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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,...\?
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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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individuálnostia originďity primárnípotreběvědeckéaaa1rlzy
dobratse obecnfch zákonitostí?
Nebudemerwáúetna nepŤekonatelné
pÍeMžkyv souvi.
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
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vazbě
ve
utváÍí
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(B. Kaminskf, A. Klášterskf,K. Čewinka),tak.
miaasrurlumírovcú
však
.
Sovově.Perqpektivně
n frouu nyuojověovšemplodnějšív ranélyrice
subjektu
jenjinértioŽnosti.
Akcenmce
pŤece
otě ton".p". subjektuotvírají
mnohemvíce
smysly..
rozddlděnfmi
,,s
jato zutjettulaajně senzibilního,
vfchďisko'
poezii:impresionistické
vynovujesymbolistněorientované
promítátí
světa,
vnějšího
tématu
vfraznějšízniteri1ování
znamenqícistále
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vizuálnía často
oMobně smyslověnasycené
šedivfchve sÍnechsněhuožiť.
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ze
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všech
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vše,co stydlov zeleni,/
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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sbírky Dobrodružství
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subjektivity
básnickf
subjekt
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ze sebevytváÍet,pfipouštípo svémboku i subjekty
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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
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ponecházásadněotevŤené
a ani románu
žánrubásnicképovídky(Machar,7Áeby měly kvéstrůže...)
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konsta.
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dem).V jádru ,,mistotratická.. nicméněužsamapŤedstava
poloha
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stylu,
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akcentována
v níE1e ďetelně
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orientující
lexikálním
tematice,
se
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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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