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Teze k poimu (české) literární secese

MILAN  EXNER

1' Vymezení a omezení témtttu. Text této pŤednášky pŤedstavu.je /eze k po.|mu li-

t"l.a'.ní ,"."," v českém jazykovém prostiedí. Nejde (tedy) o kompletní studii,

t niz spiseJen ukazuje cestu. Jako takovy je v permanentním vztahu k možné an-

t:te,i, w",á by pŤedstavovala negaci zaváděného termínu. Pojem české |iterární

secese pŤitom formuji pomocí dvou pŤesahri, totiž do oblasti německé |iterárni

vědy a do oblasti (českého) uměn,ovědtlelzo diskursu. Tyto pŤechody by moh|y

,.*iti,širší platnost pojmu secese. Moje sonda má pŤitom některá omezeni. Za

prvé vyvozuje pojem secese zpoezie, když prÓzu nechává stranou, a za druhé od-

i.,tizi oa umě|ecké hodnoty jednotliv;Ích děl. To první je (vedle omezen ch mož-

ností autora) motivováno skutečností, že vedoucínt Žánrem secesního období je

lyrika, to druhé okolností, že platnost literárního díla je v našem pŤípadě čistě

modelová. Stranou zristávají i aspekty versologické, tropologické a lingvistické.

2. Secese a modernita na pŤelomu století. Pojen (literární) secese chápu

v první Íadě etymologicky a historicky' Prijde tedy o odštěpení a odloučení na.

stupující literálrní generace od celku staršího umění, tedy v podobném smyslu,

jak se pojímá v oblasti architektury a vftvarného umění. Secesní období pro

mne začíná Macharem a predekadenty a končí gellnerovskou generací včetně.

To je nejširší moŽné vymezení, pŤičemž vymezení užší (vlastní devadesátá |éta)

je moŽné; vymezení ,,nejužší.. (secesní ,,prvky..) považuji za neÍunkční. Sociál-

ní dimenze poezie pÍitom procházi složitou transpozicí, která nab]/vá charakte-

ru odboje proti burŽoazní societě,její nacionální intence všakje pŤitom spíše za-

stŤena neŽ zrušena. Pojem rnodernismu chápu jako pŤedstupeĎ avantgardismu,
s nímŽ není totoŽny' Modernismus v (rnodelovém) součtu s avantgardismem je

pro mne tím, čím pro W. Welsche nroderna v uŽším smyslu.
3. Zižené pojetí secese, Fenoménem v tvarné Secese ve vztahu k literatuŤe se

naposledy syntěticky zabyva1 Karel Krejčí (Novoromantismus a secese, |975).

Krejčí podává v!čět charakteristik secesního v tvarnictví (flÓra a Í.auna, linie

a barva, pocitovost a erotika) a soudí, Žepoezie nevytvoŤila ucelen! secesní názor
jako v tvarnictví. M|uví pÍíznačně o secesních prvcích: ,,Secesi proto nem žeme
sice vydělit jako zvláštní samostatnou etapu v české literatuie, [...] ale její hlubší
nebo povrchnější sropy shledáváme u četn1ich básníkri na rozhraní století... K po-
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dclbnému v;ísledku dochází už J' Mukaňovsk]/ (Mezi poezií a v1itvarnictvím.
l941). Vyznamná je pro nás Ša|dova charakteristika umění tohoto období: ,,Všec-
ka umění zvo|na osvobozují se ze svého osamocení hmotné uzavňenosti a pilctťu-
.1í intensivněji a intensivněji, Že jejich základ a koňen jest ornamentdlttí a synbo.
/jck-v a ričelem jejich Žejest pracovati na ozdobě života, pracovati na celku a slou.
žiti celku: sD/ jako nejvyšší kulturní hodnota, jednota umění a Života, stává se
pŤedmětem našeho doufání.. (E'tika dnešní obrody ap|ikovaného umění, 1903).

Salcla v uvedeném citátu upozorřuje na podstatny vztah mezi ornamentem
a symbolem, a to pro soudobé umění obecně. ornamentálnost je stylovou kva.
litou, která se snaží syntetickym zprisobem obsáhnout celek. Celek díla pŤitom
nějak]/m zprisobem koresponduje s celkem světa a bytí. ,,Čím více mizÍ z umě-
ní kult romanesknosti a f.antastičnosti, tím více mystiky do něho vtéká,,. Ííká
Šalcla. Ve v tvarném světě je pro nás v těchto souvislostech paradigmatick m
Z,JeVem J. Preisler. V či popisu, jak ho poclal K. Krejčí, lzc pŤitom namítnout, Že
vychází ze ztiž,eného pojmu secese. Podle Krejčího jde o umění bulváru (světo.
vé vystavy, korza, kavárny a kabarety). tedy o ekvivalent definice ve snlyslu art
nouveau a .Jugendstilu architektrj a designérri užitého umění. Tato definice za-
starala jak v uměnovědném, tak (symetricky) v l iterárněvědném diskursu' na-
vzdory tomu' že Šaldova intuice otvírala dveÍe k univerzálnímu pojetí'

4. Pojem Secese v česként vytvarnickétn diskursu. To, co se ve v1itvarnickém
diskursu označuje jako art nouveau nebo jugenclsti l, pŤe<lstavuje jen nejnápad.
ně.1ší Íbrmu secesního vytvarného názoru. Vytvarná secese je dnes deflnována
komplexněji a šíŤeji. P. Wittl ich modeluje pojem vytvarné secese na dvou osách:
fyz.ioplastické, kteráje ve znamení naturalismu a ornamentalismu, a ideopLas-
tické,která je ve znamení syrnbolismu; symbolická tendence pŤitom podle Witt-
l icha do vytvarnictví proniká z poezie. PŤipomeřme si v těchto souvislostech,
Že |iteráti devadesát ch let se často věnují vltvarné kritice (odtud i název Al-
manach .,ecese, signující těsnou propojenost obou oblastí umění). VnitŤní situ.
act secesního v tvarného umění modeluje wittl ich jako trojrihelník (ABC), je-
hož jednotlivé vrcholy obsazují A_ naturalisnus,B - symbolismus aC _ or-
namentalismus. Jde o r zná těŽiště ve sv ch v;lchodiscích jednotného umě|ec-
kého hnutí. Nejde (tedy) o vytvarn sntár. Secesní umění mriŽe byt vyhroceno
směrem k naturalisticko-impresionistické, ornamentálně-dekorativní nebo Íigu.
ratlVně-symbo|ické sloŽce. Tyto tendence mohou ptisobit separátně' vedou však
k poŽadavku integrace vjednotě stylu a mohou Vystupovat ve více či méně vy.
vážené podobě. Jednota (v tvarného) stylu je pŤitorn Íundována skrytou orna-
mentá|ností; art nouveau je z tohoto rih|u pohledu spíše obnažením univerzá|ní
tendencc secesionismu. VnitŤní p|ochu či těŽiště (') modelového troirihelníku
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ABC chápeme jako to, co je všem směr m společné z historického h|ediska ve

smyslu etYmologie PoJmu secese'.'. 
i. lloáifuce vytvarnické tenninologie' Pojem symbolu a symbolismu je v zá-

klaáním konceptu, ktery pomíjí speciÍické problémy, srozumitelny; nejde o termi-

no|ogick/ transfer z uměnovědné ob|asti, nybrŽ o návrat do oblasti literárněvědné.

sno.-v by mohly byt kolern pojmu naturalismus' ktery v oblasti literární označuje

'"toau slovesného zobrazení, niko|i (piírodní) téma. Budeme tedy v literárních

souvis|ostech hovoŤit raději o naturismu, kter1 je méně konfuzní. Pokud jde o or-

namentalismus, jde o terminologick1i transÍ.er z neliterární oblasti, a musímc proto

objasnit, co jím v literatuŤe rozumíme. Literární ornament je pro nás identick1í se

stylizací, která má v,lrazné vizuální, event' jiné smyslové prvky' Hlaváčkovy verŠe

,'Svou violu jsem naladil co moŽno nejhlouběji /atichy doprovod k ní pozdě za

večera pěji..jsou ornamentem dan m sty|izací lyrického subjektu do hráče a zpě-

váka, ktery na hlubok;ich tÓnech violy preluduje (a tichym hlasenr zpívá) smutnou

melodii do pokročilého večera. Řada sémantick;/ch charakteristik Hlaváčkovy bás-

ně má vizuální charakter; v tom se obráŽejí jeho v tvarné aktivity a kriticismus. or-

namentálnost stylizace Hlaváčkovy básně je podtržena návratetn někter;Ích motivtj
a vfskytem částečn1/ch Synonym. Stylizace je tedy speciÍickynr ornamentem v c.a-

se, ornamentem sukcesivním, literárním. Stylizaci musíme pojmově odlišit od au-
tostylizace. Tou je v uvedeném pŤíkladu jen stylizace autorského subjektu v lyric-
k! subjekt (hráče na violu)' Poezie 1e vždy více či méně ornamentem. V poezii se-
cesní však tyto charakteristiky sílí kvantitativně i speciÍickou kvalitou.

6. Pojem secese v německém literdrněvědném diskttrsu. V podobné kom-
plexnosti chápe pojem secese v rámci literárněvědnéhcl diskursu U. Karthaus
(Impresionismus, Symbolismus und Jugendstil, 1977). Pojem literární secese
povaŽuje za termín s neurčit mi konturami, pŤesto se ale (v protikladu k určo.
vání secesních ,'element .. jako poslední moŽné rirovně sledování _ což je ob-
sahové určení) kloní k pojetí secese jako obecného dobového st.y/u.

Nejobecnější linie vyznačuje Karthaus tematicky, a to podle antologie Josta
Hermanda Lyrik des JugenstiLs.. taneo a závrat (Tanz und Taummel, téŽ opo1c-
ní)' opojení Životem (Lebensrausch). velky Pan (der groBe Pan), monistické
spoJení (monistisches Vcrwobensein), pocity jara (FrÚhlingsgeÍÚhle), čarovnát
síla květri (B|Útenzauber), rybník a člun (Wciher und Kahn), Iabutě (Schwáne),
sen a šero (Traum durch die Dámmerung, téŽ soumrak a rjsvit), dusná hodina
(schwÚle Stunde, též dusivá, těžká, parná) , zázraktěla (clas Wunder des Leibes),
umělé ráje (kÚnst|iche Paradiese), k nimŽ pŤiÍazuje nietzscheovskou renesancl
s jejím kultem nadčlověka; jsou tu však i styčné body s novoromantismem (po-
sto1 zaměňeny proti industri a|iz'aci, tcchnizaci a pozitivní vědě). NěkteŤí autoÍi
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dobnému v sledku dochází-uŽ J. Mukaiovsk,! (Mezi poezíi a vytvarnictvím,
194|).Yyznamná je pro nás Ša|dova charakteristika umění tohoto období; ,,Všec-
ka umění zvolna osvobozují se ze svého osamocení hmotné uzavŤenosti a pociťu-
jí intensivněji a intensivněji , Že jejich základ a koŤen jest ornanentdlní a syntbo-
/iclr a ričelem jejich žejest pracovati na ozdobě Života, pracovati na celku a slou-
žiti celku: sry'1 jako nejvyšší kulturní hodnota, jednota umění a Života, stává se
pŤedmětem našeho doufání.. (Etika dnešní obrody aplikovaného umění, 1903).

Šalda v uvedeném citátu upozorřuje na podstatn]i vztah mezi ornamentcm
a syrnbolem, a to pro soudobé umění obecně. ornamentálnost je stylovou kva-
litou, která se snaŽí syntetickym zp sobem obsáhnout celek. Celek díla pŤitorn
nějakym zprisobern koresponduje s celkem světa a bytí. ,'Čím více mizi z umě.
ní kult romanesknosti a Íantastičnosti, tím více mystiky do něho vtéká,.. Ťíká
Ša|da. Ve v tvarnérn světě je pro nás v těchto souvislostech paradigmatick1inr
z-jevem J. Preisler. Vťrči popisu, jak ho poda| K. Krejčí' lzc pŤitom namítnout. Žc
l,ychál'i ze z ženého pojmu secese. Podle Krejčího jde o umění bulváru (světo-
vé vystavy, korza. kavárny a kabarety)' tedy o ekviva|ent deÍinice ve smyslu art
nouveau a jugendstilu architektrj a designérťr užitého umění. Tato definice za.
stara|a jak v uměnovědném, tak (symetricky) v l iterárněvědném diskursu' na-
vzdory tomu, že Šaldova intuice otvírala dveŤe k univerzálnímu pojetí.

4. Pojem Secese v českém v1,tvarnickém diskursu. To, co se ve v tvarnickém
diskursu označuje jako art nouveau nebo jugendstil, pŤedstavuje jen nejnápad-
nější lbrmu secesního v tvarného názoru. V tvarná secese je dnes deÍlnována
komplexněji a šíŤeji. P. Witt|ich mode|uje pojem v;7tvarné secese na dvou osách:
Jyzklplttstické, kteráje ve znamení natura|ismu a ornamentalismu, a ideopLas-
tické, která je ve znamení symbolismu; symbolická tendence pŤitom podle Witt-
l icha do v tvarnictví proniká z poezie. PŤipomeřme si v těchto souvislostech,
Že literáti devadesát ch let se často věnují v tvarné kritice (odtud i název Al-
manat:h secese, signující těsnou propojenost obou oblastí umění). VnitŤní situ-
aci secesního v tvarného umění modeluje Wittl ich jako trojrihelník (ABC), je-
hož jednotlivé vrcholy obsazují A_ naturalismus,B - symbolismus aC- or.
nanentalistnus. Jde o rtjzná těŽiště ve sv ch vlohodiscích jednotného umělec-
kého hnutí. Nejde (tedy) o vytvarn slreěr. Secesní umění mriže b;/t vyhroceno
směrern k natura|isticko-impresionistické, ornamentá|ně-dekorativní nebo figu-
r.ativně-symbolické složce. Tyto tendence mohou prisobit separátně, vedou však
k požadavku integrace v jednotě stylu a mohou Vystupovat ve více či méně vy'
váŽené podobě. Jednota (vftvarného) stylu je pŤitom Íundována skrytou orna.
mentálností; art nouveau je z tohoto rih|u pohledu spíše obnažením univerzální
tendence secesionismu. VnitŤní plochu či těžiště (t) modelového troirihelníku
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ABC chápeme jako to, co je všem směrŮm společné z historického hlediska ve

smyslu etYmologie PoJmu secese'
",,,,,".,toi,rtoocčvytvarnické terminologie, Pcljem symbolu a synrbolismu je v zá-

kl;;í;k;""epfu;ktery pomíjí specifické prob|émy, srozumitc|n./; nejde o termi-

"J"'i|o' 
,.un,f",. z uměnovědné oblasti, nybrŽ o návrat do oblasti literárněvědné'

l""'?nímoh|y b:ít kolem pojmu naturalismus' ktery v oblasti literární označuje

ii"ioáu ,tou"'neno zobrazení, niko|i (pŤírodní) téma. Budeme tedy v literárních

sŇislostech hovoÍit raději o naturismu, ktery je méně konÍ.uzní. Pokud jde o or-

nu'"ntuli,.us, jde o termino|ogick1i transÍ.er z neliterární oblasti. a musíme proto

ouju,nit, co jím v literatuÍe rozumíme. Literární ornament.ie pro nás identick se

sty|izací,která má vyrazné vizuální, event. jiné smyslové prvky' Hlaváčkovy verŠe

,,švou vio|u jsem naladil co možno nejh|ouběji / a tich doprovod k ní pozdě za

večera pěji..jsou ornamentem danym stylizací lyrického subjektu do hráče a zpě-

váka, kter na hlubok;/ch tÓnech violy preluduje (a tich]/m hlasenr zpívá) smutnou

melodii do pokročilého večera. Řada sémantickych charakteristik Hlaváčkovy bás.

ně má vizuální charakter; v tom se obráŽejí jeho vytvarné aktivity a kriticisrnus. or-

namentálnost stylizace Hlaváčkovy básně je podtrŽena návratem někter1ich motivŮ

a vlskytem častečn;/ch synonym. Stylizace je tedy speciÍick m ornamentem v ča-

se, ornamentem sukcesivním, literárním. Stylizaci musíme pojmově odlišit od au-

tostylizace. Tou je v uvedeném pŤíkladu jen stylizace autorského subjektu v lyric-

k! subjekt (hráče na violu). Poezie 1e vŽdy více či méně ornamentem. V poezii se-

cesní však tyto charakteristiky sí|í kvantitativně i specifickou kvalitou.
6. Pojem secese v německém literdntěvědném diskursu. V podobné kom-

plexnosti chápe pojem secese v rámci literárněvědnéhcl diskursu U. Karthaus
(Impresionismus, Symbolismus und Jugendstil, 1977). Pojem |iterární secese
povaŽuje za termín s neurčitymi konturami, pŤesto se ale (v protikladu k určo-
vání secesních ,,elementrj.. jako posleclní moŽné rirovně sledování - což jc ob-
sahové určení) kloní k pojetí secesejako obecného dobového stylu.

Nejobecnější |inie vyznačuje Karthaus tematicky, a to podle antologie Josta
Hermanda Lyrik des Jugenstils: tanec a závrať' (Tanz und Taummel' téŽ opoje-
ní), opojení životem (Lebcnsrausch)' velky Pan (der groBe Pan), monistické
spojení (monistisches Verwobensein), pocity jara (FrÚh|ingsgefÚhle), čarovná
sí|a květri (BlÚtenzauber), rybník a člun (Wciher und Kahn), labutě (Schwáne)'
sen a šero (Traum durch die Dámmerung, téŽ soumrak a risvit), dusná hodina
(schwiile Stunde, též dusivá, těžká, parná), zázraktěla (das Wunder des Leibes)'
umělé ráje (ki'instliche Paradiese), k nimŽ pŤiŤazuje nietzscheovskou renesanci
s jejím kultem nadčlověka; jsou tu však i styčné body s rtovoromantismem (po.
stoj zaměňen1/ proti industri a|izaci, technizaci a pozitivní vědě). NěkteŤí autoŤi
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hovoŤí podle Karthause také o ',elementcch.. l iterární Secese Ve Smyslu prelc.
rence barev (kontrast červená - bílá)' typu postav (lémme l.atale, fenrnre enlant)
nebo metaÍbI.(napŤ. vodotrysk.jako projev arnbivalence stoupání _ klesání). po.
dobné charakteristiky rnťtženle najít i u Krejčího.

Stylové charakteristiky období seccse jsou často protikladné, jak v Muž'i bez
vklstností popsal R. Must|: nadčlověk i podčlověk, vírtt i skepse, tobttstttosÍ
intorbidittl, pí.ítodtrcst i precio:,ita, sen irealita; <lobov;i pocit byl však podle
Musila jednotn a všechny seccsní ,,elcntcnty.. byly slity do jectiného tŤpytivéhtl
snlysIu (,'zu cinent schinrmcrnden Sinn verschInolzen..). Pri l českou jazykovtlu
rlblast mrjženrc Musilovy charakteristiky secesionismu pÍijmout beze zbyrku.
obsahové ,'elementy..(dobové symboly) mohou byt proměnlivé; v záklaclní ori-
entaci se však budou s oněmi kryt. Jde o vyznamové pole vclmi dynamické, roz.
prostíra3íoí se dialekticky mezi určit\'nti extrémnínri protiklady a tenclující tu ke
kriqní expozici některÓho z nich. tu k vyváženosti mezi nimi a.iejich zastrenosti.

7' Exteroceptivita a interoceptivita secesníhcl gesta. Takto chápan1i kom-
plexní styl pro nás zakládá charakteristiky l iterárního hnutí. které se pŤíkloncrrl
k tomu či onomu ,'vrcholu.. modelového kontinua etablujc.jako určity l iterární
snlěr. Literární symbcll ismus, irnpresionislnus, realismus či naturismus jsou prtl
nás derivacerr-ri nadŤazeného pojrrlu secese, kter;i je zastŤešuje. Máme-li k ciis-
pozrci syntctizující tcrrnín, ktery spo.ju.1e zdánlivě disparátní poloŽky určitého
obciobí, je tŤeba ho zavést a používat, aby pŤíslušná doba vystoupila vc své pŤi.
rozcné jednotě a (zároveii) vnitŤní pluralitě. Na existenci dvou postoj moder-
ny, které jsou dvěrrra strananli tcŽe mince. upozornil B. Svozil (l987). Básníci
téhoŽ období se v poslední instanci l iší.ien tín,z,da v jejich díle pňevaŽuje cent-
rifugální či centripetální (N. Frye) čtenáčsky kÓd; J. A. Greirnas by hovoii l o sé-
mantické exteroceptivitě a interoceptivitě. Maohar je v rámci našeho modelu
básníkem centriÍugálnínl, BÍezina centripetálním že od sebe nesmíme cxtero.
ceptivitu a irrteroceptivitu odtrháVat, je v rámci pŤedkládaného modelu sanro.
zŤe.imé. Spojujícím znakem generace je i individualismus, u kterého cenri1ugál-
nost a centripctálnost vyznačují jeho angaŽovanou a nikovou variantu.

8' Syttchronní model kompletní hetercnomie: ABC/t. Paradigmatem je díltl
Stanislava K. Neunranna let l 895_ l902. Vzhledem k nutné stručnosti a z drjvodrj
názornosti budeme postupovat tak, žejednotlivé složky vyznamového pole seccs.
ní poezie heslovitě pŤiÍadíme k Íbrnrálnírn symbo|ťrm, které jsme pŤidali k Wittli.
chovu modelu (A' B. C' /); tínrto zptisobenr budeme postupovat ve všech dalších
rno<Ielov1ich topograÍiích, reprezentovanych rŮzn!nri autory. V Neumannově poe.
zii .je r obsazeno buiičstvírn omladináňsk nl i satanskym a erotismem vo|né lás.
ky. pňičcmŽ obojíje zahroceno proti buržoazní societě; A - les, zahrada, léto, slun.
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ce' borovice' pŤírodní kultsa vribec, ,'stráii chud)/ch lásek..; B - Satan, faun' Nero,

^*ffi; w,uuce|áÍadaautorskych 
trÓp ; C _ stylizacc satanskir, nadč|ovččská'

i"oil;"l:;"spirace vytvarnem (Rops). vedení epické linie v Slrrr o 1ástutrlu 7'rltt.

faiících,secesní gesto rukou: ,,tady ležím s rukirnla rozep.jatyma..' V dalšínr Ncu-
,'í,"""""u 

"'"": 
išiti n6nna lesú, vod ct strdní), poslézc C, (Nové z'pěv,,), což ko-

;;i;l;: geomeirizaci secesního vytvarného orna't.entu. aby později clbrljí negtlva-

i^."io.J"."^la t v obnaŽené. ideologicky vyhrocené podobě (Rutlé zpěv',). Ce1y

Ň*'unnnu v]/voj je ve ,,svinuté.. podobě signován vnitŤní heteronrlmií seccsní-

io po'.j", ktery právě on reprezentujc v jeho kompletnosti.
,9. 

Diuchronní ttndel kontpletttí heteronontie.' A-B-Ct. Paradigrrlatem je dílcl

Antonína Sovy |et |890-l906. o seoesním sérnirntickéln gestu Sovctvy poezie

,"t'z"'" m|uvlt od proklamace ,,Vyrovnat bídu za cíl věčn;í k1adu.. l lealistickvclt

slok,kteráznamená (už) rozchod s nadtŤídně strukturovanymi sociálními ideá-

ly lumírovcťr pŤi plné fieště) závislosti na Vrchlického poetice' SouŤadnice t So-

íouy po",i" iak pŤechází clo pŤedstav o nutnych zrněnách duševníc.h, znlěníich

u ,"*uatni"t' vztazích i znrěnách sociálních (pcletick1i nlesianisnrus). Ve svyclr

počátcích je Sovova poezie žánrově rea|istická a naturistická (A). Pokud j<le

o naturismus, jde pÍedevším o první část Květú intintních nrilctd zt sbírku Z ttté-

ho kraje.V!čet Sovov]Ích pňírodníclr n]otivťl by byl nošcním dŤíví clo lesa. Pr<l-

b|ém diference mezi l iterárním realisnrem a iInprcsionisnlct-tr dáváme do zívot.-

ky a zclŮrazřujeme toliko jcjich vzájernny prŮnik, ktcry však akcentuje potŤebu
jinr oběma nadŤazeného pojmu Tínr je pro nís seeese. pÍ.ičemŽ sccesní relLlis-

mus není realismem generací pňedchozích' Inlprcsionisnlus.1e pak v českéln vy-

tvarnickém prostŤedí plně integrován do secesního rámcc. Sovriv v 'voj snrěňu-
je od A k B. SpeciÍické problémy literárního symbolisrrru musírne opět pone'
chat v závorce. Tak v knize Ještě.jeclnou se t,rtitínte těžko rozlišujernc mezi synl.
bolismem na jedné a realismem a impresionismeln na druhé straně. Řada básní
je symbolick1/ch jen konvenční dohoclou, tj. vc svém centripetárlnírn čtení. Hra'
nice mezi oběma oblastmi (centriíugirlní / centripetální) je opčt recipročně pro-
pustná. Thké tato situace akccntujc potiebu nadÍazeného pojmu. Secesní styli-
zace Sovovy poezie (C) je evidentní u jeho syrrrbolismu, rnéně v realisticko-inr-
presionistick;/ch slokách, kcle se pŤekryvá s pohledcrrr na objikovanou kra.jinu.
Stylizace Sovovych impresí je však seocsní s olrleden na je.i ich t (sociální unik
lyrického subjektu). Jdc (te<ly) opět spíše o souvislosti v Ťá<lu logickém neŽ syn.
taktickém' Syntagma tu čtenre skrz,e paradignla, získané kclnvenční clohod<lu.

|0. DíIčí motlel s akcentem n1turistick nr: A(BCI). Paradignratenl je Anto-
nín Sova impresionistick1/. K tomu viz odstavco č. 8, včctně konÍuzí a pŤecho-
d kreal ismu a symbohsmu.
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ltovoŤí podle Karthause také o ',elementech.. l iterární secese Ve
renoe barev (kontrast červená - bílá)' typu posl,av (Í.emme 1atale,
nebo metaÍbr. (napň. vodotrysk.|ako projcv anrbivalence stoupání
dobné charakteristiky mrjŽcrne najít i u Krejčího.

smyslu prcl'e-
f,emme enli int)
_ k lesání).  Po.

Stylové charakteristiky období secese js<lu často protikladné. jak v Muž'i bez
vlclstttostí popsal R. Musi|: nadčlověk i 1loctčtověk, víra i skepse, robu,sÍt.rlst
imorbiditrl, pŤítodttost i precior,ita, sen í realiÍa; dobovy pclcit byl však podle
Musi[a jednotny a všechny scccsní,,elenlcnty..byly slity cjo jecliného tňpytrvcho
snlyslu (,,zu cincnr schinrrncrnden Sinn verschIrrolzen..). Pro českou .jazykrlr,rlu
tlblast m Žcrnc Musilovy charakteristiky secesionismu pŤijmout beze zbytku.
ttbsahovÓ ,,elcmenty.. (dobové synrboly) mohou byt prorněnlivé; v základní ori-
entaci se však buci<lu s onětni kr;1it. Jde o vyznamové pole vclmi dynamické' roz-
prostíra1ící sc dialekticky mez'i určitijnti extrémními protiklacly a tenclující tu ke
kr;r.1ní expozici některého z nich. tu k vyváŽenosti mezi nimi a.lejich zastňen<lsti.

1' Exteroceptivita a inte rcc:eptivita secesníl,to gesra. Takto chápany krlnr-
plexní styl pro nás zak|ádá charakteristiky Iiterárního hnutí, které se pňíkloncrn
k tomu či ononru ,,vrcholu.. nlodelového kontinua etabluje jako určit l iterární
snrěr. Literární syrnbolismus, inrpresionismus, realismus či naturismus Isclu pro
It . is  dcr ivacetn i  nadrazerréhr l  pojmu seťese.  ktcry jc  zastŤcšuje.  Mámcj i  k  . l r . -
pozici syntetizu.iící terrnín' ktery spojuJe zdánlivě disparátní položky určitého
období, je tŤeba ho zavést a pouŽívat, aby pŤíslušná doba vystoupila ve svÓ pii-
rozsné jedn,otě ,,t (zár<.lve ) vnitiní pluralitě. Na existenci dvou postojri moclcr-
ny, které jsou dvěnra Strananli tÓŽe nrince' uptlzornil B. Svozil (l987). Bírsníci
téhož období se r 'pos lední instanc i  l išíjen tín l ,  zda vjej ich dí le pňevaŽuje ccnt-
ri l.ugální či centripctální (N. Frye) čtenáŤsk]1i ktic]; J. A. Greinlas by hovoŤil cr sé-
mantické exteroceptivitě a interoceptivitě. Machar je v rámci našeho mtldelu
básníkem centrif.ugálním, BŤezina centripetálnínr; Že od sebe nesmíme cXtcro-
ccptivitu a interclceptivitu odtrháVat, je v rárnci pĚedkládaného modelu sanl<l-
zŤe.jmé. Spoju.jícírn znakem generace je i individualismus, u kterého cenrilugál-
nclst a centripctálnost vyznačují jeho angaŽovanou a rinikovou variantu.

8. Synchronní model konpletní heteronon e.. ABC/r. Parac|igmatem je clíl<l
Stanislava K. Ncurnanrra let l895-l902.Yzh|ec]em k nutrré stručnosti a z <lrjvocJ
názornosti budeme postupovat tak, žejednotlivé složky v znarnového pole scccs.
ní poezie heslovitě pĚiÍadíme k Íbrnlálním symbolrim, které jsme pŤidali k Wittl i.
chovu modelu (A' B' C' /); tírrrto zptisobem budeme postupovat ve všech ctalších
rnodelov ch topografiích' reprezentovanych rťrzn1imi autory. V Neumannově poc-
z,ii 1e t obsazeno buŤičstvírn omladináňsk]im i satanskym a erotismem volné lirs-
ky.pŤičcmŽobojíjezahrocenoprot iburžoaznísoc ictě;A- les,  zahrada, léto,s lun-
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.. horovice, pŤírodní kulisa vribec, ,,stráĎ ohud]ich lásek..; B _ Satan, faun, Nero,

lHď M;; a ce|áiadaautorsk ch trÓp ; C * stylizacc satanská, nadč|ověčská'

;" ;;;;';:;.spirace vytvarnem (Rops). vedení epické linie v Sllrl o ztistu1lu z'ou.

iiii,:,tn'secesní gesto rukou: ,,tady ležírn s rukanra roze1"l.iatyma... V dalšínl Neu-

1í,.""""j"'"<1i iiti e (Kniha les , vod a 'strriní'1, poslézc C (Nové zpěv,,), crlŽ kcl-

;;*j; ' ,"o' 
jrizacisecesního vltvarnéhtl ()rnanlentu, aby 1lozději obojí ncgova-

io u ut.."n.ouola / v obnaŽené, icieologicky vyhrocené po<ltlbě (Rudé zpěv1,), Ce|,j

Ň"u.unnŮu v./voj je ve ,,svinuté.. podobě signován vnitŤní heteronomií sccesní-

r,o po,.o.j", ktery právě on reprezentuje v.ielro konrpletnosti.

g. oiá,n,onní mode! kotnpletní l.teteronotnie'' A-B-C/I. Paradigmatem je dílo

Antonína Sovy let l890_I906. o secesním sérnantickénl gcstu Sovovy poezie

m Žeme mluvit od proklamaoe ' 'Vyrovnat bídu za cíl věčny kladu.. Realistit 'kyclt

sltlk,kteráznamená(už) rozchod s nadtŤí<Jně strukturovanynli sociálnírrl i ideá-

ly |umírovcti pňi plné (eště) závislosti naVrchlického poetice . SouŤadnicc t So-

uouy po"zie pak pŤechází clo pŤedstav o nutnych z'měnách cluševníc:lr, znrčnírch

v sexuálních vzLazich i znrěnách sociálních (poeticky nlesianismus). Vc sv ch

počátcích je Sovova poez'ie Žánrové realistická a naturistická (A). Pokud jde

o naturismus, jde pŤedevším o první část Květťt intintních n lad a sbírkv Z ttté-

ho krclje'V1lčet Sovovych piírodníclr motivťr by byl nošcním dčíví do lesa. Pro-

b|ém diference mezi l iterárnírrr realisnren a rlrrpresionisnlcrn dávámc drl závor-

ky a zdrirazřujeme toliko jcjich vzájemny pr nik, ktcry však akcentuje potŤebu
jinr oběma nadŤazeného pojmu. Tím je pro nás secese, pŤičemž secesní realis-
mus není realismem generací pŤedchozíclr. IrrrpresionisInus je pak v českém v '-

tvarnickém prostŤedí p|ně integrován do secesního ráIncc. Soviiv vyv<tj snlěňu-
je od A k B. Specifické problémy literárního symbolisrnu tnusíme opět pone.
chat v závorce. Tak v knize Ještě jeclnou se vnjtíme těžko rozlišujemc mez'i sym-
bolismem na jedné a realisrnem a impresionismem lla druhé straně. Rada básní
je symbolicklch jen konvenční <lohodou, tj. ve svém centripetálním čtcní. Hra.
nice mezi oběma oblastmi (centriÍ.ugální / centripetální) je opčt recipročně pro-
pustná. Také tato situace akccntuje potrebu nadŤazeného pojmu. Secesní styli-
zace Sovovy poezie (C) je evidentní u.ielro symbo|ismu, lnénč v realisticktl. in-r-
prestonistick ch slokách, kde se pŤekryvá s pohledcrn na objikovanou kra.jinu.
Stylizace Sovov ch impresí ie však seccsní s ohledem na je.jich t (sociální nik
lyr ického subjektu).  Jc lc  t tedyropět spíŠc tr  struv is lost i  v  i . l idu I t lg ickém neŽ syn-
taktickém. Syntagma tu čtenre skrze paracligrna, získanÓ krlnvcnční clohrr<Jou.

|0' Dílčí model s clkcentem naturistickynr.' A(BCr). Para<ligmatenr je Anto-
nín Sova impresionistick1 . K tomu viz o.|.t"u.'o č. 8' včctně konítzí a pňccho-
dŮ k realismu a symbolrsmu.
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1l, Dílčí model s akcentem symbolicklm; B(ACr). Paradigmatem mriže byt
poezie BĚezinova. Její tje akcentováno vytváŤením toho, co by Karthaus ozna-
čil jako kiinstliche Paradiese, coŽ znamená nepŤímé, avšak razantní odmítnutí
současné society, pŤičemž A je riměrně tomu os|abeno; pŤírodní pak vystupuje
jako čist;Í symbol, mrjže však pŤíležitostně nablvat charakteru imprese. Seces-
ní ornament je u Bňeziny zÍejmy a tvorí podobně jako u Sovy substrát pro di-
stribuci dílčích symbol , kdyŽ specifickou stylizací jsou všechny názvy BÍezi-
nov ch sbírek, pňedstavující jejich rihrnné sémantické gesto. Sukcesivní orna-
ment je u BŤeziny tvoĚen četn mi smyslov mi charakteristikami: napĚíklad verš
,,A hlubiny květli k nim vášnivě vykŤikly v ní..obsahuje charakteristiku verti.
kálně prostorovou, vizuální, akustickou, citovou a čichovou. Symbol tu vzniká
personiÍikací a následnou metafbrizací smys|ov]ich kva|it, uspoŤádan;ich sukce-
sivně do vfrazn1ich linií'

12. Dílčí model s akcentem ornamentdlním; C(ABD. Paradigmatem Je poe-
zie Karla Hlaváčka, o níž podrobně píše T. Vlček. Rámcová situace je pÍitom ta-
ková, Že B je kladeno na C (nebo: C je ,,rukopisně.. tvoňeno prostŤednictvím B).
Rezervoár ornamentálních motivŮ je u Hlaváčka vzh|edem k malému rozsahu
dí|a žasn117;jejich vyčet nechme pro jejich evidentnost stranou. H|aváček mriže
bytpovaŽován za téměi čistě,jugendstilového..básníka. Jeho B i Ajsou pŤísně
podňízeny C.

13. Dílčí model s akcentem společensbjm: (ABC). Paradigmatem je poezie
Macharova, jíŽ jsme mohli náš mode|ovf pňeh|ed začít. Machar je v rámci se.
cesionistického modelu básníkem ÍéměÍ ryze exterooeptivním, pŤičemž u něj
najdeme všechna témata' o nichŽ pojednávají básníci symbolističtí, impresio-
nističtí i jiní: bolest a zoufalství, sp|ín a nudu' prchavost času a smrt; kult hud-
by, Í.eminismus, naturismus; revoltu a identifikaci se čtvrtym Stavem, naciona.
lismus, protikĚesťanství. VnitŤní svět je znakově simpliÍikován, diagnostikován
a centrifugován. U Bezruče sílí t v závis|osti na rea|ismu; ten je uprkovsky re.
gionalistick;/ a fo|k|oristick!, pňičemž k lidové epice se vztahuje jedinečná
(kompoziční i v,jrazová) fraktura jeho verš . Akcentované t vede k B (symboli-
zaci) Bezručov ch obrazri se zŤeteln1/m C (ornament), tvoŤenym folkloristickou
Íiakturou, stylizací a autostylizaci.Zregiona|ismu a Íblklorismu plyne i Bezru-
čovo A (pŤíroda a prostňedí).

|4. kivěr Secese jako pojem nadŤazen1/ dobovym literárním směr m pŤedsta-
vuje hnutí, jehož vyhrocení do realismu na jedné a symbolismu na druhé straně je
závislé na centrifugálnosti či centripetá|nosti sémantického kÓdu, v jehoŽ rámci se
jednotlivé ,,ismy.. jeví jako rrizné akcenty vnitÍně jednotné plurality literrírní ge-
nerace, jejíž sémantické gesto směňuje k vyrazné stylizaci v znamového pole.
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Některé paradoxy vztah mezi
českou dekadentní a avantgardní poezií

L U D M I L A  B U D A G O V O V A

Česká dekadence a poetismusjsou sv m zprisobem protinoŽci, protipÓly české-

ho kulturního prostranství. Spadají sice do období kulturně-historickych pŤelo-

mr), byly to však pŤelomy dvojího druhu. V jednom bylo více zouÍ.alství' v dru-

hém více naděje; vjednom pŤevládl pocit, 'kalného a ko|ísavého..konce století

(A. Procházka), v druhém pocit začátku nového dějinného období. oba zjevy

(směry, hnutí) vznikly na rriznorod ch pridách, které ovlivnily jejich charakter'

Dekadence hledala vychodisko z krizov é dobové situace,,nejistoty a Íápání,,

,,v odporu proti banalitě denního bytí, t...] v unikání a vzlétáni do voln]ich

a vonnlch [...] krajri Psychy.., ve věnování se Duši, v orientaci na v!|učnou in.

dividualitu,,vyvolen!ch, vybranfch.., nedbajících,,blbého pokňiku mozkové lri-

zy,. (Procházka 1896: 73).
Poetismus byl vitalistick]/m pŤi|nutím k Životu. Hájil umění vyhraněně de-

mokatické, neopovrhující davem, ,,mozkovou lrjzou.., apelující na ně, ,,všem
dostupnéjako sport' láska, víno a všechny lahridky..(Teige 1971: 555).

Pokud byla dekadence ,,poezií padku.., pak byl poetismus poezií vzestupu.
Zrodil se,,ve světě, kter! se směje... Chtěl se realizovat jako,,strrijce obecného
|idského štěstí a krásné pohody.., jako ,,dráždidlo života.. schopné ,,venti|ovat
deprese, starosti, rozmrzelost.. a b11?t ,,duchovní a morální hygienou.. (Teige

l97 l :560) .
Poetismus se stal v určitém smyslu antitezí k tezi dekadence, vyměniv ně-

kteréjejí snahy a myšlenky za zcela opačné. Avšak v jejich programech se pro-
jevovaly rysy a záměry, které dávají možnost poukázat na ambivalentnostjejich
vztah . Poetismus, navzdory svému protidekadentnímu patosu' šel v lecčem
i ve stopách dekadence'

To, co je spojovalo, se t]Íkalo piedevším zaměňení k deideologizaci, depoli-
tizaci poezie, k redukci jejích sluŽebn;ich funkcí' k emancipaci básnického pro.
jevu od naléhavfch společensklch požadavkri, spoutávajících subjektivní svo-
bodu. Jen ve vysok1/ch vlvojovlch stadiích umění se tato potŤeba začíná poct-
ťovatjako nezbytn pŤedpoklad tvťrrčího aktu. Dekadence a poetismus svědčily
o dosažené vysoké rirovni české poezie zÍetelněji než jiné dobové směry.

L

223




