v poeziidvacátfchlet
TvŮrčísubjektazobrzr'enfmluvčí
7'atimco v kapitolách pťedchozíchbyl tvar subjektu básnickéhodíla
prizmatem zčetelněmanifestované,tematizované
zkoumán pťedevším
autostylizace,v následujícíchdvou kapitolách se pokusímehledatjeho obraz
v hlubšíchvÍstváchimplicitnosti; v podobě vyhraněnédo pozice subjektu
tvúrčího,
tedy subjektucharakterizovanéhoosobitostítvŮrčíhoaktu, jehož
vfsledek . konlaétníbásnickédílo . máme pťedsebou.Jelikožjde o vftvor
uměníslovesného,musínás zajímataktivita verbální:zaměťíme
se na dobově
čisměrověpffznačnfzpúsobzacházenís verbálnímvyjadÍovacím
systémem.
Vfchodiskem nďich vah tudížučinímefakt (podrobněji pojednanf,
jako obecnf problémlingvisticko.komunikační,v kapitole Subjekty a text),
Ee každ! hovoiícísubjektje charakterizovánsvou ťďí: tím,o čem,co, jak,
za jakfch okolnostía prď ťíká.Vypovídá o něm tedy volba tématu,zptlsob
jeho zpracování,vfběr jazykovfch prosďedkú,ta vb vztaž,enok povaze
komunikační
situace,k cfli' jejžpromluvasleduje,a samozŤejmě
i tentocíl
sám. JazykovÝ projev pŤitomovšemmusíbft pffjemcem implicitně píekÓ.
dován, interpretován zce|a arčitlm zpúsobem:jako svědectvío uskutečněnfchprocesech volby (z více alternativníchmožnosď)'Tylo pÍocesy
jsou schopny prozrazovat svémotivace, ježpoté,za pťfunivychokolností,
poukazujík nějakévlasnosti hovoffcíosoby.l Tak je tomuv dorozumívání
mimouměleckémstejnějako v komunikaci umělecké;v uměleckékomunikaci je všakcelf proces podstatněsložitější.V neposledníťaděproto, že
reálnéspojenímezi tvúrčím
subjektema piíjemcemdílazpravidla obsahuje
zvláštnímezič|ánek I<omunikac
i zobr azenou, jakoby mimouměleckou, v níž
vystupuje zdánlivě mimouměleckf , zobrazen! nluvčí. Jde o onu rovinu,
v nížse vytváfi umělecká fikce mimouměleckéskutečnosti.
Fiktivnost zobrazovanéhomluvčíhobfvá někdy zdŮrazněnamomenty,
kterésignďizují distanci mezi nía osobouautora;zobtazen! mluvčísepodílí
na pffznakovémautostylizačnímgestu.Tehdy je jeho prosďedkujícíriloha,
podťízenost
tvúrčímu
subjektu,zce|azÍejmá.ZÍejmá'blvái jeho integriia:je
postavou,jejft, obnz je analogickf obrazujakékoli mluvícíosoby skutďné.
Tato prosftdkující role (a někdy i integrita) však bfvá zasftna tam, kde
signály distancechybějí,takžs,
hranice mezizobrazenfm mluvčíma tvúrčím
subjektemje málo pafirrá.Pťestoji nesmímeztxácetzergetele,a to ani tehdy,
máme.li drlvod se domnívat,žeristy zobrazenéhomluvčíhopromlouvá sám
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Uměteckéslovesnédílo je nepochybnějazykovlm projevem, a tudížvše,
o čemhovoÍí,do něj vstupujeužpfudemjazykem zpracováno,pojmenováno
slovy obsaženfmi v,mimoumělecké lexikální zásobě; sepětí systému
PÍestojde o dvě komu.
sekundárníhoa primámíhoje prakticky nerozlučné.
cíIe'Ten, koho
nikačníroviny, v nichžjsou sledoványoďišnékomunikační
vytváÍív1iznamovou
shukturus,,dominující
nazlváme,,tvúrčím
subjektem..,
funkcí estetickou..;6vÝběr jednotlivÍch znakú je motivován jejich
konkrétnímpodílem na konstituci vfsledného,autoÍovuzáměru odpovídajícíhoesŮetického
vftvoru. Naproti tomu v prosťedkujícírovině komu.
jiné motivace: zobrazenf mluvčípopisuje určité
púsobí
nikace zobtupné
pÍedmětyproto, žeje ,,opravdu..kolem sebe vidí, vypráví události proto, že
se ',skutďně.. stál , atd. To vše navíc podává zpŮsobem,kterf odpovídá
zvyklostem mimouměleckéhovyjadfování a pÍíslušného
fučovéhožánru.
Seskupujetedy znaky poďe zákonrl umělecky nespecifichfch, zatímcopro
seskupenívedenézáměrem tvúrčího
subjektujsou podstatnéspecifické,
interferenčnívlznamové konfrontace, to znamená mnohonásobné
a mnohosměmévzájemnéztcad|enívfznamŮ. V celku básnickéhodílaje
tedy zobrazená komunikace jednak,,materiálem.., reorganizovanfm
a znovuzvyznamiÍovanfmaplikací hledisek systémuuměleckého,jednak
takétvofi v díle jalcfsi samostatnf prldorys, osobitou substukturu, jež je
ovliád:lnavlastními,na uměleckémáměru jakoby nezávislfmi zákonitostmi.
DŮsledkem pŤítomnosti
tétorelativně samostatnésubsruktury je mimo jiné
esteticky tičinnfjev dvojí motivace Ťďeného,o němžbudeme,v souvislosti
s konkrétnímidfly aposnrpy, nejednouhovoÍiL
Metodologicky poťebnérozlišenímezi oběma v díle zričastněnfmi
sdělovacími systémy,mimouměleckfm a uměleckfm, ještěkomplikuje
okolnost, žei v rámci mimouměleckékomunikace samé,v mimouměleckém
projevu,bfvají někteÉjejí normy občasnarušovány.PÍitomse tatodeforma.
ce (pŤesnějiÍečenoto, co se z hlediska jednénormy,jednoho pravidta jako
deformace jeví) mŮžez hlediska jiného stát někdy zákonitfm, pozitivně
využívanlm prostÍedkem.Není pochyby o tom, že ve všechÍečovfch
žánrech,o nichžjsme se dosud zmillovali, platípožadavektematické
koherencei v promluvěby se nemělo objevit nic, co nemá věcnou či logickou
souvislost s pojednávanfm tématem.Ve skutečnostivšakbfváme, zejména
v ťečiběžněmluvené,svědky tematickfch ,,odboček..ftterémohou jít tak
daleko, žese pŮvodnítémaz promluvy 2cela vyEatí).Pťíčinou
tohotojevu

je jeden z obecnfch postupŮ subjektivníhozpracováníreďity: v paměti
subjektuse vytváÍejítrvatejšíspoje mezi věcmi (vztahy jejich podobnosti,
v&né sounáležitosti,hďnotové spffzněnosti atd.),z nichž některése pak
aktualizujía verbalizují.:Na.tytoodbočkyreagujeposluchď, pokud snad
nozaujmejistf esteticky hodnotícípostoj, většinounegativně;právem je
chápe jako narušenípúvodníkomunikačnístrategie.I mimo umění však
exis'tuje fotma, v níŽlze asociaci pťedstav(neboéo tomtojevu, jak paEno,
tématu.Touto formouje
hovoffme)využítpozitivně - k bližšímuozťejmení
pojmenovdní,
Jakje známo,obojínďezlo svéhlavní
pťirovnánínebobrazné
pole púsobnostive vyjaďování uměleckém(obraznépojmenováníbfvá
někdy dokoncechápánojako podslatnÝsignál uměleckostitextu).DŮvodem
je asi fakt, Žetyln postupy si již ze sférymimoumělecképiinášejízmíněnou
funkčnídvojtváinost. Na jedné straně sloužíkomunikačnímáměrŮm
mluvčího(v plípaděliterárního dflazobtazenéhomluvčího),na druhéstraně
tu všakaspoitpotenciálnězŮstává ijejich schopnostpŮsobitjako svéhodruhu
která rozrušujetematickou kontinuítupromluvy . a tak dává
,,odbočka..,
prostork pťípadnému
rozehránívlznamovlch procesŮinterferenčních.
Jak ve známéstati Dvojí obrazotvornostupozornil Vítězslav Nezval,7
pev}lilá v poezii jednou ta a podruhéona funkce.Jednouje, ťečeno
termi.
nologiínďírivahy, obraznépojmenovánímotivovánovícepoffebamizobrajindy . zvltaznénosvou nápadností
nebomnohďetnostÍ.
zenéhomluvčího,
poukazuje spíšek bezprosťednímestetickfm cílúmtvrlrčíhosubjektu.
Dodejme,žepodle našehonázoru tato pťevahanemŮžebft nikdy absolutnÍ.
Kdyby se omezilo vfhradně na svou ozťejmující
roli, pťestaloby obrazné
pojmenováníbft umělecbfm; pťi riplnézÚátě místav kontextu zobrazené
promluvy by zase píestalobft vnímánojako pojmenováníobrazné.SeÍvá.
vajíc tedy v rámci pravidel trry komunikace zobtazené,stalo se obrazné
pojmenovánízároveií,,legitimizovanfm..prosďedkem,kterf oďásá jejím
zdánlivě v/sadnímpostavením.
ŘeHi jsme,žehovoňcísubjektjecharakterizováncelou svoupromluvou,
veškerfmiimplicitně v ní obsaženfmirozhodovacÍmiakty' jichž je tato
promluva vfsledkem. A také,že celou svou promluvou, tj. konkétním
básnichfm dílem,je eo ipso charakterizovánrovněž tvfučísubjekt tohoto
díla"Jak napsalJan Mukaťovsk!..,,...zakažd!mumělecklm dílempociéuje
subjekt vnímajícíintenzívněsubjekt znak dávající(umělce)jakožtoďpovědnf za duševnístav,kter! dílove vnímatelivyvolalo. odtud je jižjen krok
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pŮsobí
nikace zobtwpné
pŤedmětyproto, žeje ,,opravdu..kolem sebe vidí' vyprávíudálosti proto, že
se ,,skutďně.. stal}, atd. To vše navíc podává zprlsobem,kterf odpovídá
zvyklostem mimouměleckéhovyjaďování a pÍíslušného
fučovéhožánru.
Seskupujetedy znaky poďe zákonrl umělecky nespecifichfch, zatímcopro
seskupenívedenézáměrem tvŮrčíhosubjektujsou podstatnéspecifické,
interferenčnívfznamové konfrontace, to znanená mnohonásobné
a mnohosměmé
vzájemnézrcadlenívfznamú.V celku básnickéhodílaje
tedy zobraz.enákomunikace jednak,,materiálem.., reorganizovanfm
a znovuzvlznamitovanfm aplikací hledisek systémuuměleckého,jednak
t,akétvoŤív díle jakfsi samostatnf prldorys, osobitou substukturu, jež je
ovládána vlastními,na uměleckémzáměrujakoby nezávislfmi zákonitostmi.
Dtlsledkem pŤítomnosti
tétorelativně samostatnésubsrukmry je mimo jiné
esteticky činnfjev dvojí motivace Ťďeného,o němžbudeme,v souvislosti
s konlrétnímidíly a poshrpy,nejednouhovoÍit.
Metodologicky poÉebné
rozlišenímezi oběma v díle zÚčastněnfmi
sdělovacími systémy,mimouměleckfm a uměleckfm, ještěkomplikuje
okolnost,žei vrámci mimouměleckékomunikace
samé,v mimouměleckém
projevu,bfvají některéjejí normy občasnarušovány.PÍitomse tatodeforma.
ce (pfesnějiŤečeno
to, co se z hlediskajednénonny' jednohopravidlajako
deformace jeví) mŮžez hlediska jiného stát někdy zákonitfm, pozitivně
využívanfmprostÍedkem.Není pochyby o tom, že ve všechÍečovfch
žánrech,o nichžjsme se dosud zmiilovali, platípožadavektematické
koherence: Y promluvěby se nemělo objevit nic, co nemá věcnou či logickou
souvislosts pojednávanfmtématem.
Ve skutečnosti
všakbfváme, zejména
v ftči běžněmluvené,svědky tematickfch ,,odbočeť.ftterémohou jít tak
daleko, žese prlvodnítémaz promluvy zce|a vytratf. Pťíčinou
tohotojevu

je jeden z obecn ch postupúsubjektivníhozptacováníreďity: v paměti
subjektuse vytváŤejítrvalejšíspoje mezi věcmi (vztahy jejich podobnosti,
hodnotovéspŤízněnosti
atd.),z nichžněkterése pak
v&né sounáležitosti,
posluchď, pokud snad
a
verbalizují.:Na
reaguje
tyto
odbočky
aktualizují
jistf
esteticky hodnotícípostoj, většinounegativně;právem je
nozaujme
cMpe jako narušeníprlvodníkomunikačnístrategie.I mimo uměnívšak
oxis.tuje fotma, v níŽlze asociaci pťedstav(neboéo tomtojevu, jak patrno,
tématu.Touto formou je
hovoffme)využítpozitivně . k bližšímuozťejmení
je
pojmenovánt.
známo,
obrazné
Jak
obojínalezlo svéhlavní
pťirovnántnebo
pole pŮsobnosti ve vyjaďování uměleckém(obraznépojmenováníbyvá
někdy dokoncechápáno jako pďstatnÍ signáluměleckosti textu).DŮvodem
je asi fakt, žetytnpostupy si již ze sférymimoumělecképiinášejízmíněnou
funkčnídvojtváinost. Na jedné straně sloužíkomunikačnímzáměrŮm
mluvčího(v plípaděliterárníhodflazobnzenéhomluvčího),na druhésraně
tu všakaspoitpotenciálnězŮstává ijejich schopnostprlsobitjako svéhodruhu
která rozrušujetematickou kontinuítupromluvy - a tak dává
,,odbočka..,
prostork pťípadnému
rozehránívfznamovfch procesŮinteďerenčních.
Jak ve známéstati Dvojí obrazotvornostupozornil Vítězslav Nezval,7
plbvládá v poezii jednou ta a podruhéona funkce.Jednouje, ťečeno
terminologiínašírivahy,obraznépojmenovánímotivováno vícepoťbbamizobtajindy . zvltazněno svou nápadností
zenéhomluvčího,
nebomnohďetností.
poukazuje spíšek bezprosťednímestetickfm cílŮm tvrlrčíhosubjektu.
Dodejme,žepodle našehonázoru tatopťevahanemúže
bft nikdy absolutní.
Kdyby se omezilo vfhradně na svou ozťejmující
roli, pťestaloby obrazné
pojmenováníbft uměleckfm; pťi tiplnézrátě místav kontextu zobrazené
promluvy by zase pťestalobft vnímánojako pojmenováníobrazné.Seffvá.
vajíc tďy v rámci pravidel hry komunikace zabrazené,stalo se obrazné
pojmenovánízálrove ,,legitimizovan1Ím..
prosďedkem, kter! odssá jejím
zdán|ivě vfsadnímpostavením.
celousvoupromluvou,
ŘeHi jsme,žehovoficísubjektjecharakterizován
veškerfmiimplicitně v ní obsaženfmirozhodovacímiakty' jichž je tato
promluva vfsledkem. A také,že celou svou promluvou, tj. kon}rétním
básniclcfm dílem,je eo ipso charakterizovánrovněž tvrlrčísubjekt tohoto
díIa.Jak napsalJan Mukaťovskf: ,,...zakai'd!m uměleclcfm dÍtempociťuje
subjekt vnímajícíintenzívněsubjekt znak dávající(umělce) jakožtoodpovědnf za duševnístav,kterj ďlo ve vnímatelivyvolalo. odtud je jižjen krok
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k bezděčné
hypostázi konkrétníhotvŮrčíhosubjektu,vybudovaného
toliko
na základě pŤedpokladŮdanfch dílem...8V plné svékonkrétnosti
ie tenÚo
hypostazovanf subjektjednímz vyznamovfch korelátúcelévfsavty
díla.
V podobě zobecněnépak nemMe bft ničírnjinfm nežvfznamovÝm
kore.
látemjeho . Íečeno
opěts MukaÍovskfm . sémantickétro
gesta.gt<aáekvátní.
mu odhalenítohoto gestaby bylo nunro htedaÍpokaždéjin}' pÍístup,
stejně
jedinďnf jako toto gesto samo. V tétokapitole
se všaknetrodlámezabfvat
tvfučímisubjekty jednottivfch děl, nfbrž pŤedevšímurčitfmi jejich
společnfmi rysy dobovfmi a směrovfmi. K nim se chceme pokusit
proniknoutprosťednicwímopakovaněkladenéotázky, jaké
konloétnípodo.
by v jednotlivfch básnickfch oMobích a směrechnabfvá asymehickf
vzÍďr
mezi tv&rčím
subjektema zobtazenlm mluvčím.
Zdání wttverzÁ|níplatnosti mimoumělecky dan ch vyjaďovacíc
h zákonitostí(sípadnéodchylky bfvďy chápány nikoli jako projev rvrlrčího
záměru, nfbrž nanejvfšjako povolená ,,básnickálicencď.) bylo v českém
novo.
dobémbásnictvípoprvévlrazně zpochybněnov devadesátfch letech minuléhostoletí- symbolismem; zejménavtépodobě,
jak jej pŤedstavovati
otokaÍ
BŤezina a Karel Hlaváček. K tomuto zpochybněnídocházelo
nejen dÍky
kvantitativní pÍevazeobraznfch pojmenovánínad neobraznfmi (tu
'a,,namenávámehlavně u BŤeziny),aletakéapÍedevším
proto,žesezneurčiťovata
znesnadiÍovalaidentifikace toho, co je obrazněpojmenováno.Mukďovskf
vystihuje podstatu symbolismu,,několika formulemi pfistupujícími
zrtznlch stran,vlastně všakstejnoznďnfmi. První z nich definuje
symb.
lismus jako básnictví gramatickéhopíísudku:vypovídá se o něčem
nebo
o někorn,ale subjekt,osoba nebo věc, o kterlch se vypovídá,zŮstává skryt
|...lDrvhá formuleje sémantická,
neboťurčujesymbolismusjako básnictví
obrazu,zejménametafory:básniclrf obraz,kterf v poezii pťedsymbolistické
byl druhoÍrounads avbou,vystupujedo popŤedí;
poměr mezi ,věcí.a ,obra.
zem. se pfuwací- ďíve byla věc ,hmoŮnou.základnou a obraz toliko stfuem'
pro symbolismus však nabfvá ,hmotnosti.obraz a sínem se stává
věn |,.,t
Konďně lze symbolismus definovati i z9 stránky noetickéjako stmknru
směfujícík oddáleníjazykovéhoprojevu od mimojazykovésituace, v které
se nacházejíbásníka čtpnáÍ/.../
Vzah k situacinemúže
sice bftz jazykového
p.j:u:. ul,TÍ".:n' ale je možnéjeho oslabení,ke kterémuprávě
směŤují
symbolistď..."Rozplfvavé kontury ,,věcť.obrazemmíněrré
qpotďnÍ
a
liděl
všehoÍďenéhobft symbolem tajemnfch metaÍyzickjchdějúp}itomčasto

samuhranici mezi obraznfma neobraznfm,a takéhranicimezi
znejiséuje
- veprospěch
všezahrnující
subjekivity.Vya,'vniďním..
světem,,vnějším..
jako individuumreflektující
jaďovanf subjekttu ovšemnenípŤedstavován
hďnotícíchapod.:,JvÍluvíčasoprostorovjch'
kategoriích
světv pÍíslušnfch
minu.
rozlohy. pÍítomnost"
li symbolistao časereálním,sp vajímučasové
jedinÝm
jsou
okamžijsou
okamžiky
mu
totéž:
,všechny
lost a budoucnost
kem. (BŤezinav Hudbě pramenŮ).stojně všakneexisnrjípro symbolistu
lidskédění. bolesta radost,život
protiklady'nakterfchje osnovánoveškeré
a smrt, spravedlivosta bezptávíjsou pouhéznaky podsaméjednoty
tedy
v poezii BŤezinově,
subjektje tu, zejména
všeho.....llVšeobjímající
jedincem;
náho.
nikoli
vyhraněnfm
individuálně
než
zrcadlemkosmu
spíše
díleabsoluhím,
douzmiiÍujeMukďovskf touhusymbolistyMallarméa,,p'o
l2
věčném
a odlidštěnéď..
generaceŠrámkova,
Vfvoj básnictvímá svou dialektiku:následující
wacík vÍraaně
symbolismu
Tomanova,Gellnerova,Dykovasenarozdílod
tváÍív tváŤsvětus pevnfmi obrysy.
individualizovanému
'já.., stojícímu
pÍedmětúm,
nasycenfmboha.
vnímanfm
smyslově
Vracíseke konlcréfirím,
citového
pramení
jenž
z
intenzívního
však
tfm symbolickfmobsahem,
komunikacea integria
prožitku'V básnise obnowjekoherencezobnzerté
je Ťďovf Žáw vyznání.Lze povasilně akcentovárr
mluvčího;
zobrazeného
poezie
těchŮo,,individualistickfch
ŽovaLzajistf paradox,že hlavnísíla
V. Nezval)
básnickfchsměrechpojme4oval
(ak je v Moderních
anarchist&..
poci.
navzdoryexplicitrrěvyjadŤovanym
emotivnosti,
tkvínavzdoryvypjaté
aulosty.
(pfipomelíme
nihilistickou
vzpoury
túmspolďenskévyděděnostia
lizaci Gellnerovu'tuláckéa rebelskémotivy u Tomana,símočarou
antimilitaristickfchbásní,atd.)v jakési-klasickď.
odbojnostŠrámkovfch
ke slovu
volnémveršisymbolisffipŤichází
po ,,nespoutanéď.
vyváženosti:
je
wrlrčísubjekta jím
ve většÍ
mffeveršpravidelnf,obraznost pÍitlumená,
pÍílezobrazsn!mluvčí
seocitajíve vzácnérovnováze'Básníkplněvyužívá
kompetence:
jeho
jež
vyjadÍovací
mimoumělecká
žitostí, mu poskytuje
pfístupnfch
zkušenosti
oberné
vjejích,objektivních..,
prezentuje
skutečnost
motivace.
pro
prostor
uplatnění
dvojí
široké
otevírá
tak
a
diměnzích,
stavu dochází
K opětovnémuvychflení tohoto rovnovážného
let.
Zatímco
v
ustoupil
symbolismu
naivisrutýÁtkudvacátfch
v poefickétn
vychylujeopačnfmsměrem:
zobrazen!mluvčído pozadí,zde se ručička
prvnídva verše
Pťečtěme
si napčíklad
zvyraznéní.
k jeho plíznakovému
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Woltrovy Poštovníschránky (ze sbírky Host do domu, 1921):
,'Poštovní
schránkana rohu ulice,/ to nenínějakálecjakávěc...V prvníchvfli nás udiví
sémantická,,bezobsažnost..
druhého verše. očekáváme - na základě
syntaktickékonstrukcejmennéhopŤísudkuse sponou - nějakébližší(byé
negativní)vymezenípŤedmětu
tBmatizovaného
ve veršiprvním.Zatímse ale
o něm dovídámejen tolik, že ,,nenílecjakf.. (což se koneckoncŮ dalo
pŤedpokládat'
jinak by o němbásníkpÍecenehovofil).Redundantnívyjáďení
má všaksvŮj vfznam uměteclrf:evokujehovorovf styl běžné
mluvenéÍďi,
a tojak prosftedkylexikálními(spojení,,nějaká
lecjakávěr..je těžkomyslitetnéjinde než v každodennímhovoru), tak i samotnou vysokou mírou
redundance.NepŤipravenf, hic et nunc vznikajícímluu.ny p..i.u, p,onas"ny
navícve zcela neofrciání situaci, totižpravidelně mívá mnoho informačně
i sémanticky ,,hluchfch míst..,kdy Ťečplyne víceménějen vlastní
seÍvačnÓStí.'.
.Ýšednodenní
stylizace Ťečije pro poetickf naivismus pÍíznačná.
V intencíchWoltrovy chlapeckéautostylizacepŤejímá
jeho zobrazenf mluv.
čínávyky běžnéhovyjadŤovánídětského.Jeho vfklad b:fvá, podobnějako
vfklad dětskÝ, nadmírupodrobnf. Stejnějako dítě(kterétak činÍčástečně
pro svou nedostatečnouvyjaďovací zběhlost, částečněvšak i ze zá|iby)
opakujetážslova:,,S!anuse menším
a ještěmenším,
na
/ ažbudunejmenším
celémsvětě....(Pokora,
Host do domu);,,protože
všichninakládajís nimi' /
jako by nežily,/ a o:ry
na náso.(Věci, tamtéž);
,,Tonení
?aLtjmŽijíadívajíse
nemocn!pokojík,/toje smutnfpokojík"(Nemocnámi|á,taÍntéŽ).IJJarosla.
va Seifertase pak všednostrivah aYelizobrazenéhomluvčího
sďetá s dosavadnímbásnickfm Mnonem pfímo orasticky: .a poněvadžměl jsem hlad,
myslil js:em:/ KoupíŠ
si ťebaza zlatku baltickéhosledě,/ za šestákchléb,..
(Modlitba na chodníku,Město v slzách, 1921);,,Nikdyjsem neklnul osudu,
/ pŤestáljsem hodně,/ s mitostíbožíi tohle pÍebudu,l lámat si hlavu s tím
pÍecenebudu...(Monolog bezrukéhovojá}a, tamtéž);
,Jistě si ÍeknemnohÝ:
/ Tohle by pro mě věru málo bylo' / a jestliže!o tobě.stačí,
/ mně by L
nestačilo..
(Chudf' tamtéž).
Hovorovostise u poetickfch nďvistrldo značné
mírypodrobujei verš.Spadá většinouvjďno s intonačnímiriseky ,,improvizovanď. věty, aprotoje nápadněnestejněďouh/, rytrrrickyuvolněnf. Rfm,
častospÓndickf, jako by se dostavovalpouhounáhodou;navícŮočastobfvá
rfm ostelntatiVhě,,nehledan/..,gramatickf. Termín ,,poetickf naivismus..
postihuje'jak patrno,i onen rys,jímžbfvá definováno naivní(insitnOumění

umělcova
zejména
v oblastivftvamé:ngdokonďostzvládnutíffislušného
na tom,zdajde
vfsledku nezáleŽípŤíliš
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jen
zdánlivá,
pŤevaha
subjektu.Je to ovbm
a motivacemitvrlrčího
záméry
pozomosta vyvolává
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(,'PokojÍk
zašestkorun'/ číslo
nezvyklevysokámírajehoprezentace
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J. Wolker,Pokojíkv hote.
pět,/ s vyhlídkoudodvora,umyvaďema
interfe.
lu, Hostdo domu).HodnotuvšednďennostipotéjoštězdŮraziÍuje
k symborenční
vfznamovákonfrontaces oblastmiftadičněsměÍujícími
děttí
zákony
s biblickou symbolikou,se
lickémuvfznamu ,,prazá|<|adtť,:
NapÍíklad:
lidskfch vztahú.
pffrodního
a s hodnotaminejzákladnějších
Vďerbfvá tichf jak zamrz vďopád,
alepavlač,to je náručMarie Panny'
ti, kteÍizbojištědnesi pŤineslitělapoťaněná'
vždyť
si večerusednounani
jak mětkfmi prstyobjalaby je žena;
sevŤe,
a onaje mÍížemi
J. Seiferg Yečerna pavlači(M&Úo v slzách)

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

Právě Seifertkaždodenní
realituovšemnejenv duchupoetického
naivismupoetizuje,napllÍuje
lyrickfmpatosem,
n1fbrž
umívyužít
i groteskní
ho Účinkunaivity, kdyžkonfrontacivšednÍho
a ,,poetického..
vyosňíaž
k parodii:
Vzal jsem si svátďní sfievíce,
vyleštiv si je,
aby byly jak hvězdy záIícínadlažběulice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

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

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

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

polytematičnost,
faktickounesouvislost,
teprveuvědomí
,Jšesvě.
ď čtenáŤ
tovoupfftomnosť..22
žánrvyprávěnív Nezvďpv/chrozlehlejších
PodobnoulohumáŤečovf
kouzelníkovi(|922),Akrobatoví(1927)
skladbách v Podivuhodném
konlaétní
nápliÍ
vyprávěnfch
dalších;
,,dějtl..se os&esffetáse samotnfm
a
kouzelníkovi
Tak ňebav Podivuhodném
seoriginálně
epickfmprldorysem.
postup
prostorovou:
zŇtnÝ
hledání
v
čase,
časová
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osou
zaměiíuje
,,rďokmenekouzelníkovfchpfedkŮ.,se odehrávájako pohybprostorem.
vyměnímístopohyb
nitrazeměkoule.
Potési mezisebounavzájem
sestupdo
potkávámejednouna
tytéŽkouze|níkovy
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cestěsměremvertiMlním(zpěvdruhÝ- Rodokmenkouzelníkovfch
powchu(Zpěv
podruhé,
modifikaci,pŤiputovánípo zemském
v pÍíslušné
š"stÍ).23
ježbylo dfivehlavnímprosĚedkem
rozru.
S obraznfmpojmenováním,
plynulostitematické
stavby,se mnohoknát
setkávámei v poetismu;
šování
zejménav podobě smyslově konlaétnímetafory,neboťpoetismus
jednoznačně
preferujesmyslověkon}rétní
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pouzeuvniďoněchdílčích,
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nesou.
zkušenosti,
Tam,kde kontext,viděnoďima našímimoumělecké
vislf, nelzerozhodnout,co je metaforaa co nikoli. V rívodukapitolyjsme
pojmenování
považujeme
všakiekli, te obrazné
,,instiwuze za zvlášfití,
jímžlidskápsychi.
projevjednohoz obecnějších
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procesuvybavování
navzá.
kazpracovává,,vnější.
realitu:zajedenz projevú
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asociovanjch pťedstav.
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mimouměleckého
komunikátunepodffzená
asociaceje ovšemnejvlastnějšírn
pohybemobrazotvornosti;
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pťelety
gymnastiku..,
salta
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tedyvše
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,,spirituelní
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Poetisté
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spďívá pťedevšírn
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znovusfvoťení
v tom,žek jejírnubásnickému
nov! poťddajÍct
princip: asociaci pťedstavv její živelné,,,neinsti.
tuclonalizované..
jak jsme.naznačili,
rovněž
podobě.Tentoprincippťichází'
jeho
ze sférymimoumělecké,
poetistické
básnictvívšakpiehodnocuje

jako celku. soťvaby se daly v horizontujedinévnímanésituace umístit
kupfíkladujevy, kterévyjmenovává Seifert ve Žhavémovoci ze sbírkyNa
v|náchTSF (1925):

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

.

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

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

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

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

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

;

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

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

hovoŤí'
vlashě
potÍebamirfmu.
o této
asociačnílinii
slov,vyvolané
asociace
dodatďněvyložitsvoumetodu(na
jako o jediné,sámautor,kdyžse snaží
genezeA)...
pÍÍkladu
nejenžesama
tunavfznamnouskutďnost.Asociacepfedstav
Narážíme
.
jiŽ
jakopostuppÍichází ze sférymimouměleckétedyz té,v nížsepohybuje
zobrarrn!mluvčía jehopromluva,nfbržje zároveiíschopnaostatníorga.
komu.
nizďní principy,kterésepodflejínatvorběpŮdorysumimoumělecké
motivace
efektdvojíčivíceré
zastoupiÍtakéonavytváÍí
nikacev díle,ůčinně
pÍedmětú
PÍedstavy
setotižv pamětiasociujídíkyjejichvlastnÍm'
Íďeného.
společnfmvlastnostemči stejněobjektivnímvěcnfm
,'objektívním..
souvislostem,takŽeprrlběhasociďnÍhoprocesuje rovněždo jistémíry
jevje tedyjednakmoti.
nezávislfnalidskévúli.ZpÍítomněnf
,,objektivnÍ.,
lohouv inteďerenční
(ako
v
Íextu)
svou
vše,co seocitá uměleckém
vován
do nÉvnášípoÉebnfvfznamovfprvek,jednakale
v1fznamové
,,alchymii..,
posloupnosti
ňetězce.
Jelikož
asociačního
takésvfm místemv ,,objektivnť.
potenciálněsevážících
ke kaŽdému
a věcnfchsouvislostí'
ovšemvlastností
mnoho(nechcemeJiŤícinekonečně),
ze skutďnostních
objeknl,je nesmírně
jedna
jejich mohfch vzájemnfchpropojení;
množství
existujei nesmírné
mŮževystupovď
souvislostech,
a tážvěc se m&ževybavitv nejrúznějších
v celéŤaděasociďníchíetězcú.
hoto se v básnickém
dílekomponovaném
PrŮníkyjednotli
asociativněmŮžeme
setkats motivacídvojí'bojíi vícerou.
kondenzacetextu,
vfch asociďníchňadse stávajíprosÉedkem
sémantické
vyfiárejí místavysokéhovfznamovéhozatftení,v nichžse setkává
jakoži projevyrŮznfch,navzájemďlišnfch
,,záměrnď.s ,,nezáměrnfď.,
,,nezáměrnosď..25
svéhopostupu,jeho nezávislostna vlastníosobě,
,,objektivnost..
poetistickÝbásníknejednouještězvfraziluje. tím,žesi jako impulsy
k rozehrání
pochodrlvolíjevyjižpŤedem
v nějakém
uspoŤádané
asociačních
pevnědaném
posloupnost
písmena
čísel,
dnyv tfdnuatd.
abecedy,
systému:
Nebo si ukládá jiná omezení;napŤíklad
KonsÍantinBiebl někdy vytváÍí
básně,v jejichžveršíchse vyskytde vždypouzejediná samohláska(či
dvojhláska):
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nlbtŽ zároveiitakéo prostÍedek
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Tyčinkyv tichfch i bflfch liliích
ve svěílezelenémsvětle zeleně
Lolo Lolo
Ínapadá najantarjak z|atáhufav barváchsálá
purpursffun
žluťsmutku
Jdou loukou tnou
Šmu 1aatymi Íetézy,
1926)
Je ďejmé, žev podobnfch pčípadech
básník hraje (a čtenáťipťedvád|
určitouhru, pfičemžprávě prvek vnějšínahodilosti ve volbě v1fchozíherní
situace umoži1ujeosvědčithráčovuvirtuozitu. Je to hra, jejímŽpravidlŮm
básnft, v duchu konstnrktivistieky funkčníorientacena vnímatele,vlastním
pííklademučíi čtenáťe.
Zejrnénav oněch drobnfch básních,jejichžhlavním
smyslemje ozvláštněnínějakéhoobecně známéhojevu cestou dobťesledo.
vatelnfch asociací,jako by mu pťímodával návď: zkus to také;podívejse
na cokoli . a ťekni,co všechnoti to pťivádína mysl!
Hra,lvavostje poetismemdeklarovanouživoÍríhodnotou.Právě homo
ludens se pohybuje v ffŠisvobody, jeŽ má bft protiváhou pffsnéhodiktátu
racionálnírÉčelovosti,
(aspoiípodle pťedstavpoetistŮ)v moderníciviťídící
lizďní spolďnÓstilvoškerou činnostpraktickou. Ruku v ruce se svobodnou
hravostíjdou pťíbuzné
pojmy ,,lehkovážnostio.
a ,,nespoutaného
veselť.,
o nichžpoetistéve sv/ch programovfch vyhlášeníchrovněžčastohovolí.
Hlavně druhf z nich však nemá v poetisticképraxi místo zdaleka tak
vfznamné,jaké mu pťipisujeteorie; s vfletem do oblasti komičnase ve
skutečnostisetkáváme spíšojediněle. Jen občasse básnímihne opravdovf
žert. tieba v osobitémpropojenítextu a jeho grafickéhovyjáďení, jakfm je
SeifertŮvRébus
aněkterédďšívftvory(objev,oči)ze sbírkyNavlnáchTSF
reprodukovat,
neboéjejich
vtípplně
@Ťesminimálnírozsahje zde nemúžeme
spďívá v symbiÓze slova s Teigovou grafickou pravou).V téžesbÍrce(není
patmě náhodou,žeautoremje někdejší,,gamin..poezie proletáiské)občas
narazímena anekdoticky kuriÓzní,,vfklaď. (Žárovka, Král Herodes) nebo
na anekdotěpodobnévyužitídvojznďnosti (Cirkus, Napoleon). Komickf
činekmá někdy šokující,,nehoráznosť.- opět u Seiferta' a zejménapak
v Hoffmeisterově Abecedě lásky (1926) nebo v Idioteonu E. F. Buriana
(1926).Jinde . a do značné
m T to platíi o pffpadechprávě jmenovanfch .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l Pokus o bližšíqpecifikaci okolnostípffznivfch pro získáníinformacío mluvčímviz
M. KubínovrdV rízemíslov, Praha1988.
2 Kon""p"e uměleckéhovyjadťovacíhosystémujakožtofenoménunadbudovaného
je obsaženakuplíkladu v
nad piirozenfm jarykem v jeho mimouměleckémužívárrí
Lotmanově pqjmu ,,druhotnéhomodelujícíhosystému"(J. M. Lotrnan, I,ekcii po
systémď.(R.
sÍukfuralhoj poetike, Tartu 1965) nebo v Barthesově ,,konotovaném.
Praha 1967).
Bartlres,Nulov! stupefirukopisu.Zák|adysémiologie,
3 Blížuk schematickémumodelu světa, obsaženému
v přrozeném jazyce, a jeho
vztahu k vyjaďování uměleckémuviz M. Kubínová,K vfstavbě vfznamu umělecké.
ho superznaku,Estetika1986,1, s.46-60.
a ootilr 'pi"rych s rozlišovánímmezi sférou
a sférou,jazykď, si byl dobťe
,,tématu..
vědom Jen Mukďovsk'!, kter' tuio pojmovou opozici - z dŮvodt}praktickfcb . ve
svfch pracíchzavedl. K jejich vzájemnémupoměru se wátil mnoholrát a vždy se
pokoušelo novou, lépevyhovujíď definici' Pramenvěčnfchnesnázíjev tom,žesice
tematické,,prvky/.../jsou do značné
míryna ťeěinezávislď., na druhésÚaně ,BÍesto
však i tyto prvky vstupují do dfla toliko prosťednictvímťeči..(J. MukďovslcÝ'
poetice' in,. t!ž, Studie z poetilcy' Praha 1982, s. 25)' Tudfi taképlo
o současné
tematicképrvky díla musíplatit, že,,nemrlŽepíesahovatrámec jazyka, co je dáno
s. 129).
sledemjazykovfch znakrl..(J. Mukďovskf, o jazyce básnickém,tamtéž"
5
jazyka
in: r!ž,Marxizmus,freuizmus,
vi' M. M. Bachtin,Ma:xismusa filozofia
filozofia jazyka Bratislava1986.
6 viz
J. Mukďovskf; Estetická funkce' nolma a hodnotajako sociálnífakty, in: tfž,
Stuďe z estetiky,haha 1966'jakoži dďšíautorovypráce'
7
v. Nezval, Modemíbásnickésměry,PrahaI93,|,
8
J. Mukďovsky, Individuuma literárnívjvoj,in t!ž' Studiez estetiky,Praha 1966,
s.227.
9 J.
in: rfž,Sírďe z poetiky,Praha 1982'
Mukďou.k!,o jazycebásnickém,
10
J. Mukďon,kf, Pťedmluvak vydríníHlaváčkovfch Žatmú,in: tfž,Kapitoly z české
poetiky II, Praha 1948,s.220.
Í1
Tamtéž,
s,22|.
Lz
TamtÉŽ,
s'222,
13
vi, M. Kubínová,Y zemíslov,haha 1988,kapitolaBásnickÍ kdd refereněně
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ztlstávajíutajena),díky pŤísvitutajemnostivšak zpravidla prlsobíještě
sugestivněji.
Jak jsme měli několikrát prfležitostpozorovat, pro poetismusjsou
charakteristickéurčitérozpory mezi vyhlašovanfmprogramema jeho prak.
tickou reďizací. Jeden z ro4porú,jak užjsme konstatovali, se tfká povahy
v díleprojektovanéosobnostitvúrce.Tato osobnostje programovědezindi.
viduďizovaná, zobecněná, redukovaná na jedinou, profesní snánku. Jako
,,materiál.oi ,,nástroj..však má vykonavatel básnicképrofese, jak jsme
pŤipomnělina začátku,opětk dispozici tďiko sám sebe,svou vlastnísubjekti.
vitu, tentokrát všakv pďobě podstatněcelístvějšía jedinečněvyhraněné.
Včetně určitéživotnífilozofie, jež popírá programově hlásanou anti.
filozofičnost;tak napfíktadNezvalrlv Podivuhodnf kouzelnft je jakousi bás.
nickou,,encyk1opediť.
spolďensk.'fchi soulaomfch problémrtčlověkasvé
doby.V rozporu sprogramem,odmíajícímjakoukoli ídeologiia tendenčnost
a požadujícím
zcela ,,čistoď.p.oezii,a takév rozporu s explicitní, v básních
na oďv vystavovanou nivelizací hodnotové hierarchie' se na tkáni
konkrétníchděl podstahě podílejÍvěci zatížené
svfm neodmyslitelnfm, spo.
lďenskou zkušenostídanfm hďnotovfm v1íznamem.
PÍipomeřmeSeiferto.
vy básně Guillaume Apollinaire aŽhavéovoce z tnížky Na vlnách TsF či
váIečné
motivy, kterétvofíjeden z rristŤedních
tematickfch kontextŮv básní.
kově následujícísbírceSlavík zpívá špatně(1926)stejnějako v Bieblově
NovérnIkarovi (1929).
Tylo rozpory nepovažujemeza pouh1fnezbytnf kompromis mezi radi.
kálními formulacemi programu a složitoureďitou básnicképraxe, i když
i tentovfklad má určité
opodstaÍrění.
PŤedevším
všakmáme za to, žejatÍroli
nápadné,jsou to ve skutďnosti rozpory pouze zdánhvé,V programujde totiž
pÍedevším
o uměleckoumetďu; spolďnfm jmenovatelemvšechjeho ,,z*azfr,.a ,,fifuaz{t..je požadavekdŮslednéhovymaněníse z nazÍracích,
hodno.
tícícha myšlenkovfch schémat,která pŤedurčují
tvm mimouměleckézkuše.
nosti i jejÍhoverbálního zpracování.Jinfmi slovy, smyslem programovfch
tezíje píedevšímemancipacetvŮrčíhosubjektu od zobrazenéhomluvčího
(atespoiÍv jeho dosavadnípodobě), markantní zvjtaznění ontologického
rozdílumezi nimi. Žádnéze vzpomenutfch děl takéskutečněneníÚvahou ve
smyslu mimouměIeckého
žámu;jejich ,,filozofiď. (v téčionémffe
Ťečového
ji objevímev kerémkoli ďle, neboéurčitou
životnífilozofií je kupÍ.i hravost,
groteskníabsurdita atd.) povstává bezprosffedněz pÍedemtypově neurče-

konfrontacívfznamovfchprvkrl,z celkoléYÝzna.
nfch, interferenčních
mové strukturybásně. Stejnou cestou povstává i jedinďn1f' individuďizovan! obrazsubjektuprlvodce. jinf v básníchNezvďovfch,
každého
z konkrétnÍch
děl
Seifertovfch,Bieblovfch, odlišnfi v pÍípadě
básníkú.
těchtoi datších
Poznámky
l Pokus o bližšíqpecifikaci okolnostípffznivfch pro získáníinformacío mluvčímviz
M. Kubínová"V rízemíslov, Praha1988.
2 Kon""p"e uměleckéhovyjadťovacíhosystémujakožtofenoménunadbudovaného
nad piirozenfm jazykem v jeho mimouměleckémužíváníjeobsaženakuplíkladu v
Lotmanově pqjmu ,,druhotnéhomodelujícíhosystému"(J. M. LoEnan, I,ekcii po
systémď.(R.
sEukfuralhoj poetike, TaÍtu 1965) nebo v Barthesově ,,konotovaném.
Praha 1967).
Bartlres,Nulovj stupefirukopisu.Zák|adysémiologie,
3 Blížuk schematickémumodelu světa, obsaž.enému
v přrozeném jazyce, a jeho
viz M' Kubínová,K vfstavbě vfznamu umělecké.
vztahu k vyjaďování uměIeckému
ho superznaku,Estetika1986,1, s.46-60.
a oorlr 'pi"rych s rozlišovánímmezi sťérou
a sférou,jazykď. si byl dobťe
,,tématu..
vědom Jen Mukďovsbj, kter' tuio pojmovou opozici - z dŮvodt}praktickfch . ve
svfch pracíchzavedl. K jejich vzájemnémupoměru se wátil mnoholrát a vždy se
pokoušelo novou, lépevyhovujíď definici' Pramenvěčnfchnesnázíjev tom,žesice
míryna ťečinezávislď., na druhésÚaně ,BÍesto
tematické,,prvky/.../jsou do značné
však i tyto prvky vstupují do dfla loliko prostťednictvímíeči..(J. MukďovslcÍ'
poetice' in,. t!ž, Studie z poetilcy' Praha 1982, s. 25)' Tudfi taképro
o současné
píesahovatrámec jazyka, co je dáno
tematicképrvky díla musíplatit, |,e,,nemúŽ.e
s. 129).
sledemjazykovfch znakrl..(J. Mukďovskf, o jazyce básnickém,tamtéž"
5
jazyka
in: ž,MaIxizmus, freuizmus,
vi' M. M. Bachtin, Marxismus a filozofia
filozofia jazyka Bratislava1986.
6 viz
J. Mukďovskf; Estetická funkce' nolma a hodnotajako sociálnífakty, in: tfž,
Stuďe z estetiky,Praha 1966,jakoži dďšíautorovypráce.
7
V. Nezval, Modemíbásnickésměry,kahal93,|,
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J. Mukďovsky, Individuuma literárnívjvoj,in t!ž' Studiez estetiky,Praha 1966,
s.227.
9
J. Mukďou.k!,o jazycebásnickém,
in: rfž,Sírdiez poetiky,Praha 1982'
l0J.
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-|anoarounr3vrozbor tohotoWolkrova obrazuviz M. Kubínová,K otázce ,,smyslové
kÓnkrétnosti..básnického
obrazuajejímsémiotickfmkonsekvencím,
Estetika1984,
4,s.2OI-211.
15K. T"ig", Poetismus,
Host III, červenec1924.
16V.iNezval, Papoušekna
motocyklu čili o Íerneslebásnickém,Host III, červenec

t9u.

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

1e6s.

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

tvŮrčího
subjektua témaslovav poezii
SebereÍlexe
tĚicátfchlet
Mezi paradoxy,ptovázejícími
v poetismuvztahprogÍamu
a tvorby,je
ještějeden'a toobzvlášézajírnavf.
Dílavznikláveznamenípoetistické
teorie
později,
prohlášena
někdejšÍm
nejplpdnějším
byla dďatečně,o desetlet
poetistoua jednímze dvouhlavníchteoretickÝch
zakladatel tohotosměru
za projev ,,duchovní
dispozicď. uměleckého
směrujiného- surrealismu.
(AndréBreton),
dispozice,jiŽ nafiváme surrealistickou.
,,..ona,duchovní
dalazroditisenašimnejlepším
myšlenkám
a dílúm
aještětenlrát,kdy nebyl
proklalnován
surrealismus
ďqpozice.náspťedrnčila
|..J právětato,duchovní
hrátiroli, kteroujsmehráli od roku L9?.0a kterounemíníme
nedohrát..,
ťftá
v surrealistickém
manifestuVítězslavNezval.l Druhf z teoretikú
poetismu,
Karel Teige,se ve statiplíznačně
nazvané
Desetlet surreďismu2zablví
piíčinami
pťechodu
od jednohosměruk druhému.
Takéon kladedúrazna
jejichspolečné
jádro(stejnějakoNezvalpoukazujepťďevším
naodporobou
směrŮvúčivšemformámpopisného
reďismu)a tvrdí:,,Dnešní
etapou
poetismuje dnešní
etapasurrealismu...3
Neníjistě nic mimoňádného
na tom,kdyžsečasem
změníněčínázory
a s nimi i náhledna vlastrrí
dřvějšíčinnost.
Zv|ášttivšakje, žepoetístická
dílanekladousvénovéinterpreacinějakÍv/raznější
odpor;surreďistickf
vfklad v nichneodhalildosuduÍajené
aspekty,nevyzveďnovévjznarnové
dominanty.Ba co víc: skutečně
podstatnfrozdílv básnickéstruktuíe
nenajdeme
animezidílydvacátfchteta pozdějšími
vftvoryčeského
surrea.
lismu.Je to pozoruhodné
proto,žepťesjistoushodrrou
orientaci,tfkajícíse
poměruk dosavadním
uměleckfm tradicím(a tedy vlastněspolečné
pťíslušnosti
k avantgardnímu
hnutí),jsou poetistickáa sunealistickákoncepceuměnív lecčpms
je pťedevším
piímoprotichŮdné.
Protichrldné
pojed
autorské
jejífunkcea relevancev tvúrčírn
osobnosti,
procesua ve vfsledném
dÍle.
ho poetisty.byl,jak jsme nejednoukonstatovali,autor pouhfm
prosťbdnftem,,,konstruktérem''
čtenáťského
zážitku,organizátorem
vnější
skutečnosti
do estetickypŮsobivého
tvaru.Naprotitomuhlavnímcílemdíla
surreďistického
je, alespoltpodle Nezvalov1fch.
slov, manifestace
umělcovfch psychickfchpqghodt!. ,,poznávání
pozrnvatelď..Surreďismujde
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