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Abstrakt

Metamorfózy prostoru
Modely prostoru v české a ruské lyrice přelomu 19. a 20. století
Práce se zabývá zobrazením prostoru v lyrické poezii pomocí umělecké obraznosti. Na
základě analýzy textů dekadentních básníků Anněnského, Brjusova, Hlaváčka a Březiny
charakterizuje jejich individuální modely prostoru.

Klíčová slova:
Prostor v literatuře, Lyrická poezie, Model prostoru, Dekadence, Anněnskij I., Brjusov V.,
Hlaváček K., Březina O.

Abstract

Metamorphosis of Space
Models of space in the Czech and Russian lyrical poetry of the late 19th and early 20th century
The work deals with the representation of space in lyrical poetry by artistic imagery. Based
on the analysis of the texts of the decadent poets I. Annensky, V. Bryusov, K. Hlaváček,
O. Březina describes their individual models of space.

Keywords:
Space in the literature, Lyrical poetry, Model of space, Decadence, I. Annensky, V.
Bryusov, K. Hlaváček, O. Březina

4

OBSAH

Úvod…………………………………………………………………

6

1. Prostor v literárním textu
1.1. Prostor jako existenciální a filozofická kategorie……………….

9

1.2. Prostor v literárním textu…………………………………………

14

1.3. Zobrazení prostoru v lyrické poezii………………………………

22

1.4. Prostor a metafora…………………………………………………

25

1.5. Prostor a literární obraz……………………………………….….

29

1.6. Model prostoru…………………………………………………….

37

2. Česká a ruská poezie na přelomu 19. a 20. století……….

40

2.1. Innokentij Anněnskij: Fragmenty unikajícího prostoru……….

42

2.2. Valerij Brjusov: Básník a město………………………………….

57

2.3. Karel Hlaváček: Prostor jako zvukové médium ……………….

74

2.4. Otokar Březina: Prostor jako téma, subjekt objekt……………

82

Závěr………………………………………………………………

95

Seznam pramenů……………………………………………….

98

Seznam literatury………………………………………………

99

5

Úvod

Předmětem práce je zobrazení prostoru v uměleckém textu. Jedná se o téma velmi
rozsáhlé a zahrnující celou škálu jevů. Ve svých úvahách se soustředím na způsoby
zobrazení prostoru a prostorovosti v lyrickém básnictví, jako textu se specifickým
systémem estetických i sémantických vztahů, odlišným od textů narativních.
První část práce je věnována teoretickým aspektům tématu prostoru a jeho
zobrazování v literatuře. V rámci jednotlivých kapitol nejde o systematický a
vyčerpávající přehled problematiky, ale o souvislosti, jež byly určující pro konstituování
mého přístupu k tématu. Zvláštní pozornost je věnována široce koncipovanému pojetí
uměleckého obrazu coby specifickému prvku básnické komunikace a jeho významové
struktuře. Literární obraz vnímám také jako základní jednotkou modelu prostoru. Koncept
prostorového modelu vznikl usouvztažněním objektivních daností lidské existence a
subjektivních faktorů vnímání okolního světa a zahrnuje dvě roviny vztahů: subjektivní
(dané procesem konstituce a recepce díla) a objektivní (vztah k realitě). Tento model
může vzniknout pouze jako výsledek tvůrčí umělecké činnosti, protože jeho podstatnou
součástí jsou neracionální složky vnesené autorovou intuicí, fantazií a imaginací. Z tohoto
důvodu je dekadentně-symbolistická poezie, jejíž autoři vědomě oslabovali racionální
princip konstrukce textu a inspirovali se iracionálními stránkami skutečnosti, vhodnou
příležitostí k abstrahování prostorových modelů.
Druhá část práce obsahuje analýzy prostoru v básních Innokentije Anněnského,
Valerije Brjusova, Karla Hlaváčka a Otokara Březiny, jejichž tvorba je spojována se
symbolistně dekadentním směrem v umění a v jejichž textech mají prostorové vztahy
zásadní významotvornou roli. Na základě interpretace básnických textů jsem se pokusila
o deskripci modelů prostoru, které reprezentují individuální, subjektivní uchopení světa a
vztahování se vůči němu. V práci vycházím z předpokladu, že model prostoru má
schopnost v sobě zachytit relevantní rysy příznačné pro charakteristiku nejen
individuálního, ale i skupinového či dobového vztahu ke světu.
***
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O prostoru se v literárním bádání většinou uvažuje jako o tématu, proto je
předmětem studia literární tematologie, případně topologie (poetika míst) navazující na
výsledky historické poetiky.Tento směr bádání se rozvinul do inspirativních poloh
především v pracích tzv. tartuské školy. 2 Z českých teoretiků literatury se prostorem
zabývá ve svých pracích zejména Daniela Hodrová, která je také editorkou několika
podnětných sborníků věnovaných tématu prostoru.
Analýzy prostorů a míst jsou dnes obecně chápány jako součást širokého proudu
teorie narace, která u nás navázala na tradici českého strukturalismu. Předmět výzkumu
naratologie se postupně rozšiřoval v závislosti na prohlubování jejího teoretického
konceptu. V současnosti jsme svědky pokusů pracovat s narativními strukturami dokonce i
v přírodních vědách, například v biologii.
Podobným procesem rozšíření a univerzalizace prošla i teorie fikčních světů,
rozpracovaná Lubomírem Doleželem a mající původ v matematické teorii možných světů.
Tato teorie, popisující svět literárního díla jako svět fikční, byla původně koncipována jako
nástroj interpretace epických literárních žánrů. V posledních letech se z pohledu fikčnosti
zkoumají i díla neliterární (filmy, obrazy), dokonce jevy přesahující oblast umění
(historické události jako specifické fikční světy).
Jedním z hlavních inspirativních podnětů pro mou práci se stala studie Miroslava
Červenky Fikční světy lyriky, v níž autor tvůrčím způsobem aplikoval a rozšířil teorii
fikčních světů na oblast lyrické poezie. Poukázal především na řadu specifických
vlastností lyriky jako textu a zabýval se jejich vlivem na podobu a strukturu lyrického
fikčního světa. V centru jeho zájmu se ocitla rovina subjektu - středu a určujícího
hybatele poetického světa.
Z českých autorů zabývajících se ruskou literaturou pro mě byly zdrojem řady
podnětů zejména práce dvou osobností: Zdeňka Mathausera, který se věnoval
fenomenologické interpretaci ruské poezie, a Vladimíra Svatoně, jenž interpretuje ruskou
literaturu jako svébytnou součást širokého kontextu filozofických a uměleckých koncepcí
světové kultury.

2

Srov. Glanc, T., ed. Exotika: výbor z prací tartuské školy. Brno: Host, 2003. 318 s.
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Z prací zahraničních autorů mě svým obrazným pojetím prostoru v literárním textu
zaujaly práce Gastona Bachelarda, který ukázal možnost širokého interpretačního
ukotvení básnické obraznosti.
V této práci jsem se snažila především zhodnotit podněty zmíněných autorů a
jejich pohledů na svět literatury, ale zároveň i koncipovat vlastní pohled na problematiku
prostoru a jeho (re)prezentace v lyrické poezii.
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1. Prostor v literárním textu
1.1

Prostor jako existenciální a filozofická kategorie

Prostor jako atribut lidské existence
Základním materiálem, z něhož vytvářejí básníci a spisovatelé svá díla, je členitý
systém znaků a jejich významů – konkrétní jazyk určitého etnika. I když autor pracuje
v první řadě s jazykem, vedle vztahů uvnitř jazykového systému nutně musí při tvorbě
textu vycházet také z relací jiného řádu, totiž ze struktury jevové stránky světa. Obecná
lidská „zkušenost se světem“, zakoušení lidského bytí je primární podmínkou sdělnosti
literárního textu. Bez této společně sdílené zkušenosti autora a čtenáře by vůbec nebylo
možné uvažovat o vzniku slovesného díla.3
Součástí lidské zkušenosti a jedním z obligatorních atributů lidské existence ve
světě je časoprostorová dimenze. Už sám prvotní projev života - růst a množení - souvisí
se zaplňováním prostoru. Naše zkušenost individuální i skupinová je zcela v zajetí
každodenního prožívání trojrozměrnosti okolního světa, takže jinodimenziální prostorové
modely jako např. vícerozměrné matematické modely prostoru jsou výsledkem exaktní
abstrakce, avšak vymykají se možnosti lidské představivosti. Vše, co člověk v průběhu
svého života prožívá a dělá - zrození, dospívání, pohyb, poznávání a osvojování okolního
světa, konec života - se významně vztahuje k prostoru. Ve známém textu, v němž lidské
bytí srovnává s básněním, charakterizuje eidegger rozměrnost tohoto místa k žití, když
říká: „Vzhlédnutí proměřuje ono ,mezi' mezi nebem a zemí. Toto ,mezi' je vyměřeno pro
bydlení člověka. Nazvěme tento člověku vyměřený roz-měr, jehož procházením se otevírá
ono ,mezi' mezi nebem a zemí, dimenzí.“4
Konvenčním trestem většiny lidských společenství vždy bylo právě omezení
volného pohybu jedince (vykázání, vyhnanství, uvěznění), tedy vlastně omezení jeho
životního prostoru. Otázka prostoru a možnost svobodné mobility je tedy pociťována jako
jeden z existenciálních problémů člověka od prvopočátků lidské civilizace.

3

Srov. Pavelka, J.: Předpoklady a atributy lidského komunikativního jednání. In: Předpoklady
literárního dorozumívání. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, s. 15-44.

4

Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk: německo-česky. Praha: OIKOYMENH, 2006, s. 95.
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Prostor ve filozofii a přírodních vědách
Otázky po podstatě a povaze času i prostoru patří k základním metafyzickým
otázkám. Filosofie se tradičně zabývá otázkou reálnosti a objektivnosti prostoru a času a
jejich souvislostí s hmotou, přičemž různým způsobem reflektuje výsledky a podněty
speciálních věd, především fyziky, matematiky a kosmologie.
Už v antické filozofii se myslitelé začali zabývat problematikou prostoru. O tom,
jaké otázky si kladli, jakým způsobem se snažili teoreticky popsat prostor a jeho
měřitelnost, uchopit podstatu přemisťování v prostoru, svědčí i proslulé Zenónovy aporie,
poukazující na problém exaktní deskripce pohybu.
Postupně se ve starořecké filozofii zformovala dvě pojetí prostoru a prostorovosti.
Předsokratovští atomisté v čele s Demokritem rozlišovali mezi tzv. rozprostraněností na
jedné straně a prázdnotou, nebytím, prázdným prostorem na straně druhé. Plnost, bytí a
rozprostraněnost přitom připisoval materii, složené z množství různorodých atomů. Jako
protipól materie připouštěli existenci prázdného, nenaplněného prostoru, prostoru majícího
povahu jsoucna. Čas i prostor chápali jako absolutní, prázdné a na sobě navzájem nezávislé
veličiny.
Proti existenci prázdného prostoru vystoupil Aristoteles, který tvrdil, že „nic“
nemůže mít rozměr, nemůže se vyznačovat rozprostraněností. „Jak máme chápat prostor?,“
ptá se, „nemůže být sám ani prvkem, ani nemůže být složený z prvků při této své povaze,
ani tělesný, ani netělesný, neboť má velikost, ale žádnou hmotu. Prvky vnímatelných těles
mají hmotu, ale z toho, co je pouze myšleno, nevznikne žádná velikost.“5 „Prázdno“ mezi
jednotlivými tělesy tak je podle Aristotela rovněž určitým tělesem.

Tak dospívá

k představě světa jako prostorového kontinua koextenzívních těles. Založil tím tradici
myšlení o prostoru, která nepřipouští existenci prázdného prostoru jako svébytné entity,
jako něčeho daného „co je“. Prostor je v tomto myšlení vlastností světa tvořeného
jednotlivými jsoucny. Prostorové vlastnosti – kde, poloha, kvantita – jsou v Aristotelově
systému součástí tzv. kategorií, které vyjadřují základní ontologické formy.
Zájem filozofů a vědců o okolní svět, přírodu a kosmos se znovu vynořuje na
počátku novověku. Toto období přináší nové fyzikální objevy, potřebu vytvořit jim
odpovídající obraz skutečnosti a jeho filozofickou interpretaci.
V této době vzniká Descartova přírodní filozofie, navazující na aristotelovské
chápání prostoru jako kontinua hmotných těles. U Descarta je však prostor nedělitelný,
5

Aristoteles: Fyzika IV, 1, cit. podle Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. SPN: Praha 1990, s.
106-107.
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jednolitý a je především dějištěm pohybu, který považoval za základní vlastnost a projev
hmoty. V tomto obrazu světa se již objevují stopy mechanistického myšlení, které souvisí
s dobovým rozvojem přírodních věd.
Přírodovědné i filozofické představy o čase a prostoru na dlouhou dobu ovlivnila
Newtonova klasická mechanika, integrující tehdejší fyzikální znalosti a jejich filozofickou
interpretaci v jednotný systém. Vychází z představy absolutního, nezávisle existujícího
prostotu. Opakem atomizované hmoty, tedy protipólem hmotných těles složených
s konglomerátů mikročástic, je pro Newtona éter - prázdný prostor, který je působištěm
nehmotných sil např. gravitace. Podvojnost v chápání jsoucna (hmota a éter) se promítá i
do dvojího pojetí pohybu: jako absolutní pohyb chápe Newton přemisťování těles vůči
éteru, naopak změna polohy těles vůči sobě navzájem je pohybem relativním. Éter je tak
v klasické mechanice chápán jako absolutní měřítko prostoru i času.
Již Newtonův současník Leibniz kritizoval absolutní pojetí prostoru a času
v Newtonově systému. Sám považoval obě skutečnosti za relativní a prostor popisoval jako
diskontinuitní. Přesto newtonovská fyzika znamenala ve své době obrovský posun
v chápání zákonů vesmíru nejen svojí komplexností, ale především integrováním a
popisem tzv. nehmotných sil působících na předměty nikoli bezprostředně sousedící, ale i
na dálku.
Z Newtonovy mechaniky vychází filozofický mechanicismus 17. a 18. století,
redukující svět a jeho proměny na mechanický pohyb stejnorodých částic.

Uznává

předpoklad objektivní existence hmoty, ovšem v návaznosti na řecké atomisty chápe
prostor a čas jako prázdné, absolutní a na sobě nezávislé entity. „Tak se stala hmota
v pohybu, prostor a čas základními elementy poznání a mechanistický názor byl do vědy
zaveden, podle něhož všechny změny se dají redukovat na změny na stroji.“6 Trvalo ještě
dvě století, než byla klasická Newtonova mechanika vystřídána jiným časoprostorovým
modelem - Einsteinovou obecnou teorií relativity. Po objevení elektromagnetického vlnění
r. 1867 chtěli vědci experimentálně ověřit Newtonovu teorii éteru. Ukázalo se však, že
výsledky laboratorních pokusů se s klasickými fyzikálními zákony zásadně rozcházejí. Ať
byla rychlost světelného zdroje při pokusu jakákoli, rychlost paprsků světla zůstávala stále
stejná. Einstein se tedy soustředil na zkoumání rychlosti světla a jeho důsledků na vnímání
času. Hledáním odpovědi na proslulou otázku – Jaký by se zdál svět, kdybych letěl na
světelném paprsku? – dospěl k představě o vzájemné závislosti a relativnosti času a

6

Rádl, E.: Dějiny filosofie. II., Novověk. Praha: Votobia, 1999, s. 74.
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prostoru. Novým výkladem časoprostorových vztahů umožnila Einsteinova teorie rozvoj
vícerozměrných matematických modelů prostoru.7
Představy o prostoru a způsob jeho vnímání byly na přelomu století podstatně
ovlivněny nejen teorií relativity a výzkumy, jež jí předcházely, ale rovněž fyzikálními
objevy odhalujícími strukturu hmoty a vlastnosti energie. Objev elektronu, z hlediska
atomové hmotnosti nepatrné, ale vzhledem k jeho elektrickému náboji významné částice, J.
J. Thomsonem v roce 1897 a o tři roky později publikované práce Maxe Plancka o
energetických kvantech, otevřely nové možnosti a naznačily, že mechanické chápání
hmoty je nadále neudržitelné.
Věda a moderní umění
„Rozklad“ hmoty, objev struktury atomu, do té doby považovaného za nejmenší a
základní částici hmoty, ale i „mizení“ hmoty – proměny hmotných částic na vlnění a
obráceně měly dalekosáhlé důsledky na obecně rozšířené představy o světě. Do souvislosti
s těmito novými vědeckými poznatky bývá dáván i vznik moderního výtvarného umění.
„Moderní umění vzniká společně s moderní fyzikou, protože vychází z týchž myšlenek.“8
Inspirace a imaginace umělců ovlivněná soudobými představami o hmotě a prostoru dala
vzniknout novým uměleckým směrům, jež se již nespokojily s realisticky věrným
zrcadlením vnějších scén a jednotlivých předmětů. Hledají adekvátní estetické vyjádření
nového vztahu ke světu, pokoušejí se proniknout pod povrch, zviditelnit vnitřní strukturu,
najít základní prostorové vztahy a promítnout je do dvourozměrného obrazu. Pointilismus
rozebírá svět na body a opět z nich skládá celek. Kubismus se inspiruje tvary krystalů,
rozkládá viděné na jednotlivé geometrické útvary a z nich konstruuje vlastní podobu světa.
„Futurističtí malíři si vybírali náměty podobné těm, kterými si lámali hlavu fyzikové. Ve
svém manifestu prohlašovali, že předměty v pohybu se zmnožují a zakřivují jako vibrace
procházející prostorem.“ 9

7

Historicky prvním matematickým modelem prostoru byl prostor euklidovský, který byl jedinou
matematicky definovanou představou prostoru po celé období newtonovské fyziky. Po přijetí
teorie relativity vznikají další matematické abstrakce prostoru, např. Minkowského
čtyřrozměrný prostor, prostor Lobačevského či Riemana. Tyto vícerozměrné modely se začaly
ve 20. století užívat ke zkoumání a zpřesňování teorie relativy, a především jako nástroj
kvantové fyziky. (Stručný filosofický slovník. Praha, Svoboda 1966, s. 357.)

8

Bronowski, J.: Vzestup člověka. Praha, Odeon 1985, s. 322.

9

Tamtéž, s. 323.
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Proces zkoumání světa, jeho rozklad na jednotlivé prvky a skládání do
nového celku odhalujícího hlubší vrstvy, vnitřní strukturu, podstatu skrytou pod povrchem
byl na přelomu 19. a 20. století společný pro výtvarné umění i literaturu.
Vnímání prostoru
Budeme-li uvažovat o zobrazení prostoru a prostorovosti v literárních textech,
musíme si nejprve uvědomit, že prostor nemá povahu předmětu, nýbrž dimenze. Že to není
„věc“ materializovaná do konkrétní podoby, ale kvalita naší zkušenosti, která se nám dává
poznat na základě smyslové zkušenosti, že totiž „prostor není ontickým motivem, nýbrž je
to ontologický dynamismus ponechávající jsoucno být jsoucí. Ale není žádnou substancí,
jež by byla stálá ve svých proměnách… prostor je spolu se jsoucím, aniž by byl něčím
jsoucím. A to už je ve hře čas…[…] To ovšem nevylučuje možnost subjektivního
zakoušení prostoru, individuální prožitek prostorovosti.“10

10

Novák, A.: „Důvěrný prostor“. Konstituce povahy prostorovosti u R. M. Rilkeho. In:
Benyovszky, L. et al.: Fenomenologické studie k prostorovosti. 1. Praha: Univerzita Karlova,
Fakulta humanitních studií, 2005, s. 166 – 167. ISBN 80-239-6559-X.
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1.2

Prostor v literárním textu

Pojem prostor se v souvislosti s literaturou objevuje poměrně často. Je třeba však sledovat,
o kterou „vrstvu“ či rovinu pohledu se jedná, protože tento pojem je užíván k popisu
skutečností různého řádu. Podívejme se na ty nejběžnější.
Fyzický prostor, který dílo zaujímá. V tomto smyslu se vlastně nejedná o dílo jako
takové, ale o jeho abstraktní redukci ve dvou směrech. Předně jde o fyzický prostor
zaujímaný nikoli dílem, ale jeho hmotnou fixací. Dále je v tomto pohledu eliminován rekonstruktivní proces recepce díla jako nedílná součást jeho konečné významové celistvosti.
Pracuje se zde pouze s čímsi jako základní matricí potenciálních realizačních variant
literárního díla. Výhodou této roviny je vysoká míra objektivizace, která je dána tím, že se
jedná o aspekt jiného řádu, než jsou zbývající. Z hlediska tradičně chápané vědy o
literatuře stojí prostor v tomto významu na okraji zájmu a může se zdát podřadný až
nepodstatný. Ovšem jinak se nám bude jevit z pohledu disciplín zabývajících se
literárními texty jako součástí širšího spektra mentálních a kulturních okruhů, např.
paleografie, dějin knižní kultury, teorie komunikačních médií, knihovnictví. V řadě
sociologicky a interdisciplinárně zaměřených studií má aspekt hmotného nosiče literárního
díla, jeho fyzické podoby a historického osudu, své důležité místo a opodstatnění.
Místo díla v kulturním a historickém prostoru. Umístění díla v kulturním kontextu,
zejména literárněhistorickém, uměleckém, ale také národním. Pojmem prostor je zde
označena sféra kultury jako systému historicky podmíněných vztahů, který umožňuje
historický, druhový, žánrový a stylový popis literárního díla. Škála přístupů sem
náležejících v posledních letech podléhá mnoha změnám a vlivům. Tradiční historický a
národní kontext či příslušnost k literárním směrům je jako výchozí přístup k literárnímu
textu stále častěji předmětem zpochybňování a kritických námitek, upozorňujících
především na nebezpečí vnášení mimouměleckých hledisek a kritérií do interpretace díla
Prostor literárního díla. V literárně-teoretických diskursech se hojně objevuje spojení
prostor literárního díla, v němž je slovo prostor obrazným pojmenováním pro estetickou
entitu, v českém literárněvědném kontextu nejčastěji označovanou jako struktura či celek
díla. Spojením těchto slov je zdůrazněn fakt, že dílo vytváří do určité míry vlastní svět,
14

odlišný od skutečnosti světa mimoliterárního. V tomto významu užívají pojmu prostor
„všechny koncepce morfologie díla, jež předpokládají jeho stereometrický model
zavádějící do literárně teoretických úvah terminologii ´vrstev´, ´úrovní´, systémů´,
´oblastí´…“ 11
Současná věda směřuje k širokému vnímání prostoru díla nejen jako souboru
vrstev či plánů a jejich vzájemných vztahů, ale snaží se sem začlenit rovněž významové
směřování realizující se v procesu (procesech) recepce a konkretizace díla - např.
Mukařovského motorické dění a sémantické gesto nebo Jankovičovo dění smyslu.
Za hranice chápání díla jako struktury dospěla také literární hermeneutika ve
svých analýzách podmínek realizace literárního textu. H. G. Gadamer předložil projekt řeči
jako svébytného subjektu, který se projevuje vlastním děním nezávislým na vůli autora
(nadřazuje intenci řeči-textu nad intenci mluvčího subjektu) a podléhající vlastním
zákonům realizace.

12

Umělecké dílo v tomto chápání přestává být „jen“ složitě

strukturovaným objektem a stává se organismem, reaktivním a nadaným vnitřním
samovývojem a podléhajícím vlastním zákonům.

Zobrazení prostoru v literárním díle. V tomto významu se prostorem zabývá naše
práce. Jde o znázornění, popis a reprezentaci prostorových vztahů v literárním textu a
zahrnuje celou škálu jevů, které mají z hlediska celku díla různé podoby, významy i
funkce.
Zdeněk Hrbata v Poetice literárního díla 20. století uvádí ve svém přehledu pět
základních podob zobrazení prostoru: 1. prostor, který je předmětem popisu; 2. prostor
jako prostředek vyprávění u cestopisů;

3. prostor symbolický nebo ideologický, např.

hodnotový protiklad mezi městem a vesnicí; 4. prostorové figury od těch nejabstraktnějších
až po konkrétnější (např. náměstí v Zolových náčrtech a kresbách měst); 5. derealizovaný
prostor, tedy prostor, který je střídán s prostorem psaní.13

11

Sławiński, J.: Prostor v literatuře: základní rozdělení a úvodní samozřejmosti. In: Trávníček, J.,
ed. Od poetiky k diskursu: výbor z polské literární teorie 70.-90. let XX. století. Brno: Host,
2002, s. 121.

12

Gadamer, H. G.: Aktualita krásného: umění jako hra, symbol a slavnost. Praha: Triáda, 2003.

13

Hrbata, Zd.: Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In: Červenka, M. et al. Na
cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005, s. 317.
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Skutečnost, že prostor v literárním textu zahrnuje jevy různých typů, zdůrazňuje
také polský literární teoretik Janusz Slawinski, který se pokusil o klasifikaci možných
přístupů k tématu prostoru z hlediska oborů, které se danými problémy zabývají:
a) z hlediska systematické poetiky (prostor jako součást kompozičně tematické výstavby);
b) historické poetiky (popis topiky příznačné pro určitá období, kultury a proudy; tzv.
prostorová topika);
c) lexikálních a sémantických polí (úroveň jazyková, která popisuje sémantická pole
spojená s kategorií prostoru);
d) z hlediska historie (analýza společenských a kulturních vzorů a jejich úlohy při
modelování

zobrazeného

světa,

mapování

sociálních,

politických,

historických,

mytologických významů míst);
e) z hlediska zkoumání prostorových archetypů (jako Cesta, Labyrint, Les, Dům, Podzemí,
jejich významové proměny v literární historii).
f) z hlediska filozofických a teoretických koncepcí prostoru, na jejichž základě vznikla
teorie perspektiv.14
Tím se dostáváme k problému autonomnosti - přesněji poměru autonomnosti a
propojenosti prostorových zobrazení literárním textu. S výjimkou vlastního prostorového
popisu nahlíží Sławiński prostorovost jako služebnou figuru, která „nemůže být vydělena
do té míry, do jaké jsou vyděleny morfologické jednotky stejného řádu: postava, dějový
motiv, vypravěč nebo lyrický subjekt“.15
Lineární uspořádání textu
Lineární povaha prostorového uspořádání jazykového materiálu v literárním díle má zcela
zásadní vliv na charakter jeho recepce. Vnímat text – čtený či přednášený – můžeme pouze
v průběhu procesu čtení či naslouchání. Nemůžeme jej přeskočit, ani kondenzovat do
jediného časového okamžiku. To vnáší do procesu vnímání literárního díla časovou kvalitu
– následnost. Dalo by se dokonce s trochou nadsázky říci, že úlohu, jakou má ve
výtvarném umění prostor, hraje v literatuře čas.
Z povahy posloupného vnímání plyne, že to, co je textem zobrazeno, rozkrývá se
před vnímatelovým vnitřním zrakem nikoli najednou, v jediném okamžiku, ale postupně

14

Sławiński, J., cit. dílo, s. 116-121.

15

Tamtéž, s. 126.
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v určitých „kvantech“, tedy částích. To se samozřejmě týká i prostorového modelu.
Představa o prostoru se v procesu recepce konstituuje v mysli adresáta postupně,
v nepravidelných objemech a rozestupech. Protože však prostor je souhrn skutečností
vnímaných současně v jednom okamžiku, nabízí se úvaha, že k vyjádření prostoru ve
struktuře textu je třeba „…převést původní časovou dimenzi, jež je povaze jazyka vlastní,
na obraz prostoru. Vytváření prostoru vzniká, jakmile … vypravěč opouští zásadu
následnosti a přijímá zásadu koexistence“. 16 Tento předpoklad souvisí s podmínkami
recepce uměleckého textu obecně. Vnímatel musí přistoupit na určitá „pravidla hry“
uměleckého textu, v tomto případě na nezbytnost postupného, následného zobrazování
současně existujících jevů a souběžně probíhajících dějů.
Výtvarné dílo naopak působí na diváka v jediném časovém bodě: temporalita
recepčního procesu je zanedbatelná, jako prvky kompozice se uplatňují barva, světlo,
prostor a hmota.17 K propojení obou principů dochází při vnímání uměleckých děl stojících
na pomezí literatury a výtvarného umění, jako jsou např. poetické útvary konkrétní poezie
a kaligramy. Jazykové prostředky jsou v ploše, případně v prostoru - jak je tomu hlavně u
surrealistů - organizovány tak, aby propojovaly vizuální i jazykový rozměr v jediném
artefaktu. Marie Langerová nazývá výstižně taková díla jako básně-obrazy a básněobjekty. 18 Zájem o vizuální stránku básnického textu sílí na konci 19. století v poezii
symbolistů; průkopnickým dílem byla v tomto ohledu sbírka Stéphana Mallarmé Vrh
kostek. Je to počátek dlouhodobého procesu sbližování poezie s výtvarným uměním, jehož
inspirací byla teorie tzv. syntetického umění.
Podstatou tohoto vstřícného pohybu bylo rozšiřování umělecké obraznosti, které
vyvrcholilo v období avantgardy (kubismus, futurismus, poetismus, surrealismus).
Prostor, čas a pohyb
Kategorie času a kategorie prostoru jsou vzájemně velmi těsně spjaty a uvažujeme-li o
jedné z nich odděleně, jde vždy o myšlenkovou abstrakci. Na bytostnou propojenost
prostoru a času v textu poukázal v minulém století svojí známou teorií chronotopů Michail
16

Hrbata, Zd., cit. dílo, s. 321.

17

Přítomnost či naopak absence časového principu při vnímání díla je základem tradičního dělení
různých druhů umění. Na tuto typologickou rozdílnost upozorňuje už Lessing v roce 1766
(Laokoon čili o hranicích malířství a poesie. Praha: SNKLHU, 1960.) Také Mukařovský
považuje – přes dílčí časovost např. v architektuře – tento princip za nosný. Srov. Studie z
estetiky. Praha: Odeon, 1966, s. 188-195.
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Langerová, M.: Vizuální aspekty básnického díla. In: Pohledy zblízka: zvuk, význam,
obraz: poetika literárního díla 20. století. Torst, 2002, 450-473.
17

Bachtin. Ustavením chronotopu Bachtin nejen vyjádřil neoddělitelnost časoprostorových
relací, ale jeho historické proměny se mu staly základem pro popis vývoje literárních druhů
a žánrů.19
Čas i prostor navíc úzce souvisejí s další fyzikální veličinou, kterou je pohyb. Ať
se jedná o pohyb v prostoru nebo čase, je neopominutelným aspektem reálného světa,
zejména pak lidského života jako hlavního tématu literatury. Pohyb – tedy přemisťování
v prostoru – je svou podstatou neoddělitelný od představy prostoru. Zobrazení pohybu
proto bývá v literárním díle namnoze významovou, nepřímou manifestací vztahů
prostorových. „Máme co do činění s nějakými implikovanými prostory, v nichž probíhá
pohyb, a přitom se ještě neobjevil žádný popis,“ shrnuje substituční funkci pohybu ve
vztahu k prostoru Sławiński. 20
Perspektiva zobrazení
Jakým způsobem je prostor v textu reprezentován, souvisí s perspektivou zobrazení. Tyto
perspektivy „nemusí být vzhledem k prostoru a jeho deskripci vázány takovými
kategoriemi jako jsou statut vypravěče či jeho vědoucnost, jelikož perspektiva vyplývá
také z toho, jak se v díle s prostorem zachází, jak je představován“.21 K základním typům
zobrazovacích postupů patří rovinná geometrie (zahrnuje prostorové determinanty
planimetrického rozměru – napravo, nalevo, vpředu, vzadu, dále, blíže…) a eukleidovská
geometrie (románové popisy v evropské literatuře, především v realistické próze, založené
na střídání pohledu z dálky a z blízka, na oddalování a přibližování).
V moderní literatuře 20. století se způsob zobrazení prostoru mění v souvislosti
s obecnou proměnou zobrazování světa. Postupy vycházející ze dvou zmíněných
„realistických“ způsobů zobrazení prostoru, v podstatě založené na mimetické deskripci
prostor u a míst, jsou nahrazovány způsoby, které lépe vyjadřují měnící pojetí prostoru,
hmoty, vesmíru i lidské individuality.

22

Perspektivy se komplikují a navzájem se

prostupují. Za prototyp moderní prózy bývá považováno Hledání ztraceného času Marcela
Prousta, ale proces „komplikování“ perspektiv prostorů a prostupováním časových rovin
pokračuje až do současnosti. Příkladem využití těchto kombinací je zobrazování prostoru

19

Bachtin, M. M.: Román jako dialog. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980. 479 s.

20

Sławiński, J., cit. dílo, s. 124.

21

Hrbata, Zd., cit. dílo, s. 322.

22

O těchto modelech v umění, zejména filmu viz Svatoňová, K.: Existence v čtyřdimenzionalitě.
In: Slovo a smysl, 11/12, s. 64 – 87.
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v novele Dům milostných schůzek současného francouzského spisovatele A. RobbeGrilleta.
Oblíbeným způsobem zobrazování, a to nejen prostoru a prostorových vztahů, se
stal postup inspirovaný filmem. Jednotlivé obrazy jsou kladeny v určité posloupnosti
podobně jako ve filmové střižně, a vytvářejí kaleidoskop záběrů z různých perspektiv,
různých prostorových, ale i časových vzdáleností.

Klasifikace prostorových zobrazení
Zobrazení prostoru – tedy to, čím je konkrétně prostor v textu realizován a jakým
způsobem – se dají popisovat, jak jsme viděli na pracích Hrbaty a Sławińského, různým
způsobem. Pokusíme se nyní shrnout prostorová zobrazení na základě prostorových
příznaků, jež jsou nejčastějším předmětem či součástí analýz a interpretací literárních děl.
I.

Aspekty týkající se objektu zobrazení
Prostor může být v textu realizován explicitně – přímým pojmenováním prostoru,

místa (krajina, město, chrám) či implicitně – poukazem k některému aspektu jeho
zjevování se (pohyb). Explicitní pojmenování bývá většinou součástí popisu či scenérie,
implicitní prezentuje prostor prostřednictvím jeho vlastností. Vlastnosti připisované
prostoru mohou být trojího druhu:
1. kvantitativní jako je rozměr, hloubka, rozlehlost, rozpínavost, omezenost – souvisí
s filozofickým a myšlenkovým zakotvením subjektu tvořícím „zadní plán“ textu;
2. kvalitativní - charakteristiky prostoru jako je barva, průhlednost, světelnost, zvuky a
vůně, typické příznaky, atributy, specifika - které se svojí povahou vážící k smyslové
aktivitě subjektu a vyjevující individuální preference subjektu.;
3. vztahující se k sebepojetí subjektu.
Explicitní i implicitní způsoby zobrazení prostoru a prostorovosti v literárním textu je
možné třídit na základě sémanticky významových příznaků:
 ohraničenosti - varianty prostorů, které se rozprostírají na ose mezi binární opozicí
uzavřený-otevřený, např. pokoj, vězeňská cela, salon, dům, byt, zámek… proti
otevřenému prostoru jako je krajina, moře, louka, les, jezero; přechodné typy - park,
zahrada;

19

 reálnosti - na prostor reálný-ireálný (vysněný, vytoužený, ale také magický - peklo,
ráj; ale také sny, halucinace, vidiny, mámení, vysněný ideální prostor). Reálnost
(bizarní, konkrétní, abstraktní, mytické, symbolické, „nelogičnosti“ v zobrazení…)
 emocionality - nálada a atmosféra prostoru (chmurné, jásavé, choré, pusté…)
 dynamičnosti či statičnost scenérie (rozpínavost, pohyb, plynutí, proměny, (klidné,
nehybné, rozechvělé…) motiv rozevírání, rozestupování otevírání prostoru
 temporálních - časové představy pojící se s daným zobrazením: noc, den, svítání,
soumrak, čtvero ročních období; sémantika částí dne a roč. období (viz slovník
symbolů)
 hodnotových (město x venkov, civilizace x pustina, světský – sakrální)
 zaplněnosti
 prostupnosti
 smyslové názornosti - konkrétnost či neurčitost vizualizace, ozvučení
 prostorové kvantity – kategorie výška, hloubka, dálka, blízkost vzdálenost,
odlehlost x blízkost, blízkost x vzdálenost, pozemský svět x kosmos
 antropomorfizace – antropomorfní příznaky: přítomnost života, obydlenost
prostoru x samota obydlenost prostoru) x samota
 vztahu subjektu k zobrazovanému prostoru – domov x cizina, vlastní x cizí, já –
oni; odcizenost, nezúčastněnost, odtrženost, nezačleněnost subjektu do prostoru a
naopak splynutí, sounáležitost, spočinutí, soulad, souznění;
II.

Aspekty týkající se způsobu zobrazení
Při četbě a interpretaci literárního textu si všímáme nejen co je zobrazováno jako

prostor a čím, ale také jakým způsobem je to zobrazováno. Tím přecházíme k literární
charakteristice znázornění prostoru v textu:
 typy umělecké obraznosti, (tropy a figury, metafory, metonymie, poetismy,
personifikace, přirovnání; konkréta či abstrakta jako jádra metafor…)
 míra konkrétnosti a celistvost zobrazení; úplnost, podrobnosti zobrazení (detaily,
náznaky, přesnost x neurčitost, jasnost, mlhavost…), míra prokreslenosti obrazu
 stupeň asociativnost obrazů - uvnitř i mezi nimi navzájem; tento aspekt se dotýká
zobrazovacího a konstrukčního principu literárního obrazu, ale i kompozičně
výstavbového principu celé básně.
 podle míry identifikace subjektu s prostorem: stupně objektivizace - vztah
k subjektu (v lyrické poezii se přikláníme k tomu, vnímat veškerý text ve vztahu
k subjektu, tedy jako subjektivní, jako zjevující primárně subjekt a jeho stav) – míra
20

splynutí subjektu s prostorem či důsledné zachování odstupu; já – ne-já, vlastní – cizí,
domov - cizina; součást a splynutí, pozorovatel, cizí okolí a vymezení
 zvýznamnění prostoru - zda prostor zobrazuje v díle sám sebe, či je předmětem
symbolizace, mytizace, stává se filozofickým konceptem, projektem23
Přehled kritérií a jejich členění do určité míry zohledňuje tradiční (problematické) rozlišení
mezi obsahově-tematickými a tvárnými složkami díla na první pohled je zřejmé, že
konkrétní textový materiál se podobnému dělení vzpírá. I v našem členění můžeme
sledovat jak, jak obtížné je vedení hranic mezi jednotlivými hledisky a jak se jednotlivá
kritéria vzájemně prolínají (např. vztah k subjektu – emocionalita – smyslová názornost).
Je třeba tento přehled chápat jako teoretický abstrakt, sloužící jako nástroj k uchopení
problematiky prostoru a prostorovosti v uměleckém textu. Také v konkrétních studiích a
analýzách se zmíněná kritéria a hlediska většinou navzájem kombinují.
Výběr z těchto příznaků a vlastností prostoru v rámci konkrétního zobrazení tvoří
součást individuálního autorského stylu; zároveň jsou specifické množiny prostorových
vlastností a modalit jejich zobrazení charakteristické pro jednotlivé literární a umělecké
směry.Proces rozšíření čistě prostorových vztahů o další významové konotace (hodnotové
kritérium) – souvisí s určeností lidského přebývání ve světě. „Přirozenou“ perspektivou a
mírou věcí je pro člověka jeho fyzické přebývání na zemském povrchu, prostorové i
časové. Oblasti mimo přirozený horizont lidského života nabývají v

imaginaci

přeneseného významu: tak se původně prostorové vztahy na vertikální ose - nahoře, dole,
vyšší, nižší,

nízký - transformovaly na hodnotové kategorie v rovině dobrý, správný,

žádoucí – špatný, zlý, nepřijatelný, ale také v plánu nebe-země-peklo. Tato transformace
významu není omezena na umělecký jazyk. Je běžnou součástí řady dalších jazykových
oblastí včetně odborného stylu; připomeňme z antiky pocházející historické dělení
literárních žánrů na tzv. nižší a vyšší, které si zachovalo svoji teoretickou platnost hluboko
do novověku.

23

Srov. Hodrová, D.: Paměť a proměny míst. Na okraj tematologie a topologie. In: Hodrová, D. et
al. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997, s. 17.
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1.3

Zobrazení prostoru v lyrické poezii
Prostor v teorie narace je objektem podrobného studia literární topologie a tematologie

– jako součást tématu díla. Pojem téma uvádí Hodrová do těsné souvislosti s termínem
syžet. 24 Ale lyrický text je bezsyžetový, čímž je dána specifická podoba a sémantika
prostoru v lyrické poezii.
Absence syžetu
„Dění“ v lyrické poezii zpravidla nemůžeme převést na činnosti vyznačující se
zacílenou akcí a (manipulace, obstarávání, komunikace), protože imanentní doménou
lyriky jsou ty skutečnosti, které nepotřebují fabuli: city, nálady, emocionální stavy,
atmosféra nebo dojmy, myšlenky, nejasná „hnutí mysli“, předtuchy fantazie, sny. Tato
charakteristika lyrického textu se odráží i v běžně rozšířených žánrových označeních jako
reflexivní lyrika – buď zcela prostorově inertní nebo nějaký prostor zachycuje jako ilustraci
či scénu - nebo lyrická imprese - popis prostředí hraje mnohdy dosti významnou úlohu a
namnoze tvoří i textově podstatnou část básně – nebo milostná lyrika aj.
Zatímco v epických žánrech můžeme snáze uvažovat o oddělené analýze subjektu,
prostoru, času, žánru, postav, kompozice – v lyrickém textu je tato abstrakce značně
obtížná. V lyrice je prostor vlastně do textu vsazen jaksi kompaktněji a neoddělitelněji
nežli je tomu ve většině čistě epických žánrů. Lyrický verš je modelem srůstání (či
prorůstání, kondenzace) prostředků lexikálně tematických a mimotematických.
Lyrický subjekt
Zatímco naratologie se soustředí na zobrazení času a postav v narativních žánrech,
určitým pandánem by v teorii lyrických žánrů mohlo být zkoumání vzájemného vztahu
lyrického subjektu a prostoru. Při pronikání do prostorových vztahů uvnitř lyrického
modelu světa se totiž bez kategorie subjektu neobejdeme.
Fikční svět lyriky je zcela světem subjektu – vše, co je v básni, vnímáme pouze jeho
prostřednictvím. Jak říká Červenka, existence subjektu „ si sama i bez jakýchkoli
vysvětlujících poukazů navenek vynucuje konstituci přiměřeného fikčního světa, který ji
formoval, na který reaguje, vůči němuž zaměřuje svou akci“.25 Ještě před vznikem teorie

24

Hodrová, D.: cit. dílo, s. 6.

25

Červenka, M.: Fikční světy lyriky. Praha: Paseka, 2003, s. 58.
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možných světů na tento aspekt lyriky poukázal Emil Staiger: „Epika zpodobňuje tělo.
Proto se nám v epické existenci jeví věci jako vnější svět. V lyrické existenci to neplatí,
[…] neboť ,vnitřní ʻ a ,vnější ʻ, ,subjektivní ʻ a ,objektivníʻ není v lyrické poezii vůbec
odděleno.“26 V lyrice je subjekt zároveň objektem: referent referuje o sobě a stává se sám
sobě i pro čtenáře objektem.
Typy prostoru
Nejčastěji se v lyrice můžeme setkat se třemi typy prostoru. 1. text je prostorově téměř
inertní, avšak ne zcela; 2. prostor je v textu zachycen pouze implicitně jako součást obrazu
(letmý motiv, asociace); 3. zobrazení prostoru je podrobnější a v některých rysech
připomíná popis prostředí v narativních dílech; často má podobu paralely, ilustrace nebo
alegorie určité myšlenky, citu, události (v klasifikaci Sławińského scenérie a přídatné
významy 27 ). Většinou se ani v tomto případě nejedná o konzistentní popis konkrétního
místa (např. kulturního, historického, mýtického - toto je spíše doménou epických, či
lyricko-epických skladeb, kde tyto „popisné“ pasáže mají většinou funkci alegorickou a
ilustrativní (např. u Vrchlického, Merežkovského). Modelovou situací je užití přírodního
obrazu jako metafory vnitřního světa lyrického subjektu: způsobem zobrazení jevů přírody
je sugerována nálada, pocit, dojem – vyjadřuje se něco, co nelze zprostředkovat
prostřednictvím pojmů.
Prostor jako zobrazující
Prostor však v lyrickém básnictví není pouze součástí zobrazovaného. Nezapomínejme,
že podstatnou součástí verše je i jeho zvuková podoba, která se také podílí na výsledné
sémantice prostorového zobrazení. Zvuk může rozšiřovat a prohlubovat sémantické pole
tematické složky, ale také sám může být zdrojem sémantických asociací, což platí o všech
složkách podílejících se na zvukové podobě verše - rytmus včetně intonace, rým, hlásková
instrumentace, užití onomatopoí. Podobně v dílech konkrétní a obrazové poezii má
prostorové (vizuální, tedy smyslové) uspořádání materiálu svou osobitou sémantiku.28
Dichotomií básnického jazyka a naše pojetí tohoto jevu se budeme podrobněji zabývat
v kapitole věnované obrazu. Zde pouze připomeňme, že se tímto aspektem zabývala také J.
Kristevová (rozlišuje morf jako nositele významové funkce a slabiku jako prvek zvukové
26

Staiger, E.: Základní pojmy poetiky. Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 48.

27

Sławinski, J.:cit. dílo, s. 126-128.

28

Srov. Langerová, M., cit. dílo, s. 377- 474.
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struktury) v souvislosti se stanovením rozdílu básnického jazyka moderního a klasického
básnictví. Na teorii lyrického jazyka Kristevové navazuje Pavel Jiráček, 29 který se
podrobně zabývá psychosémantickým výzkumem a interpretací významových odstínů
zvukového proudu básnické řeč (sleduje např. proměny významového zabarvení
v závislosti na pořadí slov ve verši). Výslovně však odděluje význam prožitkových forem
slabik jako oblast subsémantickou od oblasti sémantických významů morfémů a lexémů.
Podstatu lyrického jazyka charakterizuje změnou ve vztahu těchto dvou rovin. „Systémy
morfémů a slabik jsou vzájemně ve vztahu nepřímé úměry, tam kde se silněji uplatňují
slabiky (a tím místem je zřetelně lyrika, kde je role suprasegmentálních jevů zesílená),
dochází k desémantizaci, znejasnění lexikálních významů ve prospěch významů
subsémantických.“30 Na vstupu slabik do významové roviny textu založil známou teorii
lyriky E. Staiger: „Kdekoliv se v jazyce silně uplatňují slabiky, smíme hovořit o lyrickém
působení“.31
Skutečnost, že v básnickém jazyce je zesílena role prožitkových (smyslových) prvků,
má své důsledky pro vnímání lyrického textu. Zatímco členění reálného, praktického světa
je založeno na logice, tématech a vztazích, v lyrické poezii vnímáme rytmus a melodii
(smyslové vjemy), pocity a nálady (stavy duše), obrazy (vizuální, hudební, senzuální, ale i
pojmová obraznost). Vnímání lyrické básně není jen komunikací, ale je hlavně prožitkem,
což ho – jak upozorňuje Červinka – přibližuje hudbě.32

29

Srov. Jiráček, P.: Lyrický rytmus: o spojení zvuku a smyslu ve verši. Brno: Host, 2007.

30

Tamtéž, s. 35.

31

Staiger, E., cit. dílo, s. 144.

32

Červenka, M., cit. dílo, s. 34.
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1.4

Prostor a metafora33
Při konstrukci obrazů v lyrické básni má zcela zvláštní úlohu metafora. Pomocí

metafor autor vyjadřuje vlastní představu, subjektivní vidění, vnímání a prožívání prostoru.
Metafora je jakýmsi poeticko-estetickým uzlem, v němž se koncentrují všechny vlastnosti
uměleckého jazyka.
(Připomínáme pouze, že metafora není výsostným vlastnictvím básnického jazyka a že
je hojně rozšířena i v neuměleckých stylech, dokonce velmi výrazně v hovorovém jazyku.
Zde se setkáváme především s metaforou konvencionalizovanou: chodí jako tělo bez duše,
kroutí rozumem, maluje čerta na zeď, nese kůži na trh, chodí kolem horké kaše, nemá
všech pět pohromadě aj. tato metafora však není výsledkem tvůrčí invence a nevypovídá o
vztahu mluvčího ke světu. Je užívána jako ustálené spojení slov.)
Existuje celá řada definic metafory. Většina z nich charakterizuje metaforu z hlediska
tří rovin: z hlediska vzniku metafory (pracují s pojmy jako nahrazení, zastoupení), její
funkce (konfrontace významů) a z hlediska kontextu (významové ohnisko).
Klasifikace metafor
Klasifikace metafor vychází buď z jejich významu, nebo z gramatické struktury.
Z hlediska významu je možné sledovat, které významové okruhy se v rámci metafory
srovnávají. Například oblast přírody (květiny, zvířata, neživá příroda, živly, vesmír,
koloběh přírody…) je konfrontována se světem člověka (duševní život, víra, city, průběh
lid. života, fyzický stav, pohyb x nehybnost…) nebo jeho výtvorů (pecen, dům, obydlí,
sad, zahrada, kniha, zbraň, nástroj – pero, štětec…). Dále si lze všímat, z kterých oblastí
jsou základní obrazy metafory, zda jsou to pojmy konkrétní či abstraktní. Z tohoto hlediska
klasifikace metafor je možno pozorovat, jakým způsobem se obě oblasti prolínají, co je
zobrazováno s pomocí čeho, v jaké podobě apod.
Z hlediska gramatické struktury se přihlíží k slovnědruhových aspektům členů
metafory, kdy výchozím bodem třízení je slovního druh jádra metafor, tedy nikoli
srovnávaného, ale srovnávajícího členu. Tak se metafory dělí na jmenné: srpek měsíce,
tanec hvězd; slovesné: hvězdy tančí, splav zpívá, měsíc tone; Adjektivní: sladká vůně,
33

Tato kapitola byla napsána na základě studia prací M. Klivara (K teorii metafory.
Praha: Památník národního písemnictví, 1982. 57 s.) a J. Pavelky (Anatomie
metafory: literárněteoretická studie. 1.vyd. Brno: Blok, 1982. 198 s).
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noční slunce; atd. Na první pohled krajně formalistické hledisko ale má svůj význam,
například při popisu dynamizující či naopak stabilizující funkce metafory z hlediska
pohybu.
Zdá se, také že svůj význam má z hlediska zvukové obraznosti (rytmicko-intonační
výstavby verše). Pro názornost porovnejme zvuk a sémantiku následujících potencionálně
možných veršů:
na nočním nebi měsíc tančí
tančící měsíc na nočním nebi
tanec měsíce na nočním nebi
Vidíme tři různé verše mající různou zvukovou podobu, ale reprezentující téměř totožný
motiv zářícího měsíce na temné obloze. V tomto případě je podstatné, že všechny
představy, tvořící jádra metafor souvisí s motivem tance, specifického lidského pohybu.
Metafora a prostor
Metafora může v souvislosti se zobrazením prostoru v textu zastávat různé funkce:
1. Metafora dílčího aspektu prostoru
nejběžnější je metaforické pojmenování některého z aspektů prostoru, (např.: Stříbro,
oheň a blesky… jsou v Brjusovově verši metaforou prvního sněhu)
2. Prostor jako metafora
Prostorové významy ve funkci metafory jsou nejčastěji obrazem emocionálního,
myšlenkového či duševního života lyrického subjektu: tento zobrazující princip je
příznačný zejména pro impresionistickou lyriku, ale je běžný i v jiných žánrech včetně
epických. Příkladem jsou konstrukce krajiny v básních K Hlaváčka, které celou svou
obrazností sugerují čtenáři kýžený výsledný pocit a dojem. Metaforika prostorových
představ je široce zakotvena a rozšířena také v běžně používaném slovníku, o čemž svědčí
i spojení jako vnitřní svět, prostor duše, hluboký žal, široké srdce, hluboké oči; spojení má
dlouhé prsty je výsledkem spojení principu metaforického a metonymického pojmenování.
Prostorové vztahy a významy jsou také běžně metaforami času: vzdálený, daleký ve
významu dávný; blízký ve významu brzký; obrazným pojmenováním hodnoty či kvality:
nízký ve významu nehodný, špatný, vysoký - vznešený, obtížný, náročný, lepší (vysoký cíl,
vysoká škola, vyšší ideály, vyšší princip).
Nabízí se také myšlenka, zda celý obraz hřbitova v Nerudově Hřbitovním kvítí není
vlastně metaforou – částečně vnitřního světa subjektu, ale částečně stavu tehdejší české
společnosti. Metaforou je také spojení prostor literárního díla.
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3. Metafora prostoru
Prostor a prostorové vztahy však mohou být také zobrazeny metaforou. Například
reálný, pozemský svět může být zobrazen světem iracionálním, snovým. Tento postup je
mnohem méně častý a v čisté podobě se vyskytuje jen zřídka, což je dáno charakterem
lyriky, jejímž bytostným tématem je spíše prožívání subjektu, než jeho okolní svět.
4. Prostor a stylizace
Zvláštním případem metaforizace prostoru je jeho stylizace do podob, které odpovídají
světu lyrického subjektu. Takové jsou výrazně stylizované prostorové obrazy
v Hlaváčkových básních, které evokují aristokratický životní styl, vznešenost a výlučnost:
Byla tak tichá noc venku – po chodbách Kastelu mrtvo,
Jen srdce tak bázlivě v komnatě poslední v modlitbách bilo
Jak rodinný vězeň, když v podzemí otcovských hradů
Vyhublým prstem svým chvilkami bojácně
Zaklepá do zdí….

(Přišla)

Metafora v poezii moderní a klasické
Metafory v poezii druhé poloviny 19. století se stávají stále významnějšími z hlediska
celkového významu a složitějšími, 34 prvoplánová podobnost mezi konfrontovanými jevy se
zmenšuje, na první pohled je méně zřejmá, nežli tomu bylo v básnictví staršího období.
Vyjádříme-li metaforu schematicky, pak může vypadat takto:

X je Y

nebo

X se

podobá Y
Z toho vyplývá, že X a Y mají některé společné atributy, ale zároveň některé různé. A
právě v námi sledovaném období dochází k tomu, že se sémantická pole jednotlivých částí
metafory rozestupují, vzdalují se od sebe. Srovnejme příklady staršího typu metafory tanec
měsíce s metaforickým obrazem novějším: nebe se chvěje varem měsíce. To jí však
umožňuje odhalovat i souvislosti skrytější a jemnější, méně zřejmé, či dokonce dosud zcela
skryté, mnohdy překvapivé, zato však objevnější. Autoři nalézají nové, překvapivé
souvislosti, nové úhly pohledu, nové obrazné možnosti jazyka.35

34

V. Žirmunskij považoval metaforu za stylistickou dominantu poezie
Alexandra Bloka. Srov. Žirmunskij, V. M.: Poezie Alexandra Bloka. In:
Poetika a poezie. Praha: Odeon, 1980, s. 322.

35

Srov. Rikër, P.: Metaforičskij proces kak poznanije, voobraženije i oščuščenije. In:
Arutjunova, N. D., ed. : Teorija metafory. Moskva: Progress, 1990, s. 416-434.
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***
Už většina definic metafory se nějakým způsobem dotýká toho, že metafora sama je
obrazným pojmenováním skutečnosti. Velmi často je však metaforické spojení součástí
širší představy, v níž se mnohdy střetává s jinými tropy, jako jsou metonymie, synekdocha,
alegorie a spolupodílí se tak vzniku širší představy, kterou nazýváme literární obraz.
V analýzách básnických textů vycházíme z těch vlastností metafory, které jsou podstatné
z hlediska jejího podílu na konstituování tohoto obrazu v širším slova smyslu jakožto
specifického prostředku umělecké komunikace.
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1.5

Prostor a literární obraz

Obraz jako specifikum uměleckého textu
Literární dílo a literatura vůbec mohou být – jak jsme viděli i v souvislosti
s tématem prostoru v literatuře – nahlíženy a popisovány z různých hledisek a aspektů.
K nejpodnětnějším patří přístupy, které se obracejí k dílu především jako k estetickému
artefaktu a mají proto schopnost -

ať již v perspektivě synchronní či diachronní -

vypovídat cosi podstatného o vnitřní dynamice literárního procesu jako svébytného druhu
umění. V posledních letech, v souvislosti se snahou postihnout složitost a mnohotvárnost
světa v jeho komplexnosti, se objevují tendence mapovat literární dění v širších kulturních
a sociálních kontextech (v rámci kulturních studií například). V metodologii, ale i
konkrétních výsledcích takto zaměřených studií vidím určité nebezpečí opomíjení právě
zvláštností slovesného umění. Vznik a existence literárních textů není pochopitelně v
dnešním světě výlučným, izolovaným procesem a bezprostřední vliv masových médií,
nových komunikačních technologií a jiných druhů umění je stále výraznější; dokonce
můžeme jen s obtížemi odhadnout, jaký dopad bude mít současný způsob života na další
vývoj umělecké literatury. Ovšem i při neodmyslitelném působení moderních uměleckých
a technologických prostředků je pro literární teorii nezbytné vycházet z analýzy
skutečností imanentně literárních a uchovat si vědomí zřetele ke specifičnosti literárního
textu.
První, co se nabízí jako předmět takové analýzy, je materiál literárního textu - jazyk.
Tady však nastává potíž, neboť jazyk není materiálem pouze uměleckých textů, ale má
mnohem širší uplatnění a funkce umělecká, kterou nabývá v souvislosti s krásným
písemnictvím, je pouze jednou z mnoha, dokonce ani ne ta hlavní. Je tedy třeba najít něco,
co je pro umělecký text typické, co jej charakterizuje a bez čeho si jej nelze představit.
Tímto prvkem by mohl být literární obraz. Záměrné užívání poetických obrazů je tím, co je
na uměleckém textu jiné, co jej vyděluje z širokého proudu psaného slova a co je konec
konců

tajemstvím jeho čtenářské přitažlivosti. V určitém ohledu dává uměleckému

způsobu vyjadřování jeho raison d’être. Stále znovu se v teoretických diskursech vynořuje
nejen otázka po podstatě literárního uměleckého obrazu, ale především po tajemství
schopnosti být nositelem estetického zážitku.
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Obraz, motiv, kompozice
Podobně jako u řady dalších pojmů, s nimiž pracuje literární věda, je i význam
frekventovaného termínu obraz značně rozkolísaný. Nejčastěji bývá užíván k označení
jedné z následujících tří entit:
1. části tematické výstavby uměleckého díla (obraz krajiny, obraz společnosti…);
2. specifického prostředku umělecké komunikace (v této souvislosti se někdy mluví o
obraznosti poetického textu; z tohoto pojetí vychází také známá Hegelova definice umění
jako myšlení v obrazech);
3. souhrn názorných představ vzniklých na základě vnímání uměleckého textu.
Viktor Šklovskij v polemice s Potebňovou teorií „umění jako myšlení v obrazech“
rozlišuje dva druhy obrazů: obraz jako prostředek myšlení a nástroj spojování věcí; a obraz
poetický – prostředek k zesílení dojmu, tedy básnický obraz, který má stejný cíl jako jiné
prostředky básnického jazyka (paralelismy, přirovnání, opakování).36
Chápání pojmu literární obraz v předkládané práci je založeno na širším pojetí, které
zahrnuje aspekty všech tří zmíněných koncepcí. Je možné jej definovat jako množinu
literárních výrazových prostředků reprezentujících část tematické, výrazové a kompoziční
výstavby díla, vnitřně strukturovanou jako specifické propojení několika motivů
vztahujících se k jednomu sémantickému centru a disponující relativní textovou autonomií
a završeností. Obraz není synonymem obrazného pojmenování, obraznost ve smyslu
přenášení významu je však pro literární obraz charakteristická. Zároveň je zde patrná
tendence opačná: rozšiřování a posouvání významů i u neobrazných pojmenování, která
jsou součástí poetického textu a stávají se výstavbovým prvkem obrazu. Mukařovský ve
stati K sémantice básnického obrazu k tomuto procesu poznamenává: „…každé slovo,
jakmile se ocitne v dosahu poezie, působí dojmem ,obraznýmʻ, ať je ho použito ve
významu přeneseném či vlastním.Slova i sdružení slov, je-li jich užito básnicky, vyvolávají
větší bohatství představ, citů atd., než kdyby se vyskytovala ve sdělovací promluvě.“37
Oproti naraci, pracující s dějem jakožto více či méně plynulým tokem příčinně
rezultativních kauzalit, je celek lyrického textu vzhledem k absenci dějového rámce tvořen
nespojitým řetězcem „scén“ či „představ“, řazených podle jiných pravidel, než jsou logické
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Šklovskij, V.: Umění jako metoda. In: Teorie prózy. Praha: Akropolis, 2003, s. 10.
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Mukařovský, J.: K sémantice básnického obrazu. In: Studie z poetiky. Praha: Odeon, 1982, s.
137-142.

30

principy příčiny a následku. Právě tyto relativně samostatné „scény“ a „představy“
nazývám literárními obrazy.
Z hlediska výstavby básně tvoří obraz určitou úroveň její struktury: je jednak
součástí celkové kompozice básně (při pohledu „vzhůru“), jednak je sám tvořen menšími
výstavbovými jednotkami (díváme-li se „do jeho nitra“), které bývají označovány jako
motivy.
Motiv je nejmenší významově samostatnou jednotou, podílející se na konečné
podobě a sémantice obrazu jak tematickou, tak svojí zvukovou povahou. Vztah motiv –
obraz se může stát východiskem určité kompoziční hry: například se jeden a týž motiv
může v básni objevit v několika obrazech a upozorňovat tak na jejich příbuznost, může
prostupovat celou básní a objevovat se v různých kontextech posouvajících, doplňujících a
obohacujících význam motivu a nabízejí nové, často překvapivé (pointa, kontrast)
souvislosti. Naopak zdánlivě stejné (podobné) obrazy mohou mít různé varianty lišící se
jednotlivými motivy – jak v jedné básni, tak básnickém cyklu či v rámci sbírky básní.
Vztah motiv-obraz- kompozice básně byl v rámci výkladu popsán jako množina a její
prvky Jde o abstrakci, která nefunguje jako mechanický soubor částí, ale jako nekonečně
proměnlivá dynamika vnitřních a vnějších sémantických vztahů.
Obraznost
Nejpodstatnější vlastností literárního obrazu, je však jeho významová vícevrstevnatost a
interpretační otevřenost. Tento princip významové nejednoznačnosti, jenž by u textů
s praktickou funkcí byl vnímán jednoznačně negativně, je v umění naopak žádoucí, je
základem uměleckého ztvárnění světa a jeho působivosti. Literární estetik Vlastimil Zuska
tuto působivost umělecké obraznosti vysvětluje z pozice logické sémantiky jako „zesílení
bytí“ zbytněním jeho významů: „…entita totiž tím více je, čím více má smyslů, nebo
s Gadamerem, čím více se ukazuje“.38
Způsob autorovy práce s literárním obrazem, jenž zahrnuje jak konstrukci, tak užití
uměleckého obrazu v literárním díle, označuji jako obraznost. V konkrétních analýzách
prostorové obraznosti budeme sledovat individuální styl autora při výstavbě obrazů, typy a
konkrétní podobu motivů, jež se na výstavbě obrazů podílejí, významové asociace obrazů
(představy), spojování a řazení obrazů v celek, specifické prostředky básnického jazyka
(tropy, figury).
38

Zuska, V.: Mimésis. In: Mimésis - fikce - distance: k estetice XX. století. Praha: Triton, 2002, s.
18.
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Dvojí status literárního obrazu
Podněty, které recipient v procesu vnímání textu přijímá, jsou svojí povahou i způsobem,
jímž se podílejí na vzniku komplexní představy obrazu, dvojího druhu.
První skupina podnětů, založených na pojmové složce slova jako nositelce
významu, vyvolává v čtenářově mysli konkrétní představy. Její zapojení do recepčního
procesu je spojeno s aktivací paměti, individuální zkušenosti a fantazie, proto je tato část
podnětů a jejich zpracování značně variabilní, neurčité a neohraničené, závislé na
individuální podmíněnosti vnímatele (jak zdůrazňuje hermeneutika). Proměnlivost se týká
kvality i kvantity představ, ať to jsou asociace pojmů, pocitů, nálad, ale také smyslových
vjemů - nejčastěji vizuálních, velmi často pachových či hmatových a samozřejmě rovněž
zvukových. S vyvoláváním neobyčejně plastických a smyslově názorných obrazů pracuje
básnická synestézie, ne náhodou oblíbená v počátcích moderního básnictví, kdy jednou
z hlavních ctižádostí autorů byla právě obrazná sugestivita textu.
Jinou povahu mají podněty, vyvolané zvukovou podobou textu, která je dána
konkrétním uspořádáním jazykového, popř. veršového materiálu. Vzhledem k tomu, že
jazykový materiál propůjčuje textu možnost zvukové realizace, nejsou zvukové představy
jazykovým materiálem toliko implikovány v rovině sémantické jako například vjemy
vizuální či čichové, ale podílejí se na konstrukci literárního obrazu mnohem těsnějším
způsobem. S tím souvisí i skutečnost, že autor počítá s tím, že čtenář v procesu vnímání
přistoupí k zvukové realizaci díla – tento předpoklad je a priori součástí dohodnuté hry. 39
V rovině zvukové nejde v první řadě o vyvolávání představ, o stimulaci myšlenkových
funkcí, ale o bezprostřední smyslový vjem, tvořený
sdružováním,

rytmem,

intonací,

rýmem...

Tato

kombinací, opakováním a

složka

literárního

obrazu

je

determinovanější, méně variabilní, v konkrétnosti své existence interpretačně uzavřenější.
Třebaže množina zvukových kvalit existuje do určité míry nezávisle na konkrétním
vnímateli, je přesto zřejmé, že i zvukové podněty - podobně jako složka pojmověvýznamová - je v průběhu individuálního vnímání díla naplňována různým obsahem,
jehož varianty jsou i zde závislé do značné míry na individuální determinaci. Můžeme
např. důvodně předpokládat, že profesionální hudebník bude k zvukové stránce textu

39

Názory na poměr vědomé a nevědomé složky ve zvukové sféře verše se různí. Červenka uvádí
jako zdroj „bezděčné sémantizace“ hlavně eufonii (Červenka, M. Hlásková instrumentace. In:
Červenka, Miroslav et al. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20.
století. Praha: Torst, 2002, s. 16-26.), Hodrová přidává ještě hláskovou kvantitu (Hodrová, D.:
Chvála schoulení: (eseje z poetiky pomíjivosti). Praha: Malvern, 2011, s. 75.)
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citlivější a vnímavější než čtenář bez hudební praxe, že melodičnost, intonace či různé hry
s rýmem a rytmem mu nezůstanou skryty.
Z jazyka jakožto materiálu slovesného umění vyplývá tedy určitá nadřazenost
zvukové složky ve struktuře literárního obrazu: není znakem, tzn. abstrakcí (přesněji: není
pouze znakem), ale bezprostředně prezentuje smyslové kvality. Dosud jsme mluvili o
zvucích vzniklých realizací jazykového materiálu, ale součástí obrazu jsou i zvukové
asociace na základě myšlenkových pojmů. Tam, kde autor popisuje zvuky přírody nebo
hudebních nástrojů, kde užívá onomatopoických a citoslovečných výrazů, vyvolává
zvukové představy, které se v průběhu vnímání textu prolínají, doplňují a navzájem
ovlivňují s bezprostředně vnímaným zvukem textu, se zvukovým vjemem. Zvuková část
literárního obrazu je tedy odlišná od ostatních, neboť se skládá ze dvou, ontologicky
odlišných částí. V procesu vnímání textu se však realizuje i tendence opačná: schopnost
zvuků asociovat nejen zvukové, ale i mimosmyslové skutečnosti včetně myšlenkových
pojmů.
V každém případě by se dvojí podstata složek literárního obrazu, jejich rozdílný
ontologický status - řečeno slovy Zdeňka Mathausra -neměl v úvahách o obraznosti
literárního textu, zejména poezie, ztrácet ze zřetele.
Obraz a smysly
Užívání pojmu obraz jako označení relativně samostatného vylíčení určité představy je
samo již založeno na přeneseném, tedy obrazném významu slova obraz. Konstatovali jsme,
že jazykový materiál předává obrazu nejen obsahově tematickou, ale také zvukovou
podobu a obě se posléze podílejí na významovém směřování k celistvému smyslu. Ze
složky tematické lze vydělit kategorii prostředků, označujících nebo implikujících
smyslové vjemy, neboť právě tyto prostředky propůjčují literárnímu obrazu mimořádnou
působivost a plastičnost. Z hlediska literární kritiky jsou pak tyto vlastnosti – zvláště u
lyrické poezie - tradičně považovány za cenné a esteticky hodnotné.
Třebaže prostorovost je spojena především s vizuálními vjemy, básníci na přelomu
19. a 20. století v období tzv. moderny chtějí působit pokud možno na celou bytost čtenáře
a strhnout jej k aktivnímu spoluprožívání zobrazovaného. Využívají proto hojně i další
druhy smyslových asociací, líčí nejrůznější chutě, vůně a hmatové vjemy. Oblíbeným
prostředkem se stává synestézie, k níž se stále častěji básníci uchylují a jež jim napomáhá
rozehrát třeba jen malý výsek skutečnosti širokou škálou smyslových konkretizací.
Součástí této hry je i přenášení významů z jedné smyslové oblasti do druhé, takže
v modernistické poezii barvy voní, zvuky jsou hebké či drsné, světlo zpívá…
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*
Privilegované postavení zvukových kvalit v systému složek konstituujících literární
obraz dále sílí jednak ve veršovém textu, který už svým rytmickým uspořádáním akcentuje
zvukový plán a vysouvá jej do popředí čtenářova zájmu, jednak v textu lyrickém, kde na
sebe pozornost strhávají - vzhledem k ústupu narativních složek - subjektivní pocity
spojené se senzuálními vjemy. V lyrické poezii je zvuk ze všech podob literárního textu
nejbytostněji začleněn do vnitřní struktury uměleckého díla. Stává se nedílnou a
plnohodnotnou složkou básnického obrazu. Odtud také vyvěrá odpradávna pociťovaná
blízká příbuznost lyrické poezie s hudbou.
Zejména básníci hlásící se k literárním směrům a skupinám, které se programově
zabývaly jazykem, dospěli ve svých dílech k zajímavým pokusům. Ruští kubofuturisté
v čele s A. Kručonych, kteří ve snaze reformovat básnický jazyk a oprostit ho od
rozumových pojmů experimentovali s umělým, tzv.

zaumným jazykem, se snažili

maximálně, až k meznímu bodu potlačit úlohu myšlenkových pojmů a vystavět báseň na
zvukovém vnímání. Za-umnyj jazyk, tedy jazyk stojící za rozumem, mimo rozum, mimo
pojmové chápání, byl vytvořen shluky hlásek napodobujících slova. Tato „slova“
nedisponovala žádným smyslem, ale jejich hlásková skladba striktně respektovala
zákonitosti ruské fonetiky. Tímto experimentem vědomě oddělili obě složky podílející se
na rekonstrukci uměleckého obrazu v procesu vnímání a nechali na vnímatele působit
pouze zvuk. Ukázalo se, že i čistě zvuková stopa, při dodržení jistých pravidel, má velmi
výraznou schopnost asociovat témata a nést významy.
Analýza zvukové složky literárního obrazu vede k úvahám o možnosti adekvátního
převedení uměleckého textu do jiného jazyka. Trváme-li na tom, že zvuková složka je jeho
imanentní součástí, pak je překlad uměleckého textu vlastně zrodem nového díla. Do
jiného jazyka lze s jistými omezeními transformovat pojmy vytvářejí obrazné představy
(přičemž omezení se týkají nejen kulturních diferencí včetně historické zkušenosti, ale také
pojmové distribuce v relaci jazyk - skutečnost), ale jen velmi omezeně zvukovou část
obrazu.
K doplnění možností vnímání poznamenejme, kromě poznávání prostřednictvím
pojmů a obrazů uvádí Daniela Hodrová ještě jednu možnost „zmocňování“ se světa, totiž
poznávání tělem, s nímž vědomě pracuje mj. jóga.40
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Hodrová, D.: Chvála schoulení: (eseje z poetiky pomíjivosti). Praha: Malvern, 2011, s. 21.
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Obraz, představa a recepce
Z hlediska procesu vnímání literárního díla a konstituce jeho celkového smyslu
považuji za užitečné upozornit ještě na jeden aspekt vztahující se k poetické obraznosti,
pro který budu užívat označení představa. Představa se vůči obrazu či motivu nevztahuje
jako celek k části. Jejich vzájemný poměr je odlišný: nejsou to totiž entity stejného druhu.
Zatímco obraz a motiv mají svoji objektivizovanou podobu zachycenu konkrétním
materiálem (jazykem), představa se rodí až v průběhu recepce ve vědomí vnímatele jako
implicitní sémantická konotace obrazu. Je tedy něčím, co do významu obrazu může, ale
rovněž také nemusí vnímatel vnést na základě svých individuálních předpokladů. Nejen
sama představa a její rozsah (hloubka, kvantita), ale také to, jakým způsobem se začlení do
složitého systému vztahů konstituujících celkový smysl díla, je u každé konkretizace zcela
jedinečné.
Představa je tedy pojem, který zohledňuje proces čtenářské recepce textu, vnáší do
úvah o významu a smyslu hledisko vnímatele. Je třeba nezapomínat, že jakékoli dílo nelze
uchopit jinak, než právě a jenom aktem vnímání.
Okruh vzájemně se rozvíjejících představ je teoreticky nekonečný. Pouze naléhavost
významu se od středu - v němž leží primární, neopomenutelný význam - postupně
zmenšuje. Podobně jako kruhy na vodě vyvolané pádem kamene na hladinu, jejichž síla i
výška vlny se s přibývající vzdáleností od centra snižuje, tak i významovost ve směru ven
jakoby „řídne“. Konkrétní velikost okruhu představ při vnímání textu je ovšem značně
individuální. Je dána nejen dobovou aktuálností textu, ale především subjektivními
vlastnostmi recipienta: jeho čtenářskou zkušeností a vzděláním, konkrétní empirickou
zkušeností (například v lyrické poezii snad všech období a směrů hojně užívaný motiv
měsíce bude vyvolávat rozdílné představy u kosmonauta, který na něm byl, u
zamilovaného romantika, úplně jiné třeba u čtenáře nevidomého, u cestovatele, který jej
mohl sledovat z různých míst na povrchu Země a tak bychom mohli pokračovat velmi
dlouho), ale také jeho vrozenými dispozicemi, jako je převažující typ obraznosti, schopnost
konkretizace, míra a povaha fantazie apod.
Ani přes vysokou míru subjektivizace představ je nemůžeme při zkoumání literárního
textu, například v zájmu obecné srozumitelnosti, eliminovat či jinak obejít a pracovat
pouze s jakými „základními“ významy. Jazykový materiál básně je navíc přesahován nejen
významovými představami vnímatele, ale také autora, rovněž subjektu s mnoholičnými a
košatými představami, jemuž text slouží jako jazyková reprezentace této představy. Marie
Kubínová zdůrazňuje Heideggerovu myšlenku o propojení známého a cizího (nového)
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v básnickém obraze: „Zjevnost skrytého (a skrývání zjevného – zjevného v ono povrchní,
byť pro naši každodennost nezbytné podobě) je hlubinným smyslem oné podivínské a
podivuhodné činnosti, kdy je věc volána jménem věci jiné.“41

41

Kubínová, M.: Obrazné pojmenování, obrazné vyjadřování, básnický obraz. In: Červenka, M. et
al. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002,
s. 233-276.
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1.6

Model prostoru
Vycházím z teze, že umělecké dílo není čistě nahodilé a zcela individuální seskupení

prvků, třebaže o jeho jedinečnosti nemůže být pochyb (čím hodnotnější, tím jedinečnější),
ale že díky zvláštní senzibilitě svého tvůrce má univerzálnější platnost ve smyslu
estetickém i konceptuálním. Že totiž hodnota uměleckého díla je v tom, nakolik dokáže
individuální lidskou zkušenost transformovat do obecnější, esteticky sugestivní výpovědi o
podstatě světa a lidského života. Druhým východiskem mých úvah je předpoklad, že tuto
výpověď je možné na základě vnímání, analýzy a sémantické rekonstrukce díla abstrahovat
a popsat. Výsledkem této abstrakce je určitý model světa zahrnující v sobě jako
komplementární část i model prostoru a prostorovosti. Tento model není souhrnem
jednotlivých prvků (témat a motivů), ale živou a dynamickou souhrou významů a
významových konotací spojených s prostorovostí.
Model a autor
Nemožností vymanit jakoukoli zkušenost člověka ze zajetí prostorových vztahů je dána
přítomnost spacionálního aspektu také v teoretických konceptech světa, které stojí
v pozadí každé lidské individuality jako součást jejího vědomí, ale i nevědomí a promítají
se do myšlení a jednání člověka v konkrétních situacích. V umění to znamená, že autorův –
částí vědomý, částí nevědomý – koncept světa ovlivňuje výslednou podobu díla a je možné
jej v celku díla vysledovat jako určitou kostru uměleckého modelu světa.
Z hlediska vzniku ve vztahu díla a konceptu prvotní koncept. Protože však model
vzniká až následným vnímáním díla a činností vnímatele (analýza, abstrakce) promítají se
do jeho struktury dva koncepty - jak autorův, tak vnímatelův. Model prostoru v sobě
obsahuje prvky obou a vypovídá něco podstatného nejen o autorovi, ale i recipientovi.
Část vnímatelova je z hlediska interpretace velmi amébní: část může být jasně, vědomě
zřetelná („tento verš mi připomíná píseň, kterou jsem zaslechl při procházce večerními
Benátkami“), ale velká část - opět jako na straně autora – je nevědomá. Nedá se ani
jednoznačně říci, že vnesení dalšího (vnímatelova) konceptu je vzhledem k sémantice a
úplnosti modelu je faktorem obohacujícím: čtenář nemusí být schopen rozkrýt ani ty
významové potence, které byly autorem do textu záměrně vloženy.
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Koncept autora vzniká nejen na základě běžné každodenní zkušenosti (vlastní
ontogeneze, citový život, cestování apod.), ale je může být ovlivněn různými
filozofickými, náboženskými a estetickými názory své doby, k nimž bývá spisovatel pracující se slovy a jejich významy - zvláště vnímavý. Autorův koncept může mít podobu
vědomé myšlenky, názoru, intuitivního pocitu nebo nevědomého vztahu, a může (ale také
nemusí) se obnažit až z určitého nadhledu, vzniklého vyčleněním modelu z celku díla.
Prostorový model se může stát reprezentantem určitých kvalit, majících z hlediska
životní filozofie specifickou hodnotu.
Autorský koncept světa, jenž se promítá do prostorového modelu, může mít také
podobu vztahu ke světu. Vladimír Svatoň např. zjistil, že na základě rozdílného vztahu ke
světu se v 19. století zformovaly tři klasické románové struktury: román ztracených iluzí,
román výchovy a román nekončící cesty – věčného hledání. 42
Model a skutečnost
Prostor, stejně jako čas, jsou nevyhnutelnými atributy lidské existence v reálném světě.
Protože umělecké dílo je také reflexí zkušenosti lidského bytí, jsou tyto kategorie
průsečíky, jimiž se literární text vztahuje ke světu vůbec, vymezuje se vůči němu a nabízí
jeho individuální interpretaci. Nelze ztotožňovat prostor a čas v díle s reálnými aspekty
světa. Umělecký model je fiktivní konstrukt a není jej možné ztotožňovat s jakoukoli
objektivně existující entitou reálného světa. Mimoliterární skutečnost má ve vztahu
k uměleckému modelu funkci dešifrující mřížky: její znalost je nutným předpokladem
k alespoň částečnému porozumění, nikoli však dostačujícím. „Neexistuje žádný text na
světě, fikční nebo nefikční, který by bylo možno pochopit, vnímat jako koherentní, aniž
bychom použili mimojazykových znalostí světa,“ upozorňuje Miroslav Červenka.43
Model a dílo
Model prostoru, o jehož ustavení a popis se pokoušíme, není součástí světa žijícího
autora (skutečnostního autora přináležejícímu k jevové skutečnosti jak jej nazývá

42

Svatoň, V.: K typologii románu a k problematice tzv. románu historického. In: Česká literatura,
1989, č. 2, s. 98 – 110.

43

Červenka, M., cit. dílo, s. 30.
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Mathauser 44 ), nesnažíme se rekonstruovat struktury jeho vědomí – představy, světový
názor, cíle.
Model je možné ustavit pouze na základě vnímání díla. A autorův vědomý záměr a
vnitřní „život díla“ (samovývoj) se mohou pohybovat na sobě dokonce nezávisle, po svých
vlastních drahách (připomeňme pověstný Puškinův povzdech v dopise příteli „Taťána se
mi vdala!“). Také čtenářská interpretce textu nemusí rezonovat s autorskou intencí textu,
čímž z ní vycházející model neztrácí nic ze své oprávněnosti.
Model prostoru vychází z významového celku díla a má s ním mnoho společného, ale
není v textu díla obsažen zcela. Součástí modelu je i to, co není bezprostředně obsaženo
v textu, ale je možné si doplnit na základě zkušenosti, asociace, významových konotací,
tedy složka interpretační, která se vztahuje k významovému celku díla (přičemž hloubka a
šíře těchto implikací je závislá na vnímateli). V tom se model liší od fikčního světa díla,
který obsahuje pouze to, co se nachází v textu. A to je bez vlastní čtenářovy zkušenosti se
světem ve vztahu k modelování názorné představy zcela nedostačující.
Model prostoru

zahrnuje všechna zobrazení prostoru

a prostorovosti, jak

v explicitních, tak i implicitních významových rovinách, tzn. strukturu prostorových
zobrazení v konkrétním díle, jejich sémantickou funkci a podíl na celkové estetické a
sémantické realizaci díla.45 Specifickou součástí modelů vzniklých recepcí lyrického díla
je básnický obraz v jeho širokém pojetí, které bylo vyloženo v předešlé kapitole.
Individuální model a jeho vlastnosti
Básníka vnímám jako citlivý seismograf dosud nejasných tendencí společenského
vědomí a směřování. Snad i mimosmyslová schopnost vnímání věcí příštích, jež našla svůj
výraz v neklidu a vření let devadesátých, předjímá společenské otřesy počátku století a
hrůzy blížící se válečné tragédie. (I když tyto schopnosti jsou často bolestně vykoupeny
rozporem mezi krajní senzitivitou a neschopností k činu jako možnému východisku.)
Domnívám, že individuální model prostoru v sobě zahrnuje cosi podstatného a
neopakovatelného, co může být výsledkem pouze umělecké tvorby.

44

Mathauser, Zd.: Teoretičtí dvojníci životopisného autora In: Báseň na dosah Eidosu: ke stopám
fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě. V Praze: Univerzita Karlova, 2005, s. 48.

45

Hodrová mluví o tom, že místa zobrazená v textu a „ jejich sémantická pole fungují jako
prostorová struktura určitého díla“. Tato struktura však není totožná s modelem prostoru.
(Hodrová, D. et al.: Poetika míst. H&H, Praha 1997, s. 14)
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2.

Česká a ruská poezie na přelomu 19. a 20. století
Konec 19. st. je z hlediska kulturního vývoje obdobím přelomovým. Z hodnotové

krize konce století, atmosféry deziluze a ztráty jistot charakteristických pro fin de siècle
vyrůstá tzv. nové umění. Ukazuje se, že reflexe světa v rovině prostorové hraje v ideověestetické koncepcích tohoto období velmi důležitou úlohu. Mapování vnitřního světa
subjektu je spojeno s hledáním životních jistot a zakotvenosti v prostoru a společnosti.
V charakteristikách dekadence mají podoby literární prostorovosti – vedle specifikace
nálady a pocitů

- významné místo. Za příznačný bývá uváděn imaginární prostor,

hřbitovní motivy, městské kulisy – park, ulice, chrám, salon, stylizovaný prostor krajiny
apod. Ztrátu životních jistot vedoucích k nejistotě a vratkosti bytí pociťují tvůrci lyrické
poezie velmi intenzivně. Ztráta orientace ve světě se projevila absencí směřování odněkud
někam, jako „pohyb v mlze“ (K. Hlaváček). Skutečnost ztrácí pevné a jasné obrysy,
výpověď o ní jednoznačnost. Zvýznamňuje se proměnlivost, nestálost, fragmentizace (I.
Anněnskij).
Osvícensko-racionalistický model světa jako objektu pozorování a manipulace se
proměňuje v model zobrazující prostor světa (přírody) jako partnera, hodnotu samu o sobě,
projev vyššího principu (panteismus), boží existence.

Příroda, vesmír a prostor jsou

pociťovány jako formy, v nichž se v různých podobách projevuje mystický základ bytí.
Zejména ruský symbolismus se vyznačuje silným mystickým proudem (Merežkovského
programový požadavek mystického obsahu v novém umění).

Odbočka terminologická
Mluvíme-li o umění a kultuře konce 19. a počátku 20. století, pak nejširší spektrum
jevů v sobě zahrnuje francouzský termín fin de sciècle, který se rozšířil do ostatních jazyků
a je označením pro filozofické, náboženské, umělecké i sociální pohyby a proudy, tvořící
atmosféru přelomu století v nejširším slova smyslu.
V ruské tradici je nejrozšířenější pojem modernism, který zahrnuje i neoklasicistně
orientovaný akméismus, jeden z nástupnických směrů symbolismu. Častěji než u nás se
užívá v ruské literární historii označení neoromantismus. Jsou jím myšlena díla autorů
symbolistů, dekadentů, secese a impresionismu zhruba od konce sedmdesátých let do
poloviny let desátých. Poté je symbolismus vytěsňován jednak akméismem, jedmak
futurismem. Pro secesi se užívá čistě ruský pojem stiľ modern. Zároveň se všechny tyto
40

směry někdy shrnují pod jednotné označení symbolismus podobně jako v literatuře
francouzské.
V české literární vědě (ale i v německé a rakouské) se užívá širší pojem moderna
pro nové směry přelomu století. Obsahově odpovídá nejspíše ruskému modernism;
neoromantismus se neužívá příliš často (jednak v Čechách tradice romantického básnictví
není tak silná, jednak je zde v této době stále silný proud realistického básnictví od J. S.
Machara, přes Gellnera po anarchistické básníky Šrámka aj.) Dále se objevuje pojem
modernismus - spíše pro označení některých společných znaků různých směrů a děl - a
konečně secese, která má s dekadencí – v té době také označovanou jako diletantismus –
mnoho shodných rysů.
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2.1

Innokentij Anněnskij: Fragmenty unikajícího prostoru
Jméno ruského básníka, překladatele, autora divadelních her a literárněkritických

statí je českému čtenáři prakticky neznámé. V učebnicích literární historie zůstal zastíněn
zvučnými jmény svých mladších současníků - Bloka, Brjusova, Balmonta, s nimiž se za
svého života nemohl měřit ani věhlasem, ani rozsahem svého díla. Jedinou knihou českých
překladů je výbor z jeho poezie nazvaný V bezesných nocích.46
A přesto je Anněnský básníkem, který v mnohém předznamal a ovlivnil poetickou
tvorbu velkých ruských lyriků minulého století - A. Achmatovové, O. Mandelštama, M.
Cvetajevové, B. Pasternaka či A. Vozněsenského. Po letech, kdy Anněnského intimní,
verše stály v ústraní odborného i vydavatelského zájmu i v samotném Rusku, začaly k sobě
na přelomu 50. a 60. let zvolna přitahovat pozornost a zdá se, že v posledních letech se
Anněnskému dostává stále příznivějšího přijetí a badatelé jej staví na stále významnější
místo ve vývoji poezie. Znalec Pasternakova díla a ruské moderní poezie V. Bajevský o
Anněnském řekl, že „imenno on s predelnoj siloj i polnotoj vyrazil chudožestvennoe
mirovozzrenije modernizma, okazal značitelnoje, vo mnogich otnošenijach rešajuščeje
vlijanije na poeziju XX věka“.47
***
Innokentij Anněnskij (1855-1909) se narodil v Omsku, když mu bylo pět let,
rodina přesídlila do Petrohradu. Innokentijovo dětství bylo poznamenáno těžkou nemocí.
Vyrůstal jako slabý, neduživý chlapec, který si záhy oblíbil četbu knih. Nemoc, která jej
vzdálila vrstevníkům, vnesla do ještě dětské duše zkušenost prožité bolesti a smutku. Po
celý svůj život působil jako vyučující klasických jazyků a inspektor na středních školách.
Snad z osobní plachosti a samotářství, snad z tvůrčí skromnosti se držel stranou veřejného
literárního. Teprve rok před svou smrtí se začal stýkat s literáty z okruhu petrohradských
symbolistů, ve spolupráci s nimiž se významně podílel na založení nového literárně
uměleckého časopisu Apollon. Od osmdesátých let otiskoval v různých časopisech vedle

46

Jedná se o výbor ze sbírek Tichije pesni a Kiparisovyj larec, který je doplněn verši z básníkovy
pozůstalosti: Annenskij, I. F.: V bezesných nocích. Vybral a přeložil Václav Daněk. Předmluvu
napsal Jiří Honzík. Praha: Odeon, 1978. 185 s. Světová četba; sv. 492.
47

Bajevskij, V. S.: Istorija russkoj literatury XX veka: kompendium. Moskva: Jazyki russkoj kul'tury,

1999, s. 36.
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článků filologických také literární recenze a úvahy, jejichž výbor vydal ve dvou svazcích s
názvem Kniga otraženij (1906) a Vtoraja kniga otraženij (1909). Převážně na dojmech a
pocitech založené postřehy vycházející z převážně osobního zaujetí a jsou typickou
ukázkou impresionistické kritiky.
Nejvíce času a úsilí věnoval činnosti překladatelské. Jeho cílem bylo
kompletně přeložit do ruštiny Euripidovy tragédie, ovšem úplného vydání této rozsáhlé
práce se nedožil; tři svazky s rozsáhlými literárními a historickými komentáři vyšly až v
letech 1916 – 1921. Nezůstal však jen u staré řečtiny a přeložil řadu básní němekých
spisovatelů (Goethe, Heine aj.) a zejména francouzských parnasistů a prokletých básníků
(Leconte de Lisle, Prudhomme, Baudelair, Rimbaud, Verlaine, Mallarme), jejichž poetika
v mnohém rezonovala s jeho vlastním poetickým cítěním.
Anněnskij je rovněž autorem čtyř divadelních her (Melanippa-filosof -1901, Car
Iksion -1903, Laodamie -1906 a Famira-kifared 1913), v nichž se nechlal inspiroval
antickým dramatem. Ve své době nenalezly jeho hry většího ohlasu a pouze jediná se
dočkala divadelního nastudování. 48
Oslaben nemocí zemřel ve věku padesáti čtyř let na srdeční infakt. Okolnosti
básníkovy smrti zlomyslně souzní s náladou jeho veršů: zhroutil se jednoho sychravého
zimního večera na schodech petrohradského nádraží, cestou na schůzku Společnosti
klasických filologů. Jediným dokumentem, který byl u něj nalezen, byl text přednášky o
Euripidovi.
***
Z dnešního pohledu na historii literatury je bezesporu nejcennější součástí
Anněnského díla jeho básnická tvorba. Psaní veršů se autor zřejmě věnoval od raného
mládí 49 , ke svým nejstarší pokusům ale měl později velmi kritický postoj. Určitá
zdrženlivost mu dlouho bránila publikovat vlastní básně, až ve svých čtyřiceti devíti letech

48

V roce 1917 inscenoval A. J. Tairov nepříliš úspěšně v Komorním divadle Anněnského poslední
hru Famira-kifared. Honzík, J.: Don Quijote ruského symbolismu. In:

Dvě století ruské

literatury. Vyd. 1. Praha: Torst, 2000, s. 231.
49

Jsme odkázáni na autorovy skoupé autobiografické poznámky. Anněnskij si nikdy nepsal deník ani

paměti a zanechal jen dva autobiografické texty. Jeden byl otištěn v knize Pervyje literaturnyje šagi:
Avtobiografii sovremennych ruskich pisatelej (Moskva 1911). Druhým je Anněnského vlastní životopis
nazvaný Mojo žizneopisanije, jenž byl v roce 1875 přiložen k jeho žádosti o připuštění k maturitě, kterou ze
zdravotních důvodů skládal externě. - Podrobněji životopis Anněnského viz Fedorov, A. V.: Innokentij
Annenskij: ličnost´i tvorčestvo. Leningrad: Chudožestvennaja literatury, 1984, 255 s.
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vydává básnickou sbírku Tichije pesni, která obsahuje hudebně výrazné lyrické verše
intimní a reflexivní povahy. Nejlepší básně vyjadřují touhu

po kráse a dokonalosti

(Poezija), jež subjekt hledá v poezii, lásce a přírodě, ale také vědomí jejich
nedosažitelnosti. Druhá kniha veršů s názvem Kiparisovyj larec vyšla rok po autorově
smrti s podtitulem Vtoraja kniga stichov – posmertnaja, v podobě kterou k vydání připravil
ještě sám autor. Posledním uceleným souborem Anněnského veršů jsou Posmertnyje stichi,
sbírka z roku 1923, kterou uspořál a k vydání připravil syn autora V. Krivič.50 Shrnuje
básně z básníkovy pozůstalosti, které byly jen ojediněle publikovány v časopisech a
sbornících.
Za vrchol jeho básnické tvorby je považována sbírka Kiparisovyj larec, jejíž
název souvisí se schránkou z cypřišového dřeva, kterou měl Anněnskij na pracovním stole
a do níž ukládal rukopisy svých básní. 51 Kniha na první pohled upoutá nezvykle členitou,
trojstupňovou kompozicí. První oddíl se nazývá Trilistniki a skládá se z tzv. Trojlístků,
tvořených třemi básněmi na společné téma.

Názvy jednotlivých trojlístků mnohé

vypovídají o básníkově lyrickém světě: pojmenování spojená se střídáním dne a noci,
ročních období (Trilistnik sumerečnyj, vesenij, osennij), přírodních živlů a počasí
(Trilistnik doždevoj, lejanoj, lunnyj, ognënnyj), abstraktní názvy (Trilistnik soblazna,
prokljatija, košmarnyj, traurnyj, prizračnyj) či označení nálad a emocí (Trilistnik
sentimentalnyj, toski, odinočestva, šutočnyj).

A konečně zde najdeme pojmenování

inspirovaná konkrétními věcmi a místy všedního života (Trilistnik vagonnyj, bumažnyj, v
parke, iz staroj tetradi, tolpy, balagannyj).
Prostřední oddíl sbírky má název Skladni a obsahuje sedm čísel. První tři
(Dobrodetel, Kontrafakcii, Skladen´ romantičeskij) se opět rozpadají - podobně jako
trojlístky - na jednotlivé básně, ale nikoli tři, nýbrž zde pouze dvě; závěr oddílu je tvořen
čtyřmi samostatnými básněmi.

Třetí, závěrečný oddíl sbírky sestává z patnácti

samostatných básní a má název Razmetannye listy. V tomto oddíle najdeme mj. i verše,
které v protikladu k předchozím básním překvapí užitím hovorového stylu, veršovou
uvolněností a celkově prozaizovanou dikcí.
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Syn I. Anněnského, vlastním jménem Valentin Anněnskij, byl také básníkem. Publikoval pod

pseudonymem V. Krivič, po smrti svého otce se stal vydavatelem jeho prací a uveřejnil - bohužel nijak
spolehlivé - osobní vzpomínky na něj. (Annenskij, V. I.: Innokentij Annenkij po semejnym vozpominanijam i
rukopisnym materialam. In.: Literaturnaja mysl´, Petrograd 1925.)
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Václav Daněk přeložil název sbírky jako Truhlička trojlístků, doslovný překlad zní cypřišová

skříňka.
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Motivy a obrazy
Charakteristické motivy Anněnského lyriky, jejich výběr a uspořádání,
vypovídáají velmi přesvědčivě nejen o básníkově vnímání světa, ale především o
sémantickém okruhu fikčního světa jeho veršů.
Svými hlavními motivy se poezie Anněnského příliš neliší od tradičních kulis
lyrického básnictví. Převládají motivy přírodní. Avšak marně bychom zde hledali kopce,
louky, hory či lesy. Popis krajiny či přírody v tradičním smyslu, soustavné vylíčení
určitého místa, ustupuje do pozadí. Vše je přítomno jen v náznacích a zlomkovitých
detailech, jako jsou kámen na cestě, louže tajícího sněhu, pohyb trávy nebo kapka vody.
Zcela výjimečné jsou motivy zvířecí. Zato různé rostliny, třebaže nejsou
zastoupeny ve velké šíři a pestrosti, potkáme na cestách touto poezií dosti často. Nemluví
se zde však o stromech, ale pouze o větvích či listech, také představa zahrady či louky je
navozena obrazem jejich malé části, střípkem celkového obrazu: stéblem trávy, jedním
kvítkem. Květy se objevují buď anonymní, jen samy o sobě, nebo konkrétní: máky,
pampelišky, lilie, šeřík - jejich výběr však není náhodný, je motivován obsahem básně,
jejím sdělením. Rudé máky jsou symbolem smyslnosti, dětmi oblíbené, ale křehké
pampelišky jsou součástí obrazu dětství a jeho pomíjivosti, lilie navozují dojem čistoty a
dokonalosti atp.
Jako prostor „děje“ svých básní si volí nečastěji sad nebo zahradu, ale silně jej
oslovovala i místa spjatá s městskou civilizací, hlavně park. Najdeme zde ulice, náměstí a
domy s otevřenými okny, jarmark; řada veršů je inspirována zvláštní atmosférou noční
jízdy vlakem (Trilistnik vagonnyj). Místo samo však většinou není zcela jednoznačné, bývá
nastíněno jen nepřímo určitým detailem.
Přejděme nyní k časovým motivům obraznosti. Je zřejmé, že atmosféra daného
okamžiku či určité části dne nebo chvíle vyvolávající určitou náladu je pro Anněnského
nesrovnatelně důležitější než konkrétní zakotvení v prostoru. Vybírá si dobu spojenou s
určitým přelomem, změnou, zrodem a zánikem, s tajemnou atmosférou. Holé větve,
spadané listí, uvadlé květy, vítr a déšť: nejčastějším ročním obdobím je zde podzim, hned
po něm následuje zima. Oblíbenou částí dne je noc (Trilistnik sumerečnyj, Trilistnik
lunnyj) v níž jsou tuči tak dymno-dalëki, ale hlavně večer s jeho znepokojivým
očekáváním, kdy teni stali dlinny, / i k serdcu prizraki plyvut iz daleka (Bronzovyj poet);
ale také večer s jeho zvláštními světelnými vlastnostmi, podtrženými hojným užitím slova
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soumrak oproti neutrálnímu večer. O zádumčivém kouzlu večera vypráví báseň Toska
mimolëtnosti:
Sejčas nastupit noč. Tak čorny oblaka…
Mne žal´ poslednego večernego mgnoven´ja:
Tam vsë, čto prožito, - želan´je i toska,
tam vsë, čto blizitsja, - unylost´ i zabven´je.
Atmosféra noci i končícího dne je často evokována motivemnočního nebe - měsíce a
oblaků. Svět jeho poezie je doslova prostoupen měsíčním svitem, temnými mračny a závoji
mlh. V básních Anněnského je zdůrazněna jejich proměnlivost, pohyb, rozplývání. Měsíční
paprsky, stejně jako nejrůznější podoby vodních par, hrají nemalou úlohu při světelné
modelaci přírodních scenérií.
To nás přivádí k další z podstatných stránek jeho poezie, totiž k motivům
světelným a barevným. Pojmy charakterizující světelné kvality, pojmenování spojená s
intenzitou, odstínem a pohybem světla jako hvězdy, paprsky, lesk, žár, šero, tvoří
podstatnou část básníkova poetického slovníku. Patrně nejčastěji je asociována - ale i
explicitně vyjádřena - představa měsíčního svitu s jeho tajemností, přízračností, vytvářející
dojem neskutečnosti a chladu. Také třpyt sněhu, kamenných krystalů, ledu a vody se
objevují v řadě veršů. Významnou funkci při modelování prostorové představy hraje v
mnoha básních mlha, která (stejně jako mračna) mění světlo v přísvit, lomí ho a odráží.
Sníh, led, rosa a vodní páry

jsou navíc nositeli barevné škály zcela typické pro

Anněnského verše: od modré a fialové přes šedou a bílou až po stříbrnou.
Eta rezannosť linij,
Etot gruznyj polët,
Etot niščenski sinij
I zaplakannyj lëd!
No ljublju oslabelyj
Ot zaoblačnych neg To sverkajušče belyj,
To sirenevyj sneg...

(Sneg)
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Dalšími oblíbenými barvami Aněnského poezie jsou černá a žlutá. Tmavá barva je
příznakem noci či večera (čërnyje oblaka), nejdeme i neobvyklé spojení čërnaja vesna. 52
Zdrojem žlutých a zlatavých odstínů je nejen zapadající slunce, ale objevují se ijinde:
žluté stěny, žluté květy, žlutá prkna. Spojováním různých barevných představ vznikají
velmi působivé obrazy:
I maki sochlyje, kak golovy staruch,
Oseneny s nebes sijajuščim potirom.

(Maki)

Snegov nemuju černotu
Prožglo dva glaza iz tumana,
i dym ostalsja na letu
Gorjaščim zolotom fontana.

(Zimnij pojezd)

Žoltyj par peterburgskoj zimy,
Žoltyj sneg, oblipajuščij plity...

(Peterburg)

Nápadné jsou barevné efekty ve složených epitetech typu prosvet zeleno-zolotistyj, grozy
rozovo-lilovyje, svet zlatisto-rozovyj, které jsou v poetických obrazech Anněnského velmi
časté.53
Mnohem vzácněji než měsíc - zato velmi příznačně - se jako zdroj světla objevuje
plamen svíce: pohyblivý a vykrajující intimní prostor z nekonečnosti temnoty a vesmíru.
Plamen, který spíše než světlo přináší

hru stínů, mihotání na stěnách, vlnění, těžko

zachytitelný pohyb: teni v plamja sbegut goluboe; s ten´ju ten´ mjagko slilas´, lučami
nezrimymi (Svečku vnesli).
Téma
Zastavili jsme se u přírodních motivů, které se v Anněnského poezii opakují
nejčastěji a které se podílejí na vytváření prostorové obraznosti jeho lyrického světa.
52

Motiv „černého jara” přejal od Anněnského do své básně „Fevral´ Dostat´černil i plakat´!”
Boris Pasternak. (Ivanov, V. V.: Ob Annenskom. In: Izbrannyje trudy po semiotike i istorii
kul'tury. Tom II, Stat'ji o russkoj literature. Moskva: Jazyki russkoj kul'tury, 2000, s. 153 - 154.)
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Koževnikova, N. A. a kol.: Slovotvorčestvo: I. Annenskij. In: Očerki istorii jazyka russkoj
poezii XX veka.Obraznyje sredstva poetičeskogo jazyka i ich transformacija. Moskva: Nauka,
1995, s. 146.
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Příroda ale ve vlastní básníkově výpovědi nehraje onustěžejní roli, s níž se setkáme v
klasické přírodní lyrice. Anněnského nezajímá okolní předmětný svět jako takový, třebaže
je jeho bedlivým pozorovatelem, „vešči interesujut jego ne sami po sebe, no vsegda v
svojej sootvetsvennosti s čelovekom. Vešči – znaki duševnogo opyta, a psichičeskije
processy kak by assimilirujut material´nuju sredu okružajuščuju čeloveka,“

říká ke

vzájemnému vzatu subjektu a jeho okolí L. Ginzburg.54 Předměty a jevy užívá básník ve
svých verších jako zrcadlo, v němž nechává odrážet lidské nálady a pocity, jako impuls
vyvolávající myšlenková a citová hnutí a také jako paralelu a ilustraci „příběhu“:
Byvajet takoje nebo,
Takaja igra lučej,
Čto serdcu obida kukly
Obidy svojej žalčej.

(To bylo na Vallen-Koski)

Nikoliv sama příroda, ale „stavy duše” s jejich nekonečnými nuancemi, avšak neustále
oscilující kolem ústředního pocitu lítosti a smutku, jsou středobodem autorova zájmu.
Hlavním tématem Anněnského poezie je pocit smutku

provázející lidský život. Jeho

příčinou bývá nešťastná láska, vyvolávající pocit opuštěnosti, osamělosti a deziluze.
I v serdce soznan´je gluboko,
Čto s nim rodilsja tol´ko strach,
Čto v mire ono odinoko,
Kak staraja kukla v volnach...

(To bylo na Vallen-Koski)

Za tímto motivem stojí Annenského autentická životní zkušenost: zamiloval se do ženy
svého nevlastního syna, která jeho cit sice opětovala, ale nikdy se neodhodlal k rozchodu
se svou ženou a až do své smrti vše tajil. V řadě básní se dotýká tohoto tématu, nejčastěji v
podobě letmého milostného setkání. V básni V marte se v první sloce subjekt obrací ve 2.
osobě s výzvou - snad k milované ženě, snad k posluchači - aby nezapomněl na utro ljubvi;
další sloka je obrazem jarní probouzející se přírody, v níž je splynutí půdy a tajícího sněhu
předmětem závisti nešťastných milenců: Tol´ko raz otorvať ot razbuchšej zemli / Nemogli
my zavistlivych glas... Ve dvenácti verších se celkem pětkrát opakuje spojení tol´ko raz

54

Ginzburg, L. J.: O lirike. Moskva, Intrada. 1997, s. 316.
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jako výraz ne-pokračování, nenaplnění, marnosti a nenávratnosti chvíle, kdy na okamžik
hrdina nebyl sám. Báseň je zařazena do Trojlístku pokušení - vznikající cit je prožíván jako
něco zakázaného, čemu hrdina nesmí podlehnout a čemu se brání.
Lyrický slovník Anněnského si nelze představit bez slova toska; jen ve sbírce
Kiparisovyj larec ho najdeme v názvu osmi básní včetně závěrečné - Moja Toska. Skladba
je připsána básníku M. A. Kuzminovi, s nímž – jak víme ze vzpomínek malíře A.
Golovina55 - krátce před svou smrtí Anněnskij v redakci Apollona diskutoval o podstatě
lásky a jejích podobách, a je jakýmsi pokračováním této rozpravy. Shodou okolností je to
patrně poslední báseň, kterou Anněnskij napsal (3., 4. a poslední 6. sloka):
Da i pri čëm by zdes´ nedoumenija byli Ljubov´ veď svetlaja, ona kristal´, efir...
Moja ž bezljubaja - drožit, kak lošaď v myle!
Jej - pir otravlennyj, mošenničeskij pir!
V venke iz tronutych, iz vjanuščich azalij
Sobralas´ pet´ ona… Ne smolk i pervyj stich,
Kak malen´kich detej u nej perevjazali,
Slomali ruki im i oslepili ich…
Ja vydumal jejë - i vsë ž ona viden´je,
Ja ne ljubju jejë - i mne ona blizka,
Nedoumelaja, mojo nedoumen´je,
Vsegda vesëlaja, ona moja toska.
Stesk, smutek a lítost jsou v Anněnského poezii všudypřítomné. V různých svých polohách
a různé intenzitě prožívání ji vysledujeme ve všech vrstvách textu. Jeho zdrojem je vedle
pocitu osamělosti a lítosti nad nemožností naplnit milostný vztah především stesk nad
pomíjivostí lidského bytí, nad nezadržitelným plynutím času a snad nezachytitelností
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Poznámky A. V. Fjodorova v knize Annenskij, I. F.: Izbrannyje prizvedenija. Sestavil,
předmluvu a kometář napsal A. V. Fedorov. Leningrad: Chudožestvennaja literatura, 1988, s.
676.
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podstaty věcí. Právě tato poloha je pro poezii Anněnského velmi příznačná ( např.
Trilistnik sentimentaľnyj).
Důležitou funkci hrají v díle Anněnského i jiná témata, o některých jsem se už
zmínila. Je to především téma umění a poezie (Poezija, Drugomu, Staraja šarmanka);
téma dětství, které je nejen zdrojem vzpomínek, ale i symbolem nezvratného toku času
(Deti, To bylo na Vallen-Koski, Oduvančiki); a velmi zajímavé, mající v ruské literauře
bohatou tradici, téma dvojnictví (Dvojnik).
Způsoby zobrazení světa
Na příkladech převažujících

přírodních motivů jsme si mohli povšimnout

jednoho z hlavních principů, s jejich pomocí autor ve svých básních vytváří obrazy světa –
je jím zobrazování pomocí náznaků. Nejenže se v jeho verších nesetkáme s popisným
líčením prostředí, ale ani o citech a myšlenkách své lyrické postavy nemluví přímo a
jednoznačně:
To luga -li, skaži, oblaka -li, voda l´
Okoldovana žëltoj lunoju:
Serebristaja glaď, serebristaja dal´
Nado mnoj, predo mnoju, za mnoju...
Ni o čëm ne žaleť... Ničego ne želať...
Tol´ko b maska kol´duni svetilas´
Da klubkom jejë skazka katilas´
V serebristuju dal´, na serebristuju glaď.

(Na vode)

Vše je nahozeno jen v několika detailech, narážkách či zdánlivě náhodné poznámce.
Lyrický subjekt sděluje své vzpomínky, dojmy, nálady a útržky těkavých myšlenek, které
se snaží dohnat, ačkoliv mu neustále unikají. K načrtnutí letmého, ale nesmírně názorně
zachyceného pocitu mu stačí pouze několik slov a už se obrací k jiné představě, jen při
povrchním čtení vzdálené těm, které ji obklopují. V kontextu celé básně pak vzniká dojem
jakési mozaiky:

ač sestavena z malých, různobarevných střípků, působí celistvým a

jednotným dojmem.
Dalším neodmyslitelným atributem Anněnského vidění světa je pohyb a změna.
Snaží se zachytit neustálou proměnu okolní přírody, čímž vytváří její velmi dynamický
obraz - rostliny, nebe i země jsou v permanentním pohybu: rozplývající se oblaka, tající
sníh, větrem rozhoupané větve stromů, uvadající a tlející květy, vznášející se mlha. Ve
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slovní zásobě se tíhnutí k zachycení nezachytitelného projevuje vysokou frekvencí sloves
(a od nich odvozených slovních druhů) vyjadřujících pohyb, změnu, směřování, změnu
stavu. Pro obraznost Anněnského lyriky je také typická častá personifikace přírodních
jevů: Bessledno kanul den´. Želteja, na balkon
Gladit tymannyj disk luny, ...

(Toska mimolëtnosti)

Přirozený pohyb trávy, tekoucí vody, plujících mračen přerůstá v samostatnou, svébytnou
existenci, věci dostávají vlastní, vnitřní smysl. Příroda ožívá a mnohdy se stává
rovnocenným partnerem vnímavého subjektu.56 V básni Sirenevaja mgla se hrdina obrací k
mlze, oslovuje ji jako blízkou bytost plnou porozumění a vnitřního

souznění, jako

milovanou ženu a ona mu nejen naslouchá a rozumí, ale dokonce mu odpovídá, zve jej na
schůzku. Milostný dialog je zvýrazněn i formálně užitím přímé řeči; všimněme si také
neobvyklého spojení liliové barvy šeříku s mlžným oparem zasněžené ulice (prvních osm
veršů básně):
Naša ulica snegami zalegla,
Po snegam bežit sirenevaja mgla
Mimochodom tol´ko glanula v okno,
I ja ponjal, čto ljublju jejë davno.
Ja molil jejë, sirenevuju mglu:
„Pogosti-pobuď so mnoj v moëm uglu,
Ne moju tosku ty davnuju razvej,
Podelis´ so mnoj, želannaja, svojej!“
V jiné básni se subjekt obrací k podzimu jako příteli-spolubesedníkovi: Ty opjať so mnoj,
podruga osen´...; Znaješ´ čto...ja dumal...atd.
Takto vyvolané představy však nezanechávají dojem mocné síly živlů a
všudypřítomné energie přírody, ale sugerují čtenáři pocit nestálosti a proměnlivosti
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O Anněnského specifické podobě personifikace ve vztahu k psychologii subjetu srov.: Grigor´jev,V.

P. a kol.: Idiostil´I. Annenskogo. In: Očerki istorii jazyka russkoj poezii XX veka.Tropy v indibidual´nom
stile i poetičeskom jazyke. Moskva: Nauka, 1994, s. 55-56.
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okolního světa. K této sémantické vrstvě patří motivy související se vznikem a zánikem,
počátkem a koncem věcí: vzpomínky jako pouto s minulostí a připomínka její
nenávratnosti; dětství - počátek čehosi nového, příslib obnovy a naděje, která se ale
nenaplní; časové úseky vnímané jako přelomové - večer, podzim; konec lidského života detaily hřbitova, zmínky o hrobech, rakvích (ovšem zdaleka ne tak časté, jak bychom
očekávali od básníka řazeného většinou k dekadentnímu proudu poezie), náznaky
pohřebních rituálů a scén (ogni drožat i govorjat...na mednom jazyke istomy pochoronoj).
Neuchopitelnost a prchavost přírodních jevů i lidských snů v zobrazení světa,
navozují při dojem přízračnosti. Nic zde není jasné a zřejmé, jisté a ohraničené, ani čas,
ani prostor, ani city. Vybírá si místa, která se proměňují, mění podobu, tvářnost. Vše se
rozplývá, částečně osvětluje, pouze na okamžik vystupuje ze stínu, šera, mlhy, jistření,
avšak záhy se rozplývá či se ztrácí beze zmínky, odplouvá do mlhy, do nekonečna, do
minulosti nebo ne-času. Dojem tajemné přízračnosti, neskutečnosti a klamu mají vyvolat
ony již zmíněné světelné hry - bledé světlo měsíce, mlžný opar, věčerní stmívání

a

mámivý třpyt - sněhu, hvězd, kamene, ledu, vody... (Vzpomeňme, že v „poloutmě a v
polousvětle” plyne čas v Erbenově fantaskním vodním světě.) Kromě přízračnosti času a
světla vytváří Anněnskij ne časté, ale originální a působivé obrazy jakési noetické
přízračnosti, ono pohádkové bylo nebylo, nořící vše do pochybností o své reálné existanci
a vyvolávající pocit pouhého zdání:
Kogda že snom objata golova,
Čitaju grëz ja povesť nebyloju,
Sgorevšich knig zabytyje slova
V tumannom sne ja trepetno celuju.

(Ego)

Posledním rysem, na který bych chtěla upozornit, je časté spojování vzdálených, ba
mnohdy protichůdných představ v Anněnského verších, stylově různorodých slov,
obyčejných a všedních věcí s nevšedními příznaky, abstraktních a konkrétních pojmů.
„Vznešeně symbolistní pojmosloví se u něho běžně prolíná s živě hovorovým jazykem
soudobé praxe, kabinetní literárnost se značně neliterární, mnohdy lehce slangovou lexikou
a frazeologií.“57 Vznikající kontrast je zdrojem vnitřního napětí takto vytvořeného obrazu,
dodává mu neobyčejné hloubky a přesvědčivosti:
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Honzík, J., cit. dílo, s. 233.
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No bezvinnych detskich slëz
Ne omyť i pokajan´jem,
Potomu čto v nich Christos,
Ves´, so vsem svojim sijan´jem.

(Deti)

Kogda k noči ustaloj rukoju
Dopašu ja svoju polocu,
Ja chotel by ujti na pokoj
V monastyr´, no v dalëkom lesu...

(Želanije)

Lyrický subjekt
Zdrojem tísnivé nálady většiny básní nejsou problémy sociální a veřejné, ale bolest
individuálního prožívání světa, třebaže ani Anněnskij se neubrání povzdechu:
Ja ljubujus´ na dymy lučej
Tam, v mojej obmanuvšej otčizne...

(Zimneje nebo)

Intimní poloha veršů vypovídá mnohem více o lyrickém sunjektu nežli o jeho době. Autor
mu však přesto vkládá do úst tuto sebeironickou charakteristiku:
Ja - slabyj syn bol´novo pokolenija,
I ne pojdu iskať alpijskich roz...

(Ego)

Subjekt vystupuje jako neosobní „vypravěč“, užívá všeobecného podmětu (v někt. básních
i 1. osoby množ.) čísla. Do dění příliš nevstupuje jeho vůle - není ani romantický buřič, ani
demiurg nových světů. Působí spíše jako rozbolavělý, ale vnímavý pozorovatel, soutředěný
na vlastní prožitky a neustále zkoumající své myšlenky, pocity a nálady.
V mnohém připomíná postavy Čechovových her, dokonce i s jejich příznačnou
neschopností aktivněji zasáhnout do vlastního osudu. „Subjektem i objektem jeho veršů je
dobově příznačný dědic ,zbytečných lidíʻ, humánní a nepraktický inteligent velikého
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kulturního rozhledu a zbytnělé reflexe a hlavně sebereflexe,” poznamenává J. Honzík58. Ve
sféře lyrické poezie tak Anněnskij vytvořil typ zjemnělého intelektuála, spjatého s
kulturními a hodnotovými atributy minulosti, stojícího mimo proud moderního života a
neschopného „přetvářejícího” činu.

Verš a styl
V poetickém slovníku Anněnského se střetávají různé stylové vrstvy a prvky.
Slovní spojení typická pro vysoký, knižní styl; hovorová poloha jazyka; slova nízkého
stylu a slova stylově neutrální. Příznačné pro způsob jeho práce je spojování slov
rozdílných, ba protilehlých stylistických významů v jednom obrazu. Toto neustálé
snižování vysokých abstraktních pojmenování na úroveň všední přízemnosti umožňuje
básníkovi zachovat si ironický odstup od tématu. Příkladem ironického nadhledu autora je
podle E. Etkinda i většina Anněnského sonetů, které nazývá „ironičeskoj traktovkoj“
tradiční básnické formy. Jako příklad uvádí mnohokrát citovaný sonet Pereboj ritma:59
Kak ni gulok, ni živuč Jam-b, utomlën i on, zatich
Sred´mercanij zolotych,
Ustupiv inym sozvuč´jam.
Kromě kalamburu prvních dvou veršů autor použil jako ironizující postup také nezvyklý,
provokující rým.
Zvuk Anněnského verše charakterizuje nepřehlédnutelná melodičnost. Většina jeho
básní má velmi pravidelný a výrazný rytmus. Plnozvučné rýmů jsou jen místy vystřídány
neplnohodnotnou zvukovou shodou. Rýmem jsou často vzájemně spojena slova
abstraktního a konkrétního významu (příznačný kontrast). Najdeme i řadu silně
zvukomalebných veršů:
Už den´ za storami. S tumanom po zemle
Vlekutsa medlenno unnylyje prizyvy...
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Tamtéž, s. 227.
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Etkind, J. G.: Sonety Vjačeslava Ivanova. In: Tam, vnutri: o russkoj poezii XX veka: očerki.
Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo "Maksima", 1997. s. 153-154.
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A s nim vsë dušnyj pir, drobitsa v chrustale
Ješčë včerašnij blesk, i tol´ko astry živy...

(Avgust)

Místy vzniká dojem, že sama tato hudebnost je vlastním námětem, že se jedná o hru, v níž
jde především o zvukové vlastnosti jazyka.
***
Sledovali jsme, jak se jednotlivé postupy, jichž Anněnskij využívá při vytváření
poetického světa svých básní, navzájem doplňují a částečně prostupují, sledují jednotný
směr a vytvářejí celistvý obraz, který je svébytnou interpretací skutečnosti.
Obraznost jeho poezie zachycuje vše jako prchavé a neuchopitelné. Tuto
neuchopitelnost sugeruje čtenáři pomocí obrazů pomíjivosti a nezachytitelnosti, proto má v
oblibě motivy spojené s vizuální nejasností, ale i s nejednoznačností ontologickou nedozpívané písně, neslyšné zvuky, nedožité dny, smyšlené dojmy, mámivé představy:

Din´-din´-din´ - i mimo,
Mimo grëzy etoj,
Tak nevozvratimo,
Tak nepopravimo
Do konca ne spetoj
I zvenjaščej gde-to
Jele oščutimo.

(Lunnaja noč v ischode zimy)

Prostor a jevy obklopující subjekt jsou v neustálém pohybu: proměňují se před našimi
smysly, mění tvar, podobu, místo, barvu, vůni, uniká a brání se tak nejen našemu poznání,
ale i soustavnějšímu, přesnějšímu zachycení a vnímání. Cokoli chci poznat nebo jen
zachytit, prochází mými smysly, ale tím mi to uniká. Jediná jistota je pohyb, nestálost,
reálnější než okolní svět jsou nejasné pocity a okamžité nálady. Jestliže se vše zjevuje jen
v proměnlivých náznacích a fragmentech, vzniká přirozená nejistota, co tyto zlomky
vlastně reprezentují. Cítíme, že možnost objektivní existence je tímto modelem skutečnosti
relativizována, stírá se hranice mezi realitou a zdáním, mezi skutečností a fantazií.
Ontologická skepse je provázena skepsí vůči možnosti poznání skutečné podstaty světa. I v
těch vzácných chvílích, kdy člověku svitne záblesk poznání, číhá na něj hořká deziluze:
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Znaješ´ čto... ja dumal, čto bol´neje
uvidať pustymi tajny slov...

(Ty opjať so mnoj).

Právem je tedy Anněnskij považován za básníka dekadentního ladění, třebaže se
svými verši vystoupil na veřejnost až v době, kdy dekadentní proud částečně vyhasl,
částečně splynul se symbolismem. V jeho básních nejdeme nejen příznačné dekadentní
rekvizity (zálibu v umírajících květech a tlejícím listí; slova o slabém synu churavějícího
pokolení), pocity marnosti a nenaplněnosti, ale i celkové významové vyústění. Svým
osobitým viděním a prožíváním světa reprezentuje impresionistickou odnož tohoto směru,
se všemi podstatnými znaky (mimořádně vyvinutý cit pro atmosféru okamžiku a barevně světelnou kompozici, absence jasných kontur, mozaikovitost vidění, přírodní scény jako
paralela duševní stavů). Jeho poezie vytváří v dějinách literatury pomyslný oblouk mezi
lyrikou Feta a Ťutčeva na jedné straně a akmeistů, za jejichž předchůdce je díky určitým
rysům své poezie (schopnost náznakovitého a hutného vyjadřování – „priëm kompressii
smysla“,60 intimní ladění, cit pro obyčejné věci a detaily všedního života, téma milostného
vztahu) všeobecně považován.
Jeho osobitá prostorová obraznost je charakterizována zdůrazněním nestálosti a
proměnlivosti okolního světa (zobrazení probíhající změny, motivy vzniku, zániku,
počátku a konce věcí), nápadnou fragmentárností časoprostoru (vše je zobrazeno ve
zlomcích, detailech času, v okamžicích, symbolizujících věčnost plynutí, prostor je
příznakem, vlastností času), přízračností (věcí, míst, přírody, nic není jasné, jisté a
ohraničené, ani čas, ani prostor, ani city) a kontrastním spojováním vzdálených představ
(logicky i esteticky). Verše Anněnského akcentují to, co je prchavé a neuchopitelné, jak v
lidské duši, tak v procesu poznání hlubšího smyslu věcí. Jeho prostorový model světa je
naplněn zlomky skutečnosti, jež jsou v neustálém pohybu, proměňují se před našimi
smysly, unikají a brání se tak soustavnějšímu, přesnějšímu vnímání a poznání. Že
nahodilost a fragmentálnost je možno vnímat nejen jako způsob zobrazení, ale také jako
konstituční princip uměleckého textu upozornil v souvislosti s pozdní Puškinovou lyrikou
V. Svatoň.61
60

Grigor´jev, V. P. a kol.: Voprosy tipologii idiostilej. In: Očerki istorii jazyka russkoj poezii XX
veka. [T.] 1, Poetičeskij jazyk i idiostil'. Moskva: Nauka, 1990, s. 91.
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Svatoň, V.: Puškinova cesta do hloubek Ruska. In: Z druhého břehu: (studie a eseje o ruské
literatuře). Praha: Torst, 2002, s. 211.
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2.2

Valerij Brjusov: Básník a měst

Brjusov teoretik
Vladimír Brjusov, příslušník první generace ruských symbolistů, v jejíž tvorbě
zaznívaly dekadentní tóny a nálady konce 19. století nejsilněji, byl rozeným
experimentátorem a novátorem v oblasti literatury. Již v polovině devadesátých let, kdy
uveřejnil sborníky Ruští symbolisté (1894–1895), jež sice vydával za díla kolektivní, ale
jejichž převážnou většinu napsal sám, se stal významným teoretikem a vůdcem nového
uměleckého hnutí. Ostatně Brjusov byl k tomuto úkolu vybaven jako málokdo: získal
široké vzdělání v řadě vědních oborů a svými současníky byl údajně považován za
nejvšestrannějšího a nejvzdělanějšího ruského spisovatele té doby.62
Své názory na literaturu a umění vyložil jak v předmluvách k symbolistickým
sborníkům a v úvodních statích ke svým prvním samostatným básnickým sbírkám. 63
Podstatě umění i výkladu vlastních představ o nových literárních tendencích věnoval
nemálo statí v předních kulturních časopisech, později především v symbolistickém
časopise Věsy. Ten ve svém prvním čísle roku 1904 otiskl Brjusovovu programovou stať
Ključi tajn,64 v níž básník shrnul své estetické názory i výsledky vlastního uměleckého
usilování. Odmítl názory stavící literaturu do služeb neuměleckých zájmů,

ale také

koncept tzv. čistého umění („umění pro umění“). Jakékoli estetické teorie, jakožto
výsledky vědeckého poznání determinovaného lidskou psychikou, nepovažoval za schopné
vyřešit otázky týkající se podstaty umění a tvorby. Vycházel z předpokladu, že svět
můžeme vnímat pouze jako fenomén a výhradně prostřednictvím kategorií vlastních
našemu vědomí, které do chápání světa promítá své vlastní kvality a struktury. Všechna
tato omezení není možno překonat racionálním myšlením ani poznáním. Vlastní skutečnost
a její podstata je nepoznatelná, můžeme se k ní pouze přiblížit, vytušit ji – a to pomocí
intuice.
Je zřejmé, že v noetickém ohledu byl ovlivněn názory A. Schopenhauera, který
postavil proti sobě vědecké poznání jako protiklad poznání intuitivnímu. Právě
v iracionálních, intuitivních aktech člověka se podle něj poodkrývá podstata světa. Proto
pouze umění využívající intuitivních postupů, fantazie a imaginace, se může jako jediné
62

Honzík, J.: Dvě století ruské literatury. Vyd. 1. Praha: Torst, 2000, str. 236.
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Chefs ďOeuvre (1895), Me eum esse (1896) a Tertia Vigilia (1898–1900). Brjusov důsledně

opatřoval své sbírky básní vlastní předmluvou.
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Věsy: naučno-literaturnyj i kritiko-bibliografičeskij ježeměsjačnik. Moskva: Skorpion, 1904-1909.
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přiblížit skutečnému poznání. Zvláštní postavení v systému umění zaujímá hudba,
nejabstraktnější a nejintuitivnější umění, která v sobě nese odraz vlastní podstaty světa a
zároveň je objektivizací světové vůle. 65
Na rozdíl od Dmitrije Merežkovského, který žádal od nového umění mystický
obsah, Brjusov v umění spatřoval možnost uchovat chvíle mimosmyslového intuitivního
zření, chvíle, kdy v okamžiku extáze tvůrčí individuum zachytí záblesk skutečnosti. 66
V literatuře to pak znamenalo pochopitelně odklon od realistického zobrazení a
objektivizujícího popisu ve prospěch mlhavosti, mnohoznačnosti pojmů, zachycení pocitů
a nálad, obecně tedy oslabení všech složek tematických a motivických a zdůraznění
zvukové stránky textu, jakožto prostředku dobírajícího se jistějšího a věrnějšího poznání.
Skepsi k rozumovému poznání vyjádřil Brjusov i mnohem později, v předmluvě ke
své sbírce Dali z roku 1922, kterou sám označil za vědeckou poezii. M. Gasparov ve studii
o pozdní Brjusovově poezii o tom říká: „Konečno, kogda ischodnym tezisom ,naučnoj
poeziiʻ okazyvaetsja utverždenije ,razum–ničtoʻ, eto zvučit paradoksal´no; no, očevidno dja
Brjusova v etom byl soznatel´nyj razčet.67 Nedůvěra vůči racionálnímu uchopení světa a
jeho smyslovému poznání byla trvalým a podstatným rysem Brjusovovy tvorby bez ohledu
na literární téma či fázi jeho individuálního uměleckého vývoje.

Brjusov básník
Svůj talent ve spojení s nevšedním kulturním rozhledem uplatnil také v práci
překladatelské a stal se jedním z nejvýznamnějších ruských překladatelů přelomu 19. a 20.
století. Zejména jeho překlady z francouzské poezie měly zásadní vliv na utváření podoby
ruského modernistického básnictví i na autorův vlastní umělecký vývoj. Věnoval se
překladům děl moderních autorů, jejichž umění obdivoval – Maeterlincka, Verhaerena,
Verlaina, Baudelaira, Wilda, Poea.

65

Schopenhauer, A.: Svět jako vůle a představa. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1997.
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„Merežkovskij i Brjusov měli nejméně osobních předpokladů právě pro ten typ poezie, kterou chtěli

vytvářet. Merežkovskij to pochopil dříve než Brjusov. Proto tak záhy opustil poezii […] Brjusov po celý
život setrval u básnické tvorby. Pokoušel se cílevědomě a racionálně vytvořit vždy právě ten typ poezie, o
němž předpokládal, že mu patří budoucnost.“ (Zadražilová, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. 1.
vyd. Praha: Karolinum, 1995, s. 68)
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Gasparov, M. L.: Akademičeskij avangardizm: priroda i kul'tura v poezii pozdnego Brjusova.
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Avšak Brjusov sám, jak víme z jeho deníků a korespondence, se cítil být povolán
především k umělecké tvorbě.

Tvůrčí uměleckou

činnost považoval

nejen za

nejadekvátnější formu poznání, ale také za nejsvrchovanější projev lidského ducha, jímž se
umělec podílí na vývoji lidské civilizace a tím si zajišťuje nesmrtelnost své tvůrčí
individuality. 68
Zdá se, že rozhodujícím impulsem k vlastní tvorbě bylo pro Brjusova tzv. nové
umění, označované v devadesátých letech běžně pojmem dekadence. Počátkem dubna
1893 si mladý básník do svého deníku poznamenává: „Talent, třeba dokonce geniální,
přináší jen pomalý úspěch, pokud ho vůbec přinese. To je málo! Mně je to málo. Je třeba
najít něco jiného... Najít orientační hvězdu v mlze. A já ji vidím: je to dekadence. Ano!
Ať si říká kdo chce co chce, ať je teď třeba lživá, ať je třeba směšná, ale jde kupředu,
rozvíjí se a budoucnost patří jí, zvláště pokud najde vhodného vůdce. A tímto vůdcem
budu já! Ano, Já!“.69
Brjusov novátor
V současném kulturním povědomí je Brjusov vnímán jako významný teoretik
ruského symbolismu, nadaný literární kritik, překladatel, ale jeho básnická tvorba –
rozsáhlá a značně tematicky i umělecky různorodá – stojí poněkud ve stínu práce literárněkritické a překladatelské.70
Nejednou byly Brjusovovy verše označeny za strojené a vykalkulované,
postrádající spontaneitu. Dojem promyšlenosti, až hledanosti formy souvisí s úkoly, které
si před sebe básník postavil. Snažil se vyzkoušet a využít všechny podněty načerpané ze
světové moderní poezie, cílevědomě hledal nejen nová témata, motivy a obrazy, ale také
nové zvukové možnosti ruského verše. Jeho tvárné experimenty ho přivedly k narušování
klasických versologických pravidel. Zkoušel nové, mnohdy do té doby nepřípustné rýmy a
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„Považoval se za článek v tisíciletém řetězu umělců, a za svým osobním úsilím tušil neustálou práci
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nepřerušené tradice.“ (Pozner, V. Moderní ruská literatura 1885-1932. V Praze: Jan Laichter, 1932, s. 57)
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Cit. podle Hrala, M. Symbolismus. In: Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha:
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začal jako první soustavněji využívat i možností nepřesného rýmu (nětočnyja rifma).71
Zásadní proměnu však inicioval rozvolněním rytmu sylabotónického verše a jeho
postupným nahrazením veršem tónickým. 72 Obě tendence – nepřesný rým i tónický verš –
se postupně prosadily v poezii mladších symbolistů a básníků avantgardy a staly se
charakteristickými pro ruské básnictví 20. století.
Valerij Brjusov je považován za novátora ještě v jedné oblasti: vnesl do ruské
lyriky nové téma – téma moderního industriálního velkoměsta s jeho technicistní civilizací.
Toto téma se v poněkud bezbřehém spektru námětů jeho poezie ustálilo a nabylo
specifické podoby hlavně pod vlivem Verhaerenovým. I v ruské literatuře 19. století má
však Brjusov své předchůdce. Jsou to především Gogol a Dostojevský, na něž navazuje
linií přízračnosti v zobrazení města, v poezii pak Puškin, 73 ale také Někrasov, který
„objevil věcné rekvizity (nebo spíše emblémy) úřednického a chudinského života
Petrohradu“ a „vytvořil svým zvýznamňováním všedních podrobností ,velkoměstský stylʻ
ruské poezie“.74
Město: Předměty, kontrasty, exotika
Při četbě Brjusovovy poezie z prostředí města si čtenář záhy uvědomí, že městský
prostor je zde evokován přítomností řady jednotlivostí.

Ač jsou pouhými zlomky

skutečnosti, ve svém úhrnu vytvářejí názornou prostorovou představu: U nog
„starodavnjaja Vil´na“,–

/

Set´ulic, strojenij

i

kryš… (V Vil´no).Tyto

kusé,

fragmentarizované části jako by vypadly z dětské skládačky, přesto čtenář – veden vlastní
zkušeností – si je bez námahy doplňuje a vnímá je jako ucelený obraz: tam – kafe, ulybki,
licy…/ Zdes´- tiš´, voda i otražennyj svet (U kanala).V tomto proudu detailů – vlastně
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Více o nepřesném rýmu v ruském básnictví viz Ulbrechtová, H. Ruská poezie druhé poloviny 20.

století: úvahy o teorii, literární historii a filozofii. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2009, s. 58-59.
72

„Byl to velký průkopnický čin, když přísné metrum sylabotónického verše převedl na verš tónický,

což pak dále rozvíjel zvláště Blok.“ (Kasack, W.: Slovník ruské literatury 20. století. Praha: Votobia, 2000, s.
84.) K vývoji versologického systému ruského verše viz Ulbrechtová, H., cit. dílo, s. 27–66.
73

Ve vztahu k ruské literární tradici prokázal Brjusov nesporný literární cit, když jako „první objevil

Ťutčeva, zneuznávaného a zdvořile zapomínaného, a ukázal pravé zásluhy Fetovy; zvláště dovedl nám
přiblížit a oživit Puškina“. (Pozner, V., cit. dílo. s. 57) Brjusov se zabýval tvorbou A. Puškina velmi
podrobně, věnoval se zejména studiu jeho verše. Srov. Žirmunskij, V.: Valerij Brjusov i nasledije Puškina.
Peterburg: El´zevir, 1922, 103 s.
74

Svatoň, V.: Denní chleba poezie. In: Proměny dávných příběhů: o poetice ruské prózy. V

Pardubicích: Marie Mlejnková, 2004, s. 180 a 181.
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jednotlivých záběrů – před námi defilují elektrické lampy, chodníky, ulice, domy, fiakry,
opilí chodci, osvětlené restaurace, továrny, dvory… To vše může vytvářet dojem
nahodilosti a chaosu, ale zároveň mohutnosti a živelnosti celku: Ulicy, kišaščije ljudom, /
Šumnyje dikoj tolpoj …(„Ja provižu gordyjr teni…“) nebo podobné nakupení zvuků a věcí
v básni Koň bled:
Ulica byla – kak burja. Tolpy prochodili,
Slovno ich presledoval neotvratimyj Rok.
Mčalis omnibusy, keby i avtomobili,
Byl neisčerpaem jarostnyj ljudskoj potok.
Přes věcnou konkrétnost zobrazení75 detailů města jsou mnohé z nich obdařeny příznaky a
vlastnostmi vycházejícími z autorovy fantazie a imaginace. Básník se zmocňuje tématu
vytržením sledovaných jednotlivostí z reálných souvislostí a jejich konfrontací s motivy
vzdálenými jak v čase, tak v prostoru. V těchto nezvyklých obrazech se projevuje autorova
bytostná záliba v neobvyklých a exotických prvcích a jejich vtahování do jednoho obrazu:
Dremlet Moskva, slovno samka spjaščego strausa, / grjaznyje kryl´ja po temnoj počve
raskinuty… (Noč´ju). V posledním období tvorby spojuje i představy a pojmy velmi
vzdálené:
…vdol´ trotuarov kajmany
ležat, kak svertki pledov;
Perekinutych tranvejem, gde
gudit iguadon; […]
I, vojdja k Vercharnu, v „Les Soir“,
v rifmovannom zastenke
Ždat´, čto v guby kljujet kazuar…

75

(Na rynke belych bredov…)76

D. Maksimov uvádí empiricky konkrétní, předmětný základ zobrazení světa jako jednu ze tří

vzájemně se doplňujících tendencí v Brjusovově tvorbě - vedle tíhnutí k impresionistické obraznosti a
racionalisticko- konstruktivního

principu výstavby. (Maksimov, D. Je.: Brjusov: Poezija i pozicija.

Leningrad: Sovetskij pisatel', 1969, s. 35-37)
76

Citovanou báseň označuje M. Gasparov jako možnou autoparodii, s čímž ne zcela souhlasíme. Srov.

Gasparov, M. L.: Akademičeskij avangardizm: priroda i kul'tura v poezii pozdnego Brjusova. Preprint. izd.
Moskva: Rossijskij gos. gumanitarnyj univ., 1995, s. 38.
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Nevzniká tak realistický obraz města, ale silně expresivní, ozvláštňující zobrazení,
zprostředkované stylizovaným subjektem. Sdružováním časově, prostorově, logicky, ale
stylisticky vzdálených pojmů jsou čtenáři nabízeny velmi kontrastní, nezvyklé představy,
jako v básni Podrugi, zobrazující opilé ženy v ulicích města:
Tri ženščiny, grjaznyje,p´janyje,
Obnjavšis´, idut i šatajutsja.
Drožat kolokol´ni tymannyje,
Kresty u cerkvej naklonjajutsja.
Město: Okno a zrcadlení
Mezi oblíbené motivy Brjusovova obrazu města patří okno, které se objevuje
v sotném názvu řady básní („Chorošo odnomu u okna…“, U okna vagona, „Kogda
opuskajetsja štora…“). Je to zvláštní místo tvořící rozhraní mezi soukromou a veřejnou
sférou městského života:
Vetvi sklonjalis´v moje okno,
Pod vetrom gnulis´,tjanulis´ v okno,
I zanaveska, droža, tomjac´,
Na beloj lente ko mne rvalas´;

(Vetvi)

Mnohdy je okno zobrazováno pohledem zevnitř a tvoří jakýsi průzor do světa, možnost
sledovat dění za ním. (Pozice pozorovatele je pro subjekt Brjusovoých městských scén
příznačná, jak ještě uvidíme.) Perspektiva subjektu sledujícího ruch ulice je bezprostředně
vyjádřena v básni Sinema mojego okna, kdy se pozorovatel sám staví do role diváka
(zdůrazňuje odstup vůči sledovanému okolí): Mir šumjaščij, kak dalek on, / Kak mne čužd
on! No sma / Žizň prochodit mimo okon, / Slovno fil´my sinema.
V některých verších je okno metonymickým označením pro obyvatele bytu nebo místem
zjevení milované bytosti, jak je tomu v básni z roku 1897 „O, kogda by ja nazval
svojeju…“, která je svou poetikou a motivy příznačná pro toto období Brjusovovy městské
poezie:
Ty prošla nedostupno nebesnoj
Sredi zerkal,
I tvoj obraz nad prizračnoj bezdnoj
Na mig drožal.

On usel, kak v pustuju bezbrežnost
Vo glub stekla…
I opjat´dlja menja – beznadežnost´,
I smert´, i mgla!
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Objevuje se zde autorovo velmi oblíbené slovo bezdna, které je výrazem nekonečnosti
(bezbrežnost´), hloubky, dálky, vzdálenosti. Potkáváme zde epiteta nedostupnyj,
prizračnyj, pustyj, beznadežnyj evokující typickou dekadentní atmosféru marnosti,
neskutečnosti, mlhavosti skutečného světa, včetně motivu smrti v posledním verši. Ostatně
většina obrazů prostoru zde slouží k zobrazení nepřátelské skutečnosti.
Kromě okna zde nademe příbuzný motiv zrcadla a zrcadlení, který je v Brjusovově
tvorbě velmi frekventovaný (připomeňme název jeho sbírky básní

Zerkalo tenej). 77

Objevuje se nejen jako okno zrcadlící objekty a děje ulice, ale také jako hladina jezera
odrážející svit měsíce či mořské vlny v záři pobřežních lamp: Svet fonarej, razdroblennyj
dvižen´jem / Drožit v vode sem´ej nedlinnych zmej, / A barži spjat nad zybkim otražeňjem /
Glubokim snom izmučennych zbverej. (U kanala)
Zrcadlení lze vnímat jako prostorový pandán oblíbeného motivu fin de siècle –
motivu dvojnictví.78 Jeho popularita u dekadentních a symbolistických umělců není jen ve
víceznačnosti, ale také v jeho symboličnosti. Dvojnictví jako symbol dvojí povahy světa –
jevové a skutečné – věčně unikající, hlubinné, avšak jedině pravdivé, lidské a božské;
reálné a ideální. Motivy okna, zrcadlení a s nimi spojenou nejistotu skutečnosti odrazu
najdeme i v básni Uličnaja: Slovno gromadnoje zerkalo, / Ich otrazilo okno, / I otražeňje
pomerklo, / Kanuv na temnoje dno.
Cestování, dálka, propast
Téma cestování je jedním z typických brjusovovských témat. 79 Jako variace na
přemisťování se z jednoho místa na druhé je explicitní

příležitostí k vyjádření

prostorovosti a zároveň nabízí možnost využití inspirace moderními dopravními
prostředky. Subjekt nám zprostředkovává zkušenost zvláštního druhu existence „na cestě“

77

Zrcadlo má v názvu i poslední český výbor z Brjusovovy poezie (V zrcadle. 1. vyd. Přel. Alena
Morávková. Praha: Havran, 2004. 226 s.) V souvislosti s tématem prostoru stojí názvy českých
výborů za povšimnutí - nápadně často se v nich objevují prostorové obrazy. Je patrné, že názvy
byly vybrány s cílem nalézt představu reprezentující charakteristický rys básníkovy poezie.
Jmenujme alespoň: Cesty a rozcestí: Verše. Přeložil Petr Křička. Praha: Otto, 1913. 104 s.;
Rozhraní hlubin. Uspořádal a přeložil Jiří Honzík. Praha: Odeon, 1982. 119 s. Titul poslední knihy
byl zvolen zvláště přiléhavě: je citátem z Brjusovovy básně Dvojí propast, v níž bychom mohli
nalézt většinu hlavních charakteristik Brjusovova stylu.
78

Téma dvojnictví je bohatě zastoupeno už v ruské literatuře 19. století: Puškinova Piková dáma,

Gogolův Nos, Dostojevského novela Dvojník, dvojnictví v poezii i próze F. Sologuba.
79

Brjusov nechává s oblibou svůj lyrický subjekt pohybovat se nejen v prostoru, ale také v čase.

Střídání různých historických epoch a s nimi spojených postav však ponecháme stranou naší pozornosti.
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(mezi počátkem a cílem, stav neukotvenosti, který aktivuje nečekané asociace a kontexty).
Opakovaně se v souvislosti s tímto tématem vrací motiv jízdy vlakem. Aktualizace tématu
prostoru ve spojení s motivem vlaku je pro modernistickou poezii příznačné a zaznamenali
jsme ji i v poezii Innokentije Anněnského. Na rozdíl od veršů Anněnského, které jsou
inspirovány převážně podmanivou intimitou vlakového kupé, fascinuje Brjusova opojení z
rychlosti a proměna vidění okolního světa (uhánějící subjekt, stále nové krajiny, obzory):
Dal´še… Opjaz nadvigajutsja gory,
Zamok sošel na utes,
Černyje sosny, rasščelin uzory…
Grochot i grochot koles!
V básni „Pojezd vryvaetsja v drevnije skaly…“ – nebo v podobně laděné skladbě „ My
jechali dolgo…“, v níž se podobně jako v předchozí ukázce objevuje evokace zvuku kol:
My jechali dolgo, bez celi, kuda–to,
Kuda–to daleko, vpered, bez vozvrata…
Pospěšno melkali kusty,
Vstavali berezy, polja ubegali,
Surovo stučali pod nami mosty.
V prvním úryvku je hluk kol přímo vyjádřen opakováním onomatopoického substantiva
grochot; ve druhém je pravidelnost a monotónnost zvuku kol navozena pravidelně se
opakujícím rytmem rozměrného verše – který také velmi hezky zprostředkovává pocit
únavy ze zdlouhavé cesty.
V ukázkách z městských básní jsme se setkali i s jinými dopravními prostředky –
byly to hlavně tramvaje, 80 automobily, ale našli bychom také lodě a dokonce letadla.
Podobně jako elektrické lampy jsou posly nové technicistní civilizace, která nejen
proměňuje tvář města, ale vstupuje (či spíše vtrhává) také do jednotlivých lidských životů:
Ogni „električeskich konok“
Brjazdjat potemnevšij tuman,
I zov kolokol´čikov zvonkov…
puskaetsja v put´ karavan.

80

Tramvaje začaly v Moskvě jezdit v roce 1899, v Petrohradě v roce 1907. Počínaje brjusovem se
staly velmi oblíbenou součástí poetické obraznosti řady autorů, např. Bělého, Remizova,
Majakovského, Bolšanova, Mandelštama, Rožděstvěnského, Pastrenaka. Srov. Timenčik, R. D.:
K symbolice tramvaje v ruské poezii. In: Glanc, T., ed. Exotika: výbor z prací tartuské školy.
Brno: Host, 2003, s. 174 – 187.
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Tam, v dušnuju vtisnut kajutu,
Zastyvšij, srodnivšijsja vdrug
(Druz´ja i vragi na minutu!)
Prochožich izmenčivyj krug.
Besedy i oblik bezmolvnyj,
Rjady sopostavlennych lic…
O konki! vy – vol´nyje čelny
Šumjaščich i strogich stolic.

(Ogni „električeskich konok“…)

Jinou sémantickou konotací motivu cestování a cesty je dálka. Vnímáme, že subjekt je
neuchopitelnou a tajemnou dálkou přitahován, že jej láká: Bezpredel´nym daljam
predannyj, / tam, gde merknet svet i šum… („Ja by umer s tajnoj radost´ju…“); Dal´ –
choroša, daleka. (Pojezd vryvaetsja v drevnije skaly), ale zároveň je tajemná a unikající.
Symbolizuje nedosažitelnost a věčnou touhu po všem, co uniká.

Dálka je přítomna

převážně jako volná krajina, často pustá, prázdná a mlčící, nebo jako moře táhnoucí se
k obzoru, či obloha: I nebo i seroje more / uchodjat v nemuju bezbrežnost´. Mnohdy je to
obrazná vzdálenost přenášená na neprostorové entity jako v básni:
Prochlada utrennej vesny
P´janit laskajuščim namekom;
O čem–to gorestno dalekom
Pojut osmejannyje sny.

(„Prochlada utrennej vesny…“)

Variací prostorové nekonečnosti je propast – něco co nemá konec, dno (což je v ruštině
zesílené etymologií slova bez–dna). Také něco, co se rozevírá a pohlcuje, co je
nebezpečné, nepřátelské – stává se symbolem nenávratnosti uplynulého času a všech
neuskutečněných snů: Slivajutsja blednije teni, / Videnijanoči bezzvezdnoj, / Imolča nad
sumračnoj bezdnoj / Kačajutsja naši stupeni.// Druzja! My spustilis´do kraja / Stoim nad
razvernutoj bezdnoj – … (Slivajutsja blednije teni)
Město mezi snem a skutečností
Mezi velmi časté atributy Brjusovovy městské krajiny patří stíny, mlha, dým, opar
– kvality, které jsou opakem světla, jasu a barevnosti (ve sbírce Sem´cvetov radugi je
městský cyklus součástí šedé barvy).

Často se objevují už přímo v názvech básní, např.

Teni, V nočnoj polumgle, Tymannyje noči, Naša těň. Vedle odlesků a zrcadlení jsou
dalším prvkem, který zamlžuje a znejasňuje vidění, oslabuje (znehodnocuje) vizuální
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smyslové vjemy a činí je nejistými, nejasnými, nevěrohodnými: Naša ten´podymalas´na
steny strojennij. .(Naša teň). Tím je evokován dojem tajemnosti, neprůhlednosti, neznáma
a nebezpečí:
Slovno nezdešnije teni,
Steny menja obstupili:
Dumy bylych pokolenij!
V gorode ja – kak v mogile! („Slovno nezdešnije teni…“), ale také jakési neuchopitelnosti,
vágní rozlehlosti, neohraničenosti prostoru bez jasných hranic a kontur, který není
vymezen, ale ztrácí se v mlhách. V básních z devadesátých let se všudypřítomné stíny a
mlhy stávají symbolem pusté a nepřátelské skutečnosti a jsou výrazem hluboce
prožívaného odcizení subjektu: …ja vernulsja na jarkuju zemlju, / Mež ljudej, kak
v tumane, brožu… (…ja vernulsja na jarkuju zemlju). Ve světě lidí se cítí subjekt cizincem,
touží uniknout do jiného světa, láká jej smrt:
I vse novoj, strannoj sladost´ju
Ovevajet prizrak sna…
Ja by umer s tajnoj radost´ju
V čas, kogda vzojdet luna

(Ja by umer s tajnoj radost´ju)

Vizuální nejasnost se ovšem nevyčerpává sémantikou tajemnosti a zamlženosti, ale je
nezbytné ji v kontextu Brjusovových teoretických názorů vnímat také jako ontologickou
nejasnost – způsob, jak zobrazit pociťovanou vratkost hranice mezi skutečností a snem,
mezi pozemskou a „vyšší“ sférou. Subjekt veršů je stále jako by rozdvojen, rozkročen mezi
bytím a ne–bytím, mezi okamžikem tady a věčností. Poezie básníkových městských cyklů
tak osciluje mezi realisticky vnímanými a zobrazovanými prvky městského života na jedné
straně a sugestivně navozovanou atmosférou přízračnosti a fantastična.
Především po roce 1900 postupně zesiluje v těchto básních akcent na industriální
prvky městského provozu a přibývá obrazů využívajících technické motivy – zejména
moderní dopravní prostředky a elektrické osvětlení:
Oslepil nas fonar sine–gazovym svetom,
I, rastajav vnezapno u nog bez sleda,
Naša teň zasmjejalas´
nad tichim otvetom : „Proščaj navsegda!..“

(Naša teň)

Obojí vytváří nové možnosti k vyjádření oné magické atmosféry městského živlu,
zesilující se večer (přechod, rozhraní mezi dnem a nocí) a hlavně v noci, kdy se rozsvěcují
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lampy, světla vozidel, ale i prosklené výlohy osvětlené elektrickým světlem (Večernyj
proliv). V následujících verších ožívají nočním ruchem auta a tramvaje:
Kadrilej narušaja linii,
Mež par kružáščichsja zvenja,
Tramvaji mečut moln´i sinije,
Abtomobili – snop ognja.
Zvláštním účinkem působí modravé světlo luceren, v jehož záři se i běžná
skutečnost mění ve fantaskní scenérii a noční chodci získávají snový opar. V básni
Električeskije svety se pouliční lampy samy stávají subjektem:
Čto bylo krasočnym i nestrym,

I ženščin, s rtom, kak rana, alym,

Menjaja vlastním volšebstvom,

I junošej, s toskoj v zračkach,

My delajem bezcvetno–ostrym,

My ozarjajem nebyvalym

Živej i prizračnej, čem dnem.

Vencom, čto obol´šajet v snach.

Město a lyrický subjekt
S vývojem tématu urbanistické poezie se postupně proměňuje (rozšiřuje) emoční
škála ve vztahu subjektu k městskému okolí. V prvních sbírkách je prostředí popisováno
jako nepřátelské a převládají pocity únavy, zklamání a marnosti. Tato poloha odpovídá
rané etapě básníkovy tvorby, která se formovala ve znamení dekadence a touhy uniknout
všemu obyčejnému, všednímu a pozemskému. V dalších obdobích vznikají básně, v nichž
můžeme najít i jiné polohy: lyrický subjekt už neutíká od lidí, nestraní se davu – i když si
přesto stále zachovává svůj odstup pozorovatele. Nachází stopy čehosi známého, blízkého
ve zlomcích městského života, dokonce i v jeho zvucích. Dokáže se nadchnout i radostným
pocitem sounáležitosti, který je patrně nejvýrazněji zachycen v básni „Ja ljublju bol´šije
doma…“: Ja ljublju bol´šije doma
I uzkije ulicy goroda , –
V dni, kogda ne stala zima,
A osen´povejala cholodom.
Prostranstva ljublju ploščadej,
Stenami krugom ograždennyje,–
V čas, kogda ešče net fonarej,
A zateplilis´zbezdy smuščonnyje.
Gorod i kamni ljubju,
Grochot ego i šumy pevučije,–
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V mig, kogda pesnju gluboko taju,
No v vostorge slyšu sozvučija.
I když se nálada Brjusovovy poezie postupně přesouvá směrem k vyrovnanosti a
určitému nadhledu, atmosféra jednotlivých básní zůstává proměnlivá, střídají se okamžiky
radosti, ba opojení životem s pocity nenaplněnosti a deziluze. Emoční dojem při četbě
veršů přímo souvisí s povahou lyrického subjektu.
Již jsme narazili na skutečnost, že ve většině Brjusovových básní cítíme výrazný,
pozorující subjekt. S tím souvisí i skutečnost, že obraznost jeho poezie je převáženě
vizuální, v městském prostředí se často přidávají dojmy zvukové – ať popisované nebo
sugerované zvukovou podobou verš. Při zprávě o tom, co vidí či slyší, si však subjekt stále
zachovává poněkud rezervovanou pozici svědka. Sám jako by se bránil oddat se
skutečným citům a prožitkům, vše jen pozoruje, vnímá a zaznamenává, aby to přetavil a
využil

ve

chvílích

umělecké

inspirace.

V souvislosti

s touto

pozorovatelskou

nezainteresovaností uvádí Vladimír Pozner, že Brjusovem nejčastěji užívaná slovesa jsou
vědět, rozumět, vzpomenout si.81 I pocity subjektu a jeho vnitřní stavy jsou uvozovány
těmito kognitivními činnostmi – takže ztrácejí podle Poznera na bezprostřednosti a
naléhavosti. K přehledu nejfrekventovanějších sloves ještě doplňme alespoň další tři: chtít,
toužit, vidět – které představu o subjektu posouvají do polohy hledajícího, poznávajícího
hrdiny, bytostně toužícího zmocnit se tajemství života.
Nejběžnější stylizací subjektu je postava osamělého chodce, bloudícího v zajetí
vlastních myšlenek a pocitů nočními ulicemi města –
Eta svetlaja noč´, eta tichaja noč´,
Eti ulicy, uzkije, dlinnyje!
Ja spešu, ja begu, ubegaju proč´,
Prochožu trotuary pustynnyje.

(Vse končeno…)

– nebo naopak nořícího se do městského davu jako v básni Mgnovenije: I snova bredeš´
ty v tolpe neizmennoj… .
Přetrvávající distance lyrického subjektu nás může upozornit také na trvalou
opozici vnitřního světa subjektu a vnějšího světa v Brjusovově lyrice a její variaci –
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Pozner, V:. Moderní ruská literatura 1885-1932. V Praze: Jan Laichter, 1932, Dějiny literatur;
sv. 15, s. 58-59. - Ostatně k Brjusovově tvorbě je Pozner velmi kritický, vytýká mu kromě
eklekticismu dokonce i úzký slovník. Ve své stati nerozlišuje autorský a lyrický subjekt, takže
mu unikají některé osobitosti Brjusovova individuálního autorského stylu.
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opozici konceptů vlastní x cizí. V průběhu celé tvorby vnímáme na jedné straně vnitřní
prostor lyrického subjektu, to, co je mu vlastní, co přijal, co miluje, jeho pocity, myšlenky
a to, co je objektem těchto citů, vše co je součástí jeho intimity a naproti tomu vnější svět –
zpočátku nepřátelský, později již chápaný, ale cizí, vzdálený, ne–vlastním. Právě tato
opozice bývá často předmětem uměleckého zobrazení jako protiklad důvěrně vnitřního a
vnějšího (ve vztahu k subjektu):
Pleči, šljapki, vzgljady, grudi,
Za steklom nemaja reč´…
Ptič´ja staja, – ljudi, ljudi! –
Kak mne serdce ubereč´?
Ja ukryvajuc´v odinočestvo,
Ja uchožu v predely knig,…

(Sinema mojego okna).

Je zřejmé, že nejde o prostorovou opozici, ale o subjektivní vnímání a zobrazení fikčního
světa. Důležitost vztahu subjektu k jeho okolnímu světu, či spíše důležitost povahy tohoto
vztahu, vyplývá z podstaty lyriky. Brjusovova poezie zachovala romantickou opozici
subjektu vůči světu, což odpovídá zahrnutí symbolismu mezi novoromantické tendence v
soudobé literatuře. Už současník ruských dekadentů a symbolistů M. Gofman
poznamenává: „S polnym pravom možem nazyvat´našich ,dekadentovʻ romantikami i našu
poeziju, našu epochu – romantičeskoj, perechodnoj.“82
Město: dva typy obraznosti
Ačkoli jsme si ukázali, že obrazy městské krajiny Brjusovových básní se skládají
převážně z jednotlivých skutečností, nejsou tyto motivy nikterak složitě skládány do
důmyslných a složitých obrazů, ani ozvláštňovány nezvyklými epitety. Působivost
Brjusovových veršů není založena na konstruování překvapivých a smyslově názorných
obrazů. Většina městských scén je založena na efektu prostého vyjmenovávání, hromadění
jednotlivostí a jejich řazení do toku řeči-verše, který jako by zachycoval proud vizuálních
vjemů pouličního chodce: Po ulicam uzkim, i v šume, i noč´ju, v teatrach, v sadach ja
brodil, / I v javstvennoj dume grjaduščeje vidja, za žizńju, za suščim sledil. („Po ulicam
uzkim…“). Podobným způsobem je zobrazena v básni Na ulicach

revoluční Moskva

v únoru 1917:
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Vse novoje – stranno–privyčno:
I slityje s nami soldaty,
I vsjudu alejuščij cvet,
I v tolpach, nad burej stoličnoj,
Kričaščije eti plakaty, –
Narodnoj pobede privet!
– ale také atmosféra končícího dne v městských ulicích:
Električestvo vspychnulo, – polny i jasny
luny drožat.
Tramvajev ogni, tam zelehyj, zdes´ krasnyj,
Potjanulis´ v rjad.

(Večerovaja pesnja).

Vedle této – zdánlivě prosté – evidence jednotlivostí je velmi výrazným a
všudypřítomným prostředkem Brjusovovy poezie personifikace. Ačkoli ji najdeme ve
všech tematických okruzích jeho tvorby, právě v prostředí městských ulic, kamenných
domů a neživých věcí má osobité kouzlo:
Rastut doma; gudjat avtomobili;
Fabričnyj dym visit na všech kustach;
Aeroplany krylja rasstelili
V oblakach.

(Otvet)

Zvláštním způsobem působí oživování dopravních prostředků, strojů a zařízení – chladná
technicistní masa je antropomorfizována, je jí vdechován život. V básni Električeskije
svety se stávají pouliční světla lyrickým mluvčím:
My – električeskije svety
Nad šumnoj uličnoj tolpoj;
Ej – naši rdjanyje privety
I ej – naš otsvet goluboj!
Kačajas´ na stebljab vysokich,
Gorja v preddverjach sinema,
I iskrjat iz vitrin glubokich,
My – drož´, my – blesk, my – žizn´sama!.
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Město podivuhodně ožívá také v básni Večernij priliv:
Kričat afiši, pysno–pestryje,
I stonut vyvesok slova, I magazinov svety ostryje
Jazvjat, kak vopli toržestva.
tam spjat za stekjami materii,
Ljut brilianty jarkij jad,
I nad zvezdoj červoncev – serii
Sijan´em severnym gorjat.
Tendence k antropomorfizaci prvků městské civilizace zesiluje v básních, kde je
město vnímáno jako oživlý, fungující systém – např. v básni Večernij proliv: Prorezan
dlinnymi kolodcami / Gorjačich lic, – gorod živ, / Kiša bessčetnymi úrodami, / Večernij
prazdnujet proliv.
V básni s apostrofickým názvem Gorodu se subjekt už přímo obrací k městu jako k živé
bytosti: ….

Stal´noj, kirpičij i stekljannyj,

Drakonom, chiščnym i bezkrylym

Setjami provolok obvit,

Zasev – ty sterežeš´goda,

Ty – čarovatel´neustannyj,

A po tvoim železnym žilam

ty – ne slabejuščij magnit.

Struitsja gaz, bežit voda

Město: zvuk a verš
Ukázky, kterými jsme chtěli přiblížit konkrétní jazykový materiál, dávají názornou
představu o mimořádném významu zvuku v Brjusovovy poezii. V souvislosti s hlukem
města se setkáváme jak s přímým pojmenováním všemožných zvuků – šumem davu,
hlaholem zvonů, svistem větru, zvoněním tramvají, troubením automobilů, tak s jejich
zvukovou asociací pomocí onomatopoií:
Gde s derzostnym vzorom i merzostnym chochotom
Predlagajut bludnicy
Ljubob´,
Gde s ropotom, topotom, grochotom
Dvižutsja lic verenicy…

(Slava tolpe).

Zvukovou stránku verše ovlivňuje i autorova záliba ve výrazech přejatých z jiných jazyků,
znějících v ruštině cizokrajně a nezvykle. Frekventované jsou v jeho poetickém slovníku
lexémy trotuar, tramvaj, ekipaž, jantar, fonar, ale najdeme i slova straus, gideon, kazuar
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(ptáci jsou v Brjusovově obraznosti prostoru vůbec nejčastějším zoologickým motivem),
omnibusy aj.
Jazykově nepřirozené skupiny hlásek v cizích slovech, ztěžující výslovnost,
odpovídají zálibě ve slovech, v nichž se objevují hlásky r, t, s – trus, grochot, sumrak,
burja, smert´, strašnyj, sverkat´. Vědomým střídáním těchto hlásek vznikají zvukově velmi
expresivní obrazy:
Vyveski, vertjas´, sverkali peremennym okom,
S neba, s strašnoj vysoty tridcatych etažej;
V gordyj gimn slivalis´s rokotom koles i skokom
Vykriki gazetčikov i ščelkan´je bičej.

(Koň bled)

Znovu se setkáváme s kontrasty, které jsme zaznamenali již na úrovni představ a
pojmů – tentokrát však ve zvukové podobě. Hromadění slov zvukově názorných,
konkretizujících zvukovou představu (ne harmonizující, ale rušivou, rachotící) a zároveň
znesnadňujících plynulý tok řeči (jakési zvukové zadrhávání) je výrazem ostře
pociťovaných disonancí poetického světa subjektu.
Kromě evokace narušení řádu bytí vstupují tyto „rušivé“ prozodické prvky do
ostrého kontrastu s melodičností a rytmičností verše. Většina básní se vyznačuje jasným a
pravidelným, výrazně pociťovaným rytmem, který vzbuzuje – a většinou i uspokojuje –
očekávání náležitého rytmického pokračování, podpořené v převážné většině střídavým
rýmem jako signálem o zakončení zvukové jednotky (připomínáme užívání nepřesného
rýmu typu: les – krest, oblako – okolo, skromnyj – napolnim, topolej– allee ).
Výrazná zvuková imaginace je v řadě Brjusovových básní natolik silná, že
zatlačuje do pozadí jejich stránku obsahovou. „Organizujícím principem jeho verše byl
emocionální a hudební živel řeči se zřejmou tendencí působit na posluchače spíše zvukem
nežli smyslem,“ konstatuje Máchal. 83 Že šlo o zcela vědomou a záměrnou součást
básníkovy tvorby, dokládají i známé verše, adresované začínajícím básníkům: Ver‘ v zvuk
slov – smysl tajny v nich…
***
Valerij Brjusov obohatil urbanistickou poezii o prvek moderní technicistní
civilizace. Vytvořil působivou obraznost městské krajiny, která je založena na osobitých
83
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vlastnostech prostorových obrazů: přízračné a fantaskní atmosféře na pomezí snu a
skutečnosti (zamlžující a matoucí vizuální motivy, nezvyklé personifikace); na zobrazení
„množství“ jako příznaku městského živlu (zástupy lidí, řady domů, šňůry světel…) v jeho
neustálém pohybu; a na kontrastním spojování nespojitelného.
Sugestivnost Brjusovovy poezie leží zejména ve zvukové stránce jeho veršů, které
je významnou složkou poetiky města. Jednotlivé obrazy přerůstají v úvahy nad
obecnějšími tématy (budoucnost lidstva nebo úloha technické civilizace (Mir, Pariž, Slava
tolpe) nebo se stávají symbolem širší zkušenosti lidského bytí.
V celku Brjusovovy lyriky patří městské cykly k těm nejpůsobivějším. Temné a
fantaskní polohy jeho básní se ve vývoji ruského básnictví staly předstupněm poetiky
Blokova městského mýtu „strašnogo mira“. Na technicistní a industriální rovinu jeho
poezie navázali básníci avantgardy – především futuristé v čele s Vladimírem
Majakovským. 84
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Zd. Mathauser upozornil na skutečnost, že další autoři, jejichž poezie má také doménu
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2.3

Karel Hlaváček: Prostor jako zvukové médium

Táhlý zvuk? Náhle! Z tajemné dálky
v ticha mé duše
dotkly se tóny, zsinalé tóny –
pohřebních hudeb
smuteční tuše…
Již těchto pět veršů z Hlaváčkovy rané básně Dozvuky (1894) by se mohlo stát
předmětem samostatné studie. Objevuje se v nich řada pro jeho poezii příznačných rysů:
neurčitost, náznakovitost, hudebnost, hlásková instrumentace, dojem stísněnosti a
odevzdanosti. Celková atmosféra svědčí o tom, že Hlaváčkovo sblížení s dekadentní poezií
nebylo ani tak ovlivněno spoluprací s autory okruhu Moderní revui (časopisu hlásajícího
kult umění „diletantního“, aristokraticky zjemnělého a čistě subjektivního, jež v roce
vzniku citované básně teprve vznikl), ale že bylo mnohem spíše založeno na jeho osobních
dispozicích a směřování uměleckého vývoje.
I když ztemnělé lyrické ladění veršů citované básně je onou polohou, která k sobě
v budoucnu přitahovala nejvíce čtenářské pozornosti, není to v Hlaváčkově tvorbě poloha
jediná. Většina básní první sbírky Sokolské sonety (1894) je ovlivněna poetikou ruchovskolumírovskou a Macharovým realismem. Už v názvu přiznává inspiraci k populárním
tělovýchovným a národním hnutím, čímž se otevřeně hlásí k poezii uznávající za svůj
program ideály společenské a národní. Tomu odpovídá namnoze rétorická a proklamativní
povaha těchto veršů. Mezi nimi se však nacházejí i básně, které jsou blízké dobovému
impresionismu a předznamenávají tu podobu Hlaváčkovy poezie, která v následujícím
období v jeho tvorbě převládne. Tak se vedle sebe ocitají verše plné činorodosti a aktivity
s polohami melancholie a pasivity. V každém případě je jeho první sbírka pozoruhodným
zhmotněním zápasu a prolínání starší poezie orientované na službu nadosobním idejím
s novými subjektivně individualistickými a tvárnými tendencemi v české literatuře.
Druhá Hlaváčkova sbírka Pozdě k ránu (1896) již přináší básně, které patří
k vrcholům autorovy tvorby a rozvíjejí impresionistické polohy obraznosti do zjemnělých
a vrcholně stylizovaných poloh. Inspirace dekadentně-symbolistní poetiku dosahuje
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vrcholu: i básnický jazyk - především lyrických próz, ale také autorovy předmluvy - je
zaplněn typickým dekadentními rekvizitami.
Ve sbírce Mstivá kantiléna (1898) je patrné Hlaváčkovo směřování k anarchisticky
revoltujícímu vztahu ke světu. Sémantika básnických obrazů se rozšiřuje, objevují se
pocity uchvácení patosem vzpoury a vzdoru, které je připisováno obdivu k dílům
německého malíře J. Sattlera, jenž zobrazoval středověké bouře a povstání.85 Básně sbírky
nemají vlastní názvy, jsou pouze číslovány. Způsob tohoto označení a řazení oslabuje
lyričnost ve prospěch „objektivizace“ (číslo jako objektivizovaný numerický popis), která
vnáší dojem danosti, osudovosti a neodvratitelnosti. Hlaváček se částečně navrací
k společenským tématům - ale již ve znamení zcela jiné poetiky – a zlověstný tón jeho
veršů souzní s hlasem promlouvajícím v básních tajemného slezského barda Petra Bezruče.
V posmrtně vydaném souboru Žalmy (1934) je v tematické i veršové rovině zřejmý
vliv poezie Otokara Březiny. Sémantické vyústění těchto veršů bývá dáváno do souvislosti
s neblahými okolnostmi konce básníkova života (nemoc, očekávání smrti). Spojením
předpokladů autorova uměleckého směřování a existenciální zkušenosti blížícího se konce
života daly vzniknout takovým skvostům české poezie, jako je báseň Hrál kdosi na hoboj,
a které – jak poznamenal St. K. Neumann „představují nejlidštější odkaz české poezie
symbolistní“.86
***
Fragmentárnost
V básních sbírky Pozdě k ránu se poprvé výrazněji konstituují obrysy typické
Hlaváčkovy krajiny, která se stala jedním z typických znaků básníkovy poezie. Lyrický
subjekt se pohybuje v zahradách a parcích, ale většinou z nich utíká do volné přírody, do
lesů, na břehy řek, rozevřeného prostoru krajiny:
… až luna bledě zkalená, v nervóze churavíc,
ve Tvoje daleké a černé padne pralesy…
A nad mým krajem přes půlnoc se dlouho bude chvít…

(Smutný večer87)
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Když k ránu měsíc padal karmínově zarudlý,
za řeku, jeho zlat kde rozpuštěný tak se chvěl,
a polibek Tvůj byl ač delikátní, přece jen mdlý…
v té noci březnové Tvou zahradou jsem pozdě k ránu šel.

(Za noci březnové)

V ukázkách vidíme, že prostor krajiny je nastíněn jen v několika málo detailech, které jsou
ale příznačné svým výběrem i charakteristikou: bledá luna, karmínově rudý měsíc, černé
pralesy, řeka odrážející zlat měsíčního svitu. Právě měsíc, voda (vodní hladina, déšť,
moře), pralesy, ale i mez, osení, břeh, pole jsou v Hlaváčkově obraznosti stálými hosty. I
v jiných básních se setkáme s tím, že určitý detail, část celku, pouhý zlomek či spíše výsek
skutečnosti reprezentuje určitou prostorovou představu: měsíc jako část noční oblohy,
hladina jako část řeky a břehů.
Fragmentárnost zobrazení okolního světa, vytržení detailů z kontextu a ozvláštnění
neobvyklými epitety a personifikacemi vytvářejí silnou představu iluzivnosti prostoru.88
Prostor je jen velmi náznakovitě symbolizován jednotlivostmi – vlastně rekvizitami,
sloužícími k imaginárnímu vyjádření prostorového vztahu, k „simulaci“ prostorovosti.
Dojem neskutečnosti a inscenování se promítl také do rozšířené terminologie, označující
Hlaváčkovy krajiny jako scenérie. 89
Zastřená předmětnost
Celkový obraz se tak v mysli čtenáře konstituuje na základě kontextu, vlastní
zkušenosti a je formován ani ne tak samotnými prvky scény, jako jejich vlastnostmi. Ty
jsou mnohdy ještě důležitější pro celkovou sémantiku obrazu, nežli věci samotné, které
jsou svými příznaky zatlačovány do pozadí: karmínově rudý měsíc; plá měsíce zlať ve
zkaleném skle; těžká půda dalekého břehu; měsíc morosní.
Upozaďování a odsouvání aspektu věcnosti a předmětnosti okolního světa je
zdůrazněno mlhavou a neurčitou atmosférou vizuálního znejasňování (podobně, jak jsme
to viděli u Brjusova) – mlhy, opary, odlesky, zrcadla, lesknoucí se hladina, svit, šero,
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Srov. Bednaříková, H.: Česká dekadence: kontext, text, interpretace. Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2000, s. 105-6.
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O krajině v Hlaváčkově sbírce Pozdě k ránu srov. Soldan, F. :Karel Hlaváček, typ
české dekadence. V Praze: Kvasnička a Hampl, 1930, s. 121- 127.
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polosvit: …a v ztlumeném tom svitu lampy stažené / má všecko kontury tak do mdla
zamžené. (Impromptu).
Řada těchto příznaků je založena na evokaci originálních a nezvyklých smyslových
dojmů. Vizuální obraznost kromě světelných odrazů kombinuje velmi vynalézavě až
bizarně širokou paletu barev a odstínů:
stříbrné pralesy jsem ze sna klekat slyšel
v dalekých vodách moře, v mysech Tajemství...
A v sadech korálů, jež slabě zrůžověly,
se černé stíny nedočkavě tísnily a chvěly…

(Podmořské pralesy se ani nezachvěly),

Nejen zrak, ale i ostatní smysly jsou vtahovány do prostorových představ (těžká půda,
hebké kadeře, něhu kroků, teplo těl). Nejčastější jsou motivy a asociace sluchových
podnětů90: …po cestách neschůdných jen táhlý bloudil Vzdech, / z měst zatopených zvony
slabě vodou zněly (Podmořské pralesy se ani nezachvěly).
Tak pozdě bylo… Loutna zmlkla v okně ospalá,
i známý alt, jenž od večera ji už provázel,
i za řekou to rozpustilé: trala, tralala…
i rythmus, cupot, tleskání a chřestot černých skel.

(Za noci březnové)

Zvučící prostor
Také obrazy v jiných básních (Rozkvetlý smutek, Podmořská krajina) rýsují před
námi kontury tiché, pusté, nehybné krajiny, v níž jsou nejrůznější zvuky dobře slyšitelné,
nesou se a táhnou (táhlý vzdech) prostorem. Hlaváček vytváří prostor přírody, aby jej
naplnil zvukem. Ovšem v duchu dekadentní estetiky nikoli hlukem či rámusem, ale
zvukem artistním, stylizovaným, hudebním. Různé tóny – táhlé, hluboké, tlumené a mdlé
znění trumpet, lesního rohu, flétny, loutny, violy, hoboje, zvonů, ale také lidského hlasu
(alt) a mollových akordů:
A nad mým krajem přes půlnoc se dlouho bude chvít
jen lesních viol smích a ironické halali…

90

(Smutný večer)

K senzualitě Hlaváčkovy obraznosti srov. Bednaříková, H, cit. dílo, s. 37.
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… a mlha padala v kraj tichý, zpozdilý –
sbor hlasů neznámých v tmách kdesi bědoval,
sbor cizích poutníků, již v skalách zbloudili.

(V ustrašení)

U parku za večera je stihl v kruhu stát
a známou jakous píseň na flétny teskně hrát –
hrály tak tiše, dlouze, a bílý měly šat.

(Měl něhu jejich kroků…)

Zejména opakovaná a zdůrazňovaná táhlost zvuků evokuje vlastnosti prostoru jako je
rozlehlost, neohraničenost a zvuková prostupnost.
Hudebnost jako evokace prostoru
Hlaváček nejen vytváří prostorové obrazy, které jsou svými vlastnosti uzpůsobené a
podřízené vytváření a nesení zvuku a zvukovými motivy jsou také jeho scenérie
zaplňovány. Jeho verše evokují prostorovost také na jiné úrovni: výrazně hudebním
principem konstituování verše vnáší do procesu vnímání prostorovou dimenzi jako
implicitní předpoklad realizace zvukových kvalit verše. Ona oblíbená melodičnost a
hudební instrumentace Hlaváčkova verše evokují dojem prostorovosti, rozlehlosti, dojem
rozpínajícího se prostoru – v němž se pomalý táhlý zvuk veršů realizuje.
Jedním z častých prostředků zesilování hudebnosti verše je v Hlaváčkově poezii
opakování. Opakováním hlásek, slov, slabik, ale i celých veršů je pozornost obrácena
k zvukové stránce:
Vítr se za řekou bál,
a světla se bála, a báli se nemocní psi,
již bojácně štěkali chvílemi z rozmoklých skal,
oh – báli se odvčera, báli se do prázdných vsí.

(Mstivá kantiléna, IX.)

Je to také účinný nástroj zvýrazněné rytmizace jazyka, neboť rytmus verše spočívá
v pravidelném opakování úseků podobných zvukových kvalit – tedy i v návratu zvukově
podobných slov, jež dostává podobu hudebního motivu. Opakování takového motivu je
založeno na stejném principu jako písňový refrén nebo melodické variace v hudbě. Jako
příklad si uveďme úryvek z básně Modlitba:
O Bože tichý, silný, mlčelivý,
Ty, jehož tuším všady v strachu mdlém,
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slyš tiché modlitby mé smutek živý,
jak teskně lká mé duše pode sklem.
O Bože tichý, mlčelivý, silný,
Ty, jehož tuším všady pustou tmou,
k mé duši smutkem třesoucí se přilni
a uvaž nekonečnou bídu mou.
O Bože silný, mlčelivý, tichý,
Ty, jehož tuším všady přítomným
a jenž jsi viděl všecky moje hříchy:
já chvím se, chvím před přísným soudem Tvým.
V těchto verších je velmi názorně patrný ještě jeden druh opakování zvuků, a tím je rým,
který je v Hlaváčkově verši zvláště silným rytmizačním prostředkem.
Opakování podobně znějících skupin hlásek není jen prostředkem obohacení rytmu,
tedy hudební povahy verše, ale má také funkci sémantických aktualizací. V odlišných
kontextech se původní význam posouvá a mění, dostává se do nových souvislostí a získává
nové vrstvy.91
Pohyb a jeho absence
Jiným prostředkem k vytvoření prostorové představy jsou motivy pohybu.
Rozpohybovanost okolního světa je u Hlaváčka v plynutí, plutí, padání, chvění; většinou
jde o pohyb beze směru, bez cíle, vůle, jasného záměru, který souzní s celkovým pocitem
odevzdanosti, marnosti, ospalosti (měsíc v kašně bázlivě se třese, kouř po střechách se
plazí).
Na opakování motivu její krok zloudavý je postavena kompozice básně Přišla.
Základní motiv se vrací v několika variacích (neslyšným, loudavým krokem; Slyšíte její
krok zloudaný zdola?; A mlhou se plíží již veliký stín a zasmušilý / tím loudavým,
lhostejným krokem) - které jsou spíše hláskové nežli obsahové – tak jako se opakovaně
vrací ozvěna kroků v ranním tichu. Častá jsou také slovesa popírající pohyb a popisující
strnulost, spočinutí, nehybnost: Podmořské pralesy se ani nezachvěly, / po cestách
neschůdných jen táhlý bloudil Vzdech. Nikde nenajdeme let a vznášení jako pohyb vzhůru,
ani rychlý a prudký pohyb.
91

Srov. Janáčková, J.: Česká literatura 19. století: od Máchy k Březinovi Praha: Scientia,
1994, s. 148.
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Obě vlastnosti pohybu – pomalost, plynulost i nehybnost a ustrnutí - dávají prostoru
v Hlaváčkových obrazech specifickou přízračnost: Třpyt chorých hvězd nám nad hlavami
zvolna vybledal, / a mlha padala v kraj tichý, zpozdilý –; nebo v dvojverší: Kdos zašeptal…
Však zde nic nepohne se, / vše souzeno tu býti lhostejné…. Pomalý, monotónní, houpavý
pohyb je evokován i prostřednictvím rytmického spádu verše. Zpomalující funkci
v řečovém proudu hraje zároveň interpunkce básní (časté pomlčky, tři tečky jako odmlka,
pauza) a výrazná tendence k hromadění skupin souhlásek, které z hlediska ortoepie
znesnadňují zvukovou realizaci – jsou možným místem zadrhávání (třpyt chorých hvězd;
dal's hazardně své nyvé srdce do karty; vzduch prosycen je hořkou vůní sazí, / již půlnoční
déšť smyl se šikmých střech).
Obraz typické Hlaváčkovy krajiny v sobě nese dva typy prvků, jejichž sémantická
pole jsou ve vzájemném protikladu. Na jedné straně je to ticho, klid, až zmrtvění; určitá
hudebnost, harmonie spojená s plynulostí pohybu vod (řeka) a mlh. A naproti tomu
atmosféra stísněnosti, napětí, skepse, beznaděje, která tyto krajiny zahaluje.
V básních Mstivé kantilény se kontrast založený na podvojném zobrazení krajiny
rozšiřuje a je přítomen jako zobrazovací princip téměř veškeré obraznosti. Tyto kontrasty
jsou různého druhu a realizují se nejen v motivické, ale i zvukové rovině. Spojením
kontrastních, odporujících si prvků vznikají obrazy plné výbušného napětí, temné, nejasné
hrozby, osudové dramatičnosti.
Pak odbilo pomalu… Hodina soudu a spásy...
A pacholci táhli ho v kleci tmou nad jejich hlavy.
Oh, mstivé ty tváře! Oh, divoké, bassové hlasy! Teď chorál mu řvali! A posměšný chorál (však lhavý),
neb lhalo-li všecko - byl posměch jich nejvíce lhavý!
To bylo, když večer byl pustý a nezvykle smutný a tmavý.

(Mstivá kantiléna, V.)

To bylo lstivé kyrie, jež na večer vsí pustou lkalo,
za naše pole, které dlouhou bázní neplodné se stalo to byla prosba za teplo, jež hlas náš, mdlý a nevyspalý,
pro naše ženy chtěl, jež dlouhou bázní neplodné se staly.

(Mstivá kantiléna, III.)
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***
Básnické dílo Karla Hlaváčka ač svým rozsahem nevelké, je bezesporu jedním ze
základních kamenů českého moderního básnictví. Jen málo básníků zanechalo v dějinách
české poezie tak hlubokou stopu a stalo se inspirací pro generace svých následovníků, jako
právě Hlaváček. Jeho verše vysoce oceňoval a v mnohém na jejich poetiku navázal Karel
Toman, oblíbil si je Jiří Wolker, Vítězslav Nezval, ale také František Halas. Kouzlo a
přitažlivost Hlaváčkovy poezie je založena – jak bylo mnohokrát konstatováno – na
výrazné melodičnosti a sugestivní lyrické atmosféře. To byly také charakteristiky, díky
kterým je často označován za modernistického pokračovatele K. H. Máchy.
Jak jsme si ukázali, hudebnost verše se stává také možností konstituce prostorových
významů. Prostor a prostorovost světa jsou pro Hlaváčka především příležitostí k realizaci
zvukových kvalit: Jeho pustota, propustnost, rozlehlost, mrtvolné ticho ho předurčují
k specifickému úkolu sloužit zvuku, jako by zde byl jen proto, aby měl zvuk kde zaznít.
Jako by jeho jediným smyslem bylo nesení a předávání tónů, hlasů a melodií. Souvisí to s
tím, že Hlaváčkova poetika je postavena na konstrukci představ pomocí smyslově
auditivních obrazů – v plánu lexikálně tematické, tak zvukovém. Některé básně natolik
připomínají svým výstavbovým principem hudební skladbu, že jejich hlavním významem
se stává zvuk a obsahová stránka jazyka je „degradována“ na nosiče zvuku. V takových
případech jsou prostorové vztahy přítomny jako zmiňovaný implicitní předpoklad realizace
„hudby“ verše:
Rozkvetlý smutek
Do říše mořských pralesů
svůj černý smutek zanesu –
a sémě jeho dědičné
rozhodím v proudy měsíčné.
Ve věčný led, ve věčný sníh,
v nárazy větrů polárních.
Ti do truchlících lilií
až jeho sémě zasijí,
snad v lijáku slz palčivých
tam v sopránový vzkvete smích.
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2.4

Otokar Březina: Prostor jako téma, subjekt i objekt
Působivost Březinových veršů, a patrně jakéhokoli lyrického textu, je významnou

měrou ovlivněna způsobem konstrukce básnického obrazu. Zároveň, domnívám se, je
způsob konstituování uměleckého obrazu jedním ze specifických rysů individuálního stylu
každého autora. V řadě prací věnovaných dílu Otokara Březiny je zdůrazněna bohatá
metaforická obraznost jeho poezie, kterou lze z hlediska uměleckého využití obrazné
sémantiky považovat za určité vyvrcholení české lyriky. V básníkově uměleckém vývoji
směřuje lyrická výpověď od intimních zpovědí sbírky Tajemné dálky k vizím aspirujícím
na obecnější platnost a zahrnujícím stále širší okruh světa ve sbírkách pozdějších. Jedním
z ústředních motivů tohoto poetického světa je představa prostoru. V obrazně-motivické
struktuře Březinovy poezie má důležité místo zejména typ rozevřeného, volného prostoru,
který je natolik zatížen významy, že se stává svorníkem ostatních obrazně motivických
linií jednotlivých básní a svébytnou esteticko-sémantickou dominantou komplexního
obrazu lyrického světa a jeho zákonitostí.
***
Jednou z možností umělecké konkretizace prostoru je svět přírody. V poezii
Otokara Březiny je příroda reprezentovaná převážně přírodními živly jako vítr, déšť,
bouře, ledová vichřice, cyklón, požár. Motivy živlů participují na vytváření smyslově
bohatých metafor, evokují nejen světlo a zvuk, ale vnášejí do obrazu také vjemy spojené
s prožíváním chladu, vlhka, mokra. Různorodost, kvantitativní a typová bohatost těchto
motivů i jejich senzuální obrazná plasticita svědčí o tom, že jejich výběr je příznakový.
Obrazy rozbouřených živlů vytvářejí krajně dramatickou atmosféru, např. v básni Stavitelé
chrámu sní nesčíslné zástupy
O rozkoši zničení, triumfální jízdě cyklónů nad rovinami,
požárech lesů, ledových vichřicích pólů, o démonickém výsměchu živlů,
které v řinčení přetrhaných řetězů blesky vybíjejí se v chaos.
Josef Vojvodík si všímá příznačnosti atributů přírodních obrazů v závislosti na
vývoji stylisticko-sémantického autorova gesta. Upozorňuje, že v Březinově dekadentním
období v sobě jeho prostorové vize nesou prvek negativního, nepříjemného, nepřátelského.
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„Prostor a čas těchto básní je fixován na chronotopii noci, lunárního světla, otrávených
mlh, mrazivých hvězd, chladně jiskřících minerálů…“92
Vyústěním sémanticko-imaginativní potence Březinovy lyriky jsou vize totálního
přerodu všehomíra, k nimž dospívá především ve svých posledních sbírkách. Najdeme
v nich již velmi vyhraněnou podobu kosmické obraznosti: zdůrazňovaná rozlehlost
(hlubiny, dálky), neustále přítomný pohyb, změna a přeskupování tvarů, energií, prostorů;
věčný koloběh života a smrti, vzniku a zániku, přerod v nové kvality… Tvářnost tohoto
prostoru je modelována smyslově překypujícími metaforami založenými na světelných a
zvukových konotacích přírodních živlů. Otevřené hlubiny kosmu jsou scenérií
navracejícího se motivu rozhodujícího okamžiku lidstva, který změní svět i ducha: nabývá
většinou apokalyptických podob setkání živých s mrtvými, v nichž se rozehrávají nesčíslné
varianty světla a ohně. Kosmické obrazy jsou prostoupeny vizí vyššího organizujícího
principu, který je nápadně často vzýván patetizujícími apostrofami, podporujícími celkový
dramatický ráz obraznosti
Z míst spadajících do pozemské topologie je nejfrekventovanější v Březinově poezii
zahrada. Nejde však o uvádění čtenáře do prostoru zahrady. Slovo zahrada je použito jako
metaforického označení (třebaže představa zahrady se tak samozřejmě stává součástí
komplexu uměleckého obrazu): zahrady pozemské lásky, zahrady zašlých let, kouzelné
zahrady metamorfóz, tajemné zahrady proroků… Zahrada je v těchto verších symbolem
mládí, ale setkáme se i se zahradami smrti a spočinutí.
Převážně je však prostorem vybízejícím k ztišení, zklidnění a meditaci, místem
útěšným, přátelským, nositelem pozitivních kvalit. Pozitivní konotace jsou umocněny i
často přicházejícími průvodním motivem květů; kromě smyslově všestranné obraznosti –
barvy, vůně, hmatové vjemy – se nabízejí i mnohovrstvé sémantické variace: květy jako
plody ducha, květy smrti, květy mladosti, otrávené květy – zmíníme-li jen varianty dobově
nejpříznačnější.
Kromě bohatosti významové potence slova zahrada, která jej předurčuje stát se
oblíbeným motivem symbolistické reflexivní poezie vůbec, stojí za povšimnutí ještě jeden
aspekt jeho sémantického plánu. Jedná se o prostor, v němž dochází k setkání člověka a
přírody, k prolnutí světa lidského a světa rostlin a k jejich vzájemnému ovlivňování.
Zahrada je místem, v němž člověk během svého života vědomě a záměrně svou činností
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Vojvodík, J.: Zrození básníka Otokara Březiny z ducha hermetické gnóze a dekadentního estetismu.
K poetickému modelu světa Březinových Tajemných dálek (1892-1895). In: Otokar Březina 2003.
Tišnov : Sursum, 2004, s. 21.
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zasahuje do přírody – pečuje o ni, přetváří ji v duchu svých představ, ale zároveň v ní
hledá útočiště, odpočinek, povzbuzení. Příroda jako součást lyrického světa Březinových
básní je příležitostí k reflexi, k vymanění se z každodenního rytmu všedního života, ze
společnosti jiných lidí. Zároveň je to příležitost k setkání s prapodstatou života, světa a
vesmíru, s pravěkými zákonitostmi věčné přeměny hmoty a energie. Sémantickým
vyústěním těchto představ je prožitek sounáležitosti subjektu s přírodou, účast na
nekonečném koloběhu životní síly, kterou je nejen pozemské bytí, ale i posmrtná existence
duše.
Zvuk a světlo
Hojnost světelných a zvukových motivů v Březinově poezii je velmi nápadná. Svou
konkretizací jsou obě entity bezprostředně spojené s přítomností prostoru. Všechny
světelné i zvukové motivy (podobně jako motivy pohybu) evokují představu prostoru.
Prostor je zde přítomen „z logiky věci“, implicitně, aniž se k němu bezprostředně
poukazuje. Šíření světla je zviditelňováním prostoru: prostor osvětlený světelným
paprskem vstupuje do fikčního světa básně a spoluvytváří jej. Zároveň v závislosti na
způsobu, jímž je motiv světla prezentován, nabývá představa prostoru určitých
specifických kvalit.
Bohatost světelných motivů Březinova lyrického světa lze vysvětlit širokou škálou
jeho potenciálních symbolických výkladů, ale také vizuálně – obrazným potenciálem
světla.
Světlo bývají namnoze popisovány samo o sobě - jeho vlastnosti, paprsky, šíření, nikoli
jako světlo osvětlující na konkrétní předměty, lidské postavy či krajinu; světlo již není
pouze kvalitou, příznakem, materializuje se, stává se „jednající postavou“: ...v noc věčnou
propastí ať bleskem zaletím, / kde z zřídel ohnivých se žhavý tryská var… (Modlitba
večerní); pro hvězdný duhový pohled / zem ze všech stran objímající… (Ranní modlitba);
Nesčetné plameny od věků stravují tmu… (Modlitba za nepřátele); …souhvězdí rozmetaná
éterickými vlnami / v azurech bolesti a spravedlnosti / se usmívají zlatým vířením. (Stráž
nad mrtvými). Obrazný typ, v němž se světlo stává podstatnou součástí „dění“ a spíše než
příznakem se stává objektem zobrazení, asociuje volný, rozlehlý prostor, prostupný,
průsvitný a nezaplněný.
Spolu se světelnými charakteristikami jsou obrazy hojně konkretizovány
představami akustickými. Nejde jen o hudbu a hudební motivy, ale o zvuky a zvukové
kvality spojené zejména s přírodními motivy. Živé i neživé entity zvučí jednotlivými
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výkřiky, hlasy, tóny, údery, jež se poznenáhlu slévají v mohutný, různohlasý chór. Tento
hlas chóru není jen bohatým zvukovým obrazem. Stylizovaná představa zvuku
symbolizuje nekončící přeskupování a pohyb hmoty v prostoru, je symbolem věčné
existence života. Na tomto principu je založena programová báseň Kolozpěv srdcí. V této
jediné básni čtenář uslyší zpívající hlasy duchů, šumění krve, horečný hlahol v temném úlu,
bolestná zaznění srdcí, souznění hvězdná, zakvílení strun, ohnivý tón souzvuku serafického,
signály návratu, větry duchovní hudby, třes srdce, mlčení noci, řeč národů, hovor velkých
a svatých, žár zpívající, výkřik srdce osamělého, jásání v úzkosti, bratrské množství
zpívající, bouře a vichřice, úder o skaliska, skrytá jara harmonická, myšlenku, která učila
se lehkosti, tanci a písni… Zvuk jako symbol bytí je motivem záměrně se opakujícím,
k němuž se autor programově v mnoha básních vrací a stále znovu propracovává jejich
četné variace. Svědčí o tom i závěr básně Ruce, která dala název poslední Březinově
sbírce, publikované za jeho života: ...uslyšeli jsme kolozpěv vod, hvězd a srdcí a mezi
slokami jeho, / v intervalech kadence melancholické, dithyramb světů za sebou
následujících.
Zvláštní skupinu svojí četností i vnitřní různorodostí tvoří motivy spjaté
s rytmizovaným pohybem a zvukem: pohyb mořských vln, rytmus lidského dechu, tep
srdce, pulsace krve, zvuk ptačích křídel…; př. Ozvěnou kroků ztracených jsou mého srdce
údery… (Zpívala). Evokace rytmizovaných zvuků souzní na jedné straně s rytmem verše,
na straně druhé s představou rytmického, pulzujícího pohybu kosmické hmoty.
Jinou zajímavou variantou je motiv skrytých zvuků doléhajících z hlubin. Jeho neustálá
aktualizace v řadě obrazů svědčí o hlubší sémantické motivovanosti, související
s konotacemi tajemného, hlubinného, podstatného, jakéhosi neutuchajícího pramene
životní síly. Nejčastější konkretizací tohoto motivu je bzučení včel v úlu: horečný hlahol
v temnu úlu… (Ranní modlitba) nebo hudba skrytých pramenů:
A silou zvýšenou můj obdař lidský sluch,
ať v rezonanční nástroj se mi promění,
jímž přelévání šťáv a vzrůstu skrytý ruch
jak hudby tajemné ať slyším vlnění…

(Modlitba večerní)

Zároveň svědčí pozornost věnovaná těmto skrytým, hlubinným zvukům o tom, že jsou
estetickým i sémantickým doplňkem kosmické hudby sfér, ale zároveň i jejím protipólem,
podílejícím se na komplexicitě prostorové představy.
Světlo i zvuk charakteristickým způsobem zaplňují prostor, osvojují si jej,
modifikují, ale zároveň významně implikují představu rozlehlosti, propustnosti, prázdnoty
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prostoru – jen v otevřeném, nezaplněném a relativně prostupném prostředí je možné
světelné i zvukové projevy vnímat.
Pohyb a změna
Podobně implikující vztah k prostoru jako světlo a zvuky mají motivy pohybu.
Přítomnost pohybu a změny i stále sílící dojem mohutnosti prostoru souvisí s vývojem
Březinovy poetiky. Spolu s postupným přechodem od lyrických zpovědí individuálního
subjektu k mohutným vizím kosmického prostoru dochází i k proměně dynamiky
zobrazení prostorových scenérií. Od statičnosti spojené se subjektivismem a skepsí
počátečního období dospívá básník k prostorovým obrazům naplněným pohybem,
přeskupováním, vznikem a proměnami hmotných i nehmotných jednotlivin.
Pohyb je vnášen do četných obrazů pomocí až filozoficky důsledné personifikace
přírodního dění. Příroda, vše živé i neživé, květy, zvířata, kameny, moře, hvězdy, vítr,
vesmír… vše se pohybuje. Spojením všudypřítomného pohybu s motivy přírodních živlů
vzniká představa pohybu nezadržitelného, divokého, překotného. Živelný pohyb
rozbouřených živlů je projevem nezkrotnosti, neovladatelnosti, mohutnosti přírodních sil a
zároveň evokuje bouřlivý kolorit vření pocit osudovosti a nezvratnosti. Postupným
vrstvením podobných obrazů přerůstá pohyb živlů v symbol věčného pohybu hmoty jako
projevu nejvyššího principu.
Počínaje druhou Březinovou sbírkou se stále častěji objevuj v jeho básních
představy spojené s rozpínáním, pohybem vyjadřujícím zaplňování prostoru, ale také jeho
nekonečné rozevírání: …svět rozkládá se za světem, / za hvězdou hvězda… (Zem?); …
z prostoru vyrůstá prostor, sršící světy…(Když z lásky tvé).
V obrazech pozemské přírody ani vesmíru nenajdeme slovo Bůh; přesto je nejvyšší
duchovní a organizující základ všeho bytí mnohokrát oslovován a vzýván, hlas lyrického
subjektu se k němu nejednou obrací v soukromé bolesti i v myšlenkách o nekonečnosti
kosmu. Všeobsahující princip, organizující bytí živých i neživých, však spíše připomíná
Schopenhauerovu rozpínající se a všepohlcující vůli, nežli křesťanského boha. 93 Vliv prací
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Spory o náboženské zaměření Březinovy poezie se v současnosti, a patrně tak tomu bylo vždy, míjejí
s podstatou literatury. Shrnutí problematiky nabízí studie Jaroslava Meda, která mj. přesvědčivě a
zasvěceně hodnotí význam náboženských symbolů, víry a mysticismu v básníkově poezii. Viz Med, J.
Otokar Březina – skica k portrétu. In: Spisovatelé ve stínu. Praha : Portál, 2004, s. 25-27.
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německého filozofa na myšlenkový obzor básníkův je ostatně dobře znám a všeobecně
uznáván.
Osnovou, do níž je vetkán myšlenkový a obrazný svět Březinových básní, je princip
věčného přeskupování přírodních sil, mající svůj původ v učení Herakleitově. Jeho ohlas
v díle anglického romantika P. B. Shelleyho patrně oslovil i Otokara Březinu, jak
upozorňuje ve své úvaze Ed. Stelšovský: „ [Shelley]...dal impuls, aby zaplála tato
myšlenka, ponořená již v hlubinách tvůrčího nitra, a aby zahořela kovovým zvukem ve
verších Mistra, neboť ten znal spisy slavného Angličana. Slova Shelleye ‚zde mimo změnu
není nic‘ se chvějí i v tónech strun Březinovy poezie, kde tajemná změna – řízena velikou
Mocí – ovládá celý, modrými dálkami hořící kosmos.“94 I motiv pohybu můžeme v rámci
Březinovy symbolistní poetiky vykládat jako demonstraci nikoli pouhého přesunu
z jednoho místa na druhé, ale jako vyjádření víry v možnost změny a vývoje obecně.
Myšlenka o permanentní proměně světa je v některých básních vyslovena přímo: …a místa
jednoho se netkl nikdo rukou ani myšlenkou / dvakráte… (Stráž nad mrtvými).
Prostor a čas
Typickým atributem prostoru ve fikčním světě Březinových básní je čas. Na mnoha
místech, kde se čas stává objektem zobrazení, nabývá materializované, zkonkrétněné podoby:
Pro krev, která prýští z věků do věků z atletických ramen, / vyzdvihujících tíž minulosti, jak
závěsy žalářních dveří! (Kolozpěv srdcí); ...v zahradách, kde jaro omdlelo vůní… (Ranní
modlitba); …a nové oblaky staletí před nimi zahřmí… (Proroci). Prostor je nejen koncipován
jako rozlehlý a proměnlivý, ale také neoddělitelný od vnímání v čase. Obě dimenze se
neustále potkávají, v jediném obrazu se spojují motivy temporální i prostorové. Čas se stává
metaforou prostoru, prostor času: v černé oblouky mostů, rozpjatých nekonečností…(Čas);
…jak zrnka písku v hodinách přesýpacích jsou hvězdy… (Čas).
Za neustálým prolínáním časových a prostorových dimenzí, za relativizací
prostorových vztahů jako bychom cítili výdobytky moderních věd, především zákonitosti
formulované

speciální

teorií

relativity

a

vlastnosti

matematicky

modelovaných

neeukleidovských prostorů. Zdá se, že básně Otokara Březiny – bytostného básníka s širokým
vzděláním, schopného pronikavých myšlenkových analýz – je ilustrací hypotézy o pronikavé
intuici mimořádného umělce, umožňující vytušit a uměleckými prostředky zachytit tušené
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souvislosti a skutečnosti reálného světa mnohem dříve, než jsou exaktně formulovány či
experimentálně dokázány metodami přírodních věd.
Vertikalita
Signifikantním rysem poetické imaginace Březinových básní je výrazně vertikální
rozpětí prostoru. Většina obrazů je založena na logické opozici „nahoře – dole“ a na
obrazném i symbolicko-sémantickém kontrastu těchto opozit. Za základ prostorových
představ jsou brány předměty a skutečnosti navzájem vzdálené, pohybující se na
protilehlých pólech pomyslné vertikály. Prostor se rozevírá do výše a vytváří dojem
nebývalé rozlehlosti a klenutosti. Jako příklad uveďme čtyřverší z básně Mrtvé mládí:
Hrou třpytných konstelac se nebes krása skvěla,
do času ztichlých vod z ní kapal hvězdný čar,
kde v rakvi skleněné, jak světic mrtvá těla,
mé mládí leželo v rubáši zhaslých jar.
V jediném obraze se střetávají nebe a hvězdy s hrobem a rakví. Konkrétní vizualizací
hrobu je jáma v zemi jdoucí pod povrch, prostor překračující určité meze, ne pouze
protipól předchozího, ale prostor jako by záporný. (Ostatně topologie krypt a hrobů není ve
sbírce Tajemné dálky, z níž pochází citovaná báseň, nijak vzácná.). Zároveň je zde díky
možnosti symbolického výkladu opět rozehrána hra prolínání dvou dimenzí - prostorové a
temporální: nekonečnost hvězdného času v protikladu k pomíjivosti pozemské existence.
Podobné metaforické obrazy propojující pozemské s atributy vzdálených světů jsou
v Březinově lyrice vysoce frekventované a propůjčují fikčnímu světu těchto textů osobitou
tvářnost.
Dojem

vertikálního

rozpětí

prostorové

perspektivy

lyrického

světa

je

v Březinových verších podpořen také opakujícím se motivem ptáků a ptačích křídel,
přímým či implicitním vyjádřením letu a vzlétnutí, pohybu směřujícího vzhůru: …jiskrami
z kovadlin tvých do závratných výší tříští se světy!…(Ranní modlitba);
Vnitřní a vnější
Protiváhou vnějšího světa je vnitřní svět lyrického subjektu. Ačkoli lyrický text jako
celek vypovídá a konstituuje tento vnitřní svět, bývají pocity, myšlenky a nálady subjektu
artikulovány také přímo.
V kontextu poezie Březinovy dochází k těsnému prolnutí skutečností obou světů.
Vnitřní a vnější je spojováno v rámci jednoho obrazu nebo jsou konfrontovány obrazy
vnitřního a vnějšího života na ploše jedné básně: ...žal země, navždy ztracené, se slíval
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v našich myšlenkách… (Tichý oceán); ...Teskno. Zapadla minulá slunce, slzami zvětšují se
hvězdy, / smuteční cypřiše čekají u cest. Nepoznány se míjejí duše... (Němé setkání); V těch
krajích duše mé, kde neplá světlo denní, / zas dávným šelestem se blíží doba žní... (Až sedneš
za můj stůl...)
Velmi svébytná je podoba obraznosti vnitřního světa. Pocity a stavy duše jsou nejen
hojně

personifikovány,

ale

díky

originálním

metaforám

mnohdy

zhmotňovány,

materializovány: ...řekl jsem myšlenkám, klečícím na růžových kobercích jitra: Modlete se!
(Ranní motlitba); …má duše se třese v páře tvého dechu… (Žalm ke cti nejvyššího jména);
…naděje naše zapadají za horizonty rozpálenými…(Vedra).
Metaforou vnitřního světa subjektu je mnohdy i představa vnějšího prostoru: …je
ticho kolem domu našeho a ticho v dálkách mých… (Zpívala).
Kontrast
Sledovali jsme, jak se na vytvoření jednoho obrazu podílí zároveň motivy evokující
sémantické protiklady „nahoře – dole“, „já - ne-já“, „blízké – vzdálené“. Březina zachází
s prostorem způsobem připomínajícím L. Carrolla, jako by vedl čtenáře ve stopách Alenky
v říši divů a za zrcadlem: megaplán je zobrazen s pomocí blízkého detailu a naopak,
intimní drobnost odráží v sobě nekonečnost sfér a věčnost světa: ...i v nejroztržitější
pohledy vaše chytá se padání hvězd...; ...extatické úsměvy milujícího a rozkoš je sesutím
světů...; ...v extázi vaší zazvonil vesmír jak hudba při hostině nesčíslných… (Láska).
Odkrývání nezměrnosti v detailu, věčnosti v dílčím je tradiční poetický postup
lyrické poezie, zobrazující vesmír v kapce vody. U Březiny dostává onen postup novou,
výrazně stylizovanou a symbolistní podobu. Dějinný pohyb přeskupování hmoty, jenž je
zde projevem věčného principu, je tvořen nesčíslnými jednotlivostmi; ale mohutné víření i
všechna zrnka prachu jsou jedno a totéž – pouze se střídá optika: pozorování z odstupu,
nadhled nad jevištěm dějů a zachycení detailu, fragmentu.
Princip kontrastu najdeme v plánu sémantickém, ale i výrazovém. Březina s oblibou
spojuje lexémy konkrétní s abstrakty a vytváří velmi působivé a mnohdy originální
metafory, např. hlubiny květů, břehy kosmu, šílenství rukou, číš halucinací, zoufalství
slunce.
Podobně jsou k sobě přiřazovány představy běžně neslučitelné: ...azurná zrcadla nebes i
nad ostrovy prokletými malomocenstvím… (Kolozpěv srdcí).
Lyrický subjekt

89

Dostáváme se na území, kde se neobejdeme bez zastavení u lyrického subjektu.
Miroslav Červenka ve své knize Fikční světy lyriky rozšiřuje teorii fikčnosti na oblast
lyrického básnictví a zamýšlí se nad důsledky, které to pro sémantickou strukturu
básnického textu přináší. „Persona [ typ lyrického subjektu] sama… si vynucuje konstituci
přiměřeného fikčního světa, který ji formoval, na který reaguje, vůči němuž zaměřuje svou
akci. … Tento svět je mentálním obrazem v duši lyrického subjektu…“ zdůrazňuje
Červenka95. Je tedy důležité, že vlastnosti subjektu se promítají i do obraznosti prostoru a
ovlivňují ji.
Ve světě Březinovy poezie se střídá optika zobrazení nejen v rámci jedné sbírky
mezi jednotlivými básněmi, ale často i v hranicích textu jedné básně. Odlišná optika
znamená změnu perspektivy, z níž je fikční svět nahlížen a prezentován. Ta je umožněna
střídáním různých typů lyrického subjektu. Perspektiva zde není přitom pojmem
výhradně prostorovým – jde rovněž o vztah k nahlíženému. Vedle sebe stojí pozemský,
reálný detail, drobnost pozorovaná zblízka a motivy světů vzdálených časově i prostorově,
sledované z dálky, z nadhledu, s odstupem:
…jiskření hmyzů v pralesích trávy,
jiskření světů v nekonečnostech,
jiskření myšlenky v duchových vegetacích nepoznaného…

(Kolozpěv srdcí)

...za všemi hroby, světy viditelnými, nocemi, věky, oceány
oblaky blesky jsou obtěžkány, klasy srpnovým žárem kolébány.
(Na zemi růže nepřestávají hořet)
Dvě různé možnosti zobrazení reprezentují dva odlišné typy lyrického subjektu. Prvním je
vševědoucí komentátor (jakási lyrická varianta tradiční epické vypravěčské er-formy) a
sebeprezentující se individuální subjekt (jehož pandánem by v naratologii byla nejspíš
vypravěčská ich-forma). Neustálou změnou perspektivy oscilující mezi oběma typy
lyrického subjektu je aktualizováno sémantické napětí pramenící z jejich diference.96
Zdůrazněný odstup

od

předmětu

zobrazení

implikuje

nejen

pozorování

(experiment), ale také odstup od básnického subjektu, který je relativizací světa a krajním
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Červenka, M. Fikční světy lyriky. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003, s. 58.
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Typologii subjektů lyrické básně navrhl Zdeněk Mathauser. Dvě rozdílné podoby subjektu
Březinovy poezie by podle jeho kritérií nejspíše odpovídaly navrženému označení subjekt
transcendentální a subjekt existenciální. Mathauser, Z. Subjekt lyricko-epické básně. In týž,
Báseň na dosah eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě. Praha :
Univerzita Karlova v Praze, 2005, s. 53-54.
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projevem jeho svébytného vnímání jako ireálného, neskutečného.
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Jde o nástroj

dekadentní autostylizace do bytosti nervní, rozpolcené, těkající myšlením i pozorností
(změny úhlu pohledu jsou opět vnesením principu změny, rozhýbáním poetické
imaginace). Těkavý pohled rozkládá skutečnost na části, detaily, jeho opětovná integrace –
vždy jen částečná - je podřízena zákonitostem alogickým a subjektivním. Tím jsme se
znovu dostali k pohledu zblízka, k užití fragmentu při modelování fikčního světa.98
Výrazová hutnost
Prolínání perspektiv je v naprosté většině postaveno na originální a překvapivé
metafoře, neodmyslitelného atributu Březinovy poezii a základního zobrazovacího postupu
jeho poetiky. Pojmenování užité v textu a běžné označení zobrazované skutečnosti se mnohdy
velmi rozcházejí. Nezvyklost kladla na soudobé čtenáře vysoké nároky, často vedla
k nepochopení, ale zároveň v sobě neobvyklé metafory vždy ukrývají prvek objevitelský.
Jednotlivé metafory jsou v básních určitým způsobem organizovány, stávají se
předmětem „hry“: jsou řazeny do skupin, vytvářejí řady (označované jako metaforické
řetězce), odvíjejí se jedna z druhé nebo variují podobný motiv, který je tak nahlížen z různých
stran… Tímto způsobem jsou aktualizovány nové sémantické roviny textu.
S hojným využíváním synestetických metaforických obrazů souvisí smyslová
sugestivnost Březinovy obraznosti, nápadná již při prvním čtení textu. Příkladem senzuálně
bohatého obrazu může být první verš básně Zpívala, v němž básník několika slovy rozeznívá
celé spektrum smyslových vjemů: Uhasly květy šafránu a hořce voní chlad... V básni je tento
verš pouhým prologem navozujícím atmosféru konce, prchavosti, pomíjivosti lidské
pozemské pouti, určitou melancholii okamžiku, ale bez tragické noty. Cítíme tíhu lidského
údělu, ale i hořkou krásu prožitku ztráty a pomíjivosti, jeho estetizaci. Je to tíha, ale ne
zoufalství beznaděje. Prostor je zde reprezentován a zároveň již charakterizován slovem
chlad. (Tento jediný verš je natolik nabit poetickým nábojem, že je sám o sobě básní. Zároveň
by se mohl stát velmi pádným argumentem v debatě o převaze básnické či myslitelské složky
Březinovy osobnosti, nebýt jejího dávného uspokojivého vyústění.) Za smyslovou bohatostí
poetických obrazů můžeme kromě osobitosti autorského stylu rozeznat i dekorativnost
symbolistické a secesní estetiky.
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Srov. Vojvodík, J., cit. dílo, s. 15.
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O fragmentarizaci jako způsobu zobrazení typickém pro dekadentní estetiku viz Bednaříková,
H. Česká dekadence. Kontext-text-interpretace. Brno : Centrum pro studium demokracie a
kultury, 2000, s 104-105.
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U motivů souvisejících s představou prostoru jsme již upozornili na symbolickou
rovinu jejich významu. Většina motivů a obrazů Březinovy lyriky je založena právě na
schopnosti prezentovat symbolické obsahy. Míra symbolické sémantizace přerůstá prvotní
význam použitého jazykového materiálu. Slova si sice uchovávají svůj původní smysl, ale
ten při vnímání textu zůstává hluboko ve stínu jak symbolické interpretace, tak jejich
funkce sugestivně smyslové, zvláště zvukové.
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Díky interpretačním a asociativním

možnostem symbolického obrazu roste významové zatížení jednotlivých slov. To je
zdrojem konceptu, jenž připisoval jazyku mimořádnou, až magickou moc a byl
symbolistickými básníky pociťován a artikulován jako kult slova. Ó moci věčného slova! /
Vysvobozující!... vzývá onu sílu lyrický hlas v Březinově básni Vigilie.
Spojením metafor do synestetických obrazů s výrazně symbolickým rozměrem
dosahuje Březinův styl vysoké sémanticko-estetické hutnosti a plasticity básnického
výrazu (Vojvodík mluví v této souvislosti o kondenzaci, Šalda o syntetismu), která je
významně doplněna zvukovou stránkou jeho veršů, především eufonií a rytmem.
Stylizace prostoru100
Pokusili jsme se ukázat některé aspekty příznačné pro výslednou podobu prostorové
imaginace fikčního světa Březinovy poezie. Nejčastěji vyvolávají tyto obrazy představu
mohutnosti, rozlehlosti, (metafory, světlo, zvuk), dynamičnosti a mocného nekonečného a
nikdy nekončícího pohybu, všepropojujícího víření, v němž se potkávají šepoty a vzdechy
lidské duše s tóny vesmírné hudby. V průběhu četby se čtenář stává svědkem
rozpohybování světa.
Výsledkem celé řady postupů jsou výrazně stylizované obrazy prostoru. Dojem
dynamičnosi a dramatičnosti je tak přesvědčivý, že způsob tohoto zobrazení bývá
vnímán jako konstituování svébytného modelu světa (mluví se o březinovských dálkách či
prostorech). Jednotlivé složky a postupy jsou voleny tak, aby posilovaly a umocňovaly
celkový efekt.
Ústředními zobrazovacími i výstavbovými principy tohoto typu prostorové
imaginace jsou pohyb (živly, personifikace, změny perspektivy…), kontrast (vně – uvnitř,
99

Zde uvedený stručný popis charakterizuje jeden ze základních pohybů v poezii poslední třetiny 19. století
– proces sílící symbolizace významu. Zvýšená pozornost věnovaná jazyku je jeho logickou součástí a
jedním z hlavních přínosů moderny pro další vývoj poezie.
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Hana Bednaříková upozorňuje, že stylizace prostoru jsou na konci století typické i pro prózu,
která v nebývalé míře pracuje s postupy lyrickými. Jako příklady uvádí texty J. Opolského, K.
Kamínského, V. Dyka, M. Martena. (Bednaříková, H., cit. dílo, s. 70-71.)
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dole – nahoře, daleko – blízko, detail – nadhled) a hutnost výrazu (metafory,
synestetismus, symboly). Všechny tyto zobrazovací principy se promítají jak do výběru
materiálu – slov, motivů, obrazů, tak do jeho uspořádání – konstrukce obrazné a zvukové
stránky textu.
Zvuková stránka verše se stylizaci obrazů Březinových poezie podílí velmi
významně. Počínaje druhou sbírkou Svítání na západě se v jeho básních ustaluje typ
rozsáhlého, výrazně rytmizovaného volného verše s daktylským spádem „a herojskou
klauzulí na konci zhruba tří čtvrtin řádek. Jeho sémantická potence se realizuje v tom, že
spoluvytváří žánr objektivní lyriky symbolistické, orientovaný k celistvosti kosmu a
lidstva...“. 101

Především značný veršový rozsah podporuje představu mohutnosti a

rozlehlosti fikčního prostoru.
Zvuk a obraz v lyrické poezii
Vzhledem k tomu, že jazykový materiál propůjčuje textu možnost zvukové
realizace, nejsou zvukové představy jazykovým materiálem toliko implikovány v rovině
sémantické jako například vjemy vizuální či čichové, ale podílejí se na konstrukci
literárního obrazu mnohem těsnějším způsobem. S tím souvisí i skutečnost, že autor počítá
s tím, že čtenář v procesu vnímání přistoupí k zvukové realizaci díla – tento předpoklad je
apriori součástí dohodnuté hry.
Privilegované postavení zvukových kvalit v systému složek konstituujících
literární obraz dále sílí jednak ve veršovém textu, který už svým rytmickým uspořádáním
akcentuje zvukový plán a vysouvá jej do popředí čtenářova zájmu, jednak v textu
lyrickém, kde na sebe pozornost strhávají -

vzhledem k ústupu narativních složek -

subjektivní pocity spojené se senzuální vjemy.
V lyrické poezii je zvuk ze všech podob literárního textu nejbytostněji začleněn
do vnitřní struktury uměleckého díla. Stává se nedílnou a plnohodnotnou složkou
básnického obrazu. Odtud také vyvěrá odpradávna pociťovaná blízká příbuznost lyrické
poezie s hudbou. Paralelou propojení textu a hudby v lyrické poezii je směrem
k výtvarnému umění kombinace textu a jeho grafického uspořádání v konceptu konkrétní
poezie.
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Červenka, M. Z večerní školy versologie II. Sémantika a funkce veršových útvarů: versologický
průvodce tvorbou 90. let. Pardubice: Akcent, 1991, s. 59.
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***
Prostor Březinova fikčního světa není němou a tichou hlubinou, je rozezvučen
evokací různých zvuků, tónů, písní, skryté hudby pramenů a ozvěnami kosmických dálek.
Do takto zvučícího světa zaznívá hlas lyrického subjektu neobyčejnou hudebností,
melodičností a rytmem svých veršů, jako by se stával jedním z oněch zvuků vesmíru,
součástí stvořeného lyrického světa. Zpěv básníka splývá s tlukotem srdcí, hudbou
pramenů, šuměním vod, bzučením včel, zvukem křídel, s kolozpěvem vod, hvězd a srdcí a
spolu s nimi vytváří celkový dojem mohutného, věčného zpěvu života.
V tomto proudu se izolovaný hlas jednoho básníka stává plodem imaginace a
tvořivosti lidského ducha, součástí procesu zdokonalování lidského rodu. Stává se
skutečností přesahující hranice literárního textu směrem od literatury k činům podílejícím
se na proměnách člověka a světa. Z této perspektivy můžeme vyústění Březinovy poezie
v hymnický patos chórového zpěvu chápat jako svébytnou stylizaci v duchu dobově
rozšířeného konceptu kultu umění, jak ji nacházíme i u J. Procházky, J. Karáska či K.
Martena. Představa o mocné tvořivé a obnovující síle umění dospěla nejdále v pojetí
mladších ruských symbolistů, kteří chápali umění jako nástroj přeměny světa.
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Závěr
Předkládaná práce ve své teoretické části připomíná význam prostoru a
prostorových vztahů v lidském životě a z toho vyplývající úlohu zobrazení prostorovosti
v umění, jehož základním tématem je právě existenciální zkušenost lidského bytí. Mapuje
významy pojmu prostor ve vztahu k literatuře a navrhuje vlastní klasifikaci prostorových
zobrazení v textu. V části věnované lyrické poezii jsou na základě žánrových specifik
lyriky vyvozeny důsledky pro prostorou reprezentaci v lyrickém textu. Zvláštní pozornost
je věnována uměleckému obrazu jako autentickému prvku strukturace a výstavby básně,
který v sobě zahrnuje tematicko-obsahové i zvukové složky textu. Právě dualistická
povaha literárního obrazu má určující vliv na proces rekonstrukce významu i celkového
smyslu díla v průběhu recepčního procesu. Pojetí obrazu v této práci neztotožňuje obraz
ani s motivem, ani s metaforou či jiným prostředkem básnického jazyka. Výsledná podoba
obrazu se skládá z motivů tematických, motivů zvukových (zvuk verše) a myšlenkových
asociací vyvolaných oběma druhy motivů. Literární obraz je základní jednotkou modelu
prostoru.
Koncept prostorového modelu vznikl usouvztažněním objektivních daností lidské
existence a subjektivních faktorů vnímání okolního světa.

Model zahrnuje i faktory

ovlivňující proces komunikace prostřednictvím umění, tj. tedy konstrukční i recepční fázi
v realizaci díla. Tento model může vzniknout pouze jako výsledek tvůrčí umělecké
činnosti, protože jeho podstatnou součástí jsou neracionální složky vnesené autorovou
intuicí, fantazií a imaginací. Z tohoto důvodu je dekadentně-symbolistická poezie, jejíž
autoři vědomě oslabovali racionální princip konstrukce textu a inspirovali se iracionálními
stránkami skutečnosti, vhodnou příležitostí k abstrahování prostorových modelů. Model
prostoru je prvkem individuálního uměleckého stylu autora a je charakterizován způsobem
konstrukce uměleckého obrazu a možnostmi re-konstrukce jeho sémantické roviny
v průběhu vnímání díla.
Prostorová obraznost poezie Innokentije Anněnského vychází z předmětných a
vizuálních detailů, které jsou zobrazovány v procesu neustálé proměny. Prostor jeho básní
je rozvlněný, pohyblivý a nestálý. Jeho zachycení v komplexnější či statičtější podobě je
nemožné; neustále se rozplývá, podobně jako čas plynoucí do věčnosti. Jediná
„skutečnost“ tohoto fikčního světa jsou myšlenky a pocity subjektu, které se zrcadlí v
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neurčité a zamlžených scenériích, jež ho obklopují. Model prostoru Anněnského je
uměleckým vyjádřením ontologické i noetické krize přelomu fin de siècle, silně
pociťované dobově příznačným typem lyrického subjektu.
Ačkoliv Brjusov rovněž vychází ze zobrazení jednotlivostí materiálního světa a
zahaluje je do podobných kulis mlhy a nezřetelnosti, působí jeho prostorové obrazy
mnohem ucelenějším a názornějším dojmem. Zřetelně za nimi cítíme pozorující a zvažující
subjekt, který si od okolního prostředí udržuje důsledný odstup. Vyhovuje mu pozice
diváka, přitahovaného životem moderního města, před nímž se jako na filmovém plátně
odvíjí příběh přeměny města v industriální labyrint zaplněný hlučícími stroji, dopravními
prostředky, továrnami. Na jedné straně je svědek fascinován novostí a nezadržitelností
onoho procesu, zároveň ho ale děsí narůstající atmosféra přízračnosti a odcizení.
V Brujovových básních nejde o zobrazení konkrétního místa, ale o esenci moderního
velkoměsta jako civilizačního fenoménu moderní doby, o prototyp technicistního prostoru.
Obraznost Hlaváčkovy poezie je založena na vytváření zvukových obrazů a
asociací. V plném rozsahu to platí také pro prostorovou obraznost, která tvoří podstatnou
část jeho fikčního poetického světa. Specifickým způsobem zobrazení prostoru je evokace
prostorovosti pomocí zvukových kvalit verše a asociací zvukových obrazů – zpěvu, hry
hudebního nástroje, zvuků přírody. Takto modelovaný prostor je především příležitostí
k realizaci zvukových kvalit. Jeho prázdnota, propustnost a rozlehlost ho předurčují k tomu
stát se médiem vytváření a nesení tónů, hlasů a melodií. Hlaváčkova poetika je postavena
na vytváření bezprostředních i asociovaných auditivních smyslových představ.
Působivost Březinových veršů vychází ze specifického způsobu konstrukce
básnických obrazů: propojováním metafor vznikají rozsáhlé symbolické řetězce představ
nadané neobvyklou sémantickou hutností. Jejich výsledkem jsou výrazně stylizované,
dramaticky působící obrazy prostoru (mezi nimiž důležité místo zaujímají obrazy
neohraničeného, volného prostoru), které jsou příznačné množstvím světelných a
zvukových motivů, ale i motivů zobrazujících pohyb antropomorfizovaných přírodních
živlů. Model prostoru se vyznačuje těsným prolínáním vnějšího a vnitřního světa subjektu,
výraznou vertikalitou, všudypřítomným atributem času a střídáním různých typů lyrického
subjektu.
V analyzovaných modelech jsme se setkali se dvěma protichůdnými koncepty
prostoru, které svou poetikou a sémantickým vyústěním korelují s dekadentním cítěním a
vnímáním světa. Na jedné straně fragmentarizovaný, pohyblivý a proměňující se prostor
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(Brjusov, Anněnskij, Březina), na straně druhé zmrtvělé scenérie, iluzivní kulisy, neměnné
obrazy věčnosti, smrti, zmaru (Hlaváčkovy krajiny).
Ve všech modelech hraje významnou roli mlhavost, nejasnost, opar, rozplývání.
Princip vizuálního znejasňování zobrazeného světa můžeme považovat za jeden ze
symbolů nejistoty subjektu, jeho neukotvenosti v prostoru, která je příznakem úzkostně
prožívané neukotvenosti existenciální. Různé modely prostoru v dílech autorů téže doby
ukazují, jak se společně sdílená zkušenost historické epochy a kulturního okruhu
konkretizuje pod vlivem individuálního uměleckého stylu do různých podob prostorovosti.
***
Práce předkládá vlastní pojetí prostoru v lyrice, založené na umělecké obraznosti
jako základním výstavbovém i funkčním prvku modelu prostoru. Charakteristiky
konkrétních modelů prostoru v dílech čtyř autorů dekadentního směru jsou příspěvkem ke
studiu poetiky literární moderny.
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