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V|odimÍr Popoušek

Existenciólní fenomén
v fuorbě spisovo|elů kolem čosopisu Květen

ý roce l949 bylo v novém Českos|ovensku oficirílně skoncováno s existencialismem'
v vyšlu Lukácsova kniha Existencialismus či marxismus l, v níž autor svou specifickou

rétorikou odsuzuje, či alespoň ironií stíhá všechny formy projevů existenciálního myšlení,
dokazujejeho škodlivost ajen zdánlivou pokrokovost' Ve stejném roce vyšel i román Jiřího
WeilaZivot s hvězdou, který patffk nejosobitějším dílům českého existencialismu. Nadlou-
ho se tento román stal poslední autorovou otištěnou prací. Mnozí umělci, kieří byli expo-
nenty existenciálních pocitů v dílech vydaných během okupace, si už hledali jinou cestu
a k svému původnímu zdroji se příliš nehlásili (Březovský, Valja, Bednář). A knihy těch'
kteří specifické formy existenciality ve svém díle zachovali, nemohly být publikovány
(experimenty s formou deníku u Jřího Koláře a Jana Hanče). To vše v době, kdy v Paříži
vychází Le Temp modeme, romány Sartrovy, Camusovy, kdy Evropa objevuje s úžasem,
právě prostřednictvím těchto francouzských intelektuálů, Franze Kafku. Existencialismus
byl mďerní a také módní, jak mu bylo vyčítáno jeho četnými kritiky. Ale tato zdán|ivá
módnost ijen zdánlivá povrchnost sloývalajakýsi obecně sdílený pocit znejistění, kterýje
podstatou každé existenciální koncepce. Podobně jako vlna expresionismu po první světové
válce se zájem o existencialismus zrodil z reakce na prožité kataklyzma, do popředí se tu
niíhle dostává to, co už tu jaksi latentně je přítomno. Když čteme Lukácsovu knihu, zarazí
nás,jakautor úporně usiluje o to, abyjeho protivník-existencialismus byljasně konturovaný,
aby zkrátka tvořil zřetelný systóm; ten však v tomto myšlenkovém proudu nikdy neexistoval,
dokonce |ze říci, že existencialisté byli vždy programově protisystémoví. Heideggerova
ontologie, stejně jako Sartrova, vznikla z odporu k akademické filozofii vytvrířející jen
abstraktní nesrozumitelné systémy. Platí tedy známá věta Václava Černého, že ,,exist-
encialismů je tolik, co existencialistů,'.. Jak jinak by bylo možno vedle sebe postavit Lva
Šesbva a J. P. Sartra, Martina Heideggera a Karla Jasperse' Neméně nápadná je skutečnost,
kolik různých nově utviářených mýtů lze v tomto myšlenkovém prostoru nalézt. Exist-
encialismus je za|ožen spíše na symbolu, náznaku, metafoře než na pojmech vytvářejících
systém. Lze teďy říci, že to, co tento směr konstituuje, nejsou teze, a|e proŽitek. ProŽívání
nesamozřejmosti konkrétního individuálního pobytu ve světě je komunikováno prostřednic-
tvím symbolu či mýtu, aby tak mohl být tento pocit sdílen. I skutečnost, že anticipátory
tohoto směru |ze najít v Rusku (Šestov, Berdajev) stejně jako na Iberském poloostrově
(Unamuno, ortega y Gasett), svědčí o existenci jistého principu, který půSobí obecně a kteý
sejen na různých místech Evropy a v různém čase postupně strukturuje. Jeho podstatouje
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stríle zřetelnější vědomí zcizenosti a nesrozumitelnosti světa, v němž je subjektu dríno
přebývat'

ZákJadním faktorem vědomí v souvislcsti s existencí je starost. Člověk má starost, jak
shledával už SÓren Kierkegaard, o svou potravu, musí dýchat, bojí se o život, protože žije
s vědomím vlastní limitovanosti. Tato limitovanost se v lidském Životě projevuje prostřed-
nictvím subjektivního vědomí času. Roztržka mezi člověkem a světem měla být v socialis-
tické literatuře odstraněna prostřednictvím projektu absolutní harmonie a nadčasovosti' Ve
jménu tohoto absolutního budoucího času byla potlačena individuální Starost o vlastní
limitovanost: šlo tedy o to, zbavit člověka subjektivního vědomí času. Nesamozřejmost
projelující se v jeho ,,zde a nyní.. byla negována ve jménu času budoucího' A protože' jak
pochopil už AugusÍin, budoucíčas pro člověka nikde nerrí, nikde se nesk4ývá, neboébudoucí,

. je- li zpřítomněno, zÍrácí svou identitu a přestává být budoucím, dostávala literatura tohoto
období tak často podobu strnulé mytické struktury bez časového plynutí.

Lze si tedy položit otázku, zda existencialita, tedy vnímání nesamozřejmosti lidského bytí
vnímání individuální časovosti, dané osudovou limitovanostÍ každé existence, by|a z nové
poúnorové literatury nadobro odstraněna, nebo zda lze někde narazit na stopy těchto
fenoménů. Jestliže ponecháme Sffanou literaturu exilovou a ineditní (Kolář' Hanč, Hostov-
ský)' pak je možné na tyto stopy narazit právě v časopisu Květen, byé se tu vyskytují
v mnohdy nesmělé či poloskryté podobě' Ukazuje se, že neodstranitelná dominance časo-
vého toku prokáza|a svou vládu i tam, kde zpočátku byla vůle být součástí oné uměle
vytvořené nadčasové struktury, která navozovala stav jakéhosi eschatologického vytržení
a pocit konce všeho času. Denní uplývání, všednost, neustálé znicotňování libovolně se-
gmentovaného individuálního času, stálé a nijak neovlivnitelné plynutí do minulosti ukazuje
se být fenoménem neodstranitelným z vědomí subjektu' A jestliže subjekt vnímá toto
plynutíjako něco zvláštního, nesrozumitelného,jestliže sije vůbec uvědomuje,je nasnadě
i jeho otázka po smyslu vlastního bytí uvnitř tohoto proudu. ono idylické splynutí s časem,
které proŽívali prvobytně pospolní lidé, zdá se být ve dvacátém století už neuskutečnitelné.
Člověk už se nedokáŽe vrátitdo svého předdějinného období'

Už na samém počátku, v prvním ročníku časopisu Květen budeme sledovat to pronikání
individuálního vědomí času a osobní limitovanosti do struktury nadčasové klauzury. Uvod-
ník prvního čísla tohoto ročníku začíná slovy: ,Žtjeme v čase, jehož výjimečnost, drama.
tičnost a velikost nás strhují a cele naplňují,Žijeme v čase, kteý ne den ze dne, ale hodinu
za hodinou před nás staví naléhav é otázky, které si žádajíbezodkladné odpovědi a řešení...'

Tady se zřetelně enrblematizuje zmiňovaná eschatologizující časová struktura, v níž se
uplatňují zvláštní temporální vztahy. Proklamuje se, že individuum je plně absorbováno
velikostía dramatičnostíjakéhosi výjimečného času" Neexistuje zde běžné plynutíčasových
modů, protože ne den ze dne, ale hodinu za hodinoujsou před onen zmiňovaný kolektiv
stavěny otÁzky,kteréŽádají bezodkladné řešení. Vše vyžaduje, aby člověk byl zde a nyní
přítomen v tomto výjimečném dění; zdůrazňuje se trvání, a toto nvání pomiíhá na svět
jakémusi absolutnímu bodu všeho snažellí' Čas se tu téměř zastavil, se zatajeným dechem,
vjakémsi mystickém odpočítávání, očekává se příchod nového věku.

V duchu tohoto úvodníku se nese řada příspěvků, které pak následují' Báseň Strahovský
vítr od Jany Štroblové (str. 19) vystihuje toto eschatologické vytržení:
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Stanuly v řadách' Jedna jako druhá.
Na malou chvfli znehybněly tak.
Proběhl vír.
Vzduchem šlehla stuha.
Vyskočil plamen.
Hořel vlčí mák.

Báseň, která je obrazem masové sportovní akce, může být emblémem doby právě v tom,
jak se trr zobrazuje mechanismus uvádění kolektiva v pohyb. Najdeme tu moment znehyb-
nění (stanuly, znehybněly tak), i moment kolektivní identifikace (v řadách, jedna jako
druhá). Celé toto kolektivum v jakési mystické strnulosti očekává znamení, které udá smysl
a směr nového pohybu'

Na druhé straně se tu však, a opět především v otištěné poezii, objevují náznaky vybočení
z takovéhoto kolektivního vědomí zvláštního času, kteý neplyne' Jedním z prvních tako-
vých dokladů je báseň Večer v laboratoři Miroslava Holuba (str. 49). V řeči básnického
subjektu zřetelně zazníyá pocit nejistoty, jakési ohledávání vlastní pozice uvnitř nesamo-
zřejmého světa:

Mezi buňkami, mezi jehlami,
mezi plameny, mezi psy,
mezi hvězdami,
tam, kde se probouzíte'
tam, kde chďíte spat,
kde to snad nikdy nebylo a není.
hledat

a na|ézat,

Lze tu ďetelně sledovat pokus básnického já pňblížit se ontologickému tajemství, jehož

evidence je dána samotným tématem básně (httldání, zkoumání ve smyslu vědeckém). Celá
atrnosféra brísně evokující pocit osamění (,yečer, když už všichni odešli..)' vřazuje vcelku
běžné a účelově využitelné téma do širších významových souvislostí.

Znovu je nutné upozornit na Ío, žr báseň je nesena atrnosférou večera, protože tato
skutečnostje pro sledovánínašeho problému důležitá. Na straně 161 se objevuje báseň Karla
Šiktance, která se jmenuje Noc. Na straně ó7 zas najdeme úryvek z Friedovy básně Noční
rozhovor s plnicím perem a na straně 234 je Čer:venkova báseň Říjnová noc. Do jasně

osvětleného prostoru eschatologického času, kteý emblematizují spíše symboly svítríní,
ranních červiínků, čijakéhosi neidentifikovatelného světla v dáli (např. Kohout: Světlo, č.8,
str.234) vstupuje náhle motiv noci. Všechny zmiňované básně nesoucí v niízvu noc či večer
mají ve své sémantické struktuře společnou přítomnost tajemství, které stigmatizuje nejis-
totu biísnického subjektu. Nevolá se tu po řešení otrízek, ale otiízky jsou spíše vyslovovány.
Noc emblematizuje i samotu básnického subjektu a navozuje meditativní atmosféru básně.
Ve Friedově brásni (str. 67) se ještě subjekt tajemství brání, ale identifikuje ho, jako něco
neustále dotíraj ícího :

Já vím: láká tě tma. Snad že má inkoust?
Snad.
Láká nás oba dva:
pryč v černé masce jít
a pod záminkou slov
ten inkoust roz|éyat na papír, na sešit.

V Šiktancově básni Noc (str. 1
nejistotu vnímajícího subj ektu:
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V Siktancově básni Noc (str' 16l ) je noc uŽ skutečným zdrojem tajemství, které způsobuje
nejistotu vnímajícft o subjektu:

AŽ jsem se bá|'.. Takové ticho, napadlo mě,
takové ticho bývá před bouří.

óo ta,uv přiŠla, kdyby zakřičela' do tmy''.

iv{otiv výkřiku navozuje úz,kostnou atmosféru, úzkost se odráŽí i ve způsobu formulace
otázk1, - co kdyby' Takovou otázkou bývá běžně vyjadřována obava, jejím prostřednictvím
je reÍ1ektováno zatím nerealizované nebezpečí. V této básni se rovněŽ setkáme s tematizací
subjektivního časového vědomí:

A hodiny se tichým krokem vzdalovaly
a tichým krokern Zase se vracely.

Navozuje se tu dojem plynutí umocněný ijistou monotónností vznikající opakováním
ste.jných slov v obou verších. Sub.iektivnícit pro uplývajícíčas je v tvorbě mladé generace
padesátých let něčím novýrn a neobvyklýnr.

Téma nočního bdění se tu mění v něco existentně signilikantního; nesetkáme se tu jen
s popisem nočních vjernů' a|e s jakýmsi komplexním obrazem, který se podílí podstatně na
vědomí bytí individua. V posledníoh dvou verších stojí:

Vím, budu jcdrrou cl'rtít nroŽná i zapomenout,
a přece yím, Že nczapomenu.

Poetika noci, tak iypická pro romantistnus, který je rovněž jedním z inspiračních zdrojů
existcncia|ismu, tu narušuje jednotu kolektivnílro nrystického vytrŽenÍ avrací svou specifi-
kou individuujeho rozměry.To,Že právě zdc se objevuje něco nového a neobvyklého, věděli
i tvůrci časopisu' KdyŽ Jiří Šotola v Přcdsjezdovém rozjímánť sumuje tvůrčí úspěchy
nrladého periodika, jmenuje 1ak Šiktancc'uu báscň Noc, tak Friedův Noční rozhovor s plni-
clm perem.

on sám do časopisu, spolu s <Jalšími tvůrci, přincsl téma podobně neobvyklé tam, kde
časo.'.ó plynutí není běžnó' Kde čas neplyne, tam se4eumírá, proto motiv smrti patňl rovněž
r, raně socialistické literatuře mezi tiše sdílená tabu' ZÁůrazňoval se vznik. rození. smrt
souviselajen s překonanýrn starým řádem a v souvis|osti s ním byla heroizována' a|e í zde
byla.;en přechodem k jakési Íbrmč věčného Života' (Takto signifikantníje například dobový
kult kolem Julia Fučíka.) Pro existencialisrnus je smrt naopak téma velmi typické, protože
snirt.je limitní hranicí lidského bytí, tedy člověk existující se jí neustále dotýká.

Na straně 235 najdcme Šotolcrvu báseň Parte, jejímŽ tématem je sebevražda, dobrovolný
odchod nrladého člověka ze světa. I zdeje zřetelné znejistěníbásnického subjektu dotčeného
blízk'ostí smfti, moment vyLrŽení z vlastního uzavřeného prožívání:

4) Květen l .  l955/.56, č.7, str .  l93-]9. l .
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...očima lhostejnýma město ohmatáváme -
a náhle píchnem se o černý papír na nároŽí.

V básni se objevuje řeč, ktcrá by bez rozpaků mohla být predikována třeba Mersaultovi,
kdyby se tu nemluvilo o lítosti: ,,Je nám ho líto, protoŽe i bez komety boŽí je č|ověk Synem
naděje...Tato naděje není shledávána ani v Bohu, ale aniv Žádné sebeoběti budoucnosti,jen
v obrazech odkazujících k přirozenému bytí věcí, hovoff se tu o lidském štěstí, ale i o tajem-
ství Života, stejně jako tu můŽeme objevit obraz naznačující nesamozřejmost lidského
pobytu ve světě: J,...a za naše nehty, jimiŽ drŽíme se země té''...

S motivem snrrti jako lilnitu existence individua se setkáme i v básni Jiřího ostaše Jáještě
mnoho napíši ti básní (str. l l5), stejně jako v Holubových Příbězích (str. 208). V básni
Nedělní návštěva. která tvoří součást tohoto ma|ého cyklu' se tematizuje smrt pacienta
v nemocnici jako všední událost, kteráje tu však básnickým subjektem vyňata z všedních
souvislostí, aby nabyla síly symbolu obecného lidského osudu' Jakoby zpovzdátípozorova-
ný příběh nedělní návštěvnice v nemocnici' která shledává, Že jejíblízký je mrtev a vrací se
po nemocniční cestč zpět domů obtíŽena vráceným šatstvem a dárky nyní jiŽ zbytečnými,
je zakončena verši:

Neděle obrovská jak chrám'
Neděle drobná jako mince'

V jiné rovině je toto vnímání analogického v lidských osudech, projevující se jako účast
na příběhujiného člověka, zobrazeno v básni Beznohý ze stejného cyk|u'

Toto pronikání nových motivů a témat navracejíoích subjekt k autonomnímu vědomí času
jsme zatím pozorova|i většinou jen na poezii, protože tam se tato změna odráží nejpodstat-
něji; i v příspěvcích nebeletristického typr.r lze však najít stopy tóto proměny. Například
v proslovu předčasně zesnulóho básníka Ladislava Maršíčka z roku l 936 (str. 243) se volá
po ,,poznání Máchy jako člověka..' Z hlediska literární vědy jde sicc o požadavek těžko
realizovatelný a téměř absurdní, ale lze tu rozunrět autorově touze po přiblíŽení se tragice
Máchova lidského úděiu zbaveného kultovních naplavenin. I toto zdtrazňování obecně
|idských analogií v souvis|ostech roku l956 a časopisu Květen mnohé naznačgie.

V prvním ročníku je i článek Cesta J. P. Sartra' v němŽ autor, EvŽen Drmola .,, uvádí zpět
do povědomí českých čtenářů jednoho z nejvýraznějších existencialistů. Autor využívá
Sartrova krátkodobého kokctování s marxismem, aby lro zbavil cxistenciální minulosti
a vyzdvihl především jeho schopnost přinášet duchaplnou satiru' Nicméně uŽ skutečnost,
Že se tu některá témata Sartrových existenciálně laděných dramat vůbec připomínají, působí
v tehdejších souvis|ostech nově'

Na počátku prvního rrrčníku je tedy úvodník, kterým se nadčasová strnulost vyvolaná
upřením k budoucímu obecnému spasení nově otvírá; vjeho závěru na|eznemc vystoupení
mladých básníků, v nichŽ se konstituuje nový termín - poezie všedního dne o. Tato znovuob-
jevená všednost souvisí především s pokusem vrátit do literatury subjektivní vnímání času,
vytrhnout se nadčasové' eschatologické struktuře, postrádající lidské rozměry. Toto zno-
vuobjevení lidských liriritů nazýváme existentním fenoménem a soudíme, Že není čínrsi
jednoduše odstranitelným. ale naopak pnncipem hluboce zakořeněným v Životě člověka
dvacátóho století; zároveřl ie i součástí obecného vědomí Iidského bytí, součástí , ieŽ miŽe
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být sdílena nazákladě ana|ogie. Toto nesmazatelné vědomí ontologického tajemství se tedy
znovu začíná konstituovat v české literatuře prostřednictvím části spisovatelů kolem časo-
pisu Květen, která tak, možná ještě ne zcela vědomě, navazuje na myšlenkové experimenty
příslušníků Skupiny 42 (I' Kolář,I. Blatný, J. Hanč). Touhu po tomto tajemství nejlépe
vyjádřil v prvním ročníku Května Karel Šiktanc básní V těŽké hodině (str. 303), kde se
objevují i tyto verše:

Ne, neodcházej, noci má,
sedmibolestná noci naše'




