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
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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,
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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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existenciálními parametry historickoqpolďenskésituace byla .ekonomická
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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
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zachovávalo
nich
u
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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
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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,
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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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