Básnickf subjektv poeziidvacátfch|et
Ze stanoviskahistoricképoetiky se kvďitativně novépojímánísubjektivity, zťetelněpabnéna pďátku let dvacáflch s nástupemgenerační
vÍstvy'
kterése zjednďušeně fikává wolkrovsM, pÉstožeWolkrovo postavenív ní
nebylo iniciační,ďe spíšedovršitelské,l
jeví vlastně uzavfunímprocesu
uvedenéhodo chodu Mďernou. Vyosďení problematiky subjektuna jedné
shaně lendencík jeho univerzalizaci, k pťedstavení
vešker1fchskutečností
básně jako mďalit ,já,,, a na staně druhéjeho parcia|izací,vyčleněním
z ostatníhosvěta pii zachováníplné suverenitymluvčíhojako subjektu
svrchovanéhosoudu, se stalo dŮležitfm vfvojovfm činitelem.Generace
buťičŮnaznačiladalšísměr vfvoje . opouštěníuniverzalistickéhokonceptu
a na této rirovni hledání konkrétníchvazeb s širšímkolektivem a se
skutečností.
Znamenaloto bezpochyby poťebu zwáÍtÍty,
autostylizační
rypy
pťedchozípoezie, kterése tak či onak opírďy o izolaci subjektu a jeho
,,odstup..,aéjiiž tn byl nápadně fiktivní konstrukt básníka+itánas nezaměnitelně hyperbotickfmi rysy, nebo jeho civilní protějšek. básníkironik
a intelektuál glosujícía komentujícíokolní dění.
Z tohoto rihlu pohledu stdí za pozornost, že proti typickémuautosty.
lizačnímuhylrerbolismusymbolisÍrípoezie se tu stavínaopakažjakfsi
autostylizačnílitotes, laajní sníženíperspektivy subjektu .i ve zcela
doslovném,prostorovémsmyslu,kteréčasto nacházívlraz v témafizdrobně.
ní,miniaturizace lyrickéhohrdiny:
Stanuse menším
a ještěmenším,
ažbudu nejmenšímna celémsvětě.
J. Wolker, Pokora (Hostdo domu)
zmenším
se zmenším
na maléhočlovíčka
do srdce se vám schovám
to jsem já co stále éulcím
otevite prosím
A. Hoffmeister' BáseĎ (Abecedalásky)
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Poštovníschránkana rohu ulice,
to nenínějaká lecjaká věc.
Kvete modŤe,
lidési jí vážíve|ice..
J. TVolker, Poštovníschránka (Host do domu)
a ze všehonejhezčíjemoje sklenice.
Dejteji doprosďed stolu
a vstďte všichni.
7-,tkávabuď'sklenice'panno'milosti plná.
J. Frič, My dva (tJmělékvětiny)

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

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

,,Dítď.se tehdy srává ideálem, k němužse básnickf subjektupínánejen
v símfch proklamacích(,,obáku bflou ti posílám / jak dítě po modrém
potoce/ z papírulodku.....I. suk, Milence, Irsy a ulice).obrací,sek němu
totiži implicitně . ve vfběru slovníku(mj. i ve zv!šenéciblíbězdrobnělin)'
v temďtice, zjednodušené
syntaxi, odklonu ď'složitě rozvíjenéhoobrazu
k prostédefiničnímetafoňes1,'Prosinec/ je v sněhovémÚdolíteplf hostinec..
S. Kaďec, Svatá rodina;,,Zjmaje vdova, Ikterá se u kamen neohÍívá,/
ProŮože
na uhlínemá,a na mužesestudenědívď. S. Kaďec, Sněžení,tamtéŽi
....zima nenížádnfstďec / v kožichu,s dŤevěnounŮši / naopakje to polonahá
dívenka / která si v šestém
poschďí promoklésĚevíčkysuší/ nad zmodra.
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]lym srdcem..J. Wolker, Zim4 nezaíazeno;
,,Iáska je'Ženaa muž,/ láska je
chlebaa núž..
J. Wo[cer,Balada o nenarozeném
dítěti,Těžkáhodina).Dětskf
aspekt se prosazuje v potlačeď reflexe, ale takév nenápadnémgesfu
autentičnosti,kteréokázale ďmítá literárnÍmasky. Pfudpokládá neumělost,
vyžadujedúslednědodržovatpravidla hry na autrorovoztataŽněnts takto
stylizovanfm básnickfm subjektem textu - do básní častovstupujíprvky
z autorovyživoftrífaktografie:,,Listonoškrásnf jak evangelista/ pfinesl mi
poselství/ .... ,M j milf pÍíteli,/ pozdravujetě A. M. Píša...,pfie
radostné
Wolker v textu Velikonoce (nezafazeno)i,Zatím dobrou noc, dobÍílidé,
maminko, tiatínku,
panePíšo,paneWolkere, paneNeumanne,paneTomane,
spětedobŤe!.,uzavíráKalista svou báseiív prÓze Robinson Crusoe ve sbírce
Ráj srdce.obrat k ,,dítěď.prostěnutněpŤedpokládápotlačitkonvenčnízákonitosti literární komunikace, v nížvystupujísociálně danéa tedy obecné
komunikačnírole autoÍaa čtenáŤea nahraditje . ďespoĎ ve specifickém
sémiotickém
natďení textu. zcela neliterárním,dúvěmfmsdělenímmezi
konlÚétníÍniosobami . básníkem(panem Woltrem, panem Kalistou atd.)
a jeho přítelem, kterf je rovněž nositelem konkrétníhojména(tedy Pfia
v právě citovanémWoltrově textu, Neumann, Wolker, Toman, Kalistovi
rodičev básni z. Kďisty).
Tíhnutík,,dítěti. si všímala
a vyhodnocovďaje u Íadytehdejších
básníkŮ
již dobová kritika (Františ-ek
GÓtz napf. vymezovď Kďistúv Ráj srdce
stavem dítěte.), ale nejvícetoto témavystoupilo do popÍedí
,,primáÍÍlím
v souvislosti s prvníknihouWollaovou. Wolkertotiž všechnytyto v generaci
vícečiméněrozptflenéstylizačníprvky propojil a scelil v dúsledné
autosty.
lizaci básníkajako ,,dítětď.,,,chlapcď., ,,hochď. (Chlapec se nazfvat celf
prvníoddítHostado.domu).RecenzentiWolkrovfch veršú
se v tomtobodě
zcela shodujía spolďně konstratují
,,dětinskévidění věcť. (A. Novák),
po4E,.h.pjíce'
Že se Wolker ,,podobá/.../co chvíli vzrušenémudítéat.../ woÍí
jako ono, nevázaně,pátépŤesdeváté,ale tvoÍÍ.(referentČeskéhoslova), že
je ,,naprvníposlech l...l mtle žvatlajícímďtětem.. (D. Pecka), žese udělď
,,maliěkÝl,.l maličkyv evangelickém
smyslu:dětskypotěšenyazasedětsky
dojatf..(K. Čapek).7

pro futio
pfudpoklady
Určité
insitníirrterpretaci.
bezpochybystejněotevŤena
.
hrdinu,'proletáŤď.vytvofilauž pomineme.
v lidového
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autostylizaci
Toje Éeba
poezie. generace
buÍičú.
jednoduchou
dělnické
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li
vfdobyttůmtétoMsnické
si, žek pozdějším
w|Ígtr fuaznit,uvědomíme.li
generaceochotněhlásí.
pat
wol}rovská
Šrámta)se
generace(zvláště
Jenomžesníženáperspektiva v poezii geneÍacebuÍičúse prosa.
souviselas gestemprovokace. bylaproklazťetelně
lďečí,
zovalanápadnou
pÍekrďenínoÍemspolďenskéa literární
movánajako demonstrativní
a pÍedstaviteli
jako
kontakhrmezibásnÍkem
navázÁní
slušnosti, nepaÉičné
již
zdolaje naprahudvacátfch
zabarvenípohledu
Juzy...Takovésémiotické
s lidovÍmhrdinouje už
subjektu
zlotožněníbásnického
a
|etrce|anemožné
sedkládánojako naprostopÍirozené.

V mnoharysech nabízeloovšemanďogickou perspektivui jinéautostylizďní jádro' k němužmohll1ífungu1
subjekt v mladépoezii dvacátfch let.
Vedle . chceme.li - biologické verze sníŽenéperspektivy, kterou pfudsta.
vovala autostylizace ,,dítěte..,se nabízela verze ,,sociálnť.,která byla

s sebou
tíbnutíkprimitivismuainsitnosti
7.dÁ|oby
se,žetakjednoznačné
její
poezie, zploštční
a redukci.
možností
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ovšem
tak
zda|ekanebyla
že
sinace
Je ÉebazdŮraznit,
pÍoces,
je
i proto,že,,zjednodušenÍ.takčionakvždyckysložidsémiotichf

Mfua rcalizacetohototypu kolísáopět od určitfchsoubor náznakú
stylistické,jazykové,včeÍtě
indiciálnípovahy,kteréobsahujíprosÉedky
(napÍ.u J. Friče:,'Potkaljsemv Karlíněrojáka'
práces hovorovoučeštinou
I az61gy6,
VzkŤÍšení
/ ruceměl usÉelenf/ a on mi povídal/ milejpÍíteli...*
aulostylizaci
a celiswěkomponovanou
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v
jak
Městu
slzách.
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napŤíklad
se
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rizován jako ,,chudf,,,a takéjeho životnípoďeby jsou stejněchudé
a pťedevším
poffebasenajíst,poťebalásky,nekomplikovaná
a elementiární:
je tu
jednoduchÍ
a pňehlednÝ
krásy.oMobně
neintelekhrďirnvanápoÉeba
jeho svět, rozpolcenf mezi sféroubohatfcha sférounemajetnfch,mezi
krutÝmměstema p írodou(ak polámě viděli městoi datšíSeifertovi
. Wolkerv Hostudo domu,Sukve sbírcepŤíznačně
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nazvané
současníci
lyrickf
kterému
se
ke
horizontem,
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revoluce.Seifertjde ve své|rlarftr;e
hrdinavzpíná,jepfudstavaosvobodivé
.
podobně,
mnohem
dŮslednějinežo desetiletí
ale
v tomtosměrunejdále
.
v Hudběnanáměstíadaptujei verša celkovoudikci
starší
JindÍichHoÍejší
sjeho spomostí'
vyprávění
improvizovaného
model
lidového,
své.poezie
na
alei s jehozálibouv sentimentu.
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maminko,tatínku,
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paneWolkere,paneNeumanne,
paneTomane,
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a nahraditje . ďespoiÍve specifickém
sémiotickém
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v právě citovaném
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rodičev básniZ. Kalisty).
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a vyhodnocovďa
básníkŮ
již dobovákritika (František
GÓtz napŤ.vymezovďKďistŮv Ráj srdce
stavemďtěte.), ale nejvíceloto témavystoupilodo popÍedí
,,primárním
v souvislostis prvnítnihouWolkrovou.WolkertotiŽvšechny
tytov generaci
vícečiméněrozptflenéstylizační
prvkypropojila scelil v dŮsledné
autosty.
lizaci básníkajako ,,dítěte..,
,phlapce..,,,hochď.(Chlapecse nazfvď cef
prvníoddílHostadodomu).RecenzentiWollrovfch veršŮse v tomtobodě
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viděnívěcf. (A. Novák),
podb.lpjíce'
žeseWolker,,podobá
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t,.,|waÍi
jako ono,nevázaně,páté
pies deváté,
ale tvoÍí.(referentČeského
slova),že
je ,Jn prvníposlech|...l mi|eŽvaÍ|a1ícím
(D. Pecka),žese udělď
dítětem..
,,ma|ičkÝ
l,.L maličk!v evangelickém
smyslu:dětskypotěšen!azuedětsky
dojatf..(K. Čapek).7
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a pÍedevším
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poďebasenajíst,poťreba
a elementiírní:
je tu
jednoduchf
a pÍehlednÝ
krásy.oMobně
neintelektuďiravanápoďeba
jeho svět, rozpolcenf mezi sféroubohatjcha sférounemajetn/ch,mezi
krutÝmměstema pfirďou (ak polárně viděli městoi datšíSeifertovi
. Wolkerv Hostudo domu,SukvesbírcepÍíznďněnazvané
Irsy
současníci
lyrickf
kterému
se
ke
horizontem,
a ulice, a datš0.Jedinfm nadčasovfm
osvoboďvérevoluce.Seifertjde ve svéknfrr,e
hrdinavzpíná,jepÍedstava
.
pďobně,
ale mnohemdŮslednějinežo desetiletí
v tomtosměrunejdále
v Hudběnanáměstí. adaptujei verša celkovoudikci
starší
JindÍichHoÍejší
vyprávěnísjehotispomostí'
improvizovaného
své.poezie
namodellidového,
alei sjeho záIibouv sentimentu.
vfrazností,věcností,

V mnoharysechnabízeloovšemanďogickouperspektivui jinéautostylizďní jádro,k němužmohl.tíhnout
subjektv mladépoezii dvacátfchlet.
Vedle . chceme.li- biologickéverze snížené
perspektivy,kteroupŤedsta.
vovala autostylizace,,dítěte,.,
se nabízelaverze ,,sociálnť.,
která bvla

ainsitnostis sebou
tíhnutÍkprimitivismu
HÁ|oby se,žetakjednoznačné
její
poezie, zploštění
a redukci.
vlznamovfchmožnosí
nesei krajnío mezení
jednoznďná,7láŠt
ovšem
tak
zdalekanebyla
že
situace
Je Éebazdúraznit,
proces,
je
takčionakvždyckysložitfsémiotickf
i proto,že,,zjednodušenť.

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

či
širšímplánu historickéma spolďenském, kdy zeiménaválďné ubTení
kÍesthnském
v
vlru
nacházely
nich
Ú6apy sociální a vírav osvobozeníod
vykoupeníapod.)'
podobenství(lďížovácesta' utq)eníI.azarovo. vz|ďíšení,
a vztahy ve své
lidské
rikony
I
nejběžnější
neoo v plánu zcela intimním.
apďstatného. StávajÍse
prostotěnabfvají tehdypodoby čehosinaléhavého
samy o sobě - nikoliv pÍessvou prostotua jednďuchost, ďe právě díky ní.
sr,rchovanouhodnotou,jíž lďesťanskÝmÍtus pak jen propújčujeaureolu
svatosti.
stcjně tak jsou však v generaci s oblibou akcentovány i socialistické
a pÍímomancistickéideovémodety vfkladu a organizacesvěta opírajícíse
o paralelním tusrevoluce,jenžv mnohémčerpáz pramenúewopskésocia.
listickétradicei z aktuálníchpďnětú revoluceruskéajejíduchovnívf zbroje.
sbli.
Typickfm se pak pro pďátek dv'p.átfch let v poezii stává pÍedevším
.
.
ďespoií
či
žováníobou pÓlŮ socialismu a marxismu s kŤesťanstvím
emblematíka
poměrněvolnf pohyb od jednoho pÓtu k druhému.KÍeséanská
fungujejako
rétoriky,
socialistické
repertoár
tehdydocela pfuozeněrozšifuje
projektu světa.
jakási meÍaforarevolučního
básnickf subjekt' kterf
Sjednocenímtohotorozporu je tehdypŤedevším
rolí danfch ustákonvenčních
ťeba na jednéstraně ochotně vstupuje do
lenfmi náboženskfmi Žánry (subjekt mďlitby, subjekt evangetia apod.)'
klíčijako subjekt ,,pokornf..,ďe současněmúže
stylizuje se v Kesťanském
se aktivně do projektu revolučního
bft stejně tak i subjektemzačleiíujícím
pňetvďenískutďnosti, subjektemrevoltujícím,často- nasíklad u Wolkra
z oMobí Těžkéhodiny- prímo,,vojákemo.,
,,bÓjovníkem...
hopojení obou těchtobrásnickfchstylizací,jak se na počáflcu|et dvacátfch vyhranilo, bylo nicméněvcelku trátkďobé' Kehká rovnováha nového
světa opírajícíhose o lďesťanskÍideál harmonickfch vztahŮ mezi lidmi
a novéhosvětajako vfstedku revolty se brzy narušila.
Wolkrovo dflo se stalo snad nejdŮslednějšímpokusem o roďešení
zfuďečnémomenty arnatuacegeneračně
dďasného kompromisu.ÍJrčité
typickéautostylizace ,phlapce.. (iž v Hostu do domu se chlapec, prvotstě
nezkušenf a nedotčenfrealitou, seznamuje s jejími rozpory a zt:ácí své
rozcho.
,,děBkéďi..) sev Těžkéhďiněrozvinuly v dŮsledněiniciačnípŤíběh
jenž
pfijetím
muže
role
jeho
vrcholil
vědomfm
iluzemi,
du s chlapecMm a
jakožtoaktivníhostrŮjcesvěta,mužerevolucionáÍe.
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leníintuitivníchmomentúvfstavby básně.
.
Ne náhodounadprvotinami mtadfch básnftŮ . a to i nad debutemJíÍÍho
Wolkra, kterf se pro dalšígeneracestal pfimo ztělesněnímbásníkajedno.
duchého,
sdělného,
bapopulárního- zaznívalaslovazdŮrazlíující
nesnadnost
pŤedkládaného
typu poezie.AntonínVeself ve svéreneruiHostado domu
hovoÍilo ,,zdánlivénaivitě..,zaníŽse báseř rozpadáv ,,podivnourébusovou
tŤíšť.,^a
spojil WolkrŮv styl se ,,zdánlivěbtáznivouŤečí.
Hamletak Polo.
niovi.9
Primitivismusa naivita, ,,dětskÝ..pohled znamenalytotižnejenprosté
zjednodušení,
ale spíšerozhfbání tradičního
modelu skutďnosti, svět byl
nazfuánmladfmi básnfty drlslednějako svět ,,v pohybu..(J.Wolker), jako
,,živévlněníohromnéná&Že sil.. (F. GÓtz), jako chaos(K. Teige, F. GÓtz,
A. M. Píša).Proto se s primítivníautostylizacíod počátkuochotněspojoval
dezintegrovan1f,
prostorem,časema personálníidentitounescelenfsubjekt
jakf
toho typu,
se postupněustalovď ve skladbách pásmovfch (J. Wolker:
Svatf Kopeček;K. Biebl: Jeden den doma; Sv. Kadlec: Svatba) nebo
v prvníchveršíchA. M. Píši(Nesrozumiteln! svatf).
himitivnosť.či dětinskost je pojeím tvorby jako tvorby pŤedobrazu,
programové.nedokonalosti
(,,dokonalosť.
ztotožiíuje
Wolker s,"hnusivou
gmÍtí":l91;ieproklamováním
skutďnosti,kteráje samasložitá,nejednozačná,
neuchopitelnádosavadními
platnÝmiv}iklady.Insitnístylizaceje tak spínána
současněs náwhem nové,dynamizajicíoryartlzacesvěta.
Do popŤeďse tu stavíkŤesťanské
modely uspoÍádánímezilidskfch vztahŮ . vztah subjektua skutďnosti je obvykle utváÍenprizmatemkÍesťanského
rnftu. To je samozíejměqpojenos dúslednfmzesvětšéováním
posvátného,
anižby všakuž,,posvátné..
a,,všednodennÍ.
bylo vháněnodo ostrfch sťetrl
v blasfetntcké;konfrontaci,jak to bylo v oblibě u básnftú Mďerny nebo
u básnftrl.anarchistickégenerace.Naivní bezprosťednostnechávala splynout Kesédnskf mftus s lidskou zkubností ve vniďně nelomenéminsitním
obrázku, salaální se suávaloprostfedkem.,,typizace,,lidského
osudu,at jIŽv

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

jakási metaforarevolučníhoprojeHu světa.

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

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

Z toho hleďska neníjistě náhďné,že ideá|empoetistické
básnickéknihy
se stává vlastně knížkas kolektivním autorstvím,kterou lze pŤipsatspíše
jako tomubylo nejvlrazněji v pffpadě
hypotetickémusubjektugeneÍačnímu'
Nezvalovy Pantomimy.Na Pantomimě se mimo VítězslavaNezvala podílel
grďické podoby,dále JiÍí
Karel Teige, tvŮrcejejíoriginální a nezaměnitelné
ji
pŤílohou,
JindŤichŠtyrsty,ktcnÍji
Svoboda, kterÍ doprovodil hudební
ilusEovď a nawhl obálku, a JindŤichHonzljako autor doslovu. Ale ani tím
není nápadná ,Blurisubjektívita..Nezvalovy knihy vyčerpána,zmnožujíji
vlastně i včleněnécitáty z tvúrcú,ke kterfm se geneÍaceDevětsilu hlásila,
z leana CocÍeaua,Tristana Tzary, Guillauma Apollinaira, stejně jako
množstvídopliíujícíhovf tvarnéhomateriálu.
Mnohost reátnfch subjeknl, čitelnfch v konvenčníroli subjektu bás.
nickéhodíla,byla tak vlastně vybídnutímk následování'znakovfm pozvát
nímčtenáŤe
k pŤijetísociálnírole . náhle vyvlastněnéa zpfístupněné
-všeP..
básnicky tvoÍit.Jakkoli víceméněnavzdory takovémuzávaznémutlaku na
obecnostrole subjektutvúÍcev textupronikaly do básnív praxi samozÍejmě
i prvky intimnízkušenostijďnotlivfch tvfucú(a v tétopoloze se navzájem
od sebelišíbásněNezvďa, Seifert,a,Biebla a dďších)'spolďnf generační
či
skupinovf model vystupoval od poloviny dvacáffch let do popÍeď neobyčejněvfrazně. Prosazoval se pfitom konďně nejenjako prakticky obecně
závaznj,,subjekt básnickémetody..(kterf by se dal celkem snadnopopsat
jako souborgenerativníchpravidel konsnukcepoetistickébásně),ďe i v konluétnějšíchtematizasích.ďetelně zakotvenfch ve vfvojovfch proměn&h
básnickéhosubjektu.Sám ',subjektbásnickémetodf., která byla současně
zŮotožněnas básnickou hrou, čáslečněnavazoval na sty[zaci ,,dítětď.
v ranfch letech dvacátfch, současněvšak znamenď pňenesenítěžištěod
komplexu jeho charakteristiktypu intimity' dúvěmosti,insitnosti,naivnosti,
nezkušenostispíšek charakteristilrámjinfm . k hravosti,alogičnosti,jež se
v dobovépŤedstavědotfkaly saméhojádrabásnickétvorby, totižschopnosti
vymanit věci z naučenfchvazeb a včlel1ovatje
do souvislostíjinfch,neče.
kanfch.
DŮležitouÚlohu sehrává v poezii českého
poetismuautostylizacebásní.
ka.turisty, procházejícíhosvěŮema regisrujícíholetmédojmy z něho.Geneticky byla tatoautostylizacespjatas tradiční
autostylizacíbásníka-tuláka,ale
zcela opustilajejípúvodníhodnotovf horizont.Pohyb prostorempÍestalbft
v oblíbenémžánru ,,básnickéhocestopisu..dvacáffch let vfrazem nespo.
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:ÚsiÍ o novoupodobusubjektivity,kteréznamenalorozchod s vflučností,
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zofie.! J. Wolker, Univerzinníknihovna),vytistilo ve Woltrově dílev pÍijetí
-objektivněÍ danéhoÚkolu, v nahrazeníosobníhosnu o pffchodu novéhar.
monickéskuteěnostipŤÍklonem
k již hotovémupolitickémuprogramuspole.
čenskfchzměn.Paradoxně,ale svfm zpúsobemvlastnělogicky byt u Wollrra
Ůentovfvoj provázen programovfm popŤenímlyriky a pfíklonem k epice
a radikálním zpochybněnímsubjektivity samé.
Wollaovo Íešení
v praxi nicméněznamenalouzavfeníjistéetapyvfvoje
česképoezie a ukázalo se bft vlastně bez pŤímého
potračování.Zcela jinak
naplnil rozchod s vflučnostímodemísubjektivity poetismus,p itom sv$rn
zpŮsobem ještěradikálněji, protožepostihoval pffmo konstitutivnísložku
tétovflučnosti, totiž Eadičněv symbolisfrrípoezii zdirazněn! estetismus
jak se subjektv poetistické
,jď,.F .X. šaldasvéhočasuvystihlvelicepŤesně,
básni' charakterizovanf zÍetelněestetickoutvofivostí,píitom nevydělujeod
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oŠtátrlích'
básníka.,,LichÍenbergnapsal kdesi, žeby se mělo ťftati:Es denkt a ne Ich
denke l.../ Zdá se mně, že by se mohlo jeho neosobníformulky es denkt
použítii na poetism, a Ííciobdobně,zde nikdo nebásní,zde se básní,jako
někdy venku hŤmínebo nrrzne a taje, svítíslunce a duje vítr...A skutďně,
nemflím-li se, vede tato metodak zruše,ní
všehoprofesionalismu v poezii.
Řekl jsem vfše pŮl ŽetIsm,ďe pŮl doopravdy:kdo dovede tyto básně číst,
dovedeje skoro takénapsat.A myslím;žeposledníslovo tétomelody,která
nechce tvoÍit umění,nfbrž žítia požívati,musíbfti, aby paď mzdíl mezi
jako konzumentema uměleckfm profesionálem jako vfrobcem;
čtenáŤem
aby každf v danésituaci mohl adovedl si opaťit takovoupoetistickoušumi.
vou limonádu á la Seifert, uvede.li se jen metďicky do takovéhopoložení,
aby to v něm básnilo, vÍelo'Eyskalo, šeptaloa zpívalo...Stovo diletantpŤišlo
by znovuke cti..."lt
Zaťxncood konce minuléhostoletíse korekce aristokratickévflučnosti
vazeb národnípospolitosti osvobozujícíhose ,jď. děla spíšepotlačováním
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básnickéknihy
kteroulze pŤipsatspíše
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pŤitakávající
kojenosti s danfm Íádemhodnot, ale spíŠe
reflexí světa jako
proudupsychick$cha estetick$chvjemú.
.
pohybu subjektu zeměpisnfm pÍostorem
iataÍcotipravdépodobnost
pÍestávátehdytakébft dúležitá,i zeměpisnéreálie se stávajípouhfmi auto.
iiomními motivy, se kterfmi básníkvolně ďsponuje v rámci své,,estetické
hry...Zvláštěv rozsáhlfch skladbáchpásmovéhotypu je již subjektbudován
složitě,jakoby ažkubistiiliy nahlfien zriznych sfian (častoi s proměnami
osobod ,jď, k nty.,a.pÍípádně
ke tŤetí
osobě),l2svobodněse pohybujev čase
jistém
i prostorusvěra.V
smyslu tak docházík sblížení
s postupempsychické
titanizacesubjektu,jak jsmeji zaznameqávaliv souvislostis poeziíčeského
symbolismu,ale tentokrátv jinémkontextua sjinfmi hodnotovfmi drlsledky.
Vnějšísvět tu již nenípÍedkládánjako aspekt všeobjímajícího
světa ,jď.,
a tedyjako synteticky,k celistvosti a rovnovážnostisměfujícíkonsEukt, ale
naopakspfie jako proud neusti{lfchzměn a metamoďÓz, jichŽje básnickf
subjektjen dílčísoučástí.
Básnickf subjektpoetismuse tak sLávápŤedevším
hrdinou metamoďÓz
a proměn,na kterése vážíjeho četné
autostylizační
masky od somnambula,
pohybujícíhose ve snovémsvětě nelogickfch souvislostí, hadráÍe,obcujícíhos disparátnímirekvizitami světa, pŤesnámoÍníka,jehoždomovemje
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