícharakterizovat
tvrlrčísubjekttoho kteréhojednotlivéhodíla. subjekt,kterf je korelátem
jedinečného,
jen pro danédílo platného,individuálního sémantického
gestá, nÝbrž subjekt zobecněn , odpovídajícíanďogicky zobecněnému
sémantickémugestu dobovému či směrovému.Vfpověď většiny
poetístickfchbásníse nevyčerpávala
oním,,ozvláštněním..
popisovan ch
jehožpodstatujsme se pokusili objasnit; toto ,,ozvláštnění..
skutečností,
je všaktím,co je v nich vždy (aéjakokonečnfcíl, aťjakoprosťedek)
pŤítomno.Takév dílech tťicátfch let nenítémaslova jedinfm pojedná.
vanlm tématem;toto implicitní téma- a jeho v:/znamné,
leckdy rÍstťední
postavení- však navzájem spojuje básnická díla, která už nestmeluje
žádnf společn program a která proto jinak tíhnou spíšek odtišnosti'
k rozmanitosti.
Jestližese v jednotlivfch dílech témaslova snoubís rrlznfmi tématy
dalšími,znamenáto, že takéono múžebft ve vzlahu k nim buď cílem,
nebo prostťedkem(v rovnovážn1fch
pťípadech
obojímzároveí). Celkově
se však tato rovnováha s postupemčasupťeskupuje:zatímcana pďátku
tťicátÝchlet stály problémyslova a mlčení,slova.a nevfslovného'slova
jako povinnosti a danajskéhodaru v samotnémcentru prožitkusubjektivity (a sebereflexesubjektuv cenru prožitkusvěta)'pak ke konci daného
období' zejménapod vlivem stále drtivějšía drastičtější
společenské
atmosféry,se tototémapťesouvádo p ozadízájmu- z pozice cí|edo pozice
prostčedku.Ani zde všakjeho vyznam neslábne,jak ukazuje naplíklad
Halasovo Torzo naděje z roku.1938 či Holanovo Záťíz téžedoby. Je to
svfm zpúsobemlogické,neboédějinytu s krutou ironií nově zaktu. alizo128

s nimižse básníci
valy a zkonkretizovalymimojinéprávěty problémy,
jako
povftce
problémy
filozofickfmi.
s
ovšem
po
ce|átÍtcátÁ|étastÍet.ali
tohoto kolu
riskantní
obtížností
povinnostíŤeči
a
Rozpormezibásníkovou
dimenzí.
ažpffliškonkrétních
náhlenabylďívenetušen:Ých,
Poznámky
1 v. Nezval,letákSunealismusv ČsR,2l,3.1934.
2 Surreďismusv diskusi,Prďra 1934.
3 Tamtéž,
s.31.
a Let6k Surealismusv ČsR.
5 Tamtéž'
6 Doslova tak hodnotil své poetistickéusilování V. Nezval ,,Š1o
o to, odhďit
skutečnos!dátjíjejísvítivftvarjako v prvÝ den.Činil-lijsemto zacenu logip-' byla
to snahanadmíď'é*i'ti"tá.* v. Nezvál' Kapka inkoustu,Red 1,9, červen1928.
7 Leták Suneďismus v Čsn.
8 B|ft",i"M. Kubínová,Proměnyčeské
poeziedvacátfch let,Praha 1984,kapitola
Hďasova Sépie.
9 Je ovšemspornéa nelzejednoznačně
rozhodnout,zdamímeHa|asovua Závadovu
skutečněještěna prldě poetismu, nebo zda
vedenou
poleiniku
za
pouuzovat
tntxo
toto polemickéostř stavíobě knihy již mimo tento sm&' Jejich intenívní vztďr k
poeďsmuje všakv obou piípadechmimo ďskusi.
l0 vi"F. X' Šada"Dvapiedstavitelépoetismu,
Prahal928'
o nejmlaďípoeziičeské,
tl Typičnostimotivu
ve studii
J.
Brabec
,,víček..vHolanověpoezii si všiml napÍ.
poezii,
1963.
Praha
Holan, in: Jak číst
12R.Ingarden,Uměleckédílo literrámí,Praho 1989.
13
námtakéumožnípodcbypojem,,zkušenosti..
N"id"poo""o poťebuzjednodušení;
tit rozan mezi těmi syntaktickfmi spojeními,která nejsou v. rozporu s mrmoutyto normy porušují.Ve snazc zd raznit
měteclclmi normami,a těmi spojéními'-kierá
ontotoii"l"y rczÁí| mezi píedmětem intencionálním a piedmělem reálnjm totiž
Ingardln považuje ,,..golé.nť.intencionálnípíedmětyi vniďně .rozpom6spojení
". či,,kulatf čtvereď.,takžepojemintencionálníhopíedmětusám
tyio ,,or"oenežeiezo..
o sobě vfše zmíněnérozlišováníneumožřuje.
14
R. Ingarden,Uměleckédflo literární s' 146.
15
E*i'tu.ií ovšemi obtazn| pojmenován( jejichž rozsah se lcryje s větnfm celkem
(častojsme se s nimi setkávďi právě v poetismu),takževětná synta8matazústrívají
.nedotčena.
16
J. M' Lotman, Lekcii po snukturďhoj poetike, Tartu 1965.
'7
M. Kobínoná,Seifertovapoezieplynoucíhoěasu (K poeticeknih Jablko z k]ínaa
Ruce Venušiny),Českáliterahra 1987,4,s. 306.320.
',
in:R. Jakobson,
vi"R. Jukotson,DvaaspektyjazykaadvatypyafaticlcÍchporuch,
Slovesnéuměnía uměleckéslovo,Praha 1969.
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a jak; pra poetismusmá rozhodujícívyznam takovépojednánípťedmětu,
kterénarušujejeho navyklou, mimouměleckfnročekáváním
stanovenou
strukturu,a to jak vztahrivnitíních,tak zejménavztahrl vnějších. intro.
V
vertní,holanovsko-hďasovské
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pak hlavníd raz pťesunulna otázku jakjmi jazykovlmi prostťedky;
sám
pťirozenf jazyk,jeho jednotlivévyjadťovací
formy a vztahy *.,i ni,ni
se umělecky zvyznamíljí a stávajíse píedmětemimpliciiní
básnické
reflexe.
Hovoťímetu samozťejměpouze o určitychpťevládajících
obecn/ch
tendencích;v konkrétníchdílech bychom nďli četnékonkrétnější,
byť
víceménědílčíprojevy pfftomnostifiktivníhomluvčího.Kromě
jak
toho,
jsme užzdrlraznili v minulékapitole, naším kolem
nenícharaktetizovat
tvťtrčí
subjekttoho kteréhojednotlivého<líla. subjekt,kter! je korelátem
jedinečného,
jen pro danédílo platného,individuálního
sémantického
gesta, nfbrž subjekt zobecněn , odpovídajícíanatogicky
zobecněnému
sémantickémugestu dobovému či směrovému.Vfpověď většiny
poetistickfchbásníse nevyčerpávala
oním,,ozvláštněním..
popisovan ch
jehožpodstatujsme se pokusili objasnit; toto
skutečností,
,,ozvláštněnť.
je však tím,co je v nich vždy(aéjakokonečnf
cíl, aťjako prostťedek)
pťítomno.Takév dílech tťicát/ch let nenítémaslova jedinfm pojednávan;fmtématem;toto implicitní téma- a jeho vyznamné,leckdy stťední
postavení- však navzájem spojuje básnická díla' která už nestmeluje
žádn! společn1fprogram a která proto jinak tíhnou spíšek oďišnosii'
k rozmanitosti.
Jestližese v jednotliv:fchdílech témaslova snoubís rrlzn]fmitématy
dalšími,znamenáto, že takéono m že byt ve vztahu k nim buď cílem,
nebo prostťedkem(v rovnoviížn]/ch
píípadechobojímzárovelÍ).Celkově
se však tato rovnováha s postupemčasupťeskupuje:zatímcona pďátku
tťicátfch let strályproblémyslova a mlčení,slova a nevyslovného,slova
jako povinnosti a danajskéhodaru v samotnémcenffu prožitkusubjektivity (a sebereflexesubjektuv centruprožitkusvěta),pak ke konci daného
období, zejménapod vlivem stále drtivějšía drastičtější
společenské
atmosféry,se tototéma pťesouv
pozadí
záj mu z pozice cí|edo pozice
á da
prostčedku.Ani zde všakjeho vyznam neslábne,jak ukazuje napffklad
Halasovo Torzo naděje z roku.1938 či Holanovo Záťíz téžedoby. Je to
svfm zprlsobemlogické,neboťdějinytu s krutou ironií nově zaktu. alizo.
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s ninnižse básníci
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s. 31.
a Let6k Surreďismusv ČsR.
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to za cenulogiky,byla
dátjíjejísvítivf tvarjako v prvf den' Činit-ti.jsem
skutečnost,
to snahanadmírurealistická...V.Nezval, Kapka inkoustu,Red 1, 9, červen1928.
1 LetákSurreďismus v Čsn.
8 B|ft",i, M. Kubínová,Proměnyčeské
poeziedvacátfch let,Praha 1984,kapitola
HalasovaSépie.
9 Je ovšemspornéa nelzejednoznačně
rozhodnout,zda mámeHalasovua Závadovu
ještěna pŮděpoetismu'nebozda
knížkupovaŽovatza polemiku vedenouskutečně
toto polimické ostňístavíobě knihy již mimo tento směr. Jejich intenzívnívztah k
mimo ďskusi.
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10vi"F. x. šuto4DvapŤedstavitelépoetismu,
Prahal92g,
české,
o nejmladšípoezii
1l Typičnostimotivu
,,víček..vHo1anověpoezii si všiml napť.J. Brabec ve stuďi
Holan, in: Jak čístpoezii' Praha 1963.
12R.Ingarden,Uměleckéďlo titerámí,Praha 1989.
13
námtakéumožnípodchypojem,,zkušenosti..
N".jd"poo""opoďebuzjednodušení;
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o soběv!še zmíněné
rozlišováníneumožřuje.
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R' Ingarden,Uměleckédílo literárnís' 146.
15
E*il.tujíovšemi obtaznápojmenován(jejichžrozsahse kryje s větnfm celkem
(častojsme se s nimi setkávali právě v poetismu),takž.evětná synta8matazistÁvají
nedotčena.
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J. M. Lotman,Lekcii po strukturalhojpoetike,Tartu 1965.
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M. Kobínoná,Seifertovapoezieplynoucíhoěasu(K poeticeknih Jablko z klínaa
Ruce Venušiny),Českáliteratura1987,4,s. 306-320.
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jazykaadvatypyafaticlclchporuch,in:R. Jakobson,
Vi"R. JukoOson,Dvaaspekty
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L9T^^též.
20složitost
větnéstavbyjako-ryspro Halase pÍíznačnlkonstatuje
napť.J. Grossman
v pŤedmluvěk Halasov/m Básním,Praha 1957.
2l'Ro.díy
mezi definičnímetaforou
(."{,je B..)apŤirovnáním
(,".{jejako B..)se nijak
u{:Tě neaktualizujínap 'v Nezval,,{Ž"ne v množném
eisre,tae oba zprlsoby
vyjáďení hrajíuvnití obraznjch vfčtrl stejnou ro|i' Zajímav! prip.o
'*"r'"ri"'""
tohotorozdfluposkytrrjetaké-Máchrlv
Máj: na zďátku pro'rureÝuáyáiv'á.:.ou tut.
oxymÓra prezentovánajakožtopŤirovnání(isou uvoána slovy
,jakoi. n"bo-,po.. ,'9brazco bíllch měst'....),v jejímzávěrujsou všakzpětněintffitov,ena
3'to a"t.
ničnímetafory(,,Todětinskf mrtjvěk..).
aktuálnímčleněnívětném,
in: V' Mathesius, Jazyk,
?, y,,,Mathesius, o takzvaném
kulturaa slovesnost,Praha 1982.
23y.oF,Trávníček,
Slovníkjazykačeského,
Praha1952,s.561.
2a39a.99nc1i
ui1 L. Kundera,Z|atá - rudá- čemá,pÍedmluvak HalasovuKrásnému
neštěstí,
Praha1968,s' 68-72'
tutoproblema|ikunapÍ'B' Havráneka A. Jedličkav České
mluvnici,
1 T*.'^qr":í
Praha 1960,
26v,,J.Grossman,
piedmluvak HalasovlmBásním.
27
B|íž"k litaničnosti
v Hďasově dfleviztzmtéŽ.
n Viz
D. Hodrová' Sebereflexívní
román,in: Poetikačeské
meziválečné
literatury,
kaha 1987.
29V poetistickém
obdobípozorujemepodobnouhru s jazykem samotnfmpŤedevším
v tvorbě Voskovce a Wericha. o několik desetiletípozději se pak setkáváme
s: podobn]Ímirlmovfmi praktikami, jako byl Weinirrlv rozttaa dvojhlásky,
a s obdobnjmi parodiemisnaho syntaktickouhyperkorektnost(ovšemo ,,,*" ,nnohem vyšší).u.autora,
kterÝ se vfslovně hlásík oáiazu V+W a k poetistické
inspiraci
v bec - u JiiítroSuchého.
30
oproti vfčtuuvedenému
v rívodupŤedchozí
kapitolyzde chybějíot ázl<y
zajabjch
okolnostía za jabjm čelem;jeto dáno specifičností
básnickékomunftaÉní
situace,
o níŽnynívfhradněhovoťíme.
Prvníz těchtodvouotázekjepiístupnáspíše
literáÍním
hisůorikr1m
nežběžnému
čgenráŤi,
a pÍotodo vfznamovďstavby dílaiasahujejen v
mťevelmi omezené
(zprlsob,jakfm se to děje,je zvláštnía zdejej nemrlžemĚ
anďy.
zovat).Co se pak ť!čeotÁzkyzajabjm Účeten,ta vzhledemke špecifickfmrysrlm
komunikačnísituace
básnickéztrácívrlbecsmysl.Jelikožbásníkova,'zprávi.nemrlže
bezp.rosťedně
ovlivnit plaktické záležítosti,kterépiíjemce obklopují,utviíťí
se
stabilní,neproměnlivj členáťr}v
komunikačnízájem, jěmuŽ odpovídďpiedpoklad
stejněstabilnírokomunikačního
záměruodesilatelova.Vnímatel
vždypreapouaoa,
žejedinfm čelembásnfl<ovfchwúrčíchaktivit bylo vytvoťit'uetitne, vniťně
soudrŽné,
estetickyprlsobící,
,,autentickď.uměleckédflo. (Éttrek tomuni' M. Kubínová, V zemíslov, Praha'1988).Rozpozná.li čtenáť
jinfch áutorovfch
spoluričast
pohnutek(napi.komerčních,
pťímočďe
didaktickfctrapoo.;,zpravidláto vjeho očích
diskvďifikuje uměIeckouhodnotuv1ftvoru.
31
Tí,nto
zobra.
:jin.y... mínímevše,co nenímotivovánovyjaďovacími potťebami
zenéhomluvčího:
verš,rfmy, eufonii atd.
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Svědek v poezii Skupiny 42
Rodokmen,z něhožpocházímodemípoezie. jakojev vfvojově a kvďibtivně novf . mápŮvodfrancouzsk!.Paďído něj A. Rimbaud,S. Mallarmé
bychom mohli v rámci tétoinspiracerozlišovatdvě
a G. Apollinaire, pŤičemž
linie senzuálnía analytickou.lP.o prvníje pfiznďnf dúrazna smyslovou
stránku a jedinečnost(dadaismus,futurismus,poetismusa surrealismus),
(italská
zatímcoosu druhéwofi princip absrakce arozkrlvající analytičnosti
si
hermetickápoeáe, P. Valéry,F. Halas a V. Holan). obě linie spojuje,že
jednotícím
prosvěcované
promluvy,
vědomí
v nich poezieuchováváznatelné
do horizontálněťetězen/chvjem
rozloženfm
aéuž
,,pásmovitě..
záměrem,
(poetismus),nebopťesunutfmz viditelnéhosmyslovéhopovrchudovnitť'do
zákonitostimá zachycovat(surrea.
jehožnavenekse nezjevující
podvědomí,
iismus). Ve stavu rozkladu tohoto mďelu zastihuje modernípoezii tvorba
jejich
básníkrtt icátfch let, u nás zejménaF. Halasea V. Holana,ovšemi v
textechhledá lyrická promluva se světemaspoiíminimálnímírusoutadu'byé
je to hlediánítfznivé, skffpajícía byézpŮsob,kterlm tentosouladnast.ává,
má podobu problematizujícíotázky, unikavéhoparadoxu či oxymÓra, ba
dokonce . jako u R. Weinera - jde o hledání' ktetézr,e|azrušilo vazbu se
světema zapouzdŤilose do sebe' v ,,absolutnonebytÍ,.2
promluváchlyrickfch subjektrltétopoeziestáe viďtelněji
Ie zÍejmé,Eev
stiávávícelyrickf
o, ěímžsetematickfm těžištěm
ublvá rozměru integračníh
vzruchčihffivá obraznostnežucelenápromluva.PťescževšakmluvčípotlačujevlasÍrípodíl na evokovanémsvětě a svou proměnouv tvoilvf princip
jsoucno(surrealismus)ztácí ivlastnísebe.uvědo(poetismus)čine.vědomé
mění,v jeho kreaci nikdy nechybípfiíznakpfináležitostik určitévfpovědní
instanci.Máme pťedseboumelancholii,dojem,sen,vizi, šarádučihru něja.
kého určitéhosubjektu, kterf zde prlsobíjako tvfuce či pťinejmenším
pro
,,konfroloť.vfpovědi. A tento vícečiméněurčitf subjektpťedstavujei
komusoubor
čtenáienezanedbatelnouoporu, neboév sobě zosobĎuje
nikačníchpravidel, orientuje perspektivu a ,,scénáf.recepce, a skftrá tedy
i textovou záruku pťítomnostismyslu. Smysl se pťedpokládá,neboése
pťedpokládájeho existence ve sféťeodpovědnosti promlouvajícíhonebo
aspoii jemu naďazeného(autorského)subjektu.Ještějinak: smysl je uskutečlíován
ve vfpovědnÍmzáměru,v ochotěsdělovat,tj. propojovatautorskou
a čtenáťskou
zkušenost.

t31

19TamtéŽ.
20s-ložitost
větnéstavbyjako rys pro HalasepÍíznačn!'
konstatujenapÍ.J. Grossman
v pŤedmluvě
k Halasovfm Básním,kaha 1957.
2l'Ro'díy
mezidefiniční
j1B..) a pŤirovnáním
metaforou(,*4.
(,,.{je jako B..)
se nijak
.zprlsoby
v!r.y1ě neaktuďizujínapŤ'vNezval ově Ženě v množném
čísle,k-deoba
vyjáďení hrajíuvnitÍobraznfch vfčtrl stejnou ro|i' Zajímavj pŤípadneunalizace
tohoto-rozdflu
poskytujetakéMáchrlv Máj: na začátkuprosluléÍafuoxym r jsou tato
oxymÓra prezenlovánajakožtopŤirovnání(sou uvozenaslovy 'jako;. n.ň
'po.. .
co bílfch měst.....),
''9.-braz
v jejín závěrujsou všakz$tně interpretována
jako definičnímetafory(',Todětinskf mrtjvěk..).
zz vi,y
'Mathesius,o takzvaném
aktuálnímčIeněnívětném,
in: V. Mathesius,Jazyk,
kultura a slovesnost,Praha 1982.
23Y.oF'
jazykačeského,
Trávníček,
Slovnil<
Praha1952,s.561.
2aPodrobně.ji
niz L. Kundera,ZIatá- rudá- čemá,pŤedmluva
k HalasovuKrásnému
neštěstí,
Praha1968.s'68-72'
zj rax.z1Íazuií
tutoproblematikunapÍ.B. Havráneka A. Jedličkav České
mluvnici,
Praha1960,
26vo
J. Grossman,pÍedmluvak Halasovlm Básním.
27
BIíž"klitaniěnostiv Hďasově díleviz :glmtéž.
28viz
D. Hodrovri Sebereflexívní
romiín,in: Poetikačeské
meziválečné
literaiury,
Praha1987.
29V poetistickém
obdobípozorujemepodobnouhru s jazykem samotn;fm
pŤedevším
v tvorbě Voskovce a Wericha. o několik desetiletípozději se pak šetkáváme
s: podobnlmi rfmov]fmi praktikami, jako byl Weinerr1vrozklád dvojhlásky,
a s obdobn]fmiparodiemisnaho syntaktickouhyperkorektnost
(ovšemv mfte mnohem vyšší)
u.auŮola,kterÝ se v:fslovněhlásík odkazuV+W a k poetistické
inspiraci
vúbec. u JiÍítro
Suchého.
30
Oproti vfčtuuvedenému
v rivodupŤedclrozí
kapitoly zde chybějíot ázkyza jakjch
okoltnstía za jaklrn tilčelem;je
to dáno specifičností
brásnickákomunika8ní
situace,
o níŽnynívlhradněhovoťíme.
Prvníz těchtodvouotázekjepťístupná
spíše
literárním
historikrlmnežběžnému
čtenáii,a proto do vfznamovéstavbydíla zasahujejen v
(zprlsob'jukÝ* se to děje,je zvláštnía zdejej nemrlžeme
mťevelmi omezené
anďy.
zovat). co se pak r!če otáz|<yza jakjm čelem,ta vzhledem ke specificklm rysrtm
komunikačnísituace
básnickéztrácívúbec
smysl.Jelikožbásnftova,'zprávď.nem že
bezprosďedněovlivnit praktické záLežítosti,
kterépťíjemceobklopují;utváťíse
stabilní,rreproměnlivfčtenářlv komunikačnízájem, jemuž odpovídápťedpoklad
stejněstabilníhokomunikačnítro
záměruodesilatelova.Vnímatelvždypť.dpokládá,
žejedinlm ričelembásníkov ch tvrlrčíchaktivit bylo vytvoťitsvébytné,
vniťně
soudržné,
estetickyprlsobící,
,,autentickď.uměleckédío. (Blfie k tomuviz M. Kubínová, V tizemíslov, Praha 1988).Rozpozná.li čtenríň
jinlch autorovfch
spolutičast
pohnutek(napi.komerčních,
pťímočďe
didaktickfchapod.),zpravidlato v jeho o8ích
diskvďifikuje uměleckouhodnotuvfworu.
31
Tí'to ,jin!m.. mínímevše,co nenímotivovánovyjadŤovacími
poťebamizobra.
zenéhomluvčího:
verš,rfmy, eufonii atd.
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Svědek v poezii Skupiny 42
.
jev vfvojově a kvďi.
Rodokmen, z něhožpocháaí modemípoezie jako
S. Mallarmé
Rimbaud,
A.
něj
do
ÍativněnovÝ. mápŮvodfrancouzskÝ.PaÉí
dvě
rozlišovat
bychom mohli v rámci tétoinspiÍace
u c. aponinui'., pťičemž
je plíznďnf dŮ'az na smyslovou
linie - senzuálnía anďytickou.l ho první
poetismusa surrealismus),
futurismus,
sEánku a jedinečnost(dadaismus,
(italslrá
zaÉmcoosu druhéwoťíprincip abstrakceatozfivající analytičnosti
linie spojuje,žesi
hermetickápoezie, P. Valéry,F. Halas a V. Holan). obě
jednotícím
prosvěcované
v nich poezie uchovává znatelnévědomípromluvy,
ch vjem
íetězenf
horizontálně
aéuž,,pásmov itě,,r ozloŽenfm do
zámérem,
(poetismus),nebopťesunutfmzviditelnéhosmyslovéhopovrchudovnitč'do
zákonitosti má zachycovat(surreaioovuoomi, iehožnavenekse nezjevující
poezii tvorba
iismus). Ve stavu rozkladu tohoto modelu zastihuje moderní
i v jejich
ovšem
Holana,
V.
básníkrltčicátfchlet, u nás zejménaF. Halasea
byé
míru
souladu,
Íextechhledá lyrická promluvá se světemaspoiíminimální
nastává'
a byťzpúsob,kteqfm tentosoulad
je to hledánífilznivé, skčípající
ba
má podobu pÍoblematizujícíotázky, unikavéhoparadoxu či oxymÓra,
dokonce.jakouR.Weinera.jdeohledání'ktetézpelazrušilovazbuse
světema zapouzďilo se do sebe,v ,,absolutnonebytÍ..2
promluvachlyrickfch subjektŮtétopoeziestráleviďtelněji
Ie zgejmé,Žev
sLávávícelyrickf
o,ěímŽsetematickÝmtěžištěm
ubfvá rozměruintegračníh
potlavšak
vzruchčihffivá obraznostnežucelenápromluva.Pťestlože mluvčí
princip
čujevlastnípodíl na evokovanémsvětě a svou proměnouv tvofivf
zÚácíi vlastnísebe.uvědojsoucno(surrealismus)
(poetismus)čine.vědomé
k určitévjpovědní
pŤinátežitosti
pťíznak
mění,v jeho kreaci nikdy nechybí
šarádučihru něja.
vizi,
instanci.N4ámepťedseboumelancholii, dojem,sen,
kého určitéhosubjektu, kterf zde prtsobíjako tvŮrce či pťinejmenším
piedstavujei pro
,,konffoloť.vfpovědi. A tento vícečiméněurčitf subjekt
soubor komu.
zosobiÍuje
čtenáíenezanedbatelnouopotu, neboév sobě
nikačníchpravidel, orientuje perspektivu a ,*énáť, ťecepce,a skftá tedy
i textovou záruku pťítomnostismyslu. Smysl se pťedpokládá,neboése
pťedpokládájeho existence ve sféťeodpovědnosti promlouvajícíhonebo
subjektu.Ještějinak: smysl je uskuaspoi1jemunaďazeného(autorského)
tďiÍován ve vfpovědnÍmzáměru,v ochotěsdělovat,tj. propojovatautorskou
a čtenáťskou
zkušenost.
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I kdyžprocesrozrušování
tohotomodeluprobíhái zevnitÍjeho samotného (viz vfše), pÍecejen vzniká potÍebanově formulovatvztah umění
a skutďnosti, a to nikoli jen ve vyššívfvojové fáni baďce a inspirace,ale
takŤftajíc
z druhéhobÍehu.Ve sv1fchrecenzícha článcíchna konci ďicátÝch
a na počátkučtyŤicáffch
let poukazujeJindŤichChalupeckf na to, žeotÁzky
vztahučlověkaa umění'urněníaíivota, smyslu uměnía principrllyričnauž
nenímožnoÍešitv rámci ,,ffancouzského..
modelu,nlWŽ Že nastáváchvíle
novéformulace (teoretickéi tvŮÍč|.Umění je tuďiž nutno položit otÍyku
nikoli doplrlující,ate zce|a zásadní.ontologickou. Projevem i vfstedkem
tohototazáníjesnahanavoditztracenfkontaktse skutečností,
a to pÍedevším
prosůednictvím
tématu.
Současněse opouštějí
vzory francouzské
a najejich
místopricházíinspiraceangloamerická,neboéprávě v ní básnícia teoreÍici
formujícíse Skupiny 42 na|ézají
ono fascinujícíspojeníuměnía života.
jejíbásníci,
Amerika je Chalupeckémuzemímďernímu uměnízaslíbertou;
je
teorií,kteréby vedly a mátly, nikdy neztratilipÍímfvztrh
,,nepoťebujíce
ke světu a k životu, kterf jedinf mrlže uměleckédílo činit živfm
a skutďn1/m...3
Zce|a zásadněse mění i komunikačnípravidla, včetněrole, funkce
a postavenílyrickéhosubjektu.Jeho rilohapÍdpokladusrnyslu,tematického
svorníkua majiteleklíček básnickémusvětu,kter'.fse kolem něho a skrze
něho odehrává'je potlačenana minimum,rozpuštěnav plenéru,ba jakoby
zceJaodsunutamimo zemítextu.Evokovanf světpŤestává
bÝtjeho světem,
vytazem,postojem.A stejnějako se vytratil integrujícímoment,jednota
celku, ustoupil ze svfch pozic i lyrickf mluvčíse svou promluvou.- Svět
básnftrl Skupiny 42 vzntkábez apriomíideovéosnovy,rodíse jako situace
formulovaná zdola, namnoze neuspoÍádaná,
vniffně rozporuplná.Mluvčí
nenístvofitelem,ale pouhou součástí
zantétosituace,nadtosoučiástíbez
jen
někdo,kdo byl
čenfchprivilegiía rovnomocnouse všemiostatními.
Je to
jakoby bez svéhopÍičinění
periférie,anižby na
zasazendo scenérieměstské
mÍryharmonizoval.Jinfskutečnostpúsobil,
organizovalji a tímji do určité
mi slovy: opÍrďa-li se dŤívepozice lyrickéhosubjektuo dojem, vfklad,
interpretaciči vědomépoznávání,nynějšípozice je vfrazně ontologická:
je, pÍičemž
jde o bytínesystémové'
pÍedevším
nehodnotící,
subjektmluvčího
naslouchající,
syrové.
Mnohdy existencesubjektufungujejako svéhodruhumédium,absorbu.
jícíděje ve svémokolí:
t32

Možnf je všeckopÍišelpovídá
Málo platnf užprej to nejdevon užšel
Takovejchdesetminut ve sďedupo poledni
Prej cosi tbc byly to souchotě
Anežkoco stehnedsmutnácizí člověk
I. BtatnÝ,MikutáŠskánoc (Tentovečer)
nepťetavené
se valí smršésituací, záznamtjakoby syrové,
Na čtenláťe
jevovosti,kekterésenehlásížádn!majitel,ktorounikdonikamneusměťi1uje'
hlukŮ bez
promluv, šumťr,
nekoriguje;registrujíse shluky anonymních
v níŽvládne entropie.LyrickÝ
hierarchie,vyvstává pťednámi obrazreality,
sď. v drobnfch situamluvčízrlstávámimo viditelnétématextu,,,rozpustil
jen chvílipostál na místěazazna.
cíchjako jejich anonymnísvědek,kterf
menávď.
talďka vfhradně
Za povšimnutístojí,že BlaEréhoautenticitase opírá
tytovjemy totiž
o vjemy zvukové(a nikoli vizuální).Drtvod sezdÁzejm!.
je jazyk,nepodléhajíŽádnému
poezie, jímž
vzhledemke znakovémusystému
posunrlm.V texsouvisejícím
pťekladuas tímtbpťekladem
mezimediálnímu
techbásnftrtSkupiny42ostatněčastonalézámepŤímouŤeč,zďixovanoupo
zpŮsobuďivadelníhoscénáťe:4
Azur: o rubášmramorpožádal
dobrébyďo jej pálí
Tnna:šibeničník
list)
J. KoláŤ, Pňespo|nídělník (IGestn!
Někdo ťíkal:Měls ho srazit hákem Lazua
Hledačiněhy (Udáosti)
J. Ítranč,

Den co den stejně
pojd'tena večeťi.
ťíkám:
(Cizípokoj)
J. Hauková, Tak to bfvá v životě
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I kdyžprocesrozrušovánítohoto
modeluprobíhái zevniffjeho samotného (viz vyše),pÍecejen vzniká pot eba nově formulovatvztah umění
a skutečnosti,
a to nikoli jen ve vyššív:ívojovéfáz;itradicea inspirace,ďe
talďíkajícz druhéhobÍehu.Ve svfch recenzícha článcíchna konci ďicátÝch
a na počátkučtyŤicáťfch
let poukazujeJinďich Chďupeckf na to, že otÁzky
vztahučlověkaa umění,uměnía Života,smyslu uměníaprincipúlyričnauž
nenímožnoÍešitv rámci,'francouzského..
modelu,nlbrž Že nastáváchvíle
novéformulace(teotetickéi tvfuč0.Uměníje tudížnutnopoložit otÁzku
nikoli dopliÍující,ale zce|a zásadní.ontologickou. Projevem i v:fsledkem
tohototázáníje snahanavoditztracen kontaktse skutďností,a to pÍedevším
prosŮednictvímtématu.
Současně
se opouštějí
vzory francouzské
a najejich
místopŤicházíinspiraceangloamericlcá'neboéprávě v níbásnícia teoretici
formujícíse Skupiny 42 na|ézají
ono fascinujícíspojeníuměnía živoÍa.
Amerika je Chalupeckém
a zemi modernímuuměnízaslíbenou;
její básníci,
teorií,kteréby je vedly a mátly, nikdy neztratilipÍímfvztah
',nepoffebujíce
ke světu a k životu, kte.j jedinf mrlže uměleckédílo činit živfm
a skutďn1fm...3
Zce|a zásadně se mění i komunikačnípravidla, včetněrole, funkce
a postavenílyrickéhosubjektu.Jeho ritohapÍedpokladu
smyslu,tematického
svorníkua majiteleklíček básnickémusvětu' kte4f se kolem něho a slrze
něho odehrává'je pottačena
na minimum,rozpuštěnav plenéru,ba jakoby
zcela odsunutamimo rizemítextu.Evokovanf světpŤestává
bft jeho světem,
vfrazem, postojem.A stejnějako se vytratil integrujícímoment,jednota
celku, ustoupil ze svfch pozic i lyrickf mluvčíse svou promluvou.. Svět
básnft Skupiny 42 vznká bez apriorníideovéosnovy'rodísejako situace
formulovaná zdola, namnoze neuspoÍádaná,
vniĚně rozporuplná.Mluvčí
nenístvofitelem,ďe pouhou součástí
tétosituace,nadtosoučástíbezzaručenfchprivilegiía rovnomocnouse všemiostabrími.
Je tojen někdo,kdo byl
jakoby bez svéhopÍičinění
zasazendoscenérieměstské
periférie,anižby na
púsobil,organizovď ji a tímji do určité
skutečnost
míryharmonizovď.Jinfmi slovy: opÍrata-lise dŤívepozice lyrickéhosubjektuo dojem, vfklad,
interpretaciči vědomépoznávání,nynějšípozice je vlrazně ontologickrá;
je, pŤičemž
subjektmluvčího
pÍedevším
jde o bytínesystémové,
nehodnotící,
naslouchající,
syrové.
Mnohdy existencesubjektufungujejako svéhodruhuméďum,absorbujícíděje ve svémokolí:
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Možnf je všeckoplišelpovídá
Málo platnf užprej to nejdevon užšel
Takovejchdesetminut ve sďedupo poledni
Prej cosi tbc byly to souchotě
Anežkoco stehnedsmutnácizí člověk
I. BlatnÝ, Mikulášská noc (Tentovečer)
se valí smršťsituací,záznami jakoby syrové,nepťet,avené
Na čtenáťe
kterounikdonikamneusměťi1uje,
jevovosti,ke kterésenehlásiŽádnymajiltel,
hluktl bez
nekoriguje;registrujíse shluky anonymníchpromluv, šumŮ,
hierarchie'vyvstává pťednámi obrazreality,v nížvládne entropie.Lyrickf
mluvčízrlstávámimo viditelnétématextu,,'rozpustilse..v drobnfch situacíchjako jejich anonymnísvědek,kterf jen chvílipostál na místěazaznamenávď.
Za povšimnutístojí,že Blatnéhoautenticitáse opír.átalď<avfhradně
o vjomy zvukové(a nikoli vizuální).Drlvod sezdázÍejm!. tytovjemy totiž
žádnému
poezie,jímžje jazyk, nepodléhají
vzhledemke znakovémusystému
V tex.
posunúm.
pťekladua s tímtopíeklademsouvisejícím
mezimediálnímu
po
zďixovanou
ťď,
na|ézámepťímou
často
techbásnftúSkupiny 42 ostatně
zpŮsobudivadelníhoscénáťe:a
Azur: o rubášmramorpoíádď
dobrébydlojej pálí
tnna: Šibeničník
J. KoláŤ, Pňespolnídětník(Kťestnflist)
Někdo íftal: Měls ho srazit hákem Lazua

Hledačiněhy(Události)
J. ttranč,
Den co den stejně
pojďte na večeči.
ťíkám:
J. Hauková, Tak to bfvá v Eivotg(Cnípokoj)
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Tímto odsazenímreplik se lyrick! mluvčíumíséuje
na distanci od
jednotlivépromluvyexistujíjakoby mimo něj.jsou součástí
zaslechnutého;
tÍíŠtě
světra,a to i tehdy,kdyžjde o záznamyvlastrrímluvy (J. Hauková).Situace, které na|ézámev poezii básníL:rlSkupiny 42, tak pÍedstavují
fragmentymilaokosm , dezintegrovanf- a jakoby užnepŤevoditelnf
-pros.
tor, kter.fby sice určitouminimálníorganizacía drobnfm vnějšímziásahem
mohl nabft Ťádu,ale tímby pozbyl autenticity,,novéhom]Ítu..
každodenní
reality.
V zájmu reálnfch proporcía dominantnutnopoznamenat,žezmíněné
,,rozpty|enÍ,lyrického
mluvčího
v kontextu,jeho zmizeníjako komunikační
inslance(viz prvníuryvekz Blatného)pÍedstavuje
krajnía značněextrémní
podobui v poeticeSkupiny42.Totoautorské
gestodezintegracesvěta,rozpojení reaiity do tÍíště
situacípŤedpokládádaleko většíspoluričast
čtenáŤe:
integrujícífunkcese pÍenáší
a něj - jako by to, čehose nedostáváv autorské
inst"anci,mělo bft kompenzovánozv1íšenou
aktivitoučteniáŤovou.
Na protilehlémkoncipolohy všednostia pohlcenírealitouse všakocitá
pŤímátematizacetohotopocitu. tj, zjevná stylizace ly'rickéhomluvčíhodo
podobydiváka, svědkaoutsideraživota,pozorovateleudálostí,',uzutpátora..
všednosti,umístěného
v silolďivMch nezmapovatelné
jevovosti drobnfch
situací:

il/'i
ill

já vždyckybyl jen kámen v prachucesty
a pŤecijsem byl takéričastnftem
událostí
jako divrákse kter m se nepďítá
J. Hanč'Události (Události)
Řlkam žekažd!okamžikje hodenbásně!
I. Blatnfn Pokoj (Tentovečer)
Světjenžse nepodobá
A jest
Chci míti t,rady
J. Kainar, Dívka která lečíkvětiny (Novémfty)
t34

vyznánímiprotkány Hančovy
Nejvíce jsou těmito sebereflektujícími
klidně
a nevzrušivěplynoucíválečné
Události (1948),deníkovézéanamy
a těsněpoválďné reality, v nichžjejich autora zároveĎmluvčísám sebe
jak
orientuje vŮči jednotlivfm děj m, čímždo sebe vzájemněpronikají
skutečnosttakto zaznatrlenanfch,,událostÍ.,tak i zpúsobtohotozaznamekonfeseurčitfmprojevem
návání.- obecnějsou všechnytyto tematizované
tedy zformulovanoupoetiku,jížse čtenáÍiv textu
nápovědy,pÍedstavují
vytyčujízáchytná místa.Kromě toho tyto promluvy lyrickéhosubjektu
rovněžzpevĎujíkomunikaci:vytvďejí totižvfpovědníohnisko,kteqfmtext
navazujepŤímfkontaktse čtenáŤem.

Zárove těmito ,,vhledydo sebe samď. oslabujepoezie Skupiny tŤecí
plochy mezi seboua okolnímkontextem.Zejménave srovnánís tematicky,
na válku a osvopevněorientovanoutvorboureagující
tvárněi komunikačně
bozeníprlsobily texty básnftúSkupin'y42 ještěvyhroceněji jako amorfní
Žez velkéčástito bylo tím,
shlukyzáznam .)Je zÍejmé,
hmota,nerozčleněné
že lyrickf subjekt tu opustil svou druhdy v:ísostnoupozici stvoŤitele'
osnovabásně.
demiurga,čímŽse zatemnilai komunikační
Postavenílyrickéhosubjektuv poezii Skupiny42 nenídiínoperspektivou
nad, ale spfie v; lyrické,já,, je uzavťenodovnitčsvěta,tvočípouzejeden
kontinua.Vypomrlžeme-lisi terminologií
prvek z tohotonerozčlenitelného
leorie vyprávění,mŮžemeťíci,žev poezii tímnastáváposunod vypravěče
k vypravěčiosobnínu,respektiveještědále k vypravěčitypu
vševědoucího
oka kamery.Nazíracíperspektiva,hodnotováhierarchizacepťedsiaveného
to vše
světaa rrlznémodalitynavazováníkontaktus reďitou a se čtenáíem,
na
podmíněn
vazbou
jako by se v každébásni znovurodiloa tentozrod byl
jevovost,na realitu v jejímzfuďečnémst,avu.Dokonce i tam,
pťedmětnou
kde se lyrickf subjektna chvíli,,ztodí,,a v podoběmotivuproblesknebásní,
tvoíítentomomentjen jedenz mnohadějŮ,nenaďazenf ostatním,Úsťední
pocit či modalitu pťedstavujestav mezi, mimo jakékoli pťedznamenání
prázdnoty:,,Nejsemšéasten
azaujetí,v postojinerozhodnutosti
a nastražené
k
Nejsem zoufa|y..(J.Kainar); ,,QtvíÍámrista/ polibku l kterg.nepťijdď.
(J. Hauková); ,,šeljsem minutami sv:fch let / neďekáván nemilován ani
uvědoměnísi
nenáviděn..(J. Hanč).Eventuálnějde ještěo pozici menšího
sebesama,o pouhézaznunenávánívlastníchrikon :
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Tímto odsazenímreplik se lyrick1f mluvčíumíséuje
na distanci od
zaslechnutého;jednotlivé
promluvyexistujíjakoby mimo něj.jsou součástí
tŤíště
světa,a to i tehdy,kdyžjde a záznamyvlastrrímluvy (J. Hauková).Situace, které na|ézámev poezii básníkúSkupiny 42, ÍakpÍedstavují
fragrnentymikrokosm , dezintegrovanf- a jakoby užnepŤevoditelnf
- pros.
tor, kteryiby sice určitouminimálníorganizacía drobnymvnějšímziásahem
mohl nabft Ťádu,ale ím by pozbyt autenticity,,novéhom]ítu..kďdodenní
reality.
V zájmu reáln/ch proporcía dominantnutnopoznamenat,Že zmíněné
mluvčího
,,rozpt!|enť,lyrického
v kontextu,jeho zmizeníjako komunikační
insiance(viz první ryvek z Blatného)pŤedstavuje
laajnía značněextrémní
podobui v poeticeSkupiny42.Totoautorské
gestodezintegracesvěta,rozpojení reality do tŤíště
situacípÍedpokládádďeko většíspolutičastčtenáŤe:
integrujícífunkce se pÍenáší
a něj - jako by trr,čehose nedosÍ{vá
v autorské
instanci,mělo bft kompenzovánozv1lšenou
aktivitoučtenáÍovou.
Na protilehlémkoncipolohy všedrrosti
a pohlcenírealitouse všakocitá
pÍímátematizacetohotopocitu, tj. zjevná stylizace lyrickéhomluvčíhodo
podobydiváka, svědkaoutsideraživota,pozorovatele
událostí,,,uzurpátora..
všednosti,umístěného
v silolďivMch nezmapovatelné
jevovosti drobnfch
situací:
já vždyckybyl jen kámenv prachucesty
a pŤecijsem byl také častníkem
událostí
jako divák se kter m se nepďítá
J. Hanč'Události (Uďálosti)
Říkam ŽekažďÝokamžikje hodenbásně!
I. B|atnf' Pokoj (Tentovečer)
Světjenžse nepodobá
A jest
Chci mítitady
J. Kainar, Dívka která lečíkvětiny (Novém1ity)
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vyznánímiprotkány Hančovy
Nejvíce jsou těmito sebereflektujícími
nevzrušivěplynoucíválečné
klidně
a
Události (1948),deníkovézinnamy
a těsněpoválďné reality, v nichžjejich autora zárovei!mluvčísám sebe
jak
orientuje vrlčijednotlivfm dějrlm, čímždo sebe vzájemněpronikají
tnkto zaznamenanfch,,událostí.,tak i zpŮsobt'ohotozazname.
s]kutečnost
konfeseurčitfmprojevem
návání, obecně jsou všechnytyto tematizované
tedy zformulovanoupoetiku,jížse čtenáÍiv textu
nápovědy,pÍedstavují
vytyčujízáchytná místa.KÍomě toho tyto promluvy lyrickéhosubjektu
rovněŽzpevĎujíkomunikaci:vytváÍejítotižvfpovědníohnisko,kterfm text
navazujepÍím!kontaktse čtenáŤem.

Zárove těmito ,,vhledydo sebe samď. oslabujepoezie Skupiny tŤecí
plochy mezi seboua okolnímkontextem.Zejménave srovnánís tematicky,
na válku a osvo.
pevněorientovanoutvorboureagující
tvárněi komunikačně
bozeníprlsobily texty básnftúSkupin-y42 ještěvyhroceněji jako amoďní
částitobylo tím,
shluky záznanb.)JezÍejmé,žezvelké
hmota'nerozčleněné
Že lyťlck! subjekt tu opustil svou druhdy v:fsostnoupozici stvoĚitele,
osnovabásně.
se zatemnilai komunikační
demiurga,čímž
Postavenílyrickéhosubjektuv poezii Skupiny42 nenídiínoperspektivou
nad, ale spíšev; lyrické,já., je uzavťenodovnitťsvěta,tvočípouzejeden
si terminologií
kontinua.Vypomr!žeme-li
prvek z tohotonerozčlenitelného
Ííci,žev poezii tímnastáváposunď vypravěče
teorievyprávění,mŮž'eme
k vypravěčiosobn nu, respektiveještědále k vypravěčitypu
vševědoucího
oka kamery' Nazíracíperspektiva'hodnotrrváhierarchizacepťedstaveného
to vše
modalitynavazováníkontaktus realitoua se čtenáÍem,
světaa rr1zné
jako by se v každébásni znovurodiloa tentozrod byl podmíněnvazbouna
jevovost,na realitu v jejímzárďečnémstavu.Dokonce i tiam,
pťedmětnou
a v podoběmotivuproblesknebásní,
kde se lyrick subjektna chvíli,,zÍodť,
ostatním.Ústíední
tvoňítentcmomentjen jedenz mnohadějŮ,nenadťazenj
pocit či modalitu pťedstavujestay mezi, mimo jakékoli pťedznamenání
a zaujetí,v postojínerozhodnutosti
a nasEaženéprázdnoty:
,,Nejsemšéasten
polibku
k
sta
Nejsem zoufa|y*(J. Kainar); ,,Qtvírám
/ ktery nepťijdď.
/
(J. Hauková); ,,šeljsem minutami svfch let / neočekávánnemilován ani
uvědoměnísi
nenáviděn..(J. Hanč).Bventuálnějde ještěo pozici menšího
sebesama,o pouhézaznarnenávánívlastníchrikonŮ:
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oblékljsemse,
sklidilsestolunedotčenf
papír,
uložilknihy,
jsemv polednepfichystal,
které
sněď zbytekjíďa,
naposled
umylruce
azapá|i|cigaretu,
ale sešeljsemdo druhého
patra
a wátil se.
J. KoláŤ' 14. bňezen@ny v roce)
Tyto strvy rrezi azáznamysituacínespějíričelověk žáclnému
cíli,nejsou
nasměroványk pointě,která by je zpětněsémanticky,,zhodnotila...
Lyrickf
subjekt jako by nepťímosděloval: jsem tu proto, abych zaznamenáva],
svědčil,ne abychvynášelsoudy,hodnotil"ale abychbyl pouzejednímZ mnoha, nekorigovď pohyb světa,do kteréhojsem uwžen,nebot],,tento
pohyb
nemá v sobě smyslu a cíIe:je to pohyb slepj,. pohyb nesmírněmohutnf
a zároveř nikfm a nikam neíízen!.Ale je vytváien energií živou,energií
zcelaoďišnouod energiíznámfch zkoumánífyzikálnímu..(J.Chďope"ty;'6
Na cestěke stíle víceobnažované
všednostia zprŮzračřovánípohledu
na jevovost životníchbanalit a mikrodramaturazil z básnftŮ Skupiny 42
největší
kus cestyJiň Koláť,zejménave svévolnédenftovéteEalogii Dny
v roce (1948),Roky ve dnech(|949,sazbarozmetána),
očitf svědek(psáno
1949,Mnichov 1983)aPrométheovajára(psáno1950,Toronto 1985.Praha
1990).
Koláltlv lyrickf mluvčíje cele v drženíupl/vavéa ,,velkfmi dějinami..
jen občasdotfkanéchronologie každodennosti:
jednotlivétexty - odte.
matizované
a v posloupnostiknížkyťazené
jako datované
rleníkové
záŽnamy
- jako by byly zbavenyjakéhokolicizorodéhozásahu.Básník
se tímziíM
práva na kompozici a organizoviínísvfch záznamt: pťijímázákladn( tj.
lineárníposloupnostčasu,den za dnem. Máme pťedsebouparadoxníjev:
žánrdeníku,spjatÝs osobním,čistěsoulromfm sdělením,je nadánfunkcí
tlampače,
mediátorareďity; tzn.spfie nežosobněakcentovanfpohled,tolik
typickf pro tentožánr,skltÁdeník perspektivu, hel, kterf všaknenípťipra.
ven pťedem,nybrŽ kte nastavujejakoby sama sobě jevová skutečnost'
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od sebea zároveĎkončíc
s každjm dnem a každouudálostíznovu, začínajíc
v sobě. s neodvolatelnouzákonitostí.,
jakérozdílné
postiavení
ho srovnánísi všimněme,
@okusímesenaznačit
zaujímá
v
následujících
dvou
je kurzívou)
subjektmluvčího
básnickfch dení
cích- v Horovfch Zápilscíchz nemoci (1945)a v KoláÍovfch Dnech v roce
(1948):

Pomďu do sebese hroužím,
doluji v sobě básnfta.
Naleznu pťecepo čemtoužím,
co venkutam mi uniká?
J. Hora (beznázvu)
Když ráno pťedspánkemowírám okno
- jako by mráz čiohelÍna mnepad.
o dpotácímse k lrlžkua nastouchdm,
jak ruce noci
hrajína sffibrnévarhanyměsta,
jak hvězdy zhluboka nabÍrají
dech
poslední
písni,
zemrou.
nežli
a síluk
J. KoláŤ' 3. bňezen
promlouvajícího
Post'avení
subjektuHorova vězíbez-ezbytku v tema.
tickémtěžišti;
činnostitohotosubjekfu(hroužím
se,doluji, naleznu,toužím)
seobracejídovniď, do nitra.Jsou trrvšechnorikony,kterfmi sedeníkové
,jď.
odpoutáváod vnějšíhourčeníčasua prostoru,tedy od situace,do nížje
uvrženo.Sémantikutěchto činnostíspojují pÍocesyduchovní (nebo ještě
pňesnějimeditativní;,
pocity a stávy ryze lidské.
Naproti tomu Koláftlv mluvčípťďslavuje jen funkci vnějšíhosvěta;je
tím,kdo svfmi smysly má tento svět jen zprosďedkovat(naslouchám)nebo
věcn1fm,konstatujícím
odpo[ácím
zprlsobempopsatvlastníukony (otvÍr.ám,
se).Mluvící,jď. existujev textubez vlastnípsychologie,čili bez vědomí
sebesama,jen se svfmi smysly. Pťedstavenfsvět neinterpretuje,
nevstťe.
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oblékljsem se,
sklidil se Stolunedotčenfpapír,
uložilknilry,
kteréjsem v polednepfichystal,
sněď zbytek jídla,
naposledumyl ruce
azapá|i|cigaretu,
ale sešeljsem do druhéhopatra
a wátil se.
J. KoláŤ' 14. bňezen(Dny v roce)
Tytostavyn ezi az,áznamysituacínespějíričelověk
žáclnému
cíli,nejsou
nasměroványk pointě,která by je zpětněsémanticky,,zhodnotilď..Lyrickf
subjektjako by nepťímosděloval: jsem tu proto, abych zaznamenáva|,
svědčil,neabychvynášelsoudy,hodnotil"ale abychbyl pouzejednímz mnoha, nekorigovalpot.rybsvěta,do kteréhojsem uwžen,neboé,,tento
pohyb
nemá v sobě smyslu a cíle:je to pohyb slepj,. pohyb nesmírněmohutn!
a zárovei1nikfm a nikam neťízen!,Ale je vytvá.čen
energií živou, energií
zcela odlišnouod energiíznámfch zkoumánífyzikálnímu..(J.Chalupeckf).6
Na cestěke stiálevíceobnažované
všednostia zpr&zračl1ování
pohledu
na jevovost životníchbanalit a mikrodramaturazil z básníkŮSkupiny 42
největší
kus cestyJiň Kolái, zejménave svévolnédenftovéteEalogii Dny
v roce (1948),Roky ve dnech(1g4g,sazbarozmetÁna),
očitf svědek(psáno
1949,Mnichov 1983)a Prométheova
jára (psáno1950'Toronto 19ss,Pratra

19e0).

Koláťrlvlyrickf mluvčíje cele v drženíuplfvavéa,,velkfmi dějinami..
jen občasdotfkanéchronologie každodennosti:
jednotlivétexty - odtematizovanéa v posloupnosaknížkyÍap,ené
jako datovanédeníkovézáŽnamy
. jako by byly zbavenyjakéhokolicizorodéhozásahu.Básník
se tímziíká
práva na kompozici a cirganizovánísvfch záznamt: pťijírnázákladní, tj.
lineárníposloupnostčasu,den za dnem. Máme pťedsebouparadoxníjev:
žánrdeníku,spjatf s osobním,čistěsoulaomfm sdělením,je nadán funkcí
tlampače,
mediátorareality;tzn.spfie nežosobněakcentovan/pohled,tolik
typick1ipro tentožánr,skytá deníkperspektivu,rÍhel,kterf všaknenípťipraven pťedem,nybržktnr! nastavujejakoby sama sobě jevová skutečnost,

od sebeazároveíkončíc
sk,aždfmdnema každouudálostíznovu,začínajíc
v sobě s neodvolatelnouzákonitostí.,
jakérozdflnépostiavení
(pokusíme
se naznačit
ho srovnánísi všimněme,
v
následujících
dvou
zaujímá
mluvčího
básnickfch
denísubjekt
je kurzívou)
(1945)
a v KoláŤovfch Dnech v roce
cích v Horovfch Zápilscíchz nemoci

(1e48):

Pomalu do sebese hroužírn,
doluji v sobě básníka.
Naleznu píecepo čemtoužím,
co venku tam mi uniká?
J. Hora (beznázvu)

Když ráno pťedspánkemovírám okao
. jako by mtáz čioheí na mnepad.
odpotácímse k lrlžkua nastouchárn,
jak ruce noci
hrajína sdíbrnévarhanyměsta,
jak hvězdy zhluboka nabÍrají
dech
poslední
písni,
zemrou.
nežli
k
a sílu
J. KoláŤ' 3. bŤezen
Postavenípromlouvajícíhosubjektu Horova vézíbeze zbytku v Íematickémtěžišti;
se,doluji, naleznu,toužím)
činnostitohotosubjektu(hroužím
seobracejídovniť,do nitra.Jsou to všechnorikony,kterfmi sedeníkové,já..
odpoutává od vnějšíhourčeníčasua prostoru, tedy od situace, do nfr,je
uvrženo.Sémantikutěchto činnostíspojujíprocesy duchovní(neboještě
pťesnějimeditativní),
pocity a stavyťyzelidské.
Naproti tomu Kolářlv mluvčípňedstavujejen funkci vnějšíhosvěta;je
tím,kdo svfmi smysly má tento svět jen zprosďedkovat(naslouchám)nebo
věcn:Ím,konstatujícímzpŮsobempopsatvlastníukony (otvírám,ďpotácím
se).Mluvící,jď. existujev textubez vlastnípsychologie,čili bez vědomí
sebe sama,jen se svfmi smysly. Pťedstavenfsvět neinterpretuje,
nevsďe.
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bává, držíjej mimo sebe;pÍesněji:teprvepo ,,ínscenovánť,
vlchozísituace
je poslednívjem rozvedendo scenérieranníhoměsta.
7-atímcoHorovo denftovévyrovnání se s časema se situacemi s ním
spojenfmi je spíšezaznamenávánímvlastníhozaznarnenávání,
optika KoláŤovase snažíbft co nejvícobjektivizovanáa odosobněnó,ťebažei ona,tÍm,
žeje fixována na slova,nemrlžepťekročit
svújznakovf v měr,a tudíži ona
je jistou stylizací,vfpovědnímodďitou mluvčítro.
Evokovarrésituacese v Koláiovfch textechodehrávajínikoli absorbčně,
tj. ve směruk pocitrtmaprožívánimluvčího,
ale právě naopak- směremod
něj nebo spíšeskrze něj, jeho smysly. Ba dokonce i lyrickémusubjektu
nadťazenákategorie . strukturníautor . je zde potlačena.Samotn tvar,
zptlsob prezentacesdělení(ak?) je staženna minimum aktivity,
,,zneviďtelněn..: neupozorřuje na sebe kompozicí,zvukosledy,q/my, v]fraznou
rytmickou organizacíverše(ako riryvek Horrlv), všeje podťízenovidění a
slyšeníajejich prosťednictvím
pŤedstavenému
světukaždodenní
autenticity.
. Ten, kdo se svlmi deníkovlmi záznatrtykomunikuje
je
se čtenáťem,
poubfm svědkem,pozorovatelem,nadtosvědčícím
nikoli ,,pro..či ,,proti..,
ale ,,o..,tedy bez snahy vlastnísvědectvíkorigovat a nasměrovávat.Étos'
patos i transcendencetěchtopromluv.záznam jsou umístěnyv nejnižším
paťe skutečnosti,
v nejbezprosťednější
a nejsyrovější
podobě' Koláťovise
tak dďí vyjáďit ,,maximiílníosobnízaujetí, čast,rozhorleníi mravnísoud
a zároveř prakticky nebft, neexistovatjako lyricko-narcisistníjá v textu..
(S. Richterová).8
Budeme.li si chtítudělatsouhrnnf a zároveř typizovan! obrazo stylizaci subjektu mluvčíhov básnicklch textech Skupiny 42, tedy o téjeho
podobě, která je součástípťedstaveného
(iazykově materializovaného)
světa,pak ji mrižemevymezit levfmi členynásledujícísériebinárních
protikladú:
,,ne-jď.(,,to..)

x

,ját, (romantismus)

objektivizace,jď.

x

subjektivizace,,to,.(poezieobecně)

smyslovy vjem

x

prožívání,
lyrická emoce (J. Hora, A. Sova,
B. Pastemak,S. Jesenin,R. M. Rilke aj.)

časvnější

x

časvnitřrí (poezie obecně)
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zptáv al}l6d (klasicismus)
(reďismus)
jedinečnostxtypičnost
realit'axmodel(poetismus,experimentálnípoezie)
yk (zaumnápoezie,hermetismus)
témaxjaz
Pozdějšíliterárníkritikové a historikovémarxistickéorientace (pomi
jde zejména
neme-li ťídnělavelačnévfpady z počátkupadesátfch let, pak
o J. Penmichla,J. Hájka a M. Blahynku)shledávďi ve svědeckéčidivácké
prostorupÍedstaminus-stylizacilyrickéhomluvčího(v jeho rozplynutív
pasivity,neschopnostizaujmoutstanovisko,umělecké
venéhosvěta)pŤíznak
všímbyl podle nich dán prŮchď existenciální
amfomosti,neumělosti,čímž
prázdnotě,naturalismu,líčenípouze negativníchstránekživotaatd.
Jedná se tu o dvě podstatnánedorozuměnía nepochopení:
1) nelzepÍÍmďďe ztotožiiovatbásnickf obraz,tj. sférufiktivníhosvěÍa'
tito
s estetickÝmia uměleckfmi hodnotami ďíla 2) obraz skutďnosti, kterou
a
tudfi
je
laitikové na básnícíchštupiny 42 poŽaduji, rázuideologického,9
se nelze ďvit, žejejv tétopo eziinenacházejíaže jejnaopaknalézajív tvorbě
typu - napÍíkladu I. Skály (J. Hájek, M. B|ahynka).Poetika
zcela opačného
na
Skupiny 42 je touŽpťostáideologickfch tezía proklamací,orientujese
(tj.
mluvno
. na všednírealitu. Míra struktrrrní
oanost z nejbytostnějších
je zákonitě,jak jsme se snažiliukázat, nižší,
mluvčího
aktivity lyrického
hodnotjiž zformulovanfch'
navíctotomluvní,jď. nezaujímápo zici ve sféŤe
tam,kde dobro a zlo
se.nachází
komunikačněa ideologicky určitfch.,,Jď.
ještěnemajípfiděleny hodnotová znamítka arozlišovacísymbolickéznaky,

existence.
ve sféÍejejich prvotnía nejpŤirozenější
žes poeziíSkupiny42 se minuli právěmarxistickyoriento.
Je pÍíznačné,
vanílaitikové.chtěli totižvydolovatněco,co tu nikdy bft nemohlo.Hledali
záznamŮa událostí;očekávaliproklamaci,ďe nalezli všední
tezi a našlitÍíŠé
- jistofuo smyslu
pŤiznání
jevovost;chtělimít- nejlépev podoběvyKičeného
se odsouvající.
stále
orien aci, dostali smysl rozůíštěnfa
a světonázorové
chtěti najít rétoranebo aspoi1hfÍivéhokouzelníka,našli anonymního
svědka.
Ačkolimělpodleněkolikamarxistickfch,prognÓz..následujícívfvoj
české
litleraturypotvrďt neplodnost,ba inertnostkánonuSkupiny4L,včeutě
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bává, držíjej mimo sebe;pÍesněji:teprvepo ',inscenování,vychozísituace
je poslednívjem rozvedendo scenérieranníhoměsta.
ZatímcoHorovo deníkovévyrovnáníse s časema se situacemis ním
spojenfmije spíšezaznamenáváním
vlastnÍhozaznwnenávání,
optikaKolá.
Ťovase snaží
blt co nejvícobjektivizovanáa odosobněná,ďebaže
i ona,tím,
žeje fixována na slova,nemrlžepťekročit
svújznakovf v]fměr,a tudíži ona
je jistou stylizací,vfpovědnímodalitoumluvčílro.
Evokovanésituacese v Koláíovfch textechodehrávajÍ
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něj nebo spíšeskrze něj, jeho smysly. Ba dokonce i lyrickémusubjektu
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rytmickou organizacíverše(ako riryvek Horr!v), všeje podťízenovidění a
slyšeníajejich prosťednictvím
pťedstavenému
světukaždodenníautenticity.
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je
se čtenáťem,
pouhfm svědkem,pozorovatelem,nadtosvědčícím
nikoli ,,pro..či ,,proti..,
ale ,,o,,,tedy bez snahy vlastnísvědectvíkorigovata nasměrovávat.Étos'
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patťeskutečnosti,
v nejbezprostťednější
a nejsyrovější
podobě.Koláťovi se
tak daťívyjádŤit,,maximálníosobnízaujetí,ričast,rozhorleníi mravnísoud
a zfuoveiÍprakti^cky
jako tyricko-narcisistní
nebjt, neexistovaÍ
já v textu..
(S. Richterová).8
Budeme-lisi chtítudělatsouhrnnfa zároveř typizovanfobrazo stylizaci subjektumluvčíhov básnickfch textechSkupiny 42,tedy o téjeho
podobě, která je součástípťedstaveného
(azykově materializovaného)
světa, pak ji mŮžemevymezit levfmi členynásledujícísériebinárních
protikladrl:
,,ne-jď.(,,to..)

*

,jď. (romantismus)

objektivizace ,jď,

x

subjektivizace,,to..(poezieobecně)

smyslovlfvjem

x

proŽívání,lyrickáemoce (J. Hora, A. Sova,
B. Pasternak,S. Jesenin,R. M. Rilke aj.)

časvnější

x

časvniťrrí(poezieobecně)
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zptávaxkÓd (klasicismus)
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čidivácké
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v
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Jedná se tu o dvě podstatnánedorozuměnía nepochopení:
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je zákonitě,jak jsme se snažiliukázat, niŽší'
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á pozicive sféÍe
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tam, kde dobro a zlo
nachází
se
komunikačněa ideologicky určitfch. ,,Jď.
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ve sféŤe
s poeziíSkupiny42 se minuli právěmarxistickyorientolepYiznaěné,že
vanílaitikové.chtělí totižvydolovatněco,co tu nikdy bft nemohlo.Hledali
záznamŮa událostí;očekávaliproklamaci,ale nalezli všední
tezi a našlitÍíšé
pfiznání. jistotuo smyslu
jevovost;chtělimít. nejlépev podoběvyKičeného
a světonázorovéorientaci, dostali smysl rozffíštěnfa stále se odsouvající.
Chtěli najít rétoranebo aspoiÍhffivého kouzelníka,našli anonymního
svědka.
Ačkoli měl podle několika marxistickfch ,prognÓz..následujícívfvoj
české
literaturypotvrditneplodnost,ba inertnostkánonuSkupiny42, včetně
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její stylizacesubjektujako ,,svědka..'nestalose lak. ZastŤenáa nepŤímá
role
lyrickéhomluvčíhose znovu objevila v poezii šedesátlchlet (na městskou
inspiraci Skupiny navána7ajižpÍedtímpoezie všďního dne).PÍedstavova.
la-li Skupina 42 reakci na ritualizoÝanoua do sebestáe víc se zavíjející
jsou létašedesátá
estetikuavantgardy,
projevernkrizejazyka, zffátoudŮvěry
vúčitomutokomunikativnímunástrojipŤisoučasném
vnoÍeníse do jazyka
jako do toho posledního,co zbylo (v Záznamech a promluvách, 196l,
L. Kundery,ve sbírceLoutky, 1970,I.Wernische,v oddílechNalezenápoezie a Nápisy na zdech ze sbÍrkyBeton, 1970,M. Holuba aj.).V nejvyostŤe.
nějšípodobě pÍedstavujevj,raz aprojekci tr.stzejazyka v šedesát:fchletech
pŤedevším
konkrétní
poezie.BásnftŮm uchylujícímse k tétopoeticejako by
se nejen rozkJftL].
subjektpromluvy,tj. ten,kdo má vystupovatjakc autor v
most mezi vnitfníma vnějšímsvětem,jakoži mezi vlastnímipocity a jazykem,ale rozpadlsejim i samotn]f
jazyk ve svékomunikativní,zprostredkující
funkci; poslední'co zbfvá, je masareďity se svfmi hluky, šumy,rozložená,
nepropojená,ještě(čiuž)neznačící'
- totální.
nikam neodkazující
Stylizace subjektujako svědka' pozorovatele,diváka, ričastnfta,
d.
vlastnějakási minus- podoba(ne- maska),stavějící
vlpověď mimo promluvu, se zrodila jako projev snahteoretikrla tvúrcrlSkupiny 42 na|ézatnové,
nezprosŮedkované
propojeníse skutečností,
tisilírekonstruovatskutďnost v
její prvotnínezaměnitelnostia tímji takÍíkajíc
vrátit znovu do hry - jako
horizontvlchozí a současně
myticky scelující.
Propojenostsvětase v tvorbě
členŮSkupiny uskutečřujenikoli pŤesumění,ideologii,dokoncejakobyanr
ne pŤesčlověka,ale v nejnižším
patŤeskutďnosti, ve stavu,kdy je skutečnost
nucenasamase o sebepostarat(ďebažei tady musímemítna paměti,žejde
o skutečnostliterárněfixovanou,a tuďíŽi ffansformovanoudvěma médii:
člověkema jazykem). Tím dospívátvorba J. KoliáŤe,J. Chďupeckého,lo
F. Grosse aj. ke stejnému,,sebepoznánť.
jako hrdina Lurlvft z Weinerovy
povídkys pŤíznačnfm
náavemNetečnfdivák (1917), totiŽŽe,,světje jeden
nedělitelnj a celf v každé
molekulea žemám,já náruživ! divák,svatéprávo
na kterékolivmístov tomtoslzavémpartemr'..ll

2I' Slavik, B ásněRichardaWeinera,doslovin;R. Weiner,Mezopotamie,Prahal965'
s.182.
3 J. Chalupechy,Konec moderníhoumění,Listy t946, s'22.
4 Tentopostupco do svépodobynení
Najdemeho užv Intermez,uLIz
ryjaknovf.
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dom! si ,íeno na,wi, n.*íž. nic nežbezhlavěie zmítatve svérízkosti,ony mohou
sepomďu o sch dnoucestuk nové
mluíit,;sous"hopnyvidět'jsouschopnypokoušet
umění cit. dílo's.23).
moderního
šniysl
ton""pci čtovětá...(J.Chaiupeckf,
11
jiné
pr6zy,Praha t917' s.39.
a
divák
R. w"in",, Neteěnf divák, in: bfž,NeŮečnf

Poznámky
l V. Marčok,
Sémantické
princípypomenovacielro
aktuv modernejpoézii"in:
Československé
pťednášky
pro vi.-rnezinárodní
sjezdslavistŮ,prar.aígoa,s.rsz.
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Začneme
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Tepléšelestykrouhajínervovoutkář
dlaní
od}r;fvámjejí nad'raa stanese mi jak Popelce
s těmitoholubicemiz popela živatavybírám
m
Všakslizkéminutytťísní
čistotuméhoodevzdání
sledujijejich stopyz rozdroeného
opálu
jejípleése chvějeje pouze
blanoukryjícísrdce
Trouchnivímnuán adusese prachem
rozpadléhoÍěla
probíhámbez zastaveníbezjediného
douškusvym životem
a nečekajetťetího
zakokrhánízapfu i tu ježnademnoupláče
si pamatujeHalaso.vybásně,pravděpodobně
-Kdo
si uvědomil,ženěco
nenívpoťádku.Právem:hochujsme
siporrrauseslovesyazájmenyaupravili
je do podoby,kteráje v subjektivníry.i..
Změnili jsme svévolně
slovesnouosobu,poukazujícíkhlavnírnu"u"yuejší.
ríčasínftu
erotického
vfjevu a nositeli citovéhodění.Halas napsalsvou
báseř v osobě dtuhé,'edvoupffznakovfch osobslovesnfch(podleBenvenistaíjen
tojsou vpravděosoby;osoba
tťetíje ,,neosobou..,
zpŮsobemoznačeníčistépredmětnosti),
vztahujících
promluvu k aktuálně probÍhající
situaci rozmtouvání,si Hďas vybrď
tu
ne.subjektivní,
která vystounezptitomřuje adresáÍa,
o*ruu*ÍíT,**'ní,
Tepléšelestylrouhajínewovou tkář
dlaní
odkrfvášjejínad'raa stanese ti jak
Popelce
s těmitoholubicemiz popela Žiiotavyarraszmr

Vnímatelova
Co vlastně máme na mysli, mluvíme.li o ,,Íozdí|u,,?
pravého
Že
znamená
věcí,
totiž
toho,
vlastně ,já..,
sÍávu
rekonstrukce
,,ty,.
i vnitrotextovfch
nenívždysnadnáa okamžitá,ale na základě situačních
- umožiÍují
ji
provést.
pojmenování
ize
v
rovině
zpravidta
obdobně
signálŮ
jako
pfi tétodešifraci
vztahydešiťraci
vfznamu metafory.Stejně
kontextové
ani u záměnyosob vnímatelovarilohatakovfm pouhim návratemnekončí.
Jak pfipadně fftá Aleksandra Okopieř-Slawiiiská,J na čtenáÍije, aby
posuny,kteréekvívalenla,,ty=jt, vnášído textu,
interpretovalsénnantické
z
a vyvodil toho dúsledkypro konstruktsubjektudfla i lyrickéhosubjektu,
kterf si na základě podnětúz textu sám vytvátr. Náš rivodní pťftlad
s deformovanou a autentickou verzí Hďasovy Něhy, a také v těchto
souvislostechužívanflingvistickytermíntranspoziceabysezdály nasvědčovat,žeoznačení
subjektuformami druhégramatickéosobyje powchovou
Úpravou(byésdrlsledkypro sémantikua styl):jako by v procesugenerování
k jakési
textu na samémjeho konci došlok jakémusilehkému,,otťesu..,
iregularitě v podobě dodatečné
instrukce naťizujícízměnu pťíslušnfch
gramaticklchtvarú.Hlouběji se všakmožnádostaneme,
budeme.liod po.
čátkusledovatpojetíjiné.Jeho jádrem je pťesvědčení,
žeuvoden1ipťesun
směťujeke konsÍitucispecifickékomunikačnísituace.Naším kolem je
ana|fza jejístruktury.
Pak si mrlžemepoložitotázku, kter.áje v termínechEanspozicenevi.
ditelná:Kdo mluví?Kdo je v básni druhéosobynetematizovan;fm
subjektem
sdělerrí?

Však slizkéminuty tťísní
čistotutvéhoodevzdiání
sleduješjejich stopyz rozdrcenéhoopálu
jejípleése chvějeje pouze
blanout<ry3ici
srdce
TrouchnivíšnarÉa
aduse se prachemrozpaďéhotěla
probíháš
bez zastaveníbez jedinéhodoušku
svym životem
a nečekajetťetího
zakokrhánízapťeši tu jež nad teboupláče
Něha (Sépie)
1ta

gramatickfch
Rozdíl nenív ničemjinémnežprávě jen v pÍíslušnjch
d'oiemnapovídá',že
vyznamové
v;fstavbyobou
ffarech..ApÍeceužčtenáŤskf
pokusíme
značně
liší.
Na
následujících
navzájem
stránkách
se
dofiverzíse
lyriky.z Soust,avná
novat tento rczdí|"VycházímepÍitomz meziváicčné
postupubykl tu bohatě,rozmanitě,od autora
excerpcelkazala,žeuvedeného
k autoruvelice nerovnoměrněvyužíváno.(Dokladúje tolik, ŽekaŽď! cita.
pÍíbuznfch.)
vanf stojíza celou skupinuc|alších,

Je vyloučerré
se subjektemdíla,tedys tím,
identifikovattohotomluvčího
co jsme jindes pojali jako svorníkvfznamovévfstavby v celéšífi,hypo.
tetickf subjektvšechrozhodnutí,která vedla ke vzniku díla;tlentosubjekt
totižstdí navyšší
partnerem
roviněsémiotické
syntézya jehokomunikačnírn
nenížádnáosobav textu,ďe virtuální(tedystáleještěvnitrotextovf)vníma-
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opálu
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těchto
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Něhy,
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subjektuformami druhégramatickéosobyje powchovou
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pravou(byťsdŮsledkypro sémantikua styl):jako by v procesugenerování
jakési
textu na samémjeho konci došlok jakémusitehkému,,otťesď.,k
instrukce naťizujícízměnu pťíslušnfch
iregularitě v podobě dodatečné
gramatickÝchtvarú'Hlouběji se však možnádostaneme'budemeli od po.
žeuvodenf pťesun
čátkusledovatpojetíjiné.Jeho jádrem je pťesvědčení,
je
směťujeke konstituci specifickékomunikačnísituace.Našímrikolem
anďlza jejístruktury.
Pak si mrlžemepoložitotázku, která je v termínechtranspozicenevisubjektem
ditelná:Kdo mluví?Kdo je v básni druhéosobynetematizovanfm
se subjektemdíla,tedys tím'
Je wloučenéidentifikovattohotomluvčího
co isme jinaes pojali jako svomft vfznamovévfstavby v celéšífi,hypotetickf subjekt všbchrozhďnutí, ťterá veďa ke vzniku díla;tento subjekt
partnerem
syntézya jehokomunikačním
totižstdí navyššírovině
sémiotické
nenížádnáosobav textu,irlevirtuální(tedystáleještěvniEotextovf)vníma.
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tel' Ten, kdo vyslovuje'ty.. v Halasověbásni,si nezvolil tÍffádkovousEofu
ani nedal básni nadpis.PatÍído fiktivního světa dfla stejnějako vyznávající
se ,já.. v jinfch básnícha jako ,oty..
osloveného.
A tedyi komunikační
situace,
díky užitídruhéosoby v danémžánrupfiznaková, je komunikačnísituací
uvnitťdí|a(ako ťebadiďog v románu).
Mezi situacíliterárníhosdělování,do nížje usazenodílo, a komunilračnímisituacemi, kteréjsou naopak zahrnuty do díla,jakož i mezi
pffslušnfmi subjektypanuje v literatďe trvalénapětí.Vnirotextové komu.
jsou samozťejmě
nikační
situace(ajejich ričastníci)
kontaétněji
určené;jejich
vymezeníje laeativnímaktem púvodcedíla,kterj pťitombuď vytváťípara.
lelu s reálnfmi situacemikomunikace mimo literaturu,nebokoncipuje takovékonfigurace, kŮerépťímoukonlrétnípodobu s mimoliterárnímizpŮsoby
komunikacevylučují.
Ve srovnánís odvětvímiliteratury,ježjsou spjatas pťedmětovostí
ťetí
osoby (nejenepika a drama,ale i četné
žárrrylyrické),je ich-lyrika pčikonsti.
tuci vnitrotextov]fch
komuníkačních
situacívícestísněná.Prvníosobatotiž
. na rozdíl od pťedmětovéďetí - pťedstavujeuž sama komunikačníroli.
Lyrickf subjekt má nadto méněostréhranice oproti subjektu díla i proti
reálnémuautorovi. Úsďedni postaveníprvníosoby, právě pro komunikační
aktivitu,kteráje jí inherentní,
klade vždyotázkučasové
a místnísituovanosti
vfpovědi. Pokud k eliminaci tohoto vztahu pťecejen dochází,a nic jiného
nezbfvá, je to r'a cenu značnékonvenciďizace, tj. neutralizace vztahu ke
komunikačním
situacímreálnfm. Ústredni žánrich-lyriky, lyrická konfese'
má obecně sotva byťi jen vzd.álenouoMobu v nějakéraálnékomunikační
formě. Stejnějako vypojeníz časutu púsobínepťítomnost
partnera. KaŽdá
reiáInákomunikace je pťenoseminformací, tj. adresátemje subjekt, kterf
nějakouinformaci,,nemď.a po vyslechnutísdělení,,má.,.Zhlediska.vniÍro.
textovéhomusíčistályrická konfese uzávorkovati tentopožadavek:roli
takovéhoadresát.ia
nem žesehrát virtuální vnímatel(vnitrotextováparďela
čtenáťe),
neboétenje daleko spíšesvědkemaktu konfesenežjeho adresrátem.
Zdáloby se,žeužitídruhéosoby místoprvníještězvětšujetentorozestup
lyrického monologu od reálnfch komunikačníchsituací.Náš rivodní
pťíkladto skutďně potvÍZuje,neboépťedvádíněco naprosÍoireálného:
akce a prožitkyvyjáďené ve druhéosobě,,právď.probíhají'sdělenío nich
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intimníchchvil
oslovenéhoo ničemneinformujea pro mluvčíhov chvatu
pojednání.
našeho
část
druhá
neníprostor.Těmto pÍípadrlmbude věnována
tTématemprvépúlevšakpŤecejen mohou bft pťípady,kdy užitídruhé
. osoby vybavuje lyrickou konfesi z jejíryze literární existence a navazuje
situacemiznámlmi
kontakt - těsnj nebo volnější. s (auto)komunikačními
z mimoliterárnízkušenosti.

A pfec,kdyžpotichusi všechnozopakuji...
V chechotuslunce na plnékolo
jak múrabil jsi do vratjasu,
všakpod hradbamimrakú,
všechzeměpású,
ježtísnípanoťamaia
poznals,žehlavou neprorazfijejich zeď,
ale srdcem,/"'/
svou krev,
l...lv némŽcedíš
vzpomínat'
a dále musíŠ
světlas hlinou,
7a vá|č,ení
kdy nadějezvolnajednaza druhouplynou'
propadalsessám do sebe/.../
Y.Zivada,Z

románu VI (Panychida)

Jdeosituacisubjektu,kterfsiartikulujeobecnějšísebepoznání,shrnuje,
povahy,formuluje
častokriticky, etapuvlastníhoiivota' hodnotíaspektysvé
budovanfch
dilema,v němžse nachází,atd.Na mimoliterárnízdrojetakto
pohled,
žepojem
textŮupozorniluždávnoJan Mukďovskf : ,Zdásenaryní
psychofyzické indi,subjekt. je zde nutně synonymem pojmu ,kon}rétní
jazykovépraxeje znám jev
viduum., ale nenítomu tak: již z nejběžnější
projevemmyšlezvanf ,samomluva.,pťikterémse individuum jazykovfm
pfmneboihlasitěpronášenfmobracíksoběsamému.Jedinépsychofyzické
inďviduumjetedypťisamomluvěnositelemobousubjektŮnutnfchkjazykovémuprojevu,aktivníhoi pasívního...6
Nenímožnájisté,zdaplttomt,otypuautokomunikacelidinormálně
literaturu
užívajídruhéosoby, nicméněmŮžemevychánetz toho, žei mimo
komu.
jde
rozdělení
o
je to Jeden ze signálfi samomluvy.Mukďovskému
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světla s hlinou,
7a vá|čení
kdy nadějezvolnajednaza druhouplynou'
propadalsessám do sebe/.../
Y.Závada,Z románu VI (Panychida)

Jdeosituacisubjektu,kterfsiartikulujeobecnějšísebepoznání,shrnuje,
svépovahy,formuluje
častokriticky, eiapu vtastníhoiivota hodnotíaspekty
ďlema,vněmžsenachází,atd.Namimoliterámízdrojetaktobudovanfch
pohled,žepojem
textŮupozorniluždávnoJan Mukďovskf : ,ldásenaptvní
indi.
psychofyzické
pojmu tonlaétní
,subjekt. je zďe nutně synonymem
jev
je
znám
jazykovépraxe
jiz
viduum., ale nenítomu"tak: z nejněznější
jazykovfm projevemmyšlezvan,samomluva., Pňi kterémse individuum
Jedinépsychofyzické
pÍm neboi hlasitěpronášenfmobracík sobě samému.
nutnfch k jazyindividuum je tedy pÍi samomluvěnositelemobou subjektú
kovémuprojevu,aktivníhoi pasívního..."
lidi normálně
Není možnájisté, zda pťi tomÍotypu autokomunikace
i mimo literaturu
užívajídruhéosoby, nicménl mŮžemevycházetz toho, že
jde
rozděleníkomu.
o
je toleden ze signálfi samomluvy.Mukďovskému
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nikačních
rolív hranicíchjedinéhoindividua.Podstatasamomluvyz hlediska
komunikačníha
záležívtam,žese ve vědomísubjektuna časvyčlenilajistá
jakfsi ,,blok..,jehožrikolemje z nadhledupozorovat,pojme.
,,subsEuktura..,
novávat, usouvztažiioyata hodnotit ostatnísložky osobnostia s celkem
osobnostio tétobilanci komunikovat.Tak je dán i rozdílinformačních
hladin,
tedy podmínkak tomu, aby 6o5'o k pÍenosuinformace:mluvčí,tj' onen
vyčleněnfblok, něco souhrnného
o individuu (k němužpatŤí)
,,ví.,zatímco
oslovenf, individuumjako celek, to ještě,,nevÍ.a v prŮběhusdělováníse to
,,dovídii,,
To je ovšemjen modelbez opory v psychologii,reďizovaná synekdocha,
paradoxně,8roteskněa s vědomounaivitouzvěcl1ující
a umělerozhraničující
to' co m Že bft jen relativně samostatn:Ími
složkamijedinéhonitemého
životaindividua.Nadto jen jako součástmodelulze pŤijmout,žetu mluvčí
jako o něčempŤedmětném
o Stavu,kterf líčí,
něco pÍedem,,zjistil..:spíšten
stav svoupromluvoua v jejímprúběhuteprvevytváÍía ustavujo.
Užití druhé osoby je rozhodujícímnástrojem tohoto fiktivního
zpÍedmětnění
subjektu.Vširrrněmesi (dosavadnírozbory to neuvádějí),že
v citovanésamomluvězeZávadiy,aplatí to obecně(neJi o celébásni,tďy
jejípasáži,odpovídající
o pŤíslušné
jeďné kompnikační
situaci),je a priori
jakéhokoliexplicitního,,já..: subjektse rozštěpilna
vyloučenapÍítomnost
m|wčího,kterf žádné,,já',nemá,jsarozpuštěnve svéroli vy-povídat
o ,,ty..,
ana ,,ty,,(=,jď.),kterénemluví,a protoanižádné
vyslovit
nem
že,jsouc
,já..
pťedmětem
vfpovědi.
pťedmětu
Role
vfpovědi, v běžné
ryzím
mluvě svěťená
slovesnéďetí,,neosobě.o,
se tedy pťesouvána osobu druhou.(Inherentní
gramatickévfznamy, kterédruhouosobuvícenežkteroukolijinou vtahují
do dialogu, se však vzpítajítétologice struktury komunikačníchsifirací;
později ukážemepťípady,
kdy ji skutečně
prolomí.)Tak vfpovědi, v nichž
by v konfesi ich.lffiy dominovala expresívníťunkce,dostávajív těchto
textechsilnf plíznak funkce referenční.
Místo sebevfrazu nastupuj
e sebepoznÓní.S tímse posouvámodalitapromluvy:co by se jevilo co do pravdivosbí jednotynejisté,zťejměovlivněnéokamžitouemocí se tu pťedkládiá
jako fakt opťenfo pozorovánía racionálnítivahu. Vfznamová vfstavba
dostávánovou dimenzi danoukonEastemmezi tímtopoznávacímpostojem
a niterně zasahujícímpťedmětemsdělení.Je-li tu nějaká vášeli,pzrkvášeĎ
a ďvaha poznánísebe,sama.
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autokomunikace,kterájerihrnnoubilancí(viz vfše)' je také
Součástí
distancemluvčíhoď popisovanfchniternfch stavŮa procesŮ.Y citÁtuze
uvozovacívětyvprézentu
Závadyje to iďstance časová,,vyznačenáobsahem
prožitky
rekapitulované
z minuo
běží
préteritem
samomluvy:
vlastní
a pak
je
podmínkou
fiktivní
reálnosti
dané.
jsme,
žetentočasov odstup
los . Řekfi
pokud se
formy; mrlžebft ovšemzajištěni pťiužitíprézentu,
komunikační
vztahujena déletvajícipfftomnosl
Ne pouhouvzpomínkoucítíšse v hloubcegest
tak jižněvázÁn,Že
v košisvfch tichfch sil jsi pozván nést'
nésthrozny,oranže.
Tu a tam větévkoua listem proložen
tvrlj nejplnějšícit'
zapomenutfv srdci Boha' v nézežen
troufá si plodem bft.
Zda unesešje,pnvaž..fuozny,olivy!
PochybY Probloudiv;
pod patounic nežnuamor drolivf .
zdadikazmáš, že@ké proudymíz
zesládlyvtoběvdiv?
Ach' včely,dívky,viz!|?l
Zda zašumíš:
Yl. Holan, Zda (Oblouk)
Nejen pťedmět,o němžse mluví, ale i děj promluvy se tu rozptflil do
delšího,ba neohraničeného
času:je to cosi jako spďní hlas trvalez aznívající
v nitru: vědomísvízelnéhoa s6méhorikolu básnftova. f)istancese opír.átím
dťuaznějio nadt"azenost
niternéhomluvčíhonad oslovenfm, ježplyne uŽ ze
samého
rolí..Pďle Benvenistaje ,jt, vŽďyv pozici
rozděleníkomunikačních
reverzibilita(v samomluvěje ovšem,jak
transcendující
platí
mezi
nimi
',ty..,
jsme viděli, suspendována),nikoli však symetrie.Subjekt-mluvčí
vládne
jen on tyto stavy arti.
metajazykemduševníchstavúsubjektu.osloveného,
od sebesama
kuluje.Je nositelemschopnostisebereÍlexe,
tojesti osvobození
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ro!í.,Pďle Benvenistaje ,jáÍ,vŽdyv pozici
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rozděleníkomunikačnÍch
jak
je
transcendující
,,ty..,platímezi nimi reverzibilita(v samomluvě ovšem,
vládne
jsme viděli, suspendována),nikoli však symetrie.Subjekt-mluvčí
aÍti.
jen
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sebe
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kuluje.Je nositelemschopnostisebereflexe,tojesti osvobození

strhávánímroušek,akcí vúčisobě a sv m dotud nepojmenovanm iluzím
a nedostatďnostem.Sebeusvědčení
se vztahuje k podstatnfm stránkám
osobnosti,pťičemž
obnažující
gestosírmoneníménězávažnénež
jeho věcná
motivace:

Seber"jzvaje velice častá'Existujeplynulásnrpniceod vfzev obn4cenfch
pŤeslyzvy s potenciálními
dalšími
adresátyúwty,
vflučněk soběsamému
ježoslovujívlslovně širší
kolektiv. I zde všakmožnfvfkladjako sebeoslovení
je pomŮckouk pÍekonání
didaktismu.Doslovnymadresátemje tu vždyjedinec.
SetÍisi slzy
a usmějse uplakanfmaďima,
každéhodne se něco pďíná,
něco pÍelrrásného
se pďíná.

v prchavém
a náhlémzamyšlení,
jako bys whal udici
/.../

holub)
.I. Seifert' Píseů(Poštovní

ty tajn! zloději,
pytláku v ráji.

le zÍejmé,Že s vyrazy moráIníhovúdcovstvía nadhledujsme se od
samomluvy vzdáli|i, Stává se problematickouidentita osloveného;jen
sémantikaslovesarozhodne.je-li jím i zde lyrick!
kontext a pťedevším
subjekt,anebokolektiv (v poezii mezi válkami častokter'.fkolibásnft).Není
to plná rozů|<as autokomunikací,lyrickfsubjektje nebose cítípfislušní
k mimosituacevšakse pčeklání
celku. Komunikační
kem taktoosloveného
literárnímpňedobrazŮmzceta jnym, k takovfm jako kÁzání,veťejnfprojev'
aforismus,maxima nebo pffsloví.Druhá osobaje jďním ze standardních
zprlsobúvyjáďení obecnéhopodmětuve vfrocích typu ,,Co se v mládí
Zajíma|nás
To užje za hranicínašehotématu.
naučíš,
k stárujak bys našel...
musejípŤípady
na hranici,kdepťedělmezilyrickfm subjektemajehokolektiv prolevem zúsťávááměrně neosq/., S obojíntse setkávámenapťíklad
táčsképoezii Josefa Hory, ktprá nabízírrlznéadresáty oslovení' od masy
oddělenéod básnfta až po pťípady,jako je znám! závěr básně Západ
aVfchod, kdekonfliktnísituacetfkajícísekohokolivje uvozenarétorickfmi
aposfrofamiavzá$.ti čistákonfese(,Co zvítězívemně?..)Eaktujedilemajako
věc subjektu.Ale nerozhďnuto bfvá i v merafyziclcjchbásních,kde absrakmí
obecnělidskf kontextnedáváHíčk atribucislovesemvyjádŘnfch prožitkú:

Závada, citovanábáseĎXII
Jinfm projevemhierarchickéhovztahu mluvčí-vnímatel
je sebevfzva'
Jak to naznačilaukázka z Holana' komunikační
nadťazenost
neoznačeného
,já,. je tu jakousi projekcínaďazenostimorální.Mluvčíschopnf integrovat
životnízkušenostjetakés to se nad ni povznésta vyvozovat závétyz její
konfrontaces principemnadosobním.V díteFrantiškaHalase se tentotyp
sebeoslovenísetluívás tímprvkem Halasovastylu a postoje,kteqf rozeznal
Ludvft Kunderaa nazvalHalasovouapelovostí.
ProÚoje u Halasesebev:/zva
mimoťádněfrekventovaná.Ale sebeoslovení
i jinde se navzájempčitahuje
s apelem.NášpčftladpocházízeZatradníěkovysbírkyNávrat (1931):
Když po světě na spánek padá sníh
svá nepťiznaná
pťánítišestlum
B h ukazujejenomděéátkúm
jak stvoťilhvězdyoblaka a sníh
Když po světěna spánekpadá tma
a šeroďísnípurpurovf hťích
bud tesklivf jak soumrakve větvích
aéněkomuje sladkátvoje tma

Nebesadnrljdou.Větry odnášejí
lesk prllnocia hvězdnénožejejí.
Kde je ta zem,v nížtrvá květ i nebe
délenežobraz,wženyjím v tebe?

V zimě naŠeptáno

NebesadnŮ jdou (Tvrlj hlas)
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lesk púlnocia hvězdnénožejejí.
Kde je tazem,v nížtrvá květ i nebe
délenežobt'az,vrŽenljímv tebe?
Nebesa dnfr jdou (Tvújhlas)
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'..,Zkatky, abstraktaa emblémyvedoubásoř k nraximě,kr:nla.étní
a obra.
znéatibuty subjektu pfiklanějí promluvu k autokomunikaci.Viz proměny
subjektuv závérubásně Woikrovy:

Světje kulat!.
Po mnoha dobrodružsfuích
rád vrátíšse zase
do nízkésvětničky,která uzavÍráse
nad statjmi známfmi věcmi'
U rozviklanéhostolu nrezidvěmavysychajícímikalamáŤi
povídkus polárnízáŤí
nejlépeuplatníŠ
- ty sám ne.jvíce.
Všebude tichéa šéastné,
oči svépoložíš
doprostedsvětnice:
dárečekz cesty
- album světa.
Okno (Hostdo domu)
Začínáse obecnfm ,,my.o(zde necitováno}a v dďšíchčtyťech
verších
druháosoba znamenádojistaobecnf podmětmaximy,cožstvrzujetypovost
prožitkui okolnostníchurčení(nízkásvětnička);
ae pak nastávámodulace
k individuálnějšímu
závěru - doplněnív něm ukazujíke qpisovatelia meta.
forické vyjádťenípocitu měnídruhouosobu v orgán sebeoslovení.
Individuálnísubjektsejaksi plynuleklube z anonymityvšechlidí.
Řada dosavadníchcitacína znaěuje,žeana|yzovanákomunikačnísituace
hraje komplementárnímibarvami: nutí nás korigovat obecnf vfklad, kde
jsmeji pojali jednosranně.Tezeo zpťedmětnění
osloveného
,,ty..a o povaze
irnplicitního,jď. jako o pouhéfunkci, posn:iádající
vlastnísubstancia rele.
guiícíživotna osloveného,
musíbft doptněna.JeJi v promluvěvyslovující
intenzívní
prožitkynebodokoncevfzvu užitodruhéosoby,nenísubjekttakto
označen!pouze viděn jako pťedměÍpltpojuje se peďomativnost, tj. obsah
promluvyje realizovánvyslovenímpromluvysamé.Nejdeo popispťedmětu,
ale o akt, jímžje prožitek,postoj oslovenémusubjektu pťikázána svěťen.
Komunikačnísituace jednou stranou navazuje na nazkavémimoliter.ární
samomluvy,na stranědruhése všakstává místemsebekonstituce.
Subiekt
nenípojímánjako fakt, n/bržjako akt.
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I<až.ďá
lyriclcá vfpověď včetněkonfesev ,já'' má ovšemdo jistémÍry
tuto povahu' ale v našich pÍípadechje toto pojetí subjektu obnaženo
je pak pfedmětnfm,kvalitativním
a zvyrazněno'Schopnostsebekonstituce
kterf se nám dotudjevil
mluvčím,
nevyslovenÍ,m
spjatÝm
s
určenítn
,it,,
jako pouhárole.
jehovyhrařovánív hlasodloučenfod subjektu
mluvčího,
osamostatnění
označeného,,ty,,, vzdaluje vypověď od samomluvy' Pars pro toto
synekdochickéhorozvrstvenísubjektuptecházív metaforua báseiÍzak|álá
komunikačnísituaci bez mimoliterárníchparďel, situaci ,,ireálnou...Jedno.
duchépodoby osamostatilovánímluvčíhojsou u Seiferta.V básni ze sbírky
bilanci,jakoujsme citova7ize
holubčtemepodotnousebelrritickou
Poštovní
z
nadŤízeného
subjektudíla . jsme však
vúle
Závady; nadpisem tedy sna{
jako
trlasuzvenčí;
báseiÍ
vedenik interpretacimluvčího personifikovaného
ZdalrickÝ subjektpromlouvá sty
setotižjmenujeSmíchpodzimníhovětru'
větru"nebo zda jdeo samomluvu,o tompanujehravánejistota'V jinébásni
téže
sbírkyjsme z nípŤedemvyvedeniuvozovacívětou:

Ve verších
jeŽ da|aby se hrát
tichou a klidnou píseťl,
v těch strunáchpavoučích,
já zaslechjsem.
Kam jíti zalrásou,
moŤe,rněstaa hory,
kam pro tvújklid tě mraky zavezoaÍ.../
Jablorl se strunami pavučin
Verbum audiendiv prvníosobě(zaslechjsem) a explicitníuvozenítvoff
vnitťníhohlasu. Objevuje se
charakteristickf doprovod k osamostátnění
niternéhierarchii iam, kde spíšo nežlyrickéozvláštněníjdeo zdúraznění
zace. U Halase slyšísubjektmístoSeifertovy písněrozkaasjícíhlas, v němž
k němupromlouvá heroická tradicenepodlehlostismrti;oslovenf ho neseve
svémvlastnímnitru,ajde tedy o sebeoslovení.
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Slyšímdechhlasukterf velí
ztátpto všeckoco ještěv oblacích
má|étapŤíŠtí
co vás rozševelí
jak utratímto sÉíbrona spáncích
S pláčemnarozenf s pláčemnevracejse
do laaje stínŮsmrtíprovázen
náÍktlzbabě ch a sÍachuzptázdnavzdej se
máščasažstanešpŤimrazen
v sinémpodsvětíu Íekyzapomnění
jedinf veršco zústaluchován
obolos slaomnf jímžsplatíšpÍevezení
Íentepemkrve byl všakukován
obolos (TváĎ
Situaci zvrstvujenereďizovanf potenciálnídialog:,,hlaď.je postavendo
konffastu pfoti tizkostnlm otánkám první sloky, odpovídiána ně, byému
nebyly adresovány, a jejich lyrické ševelenípťesahujei svfm monu.
mentalizujícím
stylema timbrem'
Nadňízenoststále ještě neznamená, že hlas pťicházíz prostoru
tÍanscendentna.
Tatohraniceje prokazatelněpťekročena
ve chvíli,kdy mluvčíužijeformy prvníosobyk označenísebesama.Známe to napčíklad
zrunéjsi, tvfm snúmjen daljsempíti'.'..Zde mluví
ho BŘziny: ,,...kdyžŽíznípréh|
básníkŮvNejvyšší.Ani zde tedy rozchod se samomluvouneníopuštěním
pťedobrazú
mimoliterámíchkomunikačních
vrlbec.Pozadíma konotovanfm
zpŮsobemužitíťďi je tu náboženská,
specifičtějimystickázkušenost.
Vfpovědí v druhéosobě, svěťenfchjakožto mluvčímunějakému
jsou duchovní
osamostahělému
hlasu,najdemecelou ťadu;jejich mluvčími
nebo i hmotnéentity jako čas (Weinerova báseĎ Qui vive? ze sbírky
RozcestQ,samota(Mnohonocíze stejnojmenné
sbírkytéhož
autora),osudo.
vf běh dějin (V těžkfchdnechv Horově Domově),publikum(sprvníosobou
plurálu, epigrď Bieblova Zlomu), Perdit'a znamenajícÍ
zánik (HolanŮv
6!|guk), ,,bubendešéŮ..ptající
sepo jistcrtě(Za deštěv ZahradníčkověŽíznivémlétu)aj. Vždyje to ziíroveiti hlas nitra,hlasuzvenčípouzevyužívající.
t52

autokomunikace,
mczimluvčím
pÍedělu
meziričastníky
PŤiprohlubování
prvního
z tétodvojice.
jsme
osamostafi\ování
sledovali
dosud
a oslovenfm,
vyčleltuje
jako
oslovenf
bytost
samost]atná
se
V opačnfchpŤípadech
mi.
oďesku
je ,,ostaterosubjektu,kteryztstáváv pzadí, Místo
a mluvčím
jen ve snu,v mftu nebo
moliterárnísamomluvyjde o komunikacimožnou
a alegorizace,
anffopomorťlzac.e
nansformací,
v poezii:z ryze sémantickfch
partnera."
fiktivnípostavaosloveného
vyvsL4vá
Má duše,jako rybka
se raduješve vod hloubi,
zpívášsi
a zase ptÁčetem
z lesa vlhkév ně,
a jako nevěstuna vlasy .
plané;
celuješrúžičky
bolesti Pak rudf kahan,
kterÝ stále s sebou nosíŠ,
*""i ne jsi pověsila
s pousmáním.'.
B. Reynek, Tichá chvíle (Smutekzemě)
bytostmi se oslovenídušejeví zprvu
splfvárí s pťÍrodními
V potěšeném
jako pouhá konvence, ale pak oslovená dorústáv závěrečnémgestu ve
skutečnousymbolickou postavu.Reynek tu plynule navazuje na hypostáze
dušeu mladéhoBťeziny,napťíkladv básni Návrat z Tajemnfch dálek, kde
rďu a postavadušeje ozdobenaerotickÝmi
je rozvinuta sémantikaženského
podtexty.9 Bťezinovskéantecendencetromě nezbytnéhozde poukazu k
souvislostem genetickÝm tu uvádímeještěz jednoho dfivodu. Právějejich
psychologickou anafzou l*áza|totiž kdysi Pavel Fraenkl sepětítěchtotyp
samomluvyse situacía prožitkemsamoty.l0
Běžío sémantickf aspekt všechdosud probÍranfchtyprl sebeoslovení
(lrroměpčechodu
k obecnémusubjektu).V samotěčlověkmedinrjenadsebou
jsa
samfm a sebezáchovně vyvolává hlasy náhradních komunikantú,
Nitro se
skutečností.
introspektivnězaujat sv m niEem, jako zpťedmětněnou
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samfm a sebezáchovně vyvolává hlasy náhradních komunikantú,jsa
Nitro se
skutečností.
inu.ospektivnězaujat svfm ni6em, jako zpťedmětněnou

rnu jevíjako ostrov,kterf se na časvynofil z okolníhosvětaa soustfed'uje
pozornost,kteráje strtickémuokolíodepŤena.
Toto obráceníksoběsamému
je sugerovánonejen nazákJaděparalelys mimoliterárnísamomluvou,ale i
strukturoukomunikační
situace samé.U běžnélyricképromluvy v první
osobě partnerneníurčen,ale její posluchačnenívyloučen,mtižejím bft
kdokoli. Sebeoslovenív druhéosoběje reflexívníformou,která stanoví,že
partneremhovoruje si mluvčísám.BezuŽiti samomluvyto mďebně pojmenovalZahradníček
v básnievokujícíosamoceníisv]fmtématem:
,,Sámk sobě
jak
zašeptám, v šerufont.iárra
/ sŮíbrnápadajícse k sobě za'e wacť,(Nocleh
v caím městě,Pozdraveníslunci)..V Holanově básni je samot,avfs|ovně
jmenovánajakomocnostdožadující
se od osloveného
subjektupojmenování
vzpomínky:
Stonožkypocitúse v písmorozběhnou,
sotvažes
kámenbíléstránkyodvalil a pfece,slyš,samotajmenujezde chybu tvou
a žár1ávo|névyrŮstání,abys oslavil

obou partnerúsebeoslovení,
PŤípadyosamostatněníjednoho nebo.
jsou
potenciálnímpredstupněm
anonymníhomluvčíhoa osláveného'ty..,
.
klade partnerovi naléhavéotinky
diatogu. Zejménatam,kde mluvčí
., se zdá bft nasnadě,
velice.časté
a to je ve všechtyp..t, ,u,nomluvy
vynutínavyklou odezvu,na otázku
žeprogresívníenergievfpovědi si
děje'
gáiasouu Deštiv listopaduse tak skutečně
se dostavíodpověď; u
naléhajícímumluvčímusezhlubinnitra(téhožnitra!)ozlváreplika'

, |.

oYocnoupauzuv pitnémtichu vzpomÍnek,
v nichž,dokudjimi nebyly, uzrávalkdysi den/.../
Na bŤehumoňe(Vanutí)
Samota jako pťirozenémísto samomluvy bfvá úakétematizována
v básníchWollrrovfch.
Vraémese ještěk prlvodnímutématuÍohotoodstavce,abychom pro
poťádekneopomněli,že i jinéhyposrazované
složkysubjektukromě duše
bf vajíadresátysebeoslovení'
Veďe čebrfchaposnofsrdce(napť.
ve Wolkrovfch Svatodušníchsvátcích)je zajímavf pňpad v ZahradníčkovfchJeťábech,kde mluvčív dodatďnémuvozeníexplicitereflektujea určuje,
ke které
složcevlastnho ,jáÍ,sejeho v pověď obrací.
mneposlouchatidélenech.
To řkám svémužilobití
a svémuduchuještěne l...l
Na zemi
t54

ČasovépoÍadíprávěprobíhajícíhooslovenítělesnostiabudoucíhooslo.
zranílyr.ického
vyjád}enímtouženého
veníducha je jakÝmsi ,r,u*oui,y*
subjektu.

A co bys chtěl
ažk srdci zamračenf
a co bys chtěl
když voda padá
A já bych chtěl
rilevn! drobeknahéženy
co mne má ještěráda
otisku, pozměněnov Ladění)
(podle časopiseckého

subjekt se zvěcnily ve dva
Gramatické osoby znamenajícítfž
dialogu,tím
opravdovému
rozmlouvajípísuujerty' Čimvic se te*iutíží
pťípadech
(I
v
je ireálnějšíz hlediía logity komunikačnísituace.
To
p'artnerú.)
jeden
z
vždyjen
osloveníosamostatněnJooí. je aktivni
jsou
dialogu
je zťejmě d&vod, proč tatoué pťechodyk vnitťnímu
j akéhokoli
zákaz
zde
poměrně v zácné,st,ottu,a komunikačnísituace,
její
nejaktivnější
vfičitlaku
explicitního,it,,iet.Jy ..rt.* rezistentní
(Poštovníhotub) poci.
okně
na
složky. V Seifertovuíasni Mouchy
(vfslovná pobídka:
éujemeprogresívní impuls vyvolanj- otázkou
a mluvčímusípokračovatsám.
,,ťeknimi..),ale ota"ra "ístavá iečnická
ve Veršícho rrlži(Jaro'
Zdá se,Že ďá|epostoupitdialog u téhožautora
písilového
sbohem),a|e zdeje iá zarezitostvysoce formalizovaného
Nevím'
věťíš?
tomu
refrénus hrou .o",n"nunÝchvětnfch intonací:,,Ty
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rnu jevíjako ostrov,kter! se na časvynoÍilz okolníhosvětaa soustŤed'uje
pozoťnost,
kteráje statickému
okolíodepÍena.
Toto obráceníksoběsamému
je sugerovánonejenna základě paralely s mimoliterárnísamomluvou,ale i
strukturoukomunikačnísituace samé.U běžnélyrické promluvy v první
osobě partnerneníurčen'ale její posluchačnenívyloučen,nt žejím bft
kdokoli. Sebeoslovenív druhéosoběje reflexívníformou,která suanoví'že
partneremhovoruje si mluvčísám.Bez užitísamomluvyto malebněpojme.
novalZahradníček
v básnievokujícíosamocení
i svfm tématem:
,,Sámk sobě
jak v šerufontánalsĚíbrnápadajícse k sobězasevracf . (Nocleh
zašeptám,
v cjzímměstě,Pozdraveníslunci)..V Holanově básni je Samotavfslovně
jmenovanajakomocnostdožadující
se od osloveného
subjektupojmenování
vzpornínky:

PŤípadyosamostatněníjednohonebooboupartnerŮsebeoslovení,
jsou potenciálnímpÍedstupněm
anonymníhomluvčíhoa osloveného,,ty..,
otázky .
diatigu, Zejménatam, kde mluvčíklade partnerovinaléhavé
-,
nasnadě'
a to j; ve všechtypechsamomluvyvelice.častése zdá bft
na
otázku
odezvu,
navyklou
žeprogresívníenergievfpovědi si vynutí
děje'
skutečně
tak
se dosiaurodpověď; v Halasově Deštiv listopaduse
naléhajícímumluvčímusezhlubinnitra(téhožnitra!)ozlváreplika.

StonožkypocitŮ se v písmorozběhnou,
sotvažeskámenbíléstránkyodvalil a pÍece,slyš,samotajmenujezde chybutvou
ažádá volnévyrŮstání,abys oslavil

A co bys chtěl
ažk srdci zamračen!
a co bys chtěl
když voda padá

ovocnoupauzuv pitnémtichu vzpomínek,
v nichž,dokudjimi nebyly, uzrávalkdysi den/.../

A já bych chtěl
rilevnf drobek nahéženy
co mne má ještěráda

Na bňehumoňe(Varrut0

lrr

oslovenítělesnostia budoucíhoosloprávě probíhajícího
poŤadí
Časové
zráníl1tického
touženého
veníduchaje jakfmsi zkratkovitfmvyjádÍením
subjektu.

Samota jako pťirozenémísto samomluvyblvá takétematizována
v básníchWolkrov ch.
Vraťmese ještěk p vďnímu tématutohotoods[avce,abychom pro
poťádekneopomněli,že i jiné hyposlazované
složkysubjektukromě duše
bfvajíadresátysebeoslovení.
Vedle čeÍrÝch
apostrofsÍdce(napť.
ve Wolkrovlch Svatodušních
svátcícll)je zajímavfpťípadv Zahradníčkovfch
Jeťábech'kde mluvčív dodatďnémuvozeníexplicitereflektujea určuje'ke které
složcevlastnho ,já,. sejeho vfpověď obrací.

To číkámsvémužilobití
a svémuduchuještěne l..J
Na zemi
IJ{

ve dva
Gramatickéosoby znamenajícítfž subjekt se zvěcnily
dialogu,tím
opravdovému
rozmlouvajícísubjekty.Čímvíc setext b1íží
pťípadech
(i
v
situace.
je ireátnějšíz hlediska togiky komunikační
To
jeden
partnerŮ.)
jen
z
dušeje aktivnívždy
osloveníosamostatněné
jsou
je zťejmědŮvod' proč takovépňechodyk vnitťnímudialogu
situace,zde zákazjakéhokoli
poměrně vzácné,Strukturakomunikační
jej
áxplici tního,ját.,jetedycelkemrezistentnívŮčitlaku ínejaktivnější
stozty.VSeifertověbásniMouchynaokně(Poštovníholub)poci.
pobídka:
éujemeprogresívníimpuls vyvolanf otázkou (vfslovná
sám.
pokračovat
a mluvčímusí
,,ňLkni*i..1, ul. otázkazŮstáváťečnická
(Jaro'
Zď.ét
se,žedále postoupil dialog u téhožautorave Veršícho rúži

mneposlouchatidélenech.

1<Á

otisku, pozměněnov Ladění)
(podle časopiseckého

sbohem),a|ezdejetozá|eŽitostvysoceformalizovanéhopísĎového
Nevím'
refrénus hrou rozrŮzněnfch větnfch intonací:,,Ty tomu věťíš?
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snad!/ A s touhlenadějíjdi spát...Jinf typ spontánníhravostiuvolnil cestu
diďogu v NezvalověSonetu:
Jsem v sonetujak moÍev síti
az extÁzeje Únaha
.

hď vyhfbášse vlastníŤďi?
co slabika to nebezpečí

vdalšíÍntobfvánazíránojakosoučásttragickéhopoloženíbásníka,jemuŽ
(,,Láska zvétá v nadbytku
životse měnív sqrovinu uměleckéhovytváťení.

strojhrájen prstemdo něj strč
prst hrozíjá se celf chvěji
ževlak se zwhne na koleji
Když necítíš
ak radějmlč!
Skleněnj havelok

tl

Zde seopravdusďídáotázkas ďpovědí a komickévyznánís odseknutím.
KonÚast ,já,, a ,,ty,,byl všakv tomtoNezvalově obdobívúbecoslaben(viz
dále)'

I

iil

lli

I,

lt
lli

llrri

Jestližepňi lyrickémvyužitímimoliterárníkomunikační
situacesamo.
mluvy se první ze lÍíjejích náležitostí. nepfftomnostexplicitního'já.. .
jen zčídka,
je naopakporyšení
nedodržuje
dalšíchdvou (dr'uhá,jak si vzpomínáme,je časovfodstupmezi okamžikemťečia dobouprožifkŮ,o nichžse
je rozdílinformačních
hovoff,a tťetí
hladinmezi mluvčíma adresátem)věcí
běžnou.opakujeme,žetakovéodchylkyod samomluvyznamenajívpodstatě
zrušenáspojenímezi lyrickou vfpovědía jakÝmkoli pŤedobrazem
v mimoliterárníkomunikaciv bec. Vzniká něcospecifického
pro lyriku, stejnějako
v ich.vfpovědi lyrickékonfese.Dobťeto vidímena pútladuz Halase,jímž
byla naše vahauvedena.oslovenf je tu ,,informován..o svfch prožitcích
probíhají
a činech,kŮeré
současně
s íďí; navícsemluvío věcechsvrchovaně
intimnícha niternÝch,tákžeosloven o nich bez dalšího
nejendokonale,,Yťo,
je
alekaždálejich časověsouběžnáťečová
pro
artikulace
něhoprotismyslná.

iilirir

Aktivní Účastužitégramatickéformy na vfznamu vypovědi neníproto
menší,naopak,opírá se však tentolaáto pťenoťenílyrickéhomonologu.
Pťedevším
i zde se uplati1ujeposun v modálnímrámci v1ipovědi:prožitky
jsou pťedkládányjako nezaujatěa zyenčíkonstatované
(nejensubjektivně

illiil;l
llilil
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funkcepodbarvuReferenční
zpÍedmětněné.
a tímdeformované),
pociéované
hladin,i za podmínky,že
rozdílukomunikačních
i. ,*p,e,i. PŤineexistenci
naďazenost
zťrslává
nebylvyčleněn,
zaonyi'"u.x.flektující blok ve vědomí
jsou
prožitky
jsou
takézaznajak
žity,
jeho distance'Spolus tím,
a -Či*
mluvčího
jejich
zdvojení.
tímdrastičtějipúsobítoto
i,ou intimnější,
'*auan'
Prvnísémantickfkorelátdruhéosobyjetu,jslviděn,,.Ikdyžjsisám,ipťi
protihráčemspontánnosti'
milování. Vědomí sebe je všudypíítomnfm

moudrbstť.,nazvďHalasvKohoutuvfznamovfkomplex,doněhožjeto
zahrnuto.)Aleibeztragickéhgkontextu,kterfjeindividuálnízáležitostí,se
jevíjal'o vÝraz jednéz pďst'atnfch vlastností
takto vyloženésebeosl;vení
modernípoezle.Ještěse k tomuvrátíme.
o typologii,nynínám
pokoušet
Pťiparalelese samomluvoujsme se mohli
sebeoslovení.(Plitom každÝ
budou vyvstávat spísejednotlivéaspekty
začleiiujepromluvu mezi samomluvy.)
náznak bilance a sebehodnocení
k stylovfm charakte.
pťedevším
Rozlišenítěchto aspektŮse musívztahovat
aktivitěsamé.
ristikám,k ťečové
Múžemeovšemrozlišovatčistouintrospekciodpozorovánízvenčíviditelnfchak.cíapohybŮosloveného.Dalšímčinitelemjeričasttoho,coosloďetíosoby).Sebeoslovení
(používaje
venf vidía mluvčíťíkáo okolnímsvětě
děnínasubjektunezávislého.
rómecpťedmětnétn
pak tvoťísubjektivizujícÍ
V jednomdomě v suterénu
vidíšjizbu osvětlenu
Zác|onaz bíléhocáru
visína okennímrámu
Zastavíšse na chodníku
naprotive stínuwat
kŤiku
čekajekdy v sEašném
někdo začnenačíkat

1...1
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snad!/ A s úcuhlenadějíjdi spát...Jin;Ítyp spontánníhravostiuvolnil cestu
ďalogu v Nezvalově Soneru:
Jsem v sonetujak moŤev síti
a z extázeje rivaha
: .l

Prď vyhfbášse vlastníÍeči?
co.stabita to nebezpečí
stroj hrájen prstemdo něj sfrč
prst hrozíjá se celf chvěji
žev|ak se zvrhne na koleji
Když necítíŠ
tak raděj mlč!
Skieněnf havelok

Zde se opravdusďídáotiázkas odpovědía komickévyznánís odseknutím.
Kontrast,já,. a ,,ty,,byl všakv tomtoNezvalověobdobívrlbecoslaben(viz
dále).
Jestližepťilyrickém vyuŽitÍ.mimoliterárníkomunikačnísituace samo.
mluvy se první ze |Íi jejích nátežitostí- nepfftomnostexplicitního
,jď. nedodržujejen Zgídka,jenaopak porušenídďšíchdvou (druhá,jak si vzpoje časov/odstupmeziokanižikemťečia dobouprožitkú"
rnínáme,
o nichžse
hovoff, a ďetíje rozdÍlinformačníchhladin mezi rnluvčíma adresátem)věcí
běžnou.opakujeme,žetakovéodchylky od samomluvyznamenajívpodstatě
zrušenáspojenímezi lyrickou v povědía jakfmkoli píedobrazemv mimo.
literárníkomunikaci vrlbec.Vzniká něco specifickéhopro lyr.iku,stejnějako
v ich.vfpovědi lyrickékonfese. Dobťeto vidímena pťíkladuz Hďase, jímž
byla našerivaha uvedena.oslovenf je tu ,,informován..o svfch prožitcích
a činech,kteréprobíhajísoučasněs ťďí;navícse mluvío věcech swchovaně
intimnícha niternfch, takžeoslovenf o nich bez dalšíhonejendokonďe
,,vÍ.,
ďe každájejich časověsouběžnáťečováartikulaceje pro něho protismyslná.
Aktivní ričastužitégramatickéformy na vfznamu vfpovědi neníprolo
menší,naopak, opírá se však tentolaát o pťewoťenílyrického monologu,
PťedevšÍm
i zde se uplatřuje posun v modálnímrámci v/povědi: prožitky
jsou pťďkládány jako nezaujatěa zvenčíkonstatované(nejen
subJektivně
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funkcepodbarvu.
Referenční
zpŤedmětněné.
a tímdeformované),
pociéované
hladin,
i
za podmínky"že
komunikačních
;e expresi.Pfi neexistencirozdílu
žádnÝ(sebe[eflektujícíblok ve vědomínebyl vyčleněn,zústávánaďazenost
a jeho distance.Spolus tím,jak jsou žity,jsouprožitkytakézaznamluvčího
púsobítoto jejich zdvojení.
menávány. Čím3souintirhnější,dm drastičtěji
je
kdyžjsi sám,i pťi
Prvnísémantickfkorelátdruhéosoby tu,jsi viděn,,.I
spontánnosti.
milování. Vědomí sebe je všudypťítomnfmprotihráčem
položoníbásníka,jemuž
V dalšímto bfvá nazÍánojako součásttragického
(,Iáska zvěbá v nadbytku
životse měnív surqvinu uměleckéhovytváťení.
do něhožje to
moudrbsti.., nazvalHďas v Kohoutu vfznamovf komplex,
se
je
ziíležitostÍ,
zahrnuto.)Ale i bez tragickéhgkontpxtunkterÍ inďviduální
jednéz pďstatnfch vlastností
takto vyloženésebeosloveníjeví jako vfraz
modernípoezie. Ještěse k tomu vrátíme.
nynínám
Půparalelese samomluvoujsme se mohli pokoušetotypologii,
(Pfltom každÝ
budou vyvstávat spíšejednotlivéaspekty sebeoslovení.
promluvu mezi samomluvy.)
začleiÍuje
náznak bilance a sebehodnocení
k stylovfm charakte.
Rozlišenítěchto aspektrlse musívztahovatpťedevším
ristikám, kíečovéaktivitě samé.
Mrlžemeovšemrozlišovatčistouinhospekciodpozorovánízvenčívidičas!toho,cooslotelnfchakcíapohybúosloveného.Dalšímčinitelemje
venfvidíamluvčíťíkáookolnímsvětě(používajeďetíosoby).Sebeoslovení
paktvofisubjektivizujícÍrdmecpťedruětnéIloděntnasubjektunezávislého.
V jednom domě v suterénu
vidíšjizbu osvětlenu
Zác|onaz bíléhocáru
visí na okennímrámu
se na chodníku
7.astavíš
naprotive stínuwat
lďiku
čekajekdy v strašném
někdo začnenaťíkat
It
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Pod suknís kterou si hraje víE

Je to r.ukakterá v nďním času
llěměpŤivolávázáchranua spásu?
či ta ruka která whá stín

.

,l

t.,.t

Aby s nízplodilpÍedďima celéulice
Ji samusebesama
Svěčnoutouhoup|odttzÁztaěnéfunysezázračnfmistehny
otvíratlŮno
Sezázrďnou schopností
okněkterékoliulice
V kterémkoli
Myčkyoken(hatras ptstydeště)

pffe Mene tekel ufarsin?
Jsou to jenom ruce vdovy
ježi v noci šijena zakázku
aby zaplatilapokutuadail
za mateÍskoulásku

.
'

'

Dusítě ta hofká atmosféra
nádherya plesnivéhošera
a chtěl bys Kičet v noc
ubžačcepÍopomoc

zahlcuje.Pťipsaníbásně
setext.pffmo
souzvukys vnějškem
Spontánními
ji
s básní,kterou
zenumyjlci olrno,identifikuje napťed
a tak
neobraatou,
"idfiilil.;espodu
t""ží; á"ě se pqradpvxs ženou
plďí; zároveií
plodí
se
"š.k
plozenís dm,co
pťedsava
z dvojíídentifikace
""*jno*"ná
si|ace'
jednoduš|í
uvést
je vtastn!drlležiější
píípad
Ale pro pťítomnf
díváse
po
městě,
jak
chodí
kde subjektoznačenfty; i. p*'o sledován'
a citověreaguje:
koše
Dívášsena ty květinové
pochodeil
Nad nimižsezažehuje

l,

t,..t

Y . Závada, Nočníprocházka (Siréna)
ProtoŽedruhá osobasamao sobě nejpffznakovějilne k situacímoslovení
a rozhovoru, je konEast mezi ťďí o pťedmětecha subjektivnímrámcem
silnější'než kdyby byl tento rámec prezentován v běžnějšíosobě první'
Potenciálnísémantickfkomplex ,jsi viděn'.jak vidíŠ..
se všakuplatlluje
slaběji než,jsi viděn, jak cítíšto a to.. v záy{r'u,uká*y. Je tu piíznačné'
že
nás sotva napadneklást otázku, zda pfiroz,gnévysv-ětlenípťeludné
projekce
na zácloněje vfsledkemlepšího
poznánímluvčího,
nebozdak němudochází
oslovenf. Schopnostvnímánísvěta, nezávislá aktivita ve vzůahuk pňedměhémupffslušívflučnědruhémuz nich. odtud nezbytnápfftomnostsloves
vnímání.AtotÉžzťejměplatí i o fabulaci o,vnějšímsvětě,aťje to zprvu
romantickií interpretace stínŮ, nebo pak pfiběh osamělématky v duchu
sociálnfto reďismu.

1...1
padámeteor
Jakby sepotÝkalapfipožáru
Bflá ženaa oheĎ
Vidíštennerovn zápasl...|.

Batkony (tamtéž)

kdei stylové
v básních,
je ještě plnější
a osloveného
Harmoniemluvčího
^
spolucítění,
pťíznaky
a charakterprožitkŮznamenají
jíš
Tiševzpomínky
obzoryplují
azpoŽdéné

NejblížejednoduchéEanspozici, ,,dodatečné..
náhradě první osoby
jsou
druhou,
texty,v nichžmluvčíspontánněsledujestejněspontánní
pďiny
osloveného
uprosďedvšedního
Mezi,jď. a,,ty.,nedochácivilníhoprostťedí.
zí k žádnému
napěd, na světlo nevystupujenic zralíujícího:

*"'etr'Ť;ffi."Íchs'ují

Dal sis schrlzkus básní
V zahradní
hospúdce
kdepíšeš
do vfše
a hledíš
Ta báselíjsou nohyjak srdcezvonu

t...1
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času
Je to ruka která v nočním
něměpÍivolávázáchranua spásu?
Čita ruta která vrhá stín
píšeMene teketufarsin?
Jsou to jenom ruce vdovy
ježi v noci šijena zakázku
aby zaplatila pokutu a dali
za mateÍskoulásku
Dusítě ta hoiká atmosféra
nádherya plesnivéhošera
a chtěl bys Kičet v noc
pro pomoc
ubožačce

t...t
. Závada, Nďní procházka (Siréna)
ProtoŽedruháosobasamao soběnejpřznakověji lne k situacímoslovení
a rozhovoru,je konEast mezi ťečí
o pťedmětech
a subjektivnímrámcem
silnější,nežkdyby byl tento rámec prezentovánv běžnější
osoM první.
Potenciálnísémantickfkomplex ,jsi viděn, jak vidíŠ..
se všakuplatĎuje
slaběji než,jsi viděn,jak cítíšto a to..v závlru ukázky' Je tu pťíznačné,
že
nás sotvanapadneklást otázku, zda pťirozené
pťeludné
projekce
vysvětlení
na zácloněje vfsledkemlepšího
poznánímluvčího,
nebozdak němudochází
osloven1í.Schopnostvnímánísvěta, nezávislá aktivita ve vztahu k pťed.
plísluší
měfrrému
vflučnědruhémuz nich.odtud nezbytnápŤítomnost
sloves
vnímání'A totÉž
zťejměplatíi o fabulaci o vnějšímsvětě,aéje to zprvu
romantická interpretacestín , nebo pak piíběh osamělématky v duchu
sociálníhoreďismu.
Nejblížejednoduchétranspozici, ,,dodatečné..
náhradě první osoby
druhou,jsou texty,v nichžmluvčíspontánněsledujestejněspontánnipočiny
osloveného
uprosďedvšedního
civilníhoprosťedí.
Mezi,jď. a,,ty..nedochá.
zí k žádnému
napětí,na světlo nevystupujenic zral1ujícího:

Dal sis schúzku
s básní
V zahradní
hosprldcekdepíŠeš
do vyše
a hledíš
Ta báseltjsounohyjak srdcezvonu
158

Pod suknís kterou si hraje vítr

1...1

Aby s nízplďil pŤedočímaceléulice
Ji samusebesama
ženyse zázračnfmistehny
S věčnoutouhoup|oďttz'6zračné
otvÍratl no
Se zázračnouschopností
ulice
kterékoli
V kterémkoliokně
Myčky oken (haha s prsty deště)
zahlcuje.Pťipsaníbásně
Spontánnímisouzvukys vnějškemsetext!-ťímo
identifikuje ji napťeds básní,kterou
vidí básníkzespoduženumyjíď okno,
poradQvats ženouneobraznou,a tak
plodí; zároveĎ všaktoužísexuálně se
zďvojíidentifikacevznikápodivnápťedstavaplozenísím,coseplodí...
uvéstjednodus|i s1|ace'
Ale pro pfitomnf pffpad je vlastně dŮležitější
jak chodípo městě,dívá se
kde subjektoznačenf,,ty..i. p,o,tě sledován,
a citově reaguje:
Dívášse na ty květinovékoše
Nad nimiž se zažehujepochodeĎ

t...t
padá meteor
Jak by se potÝkalapťipožáru
BíLáŽenaa ohelt
VidíŠten nerovn]fzápasl...l '
Balkony (támtéž)

Harmoniemluvčíhoaoslovenéhojeještěriplnějšívbásních,kdeistylové
pfiznaky a charakterprožitkŮznamenajíspolucítěnt,
TiševzpomínkyjíŠ
obzoryplují
azpoŽdéné
tvou Wáťíažucítíš
van Hídel z modravfch slují
II
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TítryježhnětlatvŮjsen
kdyžkeÍea skleněnárista
vodti ťíkajíjen
co v toběs bolestívzrŮstá
.

stojíŠ
a stesks rukoutvfch
jak hoŤící
pupenecpadá
,t
,t

J. Zahradníček'ChvíIe(Náwat)
Kdyby se takovy text obracel k osobě netotožné
s mluvčím,mluvili
bychom o empatii,sdílenícitúparffrerovfch.Sebeoslovenípťid.áváto, žecity
zároveiÍse svfm prožívánírn
se hnedi zrcad|íanasházejísouhlasa potYrzení
v suponovaném
subjektuzdánlivého,,druhého...
Tentosouladje o to vemlouvavější,ž9druhá osobapotenciálněobsahujediďog a nesoulad:co by pťi
vf'povědiv prvníosoběbylo samozťejmou,
jedině možnouidentitou,je zde
zvoleno z vícemožností.
K obdobnému
utonutív duševnírn
světělyrického
subjektuje tak nďéhavěji zván a vyzlván i čtenáť.
Na tomto místěje ďeba upozornit, Že ani zmenšenádistance mezi
mluvčíma osloven:Ím
neznamenázprawdlasplfvání analyzované
promluvovéformy s vnitťnímmonologem.'' obrat k vlastnímunitru je tu něčÍm
zcelajinfm nežreprodukcíniternfchprocesrl.Druhá osobapúsobíjakofiltr.
Mezi duševním
hnutíma jeho vyjádťením
se ustavujevrstvavfznamrlspja.
tfch s duševní
činností
zcela ďlišnou ď tohotoduševního
hnutísamého.
Zaafalá nedělejež se táhnepo cel! rok

I..J
NevíŠodkud prfštíta hrozná rinavapodobná chŤipce
Nevíšjakou lampoubys ji pťehlušil
I alkoholmá jejímdlou chué
Aťse hneškamkoliv všeckoje patetické
Takénáprstekjenžzrlstal ď soboty na okně
A jenžmi ji nevrátí
160

Jako by zvonil zvon jako by zvonil od rána do večera
postroja smutďníchochol
7,d:ásetižekoně majísmuteční
t...t
V. Nezval, Zoufalá ncděle @aha s prstydeště)

Typickfmkomentďemprožitkujetuněkolikopakovanfchsloves,která
ijejí modálníhodnocení(1evrs'
nejenuvozujíprezentacipocitŮ,ďe pťinášejí
modální modifikace
zdá se ti). štouni transpozice vniťníhomonologu by
mluvčího,že
aktivity
samostatné
jinak.
Je áležitostí
muselavyznačitdocela
tfká, sÍává
se
klerÍch
nejistoa je verbalizována,tj. oddělenaď skutďností,
m tématem,pťedmětemartikulace.
se Šamostatnf
Mutatismutandistoplatídokonceiotakovfchuměleckfchtextech,jako
hledí
je Reynkova báseiív prÓze Dar splínu(Rybí šupiny),která se ďetelně
asocia.
motivickfini
pfiblfiit vniďrrímumonologu napť{klad
ryze privátními
věÍtou síavbou.
i
uvolněnou
místech
cemi a na několika
hobralijsmesebeoslovenístendencí.velicerozmanitěasrŮznou
nositelem
motivacíuskuÍďilovanou . snfi'it rozestupmezi mluvčímsdělenía
sdělovanfchprožitkrlnaminimum.Jakjsmeťekli,nemáJisesebeoslovení
začlenitmezivfšeprobranéparalelyskomunikačnísituacísamomluvy,jsou
samostaÚté
tendence,tedy zvětšeníuvedenéhorozestupu azpsí|eni
opačné
jde
o píedmět'
pokud
razu:
plánu
v
aktivity mluvčího,obsaženypíďevšímv
promluvou.
je pťedlmdán prožitkysubjektu,ježse dějísoučasněs
Isnimijeovšemmožnéričelněnakládat,vybíratmezinimiakomponovat
jetak,žesmyslťečivystupujeveshoděsezáměremmluvčího.Vpďstatě
jakékoli básně.
nejde o aktivity odlišnéod iěch, jež se Účasfuína vzniku
jejich pďadí
Napťíkladv llorově básni Síéodpovídá následnost motivú
časuvšakmluvčípŤi
čase,prŮběh tohotoprožívaného
n ,.ane prožívaném
pienesenído časupromluvy radikálně komprimuje.

jak pavouka sám,
V koutěčekárny
drnčí,
za
stěnou
telefon
když
tmy,
hlasdaleké
na deštěkvětŮsi vzpomínáš,
161

TíhyježhnětlawŮj sen
kdyžkeÍea skleněnárista
vodti Ííkajíjen
co v toběs bolestívzrŮst.á
Stojíš
a stesks rukouwfch
jak hofícípupenecpadá

t...t
J. ZahradnÍček'Chvíle (Náwat)
Kdyby se takovf text obracel k osobě netotožné
s mluvčím,mluvili
bychomo empatii,sdflenícitúpartnerov/ch.Sebeoslovení
pťidi{vá
to,žecity
zárovel1se svfm prožíváním
se hnď i zrcaďí a nacházejísouhlasa potvÍzení
v suponovaném
subjektuzdánlivého,,druhého...
Tentosouladje o to vemlouvavější,žedruhá osobapotenciálněobsahujedialog a nesoulad:co by pťi
jedině možnouidentitou,je zde
vf'povědiv prvníosoběbylo samozťejmou,
zvoleno z vícemožností.
K obdobnému
utonutív duševnírn
světělyrického
subjektuje tak naléhavěj
i zván a vyzlván i čtenáť.
Na tomto místěje ďeba upozornit, že ani zmenšenádistance mezi
mluvčíma osloven1fmneznamenázprawď|asplfvání analyzovanépromlu.
vovéformy s vnintrímmonologem.t.obrat k vlastnímunitru je tu něčím
zcela jinfm nežreprodukcínitemfch procesrl.Druhá osobaprlsobíjako filtr.
Mezi duševnímhnutíma jeho vyjáďením se ustavujevrstva vfznamŮ spjatfch s duševní
činností
zcela odlišnouď tohotoduševního
hnutísamého.
Znafaláneděle jež se táhnepo celf rok

1...t
Nevíšodkudpr!štítr hrozná navapodobnáchťipce
Nevíšjakoulampoubysji pťehlušil
I alkoholmájejímďou chué
Aťsehneškamkolivvšeckoje patetické
Takénáprstekjenžzrlstalod sobotynaokně
A jenžmiji nevrátí
160

Jako by zvonil zvon jako by zvonil od rána do veěera
postroja smutďní chochol
7,d.áseti žekoně majísmuteční

t...1
V. Nezval, ZoaÍa|áneděle (Prahas prsty deště)
sloves,která
Typickfm komentáťemprožitkuje tu několik opakovanfch
nejenuvozujíprezentacipocitú,alepltnášejíijejímodálníhodnocení(nevíš,
by mďální mďifikace
,ia n ti)' Slovní transpozice vniďního monologu
aktivity mluvčího,že
jinut. Je zÁ|e|'itostisamostatné
muselavyznačitdocelu
kter/ch se tfká, stává
nejistotaje verbalizována,tj. oddělenaď skutďností,
tématem,pťedmětemartikulace.
se Šamostatnlm
Mutatismutandistoplatídokonceiotakovfchuměleckfchtextech,jako
zÍetelněhledí
je Reynkova báseiÍv pÁ,evu sptínu(Rybí šupiny),která se
oiíblfiitvniďrrímumonologunapťn<hdryzeprivátnímimotivickfmiasocia.
ie'i a na několika místechi uvolněnouvětrroustavbou.
rozmanitě a s rŮznou
hobrali jsme sebeoslovenís tendencí velice
motivacíuskutďilovanou.snftitrozesfirpmezimluvčímsděleníanositelem
sdělovanfchprožitkrlnaminimum.Jakjsmeťekli,nemáJisesebeoslovení
situacísamomluvy,jsou
začlenitmezi vfše probranéparalely s komunikační
zesílenísamostaE}é
tendence,tedy zvětšeníuvedenéhoÍozestupua
opačné
jde o piedmět'
pokud
plánu
vfrazu:
v
.iti"itv mluvčího,obsaženypťedevším
promluvou.
s
je pťedlmdán prožitkysubjektu,ježse dějísoučasně
IsnimijeovŠemmožnéličelněnakládat,vybíratmezinimiakomponovat
v podstatě
je tak, žesmyslťečivystupujeve shoděse záměremmluvčího.
jakékoli
básně.
na vzniku
nejde o attivity odlišnéoo ie.n, jež se ríčastní
NapňíkladvHorověbásniSíťodpovídánáslednostmotivrljejichpoťadí
n,.anuproŽívuémčase,prúběhtohotoprožívanéhočasuvšakmluvčípťi
pťenesení
do časupromluvy radíkálněkomprimuje.

jak pavouka sám,
V koutěčekárny
kdyžtelefonza stěnoudrnčí,
hlasdalekétmy'
na deštěkvětŮsi vzpomínáš,
161

Nedívejse tak dojatě'
jak bys chtěl nepochopit!

,

t.,.t
A vlaky jedoujinam, nežchceš,
a nad vlaky nadpoli hejnawan
a šerokdyž s tváŤesi odhrneš,

Vzpomfuka letínad h|avou,
jen v mihu.
obrázek spaťíš
Hrát jsem si rukou váhavou
s knoflíčkyna vfstÍihu.

stŤíbmé
myškvhvězd
l

II

t,.n

Tak stále čekáš,
za okny stínyjdou,
tl
l-n

To všeckoje Íakdávno už
ztrácet slova.
a zbytečné
Vytáh jsem z kapsy rychle n ž
a novéryl jsem tam znova.
Jaror sbohem

Tvrij hlas
Vfběr nejvfmluvnějších,
sociálněvlznaěnlchmomentúje - za dodrŽení
podmínky,tj. identitys prŮběhemdění. součástí
téže
stylizacesebeoslovení
ve známéBieblově básni o zasťeleném
Josefu Kuldovi (ve druhémvydání
Zlomu je koncipovánajako sebeoslovenipozdějiji autorzměnit).
Ale to jsou doklady samoďejmostía uvedlijsme je jen pro plnost.
Jinf zpŮsobosamostatnění
mluvčÍho,
stáleještěna základěpostuprlvelmi
prost:fch'nacbázímevJamím dnuJ. Seiferta.
Na trávě ležím,všudekvět'
vánekjde voiÍavfmložem,
bože,mŮj bože,to je let,
co jsem tu srdceryl nožem.
Do bílékrlry vlhkfch blíz
srdcejak poupátko rrlže.
Vrátit se? Ještěmohl bys'
nic všakto nepomrlže.
It

srdíčkookoralo.
Je . jak když osel na blátě
zanecháotisk svfch kopyt.
162

]

situacedo.vzpomínání
Po uvedenís rychlfm píechodemod současné
první
píotiklad
a druhéosoby je sice
pťedmětech,
kde
vfroky
o
následují
konfese. Mezi
první
lyrické
patff
osobě
neutralizován, ale kterénesporně
odlišnánejenslovesnouosobou,ďe i mlu.
nimi jsou rozeselasebeoslovení
vnímironicklm slohem atim,Že glosujívlpovědi svéhoadresáta.(hoto se
dvojverší;k diďogu nedachází,hrďna odpovídá
k nim ťadíi pťedposlední
pointujícím gestem.) Vfsledkem je lyrickf fejeton se stťídáním
protikladnfch hlasŮ.Pďobné komunikacese sebousamlm najdemev lyrice
Šrámkově.
a složku, která tyto prožitky
Zdvojení subjektu na složku ptoŽívajÍcí
zvídavě pozoruje, je součástíprogramu avantgardníchsměrú,pfudevším
surreďismu. Je to obdobatoho,co jsme na základě našehorivodníhopťíkladu
uvedli vfše v souvislosti s komplexem ,jsi viděn.., ale tentolcrátbez
Pozorovánísebesamajepro suTeatragickfch tÓnúa poďeby sebeusvědčení.
listy metodická poznávacíaktivita, uspoťádanfexperiment'jehož labora.
torním objektem je vtastní,jď. a jeho snové,asociační'fanrazijnímanifunkce,básnicrvísedokQncestává
feítace.Takézdeje zdúrazněnareferenční
v
jakousi paralelou vědeckéhozkoumání.Snad právě proto je se.beoslovení
na
zÉtně
světlo
sebeoslovrbá
poměrně
málo
využito,
coŽ
tétosouvislosti
venísamotné:jen vfjimďně jde pťiněm o čistěnazÍravfpostoj k vlastnímu
,já.., častěji běží o aktivitu usilující o jeho píetvoňení.Nezvalovy
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Nedívejse tak dojatě'
jak bys chtěl neppchopit!

,

1../
A vlaky jedoujinam, nežchceš,
a nad vlaky nadpoli hejnawan
ašepkdyž s tváŤesi odhrneš,

Vzpomfuka letínad hlavou,
jen v mihu.
obrázek spaťíš
Hrál jsem si rukou váhavou
s knoflíčkyna vfstfihu.

stÍíbmé
myškvhvězd
r

II

t,.n

Tak stále čekáš,
za okny stínyjdou,
tl
I -.1

To všeckoje Íakdávno už
ztrácet slova.
a zbyteéné
Vytáh jsem z kapsy rychle n ž
a novéryl jsem taÍnznova.
Jaror sbohem

Tvrij hlas
Vfběr nejvfmluvnějších,
sociáně vlznaěnlchmomentúje . za dodržení
podmínky,tj. identitys prŮběhemdění. součástí
téže
stylizacesebeoslovení
ve známéBieblově básni o zasďelenémJosefu Kuldovi (ve druhémvydání
Zlomu je koncipovánajako sebeoslovenipozdějiji autorzměnil).
Ale to jsou doklady samoďejmostía uvedlijsme je jen pro riplnost.
Jinf zpŮsobosamostatnění
mluvčÍho,
stáleještěna základěpostuprlvelmi
prost..fch'nacbázímev Jamím dnu J. Seiferta.
Na trávě ležím,všudekvět'
vánekjde voiÍavfmložem,
bože,mújbože,to je let,
co jsem tu srdceryl nožem.
Do bnékr}ryvlttkfch blíz
srdcejak poupátko rrlže.
Vrátit se? Ještěmohl bys'
nic všakto nepomrlže.
tt

srdíčkookoralo.
Je . jak kdyžosel na blátě
zanecháotisk svfch kopyt.
162

]

situacedo.vzpomínání
Po uvedenís rychlfm píechďem od současné
první
pÍotiklad
a druhéosoby je sice
pŤedmětech,
kde
vfroky
o
následují
konfese. Mezi
první
lyrické
patfi
osobě
neutralizován, ale kterénesporně
odlišnánejenslovesnouosobou,ďe i mlu.
nimi jsou rozeselasebeoslovení
vnímironickfm slohem atim,Že glosujívfpovědi svéhoadresá0a.(hoto se
k nim ťaď i píedposlednídvojverší;k dialogu nedochází,hrďna odpovídá
pointujícím gestem.) Vfsledkem je lyrickf fejeton se stťídáním
protikladnfch hlasŮ.Podobnékomunikacese sebousamfm najdemev lyrice
Šrámkově'
a složku, která tyto prožitky
Zdvojení subjektu na složku ptoŽívajÍcí
zvídavě pozoruje, je součástíprogramu avantgardníchsměrú,pfudevším
surreďismu. Je to obdobatoho,co jsme na základě našehorivodníhoplíkladu
uvedli vfše v souvislosti s komplexem ,jsi viděn.., ale tentokrát bez
Pozorovánísebesamajepro suTea.
tragickfch tÓnrl a poťebysebeusvědčení.
listy metodická poznávacíaktivita, uspoťádanfexperimen| jehož labora.
torním objektem je vlasnrí ,jď. a jeho snové,asociační'fanrazijnímanifunkce' básnicrvísedokqncestává
feítace.Takézdeje zdtrazněnareferenční
jakousi paralelou vědeckéhozkoumání.Snad právě proto je sebeoslovenív
tétosouvislosti poměrně málo využito,což whá zpětně světlo na sebeoslovenísamotné:jen vfjimďně jde p}1něm o čistěnazíravf postoj k vlastnímu
,já.., častěji běží o aktivitu usilující o jeho píetvoíení.Nezvalovy
163

nejdrlslednějisurreďistickésbÍrkyjsou pÍevážně
lyrikou tŤetí
osoby (Absohrobď
lutní
vÍlučně).Sebeosloveníjeu tohotobásníkabohatěrozvinuto,ale
v jinfch funkcícha souvislostech(viz dále), uvolněnésebepozorování
z hahy s prsty deštěje spíšvfrazem pohody,s minimalizovan1fm
odstupem
mezi pozorujícímmluvčíma pozorovanfm oslovenfm . vyraz pobavené
spokojenostise sebousamym.
je všakvlivnlm postupem
Sunealisticky ortodoxníužitísebeoslovení
Bieblově
v
7'rcadlenoci. Stálá pohotovostk pozorovánía mnohostvnitÍních
hlas je programovětematizovánav V. částititulníbásně:

HledíŠnasvŮjobličejzKiven1fvlnamijakohroznfmsmíchem
chytášse zábraď|j
ale mamě
tvésrdcetéžkézávažíjakodbíÍsamotětáhnedolúdohlubin
pod vodou haha domovvšichnitvoji kamarádi
pfi
aspekt sebeoslovenítu dostává speciálnífunkci:
ZpÍedmětilující
osoba
tváŤ,
se
vyplnila o&Íž'ející
vyjááení n p.uni osoběby ce!ézomépole
jeho
originál pÍeludněvysffídaly.
a
odraz
druháumoŽĎuje,aby se na scéně
uŽívanfmzpŮsobem
Sebeosloveníje v Novém Ikaru syštematicky
prezentaci
pásma,umožl1ujíc
mnohohlasostiapollinairovského
stupiíování
pÍíklad
odrazu
{Jvedenf
sutjetto ve dvou modálně oáusny.t' moďfik1ích.
vevlnáchpÍedstavujerafinovanoupodobutakovéhojehoužití,kdeaktivita
se oslo.
mluvčího
se znásobujeobraznostíakďe z vfile tohoto
oslovujícího
dějena
tak
se
lkaru
Novém
venf dosiávádo víruoira,njch transÍorrnací.-V
záběru
rozšíťení
pro
my
několika místechG. 20, 3í aj. prvnÍhovydání),
uvedemepťíkladze Závaďovy Panychidy.

Každá věc užsnímáťetízávoj
7azdi jeŽ je tvojíMělou mukou
7'azdíktetázve w našístáloupozornostt
Aése jen dohodnouhlasy zvenčí
Aésejen dohodnous těmi uvniď
Nenízáruky co vyjde na světlo
A co ještědále zrlstane
7,azdí jeŽje našÍstútoupozornostt
(zdŮraznilK. Biebl)
Sebeoslovení v této sbírce znamená sebepozorovánípozorujÍctho,
pčičemž
oslovenf je viděn jednak prosďednictvímdruhéosoby,jednak ve
sv ch tematizovanlchprojektech,jako jsou stín,odraz,hlas ze sna.Vracíse
motiv zvenčíviděnéfué(= y|n5161tváie odrážené
zrcaďem nebooceánem.
(?oznamenejrrte
pťi:tétopffležitosti,že motiv zrcad|a,u Biebla titulní,je
prrlvodcemsebeÓsloveníi v Nezvalovlch Blftencícha HalasověKohoutu;
pfinášívyznam Úžasunad cizotou vlastnítváťe,cožv Nezvalově pffpaděje
vyjáďeno i druhouosobouplurálu,tj. vykáním.)V těchtometapozorováních
jako oslovenf
vystupujesubjektvlasÍrěďíkrát jako netematizovanfmluvčí,
pozorovateln!
ajakojeho vizuálně
o&az nebo dvojnil<.Takovéztrojeníje
sugestivněpňďvedenov NovémIkaru(básniBieblovapťechďuodpoetismu
pozorovánve chvíli'kdy hledizpza
k surrealismu),
kde oslovenfje mluvčím
lodníhozábradlí na svrlj bizarně deformovanf odraz v moťijako na rimbau.
dovskéhoutopence:
LU

.

rlocela.
Žel, nemožnozemťíti
Pohromynení,ježby tě dobila.
Jsi nezmarem,jenžčtvrcendáLeŽíje,
jsi jedovatámouchakrásná, jeŽi z bahnatyje'
jsi básníkem,jenžvyhnanstvísvémiluje
i tam,kde jinf umíráneb opce žaluje.
jak hory v dolí,
Dolrl se svažuješ,
kde nic užnebolí.
dolŮ se svažuješ,
Z románu VII

vfznamově kontrastuS metaforickfmi identifikujícímipŤejmenováními
odlišnf lexikální
zcela
pies
tento
je pŤímáautocharakteristikabásníka,která
materiálpatťídoÍéŽeanafoickéťady;následujepťirovnánídocelajinak
a tedy se zvlrazněnfm gÍamakonsEuované
,zz|oŽenénaslovesu(svažuješ)
pro apolli.
jsou pťíznačné
tickfm v1fznatnemdruhéosoby. Takovépťesahy
se kffžÍ
v1fznamŮ
nairovsképásmo, kde se sériěmiasociativně těkajících
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sbírkyjsou pÍevážně
lyrikou tŤetí
nejdrlslednějisurrealistické
osoby (Absolutníhrobď v!lučně).Sebeosloveníjeu tohotobásníkabohatěrozvinuto,ale
v jinfch funkcích a souvislostech(viz dále), uvolněnésebepozorování
z Prahy s prsty deštěje spíšvlrazem pohody,s minimalizovanfmodstupem
mezi pozorujícímmluvčíma pozorovanfm oslovenfm . vlraz pobavené
spokojenostise sebousamym.
je všakvlivnfm postupem
Sunealisticky ortodoxníužitísebeoslovení
v Bieblově Ztcadle noci. Stálá pohotovostk pozorovánía mnohostvnitŤních
hlasúje programovětematizovánav V' částititulníbásně:

jako hroznfm smíchem
Hledíšna svrlj obličejzKiven! vlrrami
chytášse zábrad|i
ale mamě
závaŽíjak odbíí samotě táhnedol& do hlubin
tvésrdce réžké
pod vďou haha domov všichnitvoji kamarádi
funkci: pŤi
aspekt sebeoslovenítu dostává speciální
ZpŤedmětĎující
vyplrrila ďráž,ejícíse tváŤ,osoba
vyjááÍeníu p.uni osoběby ce|ézamépole
orutráumozruje,abysenascéněodrazajehooriginálpŤeludněvystŤídaly.
SebeosloveníjevNovémIkardSystematickyužívanfmzprlsobem
prezentaci
pásma,umožlíujíc
mnohohlasostiapollinairovskéh9
stuplíování
Uvedenj pÍíkladodrazu
.oij"r.'o ve dvou modálně ootisny.t' modifikacích.
vevlnáchpŤedstavujerafinovanoupodobutakovéhojehoužití,kdeaktivita
se oslo.
mluvčího
se ,nasouuieobraznosiía kde z vúletohoto
oslovujícího
NovémIkaruse tak dějena
venf dostávádo víruoaiaznlch transformací..V
záběru
rny pro rozšíťení
několika místechG. 20' :í aj. prunrro vydání),
uvedemepťíkladze Záv aďovyPanychidy.

Každavěc užsnímáůetízávoj
7.a zďíjeŽ je tvojíbdělou mukou
7,azdíktetázve se našístdloupozornostt
Aťse jen dohodnouhlasy zvenčí
Aťsejen dohodnous těmi uvniď
Nenízáruky co vyjde na světlo
A co ještědále zŮst'ane
Zazdí jeŽje našístáloupozornostÍ
(zdrlraznilK. Biebl)
Sebeoslovení v této sbírce znamená sebepozorovánÍpozorujÍctho,
pŤičemž
oslovenf je viděn jednak prosďednictvímdruhéosoby,jednak ve
svfch tematizovanfchprojektech,jako jsou stín,odraz,hlas ze sna'Vracíse
motiv zvenčíviděnérvl (* vlastnfl tváťeodrážené
zrcaďem nebooceánem'
piiltéto
pŤíležitosti,
zrcaď|a,
že
motiv
u Biebla titulní,je
@oznamenejrrle
prúvďcem sebeÓsloveníi v Nezvalovfch Blfiencích a HalasověKohoutu;
je
pťináší
vyznam rižasunad cizotou vlastnítváĚe,cožv Nezvalově pťípadě
vYjáďeno i druhouosobouplurálu,tj. vykáním.)V těchtometapozorováních
jako oslovenf
vystupujesubjektvlasÍrěďikrár jako netematizovanmluvčí,
jakojeho
vizuálně pozorovateln!odraznebo dvojní<.Takovéztrojeníje
a
v Novémlkaru (básniBieblovapťechďuodpoetismu
sugestivněpťedvedeno
pozorovánve chvíli,kdy hledízpoza
k surrealismu),
kde oslovenfje mluvčím
lodníhozábtad|ína svŮj bizamě deformovanf odraz v moťijako na rimbau.
dovskéhoutopence:
164

.

Žel, nemožnozemiítirlocela.
Pohromynení,ježby tě dobila.
Jsi nezmarem,jenžčtwcenďáLeŽ|je,
jsi jedovatámoucha}rásná, jeŽi z bahnatyje'
jenžvyhnanstvísvémiluje
jsi básníkern,
i tam,kde jinf umíráneb rpce žaluje.
jak hory v dolí,
DolŮ se svažuješ,
kde nic užnebolí.
dolŮ se svažuješ,
Z románu VII

v!'znamověkontrastu.
pťejmenováními
S metaforickfmiidentifikujícími
jepťímáautocharakteristikabásníka,kterápťestentozcelaodlišnflexikální
pňirovnánídocela jinak
materiál pat}ído téžeanďorické ťadr následuje
a tedyse zvlrazněnfm grama.
konstruované
,za|oŽenénaslovesu(svažuješ)
pro apolli.
jsou pffznačné
tickfm vj'znaÍnemdruhéosoby. Takovépťesahy
se kiíží
vfznamr!
nairovsképásmo, kde se sériěrniasociativnětěkajících
165

nezávislerozvržené
sledy rozmanitěodstíněnÝch
Ťečovfchaktivit a komu.
perspektiv.
nikačních
Tradičnějším
zpr}sobemobdobnfch obrazn ch transfiguracísubjektuje
aposEofa vlastníautostylizace.
Kapka deštěslábne,slyš'
opouští
tě,
ani na sennemášjiž,
bludnédítě'
apodnebemzesazí
jamí den tě obchází
rczpačitě.
ŠedfpopeltváÍítvych
tozÍtmujel..,l
Fr. Hrubín, otověné stĚechy (Krásná po chutlobě)
Je tojeden ze dvou . vícejich není. vfskytrl sebeoslovení
v ranémdíle
F. Hrubína.Sebeurčení
lyrickéhosubjektujako bludnéhodítětese ptávéaž
ve chvílitakovéhop ejmenovánía skrzeně konstituuje.Zde
nenípochyb,že
pŮvodcemmetaforickéhooznačenísebesamaje
mtvei, nevyjáďenéa sebe
nijak odděleněneprofilující,jď., od něhožuy"r,á"r,"boslovení' jeho
Z
vtlle
vzniká autostylizace.A zcela stejně musíbft i plÍpadě
v
"to
olraznyctr
sebeoznačení
v pťedchozím
citátu zeZávady:jen on, mluvčí,klade pťece
autoritiativněidentifikujícísponu (7sl)mezi osloveného
,,ty..a nezmaranebo
jedovatoumouchu.Ale jeJi tomu ták,
kdo, kterf subjektje obecněodpovědnf za metaforická pojmenování,užitáv rámci sebeoslovení?
odpověď je pťirozeně závis|á na obecnémteoretickémpostoji
k této
otázcev lyrice vúbeca v ich.lyrice konfesezvláště.Dovolme
si protostÍučnÍ
exkurs. otáZka subjet<t'u.pr1vodce
metafornebyla možnádosud teoreticky
položena.Snad to má dobrf d&vod' Bylo by
asi neplodnézjišéovat,
komu
máme pťičístaktivitu ťvŮrce metaforickéhoplánu
tťeba ve verších
,,Vzdornou, chvějícíse rukou / pil jsem Íamdny tvéhomládí z
/ otlučené
nádoby.. (Hora): zda subjektu díla (vniffotextovému
,,autorovi..,nebo
lyrickémusubjektu(,,hrďnovi.o,jenžse prezentujev konfesi).
Kdybychom
se rozhodii pro prvního,plyne z toho logicky, želyrickf hrdina
',utastob..ril.á
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a vzdoď.
ramv mládía byljsemtehdychudfa tedyplnrozechvění
,,žiljsem
pÍepsat
metavÝznam
doslovně
takto
lze
kdy
- n.,áui't. natom,žepÍípady,
.
prostě,,vlastnf
metafor
by
(U komplikovanějších
fory,jsoudostvfjimečné.
jako jeho
mnohoznačnf
vginan vfpovědi lyrickéhosubjektubyl stejně
kde. pronezŤe.
metafory,
oěsirrace.)Je to právějen zde,ve sťéfe
čienáŤská
.
dílaa lyrickfm subjektemvyhlížípomyšlení
telnosthranicemezisubjektem
nadiferenciacimezimožnfmipŮvďcimetďoryjakogrotesknípokustalmurozlišení'v jinfch
distickéteorie,která dovádíad absurdumsvá umělá
žejen a jen
je pÍeceztejmé,
sféráchto všaktak absurdnínení,napŤíklad
subjektdíla(anikolivyznávajícísemluvčí,kterftufikiísvé,jď.)dalcitoto
fiocheje...A dokoncei s metaforikou
vanfm ÍádkŮmryÍnusčtyŤstopého
metafory
kde
dramatu,
uypuaedocelastejnějako ' 'yno.* t}ebav ana|fze
isouvystovoványroprnanitfmiposBvami,alemetaforikadílavesvémÚhrnu
a svfm zprlsobemkoherenhív znamovouvÍstvu'
konstituujesamostamou
spolutvoŤícízvŮlesubjektudítatonďitudílajakocelku(C.Brookstakkdysi
Macbetha).
analyzoval
tu vytváÍísituacispeciálnía aárovelíobecně
Zdá se,žesebeoslovení
,,tŤetí.
vyčleněnému
Řečováaktivitaje tu bezezbytkusvěÍena
instruktivní.
kterf
subjektuprožívajícímu,
mď. subjektu;tenje v tomto;hledunadÍazen
sámmlčí.Nevidímetedydúvodkzamítnutínázoru,žetentonadŤazenf
. právěproto,žejen onje tím,kdo formuluje,,,textujď.promluvu'
mluvčí
metafor.V tomtoaktu se nete.
je jedinfm no,it.l"' attivity vytváŤení
vsouvámezilyrickf subjekta subjektdíla'
sebeoslovení
matizovanfmluvčí
ichJyricesezdánejistf'
v běžné
těmitosubjekty,kterf
vyplĎujepiostormezi
sebeoslopŤípadu
piynorÝ,n"ereněnf. Ale i o ich-lyriceteď . díkyzvláštnímu
obrazu
že
tvorba
.
soudit,
veni,ttere io všenázornězviditelituje, múžeme
stylové
vyhraněné
v nínepadánavrubpfiméhosubjekfirkonfesea žepokud
rysynevkládajíobraznépojmenovánípÍímodoristlyrickéhohrdinRvychází
plánu hierarchie,od ímplikovaného
metaforickáaktivita až z vyšsítro
ďla.
subjektu
obraziváakcetoho,kdov.yslovujesebeoslovení,jeovšemprimárně
Ve spojenís jinfmi
sobě sarnému.
tj.-vúči
vúčioslovonému,
zaměŤena
implikovanfmrámcemsamoty
promluvya sesituačním
stránkamisémantiky
mrlževystupilováníaktivitysměfovatažkjakésiautosugestivníÍeči,ktení
,,Dálkasněhu-utěšuje,
autohypnÓzy:
nazpúsob
něčemu
vystavujeosloveného
je
pokreslenvětvovím'
kterf
stáváserádaneskonaletcrásnfm'bí m listem,
167

nezávislerozvržené
sledy rozmanitěodstíněnÝch
Ťečovfchaktivit a komu.
perspektiv.
nikačních
Tradičnějším
zpúsobemobdobnfch obraznfch transfiguracísubjektuje
aposEofa vlastníautostylizace.
Kapka deštěslábne,slyš'
opouštítě,
ani na sennemášjiž,
bludnédítě'
apodnebemzesazí
jamí den tě obhází
rczpačitě.
ŠedfpopeltváIítvlch
rozhmuje/.../
Fr. Hrubín, otověné stňechy (Krásná po chutlobě)
Je tojeden ze dvou . vícejich není. vfskytŮ sebeostovení
v ranémdíle
F. Hrubína.Sebeurčení
lyrickéhosubjektujako bludnéhodítětese ptávéaž
ve chvílitakovéhopťejmenovátía
skrzeněkonstituuje.Zde nenípochyb,že
púvodcemmetaforickéhooznačenísebesamaje
mnvei, nevyjáďenéa sebe
nijak odděleněneprofilující,jď., od něhožuy"r,á"r,"boslovení' jeho
Z
vrlle
vzniká autostylizace.A zcela stejně{o musíbft i piípadě
v
olraznycn
sebeoznačení
v pťedchozím
citátu zeZávady:jen on, mluvčí,klade pťece
autoritativněidentifikujícísponu
fsl) mezi osloveného,,ty..a nezmaranebo
jedovatoumouchu.Ale je.li tomu ták,
kdo, kterf subjektje obecněodpovědn! za metaforická pojmenování,užitáv rámci sebeoslovení?
odpověď je pfuozeně závis|á na obecnémteoretickémpostoji
k této
otázcnv |yice vúbeca v ich-lyrice konfesezvtáště.Dovolme
si proto stručnf
exkurs. otázka subjektu.prlvodcemelafor nebyla moŽnádosud
teoreticky
položena.Snad to má dobrf dŮvod. Bylo by
asi neplodnézjišéovat,
komu
máme pfičíst aktivitu fvŮrce metaforickéhoplánu
tťeba ve verších
,,Vzdornou, chvějícíse rukou / pil jsem Íamdny tvéhomládí z
/ otlučené
(Hora): zda subjektu díla (vnitrotextovému
,,autorovi..,nebo
lálooy..
lyrickém3subjektu (,,hrdinovi..,jenž se prezentujev konfesi).
Kdybychom
se rozho<ilipro prvního,plyne z toho logicky, žetyrickf hrdina
,,vlastně..ťÍká
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a vzdoď.
ramv mládía byl jsemtehdychudfa tedyplnrozechvění
,,žiljsem
pÍepsat
meta.
vÝznam
doslovně
takto
lze
- n."áui't. natom,žepfipady,kdy
prostě,,vlastnf.
metďor
by
(U komplikovanějších
fory,jsoudostvjjimečné.
jako jeho
mnohoznačnÝ
stejně
byl
vg)nan vfpovědi lyrickéhosubjektu
kde. pronezŤe.
oěsirrace.)Je to právějen zde,ve sféfemetafory,
čienáŤská
.
dílaa lyrickfm subjektemvyhlížípomyšlení
telnosthranicemezisubjektem
talmu.
metďoryjakogrotesknípokus
nadiferenciacimezimožnfmipŮvodci
v
rozlišení' jinfch
distickéteorie,která dovádíad absurdumsvá umělá
žejen a jen
je pÍecezÍejmé,
sféráchto všaktak absurdnínení,napŤíklad
subjektdíla(anikolivyznávajícísemluvčí,kterftufikrísvé,já..)dalcíto.
fiocheje...A dokoncei s metďorikouto
vanfm ÍádkŮmrylnus čtyŤstopého
kdemetafory
uypuandocelastejnějako s ryfinemt}ebav ana|fzndramatun
isouvystovoványroprnanitfmiposBvami,alemetaforikadílavesvémrihrnu
v znamovouvfstvu'
a svfm zprlsobemkoherentrrí
konstituujesamostatnou
spotutvortcízvŮlesubjektudílatonďitudílajakocelku(C.Brookstakkdysi
Macbetha).
analyzoval
Zdáge,žesebeoslovenítuvytváŤísituacispeciálníazárovelíobecně
,,tŤetívyčleněnému
Řečováaktivitaje tu bezezbytkusvěÍena
instruktivní.
kterf
subjektuprožívajícímu,
mď. subjektu;tenje v tomto;hledunadŤazen
sámmlčí.NevidímetedydŮvodkzamítnutínázoru,žetentonadŤazenf
. právěproto,žejen onje tím,kdo formuluje',,textujď.promluvu'
mluvčí
metafor.V tomtoaktu se nete.
je jedinfm no,il.l"' ailtivity vytváŤení
matizovanfmluvčísebeoslovenívsouvámezilyrickfsubjektasubjektdíla'
ichJyricesezdánejist!'
vyplĎujeprostormezitěmitosubjekty,kterf v běžné
sebeoslopÍípadu
. Ale i o ich-lyriceteď . díkyzvláštnímu
piinorf, n"r.reněnf
obrazu
tvorba
.
že
soudit,
vení,kteréio všenázornězviďteliíuje, múžeme
stylové
subjeknrkonfesea zero!{-pyTě"é
v nínepadánavrubpÍímého
stlyrickéhohrdiny'vychází
rysynevkládajíobraznépojmenovánípÍímodo
plánu hierarchie,od implikovaného
metaforickáaktivita až z vvšsílro
subjektudíla'
obraziváakcetoho,kdov"yslovujesebeoslovení,jeovšemprimárně
Ve spojenís jinfmi
tj. vúčisobě samému.
vúčioslovenérnu,
zaměŤena
stránkamisémantikypromluvyasesituačnímimplikovanfmrámcemsamoty
Íeči,kter.á
aktivitysměfovatažk jakésiautosugestivní
mr!žpvystupliování
,,Dálkasněhuutěšuje,
autohypnÓzy:
nazpúsob
něčemu
vystavujeosloveného
je polrreslenvětvovím'
stáváserádaneskonaletrrásnfni,bí m listem,kterf
167

potoky a zYěrí.Tvoje duše,roz|itÁa opuštěnáv měkkfch vodách zvyku,
krysralizujenálrlev podoběpÍeludného
oka,oka opálnéhos modrouzornicí,
zahalenéhov oblačnfpovlak a zevšadvnímajícího.
Ztcad\ía soustŤeďuje
sÍeska žď čistfch tužeb,kterépŤedčasně
pomŤely,.....
(B. Reynek, Píseř
mrazu' Had na sněhu).Kdyžjednou stŤídmě
vyznačilsituaci sebeoslovení,
soustŤeďuje
se mluvčína osloveného
a jeho fantastické
transpozice,kterému
hodlá svou vfpovědívsugerovat.
V rámci sebeoslovení
je tudížmetaforikajednímz prosůedkú,
které
zaručujísamostatnostmluvčíhoi v pÍípadech,
kdy časovádistancei rozdfl
informačních
hlaďn (viz v]íše)
jsounulové.Ve chvílích,kdyzdrojeosobitého
hlasu mluvčího,
jeho opory v oMobách s komunikační
situacísamomluvy
jsou likvidovány, mrlžese mluvčíopŤít
o specificképrostÍedkyliterární.
...v tenčasse učíŠ
listŮm,kdyžkvět opadal,
za jednéz dobrodružnfchtoulekpŤijdeš
v chmelnice
zanece|éffi dny;
nemáškde pÍespat,
elegickáklíčnice
na zámku uzavŤetě v pověstkomnaty.
Vl. Holan, Triumf smrti
(Ve starších
verzíchnásledovaloještě
explicitní:,,navfu to vzpomeneš'..)
Sebeosloveníse vyskytujevelice častov souvislosti
se vzpomtnkou.Ie
.
pťitomzachována, aspoř na první pohled, jedna
z uvedenfch podmínek
samomluvy, časovf odstup.Rozdíl v míťeinformovanosti
však ani zde
neexistuje,mluvícíi oslovenásložkasubjektuvědí
obě stejnědobťeo minu.
lfch událostech.Neníto tak,žeby mluvčísděloval
oslovenému,
co se s ním
kdysi diálo: spíšsleduje,jak vzpomínkyvyvstiávají jeho
v
zpňedmětněné
paměti, a pojmenovává je. Je zajímavé,
že veršecitovanéz Hotana,které
pťedslavují
jen lrrátkoupasážv toz|eh|ejší
riÍžkovité
sériivzpomínekformu.
lovan:fchv prvníosobě;jsou od tohotookolílaomě
slovesnéosobyodlišeny
i prézentními
tvary.Prézenstu znamenáspíšmimočasovost
nežpťíto'no,t,
jak dokládá užitídokonavfchvidŮ (normá1ně
s vfznamembudoucnosti)pro
ozqačení
stejněminulfch udiálostí,
jakéjsou v sousedstvívyjáďeny tvary
nedokonaqfmi.Je to jakfsi prézenshistoricky.Druhá
osobaoprotiprvnímá
tendenci kontrastně se spínats časemsoučasného
(s vyslovenímbásně
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celéhosystému
tu součástí
Sebeosloveníje
procesuvzpomínání'
současného)
vyno.
prost edkúurčenfchk sugescipropadáníse do minula a opětovného
Íováníse z něho.
ve velké
Celédlouhépásmovzpomínekje stylizovánÓjako sebeoslovení
je
generálníreEospektivěve 2. zpěvu Nezvďova Akrobat'a.Takézde systedo množného
sebeoslovení
Nikoli ojedinětfje pŤenos
matickyužitoprézentu.
fialek
prodavačku
/ šlibyste
kde ,,Y!,,=,,onď.+ ,jď,: ,,Y za|bysza ruku
čísla,
pudremdo garderoby/..'/budetevždy
pŤeskoncertníkavárnypo cestěsypané
sklenic...
znovuměnitikostfmy / abynakonecusnulanaháv átiší nedopibjch
jimižjsme se dosud
Všechny typy záměnyprvníslovesnéosobydruhou,
zablva|i,mělyzŤetelnouasoběvlastníkomunikačníperspektivu.Ikdyž
sebeoslovenínevyplĎujeceloubáseil,ikdyžjedokoncenesenojedinfnt
enklá.
v básnisamostatnou
slovesemovládajícímnevetkfrisektextu,vytváŤí
do
vnáší
vfpověď
vu, jejížhraniceproti okolíjsourelativněpevné.PÍíslušná
textuodlišnf hlas.
jedinj básnft. Je to
Nápadnouodchylkuď tohotoprincipupŤedstavuje
pÍechoduk surreaVítězslavNezval' a to vflučněve dvou sbírkáchsvého
lismu - Skleněnf havelok(Ig32),Zpátsěnilístek(1933). a v sunealistické
sbírcePrahas pÍstydeště(1936).

Dnes kráčímse svěšenouhlavou
Po novémmostěnad Vltavou
Láska jížtrsls potají
Mě opustilav tramvaji
odjíždína bicyklu sama
TajítepÍedlidmi svédrama
Bylo ti Éiadvacetlet
Ta láska hyzdímě jak vŤed
t!

Lež s Úzkostímně hrdlo svírá
opustila tě dětská víra
Sám sebestrďíšv acaďe
Ty ďi jsou užpropadlé
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potoky a zvěÍí.Tvoje duše,rozlitá a opuštěnáv měkklch vodách zvyku,
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oka,oka opálnéhos modrouzornicí,
zahalenéhov oblačn!povlak a zevšadvnímajícího.
Zrcad\ía soustŤeďuje
stesk a žal čistfch tužeb,kterépŤedčasně
pomŤely,.....
(B. Reynek, Píseř
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na zámku uzavÍetě v pověstkomnaty.
Vl. Holan, Triumf smrti
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ještěexplicitní:,,navšeto vzpomeneš'..)
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že veršecitovanéz Holana, které
piedstavujíjen krátkoupasážv rozlehlejší
ritržkovité
sériivzpomínekformulovan ch v prvníosobě;jsou od tohotookolíkroměslovesnéosobyodliŠeny
i prézentními
tvary.Prézenstu znamenáspíšmimočasovost
nežpťítlcmnost,
jak dokládá užitídokonavlch vidrl (normálněs v]fznamem
budoucnosti)pro
ozqačení
stejněminulfch událostí,jakéjsou v sousedstvívyjáďeny tvary
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je tu součástí
celéhosystému
procesuvzylmínání.Sebeoslovení
současného)
vyno.
a
opětovného
rninula
prost edkrl uičenfctrk sugescipropadáníse do
Íováníse z něho.
CelédlouhépásmovzpomínekjestylizovánÓjakosebeoslovenívevelké
Nezvďova Alaobata.Takézde je systegenerálníreEospektivěu. z.
"pěuu
do množnéhcr
sebeoslovení
Nikoti oieoinutyie pŤenos
matickyužitoprézentu.
čísla,kde,,vy..=,,onď.+,jt,:,,Yza|byszarukuprodavačkufialek/šlibyste
pŤeskoncertníkavárnypocestěsypanépudremdogarderoby/.../budetevždy
v átiší nedopir.fchsklenic...
znovuměnititostf my /.abynakonecusnulanahá
osobydruhou,jimižjsme se dosud
Všechnytypy záměnyprvníslovesné
zabfvďi,mělyzŤetelnouasorcvlastrríkomunikačníperspektivu.Ikdyž
je dokoncenesenojedinfnt
sebeoslovenínevyplĎujecelou báseii, i když
slovesemovládajícímnevetkfrisektextu,vytváŤívbásnisamostatnoilenklíivfpověď vnášído
pevné.PŤíslušná
vu' jejížhraniceproti okolíjsouretativně
textuodlišnf hlas.
jedin! básnft. Je to
Nápadnouodchylkuod tohotoprincipupŤedstavuje
svéhopŤechďu k surreaVítězslavNezval, a to vflučněve ďvou sbírkách
- a v surrealistické
(1933)
lismu - Skleněnf travelok(Lg32),Zpátsčnílístek
sbÍrcehaha s prsty deště(1936).
Dneskráčímse svěšenouhlavou
Po novémmostě nad Vltavou
Láska jížtrpěls potají
Mě opustila v tramvaji
oďjíŽďínabicyklu sama
TajítepŤedlidmi svédrama
Byto ti Ěiadvacetlet
Ta láska hyzdímě jak vŤed

t...1
Lež s Úzkostímně hrdlo svírá
opustila tě dětská víra
v zrcaďe
Sám sebe strašíŠ
Ty ďi jsou užpropadlé
r69

ZNych vÍásekkaždÝčtetvéMíchy
Mučímě to jak nemocmíchy
Štftíš
se dnejak moskyti
Chtěl jsi užstokrátumŤíti
Černáhodinka v biografu (zpáteční
lístek)
pozornostivyžadují
Zvláštrrí
pffpady,jakéreprezentujeďetía čtvrtyverš
našíukázky: k záměněosob docházív rámci jedinéhosouvětí'pťipťechodu
pťívlastkovému
od substantivak vloženému
větnému
doplnění'Je věrutěžko
pťedstavitelné,
Že by na tomtoprostorumohla nastatnějaká změnakomunikačníperspektivy,a neméněilrrzomíby byla snahaÍozeznatnějaké
zákonitosti trkovych zámén,nějakéfunkčníoďišenívlpovědí ve druhéosobě.
Totéžp|atí
o iadě místdalších,
napčíklad
o několika pasážích
v Signálu času
jeho
( 1931) a zejména
(,jak bys nezešflel
v
závěru'o Revoltěšflenství
/ když
od dětstvímně hrozili peklem/ kdyžjsi lďečovitěplakď vida v kencionálu
obrovskouhostii/.../kdyžhrrlzaz kÍíže
kreslíjej na čelokdykoliv mnepojme
strach..atd.),Dopisu RomanuJakobsonovia|Zdá se,žetu nejdeo nějakou
speciálnízaměťenost
sebeosloveniale o samu zaměnitelnost;je nepťedpopťedstavuje
věditelnáa v duchuexperimenturozechvíváobrysy subjekÍu,
ho
- jako na kubistickfch obrazech- v pohleduzvenčíi zevnitťziárovei1.
Je to
jakási individuálníNezvalovavetzetoho,co jsme dokumentovalina programově ortodoxnějšíchtextech Bieblovfch jako vypjatou suneďistickou
jako zdrojpoznatkú
pro vfzkum
,,stáoupozornost..ke svémunitru,pojatému
psychična'Ale perspektivaje tu obrácená:základnouje plynulf vlnÍcíse
proud lyrickékonfese,kterf chce smft hranicemezi pozorovatelema jeho
objektem,a snadi mezi subjektema jinfmi subjekty,a takémezi subjektem
a obklopujícímho světem.
Zbfvá'poznámka,ojednomaspektusebeoslovení,kterj je víceneboméně
pčítomnfv kterémkolijeho užití.Je to vtaženívnímatele(mámeovšemna
mysli jeho vniffotextovouprojekci' vnímatelevirtuálního;ten je pfftomen
partnera)do ričasti
i tehdy,kdyžlyrickf subjektna své rovni nemážádného
na prožitcícha zkušenostechv textu sdělovanfch. Nezávisle na logické
sťuktuťekomunikačních
situacía jí navzdorymá druhá osobasvou vlastní
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od,já,,,,
svéobráceník někornuodlišnému
energii, svou intenci navenek,
podmínekdostává do popŤedí'
a tentomomentse za určitÝch
aby postála'
Té neuprosíš,
jen
jen pŤeletí, dechne'
proklínej'jen se usmála'
a zapfísahej,nevyslechne.
kráŽ
Proběhni lesem kŤížem
akaŽď! sffomji skrfvá
šepotemvroucímzaklínáš'
odpovídá.
čermáčkem
(Splav)
Fr. Šrámek,Tajemstvílesa
tendenci
sdílío svéprožitky.Podobnou
Druhou osobouse tu mluvčí
místo
kde
tam,
samomluvy jsme viděli
k obecnosti prostťeonictvím
sebeoslo.
a
subjekt obecnf
zaéína|zaujímat
se
individuálního suuieriu
kolettivu apod. U toho, čím
*.-,*"'
v
pŤecházelo
vení
kterékoli.
"n"strofu
individuum' ale o individuum
-í,^i,
zablvámenynr, nuoput uuli "
didaktické
nebo
aci
zrlstávají poznilv
Pťedevšímnsut "."uT
o, jent'je vyzy.
tohodruhéh
Účely,zde jde o inoivioua'tni"ainteresovánía aby se na něm podílel.Je
pravf
ván, aby prožitek,"J;;;;;1jako
iálních v !z nao,",ne,i suhoj edenze spec
lo",",
j
obdoba,ono
to akási
Ak"1..T.i,."Y^mluvnrce
ffia áuuu.,n"ri.ty*.(nenáležitěho omezu3e
mrldativua tradično
slovesné
osoby
češtinysi tohotouyxono árutré
jeho motivaci pěkně osvětluje ,,snahou
p""šiil;
jen na singutár)
o němž^referu;e'
ričastposluchačena ději.
mluvčíhovyvolat d.1;;;*"
stoií za
reďity...',
na svémdojmu z
nebo dovolat ,. j.no ,poioneu,,i
hranice
se druhá osoba pťekračujíc
zmínku'žeprávě ,,''""p.r,"oem
napťíklad
v pt6ze,ato i mimoumělecké,
sebeoslovení. silně uplatĎuje
v esejích,reportážíchapod.
nadosobním
individuálníhovztahuk
Jako nástrojrisilío zobecnění
jako
hodnotámsetaktozamuťenesebeoslovenístáváimpticitnívfzvou.
aspekt pťírodnípoezie
tento
zastupuje
Pťíklad ze Zahraďníčka
schopností žasunad stvoťením:
snahy nakazit vnimateleuásnickou

t'lr
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mysli jeho vnitrotextovouprojekci, vnímatelevirtuálního;ten je pfftomen
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na prožircícha zkušenostechv textu sdělovanfch. Neávisle na logické
struktuře komunikačníchsituacía jí navzdory má druhá osoba svou vlastní
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za
svém.dojmuz reďity,..,o Stojí
nebo dovolat ,. 3"no s|oiuÚčastina
hranice
druhá osoba pťekračujíc
zmínku, že ptávětrmtízpr:souemse
prÓze, a to i mimoumělecké,napťíklad
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Svislostíjehnědí nesmímědojai
vzhrlru
prostoremobnažen;fmvětvípopatÍíš,
z propasti sirnatéaždo andělsk/ch
kúrrt
jde teboucestakďdá jako
lďíž.
obrazrl hr zou obrněnfch laev
si žádá,
pÍírrostinedostupnésrdce vzplanuvší,
shom náručrozeviel a věčnostmladiá
z pupencŮporozvitfch v tebezasrší.
Květná nedě|e(Žiznive rcto)
Seifert,vycházejeze společné
intimnízkušenostidětství,na|éhánajejí
prohloubeník hodnotánn
národním:
Ta stará báseĎo vězni aptáčku
jako by znovuzazněla
tu zd li
když z věžedívaljsem se do obtáčkrl.
Stával jsem tenkrát zmatenpťed
tabutí
Je ticho a tu jenom lehkévánkv
vzpomínkučeff;zatsytí se v mžiku.
v lavici sedíš,hledíšdo čítankv
a veršezpÍvášo tom žaláínftu.
Tam dole šumíťeča dodaleka
pod krovy zvoní v rovinatém
kraji,
íečtvéhosrdcezpívající,
měkká.

svouauto.
Jakose lexikďizujímetďory,zn6itentotypsebeoslovení
prostŤedkú
jednoho
standardizovanfclr
ze
matizovanouformu.V riloze
emocionalityhemžíse básnickétexty slovesyvnímáníve druhéosobě
vfznamujsou
ježve svémpúvodním
imperativu,rrlznfmihleď! a s/yš/,
podo.
ve svélexikalizované
pozornosti,
znásobení
vfzvamik vzrušenému
bě všakkteslynajakésičásticeneboadverbia.
pohledu(ienžaspoiínáznakemmusí
zkatku historického
IŤonásledující
doplnitdosavadnípřstuptypologickf)jepodsatné,fuvmeziválďnélyrice
ale to naprosto
rozmanitostia stává se častÝm,
nabfvá sice sebeoslovení
neznamená,žeažtadysejakobásnickfpostupteprvezrodilo.A'okopiei1.
v lyncp. narozdíl
coje dávnoznámé
SBawiĎsMmluvÍo němjakoo něčem,
odepicképrÓzy,kdejespjatosmodernÍmiexperimentyvoblastinarativní
tecrrnity.Jennáročnfmateriálovfprúzkumbypotvrdilnášnezávazn!
stoletísetatopromluvováformavyvíjela
dojem'žev prrlběhudevatenáctého
odzaměťeníkobecnémupodmětuaaforističnosti(pfipomeĎmenapť.formu.
Fausta)k pravému
díluGoettrova
v závěrudruhého
moudrosti..
laci ,,poslední
reálnémotivace
poťeba
jakojedince.7'árove slábne
mluvčího
sebeoslovení
nebo
ťečí
světapomocíuvozovacích
takovfchvfrokrlv rámcizobrazovaného
jsi špatnf
dokonceza timtorlčelemzvlášťuvedenfchpostav(,'Protože
Pii
kvítívyslovuje,,pÍíter).
chlap!..v jednépointěNerudovaH}bitovního
tohoto
ustovanínovějšílyrikou se vynofily nďetné,ďe vfraznévÝskyty
Machara
je napťíklad
u mladého
postupu.Nalézáme
Vidíšnad hlavou se nésti
černouboďi ťadulet,
která v chvilky tvéhoštěstí
nepťestáváblÝskat, hťmět'
a tvélkáníje takplané
jako sromrlšumění,
protestytvéveršované
praničehonezménll...t

Na Bezdězi (Jaro,sbohem)

Rezignace (TŤetíkniha lyriky)

Pťíkladyby se daly množit.adinÍinitum.
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Poslední dvojveršínevfrazně dokládá zaměťenítohoto ,,ty..vflučně
k soH jako k individuu.. U Sovy,zejména
ve VybouŤenfchsmutcích,vyznasebeoslovení
jsmeseužzmiiločuje
situaciosaměléintrospekce.o Šrámkovi
va|i, tze k němu pÍipojit i Gellnera a pÍedválečného
i poválečného
St. K. Neumanna,užodprvotiny(v Lásce je mj. několikzajímavfchdialogŮ
mezi lyrickfm subjektema jeho vlastníautostylizací).
Nejhorlivějším
uživatelem sebeosloveníje však v tomto pokoleníDyk, jmenovitě ve Válečné
tetralogii.
zná se tedy,Že aunttmeziviálďnégeneracemohli volit sebeoslovení
ne
už jako prostÍedekužívanfv určitémokruhu nebo poznamenan1f
jistou
osobností,
alejako něco,co je obecnfmmajetkem,součástí
poetické,,gramatiky..,anonymního
repertoiáru.
To ovšemnevylučuje,
žeproněkohoinklinace
k 'sebeoslovení
byla posílenajeho vfskytem u určitfch,jeho rodokmenu
blízkfch autor : nápadnáje napŤftladjehohojnostv básníchzahrnut:fchdo
Sépiea psanfch poténebo současněs tím,co se sebeoslovení
stalo pravidelnfm pÍístušenstvím
pozdnílyriky F. x. Šaby.(Jeo níznámo,žev rozporu
s pÍevládajícím
hodnotovfm klišébyla pÍedmětemupfímnéhoHalasova
oMivu.) Šaloaužittétoformy velice vfrazně i v několika básníchstarších,
napŤftladv básni Na kfižovatcez roku 1909:

Je chvíletajemná,pŮl mezi létem,zpola
jižmezi tesknlm podzimem.
Dnes,cítíš,
osudováobrátíse kola
a cosi vícnežlistísprchnev svitu mďém,
jenžod západupo mracíchsem šlehá.
v kruh těsnf teď tě borovicesevÍely,
co v korunáchjim vŤe,je písei1bezebÍehá:
anaráz cÍtíš
vedle ní svŮj životnecelf.

Jak jsme viděli, proletáŤskápoezie sahala častok druhéosobě jako
k formě vyjáďení obecnéhopodmětu(vedle ttroryi St. K' Neumann)nebo
jako k vfzvě ke sdíleníprožitkuobrácenéke čtenáŤi
Oilolker). Pňechod
k čistémusebepozorování,uvolněnémuvyjáďení intimní zkušenosti
minulé i současné
usnadnil poetistickémuproudu ctojistaApollinaire
174

počátďním
a nejvícPásmose sv!,msugestivním
v ČapkověpŤekladu,
Aktuálnost
jsi znavennakonec...
,,TímstarfmsvětempŤec
alexandrínem
Akrobata'ďe
dosvědčujenejencitovanávzPomínkovápasáž
tohotopodnětu
právěcitátem
ZávadovyPanychidy,ježje
ijednozedvoumotttitulníbásně
tentozpúsob
pěstuje
později
Ú Závady,kterfi
Pásmaa sebeoslovení;.
u mladého
ovšem
a'pŤedevším
subjektuze všechnejintenzívněji,
označení
Kohoutplašísmrtpoklesbírce
r.*n.nc. sebeoslovenípo
Halase(ukte,eno
místosebepoetismu:
oprotiklasickému
sá) docházít prenoonocení
aoslovenfm,zejmév"tat'mezimluvčím
seoputnojenapjatujsi
pozorování
se
o vf zvě,aforma
nemluvě
nastylistickfvfznambilanceaseteusvědčení,
jmenoV tomse
vícepÍimykátmmoriierarnímupÍedobrazu,ksamomluvě.
se
a Holan.TentopÍesun vážes obecnou
i Hora,Zahradníček
vanfmblíží
a rozpornost
a tedyi na rúznosměrnost
orientacínu o,u*atis,nussubpktu
a jeho
Georga;Trakla
v niro ináiuiooa,Známe.|irilohu
zaznívajících
hlasťr
že
pÍedpokládat'
mrlžeme
BohuslavaReynkav tomtoprocesu,
pŤekladatele
zají.
vfznamněpďíleli. Je
sebeoslovení
takétitoautoŤisenupi.r,oano.ení
lyrickf subjektse u obou
'z.'r a*no osobyoznačující
mayé,Žerozvinuté
jen
ho užívá
Reynekv ranfchverších
nejsilnějiprojevilo" ia,ni.t, v prÓze.
tvorbypo púlilet ůicátfch.
uz u a,ot,evtnesuebásnické
četněji
vfjimečně,
tentoautoÍpěstuje
tÍebaže
Ale takév TraklovfchL,',n veršovanlch
a vidinamibytu.
sesymbolickfmiudátostmi
uá.r
básnictví
pŤevahou
textech
"'"uv
jícímifiktivnu ,ni*o1oli.t. - uyuoopíť|d/ :: ::ť::".*
jsme
viděli u
tomu,co
se stylistickfmirysy velmi blízkfmi
sebeoslovení
neboZávady.
I{ďase.Zahradníčka
se'
ZšeÍí-li
modrá tváŤ'
potichu lé zanechÍtvá
Drobnéptáčev tamaryškuzpívá.
Dobr! mnich
ruce.
spínáumŤelé
Bflf andělnavštěvujeMarii.
Jako noc tmavfm věncem
fialek, žitaa brunátnfch hroznú
jest rok nazírajícího.
L',l5
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U tvfch nohou
otsvín1íse hroby nebožtíkú,
vkládáš.li čelodo sÉíbrnfchdlaní.

stanoviska,ukázal vyavrnpolyfonierúznfchhlasú,sĚe.
z komunikačního
jeho
tajících$e v prÓze a zvláště v románu, pro vyjádŤenísvěta v
a zápasuo světmezirŮznfui hledisky.hoti tomupostaÍil
mnohostrannosti
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zpit mákovoušťávou
temnf zsv;
modry kvítek,
jenžtichouncezníy kamenechvybledlfch.
Jasuéproměnění
Yfznaénéje takéužitídruhéosoby v poinrách básní Y parku
aZáhy
zemíelému,v prvníz nich dokonce s imperativemapelu:
Nehnutočnínamodrémrybnftu
rákosí,drozd večerzmlká.
o! pak i ty skloiíčelo
nad rozpaďfm Ínramorempťedkrl.

Poznámky

. (obě básně ve sbÍrceŠebastiánve snu pťeložilB. Reynek)

l E. Benveniste,Structuredes relations de personnedEnsle verbe, in: Problěmesdc
1946);srov.tÍž,Delasub}rti.
rin-jui'tiqo"tenérale1,Paris 1966,s.225-2ž6'Gtaťzr.
(z
1958).
r.
s. 258.266
vitě oans.tel**g"gu,tarrrtéI"
gotarr' Hjrl H.otjrq
2
p*t
ď1a 15 básníkú(Biebl' Halas,
ríptného
z co možná
To
Hrubín,Neumann,Neeval, Reynek, Seifer| Šrámek'Weiner, Wolker, zď'radnftels'
Zívada},pokud bylo knižnl popne vydáno píed r. 1940; rozbor je sousťeděnna
auttirynezvalovsko-halasovskégenerace.
5
A. otopietí.Slawiřska, kapitola Jak formy osob we grajp w qqT 1owyt ,in: tÁL
Semanryia wypowiedzi poetyckej @reliminaria), Wroclaw 1985' Tato nejsysbm*iltgjxi EnďÝL umutecietrovyužitiposunú'meziosobnímiformamimi byla známa
(nyníviztr,t.červenka,Styl
užv r. í98e,táyž vznikalrefer*Hďoiova sebeoslovení
a vfznam, n"to tgst), tj' zárodďnÉ forma tétoshrdie. áe všakje nám cilovaní
polská práce všudyďÍtoninÝma inspirujícímpozadím,aťse s ní shodujeme,nebo
'toz*bázíme.

Takéavantgarďstéve ďicátfch letech užili intenzívně
a s uměleckou
originalitoudruhéosoby sebeosloveníve svfch exper:imentech,
jak jsme
ukázali na Bieblovi a na zajímavépromiskuitě zájmena
slovesnfch tvarú
v několika sbírkáchNezvalovfch. Jádro Nezvalovy
sunealisticképrocukce
(u
Matka Naděje) jde užjinfmi cestami. (oslovení hrdiny Áá
,ilnoo
sé
pozici v cyklech Roberta Davida a signalizuje
čímdál většíodstup mezi
subjektemdílaajeho autostylizací;zde ovšemběžío
básnicM role, nikoli
o lyriku vypovídajícíhosubjektu.)
Konec ťÍcátfchlet pťináší
obnovudruhéosoby ve qfznamu zobecnělého
.
subjektu,jehožsebeoslovení
je apostrofounárodníhokolektivu.

a

H. KťÍžkouá,
Per*yěnyje i vtoryčnyjefunkcii i t,naz. transpozicija.fotm,
Travauxlinguietiquesáe Éágu" z, É"t.o ígoo,s.171-182;viz téŽMluvnic9 češtiny
3 . skladbp'-Pratrďtgaz,s' ge!. r. r. Kovtunovováhovoťívobdobn$chsouvislostoch
o ,ftomuni[ačnímetďoťe..;viz stnéAsimmeričnyjdualizm jazykovogo znakavpoeÍi.
Ufoi r*i, rU. Pt"b
y rnuttomoj lingvistiki 1983,Moskva 1986, str' 87'LO1'

Kromě snahy pťispětk osvětleníjednésložky meziválečné
poetiky
vychánítatostudie takéz jistéhozájnru teoretického.Michail
Bachtin' kteqf
spolu se svou školou tak v znamně pfiqpěI k ana|lzs
uměleckéliteratury
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U tvlfchnohou
otnvínjísehrobynebožtíkŮ,
vklrádáš.li
čelodo sĚíbrnfchďaní.

stanoviska,rlkfua1vfz;llrrmpolyfonierúznfchhlasŮ,sfie.
z komunikačního
joho
je
tajících v prÓze a zvláštěv románu,pro vyjáďení světa v
a zápasuo světmezirŮznfmi hledisky.Protitomuposttti'il
mnohosupnnosti
jednohlasílyriky.' 7,dánlivéotrajová záležitostlyrickéhoužitÍrŮznfch
jak mylnáje tatoB.achtinovakontragramatickfchosobje jednímz dokladú,
sebeosloveníW.vd: ietnÝ9ttTďÝz
wio", (V tom smysluse analfza
jak je známena$.
paradoxu
a víceznačnosti,
&"i. v lermínechironie,
jen
Novékritiky.)LyrickÍnonologje vším'
americké
, u.'i.ty.t' t.oncepcí
a mnoboznačné
wstovnaté
subjektunajedinÍhlas,zploštěním
neomezením
postav,
autoÉ,vypm.
prÓzou
v
Íďi
reďizované
srrrkturybyď. tvínohohlasí,
jediného
lyrického
mluvčího,
je
věčeatá., v 1yricezabudovánodo Íeči
jimiž
se zabfva|Bachtin'
subjektu.Nevyužívá.litedy lyrika postupú,
se napfíktadažna vfiimky k rúznfmsociálnímdialektŮm'
neo'bracítli
vlastní.Takéty,jak jsmeviděli, bfvají
tohosvojeprosÉedky
nreMzírtlísio
zakoŤeněnyvr&znfchzprlsobechzacházenísIpčímimoumění.Sjejich
subjektu.Signátytéto
mnohohlasÍ
niterné
pomocíotvínáselyricepŤedevším
bezprosďedně'apelujícena
vyznamovékomplexnostipúsobína čtenáÍe
je
poznáÍ'í
jazykem;
vědeckému
s
zkušenosti
univerzumjehomimoliterární
poetikya stylistikydíla.
jen pozomostk detailúm
ovšemzpifístupní

TišepŤebfvá
u tvfch ristlunapodzimn(
zpit mákovoušťávou
temnfzpěv;
modťÝ
kvítek,
proměnění
.Iasné
je takéužitídruhéosobyv poinráchbásníY parku
Vfznačné
a Záhy
zemčelému,
první
v
z nich dokonces imperativem
apelu:
NehnuÚočnína modrémrybnftu
rákosí drozd večerzmlká.
o! pak i ty skloi1čelo
nad rozpaďfm Ínftlmorempťedkrl.

Poznámky

.. (obě básně ve sbírceŠebastiánve snu pťeložilB. Reynek)

1 E. Benveniste,S6ucturedesrelationsde personnodansle verbe,in: Problěmosde
I966,s.225.2ž6(staťzr.1946);srov.Úž,Delasubirctirinsuistiquogenérale1,Paris
s' 258.266(z r. 1958).
vitěornstei*guge, tamtéI,
2 To p,t z co možnáÚplnéhoďla 15 básníkú
@iebl, Halas,Holarr,Hora Holbjší
Weiner'Wolker,zď'Íadnftek'
Ilrubin,Neumann,Nezvat"Reynek'Soifer! Šrámek'
na
píed
r.
19.CI;rozborje sourťeděn
vydárro
Ztvada},pokudbylo knižnefiprve
generace.
aukirynezvďovsko.hďasovské
5A. otopieř.Slawiřska,kaPilolaJakformyosoMwegrajpw
!1qT T"*y?,tnztÁL
Semanryit wypowiedzipoetyckej(Preliminaria),Wroclaw 1985'Tato nejsysteformamimibylaznÓma
meziosobními
využitiposonŮ
matičÉjtí
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strt
Čer.vcn|5a'
(nyní
v11.tvt'
sebeoslovení
užv r. í986,kdyžvznikď referáiHalasova
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a inspirujícím
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'rozrházíne.
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v několika sbírkáchNezvalov ch. Jádro Nezvalovy
suneatistickép*out..
(a takéMatka Naděje) jde užjinfmi cestami. (oslovení
hrdiny má silnou
pozici v cyklech Roberta Davida a signalizuje
čímdál vě í;dsfup mezi
subjektemdílaa jeho autostylizací;zde ovšemběží
o básnicwí role' nikoli
o lyriku vypovídajícíhosubjektu.)
ťicáofch let pčináší
obnovudruhéosoby ve v/znamu zobecnělého
5**
subjektu,jehožsebeosloveníje apostrofounárodního
kolektivu.

a H.
KťÍžkouá,
Pervyčnyjei vtoryčnyjefunkcii i t.naz.transpozicija.form,
Mluvnicečeštiny
viz též
Travauxlincuistioues
áe k"su" 2' n*,i igoo,s.171-182;
3 - skuabl'katra t9gz, s. 36-9.
J. J' Kovtunovováhovoíív obdobnfchsouvislostech
o ,,komunikaění
duďizmjozykovogoznakav 1neti.
metďoíe.;viz stnťAsimmehičnyj
ěeskojrďl, 'u. nouremysnukturnoilingvistiki 1983,Moskva1986,sť,87.Lo,|,

Kromě snahy pťispět k osvětlení jedné složky mezivi{lečné
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vycházítato studietakéz jistéhozájnru teoretického.
Michail eacntin, ttery
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