
PicstoŽe v atncrickélrr exilu atrtorka v znamnější prozaickou tvorbu optrs-
ti la a věnovala sc tntlolrctn intinrnější poezii sc siln m katolick1ym nádcchcrn
a častyrni cvokacctni barokní kultury' arri zdc neopusti|a princip pr zkurnu
osobní parněti a hlcdání idcrrtity .|cdince v proudu fragmcntární skutcčnosti,
kde záchranou sc stávají záb|csky znak schoplr;ich v jedinci vyvolat rczo-
nanci vzpornínky. To ostatně p|atí i o její tvorbě esejistické, jíŽ se v cxilu
věnova|a na popud svého dlouholctého pňíte|e Romana Jakobsona.

NásIcdující pr'.íspčvky jsou vyislcdkcm konferenčního jednání. které probí-
ha|o v rjnoru 2000 v Ccsk ch Budějovicích. Smyslem jednání byl pokus
otcvŤít nová tázání nad dílcrn autorky spíše neŽ definovat a kategorizovat.

lnspirátorem konfbrcnce sc stal rredlouho pŤed svou smrtí V|adimír Macura.
I jemu jc sborník věnovárt.

Vladimír Papoušek

Mluvící pásmo Mi|ady Součkové

Miroslav Červenka

Mluvící pásno' napsané a bibliofi lsky vydané v rocc l939 a po vá|cc pŤe-

tištěné v Chalupeckého Listech, je text na pŤedělu básnickych period, jeden

z těch podivn]i'ch tvorri, kteŤí v.icdnom tě|c spojují dinosaura a ptáka, ztělcs-
něná idea pŤechodu. Současně a vedle scbc v něrn kocxistují s|ovesné rysy,
které norrnálně jsrne zvyk|í vnímat v časové posloupnosti za sebou následují-
cích básnick1ich tendencí.

Jak známo, některé tituly jsou součástí objektovcho .iazyka (po.irncnovávají
téma díla),.i iné mají charaktcr metapromluvovy a vypovídají o dílc sarnérn,
jrnenovitě o jcho Žánru. Nadpis Součkové básně patŤí k drtrhénlu typu a je

svědectvím pro PešatŮv názor, Že titul Apoll inairovy básně se ve specifickych
česk1ych poměrcch sta| ozrračcním literárního druhul.

ČapkŮv pick|ad tohoto názvu nárn pŤipadá jedině rnoŽn , a snad tomu tak
ije, to nám však rrcsIní skn.ivat vyznamovy posun. Po kclnzu|taci s JiŤím Pclá-
nem si troufnu Ííci, že fiancouzská Zone ná dost spcciální vyzrrarn, a to vyz-
|ra|n ryze prostorovy; rnŮŽetnc si ho pŤiblíŽit česk1inli souslovími typu rnírné
pásrno rrebo pohraniční pásnro (v ob.icktovérn jazycc označil takto térna
2. oddílu své sbírky Blížíme se ohni ElniI JLrIiŠ: Z nu). A. Pohorsky2 dokoncc
uvádí, Že jrnéno Zone označujc vc francouzštině ..prstcrrcc lidovych čtvrtí ko|cm
PaííŽe,,. MctaÍbrické a tnetaprornluvové sdě|cní tohoto pojrrrenování Ťíká tedy
něcojako: náslcdující vypověd'prezenttrjcjistou sÍčrtr (zonLr) vědonrí |yrické.
ho subjcktu, vrstvtt vyznanlrj, kteréjsou tarn asociativrrě propojcny. Jc to pro-
storová piedstava, coŽ pŤcsně odpovídá bojovému hcs|u apoll inairovského
modernílro lyrisrnu' heslu sirnu|taneity' jcŽ kladc současnorr cxistcrrci prvkŮ
básně v prostoru proti sukccsivitě, náslcdnosti v časc.

Čapkriv pĚcvod obrazné vyjádicní sirnultancity ncvy|učuje, ale zárovcĎ je
otcvÍcn i vyznan m protichŮdnyrn. Páslrro sc nátn crbrazně spojuic také
s dlouhor-r a zktlu, vinoucí sc páskou a tato pŤcvaha sélnr-r podé|nosti poukazuje
k sérii' k Ťadě lnotivrj, ktcré, volně napojovány, náslcdtrjí jcden za drrrhyln].

Pešat.  Zdcnčk: Apo|| inairovo Pásnto a dvě láze čcsko po|ytcrnat ické pocz ic '  In: Pešat.  Zdeněk'
t) ia|ogy s pocz ií '  Praha. CeskosIovensk] i  sp isovatc| |9[ l5.  str .  l37- l54: c i tovaná studie. je
prťrběŽnč pozadin l  nás|edu. i icího v k|adu. Viz tÓŽ l ,cšat '  Zdončk' K sénrant icc kontpozlce
Apo||inairov;Ích a Cendrarsov1ic|t pocnr' In: tanlteŽ' str. | 55- l l.
|)ohorsky, AleŠ: l)ásnro. In: lbctika čcskÓ meziválcčnc Iitcrlrlu11'' l'raha. ť.csktlsIrlvensky
spisovatel  1987, str .  56.
Srov. Pohorsk1i' A|cš: c. tl.



Asociativní sÍčra páslnově vynrczcIlého duševního dění mrjŽc tu by't pojata rrc.jcrr
jako apo|linairovsky vnitirrí prostor, a|c také jako časovy prŮbělr' a jc dost
rnoŽné, Že tento dynanlistnus v Innolra čcskych vyvorech tohoto Žárrru pŤcváŽi|.
(I kdyŽ prostortlvá rnctaÍbra. napŤ' v surrealistickérn Nczvalovi,.ic i nadá|c
ve|icc aktivní. srov' napr... HisIorii šesti prá:dn1,,gh donit ve sbírcc Pět prsti)')

A právě tcnto druhy, Apoll inairovi vzdáleny vyznam ŽánrovÓho označcní
pásnu; rná rra Inysli tcxt Mi|ady SoLrčkové. Jcdnozrračně sem vcdc zvláš1ní.
cnigrnaticky piív|astck utlttvící. Bylo tŤcba antropomorfizacc, jinak by se piccc
Ťcklo tnltrvclré lrcbo nllttvIlí: .|c to pásmo, které rnluví'

Mluvení' h|asová rcalizacc.ic ovšem uŽ pŤedcrn v opozici proti prostorovosti
a simultaneitě. Hlas nl Žc zazttívat vŽdy jcn jedcn, nah|as vyslovované věty
rnusí rráslcdovat za scbott v časc. Piív|astck vŠak navíc vc svém jrncnu vysouvá
do popicdí další' dostrd pro nás ncaktivní vyzrramy pástna.. recitační pásnlo,
rozhlasovc páslno. RozhlasovÓ vysílání |traje v tematice i sty|izaci rozbírané
skladby tak dťr|cŽitou ro|i. Žc ncjcn potvrzuje tento novy v1iklad, ale dokoncc nás
nutí na okanrŽik zapoch1,,bovat, zda vŮbcc jdc o (polcmickc) navázání na Apol-
Iinaira, zda tcnto intcrlcxtuálrrí vztah si ncvyrnyŠ|íme opírajíce sejcn o náhody
hontonytrlie. Z takovyc|r poc|r1,bností nás ovŠem vyvedou podstatné tematické
i strtrkturní rysy skladby: ncjclt r-rnivcrzá|ní, evropská tcrnatika. konfrontacc
osobních a ko|cktivrrích, zdc pĚínlo po|itick ch skutečností, prudkÓ změny dě-

.jiště a prosticdí světovych vystav a cxk|uzívních |rotelri, alc i další intertextové
souvis|osti. Stc.1ně jako P 'stlttl a na trě v torn ncpochybně navazujíci Potliwt-
hoclny kouzcltiik (s citaccrrri ovidiov ,c|t Metanorft:), také Mln,ící pá,snrl jc
obŤadně zahájcno a i nadálc prostotlpcno rozvcdcníln opozicc starého a novÓho
světa, ná|rrady starÓho světrtnovynr' coŽjc spojcno s oddanyrn ťanděnírn novc-
rnu v tornto konfliktLr.

(Poznámka stra|lou: NeodváŽírn sc pustit sc zde do vah. zda v prŮběhrr
básně dochází k parodování a scbeparodování avantgardní vášrrě pro novy
svět, k jcjímu opakovárrí lrcbo pochybovačné rclativizaci. NapŤ. l2. oddíl
básně.  o t iska i i  - jínravě nrIt tví o čckání na, .novy zákoník. . .  a na konc i  4.  od-
díIu, věnovaIlé|ro světclvé vystavě' byla uŽ picdtírn touha po ,.novéln Logu..
idcntiÍjkována s reakcí subjcktu strŽcrldho vyivávánírrr rcklarny lta jakotrsi
|otcri i ... Pro obě stanoviska by sc tedy da|y najít doklady' nutno vzít v rjvahu
i konÍ.csi bczvy|rradné touhy po novétrr v časově takŤka souběŽnÓIn prozaic-
kcn Svědecn,i. Nepoc|tybné jc. Žc zdc jc sticdní otázka idcového rozboru
básně. A jc moŽnc' Žc ltctná byt zodpovězena' resp. r-re jirrak ncŽ ve srrryslu
anrbiva lencc.)

AIc vyznanl  pŤívlastku rn l t rvícíjcŠtě dávno ncby| vyčerpán. ohIaŠuje or icn-
taci - v básni sarné dťrslcdně rcalizovantlu - na Drosazenlí Živé a sclciá|ně kon-
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krétně spcciÍikovalrc l idskc Ťcči l la ncjrŮzně.jŠích ťrrclvrríc|r dí|a. Hlavrrím pro-
st icdkcrn vystavb;.  ntakrokontcxttr  ( l4 graÍicky odc iě lcrr  ,ch oddí|ťr) i rn ikro-
kontcxtu (pŤcsurly rnczi .jcdnotlivynri vcrŠi, spíŠc rtcŽ v té|natu však v oblasti
konotací) jc ttr konrbirtování disparátníc|r pronrItrvclvyclr ťttvarŮ a Iitcrárních
imimolitcrárních Ťcčovych ŽánrŮ. Y l|,Íluvícím pusnttt rra.idenlc postup}' tra-
diční rétoriky (apostroÍy. cxklatnace aptld., alc jcIr vcImi zŤídka rclzlchlá
a tcktonicky budovaná souvětí), scltthrnlrott |yrickou i.cč tlrrnročící vzpornínky
mrrŽskcho mluvčího, stylizacc Žurnalistickych tcxt a rozhlasovych zpráv
ajin ch druhri vysí|ání' citacc rck|arn a statistik' o ťrtočncln zárněrtr tohoto
posttrpu svědčí to, Žc trvcdcné Ťcči ncsto.|í para|cIně vcdlc scbc, a|c jsotr vc
vzájernnérn hodnotor'érn napětí: niŽŠí typy icči sofistikovaně ironizují typy
vyšší' Pocticky rcfrén ,.Slyšítc zvorry našcho kra"ic?.. . ic rlcj.;cdnoduššínr gra-
rnatickynr posuncln transfortnovárr v odh|aŠovací fbrrntrl i rozlr|asové|to vysí-
lání: , 'S lyšeI i . js tc  zvor ly našcho kra. jc . . .V pŤís l t ršrrcnr oddí|u sc tctr to rcpetcI ld
vrací v nejr znějších kontcxtech a s trrnoha odstírry. Piínrynr protě.iškcrn réto-
rick1],ch cxklarnací se stává dry1áčrrick]' i kŤik rckIalrl1,,. psctrdopoctickc kyčovitc
nadšcní ncbo okouzlcltí jc postavcno narovcl] hlastr potrt.ového vvvcl|avačc.
odpust'tc zccla sortkronlou asociaci, alc tnrrě tcrrto pr".íbo.i r znortldycn pro-
duktŮ vcĚcjncho i intimního rázu, rafitrovattv a zártlvct"l pŤírnclčaic potrkaztrjící
ke zcc|a určityrn soc iá|ní l r r  děj iŠtírn Ťcči,  p i ipomíl lá  o. jcdcnáct  |ct  pozdější
Hrabalovr-r Kr sntnt Po|di, cpos vyrostl1, z docc|a.i inÓ |idskc zkušcrrosti '

oba tyto tcxty mají totiŽ opravdtr spolcčny litcrálrrí kontcxt - Součková
stojí v pĚedvcčcru. F|rabal na konci období Skupirty 42. Období, ktcré pr-osa-
d iIo do čcské pocz ic  spec iÍ ikovalrou rn i rnol i tcrárI lí  i .cč . jako znak soc iá lně
určité a vymIuvnc konrtrn ikační s i t t tacc.

Pro vyvozcní korlkrctních poctologickych drjslcdkŮ z clclsavad uvcdclryclr
pozorování sc .jcšlě na okanrŽik vrat.tlrlc k piíkladtl . 'zvtltlťt našcho kra.ie..; .ic
tot iŽ vcInr i  instrukt ivrrí.  Dvojí zccIa odI išrrc a hodrrotově prot ikIadlrě or icnto-
vanézatazení .jinak totoŽnc vypovědi.jc dáno opozicí otázky a ozltálncní' tcdy
dvěnla protikladnymi typy větnÓ intonacc. Pcstrtrst větnyclr intottací. odkaztr-
jící k pcstrost i  kornunikačních s i tuací a nrcdií ' . jc  v kt lntrastt t  k zárněrné lno.
notÓnii vcršovÓ intonacc avantgard p.íznačnott a IloVo|'l stránkou vcrŠovÓ
a zárovcii konrpclziční stavby ,4/ilru1c,ího p 'sna' Sv<.ltt itttottačtrí polohu. pŤcdrrr-
čenou Ťcčovytr l  Žátrrct l l '  rnají jcdnot| ivc oddí|y sk ladby.  a|c i  krátké pasáŽc
v rárnci oddí|ťr a jcdnotIivc iádky v ránrci pas1rŽí. lrrtortačlrí Íigury a konÍigu-
racc Sc opaktr|í' dopIriuií' nrodiÍiku.jí a kontrasttrjíjako ťrtrŽky rncIodií v tnodcrní
hLrdbě. obdoba větn ch intonací sc lnťrŽc stát rlástrcricln sotrdrŽnosti kcrntcxtrt
pňi tcrnatické a hodnotové disparátnosti:
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Asociativní sfcra pásrnově vynrczcného duševnílro dění mrjŽc tu b 't po.jata ncjcn
jako apol|inairovsky vnitŤní prostor' alc také jako časovy pr bě|r, a jc dost
moŽnc' Žc tcnto dynamistnus v tnnoha česk;Ích vyvorech tohoto Žánru pŤeváŽl|.
(I kdyŽ prostorová ntctafora, rrapŤ. v surrealistickérn Nczva|ovi, . ic i nadá|e
vclice aktivrlí. srov. rtapi.. Historii Še'sti prázdnych donďl vc sbírcc Pět prsl ,)

A právě tcnto druhy, Apo|linairovi vzdáleny vyznam Žánrového označcní
pásnn rná na lnysli tcxt Milady Sorrčkové. Jodnoznačrrě scm vcdc zv|áštní,
cnigrnaticky pŤívlastck utltn'íci. Bylo tŤeba antropornorfizacc, jinak by sc pŤece
iek|o mluvcné nebo mluvlrí:je to pásrno, které rnluví.

Mluvcní' hlasová realizacc jc ovšcrn uŽ pŤedem v opozici proti prostorovosti
a sirnultancitě. Hlas mŮŽe zanlívat vŽdy jcn jeden, nah|as vys|ovované věty
rnusí nás|cdovat za sebou v časc. PŤívlastek však navíc ve svém jrnénu vysouvá
do popŤcdí da|ší' dosrrd pro nás ncaktivní vyznamy pásma: recitační pásrno'
rozhlasovÓ pásrno. Rozhlasclvé vysílání hraje v tematice i stylizaci rozbírané
sk|adby tak dri|cŽitou roli, Žc rrcjcn potvrzuje tclrto novy vyklad, ale dokonce nás
nr"rtí na okarnŽik zapochybovat, zda vŮbcc jdc o (polernické) navázání na Apol-
l inaira, zda tcnto intcrtcxtuá|ní vztah si ncvymyšlíme opírajícc sc jcn o náhody
honroltyntic' Z takov ch pochybností nás ovšem vyvedou podstatné ternatické
i strr-rkturní rysy skladby: nc.icn univcrzální, evropská tcmatika, konÍiontace
osobních a ko|cktivních, zdc pŤínro politickych skutcčností, prudké zrněny dě-
jiŠtě a prost.cdí světovyclr vystav a cxkluzívních hotel , a|c i další intcrtcxtové
souvislosti. Stcjně.iako Pásno a na ně v toln nepochybně navazuj ící Podivtl-
hoclny kouzelnik (s citacelni ovidiovych Metamorfoz), také Mluvící p snto 1e
obiadrrě zahájcno a i nadálc prostotlpcno rozvcdeníln opozice starcho a nového
světa, náhrady starcho světa novyrn, což jc spojeno s oddanyrn falrděnínr novÓ-
rnu v tornto kontliktu.

(Poznámka Stralrou: NcodváŽírn sc pustit sc zde do rivah, zda v prťrběhu
básně dochází k parodování a scbcparodovárrí avantgardní vášně pro rrovy
svět' k jcjírnu opakování lrcbo pochybovačné rclativizaci. NapŤ. l2. oddíl
básně - o tiskaii - jírnavě lnltrví c čckání na '.novy zákoník..' a na konci 4. od.
dílu, věnovarrcho světové vystavě' by|a uŽ pŤcdtírn touha po ,.novéln Logu..
idcntiÍlkována s reakcí subjcktrr strŽcIrÓho vyÍvávánírrr rek|arny na jakotrsi
lotcri i ... Pro obě stanoviska by sc tcdy daly l lajít doklady, nutno vzít v Úvahu
i konÍbsi bczv5;hradné touhy po novéln v časově takŤka souběŽn ln prozaic-
kén Svěclccn,i' Nepochybné jc, Žc zdc jc tistňcdní otázka idcovcho rozboru
básně. A jc rnoŽnc, Že nctná byt zodpovězcl]a, resp. ne jirrak ncŽ vc snryslu
anrbiva lencc.)

A|c vyznanr pňívIastku nrlrrvícíjcště dávno nebyl vyčerpán' ohIašujc oricrr-
taci. v básni samc dŮslcdně rcalizovanou - na prosazeltí Živé, a sociá|ně kon-
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krétně spcciÍikovanÓ l idskc Ťcči Ira nc.jrťrzně.jšíc|r urovních dí|a. H|avrrím pro-
stŤedkcm vystavby nlakrokontcxtu (l4 graÍicky oddě|cn):ch oddílťr) i rnikro-
kontcxtu (picsuny rnczi jcdnotlivymi vcrši, spíšc ncŽ v tclnatu však v oblasti
konotací) jc tu kombinol'ání disparátních pronrluvclvych utvarrj a l itcrárIrích
i mimolitcrárrlíc|r i '.cčovych ŽánrŮ' Y Mlttvíc:Ín pásmu rlajdcInc postupy tra-
diční rétoriky (apostrofo, cxklaInacc apod., alc jclr vcllrri zŤídka rozIch|á
a tcktonicky btrdovaná souvětí)' sott|rrntlott |yrickou i '.cč t|unročící vzpornínky
muŽského mIrrvčího, stylizace ŽLrrnalistickych textťr a rozhlasovych zpráv
ajin1ych drrrhri vysílárrí, citace reklarn a statistik. o utočnérn zárněru tohoto
postupu svědčí to, Žc uvcdcné Ťeči ncstojí paralc|rlě ved|c scbc, alc jsou vc
vzájclnném hodnotovérn napětí: niŽší typy Ťcči soÍ.istikovaně ironizují typy
vyšší. Poeticky rcfrén ,'Slyšíte zvony našc|ro krajc?.. .|c ncj.|cdnoduššínr gra-
rnatickyrn posuncln transformován v od|rlaŠovací fbrrntrIi rozhlasovc|ro vysí-
|ání: , 'SIyšcI i . js tc  zvony našcho krajc ' . .V pňísItršncnr oddí|rr  sc tcnto rcpctcr ld
vrací v nejr znějších kontextcch a s tnnoha odstíny. Piínrynr protějškcrn réto-
rickych exklarnací sc stává dryáčnick;i kiik rckIanrv. psctrdopoctické k;'ičovitc
nadšcní ncbo okouzlcrlí jc postavcno narovctj |rlastr pout.ovcho vyvo|avačc.
odpusťtc zccla sotrkrotnou asociaci, a|c tnně tcrrto pr'.íbo.i rťrznorodyc|r pro.
duktŮ vcĚcjncho i intimního rázr-r, raÍjttovarly a zárovcr] pŤínročaŤc pclukazující
ke zcc|a určityrn sociá|nínr dějištínr i.cči, piiponlírlá o jcdcnáct |ct pclzdější
Hraba|ovtr Kr ,sntnt Poldi, cpos vyrostly z doccla.|irrc Iidskc zkuŠcnosti.

oba tyto tcxty rna.jí totiŽ opravdtr spolcčny litcrlrrní kontcxt - Součková
stojí v picdvcčoru, l.|rabal na konci období Skupirry 42. období, ktcré plosa-
dilo do čcskÓ poczic specifikovalrou rninlolitcrární i '.cč jako znak stlciá|ně
určité a vyrn luvné komunikační s i tuacc '

Pro vyvozcní konkrétních poctologick ch drjslcdkŮ z dosavad uvcdcnych
pozorování sc jcŠtě na okarnŽik vrat.tnrc k pŤíkladtr ..zvon rrašcho kra.jc.'; jc
totiŽ vclnri instruktivní. Dvojí zcela odlišné a hodnotově protik|adrrě oricnto.
vané za|azcní.i i lrak totoŽnc v;ipovědi.|c dáno optlzicí otázky a oznárncní. tcdy
dvěrna protikIadnyrni typy větné intonacc. l)cstrost větnyc|r intonací' odkazu-
jící k pcstrost i  kornunikačních s i tuací a rnÓ<Jií . . jc  v kor l t rastu k zárněrt l Ó  rno-
notÓnii vcršové itltoIlacc avantgard pŤíznačnotr a l lOVotl stránkou vcršovÓ
a zároveii konrpoziční slavby Mluvícího pti,sntu. Svotr irrtotlačIlí polohLr' pŤcdur-
čcnou Ťcčovytn Žánrcln, rnajíjcdnot|ivc ocldí|y sk|aclbv' a|c i krátkÓ pasáŽc
v rárnci oddílŮ a jcdnot|ivÓ ťádky v rárnci pasáŽí. lntortačrlí Íigury a konÍigu-
race Sc opakrrjí' dop|ťitrjí. modifikují a kontrastuiíjako ťrtrŽky rnclodií v Intrdcrní
hudbě. obdoba větn ch intonací sc nlŮŽc stát nástroicnr sottdrŽnosti kontcxtu
pii tematické a hodnotové disparátlrosti:
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.. 'nudí Se vŠcchny rnalé děti na vystavách
tak, . jako jscnr sc nudi l  já?
i když dostanou zmrzlitrtt a tuŽku s monogramem?
o rnclancholic Iidské|ro srdce, jsi tady také?
Havc you tricd a Lucky lately?

Právě tak jc ternatická pcldobnost rozrušována intonačnílni proměnatni:

Spust'mc si pěknou odr|rovačku!
pŮjdc-|i hczky do nohy, nrŮŽe b t sebepitomější.
Co nám chcctc, odušcvněly pane?
komu se to rrclíbí
(znáte pr".ccc ty verŠc)
vy|tledá si Bccthovcna,
hrajího Cortrot ,  Par is  P.T.T '

S klasick rn apoll irrairovskyrn pásrnern rná Součková společnou mctodu
juxtapozice' ale volné větné pŤirazování tu neznamená likvidaci hicrarchií
a věčnou souŤadnost. jeŽ byla poetologick;i 'm ckvivalenteln utopického sntr
o skutečnosti rovnoměrně a čírnkoli opojné' bez pŤekáŽck vpl;yvající do sub-
jcktu otevŤcné|ro všcnr krásárn světa. PatŤila k ní intonační monotÓnic. podŤí-
zení větnc intonacc rnclodickérnu rozzpěvu veršc s vyraznou tÓnovou konco-
vou kadcncí. Také avantgarda, a na sanlém jejím počátku Čapkovo Pásnul
a ostatní pŤck|ady Íiancouzské poezic, tnocně vykročila k pŤirozené Ťcčia, a|c
nrěla pŤitorn na rnysli spíš jcjígrarnatiku neŽ její komunikační formy' VyuŽila
pŤirozcnosti k nastoIcní intonační pohody nesené vyraznou, rnonotonní fonic-
kou linií' ktcrá sc od zvukovosti reálně m|uvené Ťeči svou rnc|odičností znač-
ně vzdaIujc' Plynulc spojování lrrnoha qipovědí do jediného souŤadně
budovarrcho souvětí znameIlá spontánnost a simu|taneitu a dovrŠujc oddálcní
avantgardnílro tcxtu od Ťeči l idí.

Mluvící 1lásmo sc to|nu vynryká uŽ tíln, Žc na koncc Ťádek' kry.jících se
s volně pĚiŤazovanymi větanri, dává tečku nebo jin! znak absolutního ukončení
vypovědi. To, spolu s rŮznorodostí uŽit1ich v;ypovědí, sc staví proti rrási|í,
s nímŽ nutí tcxt čtcrráic, aby hIcdaI intonační vyjádňení vyznarnové souvisIosti
jcdnotek:

Vyčítejte nri pokIcsky, páchanÓ z Živosti nrládí,
,.Lc bonhctrr pur ct plcin.. by|a léta strávcná s Várni.

a Srov' Nczval. Vítčzs|av. PrLivcldce nr|adych básníkrj' In: Čapek, Kare|: Francouzská poczrc
a. i iné pŤr:kIady. l , raha. SNKt-I I tJ  l957. str .  5. l2.  MukaŤovsk! ' '  . lan: Irranct luzská pocz ic
K. Capka. ln: Mukaiovski ' . . lart .  Stur l ic  l l .  Brno. I lost  2001. str .  300-304.
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Procházky' čctba básní' E'ncyklopcdicl
Lcs clochcs dc notrc PaYs!
MriŽc pŤíroda páchat z|o?
Prjvabc piirozcnosti a rnládí'
ncchápcš nic, co ncní prirozcllyrn štěstírn.
ostrŮvku blaŽenosti!
Slyšeli jstc zvony našcho krajc'

j.n ,to,n"t. rninuty trvala vzpornínka.
NaŤid'tc si správně hodiny!

Tečky ncjen č|cní, ale poukazují spíŠ k zprávě a svědcctví ncŽ k zatrjctí

nebo uchvácení cnlocí. Zvukové prostŤedky, i parajazykovc, rnají dokoncc

někdy pŤínro za ukol kouskovat a zárovcĎ i ironicky kottlctrtovat Ťcč, pŤcruŠo-

vat ji nápadnyIni signály ukončcní. Piízvuk, siIová sloŽka i '.cči' sc piitonr osa.

rnostatĎujc od rnclodic, staví sc proti ní:
Ukazujte na rnne jako na vola,
quc l  p la is i r  ct  quel lc . io ic .
B I M .
To je znělka nré vysí|ačky'
B I M .
Vysílánr slova a obrazy, v čcské icči.
B I M .

Všinrněnle si, Žc autorčirto BIM tu nrj. zaráŽí' irolriztrjc právě ÍiancoLrzsky
vyraz nadšcní,  a to v jcho typ ickÓ,  cxk larnat ivní podobě.

Také intonační stavba vcrše, jmcnovi tě jc l ro n lcIodická kadencc.  jc  styI i -
zací vypovědi odsunuta do pozadí. Mc|odickc l igury avantgardy sc opíraly
ovyznanrově vyzdviŽenc obrazné pr".cdstavy' cxotisnly' zvr-rkově atraktivní
vlastní jnrérra, pŤckvapivé vyznarnovc zvraty. 

'I.o.ic 
tr Sotrčkové picdlnětctn

parodic, kdyŽ na koncc iádck vstuptrjí zánrěrně strchÓ vyrazy Žurrralistiky
a politologic, rrcbo prostě nc.ivŠcdnější větná zakolrčcní.

To vŠc jc pŤcclrod k období, kdy í.cč básně rrcbtrdc potttat svclu zvučností
a pŤíjcnrnou krásou' a|c věcností. Ncrnárn tírl na rnysli to' Žc icč v l]ovL1ln
období označtl|c všcdnější a nrěstštějŠí věci' rrcŽ to dčla|a pi.cdchozí poezic,
ale Žc Ťcč básně sanra sc stává věcí. .lc to jcdiná věc, ktcr1r rnrjŽc br't zc světa
piencscna do básně piíIno, aniŽ se o trí reÍčrovaIo. Svět vstoupujc do díla ni-
koli jako jcho tcma (ani nc.jako polylcmatická sprŠka drobn1ich tcmátck), a|c
pŤírno, svou Ťcčovott komponcntou, jcž, ná takÓ svotr htnotnost, a tcl hrnotnost
souměiitclnou s hllotností díla' Tcnto zprisob pii l láší intirnnější spojcní rnczi
l idsku akcí vc světě a básr lí '
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...nudí Se všcchny nralé děti na vystavách
tak, jako jscrn sc nLrdil já?
i kdyŽ dostanott ztnrzlinu a tuŽku s monogrameln?
Ó rne lancholic Iidskc|ro srdcc, jsi tady také?
Havc you tricd a Lucky late ly?

Právě tak jc tclnatická podobnost rozrušována intonačními protněnatni:

Spust'mc si pěknou odr|rovačku!
prijde-Ii hczky do nohy, rrrťrŽc byt sebepitomější.
Co nám chcctc, odušcvněly pane?
komu se to rre líbí
(znáte pi.ccc ty verŠc)
vyhledá si Beethovcna'
hrajího Cortrot ,  Par is  P.T.T '

S klasicklrn apoll irrairovskym pásrnem rná Součková společrrou mctodu
juxtapozice' ale volné větnc pŤiŤazování tu neznamená likvidaci hierarchií
a věčnou souŤadnost, jeŽ by|a poetologick m ckvivalentcln utopického snu
o skutečnosti rovnoměrně a čírnkoli opojné' bez pÍekáŽck vpl;yvající do sub-
jektu otevŤeného vŠcnr krásárn světa. Patňila k ní intonační morrotÓnic. podŤí-
zení větné itrtonacc rnc|odickÓrnu rozzpěvu vcrše s vyraznou tÓnovclu konco-
vou kadcncí. Také avantgarda, a tra samém jejím počátku Čapkovo Pásnul
a ostatní pťek|ady francouzské poezic, tnoctrě vykročila k pŤirozcnc Ťcčia' a|c
nrěla pŤitorn na rnysli spíš .icjí grarnatiku neŽ její komunikační formy. VyuŽila
pŤirozcnosti k nastoIcní intonační pohody nesené vyraznou, rnonotonní fonic-
kou linií. která sc od zvukovosti rcá|rrě rn|uvené Ťeči svou rnc|odičností znač-
ně vzdaIuje. P|ynulé spo.jování lnno|ra q/povědí do jediného souŤadně
budovanélro souvětí znatncná spontánnost a simultaneitu a dovrŠuje oddá|cní
avantgardrrílro tcxttl od ňcči l idí.

Mlttvící pásnttl Sc to|ntl vynryká uŽ tíln, Žc na koncc Ťádek, kryjících sc
s volně pŤiiazovanynri větanri ' dává tcčku nebo jin! znak abso|utního ukončení
vypovědi. To. spolu s r znorodostí uŽitych v1/povědí, sc Staví proti rrásilí,
s nímŽ nutí tcxt čtcnáŤc, aby hIedaI irrtonační vyjádťení vyznarnové souvislosti
jednotck;

Vyčítejtc nri poklcsky, páchané z Živosti rnládí,
,.Le bonhctrr pur ct p|cin.. by|a léta strávcná s Válni.

a Srov' Nczva|. Vítčzs|av. Pr votlce nl|adych básníkťr' ln: Čapek' Karc|: Franctluzská
a. j iné pŤcklady. l , raha'  SNK|- l  l tJ  l957. str .  5. l2 '  Mukaiovsky'  . lan: l r ranct luzská
K'  Čapka. In.  MrrkaŤovski . . lan: Studie I l .  l ] rno. l lost  200|.  str '  300-304.
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Proc|rázky. čctba básní' Encyklopcdicl
Lcs clochcs dc notrc PaYs!
MťrŽc pŤíroda páchat zlo?
Prjvabc pŤirozcnosti a rnládí,
ncchápcš nic' co ncní pŤirozcnynr štěstím.
ostr vku blaŽcnosti!
Slyšeli jstc zvony našclro krajc.

J.n ,to,n"t. rninuty trvala vzpotnínka.
NaŤid'tc si správně hodiny!

Tečky ncjen č|cní, ale poukazují spíš k zprávě a svědcctví ncŽ k zatrjctí

nebo uchvácení cnlocí. Zvukové prostŤcdky' i para.iazy'kovc. rnají dokoncc

někdy pŤímo za ukol kouskovat a zárovcĎ i ironicky kotnctrtttvat icč, pŤcrušo-

vat ji nápadnyIni signály ukončcní. PŤízvuk' siIová sloŽka r-.cči. sc pŤitottt osa-

rnostatĎujc od rnclodic' staví sc proti ní:
Ukazujte na rnne jako na vola,
quc l  p la is i r  ct  quel lc . io ic .
B I M .
To jc znělka nré vysí|ačky.
B I M .
Vysílánr slova a obrazy' v čcskc Ťcči.
B I M .

Všinrněnrc si, Žc atrtorčino BIM tu nlj. zaráŽí' irtl lt iztrjc právě francouzsky
vyraz nadšcrrí, a to v jcho typickc, cxklanlativní pcldobě.

Také intorrační stavba vcršc, jtncnovitě jcho rncIo<lická kadencc. jc styli-
zací vypovědi odstrnuta do pozadí. Mc|odické ligury avalrtgardy sc opíral1',
o vyznantově vyzdviŽctlé obrazné pi'.cdstavy. cxtltisnty, zvrtkově atraktivní
vlastní jnréna, pŤckvapivé vyzltatnovc zvraty. 

-l.o 
.ic Lr Sotrčkové picdrnětcnr

parodie, kdyŽ na konce iádck vsttrpují zánlěrnč strchc vyrazy Žtrrlralistiky
a poIitoIogic. ncbo prostě ncjvŠcdnější včtná zakclrrčcní.

To všc jc picclrod k období' kdy Ťcč básně llcbtrdc potltat svou zvučností
a pŤíjcnrnou krásou, a|c věcností. Ncrnárn tínl na rtrysli to, Žc icč v tttlvÓln
období označuic vŠcdnější a rněstštějŠí věci, ncŽ to dč|aIa pi.cdchozí poczic.
alc Že Ťcč básně sanla sc stává věcí. Jc to.jcdiná věc, ktcrá nrťrŽc bÝt zc světa
pienescna do básně pŤílno, aniŽ se o trí rcf.crovtrlo. Svět vstoupuje do díla ni-
koli jako jcho tcnra (ani nc .iako polytcnratická sprŠka drobnych témátck), alc
pŤírno, svou Ťcčovott kornponcntou, jcŽ ná také svtltr lrtnottrost, a to htnotnosl
souměŤitclnou s htnottrostí díla. Tcnto zprisob pi.irláŠí intirnrrě.jŠí spojcní rnczi
l idsku akcí vc světě a básní.
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Místo polytcrnatičnosti lrasttrpu.jc rnnohohlasí. A s nínl konec konc i novÓ
moŽnosti j iné ncŽ tcrnatickc sirnu|tancity: jakoby zárovcĎ zaz.nívají rťnllé
hlasy z r znych tníst a konstitLrují sociálrrí prostor. artikulovany vrstvami,
zonami icči. Není to psychick prostor pouhé fancy, fantazie ncscné subjek-
tivnínri asociacemi, ale prostor stavebny, hodnotarni prostoupcny a hierarchi-
zovany prostor světa, v němŽ Žijcrnc.

Surnntary:

Čapck,s translation oť ApolIinaire,s term is arnbiguor.rs: besides tlre spatia|
scrnantic markcrs of Lu Ztlne, thc meaning of Pásmo can contain also the
tcrnpora| ones. This second possibil ity was actualized in Součková's pocm
Mlttvící pásno (Speuking Zone, |939), wlrcre tlre sequence of a|oud pro|-loul1-
ccd utteranccs (with allusions to ,,tape", ,,broadcast comtncntary", and ..reci-
tation perÍbrrnancc..) is lncatlt. - Součková shares with ApoIlinaire and NczvaI
opposition ' 'ncw world / old world.., but the avant-garde passion Íbr novelty,
possibly, is parodicd in her poenr.

The rnost irnportant, however, is an attack against the avant-garde free
vcrse, with its rnonotony of intonation and cadence, suggesting spcaking sub-
-jcct who is enthusiastic with all l itt lc thernes of the rnodern world, lacking any
setlse of valuc hicrarchy' In Součková,s poem, various, often opposite types
of intonations and of communicative Íbrms and situations are combined. Par-
ticular chaptcrs of thc poenr diÍfer in their general voice pitch (and in their
rnoods); the samc holds Íbr the passages inside chapters, for particular l ines,
and Íbr particular words inside tlre Iines. Tlre lnonotony of intonation has bcetr
broken for the sakc of (bachtinian) ,,polyphony", which wins the avant-gardc
,'poly-thematic.. composition. Thus' MltnÍcí 1lásno announces poetry of thc
Group 42, with its urbanism and innovative use of social dialects and col-
loquial speech.

Proměny tématu paměti v prÓzách Mi|ady Součkové

Alena Zachovci

Literární dílo Milady Součkové lzc nejpĚcsněji charaktcrizovat jako exklu-
zivní, proto jcho hodrroccrrí nebylo nikdy - zv|áště v době svého prvního
vydání vc 30. a 40. |ctcch . jednoznačné a kritika ho chápala piedcvšírn jako

umělecky expcrinlcnt, l iteratrrru určenou pro ..vrlínravé čtcnáĚc a ve Iké
knihovny''.. Jistá v lučnost autorčinych proz spočívá rrrj. v rlcobvyk|érn pro-
pojení zdánlivě tradičních télnat s netradičnírrl zptisobcln jcjich rcalizacc. Pro
všechny texty2 jsou na jcdné straně typické ncrvátorské tvarové postupy, na
strarrě druhé zac|rycu.jí a pŤcdstavují modcI světa, dŮvěrně znárného prostoru,
ktcri i bychom ncjspíšc označilijako dornov'.iako uŽší i volně.|ší okruh spolc-
čerrskych svazkrj, s ninriŽ jc č|ověk v rŮzné rníťc prclpojclr a jinlŽ na základě
spolcčně sdí lcnych tradic také rozutní.r  Svět  rodinné a spolcčcnské pospol i .
tosti od pos|edních descti|etí rninulého stolctí aŽ po dobu koncc první rcpubliky
je časově i prostorově pŤcsně sittrován, avšak zac|tyccn nikoIiv bezprosticdně,
aIe rctcnciollálrrě, tj. na zák|adě vzpornínky jako zktlšcnosti ' svou povahou
fragrnentární, sc scbcprojckčnírn pohybeln.a coŽ sc v' konkrÓtrrích tcrtech pro-
jevujc rcflcxí a irolrickou, i kdyŽ chápavou distancí od tohoto světa a jcho
hodnotovych rněĚítck. Panrěť. skrze níŽ sc vzpolnínky aktivtrjí' tak tvoií.jcdcn
z tlejvyznamtrějŠích motivr) a pravidc|ně sc s Ilím sctkávárnc i v reakcích, ktc-
ré |ze na dí|o Milady Součkovc zazna|nenat.

Térna parněti .je v jejírn dílc natoIik donrilrantní, Žc jc nalczncrnc tcrněŤ ve
všcch kritickych oh|ascch. Rccenzenti |rovoňí napŤ. tl protrstovskérn vzpomí-
nání v zárodcčnéln tvaru (Ladislav Kratochví|5), o panrěti, z níŽ vyrŮsta.ií

Viz napi '  rcccnze.I ' () .  ( .Iosel ' ()šrncra): I l Iava urr lč|cc.  Mt lravskosiczsktt  osvčta I .1946117'
str .  95-96.
.I inymi sIovy na tuto SkUtcčn(lst  upt lzortt i l  Kare] Mi lota v rcccnzi  Návrat ke staré d1ul lč: l , rťlzy
Mi lady Součkovc'  | , i teránrí rroviny l .  l990. Č.25. str '  5.  L]vt i r l i .  Žc sc prt iza Sottčxove
pohybuje v rozpčtí ntcz i  c lvčnra kra. jnostnr i .  na jcdnc stanč lzc |rovoŤit  o hypcrrca| ist ické
autcn1ic i tč'  na drLrhÓ attt t l rka vy ' trŽívá rr larr iptt|átorskÓ postup1,do tcxtt|  i  st ! ' Iu.
I)atoČka' .|an: l )Ťirt lzcny svčl. iako t i losol icky probIcnr.  Prahir .  C 'eskr ls]r lvctrsk l 'sp isr lvatc| |992.
slr. 80-90
K |ungováni  vzpt lntínky'  b|íŽe l ,atočka, .|an'  

' I .č|o. 
spo|cčcnství. . jaz1'k '  svčt, |)raha'  () ikÚnrunc

I 995. str .  '18.

Kratochvíl .  I ,adisIav: Anlt l r  a l )svché' I l 'ozhlcdl  6,  |937. Str '  l . ]6. l37 '
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