19TamtéŽ.
20s-ložitost
větnéstavbyjako rys pro HalasepÍíznačn!'
konstatujenapÍ.J. Grossman
v pŤedmluvě
k Halasovfm Básním,kaha 1957.
2l'Ro'díy
mezidefiniční
j1B..) a pŤirovnáním
metaforou(,*4.
(,,.{je jako B..)
se nijak
.zprlsoby
v!r.y1ě neaktuďizujínapŤ'vNezval ově Ženě v množném
čísle,k-deoba
vyjáďení hrajíuvnitÍobraznfch vfčtrl stejnou ro|i' Zajímavj pŤípadneunalizace
tohoto-rozdflu
poskytujetakéMáchrlv Máj: na začátkuprosluléÍafuoxym r jsou tato
oxymÓra prezenlovánajakožtopŤirovnání(sou uvozenaslovy 'jako;. n.ň
'po.. .
co bílfch měst.....),
''9.-braz
v jejín závěrujsou všakz$tně interpretována
jako definičnímetafory(',Todětinskf mrtjvěk..).
zz vi,y
'Mathesius,o takzvaném
aktuálnímčIeněnívětném,
in: V. Mathesius,Jazyk,
kultura a slovesnost,Praha 1982.
23Y.oF'
jazykačeského,
Trávníček,
Slovnil<
Praha1952,s.561.
2aPodrobně.ji
niz L. Kundera,ZIatá- rudá- čemá,pŤedmluva
k HalasovuKrásnému
neštěstí,
Praha1968.s'68-72'
zj rax.z1Íazuií
tutoproblematikunapÍ.B. Havráneka A. Jedličkav České
mluvnici,
Praha1960,
26vo
J. Grossman,pÍedmluvak Halasovlm Básním.
27
BIíž"klitaniěnostiv Hďasově díleviz :glmtéž.
28viz
D. Hodrovri Sebereflexívní
romiín,in: Poetikačeské
meziválečné
literaiury,
Praha1987.
29V poetistickém
obdobípozorujemepodobnouhru s jazykem samotn;fm
pŤedevším
v tvorbě Voskovce a Wericha. o několik desetiletípozději se pak šetkáváme
s: podobnlmi rfmov]fmi praktikami, jako byl Weinerr1vrozklád dvojhlásky,
a s obdobn]fmiparodiemisnaho syntaktickouhyperkorektnost
(ovšemv mfte mnohem vyšší)
u.auŮola,kterÝ se v:fslovněhlásík odkazuV+W a k poetistické
inspiraci
vúbec. u JiÍítro
Suchého.
30
Oproti vfčtuuvedenému
v rivodupŤedclrozí
kapitoly zde chybějíot ázkyza jakjch
okoltnstía za jaklrn tilčelem;je
to dáno specifičností
brásnickákomunika8ní
situace,
o níŽnynívlhradněhovoťíme.
Prvníz těchtodvouotázekjepťístupná
spíše
literárním
historikrlmnežběžnému
čtenáii,a proto do vfznamovéstavbydíla zasahujejen v
(zprlsob'jukÝ* se to děje,je zvláštnía zdejej nemrlžeme
mťevelmi omezené
anďy.
zovat). co se pak r!če otáz|<yza jakjm čelem,ta vzhledem ke specificklm rysrtm
komunikačnísituace
básnickéztrácívúbec
smysl.Jelikožbásnftova,'zprávď.nem že
bezprosďedněovlivnit praktické záLežítosti,
kterépťíjemceobklopují;utváťíse
stabilní,rreproměnlivfčtenářlv komunikačnízájem, jemuž odpovídápťedpoklad
stejněstabilníhokomunikačnítro
záměruodesilatelova.Vnímatelvždypť.dpokládá,
žejedinlm ričelembásníkov ch tvrlrčíchaktivit bylo vytvoťitsvébytné,
vniťně
soudržné,
estetickyprlsobící,
,,autentickď.uměleckédío. (Blfie k tomuviz M. Kubínová, V tizemíslov, Praha 1988).Rozpozná.li čtenríň
jinlch autorovfch
spolutičast
pohnutek(napi.komerčních,
pťímočďe
didaktickfchapod.),zpravidlato v jeho o8ích
diskvďifikuje uměleckouhodnotuvfworu.
31
Tí'to ,jin!m.. mínímevše,co nenímotivovánovyjadŤovacími
poťebamizobra.
zenéhomluvčího:
verš,rfmy, eufonii atd.
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Svědek v poezii Skupiny 42
.
jev vfvojově a kvďi.
Rodokmen, z něhožpocháaí modemípoezie jako
S. Mallarmé
Rimbaud,
A.
něj
do
ÍativněnovÝ. mápŮvodfrancouzskÝ.PaÉí
dvě
rozlišovat
bychom mohli v rámci tétoinspiÍace
u c. aponinui'., pťičemž
je plíznďnf dŮ'az na smyslovou
linie - senzuálnía anďytickou.l ho první
poetismusa surrealismus),
futurismus,
sEánku a jedinečnost(dadaismus,
(italslrá
zaÉmcoosu druhéwoťíprincip abstrakceatozfivající analytičnosti
linie spojuje,žesi
hermetickápoezie, P. Valéry,F. Halas a V. Holan). obě
jednotícím
prosvěcované
v nich poezie uchovává znatelnévědomípromluvy,
ch vjem
íetězenf
horizontálně
aéuž,,pásmov itě,,r ozloŽenfm do
zámérem,
(poetismus),nebopťesunutfmzviditelnéhosmyslovéhopovrchudovnitč'do
zákonitosti má zachycovat(surreaioovuoomi, iehožnavenekse nezjevující
poezii tvorba
iismus). Ve stavu rozkladu tohoto modelu zastihuje moderní
i v jejich
ovšem
Holana,
V.
básníkrltčicátfchlet, u nás zejménaF. Halasea
byé
míru
souladu,
Íextechhledá lyrická promluvá se světemaspoiíminimální
nastává'
a byťzpúsob,kteqfm tentosoulad
je to hledánífilznivé, skčípající
ba
má podobu pÍoblematizujícíotázky, unikavéhoparadoxu či oxymÓra,
dokonce.jakouR.Weinera.jdeohledání'ktetézpelazrušilovazbuse
světema zapouzďilo se do sebe,v ,,absolutnonebytÍ..2
promluvachlyrickfch subjektŮtétopoeziestráleviďtelněji
Ie zgejmé,Žev
sLávávícelyrickf
o,ěímŽsetematickÝmtěžištěm
ubfvá rozměruintegračníh
potlavšak
vzruchčihffivá obraznostnežucelenápromluva.Pťestlože mluvčí
princip
čujevlastnípodíl na evokovanémsvětě a svou proměnouv tvofivf
zÚácíi vlastnísebe.uvědojsoucno(surrealismus)
(poetismus)čine.vědomé
k určitévjpovědní
pŤinátežitosti
pťíznak
mění,v jeho kreaci nikdy nechybí
šarádučihru něja.
vizi,
instanci.N4ámepťedseboumelancholii, dojem,sen,
kého určitéhosubjektu, kterf zde prtsobíjako tvŮrce či pťinejmenším
piedstavujei pro
,,konffoloť.vfpovědi. A tento vícečiméněurčitf subjekt
soubor komu.
zosobiÍuje
čtenáíenezanedbatelnouopotu, neboév sobě
nikačníchpravidel, orientuje perspektivu a ,*énáť, ťecepce,a skftá tedy
i textovou záruku pťítomnostismyslu. Smysl se pťedpokládá,neboése
pťedpokládájeho existence ve sféťeodpovědnosti promlouvajícíhonebo
subjektu.Ještějinak: smysl je uskuaspoi1jemunaďazeného(autorského)
tďiÍován ve vfpovědnÍmzáměru,v ochotěsdělovat,tj. propojovatautorskou
a čtenáťskou
zkušenost.
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I kdyžprocesrozrušování
tohotomodeluprobíhái zevnitÍjeho samotného (viz vfše), pÍecejen vzniká potÍebanově formulovatvztah umění
a skutďnosti, a to nikoli jen ve vyššívfvojové fáni baďce a inspirace,ale
takŤftajíc
z druhéhobÍehu.Ve sv1fchrecenzícha článcíchna konci ďicátÝch
a na počátkučtyŤicáffch
let poukazujeJindŤichChalupeckf na to, žeotÁzky
vztahučlověkaa umění'urněníaíivota, smyslu uměnía principrllyričnauž
nenímožnoÍešitv rámci ,,ffancouzského..
modelu,nlWŽ Že nastáváchvíle
novéformulace (teoretickéi tvŮÍč|.Umění je tuďiž nutno položit otÍyku
nikoli doplrlující,ate zce|a zásadní.ontologickou. Projevem i vfstedkem
tohototazáníjesnahanavoditztracenfkontaktse skutečností,
a to pÍedevším
prosůednictvím
tématu.
Současněse opouštějí
vzory francouzské
a najejich
místopricházíinspiraceangloamerická,neboéprávě v ní básnícia teoreÍici
formujícíse Skupiny 42 na|ézají
ono fascinujícíspojeníuměnía života.
jejíbásníci,
Amerika je Chalupeckémuzemímďernímu uměnízaslíbertou;
je
teorií,kteréby vedly a mátly, nikdy neztratilipÍímfvztrh
,,nepoťebujíce
ke světu a k životu, kterf jedinf mrlže uměleckédílo činit živfm
a skutďn1/m...3
Zce|a zásadněse mění i komunikačnípravidla, včetněrole, funkce
a postavenílyrickéhosubjektu.Jeho rilohapÍdpokladusrnyslu,tematického
svorníkua majiteleklíček básnickémusvětu,kter'.fse kolem něho a skrze
něho odehrává'je potlačenana minimum,rozpuštěnav plenéru,ba jakoby
zceJaodsunutamimo zemítextu.Evokovanf světpŤestává
bÝtjeho světem,
vytazem,postojem.A stejnějako se vytratil integrujícímoment,jednota
celku, ustoupil ze svfch pozic i lyrickf mluvčíse svou promluvou.- Svět
básnftrl Skupiny 42 vzntkábez apriomíideovéosnovy,rodíse jako situace
formulovaná zdola, namnoze neuspoÍádaná,
vniffně rozporuplná.Mluvčí
nenístvofitelem,ale pouhou součástí
zantétosituace,nadtosoučiástíbez
jen
někdo,kdo byl
čenfchprivilegiía rovnomocnouse všemiostatními.
Je to
jakoby bez svéhopÍičinění
periférie,anižby na
zasazendo scenérieměstské
mÍryharmonizoval.Jinfskutečnostpúsobil,
organizovalji a tímji do určité
mi slovy: opÍrďa-li se dŤívepozice lyrickéhosubjektuo dojem, vfklad,
interpretaciči vědomépoznávání,nynějšípozice je vfrazně ontologická:
je, pÍičemž
jde o bytínesystémové'
pÍedevším
nehodnotící,
subjektmluvčího
naslouchající,
syrové.
Mnohdy existencesubjektufungujejako svéhodruhumédium,absorbu.
jícíděje ve svémokolí:
t32

Možnf je všeckopÍišelpovídá
Málo platnf užprej to nejdevon užšel
Takovejchdesetminut ve sďedupo poledni
Prej cosi tbc byly to souchotě
Anežkoco stehnedsmutnácizí člověk
I. BtatnÝ,MikutáŠskánoc (Tentovečer)
nepťetavené
se valí smršésituací, záznamtjakoby syrové,
Na čtenláťe
jevovosti,kekterésenehlásížádn!majitel,ktorounikdonikamneusměťi1uje'
hlukŮ bez
promluv, šumťr,
nekoriguje;registrujíse shluky anonymních
v níŽvládne entropie.LyrickÝ
hierarchie,vyvstává pťednámi obrazreality,
sď. v drobnfch situamluvčízrlstávámimo viditelnétématextu,,,rozpustil
jen chvílipostál na místěazazna.
cíchjako jejich anonymnísvědek,kterf
menávď.
talďka vfhradně
Za povšimnutístojí,že BlaEréhoautenticitase opírá
tytovjemy totiž
o vjemy zvukové(a nikoli vizuální).Drtvod sezdÁzejm!.
je jazyk,nepodléhajíŽádnému
poezie, jímž
vzhledemke znakovémusystému
posunrlm.V texsouvisejícím
pťekladuas tímtbpťekladem
mezimediálnímu
techbásnftrtSkupiny42ostatněčastonalézámepŤímouŤeč,zďixovanoupo
zpŮsobuďivadelníhoscénáťe:4
Azur: o rubášmramorpožádal
dobrébyďo jej pálí
Tnna:šibeničník
list)
J. KoláŤ, Pňespo|nídělník (IGestn!
Někdo ťíkal:Měls ho srazit hákem Lazua
Hledačiněhy (Udáosti)
J. Ítranč,

Den co den stejně
pojd'tena večeťi.
ťíkám:
(Cizípokoj)
J. Hauková, Tak to bfvá v životě
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I kdyžprocesrozrušovánítohoto
modeluprobíhái zevniffjeho samotného (viz vyše),pÍecejen vzniká pot eba nově formulovatvztah umění
a skutečnosti,
a to nikoli jen ve vyššív:ívojovéfáz;itradicea inspirace,ďe
talďíkajícz druhéhobÍehu.Ve svfch recenzícha článcíchna konci ďicátÝch
a na počátkučtyŤicáťfch
let poukazujeJinďich Chďupeckf na to, že otÁzky
vztahučlověkaa umění,uměnía Života,smyslu uměníaprincipúlyričnauž
nenímožnoÍešitv rámci,'francouzského..
modelu,nlbrž Že nastáváchvíle
novéformulace(teotetickéi tvfuč0.Uměníje tudížnutnopoložit otÁzku
nikoli dopliÍující,ale zce|a zásadní.ontologickou. Projevem i v:fsledkem
tohototázáníje snahanavoditztracen kontaktse skutďností,a to pÍedevším
prosŮednictvímtématu.
Současně
se opouštějí
vzory francouzské
a najejich
místopŤicházíinspiraceangloamericlcá'neboéprávě v níbásnícia teoretici
formujícíse Skupiny 42 na|ézají
ono fascinujícíspojeníuměnía živoÍa.
Amerika je Chalupeckém
a zemi modernímuuměnízaslíbenou;
její básníci,
teorií,kteréby je vedly a mátly, nikdy neztratilipÍímfvztah
',nepoffebujíce
ke světu a k životu, kte.j jedinf mrlže uměleckédílo činit živfm
a skutďn1fm...3
Zce|a zásadně se mění i komunikačnípravidla, včetněrole, funkce
a postavenílyrickéhosubjektu.Jeho ritohapÍedpokladu
smyslu,tematického
svorníkua majiteleklíček básnickémusvětu' kte4f se kolem něho a slrze
něho odehrává'je pottačena
na minimum,rozpuštěnav plenéru,ba jakoby
zcela odsunutamimo rizemítextu.Evokovanf světpŤestává
bft jeho světem,
vfrazem, postojem.A stejnějako se vytratil integrujícímoment,jednota
celku, ustoupil ze svfch pozic i lyrickf mluvčíse svou promluvou.. Svět
básnft Skupiny 42 vznká bez apriorníideovéosnovy'rodísejako situace
formulovaná zdola, namnoze neuspoÍádaná,
vniĚně rozporuplná.Mluvčí
nenístvofitelem,ďe pouhou součástí
tétosituace,nadtosoučástíbezzaručenfchprivilegiía rovnomocnouse všemiostabrími.
Je tojen někdo,kdo byl
jakoby bez svéhopÍičinění
zasazendoscenérieměstské
periférie,anižby na
púsobil,organizovď ji a tímji do určité
skutečnost
míryharmonizovď.Jinfmi slovy: opÍrata-lise dŤívepozice lyrickéhosubjektuo dojem, vfklad,
interpretaciči vědomépoznávání,nynějšípozice je vlrazně ontologickrá;
je, pŤičemž
subjektmluvčího
pÍedevším
jde o bytínesystémové,
nehodnotící,
naslouchající,
syrové.
Mnohdy existencesubjektufungujejako svéhodruhuméďum,absorbujícíděje ve svémokolí:
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Možnf je všeckoplišelpovídá
Málo platnf užprej to nejdevon užšel
Takovejchdesetminut ve sďedupo poledni
Prej cosi tbc byly to souchotě
Anežkoco stehnedsmutnácizí člověk
I. BlatnÝ, Mikulášská noc (Tentovečer)
se valí smršťsituací,záznami jakoby syrové,nepťet,avené
Na čtenáťe
kterounikdonikamneusměťi1uje,
jevovosti,ke kterésenehlásiŽádnymajiltel,
hluktl bez
nekoriguje;registrujíse shluky anonymníchpromluv, šumŮ,
hierarchie'vyvstává pťednámi obrazreality,v nížvládne entropie.Lyrickf
mluvčízrlstávámimo viditelnétématextu,,'rozpustilse..v drobnfch situacíchjako jejich anonymnísvědek,kterf jen chvílipostál na místěazaznamenávď.
Za povšimnutístojí,že Blatnéhoautenticitáse opír.átalď<avfhradně
o vjomy zvukové(a nikoli vizuální).Drlvod sezdázÍejm!. tytovjemy totiž
žádnému
poezie,jímžje jazyk, nepodléhají
vzhledemke znakovémusystému
V tex.
posunúm.
pťekladua s tímtopíeklademsouvisejícím
mezimediálnímu
po
zďixovanou
ťď,
na|ézámepťímou
často
techbásnftúSkupiny 42 ostatně
zpŮsobudivadelníhoscénáťe:a
Azur: o rubášmramorpoíádď
dobrébydlojej pálí
tnna: Šibeničník
J. KoláŤ, Pňespolnídětník(Kťestnflist)
Někdo íftal: Měls ho srazit hákem Lazua

Hledačiněhy(Události)
J. ttranč,
Den co den stejně
pojďte na večeči.
ťíkám:
J. Hauková, Tak to bfvá v Eivotg(Cnípokoj)
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Tímto odsazenímreplik se lyrick! mluvčíumíséuje
na distanci od
jednotlivépromluvyexistujíjakoby mimo něj.jsou součástí
zaslechnutého;
tÍíŠtě
světra,a to i tehdy,kdyžjde o záznamyvlastrrímluvy (J. Hauková).Situace, které na|ézámev poezii básníL:rlSkupiny 42, tak pÍedstavují
fragmentymilaokosm , dezintegrovanf- a jakoby užnepŤevoditelnf
-pros.
tor, kter.fby sice určitouminimálníorganizacía drobnfm vnějšímziásahem
mohl nabft Ťádu,ale tímby pozbyl autenticity,,novéhom]Ítu..
každodenní
reality.
V zájmu reálnfch proporcía dominantnutnopoznamenat,žezmíněné
,,rozpty|enÍ,lyrického
mluvčího
v kontextu,jeho zmizeníjako komunikační
inslance(viz prvníuryvekz Blatného)pÍedstavuje
krajnía značněextrémní
podobui v poeticeSkupiny42.Totoautorské
gestodezintegracesvěta,rozpojení reaiity do tÍíště
situacípŤedpokládádaleko většíspoluričast
čtenáŤe:
integrujícífunkcese pÍenáší
a něj - jako by to, čehose nedostáváv autorské
inst"anci,mělo bft kompenzovánozv1íšenou
aktivitoučteniáŤovou.
Na protilehlémkoncipolohy všednostia pohlcenírealitouse všakocitá
pŤímátematizacetohotopocitu. tj, zjevná stylizace ly'rickéhomluvčíhodo
podobydiváka, svědkaoutsideraživota,pozorovateleudálostí,',uzutpátora..
všednosti,umístěného
v silolďivMch nezmapovatelné
jevovosti drobnfch
situací:

il/'i
ill

já vždyckybyl jen kámen v prachucesty
a pŤecijsem byl takéričastnftem
událostí
jako divrákse kter m se nepďítá
J. Hanč'Události (Události)
Řlkam žekažd!okamžikje hodenbásně!
I. Blatnfn Pokoj (Tentovečer)
Světjenžse nepodobá
A jest
Chci míti t,rady
J. Kainar, Dívka která lečíkvětiny (Novémfty)
t34

vyznánímiprotkány Hančovy
Nejvíce jsou těmito sebereflektujícími
klidně
a nevzrušivěplynoucíválečné
Události (1948),deníkovézéanamy
a těsněpoválďné reality, v nichžjejich autora zároveĎmluvčísám sebe
jak
orientuje vŮči jednotlivfm děj m, čímždo sebe vzájemněpronikají
skutečnosttakto zaznatrlenanfch,,událostÍ.,tak i zpúsobtohotozaznamekonfeseurčitfmprojevem
návání.- obecnějsou všechnytyto tematizované
tedy zformulovanoupoetiku,jížse čtenáÍiv textu
nápovědy,pÍedstavují
vytyčujízáchytná místa.Kromě toho tyto promluvy lyrickéhosubjektu
rovněžzpevĎujíkomunikaci:vytvďejí totižvfpovědníohnisko,kteqfmtext
navazujepŤímfkontaktse čtenáŤem.

Zárove těmito ,,vhledydo sebe samď. oslabujepoezie Skupiny tŤecí
plochy mezi seboua okolnímkontextem.Zejménave srovnánís tematicky,
na válku a osvopevněorientovanoutvorboureagující
tvárněi komunikačně
bozeníprlsobily texty básnftúSkupin'y42 ještěvyhroceněji jako amorfní
Žez velkéčástito bylo tím,
shlukyzáznam .)Je zÍejmé,
hmota,nerozčleněné
že lyrickf subjekt tu opustil svou druhdy v:ísostnoupozici stvoŤitele'
osnovabásně.
demiurga,čímŽse zatemnilai komunikační
Postavenílyrickéhosubjektuv poezii Skupiny42 nenídiínoperspektivou
nad, ale spfie v; lyrické,já,, je uzavťenodovnitčsvěta,tvočípouzejeden
kontinua.Vypomrlžeme-lisi terminologií
prvek z tohotonerozčlenitelného
leorie vyprávění,mŮžemeťíci,žev poezii tímnastáváposunod vypravěče
k vypravěčiosobnínu,respektiveještědále k vypravěčitypu
vševědoucího
oka kamery.Nazíracíperspektiva,hodnotováhierarchizacepťedsiaveného
to vše
světaa rrlznémodalitynavazováníkontaktus reďitou a se čtenáíem,
na
podmíněn
vazbou
jako by se v každébásni znovurodiloa tentozrod byl
jevovost,na realitu v jejímzfuďečnémst,avu.Dokonce i tam,
pťedmětnou
kde se lyrickf subjektna chvíli,,ztodí,,a v podoběmotivuproblesknebásní,
tvoíítentomomentjen jedenz mnohadějŮ,nenaďazenf ostatním,Úsťední
pocit či modalitu pťedstavujestav mezi, mimo jakékoli pťedznamenání
prázdnoty:,,Nejsemšéasten
azaujetí,v postojinerozhodnutosti
a nastražené
k
Nejsem zoufa|y..(J.Kainar); ,,QtvíÍámrista/ polibku l kterg.nepťijdď.
(J. Hauková); ,,šeljsem minutami sv:fch let / neďekáván nemilován ani
uvědoměnísi
nenáviděn..(J. Hanč).Eventuálnějde ještěo pozici menšího
sebesama,o pouhézaznunenávánívlastníchrikon :
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Tímto odsazenímreplik se lyrick1f mluvčíumíséuje
na distanci od
zaslechnutého;jednotlivé
promluvyexistujíjakoby mimo něj.jsou součástí
tŤíště
světa,a to i tehdy,kdyžjde a záznamyvlastrrímluvy (J. Hauková).Situace, které na|ézámev poezii básníkúSkupiny 42, ÍakpÍedstavují
fragrnentymikrokosm , dezintegrovanf- a jakoby užnepŤevoditelnf
- pros.
tor, kteryiby sice určitouminimálníorganizacía drobnymvnějšímziásahem
mohl nabft Ťádu,ale ím by pozbyt autenticity,,novéhom]ítu..kďdodenní
reality.
V zájmu reáln/ch proporcía dominantnutnopoznamenat,Že zmíněné
mluvčího
,,rozpt!|enť,lyrického
v kontextu,jeho zmizeníjako komunikační
insiance(viz první ryvek z Blatného)pŤedstavuje
laajnía značněextrémní
podobui v poeticeSkupiny42.Totoautorské
gestodezintegracesvěta,rozpojení reality do tŤíště
situacípÍedpokládádďeko většíspolutičastčtenáŤe:
integrujícífunkce se pÍenáší
a něj - jako by trr,čehose nedosÍ{vá
v autorské
instanci,mělo bft kompenzovánozv1lšenou
aktivitoučtenáÍovou.
Na protilehlémkoncipolohy všedrrosti
a pohlcenírealitouse všakocitá
pÍímátematizacetohotopocitu, tj. zjevná stylizace lyrickéhomluvčíhodo
podobydiváka, svědkaoutsideraživota,pozorovatele
událostí,,,uzurpátora..
všednosti,umístěného
v silolďivMch nezmapovatelné
jevovosti drobnfch
situací:
já vždyckybyl jen kámenv prachucesty
a pŤecijsem byl také častníkem
událostí
jako divák se kter m se nepďítá
J. Hanč'Události (Uďálosti)
Říkam ŽekažďÝokamžikje hodenbásně!
I. B|atnf' Pokoj (Tentovečer)
Světjenžse nepodobá
A jest
Chci mítitady
J. Kainar, Dívka která lečíkvětiny (Novém1ity)
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vyznánímiprotkány Hančovy
Nejvíce jsou těmito sebereflektujícími
nevzrušivěplynoucíválečné
klidně
a
Události (1948),deníkovézinnamy
a těsněpoválďné reality, v nichžjejich autora zárovei!mluvčísám sebe
jak
orientuje vrlčijednotlivfm dějrlm, čímždo sebe vzájemněpronikají
tnkto zaznamenanfch,,událostí.,tak i zpŮsobt'ohotozazname.
s]kutečnost
konfeseurčitfmprojevem
návání, obecně jsou všechnytyto tematizované
tedy zformulovanoupoetiku,jížse čtenáÍiv textu
nápovědy,pÍedstavují
vytyčujízáchytná místa.KÍomě toho tyto promluvy lyrickéhosubjektu
rovněŽzpevĎujíkomunikaci:vytváÍejítotižvfpovědníohnisko,kterfm text
navazujepÍím!kontaktse čtenáŤem.

Zárove těmito ,,vhledydo sebe samď. oslabujepoezie Skupiny tŤecí
plochy mezi seboua okolnímkontextem.Zejménave srovnánís tematicky,
na válku a osvo.
pevněorientovanoutvorboureagující
tvárněi komunikačně
bozeníprlsobily texty básnftúSkupin-y42 ještěvyhroceněji jako amoďní
částitobylo tím,
shluky záznanb.)JezÍejmé,žezvelké
hmota'nerozčleněné
Že lyťlck! subjekt tu opustil svou druhdy v:fsostnoupozici stvoĚitele,
osnovabásně.
se zatemnilai komunikační
demiurga,čímž
Postavenílyrickéhosubjektuv poezii Skupiny42 nenídiínoperspektivou
nad, ale spíšev; lyrické,já., je uzavťenodovnitťsvěta,tvočípouzejeden
si terminologií
kontinua.Vypomr!žeme-li
prvek z tohotonerozčlenitelného
Ííci,žev poezii tímnastáváposunď vypravěče
teorievyprávění,mŮž'eme
k vypravěčiosobn nu, respektiveještědále k vypravěčitypu
vševědoucího
oka kamery' Nazíracíperspektiva'hodnotrrváhierarchizacepťedstaveného
to vše
modalitynavazováníkontaktus realitoua se čtenáÍem,
světaa rr1zné
jako by se v každébásni znovurodiloa tentozrod byl podmíněnvazbouna
jevovost,na realitu v jejímzárďečnémstavu.Dokonce i tiam,
pťedmětnou
a v podoběmotivuproblesknebásní,
kde se lyrick subjektna chvíli,,zÍodť,
ostatním.Ústíední
tvoňítentcmomentjen jedenz mnohadějŮ,nenadťazenj
pocit či modalitu pťedstavujestay mezi, mimo jakékoli pťedznamenání
a zaujetí,v postojínerozhodnutosti
a nasEaženéprázdnoty:
,,Nejsemšéasten
polibku
k
sta
Nejsem zoufa|y*(J. Kainar); ,,Qtvírám
/ ktery nepťijdď.
/
(J. Hauková); ,,šeljsem minutami svfch let / neočekávánnemilován ani
uvědoměnísi
nenáviděn..(J. Hanč).Bventuálnějde ještěo pozici menšího
sebesama,o pouhézaznarnenávánívlastníchrikonŮ:
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oblékljsemse,
sklidilsestolunedotčenf
papír,
uložilknihy,
jsemv polednepfichystal,
které
sněď zbytekjíďa,
naposled
umylruce
azapá|i|cigaretu,
ale sešeljsemdo druhého
patra
a wátil se.
J. KoláŤ' 14. bňezen@ny v roce)
Tyto strvy rrezi azáznamysituacínespějíričelověk žáclnému
cíli,nejsou
nasměroványk pointě,která by je zpětněsémanticky,,zhodnotila...
Lyrickf
subjekt jako by nepťímosděloval: jsem tu proto, abych zaznamenáva],
svědčil,ne abychvynášelsoudy,hodnotil"ale abychbyl pouzejednímZ mnoha, nekorigovď pohyb světa,do kteréhojsem uwžen,nebot],,tento
pohyb
nemá v sobě smyslu a cíIe:je to pohyb slepj,. pohyb nesmírněmohutnf
a zároveř nikfm a nikam neíízen!.Ale je vytváien energií živou,energií
zcelaoďišnouod energiíznámfch zkoumánífyzikálnímu..(J.Chďope"ty;'6
Na cestěke stíle víceobnažované
všednostia zprŮzračřovánípohledu
na jevovost životníchbanalit a mikrodramaturazil z básnftŮ Skupiny 42
největší
kus cestyJiň Koláť,zejménave svévolnédenftovéteEalogii Dny
v roce (1948),Roky ve dnech(|949,sazbarozmetána),
očitf svědek(psáno
1949,Mnichov 1983)aPrométheovajára(psáno1950,Toronto 1985.Praha
1990).
Koláltlv lyrickf mluvčíje cele v drženíupl/vavéa ,,velkfmi dějinami..
jen občasdotfkanéchronologie každodennosti:
jednotlivétexty - odte.
matizované
a v posloupnostiknížkyťazené
jako datované
rleníkové
záŽnamy
- jako by byly zbavenyjakéhokolicizorodéhozásahu.Básník
se tímziíM
práva na kompozici a organizoviínísvfch záznamt: pťijímázákladn( tj.
lineárníposloupnostčasu,den za dnem. Máme pťedsebouparadoxníjev:
žánrdeníku,spjatÝs osobním,čistěsoulromfm sdělením,je nadánfunkcí
tlampače,
mediátorareďity; tzn.spfie nežosobněakcentovanfpohled,tolik
typickf pro tentožánr,skltÁdeník perspektivu, hel, kterf všaknenípťipra.
ven pťedem,nybrŽ kte nastavujejakoby sama sobě jevová skutečnost'
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od sebea zároveĎkončíc
s každjm dnem a každouudálostíznovu, začínajíc
v sobě. s neodvolatelnouzákonitostí.,
jakérozdílné
postiavení
ho srovnánísi všimněme,
@okusímesenaznačit
zaujímá
v
následujících
dvou
je kurzívou)
subjektmluvčího
básnickfch dení
cích- v Horovfch Zápilscíchz nemoci (1945)a v KoláÍovfch Dnech v roce
(1948):

Pomďu do sebese hroužím,
doluji v sobě básnfta.
Naleznu pťecepo čemtoužím,
co venkutam mi uniká?
J. Hora (beznázvu)
Když ráno pťedspánkemowírám okno
- jako by mráz čiohelÍna mnepad.
o dpotácímse k lrlžkua nastouchdm,
jak ruce noci
hrajína sffibrnévarhanyměsta,
jak hvězdy zhluboka nabÍrají
dech
poslední
písni,
zemrou.
nežli
a síluk
J. KoláŤ' 3. bňezen
promlouvajícího
Post'avení
subjektuHorova vězíbez-ezbytku v tema.
tickémtěžišti;
činnostitohotosubjekfu(hroužím
se,doluji, naleznu,toužím)
seobracejídovniď, do nitra.Jsou trrvšechnorikony,kterfmi sedeníkové
,jď.
odpoutáváod vnějšíhourčeníčasua prostoru,tedy od situace,do nížje
uvrženo.Sémantikutěchto činnostíspojují pÍocesyduchovní (nebo ještě
pňesnějimeditativní;,
pocity a stávy ryze lidské.
Naproti tomu Koláftlv mluvčípťďslavuje jen funkci vnějšíhosvěta;je
tím,kdo svfmi smysly má tento svět jen zprosďedkovat(naslouchám)nebo
věcn1fm,konstatujícím
odpo[ácím
zprlsobempopsatvlastníukony (otvÍr.ám,
se).Mluvící,jď. existujev textubez vlastnípsychologie,čili bez vědomí
sebesama,jen se svfmi smysly. Pťedstavenfsvět neinterpretuje,
nevstťe.
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oblékljsem se,
sklidil se Stolunedotčenfpapír,
uložilknilry,
kteréjsem v polednepfichystal,
sněď zbytek jídla,
naposledumyl ruce
azapá|i|cigaretu,
ale sešeljsem do druhéhopatra
a wátil se.
J. KoláŤ' 14. bňezen(Dny v roce)
Tytostavyn ezi az,áznamysituacínespějíričelověk
žáclnému
cíli,nejsou
nasměroványk pointě,která by je zpětněsémanticky,,zhodnotilď..Lyrickf
subjektjako by nepťímosděloval: jsem tu proto, abych zaznamenáva|,
svědčil,neabychvynášelsoudy,hodnotil"ale abychbyl pouzejednímz mnoha, nekorigovalpot.rybsvěta,do kteréhojsem uwžen,neboé,,tento
pohyb
nemá v sobě smyslu a cíle:je to pohyb slepj,. pohyb nesmírněmohutn!
a zárovei1nikfm a nikam neťízen!,Ale je vytvá.čen
energií živou, energií
zcela odlišnouod energiíznámfch zkoumánífyzikálnímu..(J.Chalupeckf).6
Na cestěke stiálevíceobnažované
všednostia zpr&zračl1ování
pohledu
na jevovost životníchbanalit a mikrodramaturazil z básníkŮSkupiny 42
největší
kus cestyJiň Kolái, zejménave svévolnédenftovéteEalogii Dny
v roce (1948),Roky ve dnech(1g4g,sazbarozmetÁna),
očitf svědek(psáno
1949,Mnichov 1983)a Prométheova
jára (psáno1950'Toronto 19ss,Pratra

19e0).

Koláťrlvlyrickf mluvčíje cele v drženíuplfvavéa,,velkfmi dějinami..
jen občasdotfkanéchronologie každodennosti:
jednotlivétexty - odtematizovanéa v posloupnosaknížkyÍap,ené
jako datovanédeníkovézáŽnamy
. jako by byly zbavenyjakéhokolicizorodéhozásahu.Básník
se tímziíká
práva na kompozici a cirganizovánísvfch záznamt: pťijírnázákladní, tj.
lineárníposloupnostčasu,den za dnem. Máme pťedsebouparadoxníjev:
žánrdeníku,spjatf s osobním,čistěsoulaomfm sdělením,je nadán funkcí
tlampače,
mediátorareality;tzn.spfie nežosobněakcentovan/pohled,tolik
typick1ipro tentožánr,skytá deníkperspektivu,rÍhel,kterf všaknenípťipraven pťedem,nybržktnr! nastavujejakoby sama sobě jevová skutečnost,

od sebeazároveíkončíc
sk,aždfmdnema každouudálostíznovu,začínajíc
v sobě s neodvolatelnouzákonitostí.,
jakérozdflnépostiavení
(pokusíme
se naznačit
ho srovnánísi všimněme,
v
následujících
dvou
zaujímá
mluvčího
básnickfch
denísubjekt
je kurzívou)
(1945)
a v KoláŤovfch Dnech v roce
cích v Horovfch Zápilscíchz nemoci

(1e48):

Pomalu do sebese hroužírn,
doluji v sobě básníka.
Naleznu píecepo čemtoužím,
co venku tam mi uniká?
J. Hora (beznázvu)

Když ráno pťedspánkemovírám okao
. jako by mtáz čioheí na mnepad.
odpotácímse k lrlžkua nastouchárn,
jak ruce noci
hrajína sdíbrnévarhanyměsta,
jak hvězdy zhluboka nabÍrají
dech
poslední
písni,
zemrou.
nežli
k
a sílu
J. KoláŤ' 3. bŤezen
Postavenípromlouvajícíhosubjektu Horova vézíbeze zbytku v Íematickémtěžišti;
se,doluji, naleznu,toužím)
činnostitohotosubjektu(hroužím
seobracejídovniť,do nitra.Jsou to všechnorikony,kterfmi sedeníkové,já..
odpoutává od vnějšíhourčeníčasua prostoru, tedy od situace, do nfr,je
uvrženo.Sémantikutěchto činnostíspojujíprocesy duchovní(neboještě
pťesnějimeditativní),
pocity a stavyťyzelidské.
Naproti tomu Kolářlv mluvčípňedstavujejen funkci vnějšíhosvěta;je
tím,kdo svfmi smysly má tento svět jen zprosďedkovat(naslouchám)nebo
věcn:Ím,konstatujícímzpŮsobempopsatvlastníukony (otvírám,ďpotácím
se).Mluvící,jď. existujev textubez vlastnípsychologie,čili bez vědomí
sebe sama,jen se svfmi smysly. Pťedstavenfsvět neinterpretuje,
nevsďe.
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bává, držíjej mimo sebe;pÍesněji:teprvepo ,,ínscenovánť,
vlchozísituace
je poslednívjem rozvedendo scenérieranníhoměsta.
7-atímcoHorovo denftovévyrovnání se s časema se situacemi s ním
spojenfmi je spíšezaznamenávánímvlastníhozaznarnenávání,
optika KoláŤovase snažíbft co nejvícobjektivizovanáa odosobněnó,ťebažei ona,tÍm,
žeje fixována na slova,nemrlžepťekročit
svújznakovf v měr,a tudíži ona
je jistou stylizací,vfpovědnímodďitou mluvčítro.
Evokovarrésituacese v Koláiovfch textechodehrávajínikoli absorbčně,
tj. ve směruk pocitrtmaprožívánimluvčího,
ale právě naopak- směremod
něj nebo spíšeskrze něj, jeho smysly. Ba dokonce i lyrickémusubjektu
nadťazenákategorie . strukturníautor . je zde potlačena.Samotn tvar,
zptlsob prezentacesdělení(ak?) je staženna minimum aktivity,
,,zneviďtelněn..: neupozorřuje na sebe kompozicí,zvukosledy,q/my, v]fraznou
rytmickou organizacíverše(ako riryvek Horrlv), všeje podťízenovidění a
slyšeníajejich prosťednictvím
pŤedstavenému
světukaždodenní
autenticity.
. Ten, kdo se svlmi deníkovlmi záznatrtykomunikuje
je
se čtenáťem,
poubfm svědkem,pozorovatelem,nadtosvědčícím
nikoli ,,pro..či ,,proti..,
ale ,,o..,tedy bez snahy vlastnísvědectvíkorigovat a nasměrovávat.Étos'
patos i transcendencetěchtopromluv.záznam jsou umístěnyv nejnižším
paťe skutečnosti,
v nejbezprosťednější
a nejsyrovější
podobě' Koláťovise
tak dďí vyjáďit ,,maximiílníosobnízaujetí, čast,rozhorleníi mravnísoud
a zároveř prakticky nebft, neexistovatjako lyricko-narcisistníjá v textu..
(S. Richterová).8
Budeme.li si chtítudělatsouhrnnf a zároveř typizovan! obrazo stylizaci subjektu mluvčíhov básnicklch textech Skupiny 42, tedy o téjeho
podobě, která je součástípťedstaveného
(iazykově materializovaného)
světa,pak ji mrižemevymezit levfmi členynásledujícísériebinárních
protikladú:
,,ne-jď.(,,to..)

x

,ját, (romantismus)

objektivizace,jď.

x

subjektivizace,,to,.(poezieobecně)

smyslovy vjem

x

prožívání,
lyrická emoce (J. Hora, A. Sova,
B. Pastemak,S. Jesenin,R. M. Rilke aj.)

časvnější

x

časvnitřrí (poezie obecně)
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zptáv al}l6d (klasicismus)
(reďismus)
jedinečnostxtypičnost
realit'axmodel(poetismus,experimentálnípoezie)
yk (zaumnápoezie,hermetismus)
témaxjaz
Pozdějšíliterárníkritikové a historikovémarxistickéorientace (pomi
jde zejména
neme-li ťídnělavelačnévfpady z počátkupadesátfch let, pak
o J. Penmichla,J. Hájka a M. Blahynku)shledávďi ve svědeckéčidivácké
prostorupÍedstaminus-stylizacilyrickéhomluvčího(v jeho rozplynutív
pasivity,neschopnostizaujmoutstanovisko,umělecké
venéhosvěta)pŤíznak
všímbyl podle nich dán prŮchď existenciální
amfomosti,neumělosti,čímž
prázdnotě,naturalismu,líčenípouze negativníchstránekživotaatd.
Jedná se tu o dvě podstatnánedorozuměnía nepochopení:
1) nelzepÍÍmďďe ztotožiiovatbásnickf obraz,tj. sférufiktivníhosvěÍa'
tito
s estetickÝmia uměleckfmi hodnotami ďíla 2) obraz skutďnosti, kterou
a
tudfi
je
laitikové na básnícíchštupiny 42 poŽaduji, rázuideologického,9
se nelze ďvit, žejejv tétopo eziinenacházejíaže jejnaopaknalézajív tvorbě
typu - napÍíkladu I. Skály (J. Hájek, M. B|ahynka).Poetika
zcela opačného
na
Skupiny 42 je touŽpťostáideologickfch tezía proklamací,orientujese
(tj.
mluvno
. na všednírealitu. Míra struktrrrní
oanost z nejbytostnějších
je zákonitě,jak jsme se snažiliukázat, nižší,
mluvčího
aktivity lyrického
hodnotjiž zformulovanfch'
navíctotomluvní,jď. nezaujímápo zici ve sféŤe
tam,kde dobro a zlo
se.nachází
komunikačněa ideologicky určitfch.,,Jď.
ještěnemajípfiděleny hodnotová znamítka arozlišovacísymbolickéznaky,

existence.
ve sféÍejejich prvotnía nejpŤirozenější
žes poeziíSkupiny42 se minuli právěmarxistickyoriento.
Je pÍíznačné,
vanílaitikové.chtěli totižvydolovatněco,co tu nikdy bft nemohlo.Hledali
záznamŮa událostí;očekávaliproklamaci,ďe nalezli všední
tezi a našlitÍíŠé
- jistofuo smyslu
pŤiznání
jevovost;chtělimít- nejlépev podoběvyKičeného
se odsouvající.
stále
orien aci, dostali smysl rozůíštěnfa
a světonázorové
chtěti najít rétoranebo aspoi1hfÍivéhokouzelníka,našli anonymního
svědka.
Ačkolimělpodleněkolikamarxistickfch,prognÓz..následujícívfvoj
české
litleraturypotvrďt neplodnost,ba inertnostkánonuSkupiny4L,včeutě
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bává, držíjej mimo sebe;pÍesněji:teprvepo ',inscenování,vychozísituace
je poslednívjem rozvedendo scenérieranníhoměsta.
ZatímcoHorovo deníkovévyrovnáníse s časema se situacemis ním
spojenfmije spíšezaznamenáváním
vlastnÍhozaznwnenávání,
optikaKolá.
Ťovase snaží
blt co nejvícobjektivizovanáa odosobněná,ďebaže
i ona,tím,
žeje fixována na slova,nemrlžepťekročit
svújznakovf v]fměr,a tudíži ona
je jistou stylizací,vfpovědnímodalitoumluvčílro.
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ale právě naopak- směremod
něj nebo spíšeskrze něj, jeho smysly. Ba dokonce i lyrickémusubjektu
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slyšeníajejich prosťednictvím
pťedstavenému
světukaždodenníautenticity.
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je
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pouhfm svědkem,pozorovatelem,nadtosvědčícím
nikoli ,,pro..či ,,proti..,
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a nejsyrovější
podobě.Koláťovi se
tak daťívyjádŤit,,maximálníosobnízaujetí,ričast,rozhorleníi mravnísoud
a zfuoveiÍprakti^cky
jako tyricko-narcisistní
nebjt, neexistovaÍ
já v textu..
(S. Richterová).8
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podobě, která je součástípťedstaveného
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protikladrl:
,,ne-jď.(,,to..)

*

,jď. (romantismus)

objektivizace ,jď,

x

subjektivizace,,to..(poezieobecně)

smyslovlfvjem

x

proŽívání,lyrickáemoce (J. Hora, A. Sova,
B. Pasternak,S. Jesenin,R. M. Rilke aj.)

časvnější

x

časvniťrrí(poezieobecně)
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zptávaxkÓd (klasicismus)
(realismus)
jedinďnostxtypičnost
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témaxjazyk(zaumnápoezie,hermetismus)
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její stylizacesubjektujako ,,svědka..'nestalose lak. ZastŤenáa nepŤímá
role
lyrickéhomluvčíhose znovu objevila v poezii šedesátlchlet (na městskou
inspiraci Skupiny navána7ajižpÍedtímpoezie všďního dne).PÍedstavova.
la-li Skupina 42 reakci na ritualizoÝanoua do sebestáe víc se zavíjející
jsou létašedesátá
estetikuavantgardy,
projevernkrizejazyka, zffátoudŮvěry
vúčitomutokomunikativnímunástrojipŤisoučasném
vnoÍeníse do jazyka
jako do toho posledního,co zbylo (v Záznamech a promluvách, 196l,
L. Kundery,ve sbírceLoutky, 1970,I.Wernische,v oddílechNalezenápoezie a Nápisy na zdech ze sbÍrkyBeton, 1970,M. Holuba aj.).V nejvyostŤe.
nějšípodobě pÍedstavujevj,raz aprojekci tr.stzejazyka v šedesát:fchletech
pŤedevším
konkrétní
poezie.BásnftŮm uchylujícímse k tétopoeticejako by
se nejen rozkJftL].
subjektpromluvy,tj. ten,kdo má vystupovatjakc autor v
most mezi vnitfníma vnějšímsvětem,jakoži mezi vlastnímipocity a jazykem,ale rozpadlsejim i samotn]f
jazyk ve svékomunikativní,zprostredkující
funkci; poslední'co zbfvá, je masareďity se svfmi hluky, šumy,rozložená,
nepropojená,ještě(čiuž)neznačící'
- totální.
nikam neodkazující
Stylizace subjektujako svědka' pozorovatele,diváka, ričastnfta,
d.
vlastnějakási minus- podoba(ne- maska),stavějící
vlpověď mimo promluvu, se zrodila jako projev snahteoretikrla tvúrcrlSkupiny 42 na|ézatnové,
nezprosŮedkované
propojeníse skutečností,
tisilírekonstruovatskutďnost v
její prvotnínezaměnitelnostia tímji takÍíkajíc
vrátit znovu do hry - jako
horizontvlchozí a současně
myticky scelující.
Propojenostsvětase v tvorbě
členŮSkupiny uskutečřujenikoli pŤesumění,ideologii,dokoncejakobyanr
ne pŤesčlověka,ale v nejnižším
patŤeskutďnosti, ve stavu,kdy je skutečnost
nucenasamase o sebepostarat(ďebažei tady musímemítna paměti,žejde
o skutečnostliterárněfixovanou,a tuďíŽi ffansformovanoudvěma médii:
člověkema jazykem). Tím dospívátvorba J. KoliáŤe,J. Chďupeckého,lo
F. Grosse aj. ke stejnému,,sebepoznánť.
jako hrdina Lurlvft z Weinerovy
povídkys pŤíznačnfm
náavemNetečnfdivák (1917), totiŽŽe,,světje jeden
nedělitelnj a celf v každé
molekulea žemám,já náruživ! divák,svatéprávo
na kterékolivmístov tomtoslzavémpartemr'..ll
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s.182.
3 J. Chalupechy,Konec moderníhoumění,Listy t946, s'22.
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