
||, Dílčí model s akcentem symbolicklm; B(ACr). Paradigmatem mriŽe b]yt
poezie BŤezinova. Její tje akcentováno vytváňením toho, co by Karthaus ozna.
čil jako kÚnstliche Paradiese, což znamená nepŤímé, avšak razantní odmítnutí
současné society, pÍičemž A je riměrně tomu oslabeno; pÍírodní pak vystupuje
jako čist]/ symbol, m že však pŤíležitostně nab]ivat charakteru imprese. Seces-
ní ornament je u BŤeziny zÍejmy a tvorí podobně jako u Sovy substrát pro di-
stribuci dílčích symbolri, kdyŽ specifickou stylizací jsou všechny názvy BÍezi-
novych sbírek, pŤedstavující jejich rihrnné sémantické gesto' Sukcesivní orna-
ment je u BŤeziny tvoŤen četn1imi smys|ovfmi charakteristikami: napÍíklad verš
,'A hlubiny květrj k nim vášnivě vykŤikly v ní..obsahuje charakteristiku vertl.
kálně prostorovou, vizuální, akustickou, citovou a čichovou. Symbol tu vzniká
personifikací a následnou metaÍbrizací smyslov1ich kva|it, uspoŤádanlch sukce-
sivně do v1/razn1ich linií.

12. Dítčí model s akcentem ornamentdlním; C(ABr). Paradigmatem je poe-
zie Kar|a Hlaváčka, o níž podrobně píše T. Vlček. Rámcová situace je pritom ta-
ková, Že B je kladeno na C (nebo: C je ,,rukopisně.. tvoňeno prostŤednictvím B).
Rezervoár ornamentálních motivri je u Hlaváčka vzhledem k malému rozsahu
díla žasn1/;jejich v!čet nechme pro jejich evidentnost stranou. Hlaváček mriže
b1i t považován za téměÍ čistě ,jugendsti|ového.. básníka. Jeho B i A jsou pŤísně
podňízeny C.

|3. Dílčí model s akcentem společensblm: (ABC). Paradigmatem je poezie
Macharova, jíŽ jsme mohli náš modelovy pňeh|ed začít. Machar je v rámci se.
cesionistického modelu básníkem téměÍ ryze exteroceptivním, pŤičemž u něj
najdeme všechna témata, o nichŽ pojednávají básníci symbo|ističtí, impresio-
nističtí i jiní: bolest a zoufalství, splín a nudu. prchavost času a smrt; kult hud-
by, Í.eminismus, naturismus; revo|tu a identifikaci se čtvrt m Stavem, naciona-
lismus, protikŤesťanství. VnitŤní svět je znakově simpliÍikován, diagnostikován
a centrifugován. U Bezruče sílí r v závislosti na rea|ismu; ten je uprkovsky re.
gionalisticky a folkloristicky, pŤičemž k lidové epice se vztahuje jedinečná
(kompoziční i vyrazová) fraktura jeho verš . Akcentované t vede k B (symboli-
zaci) Bezručovlch obrazri se zŤetelnym C (ornament), tvoŤenlm folkloristickou
Íiakturou, stylizací a autostylizaci.Zregiona|ismu a Íblklorismu plyne i Bezru-
čovo A (pŤíroda a prostŤedí).

|4. Zdvěr, Secesejako pojem nadŤazen! dobovlm literárním směr m pŤedsta-
vuje hnutí' jehož vyhrocení do realismu na jedné a symbolismu na druhé straně je
závis|é na centrifugálnosti či centripetálnosti sémantického kÓdu, v jehož rámci se
jednotlivé ,,ismy.. jeví jako rrizné akcenty vnitŤně jednotné plurality literrírní ge-
nerace, jejíž sémantické gesto směŤuje k vyrazné stylizaci vlznamového pole.
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Některé paradoxy vztahrj mezi
českou dekadentní a avantgardní poezií

L U D M I L A  B U D A G O V O V A

Česká dekadence a poetismus jsou sv;i m zprisobem protinožci, protipÓly české-

ho kulturního prostranství. Spadají sice do období kulturně-historick1ich pŤelo-

mri, byly to však pŤelomy dvojího druhu' V jednom bylo více zoufalství' v dru-

hém více naděje; v jednom pŤevládl pocit ,,kalného a ko|ísavého.. konce století

(A. Procházka), v druhém pocit začátku nového dějinného období. oba zjevy

(směry, hnutí) vznikly na rriznorodych pridách, které ovlivnily jejich charakter'

Dekadence hledala vychodisko z krizov é dobové situace,,nejistoty a tápání,,

,,v odporu proti banalitě denního bytí, ['''] v unikání avz|étáni do volnych

a vonnjch [...] krajú Psychy.., ve věnování se Duši, v orientaci na vylučnou in.

dividualitu,,vyvolen ch, vybranych..' nedbajících,,blbého pokŤiku mozkové lri-

zy,, (Procházka 1896: 73).
Poetismus byl vitalistick1/m pŤilnutím k životu. Hájil umění vyhraněně de-

mokatické, neopovrhující davem, ,,mozkovou lrjzou.., apelující na ně, ,'všem
dostupnéjako sport, láska, víno a všechny lah dky..(Teige l971: 555).

Pokud byla dekadence ,,poezií ripadku.., pak byl poetismus poezií vzestupu.
Zrodil se,,ve světě' kter se směje... Chtěl se realizovat jako,,strrijce obecného
lidského štěstí a krásné pohody.., jako ,,dráždidlo života., schopné ,,ventilovat
deprese, starosti, rozmrzelost.. a b1/t ,,duchovní a morá]ní hygienou.. (Teige

1971 :560) .
Poetismus se stal v určitém smyslu antitezi k tezi dekadence' vyměniv ně.

které její snahy a myšlenky za zcela opačné. Avšak v jejich programech se pro-
jevovaly rysy a záměry, které dávají možnost poukázat na ambivalentnostjejich
vztahri' Poetismus, navzdory svému protidekadentnímu patosu, šel v lecčem
i ve stopách dekadence.

To, co je spojovalo, Se t]/kalo pÍedevším zaméÍeni k deideologizaci, depoli-
tizaci poezie, k redukcijejích sluŽebnlch funkcí, k emancipaci básnického pro.
jevu od naléhavlch společensklch poŽadavkŮ, spoutávajících subjektivní svo-
bodu. Jen ve vysok;ich vlvojovlch stadiích umění Se tato potÍeba začiná poci-
ťovat jako nezbytn;Í pÍedpoklad tvťrrčího aktu. Dekadence a poetismus svědčily
o dosažené vysoké rirovni české poezie zŤetelněji než jiné dobové směry.

i

L
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.fendence 
k suverenizaci (autonornizaci) ulnění, které se oživily na konei l9'

století. se tradičně spojují s krizovou situací, se ztrátou ideálrj a oricntace V post.
obrozenecké' postpozitivistické, roz|aděné společnosti. A|e tyto vně.jší, nrinl.,.
umělecké po<lrnínky jenonl pomol-rly tčmto vnitŤním pr<lccs m se projevit. byly
jcjich katalyzíitorem. nikoliv pŤíčinou. Dekacicntní nástup proti ..nacionállríIn
a politicklnl a.jinyrn kterymkoliv všivynr poŽadavkŮm a potiebárn..(Procházka
l896: 73) s novou Vervou prodlouŽil poetistl 'ttts v nov cl-t historick1ich podrlín.
kách' kdy nešlcl cl žádnclu společenskou a ulnčleckou krizi a kdy rněli avant.
gardní umělci k rl ispozici tnnoho orientačních v chodisek.

Tyto pro dekadenci a avantgardu společné emancipační tcndencc v nich pr-r<l-
nrínily rriznou .lrgumentaoi: v dekadenci uznání prirnátu ducha nacl hmotou'
unlění nad Životenl. čisté poezie nad ,'nečistou..' zašpiněnou společcnskymi tuŽ-
barni, v období poetisntu materialistickou tcorii rozdělení práce ve v1,i 'rnuté
spolcčnost i .

Predstavy ,'čisté poezic.. se také |išily. Podle dckadence rněla byt královstvíln
Ducha' Duchovna. Krásy, poskytovat ÍnoŽnost ještě za života pŤekročit.jeho hra-
nice a nahlédnout do hvězclného světa věčrrosti. Podle poetismu se nctněla vzná.
šet nad skutečností a nrěla se soustŤedit pouzc na její ptlzcmské, zárclveĎ však
ner.šcdní str.ánky. Dekadcnti a poetistc naht.azovali mirnetické funkce unlční
korrrplen-rentárníIni. Dekadence je spojovala s mysticisnlenl a spiritualisnlcItt.
poctismus s lréclonismenr a Í.elioitologií, coŽ značí poskytclvat chybč'iící radosti
života. vyvolávat atmosÍéru modernílto epikureismu.

Jak dekadenci. tak i avantgadě byly vlastní antropologické snahy zdokonaltt
l idskou bytost, z-jernnit a obohatit je.ií citov Život. Šly k tonru sice r znymi. i i lc
interf.erenčnírni cestami. Dekaclence pŤes kult aristokratismu ducha, p es ralrn<l'
vanost citl i. myšlenek. clbrazťr, zp sobu tvorby. Avantgarda usilovala probuclit
v kaŽdém člověku básníka' tvrirčí potence. Nevzdávaje se svycl.r demokratickycIl
nálacl a sympatií k proletariátu, poetismus (a posléze česk1i surrealismus) chtčl

,,odproletarizovat.. Iidské city, což znirmená rozšíÍit okruh duchovní aristokractc.
Spojuje je i nechuť k diletantismu, navráccní slovu ,,umění.. jeho pŮr'tldrrí

smysl odr'ozeny od slovesa ,,uměti.. (vyznat se ve věcech, rozumět, dě|at dokc'-
nale). Dekadcnce a ještč víc avantgarda se hclrlně věnují zclokona|cní estetickť'
Íunkcc české poezie, zvyšcní její sugestivnosti.

Karel Hlaváček, tento ,,nejtypičtější básník čcské dekadence.., si bral za vztlt

vysoké umění lrudby a ma|íňství, pÍirovnával svrij nástro.j k jejich nástrojŮnt:

,,Tiel jsem ncjctclikátnější nuance barcv, vodil svou ruku k nejsubtilnějším ta'

h m, zkoušel harmonie nejhlubších nrollov clr akordŮ a komponoval v ne3nc'
bezpečnějších klíčích a pŤedznanrenáních, než jsern pŤikroči| k rcalizaci sr,ycIt
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vizi,.(ze".:"|"|:::l,."n'x:1í',-.Í;"iJ'J,?;.[:'.T|":",Ylffť"Til:
ooetismu. zbožnoval ]l"."..-^1:::",."'-^',".'"or.r'.. Alc v Dodstatném sc ne|išil i:
ipoezie) se stal pro ne1 ..papoušek na motocyk]u'.. Alc v podstatném sc r

l,'o]*".';"';*l::J::ff"[:HťilJ ji,':..lJiTlflff T."ilá.".,
. 

":.'..,x}.ffilj""*;"ké. 
Sbližují se v někter ch zásadních myšlenkách

: fiil.;;;;"i.,anii.,." ., i"1rch odŮ vod n ěn í. 
:.''.lu'oo". 

n real i zace'

V rysech.;" ,po1uj,"'"h lze spatšovat projevy imanencc umění' vnitŤních zá-

konitostí jeho v vo.;e, rteré se projevují i na zdánlivě nesourodÓnr materiálu.

Svého času N. S. Trubeckoj uyiytot R. Jakobsonovi, Že zaŤadil do jedné Ťa-

dy, do jednoho v;ívojového pioudu Puškina, symbol ruské klasiky, a Chlebni-

;l;;' ,i'' niho tuturistu, ,,zaumnika.. . a Že roz,dí| nrezi nirni viděl jen v míŤe

;;il',;*"'"ě-sémantick!ch inovací, v rrríŤe, nezvyklosti, jako by nebyl tento

rozdíl mnohem zásadnější, od vodněn rŮzn]/mi bírsnick rni poetikami (systé.

'íi, oi".J.'.o básníci zastupovali. Trubeckému uniklo, Že to nebyla Jakobso-

novachyba .By l t o Jakobson r j v z áměrsous tŤed i t sezpoz i ce imanen t i s rnup rá .
vě k tomu, oo spojovalo avantgardistu a klasika, kter svého času pťrsobil na čte.

náŤe jako Skutečny avantgardista. V obou se geniálně (a po svém) uplatřovala

nezdolná snaha poezie,jJ.j i.r ' Íorenl, k obnovení za pomoci nové látky' prvkťr

hovorového jazyka, i.u.ionalni.h básnick]/ch struktur (Jakobson |98.l:281).

A levraťmeseaoČectr .Zaparadoxyvztahr imezidekadencíapoet ismem(za
jejich společnlmi a odlišnymi rysy) se ukr!valo napětí mezi v vojov!mi domi-

nantami české poezie a specifiŘou jejích projevri a realizací v rriznych kultur.

ně-spo|ečensk;/ch podmínk ách' Zdtoj tohoto napětí tvoŤí ,,ásahy vnějška do

autonomie umění.., jeho ,,souvztažnosti.. - jak Ťekl MukaŤovsk]í - s , j in!Ini vf-

vo.;ovjmi Ťadami' s nimiŽ umění pŤichází ve styk.. (MukaŤovsky 1966 |7). Dá

se Ťici' že avantgarda se nejvíce shoclovala s cleka<Jencí v někter)ich nejz,ásail.

nějších uměleck1ich mysleniacn aroz'cházela se vc zpŮsobech jejich uplatnění

a ve zpťrsobech tvorby vrjbec.
Avšak česká avantgarda pŤevz-ala z tvorby česk]/ch dekaclentrj rrlnoherrr více,

neŽ by mohlo vypl)ivat z jejich vztahťr na ťtrovni koncepcí.
Vztahy uuuniluiay k deŘadenci na rovni bezprostÍedních čtcnáŤsklch kon-

taktri byly mnoh'em iasnějši, pŤíznivější než na teoretické írrovni. VŽdyť deka-

oentno symuolistická po",i" patrita 3ěste k školním láskám a zálibám pováleč-

né básnické g"n",o.", která nezťrstala lhostejna ani ke konkrétním vlboj nt

a podnětťrm sv1/ch pŤedchriclc .
Chtěla bych to ukazat na vztahu Nezvala k Hlaváčkovi, na jednom pňíkladu

z Nezvalovy tvorby.
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.Iendence 
k suverenizaci (autonomizaci) urnění, které se oživily na koncr l9'

století' se tradičně spojují s krizovou situací, se ztrátou ideálr] a orientace v post-
obrozenecké, postpozitivistické, rozladěné společnosti ' Ale tyto vně.jší, nrimo-
umělecké podmínky jenom pomol'tly těmto vnitÍnínr proccsrim se projevit, byly
.1ejich katalyzátorem, nikoliv pŤíčinou. Dekadentní nástup proti ,,nacionálním
a politickym a jin nr kteriímkoliv všivym požadavkťrm a potŤebám..(Procházka
]896:73) s novou Vervou prodlouŽil poelisrnus v nov ch historickych podrnín-
kách, kdy nešlo o žádnou společenskou a uměleckou krizi a kdy rněli avant-
gardní umělci k dispozici mnoho orientačních v;ichoclisek.

Tyto pro dekadenci a avantgardu společné emancipační tendencc v nich pod-
mínily rŮznou argumentaci: v dekadenci uz,nání primátu ducha nacl hmotou.
umění nad Životenr, čisté poezie nad ,,nečistou.., zašpiněnou společenskymi tuž.
bami, v období poetismu rnaterialistickou teorii rozdělení práce r'e vyvinuté
společnosti.

PŤedstavy ,,čisté poezie.. se také Iišily' Podle dckadence měla byt královstvírn
Ducha' Duchovná, Krásy, poskytovat moŽnost ještě za Života pŤekročit jeho hra.
nice a nahlédnout do hvězdného světa věčnosti. Podle poetismu se neměla vzná-
šet nad skutečností a měla se soustŤedit pouze na její pozemské' zárclveii však
nevšední stránky' Dekadenti a poetistc nahrazovali mimetické funkce umční
komplementárnírni. Dekadence je spojovala s mysticismem a spiritualtsmcm,
poetlsmus s hédonismern a Í.elioitologií, coŽ značí poskytovat chybějící radosti
Života. vyvolávat atmosÍéru moderního epikureismu.

Jak dekadenci, tak i avantgadě byly vlastní antropologické snahy zdokonalit
l idskou bytost, zjemnit a obohatrt její citov1i život. Šly k tomu sice rriznymi' ale
interferenčními cestami. Dekaclence pies kult aristokratismu ducha, pŤes raÍino.
vanost cit . myšlenek, obrazŮ, zpŮsobu tvorby. Avantgarda usilovala probudit
v kaŽdém člověku básníka, tvrirčí potence. Nevzdávaje se sv ch demokratickych
nálad a sympatií k proletariátu, poetismus (a posléze česk surrealismus) chtěl
,,odproletarizovat.. lidské city, coŽ znamená rozšíÍit okruh duchovní aristokracie'

Spojuje je i nechuť k diletantismu, navrácení slovu ,,umění.. jeho ptivodní
smysl odr,ozen od slovesa ,,uměti.. (vyznat se ve věcech, rozumět, dělat doko.
nale). Dekadence a ještě víc avantgarda se hodně věnují zdokonalení estetické
Í.unkce české poezie, zvyšení její sugestivnosti.

Karel Hlaváček, tento,'nejtypičtější básník české dekadence.., si bral za vzor
vysoké umění hudby a malíŤství, pňirovnával sv j nástro.j k jejich nástrojúm:
,,TŤel jsem nejdelikátnější nuance barcv, vodil svou ruku k nejsubtilnějším ta-
h m, zkoušel harmonie nejhlubších mollclvych akordťr a komponoval v ne.jnc.
bezpečnějších klíčích a pŤedznanrenáních, neŽ jsem pŤikročil k realizaci sr,ych

) ) ^

v izi,' @e ".j" |" | ?:: l,." ::,':::: ;: ;::;,.,; .xT|":",l1|i;'l:,.:'"'JilÍ:
poetismu' zboŽnova|]]""".-::::',:".;:;:.:;-';,] at" u nna,tatném se nelišiIi:
(ooezte)se stal pro neJ ,,papoušek na motocyk1u... Ale v podstatném se r

oue'u šlo o zdokonat"ni po""i" a prohloubení je.iích magicklch moŽností.

Yztahy mezi dekadencí a avantgardou (konkrétně mezi českou dekadencí

" 
o;.',;";'jsou dynamické. Sbližují se v někter ch zásadních myšlenkách

; fiil ;;;; cilazeji se v jejrch odrivodnění a zprisobeoh realizace'
" "v 

,n,""t, je spojujících |ze spatŤovat projevy imanence umění, vnitŤních zá-

o".l,"i.",, *níw*;' které se projevují i na zdánlivě nesourodém materiálu.
.t".š"et,o,eu,u 

N. S. Trubeckoj vytykal R' Jakobsonovi, že zaŤadil do jeclné Ťa-

ay,"a" .i"a""t'o v)ivojového pioudu Puškina, synrbol ruské klasiky, a Chlebni.

kova , v s tŤedního tu tu r r s tu , , , zaumn ika . . , aŽe roz r ] i |mez in im iv i dě l j envmíŤe
uŽití strukturně-sémantrckych inovací, v n-ríŤe nezvyklosti, jako by neb'vl tento

,-oil .nnoh"m zásadnější, odrivodněn]/ rťrzn]i mi básnick rni poetikami (systé.

''i, oi".u tito báSníci zastupovali. Trubeckému uniklo, Že to nebyla Jakobso-

noíu .r'tyuu. Byl to Jakobsonrjv záměr soustŤedit se z pozice imanentismu prá.

věttomu,cospojovaloavantgard istuak]as ika,kter!svéhočasupr isobi lnačte.
náŤe jako skutečn;/ avantgardista. V obou se geniálně (a po svém) uplatřovala

nezdolná snaha poezie, ie1ictr forenr, k obnovení za pomooi nové látky' prvkťt

hovorového 1azyka, iracioná]ních básnickych struktur (Jakobson |987 : 281).

Ale vraťme se ao Čectr. Zapatadoxy vztahri mezi dekadencí a poetismem (za

jejich společnymi a odlišnymi rysy) se ukryvalo napětí mezi v1ivojov mi donri-

nantami české poezie a speciÍikou jejích projevrj a realizací v rťrzn ch kultur'

ně-spo|ečensk;/ch podmínkách. Zdroj tolroto napětí tvoŤí ,,zásahy vnějška do

autonomie umění... jeho ,,souvztaŽnosti..- jak Ťekl MukaŤovsk _ s ,j in!rni vy-

vojov mi Ťadami, s nimiž umění pÍichází ve styk..(MukaŤovsky |966:11').Dá

se Ťíci, že avantgarda se nejvíce ihoctovala s clekadencí v někter ch nejzásad-

nějších uměleck1.ich myšlenkách arozcházela se ve Zp sobeoh jejich uplatnění

a ve zpťtsobech tvorby vribec.
Avšak česká avantgarda pŤevzala z tvorby českfch dekadentťr mnoheln více,

než by mohlo vypl1/'vat z jejich vztahťr na rirovni koncepcí.
Vztahy avantgardy k dekadenci na rovni bezprostÍedníoh čtenáŤsk1ich kon-

taktťr byly mnohem iěsnější, pŤíznivější než na teoretické rirovni. VŽdyť deka-
dentně symbolistioká po"ii" patŤila ještě k školním láskám azáltbám pováleč-
né básnické g"n".u.", která nezristala lhostejna ani ke konkrétním v]iboj nt
a podnětťrm sv1i ch pÍeilclrťl<lcťl'

Chtěla bych to ukazat na vztahu Nezvala k Hlaváčkovi, na jednom pÍíkladu
z Nezvalovy tvorby.
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H|aváček nepŤitahoval Nezvala jako ,,nejtypičtější básník české <Jekadence..,
n,!brž, a pŤedevším, jako - podle Šaldovy deÍinice - ,,nejvyslovnější L...] lyric-ky talent moderní naší generace..(Pešat l985: 11), bytostně blízky Ňezvalovi
Na konci tňicátych let, kdyŽ píše Historick1, obraz, báinicky ohlas na mntchtlv.
skou dohodu, dělá Nezval zŤe1my krok k Hlaváčkovi' jehoŽ vlivu se v mláilí bál,protoŽe by byl mohl potlačit Nezvalovu v|astní individualitu' Mám na mysliprvní, nejlepší a nejspontánnější, část jeho lristorické tri logie, uveŤejnenou vesbirce Pět ft,itlut zlt městent (l940).

Hodně se zde opŤel o strukturu, intonaci a<lbrazy Mstivé kantilétty.Její clru.hy zpěv se stal rytnrickou základnou Nezvalovy .t.toouy. Místo Hlaváčkrrva
1ambu sice Nezval pouŽi| trochej, Hlaváčkovu intonaci však vzkňísil dr]slcclně
drŽen1ími trojveršími s jednotvárnym rymem. Srovnej:

Hlaváček: ,,Do pusté naší krajiny ni měsíc nezasvítí, / vše bez vúně 1e, bcz
tepla, a marno něco síti - / jen tiše, tiše, Geusové _ pr musí to tak b ti...

Nezval; ,,Mezitím co táhnou zmoklé clavy po ulicích / Pod kahany tamp,eŽ
sedí v jejích prázdnlch |icich. /Změstado města zní hlas za náňku Žalu1ících...

Hlaváčkova Kantiléncljako by prolnula Historick obraz, pŤedala mu svou
tÓninu, náladu, kolorit. PŤestoŽe roční doba, kterou měI na mysli Hlaváček, .jedost neurčitá, zatímco Nezval j i označuje pŤesně (konec záÍí, d,oba Mnrchova).
v obou básních panuje nepohocla odpovídající subjektivnínr proŽitkrim clbou
básníkŮ, společensk nt náIadám konce století a konce tŤicát] ch |et a tragické te-
matice obou cyklri. U Hlaváčka nálacly zouÍalství a beznaděje znázorřn1i a ze-
silují deštiv; sounrrak, rozmoklá pláĎ, večer sychravy, večei v mracích, černé
mraky' u Nezvala analogické denotativy a konotace: dcštník noci, zčernalé prŮ-
chody, soumrak, chmurná pole' chmurné jitro, chmurny večer. Podobná (shoct-
ná) je symfbnie zvuk nad zemí gézri, kteŤí bezrispěšně chtěli vydobyt svohcl-
du, a nad Nezvalovou vlastí, která svou svobodu ztrácí. |J Hlaváčka ie sklátjá
z p|áče varhan a lkání lstivého Kyrie rndlych zvon , chorálťr' basovych hlasťr,
štěkání nemocn;ich ps ; u Nezvala z rnod|ícího se h|asu' hukotu varhan, Ave
Maria' z kletby zvon , srdcervoucího kŤiku, vytí zatoulanych ps .

o tom, že rněl Nezval, kdyŽ psal své ,,obrazy.., vědomě či podvě<lomě piccl
sebou Hlaváčk v cyklus, svědčí i j iné, ještě pňíznačnější lexikální shoc|y. Hru-
bost zašI;i oh dob a dávno Ži1ících lidí Hlaváček ztělesiíuje synekdochou ,,za-
rostlé prsty.., ,,zarosÍ|á ruka... U Nezvala se objevují,,ruce s chlupy... Hlaváčck
i Nezval pouŽívají neběžné obrazy,,lys!ch žen... Proč jsou v Kantiténě Ženy Iy'
sé, není dost jasné: snad z mÓcly nebo z bídy (H|aváček: ' 'To bylo lstivé Kyric
za naše m|adé ženy lysé..). Nezval toto epiteton odrivodĎuje prozaicky - deštěnr
(Nezval: ,,Hlavy Žen jeŽ splihly V deštijak by byly lysé..).
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Konečně, v deváté.básni Historického obraut (a je jich tam dvanáct jako

, ;;,;;*Áse objevují Flandry, jedna z nizozemskych provincií, vlast gézri, je-

'J;;;; Hlaváček zpíval svou píseĎ pomsty: '.UŽ je konec turnajťr a olympij-

.t.v.h h"r / SkŤípot zuou nezadrŽí strašny skŤípot per / Po němŽ vstoupí nes| -

.t,ány ' 'u."l. do Flander...

NezvalproJasnuJemthavostněkter1/chkonkrétníchdetailripŤevzat 
chz,Hla-

"učk;:;i;;ráává 
nejasnost a mlhavost hlavním motiv m. Aktuální udá|osti.

o;;iy impuls k tomuto dílu (situace pŤed Mnichovem, během Mnichova

;.;;";"') a ktere sarkasticky interpretuje jako hru v karty, v níž se roz'ehrává

".l'i 
."ier'" národa (,,Rozhodne se bratŤi o váš osud u karet..), pŤenáší do neur.

ei.t,o eu'op.ostoru, jenž nese pŤíznaky stŤedověku a dnešního dne, doby pověr

u.'oa".i áoby. Absolutně jednoznačnou situaci zahaluje tajemnou atmosÍérou

p.J*"y.r' pŤeátuch. Strach svych sclučasníkťr pŤed novou válkou, pŤed vpádem

I"pratj'r.eurmády, pŤed novou nesvobodou Nezval zobrazuje jako strach pŤcd

pŤirodními kataklyzmaty (pádem ,,strašné komety.., povodní), pŤed kletbou bo-
:zi, pi"d něčím, co není v lidsk;ích si|ách zastavit' A do tohoto očekávání b|iŽí-

cího se neštěstí zapojuje městské ulice, krčmy, lány, hrady, krámy, prrijezdy' ná-

městí, davy, muŽe, Ženy, děti' vyslouži|ce - celou zem a ce|y národ, jeho mtnu.

lost a pŤítomnost.
Nezval v cyklus je rytmicky a intonačně jednotvárnější než Hlaváčkova

skladba. Y Historicként obrazu panuje jediná melodie, zatímco v Kcut'tiléně se

stŤídají rťrzné me|odické kresby. To se však vykupuje u Nezvala bohatstvím mo-

tivťr, obrazrj, dojm , dějťr, vnitŤní dynamikou. V jeho obrazech davy táhnou,

spěchají, posel cválá, chodec chvátá, zpráva |etí, koně se vzpínají. Aktivita a ci.

ty gézŮjsou zatajené (,jen tiše tiše, Geusové,jen ztište svoje pŤání..)' PŤipravu-
jí se ke svlm činrim potajmu (plíŽí se, plazí se). U Nezvala je všecko zapoJeno
do nepÍetrŽitého a zjevného ruchu. A z tohoto chvatu vzniká pocit čehosi ner-
vÓzního, zouÍálého, ireálného. Symbol neštěstí -Žena bloudící městem a koho-
si hledající - vyjadŤuje svou rizkost a zoul.a|ství tím. že ,.běŽí tryskem pÍes ves-
nice běŽí pŤes nádvoŤí [...]...

U Htaváčka byly stesk a zouÍalství spojeny Se stonavostí, slabostí, mdlobou'
vysí|eností. U Nezvala, dítěte dynamického století' podobné city a nálady zná-
zorřovaly protikladné stavy' spojené s nervozními projevy hysterické energie'
Možná, že Nezvalovi šlo i o pŤedstavy Apokalypsy, která v sobě také nese ener-
gii, strašlivou enersii rozoadu.

Nezval se vzdá-vá ve své skladbě znamení avantgardního slohu - ',osamo-
statřování.. ,,vfznamov ch risekťr vybaven ch ze vzájemné závislosti.. (Muka-
Ťovsk:i 1966a: 284), vzdává se spojení nespojitelného, alogism ' PŤevládají lo-
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Hlaváček nepňitahova|Nezvala jako,,nejtypičtější básník české dekac|ence..,
n,!brž, a piedevším, jako _ podle Šaldovy definice - ,,nejvyslovnější t...J lyric.
ky talent moderní naší generace..(Pešat l985; l l), bytostně blíziy Nezvalovi.
Na konci tňicátych let, když piše Historicky obraz, básnick ohlas na nntchov.
skou dohodu, dělá Nezval z|ejmy krok k Hlaváčkovi, jehoŽ vlivu se v rnlá<]í bál,protoŽe by byl mohl pot|ačit Nezvalovu vlastní inc|ividualitu. Mám na rnysli
první' nejlepší a nejspontánnější, část jeho historické tri logie, uveiejněnou vesbírce Pět minut zcl městem (l940)'

Hodně se zde opŤel o strukturu, intonaci aobrazy Mstivé kantilétn,.Její dru-
hy zpěv se stal rytrnickou základnou Nezvalovy skladby. Místo Hlaváčkova
jambu sice Nezval pouŽil trochcj, Hlaváčkclvu intonaci však vzkiísil <l sledně
drŽen mi trojveršírni s jednotvárn m rynrem. Srovnej:

Hlaváček: ,,Do pusté naší krajiny ni měsíc nezasvítí' / vše bez v ně .1e. bez
tepla' a marno něco síti - / jen tiše, tiše, Geusové * pr musí to tak byti...

Nezval: , 'Mezitím co táhnou zmok|é clavy po ulicích / Pod kahany lamp jeŽ
sedí v jejích prázdn,lch |icích. /Z města clo města zní hlas za náňku žalujících...

Hlaváčkova Ktlntilénajako by prolnula Historicky obrclz, pÍeda|a nlu svou
tÓninu, náladu, kolorit. PňestoŽe roční doba, kterou měl na mysli Hlaváček, je
dost neurčitá, zatínlco Nezval ji označuje pŤesně (konec záÍí, do|:a Mnichova)'
v obou básních panuje nepohocla odpovídající subjektivnín prožitkrim obou
básníkrj, společensk]i rrr náladám konce sto|etí a konce tňicát]ich iet a tragické te.
matice obou cyklri. U Hlaváčka nálady zouÍ.alství a beznaděje znázoriují a ze'
si lují deštiv]/ sounlrak, rozmoklá plář, večer sychravy, večer v mracíclr, černé
mraky, u Nezvala analogické denotativy a konotace: cteštník noci, zčernalé pr -
chody, soumrak, chnrurná pole, chmurné jitro, chmurny večer. Podobná (shod-
ná) je symÍbnie zvukrj nad zemí gézri, kteŤí bez spěšně chtěli vyclob t svobo.
du, a nad Nezva|ovou vlastí, která svou svobodu z,trácÍ' |J Hlaváčka se skládá
z p|áče varhan a lkání Istivého Kyrie mdlych zvonrj, choráIrj' basovlch hlasti,
štěkání nemocnych psťr; u Nezvala z mocllícího se hlasu, hukotu varhan' Ave
Marta, z kletby zvontl, srdcervoucího kĚiku, vytí zatoulan;ich psri.

o tonl, Že mě| Nezval, kdyŽ psal své ,,obrazy.., vědomě či podvědomě pŤed
sebou Hlaváčktiv cyklus, svědčí i j iné, ještě pňíznačnější |exikální shody. Hru-
bost zašlych dob a dávno Žijicích lidí Hlaváček ztělesiiuje synekdochou ',za-
rostlé prsty.., ,,zarclst|á ruka... U Nezvala se objevují ' 'ruce s chlupy... Hlaváček
i Nezval používají neběŽné obrazy,,|ys;/ch Žen... Proč jsou v Kclntiléně Ženy |y-
sé, není dost jasné: snad z mÓdy nebo z bícly (Hlaváček: ,,To bylo lstivé Kyrie
za naše mladé Ženy lysé..). Nezval toto epiteton oct vodřuje prozaicky - cleštěm
(Nezva|: ,,Hlavy žen jež splih|y V deštijak by by|y lysé..).
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Konečně, v deváté.básni Historického obrazu (a je jich tam dvanáct jako

, ,i*,,,i*,ase objevují Flandry, jedna z nizozemskych provincií, vlast gézti' je-

i ichŽ rlsty Hlaváčer zptval svou píseĎ pomsty: '.UŽ je konec turnajťr a olympij-

*tv.r, h". / SkŤipot zuou nezadrŽí strašn skŤípot per / Po němŽ vstoupí nesl .

chanY smutek do Flander"'

Nezvalprojasnu1emthavostněkter; ichkonkrétníchdeta i lťrpŤevzat lchzHla-

"aer", "i" 
pridává nejasnost a mlhavost h|avním motiv m. Aktuální události,

n . "*o" ' ' . impu t sk tomutodí lu ( s i t uacepŤedMn i chovem,běhemMn i chova
;.;;*í a kt"ré sarkasticky interpretuje jako hru v karty, v níž se rozehrává

;'il;;i;h" národa (,,Rozhodne se bratŤi o váš osud u karet..)' pŤenáší do neur-

;ia;'."p,ostoru, jenž nese pÍíznaky stŤedověku a dnešního dne, doby pověr

u.'oa",ni áoby. Absolutně jednoznačnou situaci zahaluje tajemnou atmosÍérou

luá'nv.hpŤeátuch. Strach svych současníkťr pŤed novou válkou, pŤed vpádem

l"ora.i'xj"rmády, pÍ.ed novou nesvobodou Nezval zobrazuje jako strach pŤed

|ii.oonimi kataklyzmaty (pádem ,'strašné komety.., povodní), pňed kletbou bo-

izí, pÍed něčím, co není v lidsk ch silách zastavit. A do tohoto očekáváni b|iŽí-

cího se neštěstí zapojuje městské ulice' krčmy' lány, hrady' krámy' prťrjezdy' ná-

městí, davy, muže, ženy, děti, vysloužilce _ celou zem a ce|y národ, jeho minu-

lost a pŤítomnost.
Nezval v cyk|us je rytmicky a intonačně jednotvárnější neŽ Hlaváčkova

skladba. Y Historickém obrazu panuje jediná melodie, zatímco v Kantiléně se

stŤídají rŮzné melodické kresby. To se však vykupuje u Nezva|a bohatstvím mo-

tivťr, obrazrj, dojmťr, dějti, vnitŤní dynamikou. V jeho obrazech davy táhnou,

spěchají, posel cválá, chodec chvátá, zpráva leti, koně se vzpina1i. Aktivita a ct-

ty gézri jsou zatajené (,jen tiše tiše, Geusové, jen ztište svoje pŤání..). PŤipravu-
jí se ke svlm činťrm potajmu (plíŽí se, plazí se). U Nezvalaje všecko zapojeno

do nepŤetržitého a zjevného ruchu. A Z tohoto chvatu vzn1ká pocit čehosi ner-

vÓzního, zoufalého, ireálného. Symbol neštěstí - Žena b|oudící měStem a koho-

si hledající - vyjadŤuje svou uzkost a zouÍalství tím. Že ..běží tryskem pŤes ves-

n ice běŽí pŤes nádvoŤí [ . . . ] . . .
U Hlaváčka byly stesk a zouf.a|ství spojeny se stonavostí' slabostí' mdlobou'

vysíleností. U Nezvala, dítěte dynamického století, podobné city a nálady zná-
zorřovaly protikladné stavy, spojené s nervÓzními projevy hysterické energie.
Možná, Že Nezva|ovi šlo i o pŤedstavy Apokalypsy, která v sobě také nese ener-
gii, strašlivou energii rozpadu.

Nezval se vzdává ve své skladbě znamení avantgardního slohu - ,'osamo-
statřování.. ''v;/znamov!ch risekri vybaven ch ze vzájemné závislosti.. (Muka-
Ťovsk)í 1966a. zaq,,"áa,á se spojení nespojite|ného, alogismŮ. PŤevládají lo-
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gické kombinace slov a smyslťl běŽn;ych syntagmat. Pocit ireality, záhady, ta.jemství sugeruje jednak zasnoubením současnosti s minulostí, jednak pňímymi
znaky dekadentně symboIistické poezie: tajupln;/mi postavami imezi nimiž jsou
noční posel, noční chodec, ženaběžici do neznáma) , záhadn!,mt hlasy, o nIchž
nevíme, komu patňí' neurčit]imi zájmeny a pňíslovci (kamsi, kdesi, kdosi).

Ale Nezval se nevyh;ibá ani pňímému konstatování - pojmenování pňíčin
všeobecného Zmatku a zoufáni. které na konci tÍicátych let, káyž píše svŮj His.
toricky obraz, básnick;/ ohlas na mnichovskou smlouvu, pŤeplřují Historicky
obraz. Mlhavá a mnohoznačná situace, tísnivé ovzduší krysta|izují v ;asnych
a.Jednoznačnych slovech, mnohokrát opakovanych. Vyhybaje se Étorrce, Ne-
zval si bere za pňíklad Hlaváčkovu ,,lexikátní monotonii.. (termín J. MukaŤov-
ského, Z. Pešata), jenže ji primitivizuje a zjec|nodušuje. Celé Ťádky Historické-
ho obrazu se sk|ádají z téhoŽ s|ova (mezi slovy, která se zmnožují, jsou ,,běda..,
,,z|e je., , ,,zrada,,, ,'válka.., ,,čas.. a jiná).

Hlaváček pomocí opakování s|ov, slabik, Íbnémri zesilova| hudebnost a ná-
ladovost verše, jeho krásu, i když šlo o věci nepěkné, jako napňíklad o krysače,
kter,! ,,a v krajině báz|ivé, v krajině temné, a v krajině dusné [. . '] / je| na hercc
vychrtlé, na herce zpocené, na herce hnusné [...]., ' Nezvalovi šlo o to. aby po.
3menoval věci jejich jmény. Jeho monotonie jsou sice jednotvárnější a hrubší
neŽ u Hlaváčka' vyp| vají však z celkové atmosÍéry skladby a jí také odpovída.
.1í. Klíčová slova se opakují jakoby V Zmateném nervÓzním stavu nebo v bezvě-
domí. Verše, které toto opakování vyznačuje, znějí bud' jako somnambulick;/
proJev, jako zaklinadla, jako proroctví, nebo jako Ťada v stňelri.

A tu vyvstává otázka, proč se Nezval opŤel v bezprostňedním ohlasu na Mni-
chov a konec první republiky o Hlaváčka, o jeho Mstivou kantilénu,] PŤedevšírn
snad proto' Že jeji ná|ada odpovídala náladě Nezvalov ch současníkri' Mimo to
dávala možnost postavit moderní situaci do historického kontextu. Nezval ne-
vedl otevŤenou analogii mezi koncem l9. století a koncem první republiky, me.
zi současností a stŤedověkem. Udělaly to za něho rozmnožené intonace, rymy,
rytmy, obrazy Mstivé kclntilélr.1,. Evokovaly v skladbě z roku 1939 atmosféru de-
vadesát;ich |et zašlého věku a ještě hlubší minulosti, kdy gézové prohráli své
povstání' Svou beznadějí a silou lyrického prožitku jedno z nejtragičtějších děl
české poezie pomohlo optimisticky zaloŽenému básníkovi ztělesnit jedn u z nej.
tragičtějších stránek čes!Ích dějin.

A konečně ještě jedna, hlubší pĚíčina. opora v Hlaváčkovi dávala pÍi zbás.
nění aktuálních politick]/ch udá|ostí absolutní garanci' že do poetického textu
nepronikne publicistika, rétorika' deklarativní prvek. Právě poetika dekadentně
symbolistické poezie ve spojení s mimoňádn1im Hlaváčkovym talentem (,,nej-
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větším |yrickym talentem naší generace.,) bylo takovou zárukou. Tato symbiÓ-

)^- iurobv v ládIa tajemstvím . .čisté..(ve smysIu , .abso|utní ' . )  poez ic .  která je s  to

- iuy,yáza|a Mstiva kantiléna - |yricky pŤetavit i nejŽhavější materiál, zv|ád-

nout i společenskou tematiku ryze poetickymi prostňedky. Poetika náznaku, ne-

určitosti, tajemství, kterou vyuŽil i Nezval, tomu napomáhala.
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gické kombinaoe slov a smys| béŽnlch Syntagmat. Pocit ireality' záhady, ta.
Jemství sugeruje jednak zasnoubením současnosti s minulostí, jeclnak pňímymi
znaky dekadentně symbolistické poezie: tajuplnymi postavami imezi nimrŽ jsou
noční pose|, noční chodec, ženaběŽici do neznáma) , záhadn!,mi hlasy' o nichŽ
nevíme, komu patií, neurčit]/mi zájmeny a pňíslovci (kamsi, kdesi, kdosr,).

Ale Nezval se nevyh]ibá ani pňímému konstatování - pojmenování piíčin
všeobecného Zmatku a zoufání, které na konci tÍicátych let, káyž píše svŮj Ě1is.
toricky obrclz, básnicky ohlas na mnichovskou smlouvu' pŤeplřují Histclricky
obraz. M|havá a mnohoznačná situace, tísnivé ovzduší krystalizují v jasnych
a jednoznačn ch slovech, mnohokrát opakovan ch' Vyh]/baje se retorrce, Ne.
zval si bere za pĚíklad Hlaváčkovu ,'Iexikální monotonii.. (termín J. MukaŤov-
ského, Z' Pešata), jenŽe ji primitivizuje a zjeclnodušuje. Celé Ťádky Historickě-
ho obrazu se skládají z téhoŽ slova (mezi slovy, která se zmnožují, jsou ,,běda..,
,,z|e je,,, ,,zrada,.,,,válka.., ,,čas.. a jiná).

Hlaváček pomocí opakování slov, slabik, Íbném zesiloval lrudebnost a ná-
ladovost verše, jeho krásu, i když šlo o věci nepěkné, jako napňíklad o krysaŤe,
ktery ,,a v krajině báz|ivé, v krajině temné, a v krajině dusné [. ..) /je|na hercc
vychrtlé, na herce zpocené, na herce hnusné [...]... Nezvalovi š1o o to. aby po.
.;menoval věci jejich jmény. Jeho monotonie jsou sice jednotvárnější a hrubší
neŽ u Hlaváčka, vyplyvají však z celkové atmosÍéry skladby ají také odpovída.
jí. Klíčová slova se opakují jakoby V Zmateném nervÓzním stavu nebo v bezvě-
clomí. Verše, které toto opakování vyznačuje, znějí buď jako somnambulicky
proJev' jako zaklinadla, jako proroctví, nebo jako Ťac|a v stŤelri.

A tu vyvstává otázka, proč se Nezval opŤel v bezprostŤedním ohlasu na Mni-
chov a konec první republiky o Hlaváčka, o jeho Mstivou kantilénu,J PŤedevšírn
snad proto, Že její ná|ada odpovídala náladě Nezvalov;Ích současníkri. Mimo to
dávala možnost postavit moderní situaci clo historického kcrntextu. Nezval ne-
vedl otevÍenou analogii mezi koncem l9. století a koncem první republiky, me.
zi současností a stŤedověkem. Udělaly to za něho rozmnoŽené intonace, rymy'
rytmy, obrazy Mstivé kantilén1,. Evokovaly v skladbě z roku 1939 atmosféru de-
vadesát;íoh let zašlého věku a ještě hlubší minulosti' kdy gézové prohráli své
povstání. Svou beznadějí a silou lyrického prožitku jedno z nejtragičtějších děl
české poezie pomohlo optimisticky zaloŽenému básníkovi ztělesnit jedn U Z neJ.
tragičtějších stránek česk11;ch dějin.

A konečrrě ještě jedna, hlubší pňíčina. opora v Hlaváčkovi dávala pňi zbás.
nění aktuálních politickych událostí absolutní garanci' že do poetického textu
nepronikne publicistika, rétorika, deklarativní prvek. Právě poetika dekadentně
symbolistické poezie ve spojení s mimoŤádnym Hlaváčkovym talentem (,,nej-
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větším |yrickym talentem naší generace..) by|o takovou zárukou. Tato symbiÓ.

,^ iuk,bv vládla tajemstvím ,,čisté.. (ve smyslu ,'abso|utní..) poezie, která je s to

- iuy,y.áza|a Mstiva kantiléna - lyricky pŤetavit i nejžhavější matertá|, zv|ád-
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