musÍmesi všakaspoil zhrubateoretickyvyjasnitpojem syntakticko-sémantickéhovzŮahu.
VÝchodiskem učinímenázor Romana Ingardena,že spojenívfznamťr
slov ve větě je založenona ,prúlomď. do onoho materiálníhoa formálního
tozvtženíoznačovaného
pÍedmětu,jakéodpovíďávfznamu slova stojícího
izolovaně.l2 Jde tedy o aktuálnívymezení,konkretizaci některéz jeho
potenciálních,konkrétněnespecifikovanfch vlastností.Jelikož cíle,kterési
klademe v tétokapitole, nejsou filozofické, dovolímesi pro tuto chvíli odhlédnoutod problematiky vztahrl mezi pŤedmětemreánfm, ideálním
a intencionáIním,a tedy vědomě poněkud.zjednodušit
pro nás poÉebnou
autorovu pojmovou dvojici aktuálníhoa potenciálníhostavu vfznamu.
Neocitnemese snadv pfilišnémrozporu se smyslemjeho rivah'kdyžbudeme
za 'potenciálnístavv:fznamu..
považovattu strukturuoznačovaného
pŤedmětu, která vznikla a ustálila se jakožtovfsledek ďouhďobé nadindividuální
a individuálníz.kušenosti
s ním.l3Za ,pktuálnístav vfznamu.. označíme,
tentokrátjiž v plnéshoděs Ingardenem,onu částpotenciánfto vfznamu,
která je v promluvě aktuálně zpŤítomněna
a konkretizována.
K tomutozpÍítomnění
a kon}retizaci docházíprávě ve větě.Pfi rozboru
větnéukázky, qfpovědi ,,Tatorúžezdeje červenď.,Ingarden
mimojinéŤíká:
,,...,tatotúžezde, se /...lprojevuje l.../ i*o rrlfu vybavená všemi sv!,mi
vlastnostmikromějediné,totiŽžeje,čeryená..
Táž tfrŽe,kterávoní,je hebká
atd.,je červená.To všev našempčípadě
neníjistě explicitněmíněnoatadiž
ani explicitněrozvíjeno/.../Pťestovšakjsou všechnyjejí (známé)vlastnosti
impliciffrěa potenciálněspolumíněny,
jakmile se hovoťío nějaké,a zvláště
pak o zcelaurčité
rrlži...14
V IngardenemcitovanémpÍíkladunedocházímezi aktuálníma poten.
ciálnímstavemv znamuke sporu:,JerveĎ..rtlženikteraknevybďuje z paradigmatujejíchmožnfchvlastností.Pťedstavme
si však,žeby jíbyla expli.
citně pŤisouzenataková barevnost,ktprá nenáležído zkušenostníhoparadigmatubarevrúže(v němžjsou červená,bílá,rrlžová,ž|utáatd,),napťíklad
žeby se objevil v rok ,,Tatorúže
je šedá...Neboještělépe(neboť
v pťedcházejícímplípaděby moht kontext ukázat,žešloo rúžiumělou' namďovanou
na obrazeatd.). pfedstavmesi vfpověď, kde by ,,tétorúži..bylapťisouzena
vlastnost, která nenáležído paraďgmatu vlastnostísmyslově konkréhích'
napiftlad ,,TatorŮžeje správněargumentovanď..
11.2

PŤíjemcetrkovévlpověď by pravděpodobněučinilposhrpnědvě věci.
PŤedevšímby okamžitě zaznamena|, že tu byla porušenajakási norma
v ztahu, neboésyntaktickf vztah byl naplněn
sémanticko-syntaktického
neadekvátním,vniďně rozpornfm sémantickfmobsahem.Potéby nejspíš
již mnoholaát:usoudilby (pokudby mu
udělal to, co v podobnfch pÍípadech
v tom nebránily zvláštníokolnosti napŤíkladvědomí,žeje to vyrok zce|a
obraznéiŽe se
náhodněvzniklf nebozáměmě absurdnfl,žejde o vyjádÍení
jií v mintoua
to
částďné
jedná'o
deformail ;,legitimizovanou..,
tedy
měleckém,zejménapak v uměleckémvyjaďování. obraznépojmenováníse
totižzpravidlals navenekmanifestujeprávě jako sémantickfnesouladmezi
členy větnéhosyntagmatu.Sémanticko-syntrktickánekongruenceje tedy
aby potwdil
signálem obraznosti pojmenování:je vfzvou pro čtenáťe,
pokusí
odhalitdenotátobrazu
pťedpokladobraznéhopojmenovánítim,žese
- věc aktuálně obrazně míněnou.
je
Avšak i tehdy, nebudeJi hledánídenonátuobrazu nakonecrrispěšné'
tento signál vfznamnfm energetickfm impulsem.Nejen obraznépojme.
nování,ale již sám jeho pťedpokladtotižvede k mnohonásobnfm,interferenčnímkonfronlacím zričastněnfchvfznamrl - a to nejen vfznamú
,,doslovnfch..,věcnfch, ale takéceléhokomplexu potenciálníchvfznamŮ
symbolickfch.Kdyby setedy ,,tator že..ocitlave větě,v nížby syntaktickf
náplní,nešloby jižjen o rŮži,která
vztahbyl v Íozporuse svou sémarrtickou
voní,je hebká atd., ate takéo rŮži,která je symbolem krásy, lásky, která je
obvyklou básnickou rekvizitou atd. atd.
UvoliÍovánívlznamové energiez věrrfch vztahújejednímz konlaétních
projevŮ toho, co Jurij Lotman obecně nazfvá hledánímarchesématu:
tako.
hlediska
véhoimplicitrríhokontextu,v němžby se pojmenované,zbéŽného
nesourodéskutečnostistaly slučitelnfmia souměčitelnfmi.l6
Vfznamovf
ziskjepochopitelnětímvětší,
čímjerikolčtenráťi
čímdéletentoprocestrvá,tj.
zadanf obtížnější.
S tím právě paěítábásnická strukturatŤicátfch let.
Sémanticko.syntaktickÍmi neshodami se čtenáťi neustále sugeruje
piítomnostobraznéhopojmenování,cesla k odhalenídenotátuobrazu se mu
všakco nejvíce ztéžuje
a nejednoupffmo i znemožiÍuje.
Jedním ze zpúsob , jak narušitďeMvanou, zkušenostineodporující
sémantickoupodobu věty, je prezenlaceabstrakta,jemužjsou aktuálně
pitsouzeny vlastnosti pťedmětŮkonlaétních.Zobnzovany svět tak nablvá
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zvláštníchkvalit qplfvavostia neuchopitelnosti,
kteréodpovídajíjeho
hlavní
funkci: bft niko[ jen světem,,vnějším..,
vnímanfm,nfbržtakéa pŤedevším
symbolicky reprezentovatkontinuální nesnadnopostižitelnf ,,vniďnť. svět
subjektu. Tato obecná tendenQedočasnězasahuje i tvorbu básnfta tak
a konbétního'jakfm byl Jaroslav Seifert. Jak jsme se snažili
''pŤedmětného..
ukázatjinde,l7je právě plynulf pÍechodmezi abstraktya kontaéty(a také
povahy) podstatnymrysem básníkovfch
mezi konkrétyprostorovéa časové
.
sbírei ťicáťfct'tlet Jablka z kJína(1933) a Rukou Venušinfch (1936).
Nesčetně}rátse s prolínánímabsfakt s kon}rétnímiději setkávámekupÍíkladu u Jana Z,ahradníěka:
Tu v louku splfvavou jak v rozestŤenou
duši
steskčernfzavanea po schodištivŮní
z tmy hloubekpodemnouježsen mŮj vždyckytuší
postavyžďúmfch jdou v šeronovoluní
V trávě (Návrat' 1931)
Klopftali jste od sladkosti k hrŮze
ďásly se vašerty listí padajícído hlubin
klopftali jste od lautosti k něze
a báli jste se polknout smrtelnouhoikost slin
Nevinnost (taÍntéŽ)
Jak bolestježuždtrmá se svou nadějí
nekonečnose k nekonďnu naklání
V noci (tamtéž)
Zahradníčkovapoezie obzvlášésilně vyjevuje rodokmen tétobásnické
metody;zíetelněpoukazujek symbolismu, zejména@eremeJi v rivahu toli
ko českf kontext) k otokaru Bťezinovi. (Mukďovského Úvahu o symbolistickémzneurčíéování
toho,co je obrazněmíněno,jsme dosti obšírněcitovali v piďchozí kapitole.) 7Átímcoovšembňezinovská,,dušď.se extaticky
apateticky rozpínalaaždo kosmick/ch rozloh, Zahradníčkv lyrickf subjekt
piÍjímájakožto Stvoťitelovoposelství ohraničenf, intimní svět osobních
prožitkŮ:
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Kdybych neměIsvébolestia Boha
kam bych se poděl se sqfm životem

světě
Co bych si pďal v tomtoosiŤelém
kdyby m j Búh se neprercvaldo mébolesti
co by si pďal BŮh beze mne bez dítěte
zde na světě kde žítježítlbez štěstí
osamění (NávÍat)
V poezii symbolistní,jak jsme se zmíniliv minulékapitole'a podobněi
v lyrice ďicátfch let se spolu s pťedělemmezikonlaétníma abstraktnímstírá
takéhranice mezi obraznfm a neobraznfm;pÍi četběsi nejsmejisti' kterf
z dějŮ je obraznfm pojmenovánímkterého,obojí se navzájem prolíná.
u Bťezinydo nekonďna prindo nekonečna;
Symbolická transcendencemÍÍí
pťírodua vesmíÍ,u básnftŮ
cipŮ společněovládajícíchlidskéspolečenství,
dÍcátfch let k ,,vnithímu..nekonečnukomplikované,subtilnísféry,v nížse
navantjívztahy mezi subjektem'prožívanfmsvětema,,sloveď..
Pokusme se nyní konlaétnějipiíblížitzmfuěnou básnickou metďu na
jednéz Holanov/ch básní. Záměrně volíme úakovou,která, jak plyne již
z jejíhonazvu,pojednáváurčitou,,vnějšť,,
smysly vnímatelnoukontréhí
jak
jednottivá
situaci. Mrlžemenázorně sledovat,
pojmenováník tétopťed.
mětnésihraci na jednésnaně skutďně poukazují'jsou motivována jejími
vlastnímirysy, na stranědruhéji všakvfrazně pťel<račují,
vymaiÍujíse,z jejího dosahu a vzájemnlmi vfznamovlmi konfrontacemi vytváiejí již s ní
nesouvisející,aktuálníkontexty nové.Pfijde o báseř Uruženédítěze sbírky
Kameni pl1cházíš(|937).

Hněv dofrhdivanv barvěpádu
pťeztétÝch
malin...Ale nď
dúvěrně
vyděděnfkťiktamvzadu
vzlétještě,
nevíkoutni pláč,
jenž|ežmo
protékavfm
šumí
slovesemvzpouryv dramatu
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hlavní
kteréodpovídajíjeho
zvláštníchkvalit splfvavostia neuchopitelnosti,
vníman;fm,
nfbržtakéa pÍedevším
funkci: bft nikoli jen světem,,vnějším..,
symbolicky reprezentovatkontinuální,nesnatlnopostižitelnf ,,vnitÍní..svět
subjektu' Tato obecná tendenQedočasnězasahuje i tvorbu básnfta tak
jakfm bylJaroslav Seifert'Jakjsme se snažili
,'pŤedmětného..akonlaétního'
ukázatjinde,l7 je právě plynutf pÍechodmezi abstraktya konlaéty (a také
povahy) podstatnlm rysem básníkovfch
mezi konkrétyprostorovéa časové
sbírekťicátfc! let Jablka zk|Ína (1933)a Rukou Venušinjch (1936)'
Nesčetněkrátse s prolínánímabsrakt s konlcétnímiději setkávámekupÍíkladu u Jana Zahradníčka:
Tu v louku spllvavou jak v rozestŤenou
duši
stesk čern!zavÍmea po schodištivúní
z tmy hloubekpodemnouježsen mŮj vždyckytuší
postavy žalúmfch jdou v šeronovoluní
V trávě (Návrat' 1931)
Klopftali jste od sladkosti k hrúze
ďásly se vašerty listí padajícído hlubin
klopftalijste od krutostik něze
a báli jste se polknout smrtelnouhoťkostslin
Nevinnost (tamtéž)
.

Jak bolestježužďímá se svou.nadějí
nekonečnose k nekonďnu naklání
V noci (tamtéž)

Zahradníčkovapoezie obzvlášésilně vyjevuje rodokmen tétobásnické
melody; ďetelně poukazujek symbolismu, zejména(bereme-liv rivahu toliko českf kontext) k otokaru Bťezinovi. (Mukďovského rivahu o symbolistickémzneurčiťování
toho' co je obrazněmíněno.jsme dosti obšírněcito.
vďi v pťedchozíkapitole.) Zatímcoovšembťezinovská,,dušď.se extaticky
lyrickf subjekt
apaleticky rozpínalaaždo kosmickych rozloh, Zahradníčkúv
pfijímá jakožto Stvoťitelovoposelstvíohraničenf,intimnísvět osobních
prožitkŮ:
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Kdybych neměl svébolestia Boha
kam bych se poděl se sfm životem

Co bych si pďal v tomtl:osifulémsvětě
do mébolesti
kdyby mŮj Búh se nepťeléval
co by si počď Búhbeze mne bez dítěte
ježítl'bez štěstí
zde na světě kde Ť"ít
osamění (Návrat)
V poezii symbolistní,jak jsme se zmíniliv minulékapitole,a podobněi
v lyrice ďicátÍch let se spolu s pťedělemmezi konlaétníma abstraktnímstírá
takéhranice mezi obrazn m a neobraznfm;pťi četběsi nejsmejisti' kterf
z dějŮ je obraznfm pojmenováním kterého,obojí se navzájem prolíná.
u Bťezinydo nekonďna prindo nekonečna;
SymbolicM transcendencemíťí
cipŮ qpolečněovládajícíchlidskéspolďenstvi pťírodua vesmír,u básnftŮ
nekonečnu
komplikované,
subtilnísféry,v nížse
dÍcátfchlet k,,vnitťnímu..
navazajívztahymezi subjektem'prožívanfmsvětema,,slovem...
Pokusme se nyní konkrétnějipčiblížitzmíněnoubásnickou metodu na
jednéz Holanovfch básní. Záměrně volíme takovou, která, jak plyne již
z jejího nazvu, pojednává určitou,,vnějšÍ.,smysly vnímatelnoukon}rértí
situaci. Mrlžemenázamésledovat,jak jednotlivá pojmenováník tétopťed.
mětnésituaci na jednéstraně skutďně poukazujd jsou motivována jejími
vlastnímirysy, na staně druhéji všakvfrazně pťelcračují,
vymaiíujíse z jejího dosahu a vzájemnlmi vfznamovfmi konfrontacemi vytváťejíjtž s ní
nesouvisející,aktuiálníkontexty nové.Pfrjdeo báseĎUraženédítěze sbírky
Kameni pi{cházíš(1937),
Hněv doth divan v barvě pádu
pÍezté$chmalin'.. Ale nač
dúvěrněvyděděnf lďik tam vzadu
vzlétještě,nevíkoutni pláč,
jenžležmošumíprotékavfm
slovesemvzpoury v dramatu
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apotéŽkávátmavym
vzlykem tváíkruchou na hmatu.

implicitníhokontextu,v němžby se mohly souhlasněspojita porovnatvšehodnotové,
symbolickévlznamy oboupojmenovanfchskutečností.
mož,né

Jak písmok mďíčkujde skorem
k sluchu stínvyčítavfchvět.
Leč chmurněopojivfm vzdorem
látky nešeťílítostzpět

ZpětněsepŤitomposilujei potenciálnísymbolickáplatnostcelévěty.Její
strukturase znejiséuje,
stává se víceznačnou.
Jde
sémanticko-syntaktická
jak
(a
púdorys
naznačuje
název
i
dodatďně
tematickÝ
básně),
skutečně,
události, neboje tu pfimo, neobrazněprezentován
o obrazn1ípopis konlcrétní
jakfsi děj' odehrávajícíse mimo soďadnice smyslově vnímatBlného
jehožaktéremjenikolirozhněvanábytost,n1fbrž
absrakmí
časoprostoru,děj,
.
jakéhokoli
mysli,
lidského
stav
odpoutanf
od
svého
nositele?
Zpo,,hněv..
chybl1ujese i sama struktura syntaktická; múžemese ptát, zda vyjádÍení
rozvíjejícímsub,,vbarvěpádu pÍezrá|fchmalin..je neshodnfmpÍívlastkem
je
pÍíslovďn1fm
místa- místa,kde se
určením
stantivum,,divan..,nebozda
mezi subsiancemi,
odehr.áváonen nemateriálníděj' rušícíEadičnípŤehrady
rozhďl pro jednu
vlastnostmia procesy.Nejde ovšemo to, aby se čtenáÍ
je
podstatná právě mnohoznačnost,
z možností;
oscilacemezi nimi.

a rostegestydo umění.
Ale když noc vlá v prasíly,
strachměněmasku,princip mění...
Co Úd. to vír.'.a velcízhasili.
Ač sama o sobě smyslově konlréfnÍ,je daná situace zobrazována
pÍevážněprostňednictvímabsfrakt;ta figurují v naprostévětšiněi ve funkci
větnÝch podmětú.Vysoká fuekvenceabstraktdokládá, že tvrlrčísubjekt
nechce,jak tomu bylo v letech dvacátfch, pojmenovávatpouhf smyslovf
nlbržŽe se hlásío svémísto
vjem (skutďnf čivybavenf v pÍedstavivosti),
v uměleckéi mimouměleckétraďci intelektuálníhozpracováníreality,
od powchu k podstatě.
tvorbypojmŮ,.směfování
Na rírovnimakrokontextovéje většinazričastněnfchabstraktdo obrazu
popisovanésituacelogicky zapojenapojmenovávajíemoce(čijejichproje.
dítě..zakouší.
Je tu ,,hněv.,
vy)' které,,uražené
, ,,pláč..
,,,vzpoutď!;,Jzdoť.,
Vfznamovf potenciálkontroverzníchsetkáníse naproti
,,lítosť.,
,;sfrach...'.
tomuvelicesilně uplatlíujena rovni mikrotextŮ- syntagmata vět.Vezměme
hnedprvnívětu:,,Hněvdonh divan v bmvě pádu pŤezrálfchmďin.....Nebft
zde abstrakta ,,pádu..,šlo by o obrazné(metonymické)pojmenování
žek nepŤíčetnosti
rozhněvanédítě(nebo se tu, možná,hovoÍí
skutečnosti,
o rozhněvaném,trestajícímdospělém)roztrhlo tmavorudf potah divanu.
Tmavorudátotiž,jak dobŤevíme,je barvou pÍezráljch malin; jaká je však
barvajejich ,pádu..?Dokud setrvámev oblasti mimouměleckézkušenosti,
pak samoďejmé Žádná; ,,baÍvď,nenáležído paradigmatupotenciálních
vlastností,pádu.., stejnějako do paradigmatupotenciiílníchnositelŮ kvality
,,baÍvy..(barva = jedna z vlastnostíhmotnéhotělesa) nená|eží,,Pád...
kontext danévěty
Syntakticko.sémantickfvztah je tedy narušen,pŤičemž
dešifrovatelného
deno.
neumožiluje,pspraveďniť.totonarušenípŤítomností
- aktuálního
a mnohosměméhledáníarchesématu
tátu obrazu.Z,ačínás|oŽitÉ,
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Některéze syntrkticko-sémantickfch
deformacív Holanově básni lze
pŤesjejich nezvyklost a náročnostinterpretovatspíšejako skutečnáobrazná
pojmenování(denotátobrazu,umístěnfv makrokontextuzobrazenésituace,
|ze najíÍ).Sem paďí napfíkladspojení,,dúvěrněvyděděnf Kik.., ,,chmurně
opojivf vzdoť.,,jde...k sluchustínvyčítavfchvět...Jinése takovéinterpretacivzpírají,
zatoji sv/m smyslem
dot kajísezobrazené
situacejenčástečně,
pfusahují:
očividně
slovesemvzpouryv dra.
,Bláč...ležmošumíprotékavfm
mafu..(povšimněmesi hlavně větnfch dvojic ,,ležmošumí.,,,protéka\rÍm
slovesem..,,'šumíslovesem..);,,vzdoremlátky nešetŤí
lítostzpět...
je najednésraně pojednánajako jistf reálny
Situace,,uraženého
dítěte..
celek' kterf se stává obecnějšímpodobenswímprožitkupŤftoŤía bolesti
jatožtoinspirďního zdrojetvorby.(Jž jsme hovoŤilio tom,žetotopojetíje
pro Holana typické - ovšemnejen pro něj, jeho púvotltkví zŤejměv romantismu.)Nikoli náhodouse tu objevují,,sloveso..,
,,dÍama..'
,písmď.,tedy
leáIie slovesnétvorby,ba dokoncevfslovně ,,lítost'..
rostegsstydo uměnť..
Na druhéstraněje všakpoměr mezi námětema tímlojeho celkovfm symbo.
lickfm vyzněnímpoměmě voln/' neboéjednota námětu se stálo tozbíjí
o vfznamy jednotlivfch vybďujícíchmikrokontextrl.
Řečtvfučího
subjektu
Je současně
nutíčtenáŤe
dosůedivái ďsťedivá; jejíproudse ustavičně
Ěíští,
hledat v rychlémsledu'rozmanitÁ, navzájernoďišná archesémata.
Verš
LL7

a potěžkávátmav1fm
vzlykem tváŤlauchou na hmatu.

implicitníhokontextu'v němžby se mohly souhlasněspojita poro'lnatvšehodnotové,
symbolickévlznamy oboupojmenovanfchskutečností.
možné

Jak písmok malíčkujde skorem
k sluchusÍn vyčítavfchvět.
Lečchmurněopojivfm vzdorem
látky nešeůí
lítostzpět

ZpětněsepÍitomposilujei potenciálnísymbolickáplatnostcelévěty.Její
struktuÍase znejistÚe, stává se víceznačnou.
Jde
sémanticko.syntakticM
jak
púdorys
(a
i
naznačuje
tomďickÝ
název
básně),
dodatďně
skutečně,
události, neboje tu pfimo, neobrazněprezentován
o obrazn! popis konlcrétní
jakÍsi děj, odehrávajícíse mimo souŤadnicesmyslově vnímatelného
děj,jehožaktéremje nikoli rozhněvanábytost,nfbržabsfrakírí
časoprostoru'
,,hněv... stavmysli, odpoutanfod jakéhokolisvéholidskéhonositele?ZpochyblÍujese i sama sfuktura syntakticM; múžemese ptát, zda vyjádfení
',v barvěpádu pÍeztá|fchmalin..je neshodn/mpffvlastkemrozvíjejícímsubmísta. místa,kde se
stantivum,,divan..,nebo zda je pÍíslovďnfm určením
odehr.áváonen nemateriálníděj, rušícíÍadičnípÍehradymezi substancemi,
rozhodl pro jednu
vlastnostmi a pÍocesy.Nejde ovšemo to, aby se čtenáŤ
podstatnáje právě mnohoznačnost,
oscilacemezi nimi.
z možností;

a rostegestydo umění.
Ale kdyžnoc vlá v prasíly,
strachměněmasku,princip mění...
Co tid. to vír.'.a velcízhasili.
Ač sama o sobě smyslově konlrétní,je daná situace zobrazována
pfuvážněprostfudnictvímabsfrakt;ta Íigurujív naprostévětšiněi ve funkci
větnfch podmět . Vysoká frekvence abstraktdokládá, že tvrlrčísubjekt
nechce,jak tomu bylo v letech dvacátfch, pojmcnovávatpouhf smyslovf
nlbržŽe se hlásío svémísto
vjem (skutďnf čivybavenf v pÍedstavivosti),
v uměleclréi mimouměleckénadici intelektuálnfto zpracováníreality,
tvorby pojmŮ, směÍováníod powchu k podstatě.
Na rirovni makrokontextovéje většinaz častněnfchabstraktdo obrazu
popisovanésituacelogicky zapojenapojmenovávajíemoce(čijejichprojevy), které,,uražené
dítě..zakouší.
Je tu ,,hněv..,,,p|áč,,,,,vzpourď9;
,,vzdoť.,
,,lítosť.,
,,sEach.....Vfznamovj potenciálkontroverzníchsetkáníse naproti
na tirovnimikrotextú- syntagmata vět.Vezměme
tomuvelicesilně uplatiÍuje
hnedprvnívětu:,,Hněvdotrhdivan v bmvě pádu pŤezrálfchmalin.....Nebft
zde abstrakta ,,pádu..,šlo by o obrazné(metonymické)pojmenování
žek nepŤíčetrrosti
rozhněvanédítě(nebose tu, možná,hovofí
skutečnosti,
o rozhněvaném,trestajícímdospělém)roztrhlo tmavorudf potah divanu.
Tmavorudiátotiž,jak dobÍevíme,je barvou pÍezrá$ch malin; jaká je však
barvajejich ,pádu..?Dokud setrvámev oblasti mimouměleckézkušenosti,
pak samoďejmě žádná;,,barvď, nenáležído paradigmatupotenciálních
vlastnostín,pádu..,stejnějako do paradigmatupotenciálníchnositelrl kvality
,,baÍYy..(barva = jedna z vlastnostíhmotnéhotělesa) nenáleží,Dád,,.
kontext danévěty
Syntakticko.sémantickfvztah je bdy narušen,pŤičemž
dešifrovatelného
neumožiÍuje
deno.
,,ospravedlniť.totonar.ušenípŤítomností
- aktuálního
složitéa mnohosměrné
tátu obrazu.Z,ačÍná
hledáníarchesématu
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Některéze syntakticko-sémantickfchdeformacív Holanově básni lze
jako skutečnáobrazná
pÍesjejich nezvyklosta náročnost
interpretovatqpíše
pojmenování(denotátobrazu,umístěnfv makrokontextuzobrazenésituace,
|ze najít),Sem paďí napŤíkladspojení,,dŮvěrněvyděděnf kÍik..,,,chmumě
opojivf vzdoÍ.o,,jde...
k sluchustínvyčítavfchvět...Jinése takovéinterpre.
tacivzpírají,
zatoji svymsmyslem
dotfkajísezobrazené
situacejenčástečně,
ďividně pfusahují:
slovesemvzpouryv dra.
,pláč'.' ležmošumíprotékavfm
matu..(povšimněmesi hlavně větnfch dvojic ,,ležmošumÍ.,,,protékav.fm
slovesem..,,,šumí
lítostzpěť..
slovesem..);,,vzdoremlátky nešetŤí
je najednésraně pojednánajako jistf reálny
Situace,,uraženého
dítěte.,
celek' kter/ se stává obecnějšímpodobenswímprožitkupŤíkoťí
a bolesti
jakožtoinspiračníhozdroje tvorby. (Jž jsme hovofili o tom, žetotopojetíje
pro Holana typické . ovšemnejen pro něj, jeho prlvod tkví zŤejměv ro.
mantismu.)Nikoli náhodouse tu objevují,,sloveso..,
,,drama.,,
,písmď.,tedy
Íeálieslovesnétvorby,ba dokoncevfslovně ,,|ítost'..
rostegestydo uměnÍ..
Na druhésEaněje všakpoměr mezi námětema tímtojeho celkovym symbo.
lickfm vyzněnímpoměmě voln/, neboéjednota námětu se stále rozbíjí
o vfznamy jednottivfchvybďujícíchmikrokontextrt.
Řečtvúrčího
subjektu
je současně
nutíčtenáÍe
dosďeďvá i odsffedivá;jejíproudse ustavičně
ťíští,
hledat v rychlémsledu.rozmanitá, navzájemoďišná archesémata.
Verš
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takže
pritom plyne vlastním,rytmicky pravidolnfm zvukovfm fečištěm,
jeho
kol se
nedopŤáváčtenáfipÍílišmnoho možnostízastavenía náwat ;
tak stáváještěobtížnějším.

mimo jiné skutečnost,Že témaslova si vyžadovalod, kladnéprověiení
jazyka;v neposlední
pťirozeného
ťadětakésámantimožností
vyjadťovacích
lq větnéSyntaxe.

Ve srovnánís díly tohototypu se zďá,že v poetismubyla syntaktickonedoknutelná.PÍitomtaképoetistická báseil
sémantickástruktufavěty téměŤ
- a dodejme,žei ona se svym zprlsojako
pociéoviána
metaforická
silně
byla
tj. tam, kde rozdíl mezi
bern pohybovalana saméhranici metaforičnosti,
pojmenovánímobraznlm a neobraznfm pÍestávábft dostatečněďeteln
a zjistitelnf. Poetistickf zpŮsob projevu obraznosti byl však pÍímo
protichrldnfjejí manifestaciv obdobínásledujícím.
V poetismubyl totiž
podstatnf ten aspekt, jímž se obraznépojmenovánívyjevuje na paÍa.
digmatickéose Íeči,d. na ose vfběru.l8 Z.de seukazujediferencemezi věcí
aktuálně (obrazně)míněnoua potenciálnímdenotátemjejího aktuálnítro
pojmenování(tatodiferenceb!vá, jak shodněkonstatujítradičnípoetiky,
ovšem,,ospravedlněnď.určitoujejich podobností,věcnou souvislostí,
obecnějiŤečeno
souměfitelností).Zdiraznění
diferencí,heterogennosti
však
bylo obsaženov samémzákladupoetistickémetody,kterou bychommclhli
obecněcharakterizovatjako metodusouŤadného
vfčtu nesouÍadnfchvěcí.
V tomtovfčtupak vedlesebezcelapÍirozeněstávalyi obadenotátyobrazné.
ho pojmenování'napÍÍklaď
mince..nebo,,pitátskáloď měsíc
,,hvězdystŤíbmé
na obloze..v SeiÍ.ertově
básni Marseille ze sbírkyNa vlnách TSF. Ne vždy
však byla takoválo setkáníobklopena kontextem natolik soudržnfm, aby
umožiÍoval
bezpečně
rozlišit,co je denotátemobrazua co denotátempojmenování.Ve vfčtu,kter;fnemuselsledovatreálněvnímané
souvislosti,pŤechá.
pojmenovacímu
zela asociaceuMzněně sloužící
metaforickému
aktu velice
častov asociacizcela volnou.

Komplikujícíse větná stavbaby|a jiŽ v znamnousoučástí,,polemiky..,
kterou s poetismemvedl ve svfch prvníchdvou sbírkáchFrantišekHďas."'
Napčíkladv básni Evropa ze sbírkyKohout plašísmrt najdemenásledující
ukázkusložitěrozvitfch větnfch členŮ:,,Jensvistotembludnfch železválky
znícísmích mužrl/ jak bodlák pln pfchy odeilával.....Ani zde nechybí
syntaktická dvojznačnos|,,smíchmužtl..buď zaznívá uprosďed válďné
znamená,'za svistotu....),nebo mrlžejít o poněkud
vťavy(,,svistotem....,
archaickf (archaičnostise Halas, na rozdíl od poetistú,nikterak nevyhÝbá)
srovnávaoíinstrumentál:,,smíchmužtl..zníjako ,,svistotbludnfch želez
složitost,obtížnost
vyjáďení;
války... Vjznamová oscilacejen zdúrazl1uje
izde tedy nastupujetypicky hďasovsky vlznan nesnadnosticoby r"jrazu
básníkovyzodpovědnosti'

V poezii ťicátfch let se naprotitomupŤítomnost
obraznéhopojmenování
.
demonstrujepŤedevším
zvláštnostmidění na syntagmatickéose Ťeči19
jakožtosémantickánesounáležitost
členrlvětnéhosyntagmatu.Poetistická
obraznápojmenováníbyla, díky dúsledněsmyslověkonkrétnípodoběsvfch
(avšakne vždypriliš podstatné)
členrl,porněrnělehce dešifrovatelná;obtížné
pŤípadějedná
bylo pouzezjistit,zda se v konkrétním
o pojmenováníobrazné
či nikoli. V básnictvínásledujícímje tomu pŤesněnaopak syntakticko.
obraznéhopojmesémantickástrukturajednoznačněsignalizuje pŤítomnost
nování,a pÍedčtenáŤem
vyvsLávánesmíměobtiŽnÝ,někdy vpravdě sisy.
fovskf kol ,,dešifrovat..jeho smysl. PŤíčinoutohoto obratu byla zŤejmě
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DalšíHalasovy sbírky byly psány již v době, kdy s celkovfm ristupem
poetismu ztráce|a svou ďívější závaznost poetistická nonna syntaktické
jednďuchosti; proto aktualizace syntaxe zde nablvá méněnápadnfch,
decentnějšíchforem. ZapŮsobila tu zajistéi všeobecnátendencek pravi.
delnému,melodickémua v neposledníťadětakélaatšímuverši,v němž
(Dokonce
podobnéhromaděnívětnfch čtenrljižnebylodost dobťemožné.
bychom v tomto hromaděnímohli vidět postup netoliko s poetismempole.
mizující,nfbržtakévlastněsouhlasněkorespondujícÍ
s jeho metodoubezbťe.
hfch vfčttl.) Zatimco VladimÍru Holanovi sloužípravidelnf verš zejména
jako prosťedekkontrastus ,,nepravidelnou..
více
obrazností,kteroučiníještě
neprrlhlednou,u Hďase se uplatiluje spíšejin1i z funkčníchpťedpokladŮ
veršové
pravidelnosti: schopnostumocřovat vfznamové zaÍížení
zričastně.
nfch prvkŮ'
Těmito umělecky znaěícímiprvkyjsou u Hďase nejednouprávévfznamy syntaktické"Napťíkladpro báselíTiše (ze sbírky TváĎ jsou podstatné
jako něcď.:
vfznamovénuancespjatés obraty,,b]Ít
něčím..a,,b1ft
Kláskem hubenfmje tělo tvé
znéjízmo vypaďo a nevzklíčí
jak klásek hubenfje tělo tvé
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takže
pÍitomplyne vlastním,rytmicky pravidelnfm zvukov1imÍečištěm,
jeho
kol se
pŤílišmnoho možnostízastavenía náwat ;
nedopŤáváčtenáŤi
tak stáváještěobtížnějším.

mimo jiné skutečnost,že témaslova si vyžadovalodtikladnéprověťenÍ
jazyka; v neposlednÍťadětakésénantipťirozeného
možností
vyjadťovacích
w větnéslntaxe.

Ve srcvnánís díly tohototypu se zdá,že v poetismubyla syntiaktickonedoknutelná'Pfitom taképoetistická báselí
sémantickástrukturavěty téměŤ
- a dodejme,žei ona se svfm zptlsojako
pociéovana
metaforická
silně
byla
tj. tam, kde rozdíl mezi
bern pohybovalana saméhranici metaforičnosti,
pojmenovánímobraznfm a neobraznfm pŤestávábft dostatečněďeteln!
a zjistitelnf. Poetistickf zpŮsob projevu obraznosti byl však pŤímo
protichr1dn!její manifestaciv obdobínásledujícím.
V poetismubyl totiž
podst,atn!ten aspekt, jímž se obraznépojmenovánívyjevuje na paÍa.
digmatickéose Ťeči,
tj. na ose vfběru'I8 7.,deseukazujediferencemezi věcí
jejího aktuálnfrro
aktuálně (obrazně) míněnou a potenciálním denot.iátem
pojmenování(taÍodiferenceb!vá, jak shodněkonstatdítradičnípoetiky,
ovšem,,ospravedlněnď.určitoujejich potlobností,věcnou souvislostí,
obecnějiÍečeno
souměÍiÍelností).Zdfuaznění
diferencí,heterogennosti
však
bytroobsaženov samémzákJadupoetistickémetody,kterou bychom mohli
obecně charakterizovatjako rnetodu soušadného
vfčtu nesoďadnfch věcí.
V tomtovfčtupak vedle sebezcela pÍirozeněstávďy i oba denotátyobrazné.
ho pojmenovaní,napŤíklad
mince..nebo,,pitátsM loď měsíc
,,hvězdystÍíbrné
na obloze..v SeiÍbrtověbásni Marseille ze sbÍrkyNa vlnách TSF. Ne vždy
však byla takováto setkáníobklopena kontextem natolik soudržnfm, aby
umožřovalbezpečně
rozlišit,co je denotátemobrazua co denotátempojmenování.Ve v!čtu,kter! nemuselsledovatreálněvnímané
souvislosti,pÍechá.
pojmenovacímu
zela asociaceukázněněsloužící
metaforickému
aktu velice
častov asociacizcela volnou.

Komplikujícíse větná stavbabyla jižv1fznamnou
součástí,,polemiky..,
kterou s poetismemvedl ve svfch prvníchdvou sbírkáchFrantišekHalas.."
Napiíklad v básni Evropa ze sbírkyKohout plašísmrt najdemenásledující
ukázkusložitěrozvitfch větnfch člen : ,,Jensvistotembludnfch že|ezválky
znícísmích mužŮ/ jak bodlák pln pfchy odolával.'...Ani zde nechybí
..
syntaktickádvojznačnos|,,smíchmuž buď zaznívá uprostťedválďné
znamená ,'za svistotu....),nebo mŮžejít o poněkud
vťavy(,,svistotem.....
archaickf (archaičnostise Halas, na rozdfl od poetistŮ,nikterak nevyhÝbá)
srovnávaoíinstrnmentál:,,smíchmužú..zníjako ,,svistotbludnfch želez
války... Vfznamová oscilacejen zdŮrazřujesložitost,obížnostvyjádťení;
i zde tedy nastupujetypicky halasovskf vlznam nesnadnosticoby vfrazu
básníkovyzodpovědnosti.

V poezii t icátfch let senaprotitomupÍítomnost
obraznéhopojmenování
demonstrujepŤedevším
zvláštnostmidění na syntagmatickéose Íeči19.
jakožtosémantickánesounáležitost
členrlvětnéhosyntagmatu.Poetistická
obraznápojmenováníbyla, díky drlsledněsmyslověkonkrétnípodoběsvfch
(avšakne vždypťílišpodstatné)
členrl,poměrnělehce dešifrovate|ná;
obtížné
bylo pouze zjistit, zda se v konkrétnímpÍípadějedná o pojmenováníobrazné
či nikoli. V básnictvínásledujícímje tomu pŤesněnaopalc syntaktickoobraznéhopojmesémantickástrukturajednoznačně
signalizujepÍítomnost
nování, a pÍedčtenáÍemvyvshává nesmírněobtÍžn!,někdy vpravdě sisy.
fovskf Úkol ,,dešifrovat..jeho smysl. PŤíčinoutohoto obratu byla zŤejmě
118

DalšíHalasovy sbírkybyly psány již v době, kdy s celkovfm ristupem
poetismu ztáce|a svou ďívější závaznost poetistická noilna syntaktické
jednoduchosti;proto aktualizace syntaxe zďe nablvá méněnápadnfch,
decentnějšíchforem. Zapúsobilatu zajistéi všeobecnátendencek pravidelnému,melodickémua v neposledníňadě tákékratšímuverši, v němž
podobnéhromaděnívětnfch členújiž nebylo dost dobťemožné'(Dokonce
bychom v iomto hromaděnímohli vidět postup netoliko s poetismempolemizující,nfbrž takévlastněsouhlasněkoreqpondující
s jeho metodoubezbťehfch vfčtŮ.) Zatimco Vlaďmíru Holanovi sloužípravideln! veršzejména
jako prosďedekkontrastus ,,nepravidelnou..
více
obrazností,kteroučiníještě
neprrlhlďnou, u Halase se uplatiluje spíšejinf z funkčníchpťedpoklad
veršové
pravidelnosti:schopnostumocilovatvfznamovézatftenízričastněnfch prvkŮ.
prvky jsou u Halase nejďnou právě vfzna.
Těmito umělecky značícími
my syntaktické'Napťíktadpro báseř Tiše (ze sbírky Tváť)jsou podstatné
vfznarrrové
nuancespjatés obraty,,b t něčím..
a,,b t jako něco..:
Kláskem hubenfmje tělo tvé
znéjžzmovypadloa nevzklíčí
jak klásek hubenfje tělo tvé
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Pfadenemz hedvábíjetělo tvé
touženímpopsanédo vrásky poslední
jak pŤadeno
z hedvábíjetělo tvé

Spálenfm nebemje tělo tvé
čÍhavěv tkáni smrtka sní
jak spálenénebeje tělo tvé

PÍetichéje tělo tvé
jeho pláčzachvívámfmi víčky
jak tichéje tělo tvé

Účastíadjektivapak vstupujedo hry
v sobě cosi osudově neodvolatelnérro;.
gramaticM
rozdíl
(substancí)
mezi
opozice:
něčím..
a ,,bjt nějakf..
,,bÍt
d6lší
(mítvlastnost).Uplatl1ujese rovněžprotiklad instrumentálu(,'kláskem..)
. instrumentálnívyjádŤenípocifujemejako mírně
a nominativu (,,pÍetiché*)
je všakfunkčníproměna,kterou prošloslúvko
obzvlášé
drlležitrá
archaické.
jeho
strofáchbyl jeho vlznam ďividně pÍirovnávací:
'jak... v pŤedchozích
prosffednictvímbyla metafora transformovánav pÍirovnání.VyjádŤení
je.tělotvé..
jižnenímetaforou
(pociťovanáoscilace
meziobraznosť
,'PÍetiché
neobraznéhopojmenování
a neobraznostíjetu spíšedr)sledkempŤerústání
v symbol), takŽe jiŽ první verš naznačuje,Že v tétostrofě zmíněná
Eansformaceneproběhne.PŤestotakéÉetíveršstrofy po slednízŇínáslovem
,jak.. - jeho syntakticlcíi sémantickáfunkcejsou ale podstatnějinénežďív:
nepŤirovnává,nybrŽ jakožtop íslovce zvolrrcť3vyjadfuje ridiv nad vysokou
míroukonsiatované
vlastnosti('jak tichéje tělo tvé.).

AŽ na malf rozdíl rytmickj (ve Éetímverši je pŤedsunutajedna
nepŤízvučná
slabika) se v prvníchtÍechstrofách prvnía tÍetíveršod sebeliší
pouze zmíněnousyntaktickouvazbou.Tato téměŤ
riplná totožnost(iejímž
drtsledkemje mimo jinéestetickÝefekt monotonie)vedek zostÍenému
vníježby se v jinémkontextuvrlbecnemuselyaktualizovat.2l
máníodlišností,
(PŮsobítu ovšem i rozdíl mezi sdělenímpronesenfm poprvéa sdělením
opakovanfm.)Prvníveršvyužívápredikační
vazby pÍedurčené
k definování
podmětu(pŤewácenfslovosled pfitom svědčío emotivnostivyjádÍení22);
sémantickánesounáležitost
pak naznďuje, že
mezi podmětema pŤísudkem
jde o definici obraznou. Ve veršitÍetímse tato metaforapÍevádído explicitnější podoby pÍirovnání,která mimouměleckénormy syntakticko.
sémantickfchvztahúndak nenarušuje.
PÍirovnáníjako by tedy pŤedchozí
metaforupotvrzovalo - tím,žeji,,vysvětluje...V rámci mimouměleckého
jazykatotiž,,vysvětluje..
jímžme[aforavzniká; ne nadarmoji
mecharrismus,
fradičnípoetiky naz!v aiÍ,,zkác en!m pfirovnáním,..

Pozornost věnovaná vfznamŮm gramatickym,napÍíkladvfznamúm
syniaktickfch vazeb atakzvanfch neplnovfznamovfch,gramatickfchslov,
je pro poezii zabyvajícíse tématemslova velmi pÍíznačná.
Gramatické
vlznamy jsou totižspojovacímivlálaty oné,,sítě..,do nft, phrozen! jazyk
zachycuje lidskou zkušenosta dává tvarjejí púvodníamorfnosti.Ve snaze
obnažit sémantikugramatiky zachází zejménaVlaďmír Holan s gramatickfm slovem častotak,jako by šloo slovo plnovfznamové.Všimněmesi
osamostatněnépŤedložkyv závétešném
verši Smrti umírajícíhona sadě
(Vanutí):,,k vám s ložesestupuji,pficházím- A pÍeceď... S osamostatně.
nfmi, ',zplnov;fznamněn;fmi..pÍeďožkami se ojediněle setkáme také
u Zahradníčka:
',cotys šlak bfehúmklasnatfma mimo,pÍesa jinam..(Cesta
za humny,Pozdraveníslunci, |937).Zájmenaa pŤíslovce
(zpraviďa tázací)
jejich denotátŮmaktuálně
vyhhuje z jejich syntaktické
funkceHatas,2akdyž
udÍlívlasbosti pÍedmětú
mimoŤádněhmotnfch,obzvlášť
těžkfch:,,olovem
KDE a Co opárrkypodbité..(K.H. M., DokoŤán).

Vfznamy syntaktickfch forem se ještě zdrlrazĎujís nástupem čtvrté
strofy,která stojív určitéopozici ke všempÍedcházejícím'
Ke dvěma dosud
jako něcď.
spolukonfrontovanÝmsyntaktickfmformám. ,,b:Ít
něčím..a,,bft
- zde pŤistupujídalší'V prvníchveršíchsnof pÍedchozíchbyl jmerrnf pÍísudek vždyvyjádŤenrozvitfm substantivemv instrumentálu;zdeje adjektivní
a holf . Poslednějmenovanávlastnostakcentujejeho vf znam(podobnějako
závbečnáholá věta v Holanově Uraženém
dítěti- ..a velcí zhasili.. . měla

U Vladimíra Holana ristí princip deformace vztahú syntakticko.
sémantickfchažve vltazné deformacesamohrésyntaxe.K nepŤechodnému
slovesu bfvá jako jeho rozvíjejícíčlen pfipojen pÍedmětv akuzativu;
napŤíklad
v již zmíněné
Smrti umírajícího
nasaděnajdemevěty,,Mlčímvás,
jabloně!..či ,,I.ežímKíŽodríkánÍ..Jindy naopakpfuchodnésloveso akuza.
tivní pÍedmětposhádá - ťeba slovesa ,,potkať.a ,,mijeť,ve verši:',Vzpomínáš?Potkal jsem,míjel...(obraz, Vanutí).V pfipaděprvnímděj,kterf je
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'

z hedvábíjetělo tvé
PŤadenem
touženímpopsanédo vrásky poslední
jak pÍadenoz hedvábíjetělo tvé

Spátenfmnebemje tělo tvé
číhavěv tkáni smrtka sní
jak spálenénebeje tělo tvé

je tělo tvé
PÍetiché
jeho pláčzachvívámfmí víčky
jak tichéje tělo tvé

Účastíadjektivapak vstupujedo hry
v soběcosi osudověneodvolatelného).
(substancí)
gramatická
rozdíl
mezi
opozice:
něčím..
a,,bft nějak!..
,,b:Ít
6[lší
protiklad
instrumentáu(,'kláskem..)
(mítvlastnost).Uplatiiuje se rovněž
(,,pŤetiché..)
pocifujemejako mírně
insffumentální
vyjáďení
nominativu
a
je
proměna,
dúležirá
však
funkční
kterou prošloslúvko
obzvlášé
whaické.
jeho
strofáchbyl jeho vlznam očividněpÍirovnávací:
,jak...v pŤedchozích
prostÍednictvímbyla metafora transformovánav pÍirovnání.Vyjáďení
je tělotvé..jižnenímetaforou(pociéovaná
oscilacemeziobraznosí
,"PÍetiché
neobraznéhopojmenování
a neobmznostíje tu spíšedŮsledkempŤerústání
v symbol), takŽe již první verš naznačuje,že v tÉ.tostrofě zmíněná
transformaceneproběhne.PÍestotakétÍetíveršstrofy poslednízačínáslovem
funkcejsou ďe podstatnějinénežďív:
,jak.. - jeho syntaktickái sémantická
jakoŽto
pÍíslovce
nlbrŽ
zvo|ac?3vyjadfuje div nad vysokou
nepŤirovnává
,
vlastnosti('jak tichéje tělo tvé.).
míroukonstaůované

AŽ na malf rozdíl rytmick$ (ve tŤetímverši je pÍedsunutajedna
nepĚízvučná
slabika) se v prvníchtŤechsÍofách prvnía tÍetíveršod sebeliší
pouze zmíněnousyntaktickouvazbou.Tato téměfriplná totožnost(ejímž
je mimo jinéestetick)'efekt monotonie)vedek zostŤenému
dúsledkem
vníježby se v jinémkontextuvrlbecnemuselyaktualizovat.2l
máníodlišností,
(PŮsobítu ovšem i rozdíl mezi sdělenímpronesen m poprvéa sdělením
opakovanfm')Prvníveršvyužívápredikační
k definování
vazby pÍedurčené
podmětu(pŤevrácenfslovosled pŤitomsvědčío emotivnostivyjádŤení22);
pak naznačuje,
sémantickánesounáležitost
mezi podmětema pÍísudkem
že
jde o definici obraznou. Ve veršitÍetímse tato metaforapÍevádído explicitnější podoby pÍirovnání,která mimouměleckénormy syntakticko.
sémantickfchvztahúnijak nenarušuje.
Pfirovnáníjako by tedy pfedchozí
metaforupotvrzovalo . tím,Že ji ,,vysvětluje...V rámci mimouměleckého
jazykatotiž,,vysvětluje..mechanismus,
jímžmetaforavzniká; ne nadarmoji
poetiky naz!v aji,,zWácenym pfirovnáním...
tradiční

Pozornost věnovaná v1fznamŮmgramatickfm, napÍftladvfznamrlm
slov,
syntaktickfchvazeba takzvanlchneplnov znamoqfch,gramatick:Ích
je pro poezii zabfvajícíse tématemslova velmi pÍíznačná.
Gramatické
vlznarrryjsou totižspojovacímivlákny oné,,sítě..,
do ttfr'pfuozenf jazyk
zachycaje lidskou zkušenosta dává tvar její púvodníamorfnosti.Ve snaze
obnažit sémantikugramatiky zachází zejménaVlaďmÍr Holan s grama.
tick m slovemčastctak,jako by šloo slovo plnov;fznamové.
Všimněmesi
pÍedložkyv závěrečném
osamostatněné
na sadě
verši Smrti umÍrajícího
(Vanutí):,,k vám s ložesestupuji,pficházím- A pÍeceď... S osamostatně.
n mi, ,,zplnovfznamněn mi.. pŤeďožkamise ojediněle setkáme také
u Zahradníčka:
klasnat1fm
a mimo,pÍesa jinam..(Cesta
,,cotys šlak bŤehúm
za humny,Pozdraveníslunci, 1937).Zájmenaa pŤíslovce
(zpraviďa tÁzací)
vyfthujez jejich syntaktické
funkceHďas,2akdyžjejich denotátúm
aktuálně
udílívlastrrostipŤedmětú
mimoŤádněhmotn1fch,
obzvlášé
těžkfch:,,olovem
KDE a Co opánkypodbité..
(K. H. M., DokoÍán).

Vfznamy syntaktick1fchforem se ještězdrlraziiujís nástupemčtvrté
sÍofy,která stojív určité
opozici ke všempÍedcházejícím.
Ke dvěmadosud
spolukonfrontovanÝmsyntaktickfmformám.,,b:Ítněčím..a,,b
t jako něcď.
- zde pŤistupují
jmeIrnf
prvních
pÍedchozích
pfisudalší'V
veršíchstrof
byl
dek vždyvyjáďen rozvitfm substantivemv instrumentálu;zdeje adjektivní
a holf . Poslednějmenovanávlastnostakcentujejeho vfznam (podobnějako
závbešnáholá větr v Holanově Uraženém
dítěti- ..a velcí zhasili..- měla

U Vladimíra Holana ristí princip deformace vztahú syntakticko.
smantickfch aŽvevyraznédeformacesamotrré
synlaxe.K nep}echďnému
slovesu byvá jako jeho rozvíjejícíčlen pŤipojenpfudmět v akuzativu;
napŤíklad
na saděnajdemevěty ,,Mlčímvás,
v již zmíněnéSmrti umírajícího
jabloně!.. či,,I-eŽímKížďríkání.. Jindy naopakpÍechodné
sloveso akuza.
tivnípÍedmětposeádá . ňeba slovesa,Botkať.a ,,mljet, ve verši:,,vryoÍnÍr'áš?
Potkal jsem,míjel...(obraz, Vanutí;.V pfípaděprvnímděj,kterf je
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uzavrensám v sobě (vztahujese toliko ke svémunositeli),nabfvá určitého
vnějšíhozací|ení,pŤesahu,v pÍípadědruhémje ho naopak zbaven' Plno.
vfznamovosÍ,vlastníslovesujako takovému'jako by se tu ještězvyšovala,
neboéjeho- Ťďeno s Ingardenem- ,,materiální
obsah..se obohacujeo aktua.
lizované,zdrlrazněné
formálníhď..
složkypÍíslušného,,obsahu
Aktualizace gramatickfch vfznamrl se nezastavujena vnějšíhranici
slova;uměleckyzvfznami1ovánbfvá i vyznammorfému.
Jako krajnÍpÍípad
a}Íualizacevniťní skladby slova se ve tŤicátfchletechjeví neologismus,
častf zejménau Halase. Namátkou: ,,Milohrad čelatvého..(Rozmarfn,
DokoÍán);,,odkapkáte..(}.[oca šeÍení,
kmtéž);,,hladinavod kovovělď.
(Dušičky,tamtÉ.Ž);,,prostor
Unikděno..( Nikde, t.aÍntéž).
Slovotvomf proces
jinfch
podobách;jedna
se všakmr!žeocitat v centru básníkovazájmu i v
z nich je pak pro FrantiškaHďase obzvlášécharakteristická.
Nejen básnftovi, nfbrž každémumluvčímutotižčeština
nabízíjistou
regulérnímožnostaktuálníslovotvorby:možnostutváŤet'v souladus momentálními vyjadŤovacímipoffebami, lexikální jednotky se stejnou samozŤejmostí,
s jakou se podle pevnfch gramatickychpravidel odvozujírozmanitémluvnickétvary slova.Na mysli mámetvoŤení
slovesnjchsubstantiv
a slovesnlch adjektiv.PťenechámelingvistŮmotázku, zda pťipopisujazykového systémujejich problematika skutečněbude ňazenamezi otázky
slovotvomé,či zda mábft pojednánav rámci tvoťeníslovesnfch tvarŮ.25
Zce|a nepochybnětu však dochází ke změně slovního druhu, takžese
podstatněproměl1uje
formálnístrukturavfznamu,měníse typ denotátu.což
tomuto postupu prop jčuje pťinejmenším
v1fznamovf odstín procesu
slovotyorného.
Pčisetkánís podstatnynnia píídavnfmijményslovesn mi
(v uměleckém,
tedyjazykovépostupyzvlznamťlujícím
textu)mívámepocit,
žena rozdí|ď jinfch to nejsouslova pouze ,,zYolent, (z paradigmatulexi.
kální zásoby), nybrŽ v danémťečovém
aktu právě (byévětšinounikoli
poprvé)unoťená'7Áá,se'Žetatovzácnámožnost,,pfistihnouť.
jazyk pii živé
pojmenovávacíčinnosti(která se nám jinak zpravidla jeví jako cosi dávno
minulého)je hlavnímdŮvodem,pročbásnft, osudověsďehnoucípo chvíli,
kdy ,,v nepojmenované
vdechnešdušijménď.,byl tímtopíeléváním
obsahu
mezi rrlznfmi slovnímidruhypffmofascinován.Namátkouvezměmedoruky
tťebasbírkuTváť' stejněnamátkounďistujme prvníchpět za seboujdoucích
básní,a začněmevypisovat.BáseĎ Ticho (má dvě strofy):,,nevyslovenť.,
,,toužících..,
,,vykoupení..;Podzim (ďi strofy): ,,laskanď., ,,sevťenáo.,
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HÍbitov (ffi
,,upÍenéo.,
,,čekání.o,
,,nedoztá|t,,,,pobíhajícť.;
,,vnuknutím..,
porozumění
(čtyri
Slavnost
sEofy):
,,šplounání.;
'popsan]í..,
,,podesnofy):
n,tlumenf..,
,,zamyšlenť.,
,,žloufitoucť.,
,,mlčenío,
,,porozumění.;
mí|ajÍc{,,
,,zak|etď.,,tipěnÍ.,''vysvo.
Tvary (dvě strofy):,,nesl chané..,,,neYídané.,,
sozujících...
Vícelerátbylo konstatováno (aéjako zápor, či jako klad - směÍování
k dotvoŤenostia monument,alizaci),že Halasrlv obraz světa je poměrně
jmenné syntaktickékonstatickf, neboév jeho vyjaďování pŤevažují
poďl, jakf
sÍukce.26V ůvahuby všakbylo zapoffebívzítzce|amirnoÍádnf
jmennfch
právě
těchto
konsEukcí
mají
slovesná
substantiva
na rihrnu
a slovesnáadjektiva,která sice formálně označujísubstancičivlastnost,obo.
jíje všakvfrazně dějovépovahy' Tak se najednéstraněpetrifikuječasová
jednori{zověobhlédnu.
rozevlátostdějŮ' jež jsou svÍránydo pevnějšího,
telnéhotvaru,na stranědruhése všakdějovost,,rozprostírá..po celétoz|aze
zobtazovanéskutďnosti. Děj je buď pÍímopojednávan m objektem(tak je
jako je tÍeba,,čižbď,),
ďe i dalšíchdějovÝchsubstantiv,
tomuu slovesn1fch,
nebo,v pÍípaděslovesnfch adjektiv, se ričastv nějakémději srává risťední,
pťedmětú'
charakterizující
vlastnostípojednávan)ich
Hďasúv svět tedy'není
jednoznačně
statickf - a neníovšemani jednoznačně
dynamickf; podsratnÝ
je sám pfuchoddějového,tedy časového
obsahudo forem uzpúsobenfchke
statickémupojetíobjektu,k jeho vynětíz časového
proudu.
Básnftovi, kterf s rizkostlivou pÍísností
vážísmysl své činnostii nďinnosti, smysl ,'slovď. i smysl ,,mlčenÍ.,
se cely světjevíjako souhrn
aktivit;jednotlivéskutďnosti buď samy vykonávajíjistf vliv, nebo jsou
naopakovlivřovány, zasahovány.Protojsou u Halasev poměmérovnováze
zastoupenajak slovesnáadjektivačinná(',vysvobozující.,
,podemílajícÍ.),
takfipná (',popsanf..,,,laskanj..,,,zakletf..).Naprotitomuse u tohoŮobásní.
ka aspolíve tÍicátfchletech,neaktualizujejiná vnitÍníopozice v kategorii
slovesnéhoadjektiva . rozdí|mezi činnfmi adjektivy vyjadŤujícími
děj
PŤítomn1f
a minulf, tedymezi typem,,dě|ajícť.a,,udě1avšť.;
s druhfm zténh.
to typŮ se tu prostěnesetkáváme.ZÍejměproto,žetentotyp, slovesnéadjektivum minuléčinné,souvisí s potŤebouhovoÍito (nejméně)dvou dějích,
z nichžjeden pÍedcházídruhému.Takovétočasové,,zvrstvenfo,časová
rozbhaje všakhalasovskému
tv rčímusubjektucizí.Hďasovsk subjektzná
jen pŤítomnost- reálnou pÍítomnostokamžikutvorby, kdy
,,pŤistihuje..
pňedmětypfi určité'akci.,. Pohledu sousďeděnémuna pÍítomnostse děje
Í23

uzavrensám v sobě (vztahujese toliko ke svémunositeli),nablvá určitého
vnějšíhozací|ení,pÍesahu,v pÍípadědruhémje ho naopak zbaven. Plno.
vyznamovost,vlastníslovesujako takovému'jako by se tu ještězvyšovďa,
- Íďeno s Ingardenem- ,,materi-ální
neboéjeho
obsah.o
se obohacujeo aktua.
lizované,zdúrazněné
formálního...
složkypfislušného,,obsahu
Aktualizace gramatick1ích
vfznamrl se nezastavujena vnějšíhranici
slova;uměleckyzvfznamiíovánbfvá i vfznam morfému.Jako krajnípfipad
aktualizacevnitní skladby slova se ve tÍicátfch letechjeví neologismus,
častf zejménau Hďase. Namátkou: ,,Milohrad čelatvého..(Rozmarfn,
DokoŤán);,,odkapkáte..(Noc a šeŤení,
vod kovovělď.
tamtéŽ};,,hladina
(
proces
tamtéŽ);,,prostor
Unikděnď.
Nikde,
tamtéž).
Slovotvomf
@ušičky,
jinfch
jedna
podobách;
se všakrnrlžeocitat v centrubásníkovazájmu i v
z nich je pak pro FrantiškaHalaseobzvlášécharakteristická.
Nejen básnftovi, nfbrž každému
mluvčímutotižčeština
nabízíjistou
regulérnímožnostaktuálníslovoťvorby:možnostutváŤet,v souladus momentálními vyjadŤovacímipoffebami, lexikální jednotky se stejnou samozÍejmostí,
s jakou se podle pevnlch gramatickfchpravidelodvozujírozmanitémluvnickétvary slova.Na mysli mámetvoÍení
slovesnlchsubstantiv
a slovesnlch adjektiv.Pťenechámelingvist&motázku, zda pŤipopisujazykového systémujejich problematika skutečněbude ťazenamezi otÁzky
slovotvorné,či zda má bft pojednánav rámci tvoťeníslovesn ch tvarŮ.25
Zcela nepochybně tu však dochází ke změně slovního druhu, takžese
podstatněproměilujeformálnístrukturav znamu,měníse typ denotÁta- což,
tomuto postupu proptljčujepťinejmenším
v znamovf odstín procesu
slovotvorného.
Pťi setkánís podstatnlmi a piídavnfmi jményslovesn mi
(v uměleckém,
tedyjazykovépostupyzv5íznami1ujícím
textu)mívámepocit,
žena rozdfl od jinfch to nejsouslova pouze ,,zvo|ent,(z paradigmatulexikální zásoby), nfbrž v danémťečovém
aktu právě (byévětšinounikoli
jazykpÍiživé
poprvé)utvoťend.7Ááse,žetatovzácná
moŽ,rrost,,pfistihnout,,
pojmenovávacíčinnosti(která se námjinak zpraviďajevíjako cosi dávno
minuiého)je hlavnímdúvodem,pročbásník,osudověstťehnoucí
po chvíli,
kdy ,,v nepojmenované
vdechnešdušijménď.,byl tírntopťeléváním
obsahu
mezi r&znfmi slovnímidruhypŤ{mo
fascinován.Namátkouvezměmedo ruky
jdoucích
tťebasbírkuTvái' stďně namátkounalistujmeprvníchpétzasebou
básní,a začněmevypisovat' BáseĎ Ticho (má dvě sÚofy): ,,nevyslovení.,
,,toužících,,,
,,vykoupení..;Podzim (ďi sbofy): ,,laskané..,,,sevÍenáo.,
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HŤbitov(ťi
,,čekánío,
,,ne'dozrált,,,,pobíhajícť.;
,,vnuknutíď.' ,,upŤenéo.,
porozumění
(čtyfi
Slavnost
sEofy):
,,šplounánť.;
,,popsan]Í..,
,,podesrofy):
o,tlumenf..,,,zamyšlenť.,
,,žl'ouEtoucť.,
,,mlčení.,,,porozumění..;
m{|ajícť,,
,,zak|etď.,,,ÚpěnÍ.,
,,nevídané..,
''vysvoTvary (dvě strofy):,,neslychané..,
tr;lzujících.,.
Vícekrátbylo konstatováno(aéjakozápor, či jako klad . směÍování
k dotvoŤenostia monumentalizaci),že HalasŮv obraz světa je poměrně
jmenné syntaktickékonstatickf, neboév jeho vyjadÍovánípÍevažují
strukce'26v rivahuby všakbylo zapofiebí vzltzce|amirnoŤádnfpodíl,jakf
na hrnu těchto jmennfch konstrukcímají právě slovesná substantiva
substancičivlastnost,obo.
a slovesnáadjektiva,kterásice formálněoznačují
jíje všakvfrazně dějovépovahy.Tak se najednéstraněpenifikuječasová
jednori{zověobhlédnu.
rozevlátostděj ' jež jsou svírány do pevnějšího,
telnéhotvaru,na stranědruhése všakdějovost ,,rozprostírď.po celérozloze
zohazovanéskutďnosti' Děj je buď pÍímopojednávanfm objektem(tak je
tomuu slovesn;fch,ale i dalšíchdějovfch substantiv,jako je tÍeba,,čiŽbď,),
nebo,v pŤípaděslovesn1fchadjektiv, se častv nějakémději stává sfiední,
charakterizujícívlastnostípojednávanfch pÍedmětŮ.Halasrlv svět tedy.není
jednoanačněstatickf - a neníovšemani jednoznačnědynamickf; podstatn/
je sám pŤechoddějového,tedy časového
obsahudo forem uzpúsobenfchke
statickému
pojetíobjektu,kjeho vynětíz časového
proudu.
Básníkovi, kterf s rizkostlivou piísnostívážísmysl své činnosti.
i nečinnosti,
smysl ,,slova..i smysl ,,mlčenť.,
se celf světjevíjako souhrn
aktivit jednotlivé skutďnosti buď samy vykonávají jistf vliv, nebo jsou
naopakovlivřovány, zasahovány.Protojsou u Hďase v poměrnérovnováze
zastoupena
jak slovesnáadjektivačinná(,,vysvobozující.,
,,podemílající..),
takbpná (',popsanf..,,,laskanf..,,,zak|et!,,).
Naprotitomuse u tohotobásní.
ka, aspoi1ve tÍicátfch letech' neaktualizujejiná vnitťníopozice v kategorii
slovesnéhoadjektiva . rczdí! mezi činnfmi adjektivy vyjaďujícími děj
PŤÍŮomnf
a minulf, tedymezi typem,,dě|ajíct,
a,,udělavší.;
s druhfm ztěch.
to typŮse {uprostěnesetkáváme.ZÍejměpro!o,žetentotyp, slovesnéadjekt!
vum minuléčinné,souvisí s potfebouhovoŤito (nejméně)dvou dějích,
z nichžjeden pŤedcházídruhému.Takovétočasové,,zvrstvení.,časová
rozbhaje všakhalasovskémutvrlrčímu
subjektucizí.Hďasovsk subjektzná
jen pÍítomnost- reálnou pfftomnostokamžikutvorby, kdy
,,pŤistihuje..
pŤedmutypfi určité
,,akci...Pohledu sousfieděnémuna pÍítomnostse děje
123

minuléodhalujíjen natolik' nakolik jsou pannéve svfch dŮsledcích:ve
stopáchzanechanfchna věcech,kterézasáhly.Slovesnáadjektivatrpná se
tudížobjevujív obousv/ch časovfchformách,pŤítomné
(,,laskanf..)i minulé(,,vyleštěnf..,,,vyhaslf,).

facizícivilnímu duchu poetismu,kterf nedovolovalrétorickypatos(leda
jako objektparodie)ani jinf pÍilišzjevnf projevcitu. Ve tÍicátf ch letechse
se
naopakapostrofawacído prezie vmffevelmi vysoké;jejíněkdejšísmysl

PÍedmětovšemnemusíbft charakteizován pouze svou okamžitou
(aktivníči pasívní)rlčastína ději, nfbrž takénějakfm svlm Ívalejším
sklonem k němu. odtud zŤejměpocházíHalasova obliba adjektiv končících pŤíponou-ivf (,'děsivÝ..,,,tesklivÍ..,,'žádostiv!'..)nebo -av1f(,,nďíkavy,,, ,,kŤiklavf..,,jímavf..).Rovněž u nich se v sousedstvíčetnfch
pÍídavnfchjmen slovesnfch aktualizuje vnitŤnískladba . včetněvědomí
současné
neproduktivnostipŤípony.
TétoneproduktivnostimŮžebft para.
doxně využitok tvorbě neologismu . pÍipomeiíme,,pÍedstavy
pokušivé..
(Nemocnf,TváŤ)nebo,,zívavájara..(Hade,DokoÍán).

si
Cosi z vfznamu patetickéemotivnosti a poukazu k vznešenému
apostrofauchovala v básních'typulitanického,kterfmi proslul zejména
HaLas,, - a na druhém,surrealistickémpÓlu Nezvď. V pÍípadělitanickfch
básní ovšem již nejde o aposÍÍofujednotlivou, sporadickou, sloužící
citovéhopÍetlaku,nfbrž o stabilníprosfredekkanok vyjádŤeníokamžitého
nizovanéhoŽánru, jenŽnese určitévfznamy jako celek (napÍíkladv.fznam
magickéďmosféry obŤadu,pokornéďevzdanosti do vr1levzfvanéhoatd.).
Tyto vfznamy, spjatése samotnoužánrovouintencí,sepak častodialekticky
sťetají s jejím konkrétnÍmnaplněním.Tak Halasovo rouhačskévzlváni
básni ze
boží. ,,nikde..(ve stejnojmenné
pravéhoopaku všudypŤítomnosti
po
marně
vífu
toužícího
moderního,
sbírky Dokoťán)zvltazfiuje zoufalství
člověka;z kontrastu naďc mariánskéhokultu s pozemskfm ridělem stáÍí
a opuštěnosti(staÍéženy, 1935) se rodí vfpověď kŤesthnskáv jakémsi
soucitua lásky kbližnímu.
hlubšímsmysluintenzívněprocítěného

Do zornéhopole básnftrl zablvajícíchse implicitním tématemslova
se nedostávajíjen gramaticképrostÍedkyjazyka. Řekli jsme, žeprotÍicátá
létaje pÍiznačnyjistf náwat ke ,,klasičnosti..(v určitfch ohledech),ke
,,klasické..lyrické komunikačnísituaci. Proto se obnovují(a funkčně
pÍehodnocují)i určitépostupy s touto komunikačnísituacíspjaté.Tlká
se to napfíkladtematizovaného,
zobrazovanéhoadresáta.
Dokud se mezi tvrlrčímsubjektem a reálnfm pÍíjemcemzákonitě
rozprostírala kompaktní rovina fiktivní, zobrazené komunikace,
bylo zcela pÍirozené(byénikoli nezbytné),když vfpověď zobrazeného
mluvčíhoměla takésvéhovlastního.se čtenáiemzŤetelněnetotožného
adresáta.V podobě nepÍílišzměněnépfetrvává i nadiáletento adresát
v jednom lyrickém žánru:v takzvanépoezii milostné.Setkáváme se s ní
hojně ve tŤicátfch letech (u Halase, Seiferta, občasu Holana atd.), ale
vyskytovala se i v poetismu- pŤipomeiÍme
celou ŤadubásníNezvalovfch,
Seifertov1ícha Bieblovfch. Zde všudečtenáÍnebyl (a není)píekvapen,
když se ocitá v roli jakoby bezděčného
svědka intimníhovyznání,adrejiné
jsme
sovanéhozcela
osobě. V poezii
ovšemzvyk|íi na dalšífiktivní
adresáty.V neposledníYaděto b/vá osoba v zobrazovanékomunikační
situaci nepŤítomnánebo objekt z jinlch pÍíčinnepŤístupnfjakémukoli
komunikačnímu
vlivu . věc neživá,abstraktnípojem atd.Tradičnípoetika
naz! vá takovétooslovení,jak známo,apostrofou.Jejímhlavnímsmyslem
bfvalo vyjádŤitvypjatéemotivnízaujetimluvčího;již
proto byla apostroIU

všakzměnil.

Jinéhovfznamu nabfvá aposEofatam,kde nenízačleněnado litanického
perspektivy,Do
žánru;její hlavnífunkcípak bfvá protněnakomunikační
proudu komunikace mezi tvŮrčímsubjektem a pňdemcemvnikají veďe
praménkydílčích
ko.
takérúznosměrné
mnohadďšíchzáměmfch pťekážek
neschopnému
adresátu
munikačníchaktŮ zobrazenfch, fiktivních.odpovědi
apostrofy tze klást otázky nejen,'ťďnické..(u nichžse,jak známo,odpověď
vyrozumívá z formuliace otázky samotné),nlbrž i ot.ázky zcela nezodpo.
věditelné:

Po Íaklenivémzrání
esenci,
k slavnostní
pťedstÍrání'
pťipouštíŠ,
jen formublaha,rci?
(tváťmnesnímá)
Pťipouštíš
tupostnovfchbludtl,
kdeokrajuměnímá
studu?
ostlísvého
Vl. Holan, Prázdnf pohár (oblouk)
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minuléodhalujíjen natolik, nakolik jsou patrnéve svfch dŮsledcích:ve
stopáchzanechanfchna věcech,kterézasáhly.Slovesnáadjektivatrpná se
tudížobjevujív obousvfch časov]Ích
formách,pfitomné(,,laskanf..)i minulé(,,vyleštěnÍ..,,,vyhas$..).

facizí civilnímu duchu poetismu,kterf nedovolovalrétorickypatos(leda
jako objektparodie)ani jinf pÍílišzjevnf projevcitu. Ve Í}icátfchletechse
se
naopakapostrofavracído poeziev mffevelmi vysoké;jejíněkdejšísmysl

PÍedmětovšemnemusíbft charakterizovánpouze svou okamžitou
(aktivníči pasívní)ričastína ději, nfbrž takénějakfm svfm fivalejším
sklonem k němu. odtud zŤejměpocházíHalasova obliba adjektiv končí.
.ivf (,,děsivf..,,,teskliv!.,,,,žádostivf..)
cíchpŤíponou
nebo -av (,,nďí.
kavf.., ,,kÍiklavy,.,,jímavf..).Rovněž u nich se v sousedstvíčetnfch
pÍídavnfchjmen slovesnych aktualizuje vnitŤnískladba - včetněvědomí
současné
neproduktivnostipŤípony.
Tétoneproduktivnostimrlžebft para.
doxně využitok tvorbě neologismu . pÍipomeiÍme
pokušivé..
,,pŤedstavy
(Nemocn1i,TváÍ) nebo ,,zÍvavá'jara..(Hade,DokoÍán).

si
Cosi z vfznamu patetickéemotivnosti a poukazu k vznešenému
apostÍofauchovďa v básních.typutitanického,kteqfmi proslul zejmétla
Ha|as., . a na druhém,surrealistickémpÓlu Nezval. V pÍípadělitanickfch
básní ovšem již nejde o apostlofu jednotlivou, sporadickou, sloužící
citovéhopÍetlaku,nfbrž o stabilníprosÉedekkanok vyjádŤeníokamžitého
nizovanéhoŽáwu, jenŽnese určitévfznamy jako celek (napfíktadv znam
magickéatmosféryobÍadu,pokornéďevzdanosti do vúlevdvaného atd.).
intencí,sepakčastodialekticky
Tyto vjznamy, spjatése samohoužiánrovou
sffetají s jejím konkrétnímnaplněním.Tak Halasovo rouhačskévzyvání
básni ze
pravéhoopaku všudypŤítomnosti
boží. ,,nikde..(ve stejnojmenné
po
vffe
marně
toužícího
sbírkyDokoÍán) zvfrazřuje zoufalstvímoderního,
čtověka;z kontrastu tradic mariánskéhokultu s pozemskfm dělem stáÍí
v jakémsi
a opuštěnosti(staÍéženy, 1935) se rodí vfpověď kÍeséanská
soucitua lásky k bližnímu.
hlubšímsmysluintenzívněprocítěného

Do zornéhopole básnftrl zablvajícíchse implicitním tématemslova
se nedostávajíjen gramaticképrostŤedky
jazyka. Řekli jsme, Žepro Ěicátá
létaje pffznačnfjistf náwat ke ,,klasičnosti..
(v určitfchohledech),ke
lyr.ickékomunikačnísituaci. hoto se obnovují(a funkčně
,,klasické..
pŤehodnocuj|i určitépostupy s touto komunikačnísituacíspjaté.Tfká
se to napŤíkladtematizovaného,zobrazovaného
adresáÍa.
Dokud se mezi tvrlrčímsubjektem a reálnfm pÍíjemcemzákonitě
rozprostírala kompaktní rovina fiktivní, zobrazené komunikace,
bylo zcela pŤirozené(byénikoti nezbytné),když vypověď zobrazeného
mluvčíhoměla takésvéhovlastního,se čtenáŤem
zŤetelněnetotožného
adresáta.V podobě nepÍílišzměněnépŤeÍvává i nadiáletento adresát
v jednom lyrickémžánru:v takzvanépoezii milostné.Setkáváme se s ní
hojně ve tÍicátychletech (u Hďase, Seifer[a, občasu Holana atd.), ale
vyskytovala se i v poetismu. pŤipomeĎme
celou ňadubásníNezvalov ch,
Seifertov/ch a Bieblov1fch.Zde všudečtenáŤ
nebyl (a není)pÍekvapen,
když se ocitá v roli jakoby bezděčného
svědka intimníhovyznání,adresovanéhozcela jinéosobě. V poezii jsme ovšemzvyilí i na dalšífiktivní
adresáty.V neposledníÍaděto bfvá osoba v zobtazovanékomunikační
situaci nepÍítomnánebo objekt z jinfch pÍíčinnepÍístupnfjakémukoli
komunikačnímu
vlivu - věc neživá,abstraktnípojematd.Tradičnípoetika
nazfvá takovétooslovení,jak známo,apostrofou.Jejímhlavnímsmyslem
bfvďo vyjádŤitvypjatéemotivnízaujetimluvčího;již
proto byla apostro-
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všakzměnil.

Jinéhovfznamu nabfvá aposrofa tam,kde nenízačleněnado litanického
perspektivy.Do
žánru;její hlavní funkcí pak bÝvá proměna komunikační
proudu komunikace mezi tvŮrčímsubjektem a pfíjemcem vnikají veďe
praménkydílčích
kotakérúznosměrné
mnoha dďších zámérnychpťekážek
adresátu
munikačníchaktúzobrazenfch, fiktivních.odpovědi neschopnému
apostrofy lze klást otÁzkynejen,,ťďnickď. (u nichžse,jak známo,odpověď
vyrozumívá z formulace otázky samotné),nfbrž i otázky zcela nezodpověditelné:

Po taklenivémzrání
esenci,
k slavnostní
pťedstírání'
pčipouštíš'
jen formublďn, rci?
(tváťmnesnímá)
Pťipouštíš
tupostnovfchbludtl,
kdeotrajuměnímá
studu?
ostffsvého
VI. Holan,Prázdnf pohár (oblouk)
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o klenbo,zdali anděl sehnulse tak,aby naslouchal.
zda člověknaslouchá,čímlehkostzvedal by,
ten anděl,ktery klíčmá,aby zavíra|
žlučvonnoudo žádosti'klíčvazbv?
Vl. Holan, Úzkost (Vanut$
odpověď samozťejměnemohou poskytnoutapostrofovaníadresáti:
a ,,klenba...Sotvaji všaknaleznetakéčtenáč,
,,pťedstírání.
ato jiŽproto,že
v kontextu ustavičnfch syntakticko-sémantick:fchdeformací, tedy
intenzívněnaznačované,
avšak racionálně nedešifrovatelné
metaforiky,
pravděpodobně
nesvedeani odhalit,,piesnf..,logickf smyslotázky samotné.
Proto se zde táaacívětná forma stává píedevšímsymbolem tázavosti jako
takové;symbolemjistéhoživotrrího
postoje,jehožhodnotaneklesá,njbrž
ngopakvzrŮstiís nesnadností
ažnemožností
odpovědi'
D ležitéjsou'i dúsledkyintonační;
otrznft na konci posledníhoverše
strofy nečekanězvedá dosavadníintonačnílinii, a tak dynamizujejeho
rytmick}' prúběh.Takto fungujínejen otÁzky;věty tÁzacíse stťídají
s oznamovacími,zvolacími i tozkazovacími(opět jde o rozkazy nesptnitelné):
,,Ó dne ...Ne, ne,nevcházejvmouduši!..@outo,oblouk)' Pravidelnéplynutí
verše,kter je většinouv souladu s metrickfm schématem,se dramaticky
sďetá s dynamickfmi proměnamivzrušené
intonace.
Neméněv1iznamně,ďe poněkud jinlm zpŮsobem,se komunikační
perspektiva aktualizuje kupňíkladuve Weinerově Mezopotámii. Weinerúv
mluvčímá v soběcosi z vypravěčŮtrkzvanésebereflexívní
prÓzy:2Epodobně
jako oni zaujímá vypravěčsk! postoj, vychutnává samospádnou,
lehkosta plynulostieči,automatismus
,,kolovrátkovou..
qfmťr,
efektynavra.
cejícíchse a leda nepatměpozměněnfchmotivrl.Drlkladnějiprokázattyto
vlastnostibychommohli pouze citacemiuMzek pňliš rozměrnfch;proto si
jen namátkou povšimněmenapťíkladhovorovéhoobratu
,,ne Že by,,, jímž
jako by mluvčípťedcházelmožnénámitce svého reálně pňtomného
posluchače,
a věnujmepozornosttakéimprovizovaněprlsobícím
sdruženfm
rlmrlm:
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Ne žeby dokola pomníkuJohančina
zahubenáužjen doutnalaďícenina
ne žeby proradnátaÍn7'e|ahlubina
ne žeby lstivá domlouvďa hladina
Ó nikoliv málokdy bfvá
prolhaná ležtak pÍesvědčivá

Snebevzetíslova MezopoÍámie (Mezopotámie)
V téže
básni se setMváme i s doklady vpravdě,,neuctivéhď.,parďického
zacházenís plísnfmipravidly syntaxe:,,vypáhá chytrfmahmatyzlodějskfmď., ,,I)osvémprávu mladistvémď..Najdeme tu i rfmy, kterése prohťešují
na uznávan;fchbásnickfch mravech tím,žeroz|r|ádajídvojhlásku:,,utuchápadouchď., ,,ponouká. toho kluka...Nikoli ve vftvorech dffvějšíchpoetisttl'
nlbtž v poezii Richarda Weinera jako by se v tuto chvíli wacelo něco
podstatnéhoz děďctví poetismu2g(zároveĎ je tento posfirp souběžnf se
anižby z6atilo svouvážnostazá.
sunealistickfmisnahamio automatismus):
važnost,témaslova je tu pojednános jistou hravostía ironiclcfm odsfupem.
V rivodu pťedchozíkapitoly jsme ťekli, žehodláme charaktertvŮrčího
subjektu- jakožtovfslednici toho,o čem,co a jak bdsnict$mjazykem\fr.ť
- zkoumat pod zornfm rihlem otázky, jak se na konkrétnímbásnickém
vyjadťovánípodílízprlsob zacházenís vyjaďovacÍ kompetencímimouměkdy zákonitostimimoumělec.
leckou.V dobáchbásnictví,pťedmoderníhď.,
platily bezvlhraďnéa rÁvazněi p.roprojev básnftúv,vyp$.
kéhovyjadťování
vala charakteristikatvfučíhosubjektumimo jiné31z toho, o čem,co, jak,
jakymi prostťedky,za jakfch okolností a prď hovofil fiktivní zobnzeny
mluvčí.S postupnfmrozbíjenímkompaktnostipostavyzobrazenéhomluvčího (v české
poezii k němu docházízhrubaď devadesátfchlet, s novou silou
a dŮslednostípak s nástupem meziválďné avantgardy)se zaěín6rozpadat
i vnitfií soudržnost,bezpodmínďná spjatost zmínéné
soustavy otázek.
NapŤíkladv poetismu ztrácí re|evaneiotinka o čem;mluvit lze dle libosti
o čemkoliv.Vykresleny nebfvají(snadjen s vfjimkou básní'kterése expli.
citrě hlásík,,cestopisné..inspiraci) ani okolnosti a dúvodypromluvy; to, co
blvá nazfvánojazykovfmi prosďedky,setu pak zpravidla objevujev podobě
spfie bezptrznakové.Veškerá váha naproti tomu ležína poměru mezi co
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, o klenbo,zda.li anděl sehnulse tak,aby naslouchal,
. zda člověknaslouchá,čímlehkostzvedal by,
ten anděl,kter! klíčmá, aby zavÍra|
žlučvonnoudo žádosti.klíčvazbv?
Vl. Holan, Úzkost (Vanutfl
odpověď samozťejměnemohou poskytnout apostrofovaníadresáti:
a ,,klenbď..Sotvaji všaknďezne takéčtenráť,
,pťedstínírrť.
a to již proto,že
v kontexťu ust,avičnfch syntakticko-sémantick]Ích
deformací, tedy
intenzívněnaznačované,
avšak racionálně nedešifrovatelné
metaforiky,
pravděpodobně
nesvedeani odhalit,,pťesnfo.,
togickf smyslotázky samotné.
Proto se zde tinací větná forma stává piedevšímsymbolem tázavosti jako
takoíé;symbolemjistéhoživoÍríhopostoje,jehožhodnotaneklesá,nÝbrž
ngopakvzrrlstiís nesnadností
ažnemožností
odpovědi.
jsou'i drlsledkyintonační;
Dt}ležité
ooaznftna konci posledníhoverše
strofy nečekanězvedá dosavadníintonačnílinií, a tak dynamizujejeho
rytrnickf prrlběh.Takto fungujínejen otázky; věty tázacíse stiídajís oznamovacími,zvolacími i tozkazovacími(opět jde o rozkazy nesplnitelné):
,,Ó dne ...Ne, ne,nevcházejvmouduši!..CPouto,oblouk).Pravidelnéplynutí
verše,kter1fje většinouv souladu s metrick/m schématem,se dramaticky
sďetrás dynamickfmi proměnamivzrušené
intonace.
Neméněvfznamně, ale poněkud jinfm zprlsobem,se komunikační
perspektiva aktualizuje kupťíkladuve Weinerově Mezopotámii. Weinerúv
mluvčímá v soběcosi z vypravěčú
takzvanésebereflexívní
prÓzy:28podobně
jako oni zaujímá vypravěčskf postoj, vychutnává samospádnou,
,,kolovrátkovou,.
lehkosta plynulostťeči,
automatismus
r./mťr,
efektynawacejícíchse a leda nepatrněpozměněnfchmotivú.Drlktadnějiprokázattyto
vlastnostibychommohli pouze citacemiukázek pfflišrozměrnfch;proto si
jen namátkoupovšimněmenapťíklad
hovoroyéhoobratu ,,nežeby,,, jímž
jako by mluvčípťedcházelmožnénámitce svého reálně pťítomného
posluchače,
a věnujmepozornosttakéimprovizovaněpŮsobícím
sdružen:fm
rjmúm:
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Ne žeby dokola pomníkuJohančina
zahubenáužjen doutnalazĚícenina
ne fu by proradná tarfl 7'elahlubina
ne žeby lstivá domlouvalahladina
Ó nikoliv málokdybfvá
prolhaná ležtak pÍesvědčivá

Snebevzetíslova Mezopotámie (MezopoÉimie)
parodiclkého
V téže
básni se setkávámei s doklady vpravdě,,neuctivého..,
zacházenís pffsnfmi pravidly syntaxe:,,vypťáháchytrfmahmatyzlodě1iskf.
mďo,,,Po svémpr.ávumladiswému...Najdeme tu i rfmy, kterése prohťrešují
nauznávanlch básnickfch mravech tim,žerozkládajídvojhlásku: ,,ututchápadouchď., ,,ponouká- toho kluka...Nikoli ve vftvorech dffvějšíchpoe|tistú,
nfbrž v poezii Richarda Weinera.jako by se v tuto chvíli vracelo lněco
se
podst,atného
z dědictví poetismu29(zároveiÍje tento postup souběžn1í
vážnost
ztratilo
svou
anižby
azásunealistickfmisnahamio automatismus):
važnost,témaslova je tu pojednrános jistou hravostía ironickfm odsfit1rcm.
V rivodu pťedchozíkapitoly jsme ťekli, žehďláme charaktertv tčÍho
subjektu- jakožtovfslednici toho,o čem,co a jak básnicl$mja,ykemWé$
- zkoumat pod zornfm hlem ot4zky, jak se na konkrétnímbásnickém
vyjadťovánípodílízprlsob zacházenís vyjaďovací kompetencímimouměkdy zákonitosti mimournělec.
leckou. V dobáchbásnictví,pťedmoderníhď.,
platily bezvlhraďnéa závazně i proprojev básnftúv'vyp .
kéhovyjadťování
vala charakteristikatvúrčíhosubjektumimo jiné3l z toho, o čem,co" jak,
jakfmi prostťedky,za jakfch okolností a prď hovoťil fiktivní zobrazeny
mluvčí.S postupnfmrozbíjenímkompaktnostipostavyzobrazenéhomltrvčího (v české
poezii k němu dochániztuubaod devadesátfchlet, s novou silou
a dŮslednostípak s nástupem meziválečnéavantgmdy) sezaěíná rozpadat
i vnitfií soudržnost,bezpodmínďná spjatostzmíněnésoustavy otázek,
Napťíkladv poetismu ztrárcírc|evanei otánkao čem;mluvit lze ďe libosti
o čemkoliv.Vykresleny nebfvají(snadjen s vfjimkou básní,keré se expli.
cifrtěhlásík ,,cestopisné..
inspiraci) ani okolnosti a dúvodypromluvy; to, co
blvá,nazfváno jazykovfmi prosďďky, setu pak zpravidlaobjevujev podobě
spíšebezpffznakové.Veškerá váha naproti tomu ležína poměru me.zico
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a jak', pro poetismus má rozhďující vyznarrl takovépojednánípťedmětu,
kterénarušujejeho navyklou, mimouměleckfnročekávánímstanovenou
sEukturu,a to jak vztahrlvnitťních'tak zejménavztahrl vnějších.
V introvertní,holanovsko-halasovské(zjednodušeněťečeno)
poezii let ťicátfch se
pak hlavnídrlraz pťesunulna otázku jaklmi jazykovjmi prostťedky;sám
pťirozenf jazyk,jeho jednotlivévyjadťovacíformy a vztahy mezi nimi
se umělecky zvfznamřují a stávajíse pťedmětemimplicitní básnické
reflexe.
Hovoťímetu samozíejměpouze o určitfch pťevládajících
obecnfch
tendencích;v konkrétníchdílech bychom našli četnékonlaétnější,
byť
víceménědíIčí
projevy pťítomnosti
fiktivníhomluvčího.Kromě toho,jak
jsme užzdrlraznili v minulékapitole, naším kolem nenícharakterizovat
tvrlrčísubjekttoho kteréhojednotlivéhodíla. subjekt,kterf je korelátem
jedinečného,
jen pro danédílo platného,individuálního sémantického
gestá, nÝbrž subjekt zobecněn , odpovídajícíanďogicky zobecněnému
sémantickémugestu dobovému či směrovému.Vfpověď většiny
poetístickfchbásníse nevyčerpávala
oním,,ozvláštněním..
popisovan ch
jehožpodstatujsme se pokusili objasnit; toto ,,ozvláštnění..
skutečností,
je všaktím,co je v nich vždy (aéjakokonečnfcíl, aťjakoprosťedek)
pŤítomno.Takév dílech tťicátfch let nenítémaslova jedinfm pojedná.
vanlm tématem;toto implicitní téma- a jeho v:/znamné,
leckdy rÍstťední
postavení- však navzájem spojuje básnická díla, která už nestmeluje
žádnf společn program a která proto jinak tíhnou spíšek odtišnosti'
k rozmanitosti.
Jestližese v jednotlivfch dílech témaslova snoubís rrlznfmi tématy
dalšími,znamenáto, že takéono múžebft ve vzlahu k nim buď cílem,
nebo prostťedkem(v rovnovážn1fch
pťípadech
obojímzároveí). Celkově
se však tato rovnováha s postupemčasupťeskupuje:zatímcana pďátku
tťicátÝchlet stály problémyslova a mlčení,slova.a nevfslovného'slova
jako povinnosti a danajskéhodaru v samotnémcentru prožitkusubjektivity (a sebereflexesubjektuv cenru prožitkusvěta)'pak ke konci daného
období' zejménapod vlivem stále drtivějšía drastičtější
společenské
atmosféry,se tototémapťesouvádo p ozadízájmu- z pozice cí|edo pozice
prostčedku.Ani zde všakjeho vyznam neslábne,jak ukazuje naplíklad
Halasovo Torzo naděje z roku.1938 či Holanovo Záťíz téžedoby. Je to
svfm zpúsobemlogické,neboédějinytu s krutou ironií nově zaktu. alizo128

s nimižse básníci
valy a zkonkretizovalymimojinéprávěty problémy,
jako
povftce
problémy
filozofickfmi.
s
ovšem
po
ce|átÍtcátÁ|étastÍet.ali
tohoto kolu
riskantní
obtížností
povinnostíŤeči
a
Rozpormezibásníkovou
dimenzí.
ažpffliškonkrétních
náhlenabylďívenetušen:Ých,
Poznámky
1 v. Nezval,letákSunealismusv ČsR,2l,3.1934.
2 Surreďismusv diskusi,Prďra 1934.
3 Tamtéž,
s.31.
a Let6k Surealismusv ČsR.
5 Tamtéž'
6 Doslova tak hodnotil své poetistickéusilování V. Nezval ,,Š1o
o to, odhďit
skutečnos!dátjíjejísvítivftvarjako v prvÝ den.Činil-lijsemto zacenu logip-' byla
to snahanadmíď'é*i'ti"tá.* v. Nezvál' Kapka inkoustu,Red 1,9, červen1928.
7 Leták Suneďismus v Čsn.
8 B|ft",i"M. Kubínová,Proměnyčeské
poeziedvacátfch let,Praha 1984,kapitola
Hďasova Sépie.
9 Je ovšemspornéa nelzejednoznačně
rozhodnout,zdamímeHa|asovua Závadovu
skutečněještěna prldě poetismu, nebo zda
vedenou
poleiniku
za
pouuzovat
tntxo
toto polemickéostř stavíobě knihy již mimo tento sm&' Jejich intenívní vztďr k
poeďsmuje všakv obou piípadechmimo ďskusi.
l0 vi"F. X' Šada"Dvapiedstavitelépoetismu,
Prahal928'
o nejmlaďípoeziičeské,
tl Typičnostimotivu
ve studii
J.
Brabec
,,víček..vHolanověpoezii si všiml napÍ.
poezii,
1963.
Praha
Holan, in: Jak číst
12R.Ingarden,Uměleckédílo literrámí,Praho 1989.
13
námtakéumožnípodcbypojem,,zkušenosti..
N"id"poo""o poťebuzjednodušení;
tit rozan mezi těmi syntaktickfmi spojeními,která nejsou v. rozporu s mrmoutyto normy porušují.Ve snazc zd raznit
měteclclmi normami,a těmi spojéními'-kierá
ontotoii"l"y rczÁí| mezi píedmětem intencionálním a piedmělem reálnjm totiž
Ingardln považuje ,,..golé.nť.intencionálnípíedmětyi vniďně .rozpom6spojení
". či,,kulatf čtvereď.,takžepojemintencionálníhopíedmětusám
tyio ,,or"oenežeiezo..
o sobě vfše zmíněnérozlišováníneumožřuje.
14
R. Ingarden,Uměleckédflo literární s' 146.
15
E*i'tu.ií ovšemi obtazn| pojmenován( jejichž rozsah se lcryje s větnfm celkem
(častojsme se s nimi setkávďi právě v poetismu),takževětná synta8matazústrívají
.nedotčena.
16
J. M' Lotman, Lekcii po snukturďhoj poetike, Tartu 1965.
'7
M. Kobínoná,Seifertovapoezieplynoucíhoěasu (K poeticeknih Jablko z k]ínaa
Ruce Venušiny),Českáliterahra 1987,4,s. 306.320.
',
in:R. Jakobson,
vi"R. Jukotson,DvaaspektyjazykaadvatypyafaticlcÍchporuch,
Slovesnéuměnía uměleckéslovo,Praha 1969.
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a jak; pra poetismusmá rozhodujícívyznam takovépojednánípťedmětu,
kterénarušujejeho navyklou, mimouměleckfnročekáváním
stanovenou
strukturu,a to jak vztahrivnitíních,tak zejménavztahrl vnějších. intro.
V
vertní,holanovsko-hďasovské
(zjednodušeně
íečeno)
poezii let fficátychse
pak hlavníd raz pťesunulna otázku jakjmi jazykovlmi prostťedky;
sám
pťirozenf jazyk,jeho jednotlivévyjadťovací
formy a vztahy *.,i ni,ni
se umělecky zvyznamíljí a stávajíse píedmětemimpliciiní
básnické
reflexe.
Hovoťímetu samozťejměpouze o určitychpťevládajících
obecn/ch
tendencích;v konkrétníchdílech bychom nďli četnékonkrétnější,
byť
víceménědílčíprojevy pfftomnostifiktivníhomluvčího.Kromě
jak
toho,
jsme užzdrlraznili v minulékapitole, naším kolem
nenícharaktetizovat
tvťtrčí
subjekttoho kteréhojednotlivého<líla. subjekt,kter! je korelátem
jedinečného,
jen pro danédílo platného,individuálního
sémantického
gesta, nfbrž subjekt zobecněn , odpovídajícíanatogicky
zobecněnému
sémantickémugestu dobovému či směrovému.Vfpověď většiny
poetistickfchbásníse nevyčerpávala
oním,,ozvláštněním..
popisovan ch
jehožpodstatujsme se pokusili objasnit; toto
skutečností,
,,ozvláštněnť.
je však tím,co je v nich vždy(aéjakokonečnf
cíl, aťjako prostťedek)
pťítomno.Takév dílech tťicát/ch let nenítémaslova jedinfm pojednávan;fmtématem;toto implicitní téma- a jeho vyznamné,leckdy stťední
postavení- však navzájem spojuje básnická díla' která už nestmeluje
žádn! společn1fprogram a která proto jinak tíhnou spíšek oďišnosii'
k rozmanitosti.
Jestližese v jednotliv:fchdílech témaslova snoubís rrlzn]fmitématy
dalšími,znamenáto, že takéono m že byt ve vztahu k nim buď cílem,
nebo prostťedkem(v rovnoviížn]/ch
píípadechobojímzárovelÍ).Celkově
se však tato rovnováha s postupemčasupťeskupuje:zatímcona pďátku
tťicátfch let strályproblémyslova a mlčení,slova a nevyslovného,slova
jako povinnosti a danajskéhodaru v samotnémcenffu prožitkusubjektivity (a sebereflexesubjektuv centruprožitkusvěta),pak ke konci daného
období, zejménapod vlivem stále drtivějšía drastičtější
společenské
atmosféry,se tototéma pťesouv
pozadí
záj mu z pozice cí|edo pozice
á da
prostčedku.Ani zde všakjeho vyznam neslábne,jak ukazuje napffklad
Halasovo Torzo naděje z roku.1938 či Holanovo Záťíz téžedoby. Je to
svfm zprlsobemlogické,neboťdějinytu s krutou ironií nově zaktu. alizo.
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s ninnižse básníci
valy a zkonkretizovalymimojinéprávěty problémy,
jako
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problémy
filozofickfmi.
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ovšem
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Poznámky
1 V. Nezval. leták Suneďismus v ČSR,2L.3.1934.
2 Surrealismusv diskusi,haha 1934.
3 Tamtéž,
s. 31.
a Let6k Surreďismusv ČsR.
5 TamtéŽ'
6 Doslova tak hodnotil své poetistickéusilování V. Nezvď: ,,Šloo to, odhalit
to za cenulogiky,byla
dátjíjejísvítivf tvarjako v prvf den' Činit-ti.jsem
skutečnost,
to snahanadmírurealistická...V.Nezval, Kapka inkoustu,Red 1, 9, červen1928.
1 LetákSurreďismus v Čsn.
8 B|ft",i, M. Kubínová,Proměnyčeské
poeziedvacátfch let,Praha 1984,kapitola
HalasovaSépie.
9 Je ovšemspornéa nelzejednoznačně
rozhodnout,zda mámeHalasovua Závadovu
ještěna pŮděpoetismu'nebozda
knížkupovaŽovatza polemiku vedenouskutečně
toto polimické ostňístavíobě knihy již mimo tento směr. Jejich intenzívnívztah k
mimo ďskusi.
poetismuje všakv oboupťípadech
10vi"F. x. šuto4DvapŤedstavitelépoetismu,
Prahal92g,
české,
o nejmladšípoezii
1l Typičnostimotivu
,,víček..vHo1anověpoezii si všiml napť.J. Brabec ve stuďi
Holan, in: Jak čístpoezii' Praha 1963.
12R.Ingarden,Uměleckéďlo titerámí,Praha 1989.
13
námtakéumožnípodchypojem,,zkušenosti..
N".jd"poo""opoďebuzjednodušení;
tit rozdíl mezi těmi syntakticklmi spojeními,která nejsouv rozporu s mimouměleckfmi normami,a těmi spojeními,která tyto normy porušují.Ve snazezdŮraznit
ontologich.f rozdfl mezi píedmětemintencionálníma pťedmětemreálnfm totiž
intencionílnípiedměty i vniťně rozpomá spojení
Ingarděnpovažujeza ,,regulérnÍ.
typu ,,dievěnéželezo..či,,kulab.fčtvereď.,takžepojem intencionálníhopťedměhrsám
o soběv!še zmíněné
rozlišováníneumožřuje.
14
R' Ingarden,Uměleckédílo literárnís' 146.
15
E*il.tujíovšemi obtaznápojmenován(jejichžrozsahse kryje s větnfm celkem
(častojsme se s nimi setkávali právě v poetismu),takž.evětná synta8matazistÁvají
nedotčena.
16
J. M. Lotman,Lekcii po strukturalhojpoetike,Tartu 1965.
''
M. Kobínoná,Seifertovapoezieplynoucíhoěasu(K poeticeknih Jablko z klínaa
Ruce Venušiny),Českáliteratura1987,4,s. 306-320.
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jazykaadvatypyafaticlclchporuch,in:R. Jakobson,
Vi"R. JukoOson,Dvaaspekty
Slovesnéuměnía uměleckéslovo, kaha 1969.
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L9T^^též.
20složitost
větnéstavbyjako-ryspro Halase pÍíznačnlkonstatuje
napť.J. Grossman
v pŤedmluvěk Halasov/m Básním,Praha 1957.
2l'Ro.díy
mezi definičnímetaforou
(."{,je B..)apŤirovnáním
(,".{jejako B..)se nijak
u{:Tě neaktualizujínap 'v Nezval,,{Ž"ne v množném
eisre,tae oba zprlsoby
vyjáďení hrajíuvnití obraznjch vfčtrl stejnou ro|i' Zajímav! prip.o
'*"r'"ri"'""
tohotorozdfluposkytrrjetaké-Máchrlv
Máj: na zďátku pro'rureÝuáyáiv'á.:.ou tut.
oxymÓra prezentovánajakožtopŤirovnání(isou uvoána slovy
,jakoi. n"bo-,po.. ,'9brazco bíllch měst'....),v jejímzávěrujsou všakzpětněintffitov,ena
3'to a"t.
ničnímetafory(,,Todětinskf mrtjvěk..).
aktuálnímčleněnívětném,
in: V' Mathesius, Jazyk,
?, y,,,Mathesius, o takzvaném
kulturaa slovesnost,Praha 1982.
23y.oF,Trávníček,
Slovníkjazykačeského,
Praha1952,s.561.
2a39a.99nc1i
ui1 L. Kundera,Z|atá - rudá- čemá,pÍedmluvak HalasovuKrásnému
neštěstí,
Praha1968,s' 68-72'
tutoproblema|ikunapÍ'B' Havráneka A. Jedličkav České
mluvnici,
1 T*.'^qr":í
Praha 1960,
26v,,J.Grossman,
piedmluvak HalasovlmBásním.
27
B|íž"k litaničnosti
v Hďasově dfleviztzmtéŽ.
n Viz
D. Hodrová' Sebereflexívní
román,in: Poetikačeské
meziválečné
literatury,
kaha 1987.
29V poetistickém
obdobípozorujemepodobnouhru s jazykem samotnfmpŤedevším
v tvorbě Voskovce a Wericha. o několik desetiletípozději se pak setkáváme
s: podobn]Ímirlmovfmi praktikami, jako byl Weinirrlv rozttaa dvojhlásky,
a s obdobnjmi parodiemisnaho syntaktickouhyperkorektnost(ovšemo ,,,*" ,nnohem vyšší).u.autora,
kterÝ se vfslovně hlásík oáiazu V+W a k poetistické
inspiraci
v bec - u JiiítroSuchého.
30
oproti vfčtuuvedenému
v rívodupŤedchozí
kapitolyzde chybějíot ázl<y
zajabjch
okolnostía za jabjm čelem;jeto dáno specifičností
básnickékomunftaÉní
situace,
o níŽnynívfhradněhovoťíme.
Prvníz těchtodvouotázekjepiístupnáspíše
literáÍním
hisůorikr1m
nežběžnému
čgenráŤi,
a pÍotodo vfznamovďstavby dílaiasahujejen v
mťevelmi omezené
(zprlsob,jakfm se to děje,je zvláštnía zdejej nemrlžemĚ
anďy.
zovat).Co se pak ť!čeotÁzkyzajabjm Účeten,ta vzhledemke špecifickfmrysrlm
komunikačnísituace
básnickéztrácívrlbecsmysl.Jelikožbásníkova,'zprávi.nemrlže
bezp.rosťedně
ovlivnit plaktické záležítosti,kterépiíjemce obklopují,utviíťí
se
stabilní,neproměnlivj členáťr}v
komunikačnízájem, jěmuŽ odpovídďpiedpoklad
stejněstabilnírokomunikačního
záměruodesilatelova.Vnímatel
vždypreapouaoa,
žejedinfm čelembásnfl<ovfchwúrčíchaktivit bylo vytvoťit'uetitne, vniťně
soudrŽné,
estetickyprlsobící,
,,autentickď.uměleckédflo. (Éttrek tomuni' M. Kubínová, V zemíslov, Praha'1988).Rozpozná.li čtenáť
jinfch áutorovfch
spoluričast
pohnutek(napi.komerčních,
pťímočďe
didaktickfctrapoo.;,zpravidláto vjeho očích
diskvďifikuje uměIeckouhodnotuv1ftvoru.
31
Tí,nto
zobra.
:jin.y... mínímevše,co nenímotivovánovyjaďovacími potťebami
zenéhomluvčího:
verš,rfmy, eufonii atd.
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Rodokmen,z něhožpocházímodemípoezie. jakojev vfvojově a kvďibtivně novf . mápŮvodfrancouzsk!.Paďído něj A. Rimbaud,S. Mallarmé
bychom mohli v rámci tétoinspiracerozlišovatdvě
a G. Apollinaire, pŤičemž
linie senzuálnía analytickou.lP.o prvníje pfiznďnf dúrazna smyslovou
stránku a jedinečnost(dadaismus,futurismus,poetismusa surrealismus),
(italská
zatímcoosu druhéwofi princip absrakce arozkrlvající analytičnosti
si
hermetickápoeáe, P. Valéry,F. Halas a V. Holan). obě linie spojuje,že
jednotícím
prosvěcované
promluvy,
vědomí
v nich poezieuchováváznatelné
do horizontálněťetězen/chvjem
rozloženfm
aéuž
,,pásmovitě..
záměrem,
(poetismus),nebopťesunutfmz viditelnéhosmyslovéhopovrchudovnitť'do
zákonitostimá zachycovat(surrea.
jehožnavenekse nezjevující
podvědomí,
iismus). Ve stavu rozkladu tohoto mďelu zastihuje modernípoezii tvorba
jejich
básníkrtt icátfch let, u nás zejménaF. Halasea V. Holana,ovšemi v
textechhledá lyrická promluva se světemaspoiíminimálnímírusoutadu'byé
je to hlediánítfznivé, skffpajícía byézpŮsob,kterlm tentosouladnast.ává,
má podobu problematizujícíotázky, unikavéhoparadoxu či oxymÓra, ba
dokonce . jako u R. Weinera - jde o hledání' ktetézr,e|azrušilo vazbu se
světema zapouzdŤilose do sebe' v ,,absolutnonebytÍ,.2
promluváchlyrickfch subjektrltétopoeziestáe viďtelněji
Ie zÍejmé,Eev
stiávávícelyrickf
o, ěímžsetematickfm těžištěm
ublvá rozměru integračníh
vzruchčihffivá obraznostnežucelenápromluva.PťescževšakmluvčípotlačujevlasÍrípodíl na evokovanémsvětě a svou proměnouv tvoilvf princip
jsoucno(surrealismus)ztácí ivlastnísebe.uvědo(poetismus)čine.vědomé
mění,v jeho kreaci nikdy nechybípfiíznakpfináležitostik určitévfpovědní
instanci.Máme pťedseboumelancholii,dojem,sen,vizi, šarádučihru něja.
kého určitéhosubjektu, kterf zde prlsobíjako tvfuce či pťinejmenším
pro
,,konfroloť.vfpovědi. A tento vícečiméněurčitf subjektpťedstavujei
komusoubor
čtenáienezanedbatelnouoporu, neboév sobě zosobĎuje
nikačníchpravidel, orientuje perspektivu a ,,scénáf.recepce, a skftrá tedy
i textovou záruku pťítomnostismyslu. Smysl se pťedpokládá,neboése
pťedpokládájeho existence ve sféťeodpovědnosti promlouvajícíhonebo
aspoii jemu naďazeného(autorského)subjektu.Ještějinak: smysl je uskutečlíován
ve vfpovědnÍmzáměru,v ochotěsdělovat,tj. propojovatautorskou
a čtenáťskou
zkušenost.
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